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KonkurencyjnoĞü polskiego eksportu jabáek na rynki Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw
The Competitiveness of Apple Exports from Poland
to the Markets of Commonwealth Independent States
Synopsis. Celem badaĔ byáo okreĞlenie konkurencyjnoĞci eksportu jabáek z Polski na rynki Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw. W artykule zidentyfikowano najwaĪniejszych producentów oraz importerów netto z
WNP. Przy wykorzystaniu mierników pozycji konkurencyjnej ex-post okreĞlono pozycjĊ konkurencyjną
eksportu z Polski na wybrane rynki WNP. W latach 2006-2016 Polska byáa najwiĊkszym dostawcą jabáek na
BiaáoruĞ, do Kazachstanu oraz na UkrainĊ, a w latach 2006-2014 równieĪ do Rosji. Pozycja konkurencyjna
eksportu jabáek z Polski obniĪyáa siĊ w latach 2015-2016 na rynku biaáoruskim, a wzrosáa na kazachskim i
ukraiĔskim. W wyniku embarga na import jabáek z UE, wzrosáa na rynku Federacji Rosyjskiej pozycja
konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin, Moádawii oraz Biaáorusi.
Sáowa kluczowe: eksport, import, jabáka, konkurencyjnoĞü
Abstract. The aim of the research was to determine the competitiveness of apple export from Poland
to the CIS markets. In the paper the most important producers and net importers of apples from CIS
were identified. Using the ex-post measures, the competitive position of Polish exports to selected CIS
markets was determined. In 2006-2016, Poland was the largest supplier of apples to Belarus,
Kazakhstan and Ukraine, and in 2006-2014 to Russia as well. The competitive position of apple
exports from Poland decreased in the years 2014-2015 on the Belarusian market, and increased in the
Kazakh and Ukrainian. As a result of the Russian embargo on the import of apples from the EU, the
competitive position of supplies from Serbia, China, Moldova and Belarus increased in this market.
Key words: export, import, apples, competitiveness
JEL Classification: Q13, Q17

Wprowadzenie
ĝwiatowa produkcja jabáek w latach 2006-2016 rosáa systematycznie osiągając 89 mln
ton w roku 2016. PrzeciĊtnie globalne zbiory zwiĊkszaáy siĊ w tym czasie o 2,6 mln ton
rocznie, a w Polsce Ğrednio o 164 tys. ton rocznie. W latach 2015-2016 krajowa produkcja
wyniosáa 3,2 mln ton. Zbiory jabáek w Polsce cechują siĊ duĪymi fluktuacjami
w poszczególnych latach, na co wpáywa pogoda, a zwáaszcza wiosenne przymrozki
(KraciĔski, 2018a).
Wolumen Ğwiatowego eksportu jabáek w latach 2015-2016 osiągnąá 8,8 mln ton, z
czego z Polski wyeksportowano 0,9 mln ton, co stanowiáo 10% globalnego handlu
mgr, Zakáad Ekonomiki Ogrodnictwa, IERiGĩ – PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
e-mail: pawel.kracinski@ierigz.waw.pl; https://orcid.org/0000-0003-2906-8618
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zagranicznego tymi owocami. ĝwiatowy eksport w latach 2006-2016 zwiĊkszaá siĊ
przeciĊtnie o 148 tys. ton rocznie, podczas gdy eksport z Polski rósá o 69 tys. ton rocznie.
DziĊki tak duĪemu przyrostowi udziaá kraju w Ğwiatowym handlu zwiĊkszyá siĊ w stosunku
przeciĊtnego wolumenu z lat 2006-2008 o 5 p.p.
PojĊcie konkurencyjnoĞü wywodzi siĊ od zjawiska konkurencji miĊdzy podmiotami
gospodarczymi. W literaturze uĪyto go pierwszy raz w latach 70. XX wieku, gdy naukowcy
z USA starali siĊ okreĞliü poziom konkurencyjnoĞci gospodarek USA oraz Japonii w
wyniku silnej rywalizacji pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami z tych krajów (Wziątek-Kubiak
2003). Brak jest jednej przyjĊtej i ogólnie akceptowalnej definicji konkurencyjnoĞci.
Wynika to m.in. z tego, Īe konkurencyjnoĞü bada siĊ na szeĞciu poziomach od
pojedynczego produktu czy konsumenta po ujĊcie globalne (Gorynia, 2009). Budnikowski
(2003) definiuje konkurencyjnoĞü jako zdolnoĞü kraju do produkcji i sprzedaĪy dóbr i usáug
na rynkach zagranicznych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej –
PIB okreĞla konkurencyjnoĞü jako zdolnoĞü lokowania siĊ krajowych producentów
ĪywnoĞci na rynkach zagranicznych oraz zdolnoĞü rozwijania eksportu.
Zjawisko konkurencyjnoĞci naleĪy rozpatrywaü szerzej jako system skáadający siĊ
z potencjaáu konkurencyjnego (zasobów), instrumentów konkurowania (np. cena, jakoĞü
itd.), przewag konkurencyjnych (zastosowanie instrumentów), oraz zajmowanej pozycji
konkurencyjnej (Stankiewicz, 2000). Pozycja konkurencyjna to zdolnoĞü konkurowania
w danym momencie czasowym (BieĔkowski, Sadza, 2000). KonkurencyjnoĞü moĪna
analizowaü w odniesieniu do rynku krajowego (konkurencyjnoĞü wewnĊtrzna) oraz
zagranicznego (konkurencyjnoĞü zewnĊtrzna lub miĊdzynarodowa). KonkurencyjnoĞü
krajowa to pozycja badanego obiektu (np. branĪy, sektora) wzglĊdem pozostaáych (WoĞ,
2001). KonkurencyjnoĞü miĊdzynarodowa to rywalizacja na rynkach zagranicznych, a wiĊc
odnosi siĊ do handlu zagranicznego.
KonkurencyjnoĞü analizowana jest ex-post oraz ex-ante (Frohberg, 2000). Pomiaru pozycji
konkurencyjnej ex-post dokonuje siĊ przy wykorzystaniu wskaĨników, wĞród których moĪna
wydzieliü trzy grupy: mierniki przewag komparatywnych, mierniki udziaáów w rynku lub
handlu miĊdzynarodowym oraz mierniki konkurencyjnoĞci cenowo-kosztowej.
KonkurencyjnoĞü eksportu jabáek z Polski znajdowaáa siĊ juĪ w krĊgu zainteresowaĔ
badaczy. KraciĔski (2016) badaá pozycjĊ konkurencyjną najwiĊkszych Ğwiatowych
eksporterów tych owoców w latach 2006-2015, przy wykorzystaniu mierników pozycji
konkurencyjnej ex-post (saldo wymiany, udziaá w Ğwiatowym eksporcie, wskaĨnik
relatywnej orientacji eksportowej, wskaĨnik ujawnionej przewagi komparatywnej). Wyniki
wskazaáy na wzrost konkurencyjnoĞü eksportu jabáek z Polski na rynku Ğwiatowym do
wprowadzenia przez RosjĊ embarga na import m.in. owoców z Unii Europejskiej.
KonkurencyjnoĞü eksportu jabáek z Polski badaáa równieĪ Trajer i in. (2014),
wykorzystując dziesiĊü wskaĨników mierzących pozycjĊ konkurencyjnej ex-post, Analizy
obejmowaáy lata 2003-2013 i wykazaáy wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu jabáek z
Polski.
Kowalska (2016) analizowaáa konkurencyjnoĞü zewnĊtrzną owoców ĞwieĪych
i przetworzonych w latach 2004-2014. PozycjĊ konkurencyjną eksportu z Polski okreĞlono
wykorzystując: wskaĨnik pokrycia importu eksportem, wskaĨnik relacji eksportowoimportowych Lafaya oraz wskaĨnik handlu wewnątrzgaáĊziowego Grubela-Lloyda.
Autorka wykazaáa, Īe konkurencyjnoĞü eksportu owoców ĞwieĪych z Polski byáa niska.
Badacze koncentrowali siĊ równieĪ na identyfikacji najwaĪniejszych odbiorców jabáek
eksportowanych z Polski. Wyniki uzyskane przez BugaáĊ (2014), KraciĔskiego (2014,
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2015), Jąder (2016), Filipiaka (2016), Ambroziaka (2017) wykazaáy, Īe Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw (WNP), gáównie Rosja byáa najwiĊkszym importerem jabáek z
Polski. Eksport do krajów Unii Europejskiej (UE) byá mniejszy, gáównie dlatego, Īe zbiory
Wspólnoty przekraczaáy zapotrzebowanie wewnĊtrzne (KraciĔski, 2018b).

Cel i metodyka badaĔ
Celem badaĔ byáo okreĞlenie pozycji konkurencyjnej eksportu jabáek z Polski na
rynkach krajów Wspólnoty Niepodlegáych PaĔstw oraz ocena perspektyw rozwoju eksportu
w najbliĪszych latach. WĞród krajów WNP zidentyfikowano importerów netto jabáek i
okreĞlono dynamikĊ ich przywozu. Pozycja konkurencyjna eksportu jabáek z Polski na
rynki krajów WNP pozostające importerami netto, zostaáa zbadana przy wykorzystaniu
mierników ex-post.
W artykule wykorzystano dane o Ğwiatowej produkcji i handlu jabákami z baz danych
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. WyĪywienia i Rolnictwa (FAOSTAT, UN
Comtrade), a wielkoĞci eksportu z Polski Ministerstwa Finansów RP. Okres badawczy
obejmowaá lata 2006-2016. Podzielono go na trzy trzyletnie okresy (lata 2006-2008, 20092011, 2012-2014) oraz jeden dwuletni 2015-2016. Taki podziaá wynikaá z chĊci
zmniejszenia wpáywu o wahaĔ produkcji i eksportu w poszczególnych latach. Fluktuacje w
produkcji i eksporcie wynikają z wpáywu pogody. W Polsce najwiĊksze znaczenie mają
wiosenne przymrozki, które w niektórych latach przyczyniają siĊ do znacznych spadków
zbiorów a za nimi eksportu. Ostatni okres obejmuje pierwsze lata po wprowadzeniu
rosyjskiego embarga. Okres byá krótszy, ale wynikaá z odmiennych warunków w których
przyszáo funkcjonowaü eksporterom. Embargo zostaáo wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku,
jednak eksport jabáek z Polski odbywa siĊ gáownie od grudnia do sierpnia, dlatego
wiĊkszoĞü eksportu z Polski w roku 2014 dotyczyáa produkcji z roku 2013. W celu
okreĞlenia tendencji, w opracowaniu porównano Ğrednie wartoĞci z lat 2006-2008 i 20152016. W bazie danych brak byáo danych handlowych dla TadĪykistanu, Turkmenistanu
oraz Uzbekistanu, dlatego w odniesieniu do wielkoĞci eksportu i importu podane wartoĞci
dotyczą pozostaáych 8 krajów.
Pomiar pozycji konkurencyjnej jabáek eksportowanych z Polski na rynki krajów WNP
dokonano przy uĪyciu:
1. Udziaáu w wolumenie eksportu do poszczególnych krajów WNP (UE)
ܷ ܧൌ

ܧ
ͲͲͳݔΨ
ܧ௪

Eic – eksport produktu i z kraju c na wybrany rynek;
Eiw – Ğwiatowy eksport produktu i na wybrany rynek.
Udziaá eksportu produktu i z kraju c w Ğwiatowym eksporcie na dany rynek w jest
jednym z najprostszych wskaĨników mierzących pozycjĊ konkurencyjną. Wzrost udziaáu
w eksporcie na dany rynek w interpretowany jest jako poprawa pozycji konkurencyjnej
(ZawiĞliĔska, 2003). Udziaá w eksporcie jest czĊsto stosowany w badaniach
konkurencyjnoĞci zewnĊtrznej produktów. W przypadku analizowania jednego produktu
moĪna posáuĪyü siĊ udziaáem w wolumenie lub wartoĞci eksportu. W artykule zastosowano
udziaá w wolumenie eksportu.
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2.

WskaĨnik ujawnionej przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage
Index – RCA):
ܴ ܣܥൌ

ܧ ܧ௪
ǣ

ܧ ܧ௪

Ejc – eksport grupy produktów j z kraju c;
Ejw – Ğwiatowy eksport grupy produktów j na wybrany rynek
Miernik okreĞla przewagĊ komparatywną eksportu z paĔstwa c. Za twórcĊ uznaje siĊ
BalassĊ (1965). WartoĞci powyĪej 1 oznaczają Īe eksport produktu i z kraju c jest
konkurencyjny. W literaturze funkcjonują modyfikacje wskaĨnika, ale pierwsza wersja jest
nadal czĊsto stosowana. Zakres wartoĞci przyjmowanych przez RCA pozwala wydzieliü
kraje pod wzglĊdem siáy przewagi komparatywnej w eksporcie produktu i (Hinloopen
i Marrewijk, 2001):
0 < RCA  1 brak przewagi komparatywnej;
1 < RCA  2 sáaba przewaga komparatywna;
2 < RCA  4 Ğrednia przewaga komparatywna;
4 < RCA silna przewaga komparatywna.
Stosowanie RCA jest krytykowane ze wzglĊdu m.in. z brak unormowania wartoĞci
(Salamaga, 2013). W badaniach grupĊ odniesienia do produktu i (jabáka) (kod TARIC
080810) stanowiáy owoce ĞwieĪe wraz orzechami (kody od 0801 do 0810).

Produkcja i handel zagraniczny jabákami w krajach WNP
W latach 2006-2016 rosáy zbiory jabáek niemal we wszystkich krajach WNP. W latach
2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 produkcja jabáek w WNP wzrosáa o 35% do 5,7 mln
ton (tab. 1). PrzeciĊtny roczny wzrost zbiorów jabáek w krajach WNP osiągnąá 184 tys. ton.
Tabela 1. Produkcja jabáek w wybranych krajach WNP w latach 2006-08, 2009-11, 2012-14 i 2015-16
Table 1. Production of apples in selected CIS countries in the years 2006-08, 2009-11, 2012-14 and 2015-16
Lata
Kraje
àącznie

2006-08
tys. ton
4226

2009-11
%

100,0

tys. ton
4188

2012-14
%

tys. ton

100,0

5292

2015-16
%

tys. ton

100,0

5716

Dynamika %
2015-16
2006-08
100,0
135
%

AzerbejdĪan

190

4,5

213

5,1

245

4,6

255

4,5

134

BiaáoruĞ

377

8,9

383

9,1

445

8,4

432

7,6

115

Kazachstan

104

2,5

113

2,7

144

2,7

168

2,9

162

Moádawia

225

5,3

229

5,5

320

6,0

360

6,3

160

1697

40,1

1210

28,9

1533

29,0

1728

30,2

102

TadĪykistan

148

3,5

162

3,9

227

4,3

226

3,9

153

Ukraina

670

15,9

902

21,5

1141

21,6

1139

19,9

170

Uzbekistan

534

12,6

705

16,8

896

16,9

1090

19,1

204

Rosja

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych UN Comtrade.
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NajwiĊkszymi producentami jabáek spoĞród krajów WNP byáy Rosja, Ukraina oraz
Uzbekistan. ĝrednia wielkoĞü zbiorów z tego najwiĊkszego producenta jabáek w WNP
w latach 2015-2016 wynosiáa 1,7 mln ton i byáa zbliĪona do Ğredniej produkcji z latach
2006-2008. W tym czasie wzrosáy natomiast znacząco zbiory Uzbekistanu (104%) oraz
Ukrainy (70%). W krajach tych produkcja jabáek w latach 2014-2016 wynosiáa okoáo 1,1
mln ton. WaĪnym producentem jabáek w WNP jest Moádawia. Zbiory w tym niewielkim
kraju w latach 2015-2016 wyniosáy 360 tys. ton ale wzrosáy w stosunku do lat 2006-2018 o
60%. Produkcja jabáek na Biaáorusi wzrosáa w latach 2014-2015 w stosunku do lat 20062008 jedynie o 15% do przeciĊtnie 432 tys. ton tocznie. W badanym okresie obniĪyáy siĊ
jedynie zbiory jabáek w Armenii (o 13%).
Tabela 2. Import netto jabáek w krajach WNP w latach 2006-08, 2009-11, 2012-14, 2015-16
Table 2. Net import of apples in the CIS countries in the years 2006-08, 2009-11, 2012-14, 2015-16
Lata

2006-08

2009-11

2012-14

2015-16

2015-16
2006-08

Kraje

tys. ton

tys. ton

tys. ton

tys. ton

%

àącznie
Armenia

217

324

404

523

242

0

1

0

0

72

-78

-46

-48

-13

17

77

62

82

303

394

Kazachstan

12

133

133

134

1090

Kirgistan

40

0

-18

1

4

Moádawia

-77

-168

-152

-113

146

Rosja

932

1155

1226

769

82

Ukraina

129

121

49

33

25

AzerbejdĪan
BiaáoruĞ

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych UN Comtrade.

àączny import netto jabáek w krajach WNP w latach 2015-2016 wyniósá 523 tys. ton
i byá o 142% wyĪszy w porównaniu do wolumenu przywozu z lat 2006-2008 (tab. 2).
WĞród krajów WNP jedynie BiaáoruĞ, Kazachstan, Rosja oraz Ukraina pozostawaáy w
latach 2006-2016 importerami netto jabáek. NajwiĊkszym importerem netto jabáek byáa
Rosja. Import jabáek do tego kraju rósá do lat 2012-2014, kiedy osiągnąá poziom 1,2 mln
ton, czyli 32% wiĊcej w porównaniu do przeciĊtnego importu z lat 2006-2008. W latach
2014-2015 import Rosji obniĪyá siĊ do 769 tys. ton, czyli 37% wzglĊdem lat 2012-2014.
Tak duĪy spadek wynikaá z wprowadzenia przez RosjĊ, w dniu 1 sierpnia 2014 roku zakazu
importu m.in. owoców z terytorium UE.
Rosja pozostaje z Biaáorusią i Kazachstanem w Unii Celnej, dziĊki czemu wymiana
towarów miĊdzy tymi krajami jest áatwiejsza. BiaáoruĞ i Kazachstan nie wprowadziáy
embarga na import z UE. CzĊĞü importu realizowanego przez BiaáoruĞ oraz Kazachstan
mogáa sáuĪyü zwiĊkszeniu eksportu do Rosji, na której rynku powstaá duĪy
niezagospodarowany popyt na jabáka. Import netto na Biaáorusi w latach 2015-2016
wyniósá 303 tys. ton i w stosunku do lat 2006-2008 zwiĊkszyá siĊ blisko 4 – krotnie.
NadwyĪka importu nad eksportem w Kazachstanie w stosunku do lat 2006-2008 wzrosáa 10
– krotonie, ale zbliĪony jej poziom (okoáo 130 tys. ton) utrzymywaá siĊ juĪ od lat 20092011. WĞród importerów netto z WNP najbardziej obniĪyá siĊ import netto na Ukrainie,
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gdzie w latach 2015-2016 w relacji do lat 2006-2008 odnotowano jego 75% spadek do
zaledwie 33 tys. ton.

Pozycja konkurencyjna polskiego eksportu jabáek na rynki krajów
WNP
NajwiĊkszym dostawcą jabáek na BiaáoruĞ w latach 2006-2016 byáa Polska (tab. 3).
Udziaá naszego kraju w imporcie Biaáorusi obniĪyá siĊ z maksymalnego poziomu 82%
w latach 2009-2011 do 54% w latach 2015-2016, co naleĪy to intepretowaü jako spadek
pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski na BiaáoruĞ. ĝwiadczy o tym równieĪ obniĪka
wskaĨnika RCA z poziomu 5,7 w latach 2009-2011 do 2,8 w latach 2015-2016. Eksport
z Polski w badanym okresie utraciá silne przewagi komparatywne na rynku Biaáorusi. Mimo
wzrostu wolumenu eksportu z Polski na BiaáoruĞ, jego konkurencyjnoĞü spadáa. Wynikaáo to
z rosyjskiego embarga, które wpáynĊáo negatywnie na wolumen sprzedaĪ jabáek z Polski.
Owoce nie mogáy byü legalnie eksportowane do Rosji, dlatego na rynkach WNP wiĊkszą rolĊ
zaczĊáy odgrywaü owoce importowane z innych krajów, np. z Póákuli Poáudniowej. WiĊksze
znacznie na rynku biaáoruskim uzyskaáy owoce importowane z RPA, których udziaá w
wolumenie importu tego kraju wzrósá z nieistotnego poziomu w okresach wczeĞniejszych do
niespeána 6% w latach 2015-2016. WskaĨnik RCA wskazywaá jednak, Īe RPA nie miaáy
przewag komparatywnych w eksporcie na rynek Biaáorusi. WiĊksze znaczenie miaá import
jabáek z Moádawii, który w latach 2015-2016 stanowiá 9% wolumenu przywozu tych owoców
na Biaáorusi. Udziaá importu z Moádawii obniĪyá siĊ jednak w relacji do lat 2006-2009 o 19
p.p, co Ğwiadczyáo o spadku pozycji konkurencyjnej eksportu z tego kraju. Eksport
z Moádawii na BiaáoruĞ w latach 2006-2008 i 2009-2011 posiadaá przeciĊtne przewagi
komparatywne, podczas gdy w ostatnich analizowanych okresach sáabe.
Import jabáek w Kazachstanie realizowany byá gáównie z Polski, Biaáorusi oraz Chin.
Udziaá eksportu z Polski w latach 2015-2016 stanowiá 51% wolumenu przywozu
Kazachstanu wobec 5% w latach 2006-2008. Udziaá ten zwiĊkszaá siĊ systematycznie
w analizowanych okresach. Eksport z Polski miaá silne przewagi komparatywne na rynku
Kazachstanu. Pozycja konkurencyjna eksportu z Polski mierzona udziaáem w wolumenie
przywozu wzrosáa, a wskaĨnik RCA wahaá siĊ od 13 do 25. W latach 2015-2016 wzrósá
znacząco w porównaniu do okresów wczeĞniejszych (z 0 do 43%), udziaá jabáek
sprowadzanych z Biaáorusi w imporcie Kazachstanu, co moĪna interpretowaü jako skutek
zakáóceĔ w swobodnej wymianie handlowej miĊdzy Rosją a Unią Europejską. Spadáo
natomiast znaczenie dostaw z Chin, których udziaá w latach 2015-2016 wyniósá zaledwie
11% wolumenu wobec 71% w latach 2006-2008. Eksport z Chin do Kazachstanu utraciá
w latach 2015-2016 przewagi komparatywne. Wynika to z tendencji spadkowej eksportu
jabáek z Chin, przy wzroĞcie cen sprzedaĪy z tego kraju, co byáo skutkiem wzrostu
konsumpcji wewnĊtrznej w Chinach (Nosecka i in., 2014).
NajwiĊkszym rynkiem zbytu jabáek wĞród krajów WNP jest Rosja. W wyniku
wprowadzenia przez RosjĊ embarga, struktura importu do tego kraju ulegáa zmianie. Do
2015 roku najwiĊkszym dostawcą jabáek na rynek rosyjski byáa Polska. Udziaá importu z
Polski wrósá z 19% wolumenu przywozu w latach 2006-2008 do 47% w latach 2012-2014.
Eksport z Polski miaá najwyĪsze i wzrastające przewagi komparatywne. Owoce
importowane z Polski wypieraáy jabáka innych dostawców z rynku rosyjskiego (m.in. z
Chin czy Wáoch).
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Tabela 3. Pozycja konkurencyjna najwiĊkszych dostawców jabáek na wybrane rynki krajów WNP w latach 200608, 2009-11, 2012-14, 2015-16
Table 3. Competitive position of main supplier of apples to the selected markets of CIS countries in the years
2006-09, 2009-11, 2012-14, 2015-16
RCA
Lata

Udziaá w wolumenie eksportu

2006-08

2009-11

2012-14

2015-16

2006-08

2009-11

2012-14

2015-16

Polska

4,2

5,7

3,5

2,8

Moádawia

3,1

2,3

1,4

1,3

61,6

82,2

75,7

53,9

28,2

9,7

9,7

9,2

RPA

0,0

0,1

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

5,9

Kraje
BiaáoruĞ

Kazachstan
BiaáoruĞ

0,0

0,0

Chiny

11,2

6,8

Polska

19,8

13,4

13,6

5,1

0,0

0,0

8,0

43,0

5,7

2,5

70,5

66,3

24,3

10,7

24,7

15,1

4,9

16,0

37,3

50,9

7,0

brak

brak

7,3

8,6

Rosja
BiaáoruĞ

brak

brak

12,0

Chiny

10,2

7,6

5,3

4,1

21,0

13,5

8,8

14,8

Wáochy

6,2

6,5

7,7

embargo

5,6

5,1

3,1

embargo

Moádawia

11,5

15,9

11,8

7,7

4,1

13,6

9,7

12,3

Polska

16,4

17,6

19,5

embargo

19,3

28,0

46,9

embargo

Serbia

13,1

11,8

11,8

11,9

3,1

6,1

6,8

23,8
0,2

Ukraina
Italy

0,9

0,7

0,6

0,2

2,7

1,5

1,5

Moádawia

3,8

1,3

6,0

0,9

7,4

0,4

9,0

0,7

Poland

9,5

11,5

18,9

20,4

80,2

94,6

92,8

98,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych UN Comtrade.

Obustronne korzyĞci z wymiany powodowaáy wzrost produkcji jabáek w Polsce
(KraciĔski, 2018 b), czego skutkiem po wprowadzeniu embarga byáy problemy
w opáacalnym zagospodarowaniu produkcji (KraciĔski, 2015). Mniejszy import jabáek
realizowany byá w Rosji z Chin, Moádawii, Biaáorusi czy Serbii. W wyniku embarga
najbardziej wzrosáa pozycja konkurencyjna eksportu z Serbii, której udziaá w wolumenie
rosyjskiego importu wzrósá w stosunku do lat 2012-2014 o 17 p.p. do, 24% w latach 20152016. JednoczeĞnie przewagi komparatywne serbskiego eksportu na rynku rosyjskim
osiągnĊáy w tym czasie najwyĪszy poziom (RCA=12), przewyĪszając moádawskie
(RCA=8) i biaáoruskie (RCA=7). Zgodnie z danymi UN Comtrade kolejnym (po Serbii)
dostawcą na rynek rosyjski w latach 2015-2016 byáy Chiny, których pozycja
konkurencyjna do czasu wprowadzenia embarga systematycznie spadaáa, tak w odniesieniu
do udziaáu w wolumenie przywozu jak i siáy przewag komparatywnych. W stosunku do lat
2012-2014, udziaá Chin w wolumenie przywozu Rosji, wzrósá o 4 p.p. do 15% w latach
2015-2016. Eksport z Chin do Rosji miaá silne, ale obniĪające siĊ przewagi komparatywne
w caáym badanym okresie, co moĪna powiązaü z rosnącymi cenami sprzedaĪy jabáek z
Chin (Nosecka i in., 2017). Dane UN Comtrade potwierdzają równieĪ wzrost pozycji
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konkurencyjnej mierzonej udziaáem w eksporcie przywozu do Rosji z Moádawii (o 3 p.p)
oraz Biaáorusi (1,3 p.p.), przy jednoczesnym obniĪeniu siĊ przewag komparatywnych
eksportu z tych krajów.

Podsumowanie i wnioski
Zbiory jabáek rosáy niemal we wszystkich (poza Armenią) krajach WNP.
NajwiĊkszymi producentami tych owoców w WNP, ze zbiorami przekraczającymi w latach
2015-2016 1 mln ton byáy Rosja (1,7 mln ton), Ukraina (1,1 mln ton) oraz Uzbekistan (1,1
mln ton). WĞród gáównych producentów jabáek w WNP, najwiĊksza dynamikĊ wzrostu
zbiorów w latach 2014-2015 w stosunku do lat 2006-2008 odnotowano w Uzbekistanie
(104%), na Ukrainie (70%) i w Moádawii (60%). W latach 2005-2016 produkcja jabáek w
Moádawii byáa w wiĊkszoĞci przerabiana na zagĊszczony sok jabákowy i eksportowana.
DuĪy udziaá zbiorów jabáek eksportowanych w postaci koncentratu jabákowego
obserwowano w tym czasie równieĪ na Ukrainie (KraciĔski, 2018c). W rosnącej produkcji
jabáek krajach WNP moĪe nastĊpowaü wzrost udziaáu jabáek deserowych. Jednym z
czynników wpáywających na wiĊksze zainteresowanie produkcją jabáek deserowych jest
bliskoĞü rynku rosyjskiego, który pozostaje najwiĊkszym Ğwiatowym odbiorcą takich
owoców.
WĞród krajów WNP jedynie Rosja, BiaáoruĞ, Kazachstan oraz Ukraina pozostawaáy
we wszystkich latach importerami netto jabáek. Na Ukrainie import netto obniĪyá siĊ w
latach 2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 o 75%, a w Rosji o 18%. W tym czasie
wzrósá o 294% import netto na Biaáorusi oraz o 990% w Kazachstanie. Zgodnie z
oficjalnymi danymi wzrost importu netto w WNP byá wyĪszy niĪ produkcji jabáek, ale
jakoĞü danych nie uprawnia do wyciągniĊcia wniosku, Īe zwiĊkszyáo siĊ zapotrzebowanie
importowe na jabáka w krajach WNP. Po pierwsze brak byáo danych handlowych dla 3
krajów WNP, a po drugie w wyniku rosyjskiego embarga doszáo do zwiĊkszenie wymiany
miĊdzy Rosją, a Biaáorusią oraz Rosją i Kazachstanem, która w czĊĞci mogáa nie zostaü
objĊta statystyką. Dla przykáadu w 2015 roku, zgodnie z danymi UN Comtrade, BiaáoruĞ
zaimportowaáa (gáównie z Polski) 731 tys. ton, a wyeksportowaáa (gáownie do Rosji) 611
tys. ton jabáek. W 2016 roku import jabáek na BiaáoruĞ wyniósá 599 tys. ton, a eksport z
tego kraju zaledwie 113 tys. ton. Tak gwaátowany wzrost zapotrzebowania na jabáka na
rynku wewnĊtrznym Biaáorusi w 2016 roku wydaje siĊ maáo prawdopodobny.
Gáównym dostawcą jabáek na BiaáoruĞ, z udziaáem przekraczającym 50% w latach
2014-2015 byáa Polska. Mimo wzrostu wolumenu eksportu z Polski na BiaáoruĞ, jego
pozycja konkurencyjna mierzona udziaáem w wolumenie oraz wskaĨnikiem RCA ulegaáa
obniĪeniu. Polska staáa siĊ w badanym okresie najwiĊkszym dostawcą jabáek do
Kazachstanu z udziaáem w latach 2015-2016 wynoszącym 51% wolumenu importu tego
kraju. W Kazachstanie odnotowano wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski
mierzony udziaáem w rynku oraz silne przewagi komparatywne sprzedaĪy zagranicznej z
tego kraju. Wzrost eksportu do Kazachstanu byá zapewne skutkiem rosyjskiego embarga.
Polska byáa najwiĊkszym dostawcą jabáek do Rosji z udziaáem w wolumenie importu
wynoszącym w latach 2012-2014 47%. Eksport z Polski miaá równieĪ silne przewagi
komparatywne na rynku rosyjskim. Po wprowadzaniu embarga wzrosáa najbardziej na
rynku rosyjskim pozycja konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin oraz w mniejszym zakresie
Moádawii i Biaáorusi. Zgodnie z danymi znacznie eksportu z Biaáorusi byáo relatywnie
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maáe. Wzrost znaczenia Serbii w dostawach do Rosji moĪe mieü związek z realizowaniem
reeksportu z innych krajów.
Dane z lat 2006-2016 uwidoczniáy, Īe wzrost produkcji jabáek w krajach WNP byá
mniejszy niĪ przyrost importu netto. NaleĪy jednak mieü na uwadze, Īe dane o imporcie
netto mogą byü zawyĪone, ze wzglĊdu na realizacjĊ przez czĊĞü krajów WNP reeksportu
jabáek. Takie podejrzenia nasuwają m.in. wspomniane dane dla Biaáorusi za 2016 rok.
Dodatkowo okres od inwestycji do uzyskiwania peáni zbiorów w sadownictwie trwa kilka
lat, wiĊc impuls do wzrostu produkcji jabáek wywoáany rosyjskim embargiem, moĪe
przeáoĪyü siĊ na zwiĊkszenie produkcji oraz dopiero w najbliĪszych latach. Media oraz
eksperci rynkowi informowali o inwestycjach przy wspóáudziale dotacji paĔstwowych w
sadownictwo w Rosji oraz o niezaleĪnym rozwoju sadownictwa na Ukrainie, Uzbekistanie,
Moádawii i w innych krajach regionu. W dáuĪszym okresie, nawet w przypadku zniesienia
embarga na dostawy do Rosji, moĪliwy jest spadek pozycji konkurencyjnej jabáek
eksportowanych z Polski. Rosnąca produkcja jabáek w krajach WNP moĪe przyczyniü siĊ
do wzrostu eksportu z tych krajów, czego konsekwencją moĪe byü zmniejszenie importu
jabáek przez kraje WNP z Polski. W celu redukowania potencjalnych negatywnych
skutków utraty rynków WNP naleĪy dąĪyü do wzrostu produkcji jabáek najwyĪszej jakoĞci,
które bĊdzie moĪna sprzedaü na innych rynkach (np. UE). Wymaga to szeregu dostosowaĔ
w zakresie organizacji rynku (m.in. koncentracja podaĪy poprzez integracjĊ w silnych
organizacjach producenckich oraz wzrostu wiedzy o mechanizmach rynkowych u
uczestników rynku.
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Pozycja przemysáu spoĪywczego w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym
w Polsce na przeáomie XX/XXI wieku
The Position of the Food Industry in Poland’s Food Chain
at the Turn of the 20th to the 21st Century
Synopsis. Przemysá spoĪywczy jest jednym z gáównych ogniw (czáonów) gospodarki ĪywnoĞciowej.
Jest on najwiĊkszym odbiorcą nieprzetworzonych surowców rolnych, a zarazem gáównym dostawcą
ĪywnoĞci do sfery handlu (hurtowego i detalicznego). Znaczenie przemysáu spoĪywczego wzrasta teĪ
z tego powodu, Īe firmy przetwórcze czĊsto integrują podmioty biorące udziaá w procesie produkcji
ĪywnoĞci od przysáowiowego pola do stoáu. Sprzyja temu wzrost towarowoĞci polskiego rolnictwa
oraz rosnący popyt na ĪywnoĞü wysoko przetworzoną. W ostatnich latach przewagĊ w relacjach
handlowych zyskaáy duĪe sieci handlowe (gáównie z kapitaáem zagranicznym), które czĊsto narzucają
warunki sprzedaĪy dostawcom ĪywnoĞci (firmom spoĪywczym, producentom rolnym).
Sáowa kluczowe: rynek, przemysá spoĪywczy, przetwórstwo ĪywnoĞci, rolnictwo, handel, konsument
Abstract. The food industry is one of the main elements of the food economy. It is the biggest
consumer of raw agricultural materials, and at the same time a primary input into the wholesale trade
and retail market. The significance of the food industry is also growing, due to the fact that processing
plants often integrate the entities that participate in food manufacturing processes, from the proverbial
“field to table.” The high quality of Polish agriculture and the increasing demand for highly-processes
foods is adding to the growth of the industry. In recent years, large retail chains have gained an
advantage in trade relations (mainly with foreign capital). They often impose conditions for the sale of
food suppliers (food companies and agricultural producers)
Key words: market, food industry, food processing, agriculture, trade, consumer
JEL Classification: E21, E23, L11, Q13

Cel pracy, materiaá i metody badawcze
Celem niniejszego opracowania byáo pokazanie roli i znaczenia przemysáu
spoĪywczego – jednego z gáównych ogniw áaĔcucha ĪywnoĞciowego na tle dwóch innych
waĪnych jego czáonów, tj. producentów rolnych (dostawców surowców do przetwórstwa)
i sfery handlu w ostatnich trzech dekadach. Szczegóáową analizą objĊto latach 2000-2016,
porównując zmiany w przemyĞle spoĪywczym oraz rolnictwie pod wzglĊdem liczby
podmiotów oraz ich wielkoĞci, wartoĞci produkcji (sprzedanej, globalnej, towarowej),
zatrudnienia oraz udziaáu w tworzeniu produktu krajowego brutto. Handel detaliczny
przedstawiono w formie opisowej z uwagi na brak porównywalnych danych, chociaĪby
dr inĪ., IERiGĩ-PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: Robert.Mroczek@ierigz.waw.pl;
https://orcid.org/0000-0003-2238-3885
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z tego wzglĊdu, Īe wielkopowierzchniowe sklepy (w tym duĪe sieci handlowe) oferują
duĪy asortyment produktów (nie tylko ĪywnoĞciowych), przy czym ĪywnoĞü stanowi
przewaĪającą czĊĞü oferty handlowej (ponad 50%), natomiast udziaá sklepów specjalizujące
siĊ w sprzedaĪy artykuáów spoĪywczych jest relatywnie nieduĪy i siĊ zmniejsza.
Praca ma charakter analizy porównawczej, w której wykorzystano wtórne materiaáy
Ĩródáowe. Do okreĞlenia zmian w czasie posáuĪono siĊ odpowiednimi wskaĨnikami.
W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim publikowane oraz niepublikowane dane
Gáównego UrzĊdu Statystycznego oraz publikacje nawiązujące tematyką do szeroko
rozumianej gospodarki ĪywnoĞciowej.

Ewolucja áaĔcucha ĪywnoĞciowego
Wraz z ewolucją áaĔcucha ĪywnoĞciowego, która jest powiązana z rozwojem
spoáeczno-gospodarczym, zmienia siĊ ogniwo wiodące (dominujące) (rys. 1). Jest to proces
uwarunkowany wieloma czynnikami. Zmiany w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym w Polsce
w ostatnich trzech dekadach P. Chechelski przedstawiá w nastĊpujący sposób:
1. W Polsce w systemie centralnie planowanej gospodarki gáównym ogniwem áaĔcucha
ĪywnoĞciowego byáo rolnictwo. WielkoĞü jego produkcji decydowaáa o poziomie
zaspokojenia potrzeb ĪywnoĞciowych konsumentów. W tym czasie konsument
zaopatrywaá siĊ w duĪym stopniu bezpoĞrednio od producentów rolnych. Na początku
lat 90 ubiegáego wieku wraz ze zmianami ustrojowymi nastąpiá wzrost importu
artykuáów ĪywnoĞciowych, gáównie wysoko przetworzonych, z krajów Europy
Zachodniej oraz zmniejszyá siĊ eksport surowców rolnych i ĪywnoĞci przetworzonej do
krajów dawnego bloku wschodniego. Spowodowaáo to zmniejszenie siĊ popytu na
surowce z rolnictwa, co w efekcie wpáynĊáo równieĪ na zmniejszenie jego znaczenia
w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym.
2. Prywatyzacja przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego spowodowaáa napáyw kapitaáu
zagranicznego (gównie z korporacji transnarodowych – KTN), wzrósá popyt krajowy,
rozpoczĊáa siĊ restrukturyzacja przedsiĊbiorstw krajowych. Wszystko to razem
spowodowaáo dynamiczny rozwój przemysáu spoĪywczego i w efekcie w latach
dziewiĊüdziesiątych staá siĊ on najwaĪniejszym ogniwem áaĔcucha ĪywnoĞciowego.
3. Szybki rozwój globalnych sieci handlowych w pierwszej dekadzie XXI wieku
w Polsce zmieniá ukáad siá w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym. Obecnie ponad 50% udziaáu
korporacji w handlu artykuáami ĪywnoĞciowymi powoduje, Īe sáabnie dominująca
pozycja firm przetwórczych. Swoimi dziaáaniami korporacje handlowe są w stanie
wpáywaü zarówno na: przedsiĊbiorstwa przemysáu spoĪywczego (zmuszając je do
obniĪki kosztów, koncentracji i specjalizacji produkcji, zlecając produkcjĊ pod
wáasnymi markami itd.), rolnictwo (produkcje tanich surowców), przedsiĊbiorstwa
handlowe (do koncentracji i specjalizacji sprzedaĪy oraz eliminując je z rynku), jak
i konsumentów (zmieniając poprzez reklamĊ i dziaáania marketingowe ich
przyzwyczajenia i preferencje Īywieniowe).
4. W perspektywie naleĪy spodziewaü siĊ, Īe wraz ze wzrostem edukacji i zamoĪnoĞci
spoáeczeĔstwa oraz lepsza jego organizacją (poprzez ruchy konsumenckie
i antyglobalne) konsument stanie siĊ najwaĪniejszym ogniwem w áaĔcuchu
ĪywnoĞciowym.

Pozycja przemysáu spoĪywczego w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym w Polsce…

Model sprzed
1989

Model lat
dziewiĊüdziesiąt
ych XX wieku

Model
pierwszej
dekady XXI

Model
perspektywic
zny

Rolnictwo

Przemysá
spoĪywczy

Handel

Konsument

Przemysá
spoĪywczy

Handel

Konsument

Handel

Handel

Konsument

Przemysá
spoĪywczy

Przemysá
spoĪywcz

Konsument

Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

25

Rys. 1. Ewolucja modelu áaĔcucha ĪywnoĞciowego w Polsce zachodząca pod wpáywem procesów globalizacji na
przeáomie XX i XXI wieku
Fig. 1. The evolution of the food chain model in Poland under the influence of globalization processes at the turn
of the 20th and 21st centuries
ħródáo: Chechelski (2015).

Na szybki rozwój sieci handlowych mają wpáyw równieĪ procesy globalizacji. Ocena
poziomu globalizacji w poszczególnych ogniwach áaĔcucha ĪywnoĞciowego w Polsce
wedáug badaĔ P. Chechelskiego wskazuje, Īe w 2012 r. byáa ona najwyĪsza w handlu
(51%), wĞród konsumentów (48%), w przemyĞle spoĪywczym wyniosáa 43% a najniĪsza
byáa w rolnictwie 14-19% (Chechelski, 2015).

Tendencje rozwojowe rolnictwa, przemysáu spoĪywczego i handlu po
transformacji polskiej gospodarki
Zmiany ustroju politycznego jakie nastąpiáy w Polsce blisko trzy dekady temu,
doprowadziáy do transformacji gospodarczej kraju, której jednym z filarów miaáa byü
gospodarka rynkowa oparta na prawach popytu i podaĪy. Nowe realia jeĪeli nie dla
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wszystkich, to dla wiĊkszoĞci uczestników rynku byáy duĪą niewidomą i wyzwaniem, a dla
niektórych szokiem.
W pierwszych latach transformacji polscy rolnicy, przetwórczy oraz handlowcy
podlegali duĪym przeksztaáceniom, zwáaszcza wáasnoĞciowym, choü w róĪnej skali
i tempie. Zlikwidowano m.in. centralne ustalanie cen wiĊkszoĞci dóbr i usáug oraz
ograniczono, bądĨ zaprzestano stosowania dotacji do produkcji.
Rolnictwo jest podstawowym i najwiĊkszym dostawcą surowców rolnych (produktów)
do przemysáu spoĪywczego. Przeksztaácenia wáasnoĞciowe w rolnictwie w pierwszych latach
transformacji gospodarczej w Polsce dotyczyáy przede wszystkim likwidacji paĔstwowych
gospodarstw rolnych. Sektor paĔstwowy w rolnictwie polskim w latach 1986-1990, tj. w
szczytowym okresie rozwoju, dysponowaá 19% ziemi rolnej, wytwarzaá 18% produkcji
koĔcowej i 21% produkcji globalnej oraz 31% produkcji towarowej. Utworzona z dniem 1
stycznia 1992 r. Agencja WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa (AWRSP) zostaáa zobowiązana
do przejĊcia w ciągu 2 lat (do 1 stycznia 1994 r.)2 mienia po zlikwidowanych PGR-ach, które
uĪytkowaáy 3,8 mln ha, zatrudniając 204 tys. osób (Zegar, 2018).
Zmiany w rolnictwie indywidualnym, w strukturze gospodarstw przebiegaáy w róĪnych
kierunkach i wynikaáy z wielu czynników (w tym m.in. wielkoĞci gospodarstwa). Generalnie
po 1990 roku zaczĊáa zmniejszaü siĊ ogólna liczba indywidulanych gospodarstw rolnych (tak
powyĪej, jak i poniĪej 1 ha). Z analiz przeprowadzonych przez J. Faákowskiego wynika, Īe w
okresie transformacji w grupie gospodarstw najmniejszych (1-2 ha) oraz maáych (od 2 do 20
ha) notowano staáy spadek ich liczby, natomiast odwrotna sytuacja miaá miejsce w przypadku
gospodarstw duĪych i najwiĊkszych (powyĪej 20 i 50 ha), których liczba, wprawdzie powoli,
ale systematycznie rosáa (Faákowski, 2010).
Przez ostatnie trzy dekady rolnictwo polskie przeszáo duĪe zmiany. Zmniejszyáa siĊ
powierzchnia uĪytków rolnych o 22,9% z 18,8 mln ha w 1989 r. do 14,5 mln ha w 2016
roku, zmalaáa liczba gospodarstw rolnych o 41,1% z 2393,1 tys. do 1410,7 tys.,
a przeciĊtna powierzchnia gospodarstwa rolnego wzrosáa o 30,4% z 7,9 ha do 10,3 ha UR.
WejĞcie Polski do UE oznaczaáo objecie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną.
WysokoĞü dopáat bezpoĞrednich wypáacana polskim rolnikom byáa i jest nadal niĪsza niĪ
przeciĊtnie w najbogatszych krajach Unii, tj. UE-15, to jednak ich poziom oraz wsparcie
finansowe gospodarstw rolnych, poprzez róĪne programy pomocowe byáo wiĊksze niĪ
mogáoby na ten cel przeznaczyü paĔstwo polskie3. Otrzymane Ğrodki finansowe pozwoliáy
unowoczeĞniü gospodarstwa rolne (zwáaszcza silniejsze ekonomicznie) poprzez zakup
nowych maszyn i urządzeĔ oraz zmodernizowaü bądĨ wybudowaü nowe obiekty
produkcyjne. Z drugiej strony dopáaty bezpoĞrednie w opinii wielu osób, zahamowaáy
szybsze przemiany strukturalne w polskim rolnictwie. Z analiz W. Józwiaka wynika, Īe
w 2013 roku byáo w Polsce 290,7 tys. gospodarstw o wielkoĞci produkcji liczonej w sposób
standardowy (SO) przekraczającej 15 tys. euro/gospodarstwo tj. o 14% wiĊcej niĪ w 2010
roku (Józwiak, 2017).
W 2015 roku Polska staáa siĊ najwiĊkszym w Unii Europejskiej (wedáug wolumenu)
producentem miĊsa drobiowego, a ponadto jest:
x
trzecim producentem zbóĪ,
2

Proces likwidacji paĔstwowych przedsiĊbiorstw gospodarki rolnej2 zakoĔczyá siĊ w 1995 roku. W efekcie
zlikwidowanych zostaáo ponad 1600 PPGR-ów
3
jeszcze przed wejĞciem Polski do Unii Europejskiej zaczĊáy obowiązywaü wspóáfinansowane przez UE
programy pomocowe, jak, np. PHARE i SAPARD, które dotyczyáy Ğrodków na rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej
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czwartym producentem miĊsa wieprzowego,
czwartym producentem serów,
piątym producentem mleka krowiego,
piątym producentem masáa,
na siódmym miejscu w produkcji miĊsa woáowego.
Polska jest takĪe duĪym producentem owoców i warzyw w Unii Europejskiej.
W produkcji jabáek i porzeczek jesteĞmy liderem. Mamy drugie miejsce w produkcji
truskawek i wiĞni. Polska jest najwiĊkszym w Europie producentem buraków czerwonych
oraz marchwi, a drugim ogórków. Ponadto jesteĞmy najwiĊkszym producentem pieczarek
w UE i najwiĊkszym ich eksporterem na Ğwiecie. Duzi producenci rolni czy teĪ grupy
producenckie mają silniejszą pozycjĊ negocjacyjną wobec firm przetwórczych czy sieci
handlowych (DroĪdĪ, Mroczek, 2017).
WĞród strukturalnych czynników okreĞlających warunki startu sektora przetwórstwa
ĪywnoĞci (przeáom lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku) w procesy
transformacji systemowej R. Urban, wskazuje na niezwykle istotne znaczenie struktury
podmiotowej przemysáu spoĪywczego, które charakteryzowaáy siĊ nastĊpującymi cechami:
x dominacją przedsiĊbiorstw paĔstwowych, których udziaá w produkcji tego
przemysáu wynosiá ok. 75%, znaczącą rolą centralnie zarządzanej spóádzielczoĞci
(ok. 20%) oraz marginesową i wyáącznie uzupeániającą pozycją sektora
prywatnego (ok. 5%),
x wyraĨną przewagą potencjaáu paĔstwowego, z reguáy wielozakáadowych
przedsiĊbiorstw, nad maáymi i Ğrednimi firmami prywatnymi i spóádzielczymi,
x istnieniem silnych struktur branĪowych, które z jednej strony – dokonując
podziaáu zasobów i dotacji – ograniczaáy samodzielnoĞü przedsiĊbiorstwa
i spóádzielni, a z drugiej strony stanowiáy branĪowe grupy nacisku na wáadze
gospodarcze paĔstwa.
Te cechy powodowaáy, Īe wejĞcie do przetwórstwa spoĪywczego nowych prywatnych
podmiotów byáo niezwykle utrudnione, a istniejące firmy kierowaáy siĊ zasadą solidarnoĞci
branĪowej, a nie konkurencji czy teĪ rywalizacji. Dlatego teĪ zmiana postaw
przedsiĊbiorstw na wáaĞciwe dla gospodarki rynkowej nie mogáa byü w tym sektorze áatwa
i szybka (Urban, 1998).
Dla przyspieszenia procesów dostosowawczych przetwórstwa spoĪywczego do
warunków rynkowych istotne byáy liberalne regulacje, poprzedzające program
L. Balcerowicza, dotyczące prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i spóáek z udziaáem
kapitaáu zagranicznego, a takĪe decyzja o urynkowieniu gospodarki ĪywnoĞciowej z dnia
1.08.1989 r. Regulacje te wczeĞniej uruchomiáy inwestycje w przetwórstwie spoĪywczym
i daáy początek nowym firmom, które podjĊáy rywalizacjĊ z przedsiĊbiorstwami
paĔstwowymi i spóádzielczymi (Urban, 1998).
W latach 1989-1992 uruchomione zostaáy gwaátowne procesy dostosowawcze
przetwórstwa spoĪywczego do warunków gospodarki rynkowej. Dla tego okresu jak
wskazuje R. Urban charakterystyczne byáy trzy zjawiska: szybki rozwój przetwórstwa
lokalnego, silna redukcja produkcji w firmach przemysáowych oraz globalny spadek
przetwórstwa w dziedzinach, w których – po urealnieniu cen - nastąpiáa redukcja popytu
krajowego lub wzrost samozaopatrzenia.
Rozwój przetwórstwa lokalnego nastĊpowaá trzema sposobami:
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x

przez zwiĊkszenie produkcji w rzemioĞle spoĪywczym, które dopiero po
zniesieniu ograniczeĔ w dostĊpie do surowców, kredytów i rynków zbytu
mogáo wykorzystaü swój potencjaá,
x w wyniku szybkiej prywatyzacji przetwórni spóádzielczych i rolniczych,
x w drodze prywatnych inwestycji w budowĊ przetwórni, gáównie maáych
i Ğrednich.
W ciągu 2-3 lat powstaáa gĊsta sieü maáych zakáadów przetwórstwa rolnospoĪywczego, których liczba zwiĊkszyáa siĊ dwukrotnie (do ponad 30 tys. przetwórni).
Rozwijaáy siĊ one gáównie w dziedzinie ubojów i przetwórstwa miĊsa (áącznie z drobiem),
w piekarnictwie i przemiaáach zbóĪ oraz w produkcji napojów, przetworów rybnych
i owocowo-warzywnych (Urban, 1998). Do powstawaniu nowych firm (poza
wspomnianymi juĪ nowymi regulacjami) przyczyniá siĊ równieĪ duĪy popyt wewnĊtrzny na
produkty ĪywnoĞciowe. Ujawniáo siĊ wiele nisz rynkowych, a „wygáodzony” rynek
stwarzaá warunki áatwego zbytu róĪnych wyrobów, w tym wyrobów wytwarzanych
z zastosowaniem prostych technologii. Uruchomienie ich nie wymagaáo duĪych nakáadów
kapitaáowych, a o sukcesie decydowaáa umiejĊtnoĞü poszukiwania nisz rynkowych.
àatwiejszy staá siĊ dostĊp do surowca, dotacji i subwencji oraz taĔszych kredytów. WaĪne
byáo takĪe to, Īe w pierwszej fazie urynkowienia gospodarki ĪywnoĞciowej wysoka byáa
rentownoĞü przetwórstwa osiągana czĊsto kosztem producentów rolnych i konsumentów.
Przetwórstwo lokalne przyjĊáo wówczas ok. 20% produkcji firm przemysáowych
i zwiĊkszyáo swój udziaá w przetwórstwie ĪywnoĞci do ok. 25-30%. OsiągnĊáo ono
znaczącą pozycjĊ zarówno w przetwórstwie wstĊpnym (uboje, przemiaá), jak i w produkcji
wyrobów przetworzonych (miĊsnych, rybnych, pieczywa, napojów) (Urban, 1998).
O ile w pierwszej fazie transformacji nie byáo istotnych przeksztaáceĔ w przemysáowej
czĊĞci przetwórstwa, to lata nastĊpne byáy okresem gáĊbokiej przebudowy struktur
i sposobu funkcjonowania przemysáu spoĪywczego. Cechą lat 1993-1998 byáo:
x powrót tendencji do uprzemysáawiania przetwórstwa rolno-spoĪywczego,
x pogáĊbienie przetwórstwa ĪywnoĞci,
x przyspieszona modernizacja potencjaáu wytwórczego sektora,
x szybka i zróĪnicowana prywatyzacja przedsiĊbiorstw paĔstwowych,
x powrót tendencji do koncentracji,
x rozwijanie integracji pionowej i nowoczesnych systemów zarządzania.
W tym okresie wiele nowych firm (zwáaszcza rodzinnych), które powstaáy na
przeáomie lata osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych, rozwijaáo siĊ po przez tzw.
„pączkowanie”, czyli dobudowywanie dodatkowych pomieszczeĔ do istniejących
zakáadów, zwiĊkszając w ten sposób potencjaá produkcyjny.
WejĞcie Polski do Unii Europejskiej spowodowaáo konicznoĞü dostosowania siĊ
zakáadów przetwórczych do nowych norm i wymogów produkcyjnych, sanitarnych
i weterynaryjnych. Nie wszystkim przetwórcom udaáo siĊ speániü te wymogi. Oznaczaáo to
brak moĪliwoĞci eksportu swoich produktów na rynek unijny i ukierunkowanie produkcji
na rynek lokalny (przy speánieniu mniej restrykcyjnych wymogów), bądĨ zaprzestanie
produkcji. BranĪe wraĪliwe, tj.: miĊsna, drobiarska, mleczarska i rybna objĊte zostaáy
okresami przejĞciowymi.
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Dane zawarte w tab. 1 potwierdzają analizy przeprowadzone przez wielu naukowców4,
dotyczące zmiany jakie zaszáy w polskim rolnictwie w ostatnich dwóch-trzech dekadach.
Tabela1. Podstawowe parametry charakteryzujące rolnictwo oraz przemysá spoĪywczy w Polsce w latach 20002016
Table 1. Agriculture and food industry in Poland in 2000-2016 – selected characteristics

Wyszczególnienie

2000

2005

2010

Zmiany
w latach
2000-2016
(w proc. rocznie)

2016

Rolnictwo
Powierzchnia uĪytków rolnych
(w tys. ha)

17 812,0

15 906,0

14 859,7

14 543,3

-1,3

Liczba gospodarstw rolnych
(w tys.)

2 859,2

2 733,4

1 509,1

1 410,7

-4,3

2 854,4

2 728,9

1 505,0

1 405,5

-4,3

Liczba pracujących
(w tys. osób)

4 125,3

2 082,2

2 326,8

2 328,7

-3,4

Produkcja globalna
(w mld zá)

56,0

63,3

84,5

103,4

3,9

Produkcja towarowa
(w mld zá)

33,5

42,9

59,4

76,5

5,3

TowarowoĞü produkcji (w %)

59,8

67,8

70,3

74,1

.

2,3

2,3

2,2

2,1

.

w tym
gosp. indywidualnych
(w tys.)

Udziaá w PKB (w %)a

Przemysá spoĪywczy
Liczba firm (w sztukach)

21 977

18 079

15 690

15 613

-2,1

500,2

458,2

454,3

457,0

-0,6

92,8

125,2

162,3

220,2

5,6

2,8

2,7

3,0

Liczba pracujących
(w tys. osób)
WartoĞü produkcji sprzedanej
(w mln zá)

Udziaá w PKB (w %)a
3,0
a – mierzony wartoĞcią dodaną brutto (WDB)

.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 2003, 2007, 2017, Rocznika
Statystycznego Rolnictwa z 2005 r. oraz niepublikowanych danych GUS.

W latach 2000-2016 w analizowanych sektorach (rolnictwie i przemyĞle spoĪywczym)
moĪna wskazaü na nastĊpujące zjawiska:
x
malejący potencjaá produkcyjny polskiego rolnictwa w postaci zmniejszenia siĊ
powierzchni uĪytków rolnych o 18,5% z 17,8 mln ha do 14,5 mln ha, przy
jednoczesnym wzroĞcie produkcji globalnej rolniczej oraz towarowej odpowiednio
o 84,6% i 228,%, tj. o 3,9% i 5,3% rocznie (a w cenach staáych o 1,6 i 2,5%
rocznie),
4

m.in. A. WoĞ, J. Zegar, W. Józwiak
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x

wzroĞcie towarowoĞci produkcji w rolnictwie o 14,3 pkt. proc. (z 59,8% do
74,1%), co wskazuje na rozwijanie produkcji towarowej, gáównie przez wiĊksze
gospodarstwa rolne powiązane z rynkiem i zaprzestawanie (wygaszanie) produkcji
w najmniejszych gospodarstwach, bądĨ wydzierĪawienie ziemi,
x
wzrost produkcji globalnej rolniczej oraz towarowej w cenach staáych odpowiednio
o 29,5 i 49,0% wskazuje teĪ na wzrost produktywnoĞci ziemi (rekompensujący
spadek powierzchni uĪytków rolnych w badanym okresie) oraz wzrost efektywnoĞci
(wydajnoĞci) produkcji zwierzĊcej, co ma o tyle istotne znaczenie, Īe firmy
przemysáu spoĪywczego zainteresowane są zakupem powtarzalnych, duĪych partii
surowca do przetwórstwa, a takie mogą zapewniü duĪe i efektywne gospodarstw
rolne, bądĨ dobrze zorganizowane grupy producenckie,
x
duĪy spadek pracujących w rolnictwie o 43,6% o 2,3 mln osób (co i tak jest nadal
duĪą liczbą) i o 8,6% w przemyĞle spoĪywczym,
x
redukcji liczby firm przemysáu spoĪywczego (o 2,1% rocznie) i szybkim rozwoju
produkcji sprzedanej w tym sektorze (o 5,6% rocznie), a w cenach staáych o 3,7%
rocznie,
x
zmniejszyá siĊ udziaá rolnictwa w tworzeniu PKB Polski z 2,3% do 2,1%,
natomiast przemysáu spoĪywczego pozostaje na wzglĊdnie stabilnym poziomie ok.
3%, co wskazuje na sáabnącą pozycjĊ rolnictwa w polskiej gospodarce, ale teĪ
wzglĊdem przemysáu spoĪywczego.
Inną waĪną cechą, na którą trzeba wskazaü jest uprzemysáawianie produkcji
w przetwórstwie spoĪywczym, czego wyrazem jest rosnący udziaá przedsiĊbiorstw duĪych
(zatrudniających 250 i wiĊcej osób zaáogi) w produkcji sprzedanej sektora. W latach 20002016 udziaá ten zwiĊkszyá siĊ do 59,7%, tj. o 8,0 pkt proc., zaĞ udziaá Ğrednich
i najmniejszych firm zmalaá odpowiednio o 4,1 i 3,9 pkt proc.- do 27,0 i 13,3% (tab. 2).
Tabela 2. Koncentracja produkcji artykuáów spoĪywczych i napojów (bez tytoniu) w Polsce
Table 2. Concentration of food and beverage production (without tobacco) in Poland
2000

2005

2010

2016

Wyszczególnienie

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

WPSa w
mld zá

Udziaá
w%

Firmy ogóáem, tym:

85,1

100,0

113,6

100,0

153,7

100,0

210,7

100,0

x

firmy mikro
i maáe

14,6

17,2

19,1

16,8

23,3

15,1

28,1

13,3

x

firmy Ğrednie

26,5

31,1

34,3

30,2

41,3

26,9

56,9

27,0

51,7

60,2

53,0

89,1

58,0

125,7

59,7

44,0
x firmy duĪe
WPSa - wartoĞü produkcji sprzedanej

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS.

W 1990 roku prywatna wáasnoĞü w handlu stanowiáa okoáo 94%. W okresie
transformacji gospodarczej w Polsce J. WrzesiĔska wyróĪnia trzy etapy ekspansji sklepów
wielkopowierzchniowych:
x pierwszy to lata 1990-1994 z maáą aktywnoĞcią rozwojową tego rodzaju sklepów,
x drugi obejmuje lata1995-2003, gdy nastąpiá szybki ich rozwój zarówno pod
wzglĊdem liczebnoĞci, jak i wysokoĞci obrotów,
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x trzeci okres, od 2004 roku do chwili obecnej, ma niĪszą dynamikĊ przyrostu
wielkich obiektów handlowych, uwidacznia siĊ tendencja do tworzenia filii
duĪych sieci handlowych o mniejszej powierzchni sprzedaĪy i bardziej
wyspecjalizowanym profilu podaĪy (WrzesiĔska, 2008).
200
Hipermarkety
180
160

Supermarkety

140
Dyskonty

120
100

Sieci maáych sklepów
spoĪywczych i convenience

80
NiezaleĪne sklepy spoĪywcze

60
40

Specjalistyczne sklepy
spoĪywcze

20

Pozostaáe

0
2005

2008

2011

2014

a – dane obejmują caáoĞü sprzedaĪy danego kanaáu (nie tylko artykuáy spoĪywcze), pominiĊto stacje benzynowe
oraz cash&carry
Rys. 2. WartoĞü sprzedaĪy detalicznej sklepów spoĪywczych w Polsce (netto, w mld zá)
Fig. 2. Value of grocery retail sales in Poland (net, in PLN billion)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie opracowania KPMG Na rozdroĪu. Wyzwania i priorytety sieci
spoĪywczych w Polsce. Warszawa 201.

Liczba wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH)5 w Polsce w 1992
roku wynosiáa 1973 sklepy, a w 2007 roku byáo ich juĪ 7601. Ich udziaá w ogólnej liczbie
sklepów byá niewielki, ale z tendencją wzrostową, gdyĪ w tym okresie zwiĊkszyá siĊ on
z 0,56% do 2,08%. W tym czasie liczba wszystkich sklepów zwiĊkszyáa siĊ o 5,1% z 353
tys. do 371 tys. sztuk, przy czym w pierwszej poáowie tego okresu (lata 1992-1998) ich
liczba wzrosáa o 28%, a potem zaczĊáa spadaü. W latach 1999-2007 najwiĊkszą dynamiką
wzrostu liczebnoĞci placówek charakteryzowaáy siĊ hiper i supermarkety, których liczba
zwiĊkszyáa siĊ odpowiednio czterokrotnie (z 93 do 396) i dwuipóákrotnie (z 1407 do 3506)
(WrzesiĔska, 2008). Tak szybki wzrost tych placówek wynikaá przede wszystkim z tego, Īe
staá za nimi kapitaá zagraniczny, liberalnego prawa oraz niezaspokojonych i rosnących
potrzeb konsumentów. W latach 2010-2014 liczba skalpów w Polsce miaáa lekką tendencjĊ
wzrostową, gdyĪ zwiĊkszyáa siĊ o 2,5% z 346,1 tys. do 354,8 tys. Znacznie szybciej
rozwijaáy siĊ wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, których liczba zwiĊkszyáa siĊ
o prawie 23% (z 9589 do 11788 sztuk), co oznacza ich dalsze umocnienie w sprzedaĪy
detalicznej ĪywnoĞci. Najszybciej powstawaáy supermarkety, ich liczba zwiĊkszyáa siĊ
o 46% i wyniosáa 6509 sztuk. W 2014 roku w 113 tys. sklepów sprzedawano tylko
5

tj. hipermarketów, supermarketów, domów handlowych, domów towarowych.
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ĪywnoĞü. NastĊpną grupĊ sklepów stanowiáy placówki sprzedające artykuáy
nieĪywnoĞciowe (byáo ich ok. 121 tys.) (Káosiewicz-Górecka, 2015). Poza tymi sklepami
byáy jeszcze podmioty ze sprzedaĪą mieszaną, gdyĪ ĪywnoĞü moĪna spoĪyü w placówkach
gastronomicznych, a artykuáy spoĪywcze i napoje moĪna byáo kupiü w centrach
handlowych, w kioskach z prasą oraz na stacjach benzynowych.
Z badaĔ firmy audytorsko-doradczej KPMG wynika, Īe w latach 2005-2014 wartoĞü
sprzedaĪy detalicznej sklepów spoĪywczych w Polsce zwiĊkszyáa siĊ ze 129 mld zá do 192
mld zá (netto) (rys. 2). W tym czasie dyskonty zwiĊkszyáy sprzedaĪ ponad piĊciokrotnie,
przyczyniając siĊ wraz z supermarketami i sieciami maáych sklepów do spadku znaczenia
tradycyjnego handlu spoĪywczego6, którego udziaáy w rynku zmniejszyáy siĊ z 56,6% do
23,2%, tj. o 33,4 pkt proc. (rys. 2). Wedáug szacunków Polskiej Organizacji Handlu
i Dystrybucji wartoĞü polskich produktów (w tym ĪywnoĞci i napojów) wyeksportowanych
za poĞrednictwem sieci handlowych wyniosáa w 2014 roku ok. 10 mld zá, tj. ok. 11,5%
caáego polskiego eksportu ĪywnoĞci (surowców rolnych i produktów spoĪywczych),
a w 2016 roku mogáa wzrosnąü do 11-13 mld zá.

Przetwórstwo jako jeden z gáównych czáonów áaĔcucha
ĪywnoĞciowego
Norma ISO 22000 definiuje áaĔcuch ĪywnoĞciowy jako sekwencjĊ etapów i procesów
mających miejsce w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i postĊpowaniu
z ĪywnoĞcią oraz jej skáadnikami, począwszy od produkcji pierwotnej aĪ do konsumpcji.
WspóáczeĞnie do podstawowych ogniw áaĔcucha ĪywnoĞciowego zalicza siĊ: rolnictwo,
przemysá spoĪywczy (przetwórczy), handel, konsumentów oraz przemysá Ğrodków
produkcji i usáugi. Jak podkreĞla P. Chechelski wspóáczesne áaĔcuchy ĪywnoĞciowe to
konstrukcje nadzwyczaj skomplikowane, czego przykáadem są bardzo rozbudowane
poĞrednie jego czáony tj. przemysáu Ğrodków produkcji i usáug (Chechelski, 2015).
Efektem zmian, jakie miaáy miejsce w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym na przestrzeni
ostatnich dziesiĊcioleci jest:
x dáuĪsza droga „od pola do stoáu” (ĪywnoĞü wysoko przetworzona),
x wiĊcej ogniw poĞrednich uczestniczących w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym (wzrasta
anonimowoĞü, a tym samym zagroĪenie pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa i jakoĞci
ĪywnoĞci),
x w coraz wiĊkszym stopniu zunifikowana ĪywnoĞü,
x szybko rosnąca wymiana handlowa surowcami i produktami ĪywnoĞciowymi
w skali Ğwiata sprawia, Īe asortyment na rynku ĪywnoĞci jest coraz wiĊkszy
w poszczególnych krajach,
x postĊp w procesie technologicznym i przechowalnictwie wydáuĪający okres
przydatnoĞci do konsumpcji,
x silna konkurencja na rynku przyczyniająca siĊ do wprowadzani na rynek taĔszej,
lecz czĊsto o niĪszej jakoĞci ĪywnoĞci (wykorzystywanie surowców o niĪszej
jakoĞci, z uĪyciem konserwantów, polepszaczy smaków, barwników itp.),
x trudniejsze monitorowanie historii áaĔcucha ĪywnoĞci [Kowalczyk 2012].
6

tworzą go przede wszystkim niezaleĪne sklepy spoĪywcze oraz specjalistyczne sklepy spoĪywcze.
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Przemysá spoĪywczy, rolnictwo oraz handel róĪnią siĊ miĊdzy sobą nie tylko charakterem
prowadzonej dziaáalnoĞci, ale takĪe parametrami ekonomicznymi opisującymi ich potencjaá i
wyniki ekonomiczne. Syntetyczne zestawienie wybranych parametrów przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Podstawowe parametry ekonomiczne polskiego rolnictwa, przemysáu spoĪywczego oraz handlu
detalicznego artykuáami ĪywnoĞciowymi w 2016 roku
Table 3. Basic economic parameters of the Polish farming, the food industry and the retail trade of foodstuffs in 2016
Wyszczególnienie

Przemysá
spoĪywczy

Rolnictwo

Handel
detalicznya

1411

15,6

354,0 (112,0)c,e,f

300-320d

5,8

12,2 (7,4)c,e,f

2328,7

457,0

450-480f

450

400

55f

globalna

103,4

235,1

.

towarowa

76,5

220,2

.

detaliczna

.

.

229,8g

WartoĞü dodana brutto (w mld zá)

38,5

56,5

54,0f

Eksport (w mld zá)

17,0

88,9

11,0-13f

Import (w mld zá)

25,7

49,7

10,0-13,0f

Liczba podmiotów (w tys.)
w tym: towarowych, przemysáowych
wielkopowierzchniowychb

oraz

Liczba pracujących (w tys. osób)
w tym w firmach towarowych, przemysáowych lub
obiektach wielkopowierzchniowych
WartoĞü produkcji (sprzedaĪy) w cenach bieĪących
(w mld zá)

WartoĞü spoĪycia ĪywnoĞci, napojów i wyrobów
246,0 (270,0f)i
tytoniowych oraz narkotyków h (w mld zá)
a – prowadzony gáównie przez maáe sklepy detaliczne o róĪnej formie prawnej oraz obiekty
wielkopowierzchniowe (super i hipermarkety, domy towarowe, domy handlowe),
b – obiekty wielkopowierzchniowe – to sklepy, których powierzchnia sprzedaĪowa ma 401 i wiĊcej m2,
c – z tej grupy sklepów – ok.112,0 tys. sprzedawaáo art. ĪywnoĞciowe ogóáem, jak teĪ byáy to sklepy
specjalistyczne, np. miĊsne, rybne, piekarniczo –ciastkarskie, sklepów z artykuáami nieĪywnoĞciowymi byáo ok.
121,0 tys.,
d – szacunek gospodarstwa o wielkoĞci produkcji liczonej w sposób standardowy (SO) przekraczającej 15 tys.
euro/gospodarstwo,
e – sklepy wielkopowierzchniowe, z których 7,4 tys. to super i hipermarkety,
f – szacunek,
g – wartoĞü sprzedaĪy detalicznej art. ĪywnoĞciowych wraz z napojami oraz alkoholem i wyrobami tytoniowymi
realizowana przez sklepy detaliczne áącznie ze sprzedaĪą detaliczną dokonywaną w hurtowniach i u producentów,
h – stanowi sumĊ spoĪycia prywatnego, tj. spoĪycia w sektorze gospodarstw domowych i sektorze instytucji
niekomercyjnych dziaáających
na rzecz gospodarstw domowych oraz spoĪycia indywidualnego w sektorze instytucji rządowych
i samorządowych,
i – z Īywieniem zbiorowym (rynek HoReCa)
ħródáo: Rocznik Statystyczny GUS 2017 r. oraz obliczenia wáasne na podstawie Eurostatu i niepublikowanych
danych GUS o liczbie przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego.

ZróĪnicowane parametry ekonomiczne są wynikiem nastĊpujących zjawisk:
x wartoĞü produkcji globalnej przemysáu spoĪywczego jest ponad dwukrotnie wiĊksza
niĪ rolnictwa, a wartoĞü produkcji sprzedanej tego przemysáu jest blisko 3 razy
wiĊksza od produkcji towarowej rolnictwa i na podobnym poziomie, jak sprzedaĪ
detaliczna,
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x wartoĞü dodana brutto przemysáu spoĪywczego jest o ok. 47% wiĊksza niĪ
wytworzona przez producentów rolnych porównywalna z tą ze sprzedaĪy detalicznej
ĪywnoĞci,
x liczba pracujących w przemyĞle spoĪywczym jest piĊciokrotnie mniejsza niĪ
w rolnictwie oraz porównywalna do liczby osób pracujących w handlu detalicznym.
Cechą wspólną analizowanych czáonów áaĔcucha ĪywnoĞciowego w Polsce w ostatnich
dwóch dekadach, byáo umacnianie pozycji duĪych (w tym najwiĊkszych) graczy rynkowych.
Nastąpiá wzrost koncentracji produkcji w sferze produkcji i przetwórstwa ĪywnoĞci oraz
zwiĊkszyáa siĊ dominacja duĪych sieci handlowych, czĊsto o zasiĊgu globalnym.
Umocnienie pozycji duĪych sieci handlowych w áaĔcuchu dostaw w ostatnich latach,
to teĪ wynik wsparcia kapitaáu zagranicznego, gdyĪ ich siedziby ulokowane są za granicą.
Ponadto sieci handlowe w umiejĊtny sposób korzystaáy, zwáaszcza w pierwszych latach
swojej ekspansji na rynku polskim z ulg podatkowych, co teĪ stanowiáo obiektywnie
patrząc, element nieuczciwej konkurencji wobec innych podmiotów (sklepów).
Rynek ĪywnoĞciowy podlega ciągáym zmianą. Są one wynikiem dostosowywania oferty
handlowej do potrzeb klientów, duĪej konkurencji, a takĪe zmian w prawie. W ostatnich latach
szybko rozwija siĊ w Polsce rynek HoReCa (szeroko rozumiany segment gastronomiczny) i
wedáug firmy badawczej PMR sprzedaĪ ĪywnoĞci w tym kanale dystrybucji w 2017 roku mogáa
osiągnąü wartoĞü ok. 24 mld zá. Rozwój tego segmentu rynku wynika m.in. z poprawy sytuacji
ekonomicznej spoáeczeĔstwa i czĊstszego stoáowania siĊ po za domem.
W ostatnim czasie sporo mówi siĊ teĪ o skróceniu áaĔcucha dostaw. Zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 dotyczącym
rozwoju obszarów wiejskich krótki áaĔcuch dostaw oznacza áaĔcuch dostaw obejmujący
ograniczoną liczbĊ podmiotów gospodarczych zaangaĪowanych we wspóápracĊ oraz
lokalny rozwój gospodarczy. Stwarza to potencjalne korzyĞci dla Ğrodowiska, gospodarki
oraz spoáeczeĔstwa. Jak zauwaĪają S. JarzĊbowski i N. Bezat niekoniecznie wszystkie
krótkie áaĔcuchy dostaw bĊdą przynosiü oczekiwane korzyĞci (JarzĊbowski, Bezat, 2018).
DziĊki wdroĪeniu krótkich áaĔcuchów dostaw moĪliwe jest uzyskanie przez rolników
wyĪszych marĪ przy niĪszych kosztach ogólnych niĪ w przypadku dáuĪszych áaĔcuchów
dostaw. Kolejną korzyĞcią krótkich áaĔcuchów dostaw jest ograniczenie konkurencji
miĊdzy wieloma maáymi i dotychczas niekoordynowanymi áaĔcuchami dostaw w regionie.
WaĪną rzeczą jest efektywnoĞü áaĔcuch dostaw, która wpáywa na konkurencyjnoĞü
i zrównowaĪony rozwój caáego sektora rolno-spoĪywczego. Jest to waĪna kwestia
zwáaszcza w odniesieniu do producentów rolnych, gdy poĞrednicy przejmują czĊĞü
profitów, które mogliby otrzymaü rolnicy i w ten sposób wiĊcej zarobiü. Wydaje siĊ, Īe dla
przemysáu spoĪywczego, jako caáego byáoby to bez wiĊkszego znaczenia, chociaĪby z tego
wzglĊdu, Īe tylko w niektórych branĪach udziaá poĞredników jest jeszcze znaczący, przede
wszystkich w obrocie Īywcem woáowym i w mniejszym stopniu Īywcem wieprzowym.
WiĊksze korzyĞci przemysá spoĪywczy moĪe osiągnąü z poprawy relacji handlowych
z duĪymi odbiorcami, jakimi są duĪe sieci handlowe. Polska zabiega, aby kwestie
nieuczciwych praktyk handlowych zostaáy uregulowane na poziomie unijnym.
JednoczeĞnie w jak najwiĊkszym stopniu powinny one uwzglĊdniaü rozwiązania juĪ
przyjĊte przez paĔstwa czáonkowskie, w drodze przepisów krajowych. Polska przyjĊáa
w 2017 roku ustawĊ o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno–
spoĪywczym. W ocenie byáego ministra rolnictwa K. Jurgiela lista nieuczciwych praktyk
jest dáuga i obejmuje m.in.:
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opóĨnione páatnoĞci za produkty szybko psujące siĊ,
anulowanie zleceĔ w ostatniej chwili,
jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychĪe warunków z mocą
wsteczną,
x Īądania, aby dostawcy páacili za zmarnowane produkty ĪywnoĞciowe.
RolĊ i znaczenie przemysáu spoĪywczego w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym moĪna
rozpatrywaü w róĪnych aspektach, np.:
ekonomicznym
x podobnie jak inne dziaáy gospodarki, wnosi wkáad w tworzenie produktu
krajowego brutto,
x dynamicznie rozwijający siĊ eksport produktów spoĪywczych po wejĞciu Polski
do Unii Europejskiej oraz jego dodatnie saldo wymiany handlowej ograniczaá
deficytu wymiany handlowej Polski, a obecnie poprawia dodatnie saldo wymiany
handlowej.
spoáeczno-ekonomicznym
x zapewnia miejsca pracy,
x przyczynia siĊ do kreowania zmian w jakoĞci produkowanych surowców rolnych
poprzez wyĪsze wymagania stawiane ich producentom,
x zakáady przemysáu spoĪywczego wychodzą naprzeciw gustom i oczekiwaniom
konsumentów, co do jakoĞci i asortymentu produkowanej ĪywnoĞci,
x zakáady przetwórcze rozwijając eksport swoich produktów, promują polską
ĪywnoĞü za granicą oraz zagospodarowują jej nadwyĪki,
x przemysá spoĪywczy áagodzi gwaátowne wzrosty cen skupu produktów rolnych
(Mroczek, 2017),
x zapewnia bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe konsumentom, poniewaĪ jako wytwórca
ĪywnoĞci i podmiot odpowiedzialny jest za wprowadzany na rynek produkt7,
Podstawową rolą przemysáu spoĪywczego jest wytwarzanie ĪywnoĞci i napojów
z surowców rolnych, które poddane mniejszemu lub wiĊkszemu przetworzeniu w kolejnych
etapach dystrybucji áaĔcucha ĪywnoĞciowego (handlu, gastronomii) oferowane są
konsumentowi. W ten sposób przetwórstwo wraz z rolnictwem oraz handlem zabezpiecza
jedną z podstawowych potrzeb bytowych czáowieka, jaką jest zaspokojenia gáodu.
Zakáady przemysáu spoĪywczego peánią czĊsto funkcjĊ integratora podmiotów
biorących udziaá w procesie produkcji od pola do stoáu. Jednak jak zauwaĪa R. Urban rolĊ
tĊ coraz czĊĞciej mogą przejmowaü handel i duĪe sieci handlowe, gdyĪ to one zaczynają
odgrywaü rolĊ dominującą w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym (Urban, 2012). Zmieniające siĊ
uwarunkowania zewnĊtrzne i wewnĊtrzne wymuszają na firmach spoĪywczych
poszukiwanie nowych rozwiązaĔ i dostosowywanie siĊ do potrzeb finalnych odbiorców
ĪywnoĞci, jakimi są konsumenci.
Polska jest szóstym producentem wyrobów przemysáu spoĪywczego w Unii
Europejskiej z udziaáem wynoszącym 8,5% (w 2004 roku byáo to 6,9%). WyraĨnie
wyprzedzają nas: Niemcy, Francja, Wáochy i Hiszpania, a w nieco mniejszym stopniu
Wielka Brytania (Mroczek, 2017).

7

Wytyczne te zawarte są w podstawowym rozporządzeniu higienicznym (WE) nr 852/2004.
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Podsumowanie
1.

2.

3.

W ostatnich trzech dekadach caáy sektor ĪywnoĞciowy w Polsce podlegaá duĪym
zmianom, tak pod wzglĊdem iloĞciowym, jak i jakoĞciowym. W przemyĞle
spoĪywczym zmniejszyáa siĊ liczby firm, a modernizacja zakáadów przetwórczych,
wymiana linii produkcyjnych, poprawiáa efektywnoĞü produkcji i rozszerzyáa ofertĊ
handlową. Mniejsza liczba firm z powodzeniem zwiĊkszaáa sprzedaĪ
i zagospodarowywaáa nadwyĪki w produkcji rolniczej, czemu sprzyjaá szybko rosnący
eksport polskiej ĪywnoĞci po przystąpienie do Unii Europejskiej.
Szybko przebiegające procesy dostosowawcze krajowego przemysáu spoĪywczego do
zmieniającego siĊ otoczenia rynkowego, spowodowaáy, Īe sektor ten ma pozycjĊ
dominująca w odniesieniu do producentów rolnych, gdyĪ jest silniejszym podmiotem,
co wynika m.in. z wiĊkszej koncentracji produkcji, natomiast w stosunku do duĪych
sieci handlowych (za którymi czĊsto stoi kapitaá zagraniczny), jego pozycja jest juĪ
sáabsza, co wynika m.in. z mniejszej siáy przetargowej oraz duĪej konkurencji miĊdzy
firmami przemysáu spoĪywczego.
Wzmocnienie pozycji przetargowej firm przemysáu spoĪywczego w Polsce wzglĊdem
duĪych sieci handlowych, moĪe ulec pewnej poprawie, poprzez odpowiednie regulacje
prawne, które jeĪeli nie wyeliminują, to ograniczą tzw. nieuczciwe praktyki handlowe
stosowane przez sieci handlowych.
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Handel zagraniczny produktami kurzymi w latach 2012-2017
Polish Foreign Trade in Chicken Products from 2012-2017
Synopsis. Gáównym celem artykuáu jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach 2012-2017
w kontekĞcie zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi. W celu weryfikacji hipotezy
wykorzystano metody statystyki opisowej (analizĊ porównawczą w czasie, analizĊ struktury, liniową
funkcjĊ trendu). W badanym okresie obserwuje siĊ tendencjĊ do powiĊkszania siĊ dodatniego salda
obrotów handlowych miĊsem, podrobami i przetworami kurzymi, natomiast saldo drobiem Īywym
byáo ujemne. W latach 2012-2017 przy znacznym wzroĞcie pogáowia kur (oprócz niosek), wystąpiá
ponad 58% wzrost ich ubojów oraz ponad dwukrotnie zwiĊkszyá siĊ eksport produktów kurzych (drób
kurzy Īywy, miĊso, podroby i przetwory). W eksporcie i w spoĪyciu dominują produkty kurze, a na
drugim miejscu są produkty indycze. Produkcja Īywca kurzego jest bardzo skoncentrowana.
Sáowa kluczowe: polski rynek Īywca kurzego, tuszka, handel zagraniczny, pogáowie kur, produkcja
Īywca kurzego, cena
Abstract. The main goal of the article is to present the Polish chicken market in 2012-2017 in the
context of changes in foreign trade in chicken products. In order to achieve the goal, the methods of
descriptive statistics (comparative analysis over time, structure analysis, linear trend function) were
used. In the analyzed period, there is a tendency to increase the positive balance of trade in meat, offal
and chicken preserves, while the balance of live poultry was negative. In the years 2012-2017, with a
significant increase in the stock of chickens (except laying hens), there was over 58% increase in their
slaughter, and the export of chicken products (live hens, meat, offal, preserves) increased more than
twice. In export and consumption, chicken products dominate, followed by turkey products. The
production of live chicken is very concentrated.
Key words: Polish chicken market, carcass, foreign trade, chicken stock, chicken production, price
JEL Classification: Q11, Q13, Q17, Q18

Wprowadzenie
Polska jest najwiĊkszym producentem Īywca kurzego w UE od 2014 r. Produkcja miĊsa
kurzego w UE jest bardzo skoncentrowana, okoáo dwie trzecie tej produkcji dostarczają
Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Holandia i Wáochy (Slaughtering…, 2018).
W latach 2012-2017 zaszáy znaczne zmiany na rynku produktów kurzych, zwiĊkszaáa
siĊ jego produkcja, eksport i import (GUS c, 2013-2018, dane MF). MiĊso kurze byáo
taĔsze niĪ np. miĊso woáowe i jest áatwiejsze w obróbce kulinarnej niĪ miĊso woáowe.
Sprzyjaáo to wzrostowi jego spoĪycia (z 26,1 kg/mieszkaĔca w 2012 r. do 29,2 kg/
mieszkaĔca w 2016 r.) (GUS b 2013, 2017). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
1
dr, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej - PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa;
e-mail: dorota.pasinska@ierigz.waw.pl; http://orcid.org/0000-0003-4363-9202
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ĩywnoĞciowej – PIB przewiduje, Īe spoĪycie w 2017 r. wzrosáo do 30,5 kg na mieszkaĔca
a w br. wzroĞnie do 30,8 kg na mieszkaĔca (ĝwietlik 2018).

Przegląd literatury
Zdecydowana wiĊkszoĞü wyników badaĔ poĞwiĊconych polskiemu rynkowi drobiu
dotyczy cen (np. Utnik-BanaĞ, 2012; Hamulczuk i in., 2012; Hamulczuk, 2013; ĝwietlik,
2008; CzyĪewski i in., 2008; Káusek, 2015), spoĪycia (ĝwietlik, 2008; Konarska i in.,
2015), produkcji drobiu lub caáego sektora (np. Utnik-BanaĞ, 2016; Dybowski, 2014;
PasiĔska, 2016; Czakowski, 2015). Te, które są poĞwiĊcone handlowi zagranicznemu
dotyczą zwykle analizy handlu drobiu domowego ogóáem (np. Dybowski, 2016) miĊsa i
podrobów drobiowych ogóáem (np. CzyĪewski i in., 2008; Utnik-BanaĞ, 2016) lub miĊsa
kurzego (np. Utnik-BanaĞ, 2016). Ponadto badania dotyczące kierunków geograficznych
handlu zagranicznego produktami drobiowymi prowadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowy Instytut Badawczy. Gáównym celem badaĔ
prowadzonych przez Instytut jest ocena krótkookresowych zmian na rynku drobiu w
Polsce. Wyniki tych badaĔ publikowane są dwa razy w roku (IERiGĩ-PIB 2012-2018).
W wymienionych opracowaniach brak jest analizy skali polskiego handlu zagranicznego
produktami kurzymi tj. drobiem Īywym kurzym, miĊsem i podrobami czy przetworami
kurzymi.

Dane i metody
Gáównym celem opracowania jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach
2012-2017 w kontekĞcie zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi, tj. Īywcem,
miĊsem i podrobami oraz przetworami kurzymi. PrzyjĊto hipotezĊ badawczą, Īe z Polski
eksportuje siĊ coraz wiĊcej produktów kurzych, a import zmniejsza siĊ, z czego wynika
potrzeba ustalenia rozmiarów handlu zagranicznego tymi produktami. Zasadniczą metodą
sáuĪącą do realizacji hipotezy jest analiza porównawcza w czasie (przyrosty wzglĊdne oraz
wskaĨniki dynamiki o podstawie staáej i áaĔcuchowej) pogáowia brojlerów kurzych wg
skali chowu, ubojów, eksportu i importu ogóáem i poszczególnych grup produktowych oraz
analiza struktury towarowej eksportu i importu produktów kurzych, a takĪe oszacowanie
liniowej funkcji trendu dla eksportu (ܧ ) i importu (ܫመ). Oszacowanie dla eksportu
przedstawia siĊ nastĊpująco:

a dla importu:

gdzie:
 ݐെ okres,  ݐൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ .

ܧ ൌ ͳʹ͵ǡͷͷ ݐ ʹͶͻǡͻ
ܫመ ൌ ͳʹǡͻͷ ݐ ͳǡͲͷ͵
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Otrzym
mane rezultatyy badawcze są waĪne dlaa producentów
w rolnych, pprzetwórców,
detalistów, hurtowników,
h
, gastronomii oraz dla poliityki gospodaarczej paĔstwaa. Badania te
mogą byü wsparciem dla przedsiiĊbiorstw, kttórzy chcą okreĞliü swooją pozycjĊ
konkurencyjjną na rynkuu (np. mogą ustaliü swój udziaá w ekssporcie okreĞĞlonych grup
asortymentoowych) czy dlla producentów
w rolnych – w podjĊciu deecyzji o rozszzerzaniu bądĨ
ograniczeniuu skali dziaááania. W baadaniach wyk
korzystano daane roczne M
Ministerstwa
Finansów z lat 2012-20177, korzystano równieĪ z dan
nych Gáówneggo UrzĊdu Staatystycznego.
Dane dotyczzące handlu zagranicznego
z
o za 2017 r. są danymi wstĊpnymi.
w
OddstĊpstwa od
wskazanegoo zakresu czasowego wynikkaáy przede wsszystkim z braaku dostĊpu doo danych.
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W badaanym okresie uboje drobiuu w Polsce rossáy. W 2017 r.
r w porównanniu z 2012 r.
uboje drobiuu kurzego zwiiĊkszyáy siĊ o prawie 59% do 2736,4 tyss. ton wagi Īyywej (rys. 1).
W latach 20012-2017 udziiaá drobiu kurzzego w ubojach drobiu dom
mowego ogóáeem wahaá siĊ
w przedzialee od 81% do 83%.
8

0
2012

2013

2014

Uboje

2015
Udziaá

2016

2017

Dynamiika

Rys. 1. Uboje przemysáowe drobiu
d
kurzego (w
( tys. ton wagii Īywej), udziaá ubojów przemyysáowych Īywca
kurzego w uboojach Īywca droobiowego ogóáem
m (w %), zmiany
y ubojów przemyysáowych Īywcaa kurzego – rok
poprzedni = 1000 (w %).
Fig. 1. Industrrial slaughter of chicken poultry (in thousands of
o tonnes live weight),
w
the sharee of slaughtered
chicken in slauughtered poultry inn slaughterhousees (in %), changess in slaughter of chicken
c
livestockk – previous year
= 100 (in %).
wanie wáasne (GU
US c, 2013, …, 2018).
2
ħródáo: opracow

Produkkcja kurcząt brojlerów w Polsce jest barrdzo skoncenttrowana, w 20016 r. 97,9%
(wobec 93,77% w 2013 r.)) pogáowia broojlerów byáo utrzymywany
u
ch w stadach liczących 10
tys. i wiĊceej sztuk przeez zaledwie 3,8%
3
(wobecc 2,8%) gosppodarstw zajm
mujących siĊ
chowem brrojlerów kurzzych (GUS a 2014 2017) (rys. 2). Prawie
P
96% gospodarstw
utrzymywaáo w stadach liczących odd 1 do 99 sztuk
s
1,1% pogáowia.
p
W 2016 r. w
porównaniu z 2013 r. wzrrosáa przeciĊtnna liczba brojllerów kurzychh przypadająccych na jedno
gospodarstw
wo do 1968 sztt. (wobec 11556 szt.) (GUS a, 2017).
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Rys. 2. Struktura pogáowia kurcząt brojlerów wg skali chowu w 2013 r. i 2016 r. (w %) (od 1 szt. do 10000 szt.
i wiĊcej)
Fig. 2. Structure of the broiler chicken stock according to the rearing scale in 2013 and 2016 (in %) (from 1 to
10000 items and more)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: (GUS a 2014, 2017).

W 2016 r. chowem brojlerów kurzych w Polsce zajmowaáo siĊ 64,5 tys. gospodarstw
(wobec 65,4 tys. w 2013 r.). Udziaá gospodarstw tego typu w ogóle gospodarstw
utrzymujących zwierzĊta gospodarskie wynosiá 9% (wobec 8,2% w 2013 r.) (GUS a 2014,
2017).

Handel zagraniczny produktami kurzymi
W latach 2012-2017 polskie obroty handlu zagranicznego produktami kurzymi
wykazywaáy tendencjĊ wzrostową (rys. 3). W ujĊciu wzglĊdnym Ğrednioroczne tempo
wzrostu eksportu produktów kurzych wyniosáo 19,4%. Na podstawie oszacowanej liniowej
funkcji trendu, dla eksportu produktów kurzych moĪna stwierdziü, Īe z roku na rok eksport
rósá o 123,5 tys. ton. Za pomocą skonstruowanego równania udaáo siĊ objaĞniü 98%
zmiennoĞci eksportu. Eksport ogóáem (Īywca, miĊsa i podrobów oraz przetworów kurzych)
wzrósá ponad 2-krotnie z 419 tys. ton w 2012 r. do 1017 tys. ton w 2017 roku, przy
jednoczesnym wzroĞcie importu (o 83%) (zob. tab. 1). Polska byáa eksporterem netto
produktów kurzych w caáym badanym okresie. ZwiĊkszenie wolumenu wywozu byáo
wypadkową zwiĊkszenia eksportu drobiu kurzego Īywego o 17%, miĊsa i podrobów o
137% i przetworów o 229%. Byáo ono moĪliwe dziĊki znacznemu wzrostowi produkcji
Īywca kurzego. W latach 2013-2017 eksport miĊsa i podrobów oraz przetworów kurzych
wzrastaá, natomiast eksport drobiu Īywego rósá tylko w latach 2013-2016, a w 2017 r.
spadá, co najprawdopodobniej miaáo związek z wystąpieniem ptasiej grypy w Polsce na
przeáomie 2016 r. i 2017 r.

42

D. PassiĔska

1500
1000
R² = 0,9794
500
R² = 0,9814
0
2012

2013

2016

2015

2014

eksport
Liniowy (eksportt)

import
Liniowy (ekssport)

2017
saldo
Liniowy (import)
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Fig. 3. Polish foreign
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trade in chhicken products inn 2012-2017 (in thousands
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of tonss)
ħródáo: Opracoowanie wáasne naa podstawie danycch Ministerstwa Finansów.
F

W badaanym okresie import produuktów kurzych
h wyraĪony w ujĊciu iloĞcioowym wzrósá
o prawie 833%, zaĞ w ujĊciu
u
wartoĞcciowym o 84
4% do niemaal 173 mln E
EUR. Wzrost
wolumenu importu
i
byá wypadkową
w
w
wzrostu
przyw
wozu drobiu kurzego
k
Īyweego o 104%,
miĊsa i podrrobów kurzych o 68% i przzetworów o 2%
% (zob. rys. 3 i tab. 1). Pom
mimo tego, Īe
wolumen im
mportu produuktów kurzycch wzrósá w 2017 r. w porównaniu do 2012 r.,
w poszczegóólnych grupaach produktow
wych wystĊpowaáy równieeĪ jego spaddki tj. miĊsa
i podrobów kurzych w 2013 r. (o 9%), drobiu Īyw
wego w 2017 r. (o 2%), prrzetworów w
2014 r. i 20015 r. (odpow
wiednio o 22%
% i 5%). Na podstawie
p
oszacowanej liniiowej funkcji
trendu moĪnna stwierdziüü, Īe import rósá
r
z okresu na okres o 12,9 tys. ton.. Za pomocą
skonstruowaanego równannia udaáo siĊ objaĞniü 98%
9
zmiennooĞci importu. Import ten
w szczególnnoĞci w relaccji do polskkiego eksportu
u produktów
w kurzych byyá niewielki.
Przywóz do Polski w lataach 2012-20177 rósá Ğrednio z roku na rok o 12,8%.
Tabela 1. Zmiaany wolumenu ekksportu i importu produktów kurzy
ych w latach 20133-2017 (w %)
Table 1. Changges in the volume of export and im
mport of chicken products
p
in the yeears 2013-2017 (iin %)
Wyszczeególnienie

2013

2014

2015
2
20166
rok poprzzedni =100

2017
2012=100

2017

eksport
ogóáem

114

122

121

124

1155

243

drób kurzy Īyw
wy

101

112

178

141

41

117

miĊso i podroby

113

123

119

125

1144

237

przetwory

128

113

113

1422

329

ogóáem

118

107

142
import
120

114

1055

183

drób kurzy Īyw
wy

132

113

126

110

988

204

miĊso i podroby

91

101

111

131

1266

168

120

78

95

110

103

102

przetwory

ħródáo: opracow
wanie wáasne na podstawie danycch Ministerstwa Finansów.
F

W lataach 2012-2017 udziaá ekspportu poszczeególnych gruup produktow
wych kurzych
w eksporcie poszczególnnych grup prooduktowych drobiowych
d
ogóáem byá zrróĪnicowany,
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najwyĪszy w przypadku miĊsa i podrobów drobiowych (od prawie 73%) i przetworów
kurzych (od prawie 63%), mniejszy zaĞ dla drobiu Īywego (od 16% do 30%) (tab. 2).
Udziaá importu Īywego drobiu kurzego w imporcie Īywego drobiu ogóáem wahaá siĊ w
przedziale od 73% do 85%, miĊsa i podrobów kurzych w miĊsie drobiowym ogóáem – od
53% do 69%, przetworów kurzych - od 86% do 96%.
Tabela 2. Udziaá eksportu (importu) poszczególnych grup produktowych kurzych w eksporcie (imporcie)
poszczególnych grup produktowych drobiowych ogóáem (w %)
Table 2. The share of export (import) of individual chicken product groups in the export (import) of individual
poultry product groups in total (in %)
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

eksport
drób kurzy Īywy

23

16

17

28

30

17

miĊso i podroby

73

74

75

75

78

82

przetwory

63

65

66

75

78

84

drób kurzy Īywy

85

82

73

80

81

81

miĊso i podroby

53

53

57

66

66

69

przetwory

86

89

87

87

88

96

import

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

W latach 2012-2017 struktura towarowa polskiego eksportu produktów kurzych byáa
zróĪnicowana. W strukturze towarowej dominowaáo miĊso i podroby kurze (o udziale
wahającym siĊ od 90% do 92%) (tab. 3). W 2017 r. w strukturze eksportu miĊsa i
podrobów kurzych najpopularniejszymi elementami byáy:
x zamroĪone kawaáki bez koĞci,
x ĞwieĪe lub scháodzone kawaáki bez koĞci,
x zamroĪone caáe skrzydáa, z koĔcami lub bez.
MiĊso i podroby kurze eksportowane z Polski nabywaáy gáównie kraje UE. W
badanym okresie zmieniaáy siĊ pozycje zajmowane przez gáównych odbiorców w
eksporcie. W 2012 r. najwiĊcej miĊsa i podrobów eksportowano do: Czech, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Holandii, Sáowacji, Francji, Buágarii i Litwy, a w 2017 r. – do: Niemiec,
na UkrainĊ, do Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Czech i Buágarii. Relatywnie maáy
udziaá w wywozie miaáy pozostaáe grupy produktowe tj. przetwory drobiowe (od 7% do
10%), Īywiec drobiowy (do 1%). W latach 2012-2017 wĞród zagranicznych nabywców
przetworów kurzych eksportowanych z Polski duĪym zainteresowaniem cieszyáy siĊ:
x miĊso lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, poddane obróbce cieplnej,
zawierające wiĊcej bądĨ równo 57% masy miĊsa lub podrobów drobiowych
(oprócz kieábas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów,
pakowanych do sprzedaĪy detalicznej jako ĪywnoĞü dla niemowląt lub do celów
dietetycznych, w pojemnikach o zawartoĞci netto mniejszej bądĨ równej 250 g
masy, przetworów z wątroby (wątróbki), i ekstraktów z miĊsa),
x miĊso lub podroby z ptactwa przetworzone lub zakonserwowane, niepoddane
obróbce cieplnej, zawierające wiĊcej bądĨ równo 57% masy miĊsa lub podrobów
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drobiowych (oprócz kieábas i podobnych wyrobów, i przetworów z wątroby
(wątróbki)) (dane MF).
W strukturze iloĞciowej (sztuki) wywoĪonego Īywca kurzego najwiĊkszy udziaá miaáy
pisklĊta kurze (dane MF).
Tabela 3. Udziaá eksportu (importu) poszczególnych grup produktowych kurzych w eksporcie (imporcie)
produktów kurzych ogóáem (w %)
Table 3. The share of export (import) of individual chicken product groups in the export (import) of chicken
products in total (in %)

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

eksport
drób kurzy Īywy

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

miĊso i podroby

0,92

0,91

0,92

0,90

0,91

0,90

przetwory

0,07

0,08

0,07

0,09

0,08

0,10

import
drób kurzy Īywy

0,59

0,66

0,70

0,73

0,70

0,66

miĊso i podroby

0,31

0,24

0,23

0,21

0,24

0,29

przetwory

0,10

0,10

0,07

0,06

0,06

0,06

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Struktura towarowa polskiego importu produktów kurzych byáa zróĪnicowana
i zmieniaáa siĊ w analizowanym okresie (tab. 3). Udziaá drobiu Īywego w imporcie wzrósá
z 59% w 2012 r. do 66% w 2017 r., przy jednoczesnym spadku udziaáu przetworów z 10%
do 6% oraz miĊsa i podrobów kurzych z 31% do 29%. W ostatnich latach ponad poáowĊ
importowanych sztuk stanowiá drób kurzy o masie nie przekraczającej 185 g, a wĞród
miĊsa i podrobów najwiĊksze udziaáy miaáy w 2012 r.:
x kawaáki z koĞümi, ĞwieĪe lub scháodzone (oprócz poáówek lub üwiartek, caáych
skrzydeá, nawet z koĔcami, grzbietów, szyj, grzbietów wáącznie z szyjami, kuprów
i koĔców skrzydeá, piersi, nóg i ich kawaáków),
x kawaáki bez koĞci, zamroĪone,
x grzbiety, szyje, grzbiety wáącznie z szyjami, kupry i koĔce skrzydeá, ĞwieĪe lub
scháodzone
a w 2017 r.:
x kawaáki bez koĞci, zamroĪone,
x kawaáki bez koĞci, ĞwieĪe lub scháodzone,
x kawaáki z koĞümi, ĞwieĪe lub scháodzone (oprócz poáówek lub üwiartek, caáych
skrzydeá, nawet z koĔcami, grzbietów, szyj, grzbietów wáącznie z szyjami, kuprów
i koĔców skrzydeá, piersi, nóg i ich kawaáków) (dane MF).
W latach 2012-2017 miĊso i podroby kurze importowano przede wszystkim z krajów
UE, choü jej udziaá zmniejszyá siĊ z 99,9% w 2012 r. do 91,1% w 2017 r.. W 2012 r.
najwiĊkszymi dostawcami miĊsa i podrobów kurzych byáy: Holandia, Niemcy, Wielka
Brytania, WĊgry, a w 2017 r. – Niemcy, Wielka Brytania, Sáowacja i Ukraina, której udziaá
w polskim imporcie miĊsa i podrobów kurzych wynosiá aĪ 8,0%. W badanym okresie
najwiĊksze udziaáy wĞród importowanych przetworów kurzych miaáy:
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x

miĊso lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, poddane obróbce cieplnej,
zawierające wiĊcej bądĨ równo 57% masy miĊsa lub podrobów drobiowych
(oprócz kieábas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów,
pakowanych do sprzedaĪy detalicznej jako ĪywnoĞü dla niemowląt lub do celów
dietetycznych, w pojemnikach o zawartoĞci netto mniejszej bądĨ równej 250 g
masy, przetworów z wątroby (wątróbki), i ekstraktów z miĊsa),
x miĊso lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, zawierające wiĊcej bądĨ
równo 25%, ale mniej niĪ 57% masy miĊsa lub podrobów drobiowych (oprócz
kieábas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów,
pakowanych do sprzedaĪy detalicznej jako ĪywnoĞü dla niemowląt lub do celów
dietetycznych, w pojemnikach o zawartoĞci netto mniejszej bądĨ równo 250 g
masy, przetworów z wątroby (wątróbki), i ekstraktów z miĊsa) (dane MF).
W badanym okresie Polska byáa eksporterem netto miĊsa i podrobów ogóáem oraz
przetworów kurzych (zob. rys. 4). Natomiast w caáym badanym okresie saldo obrotu
Īywcem kurzym byáo ujemne.
w tys. ton
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Rys. 4. Salda obrotów handlu zagranicznego produktami kurzymi (w tys. ton i mld EUR)
Fig. 4. Balance of foreign trade in chicken products (in thousands of tons and billlion of EUR)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych MF.

W latach 2012-2017 relacje cen tuszek w badanych krajach europejskich do cen takich
tuszek w Polsce byáy zróĪnicowane (zob. tab. 4). W niektórych okresach w Niemczech,
Danii, na Cyprze, Finlandii i w Szwecji nabywca za kilogram tuszki kurczĊcej 65%2 musiaá
zapáaciá dwa razy wiĊcej niĪ w Polsce. WĞród branych pod uwagĊ krajów europejskich
cena tego rodzaju tuszki w Polsce byáa prawie najniĪsza lub najniĪsza. Analiza relacji cen
tuszek ma pewne ograniczenia, bowiem tuszki mogą cechowaü siĊ róĪną jakoĞcią, posiadaü
róĪne certyfikaty bądĨ nie, pochodziü z róĪnych systemów chowu (np. ekologicznego, bez
antybiotyków) czy cechowaü siĊ róĪnym przedziaáem czasowym do terminu przydatnoĞci.

2

Np. wedáug Wspólnej Taryfy Celnej „kurczaki 65%” są to nieciĊte na kawaáki tuszki, które są „oskubane
i wypatroszone, bez gáów i áapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i Īoáądków” (KE 2017).
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Tabela 4. Ksztaátowanie siĊ relacji cen tuszki kurcząt 65% w wybranych krajach UE do cen w Polsce
Table 4. The development of the chicken carcass price relations 65% in selected EU countries to prices in Poland
Wyszczególnienie
Belgia
Buágaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Wáochy
Cypr
àotwa
Litwa
WĊgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowenia
Sáowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
EU

2012
1,29
1,13
1,32
1,79
1,79
(.)
1,28
1,45
1,32
1,61
(.)
1,59
1,80
1,26
1,11
1,16
1,49
1,40
1,37
1,00
1,21
1,19
1,44
1,36
1,83
1,72
1,08
1,36

2013
1,29
1,14
1,38
1,83
1,86
1,29
1,28
1,47
1,30
1,64
1,39
1,69
1,83
1,28
1,10
1,19
1,59
1,43
1,40
1,00
1,19
1,24
1,48
1,42
1,92
1,77
1,08
1,38

2014
1,29
1,12
1,34
1,85
1,95
1,34
1,32
1,47
1,28
1,62
1,37
1,65
1,90
1,30
1,08
1,19
1,63
1,51
1,44
1,00
1,16
1,22
1,47
1,32
1,95
1,77
1,20
1,40

2015
1,34
1,17
1,43
1,92
2,03
1,40
1,41
1,57
1,32
1,73
1,43
1,60
1,99
1,28
1,16
1,20
1,73
1,53
1,44
1,00
1,21
1,17
1,56
1,34
2,04
1,96
1,37
1,46

2016
1,40
1,22
1,50
2,01
2,24
1,47
0,93
1,74
1,35
1,90
1,52
1,55
2,14
1,31
1,19
1,20
1,89
1,53
1,54
1,00
1,16
1,24
1,62
1,32
2,16
2,23
1,30
1,50

2017
1,33
1,18
1,45
1,94
2,16
1,31
0,78
1,64
1,33
1,84
1,48
1,65
2,04
1,30
1,16
1,17
1,79
1,38
1,46
1,00
1,24
1,19
1,55
1,21
2,05
1,99
1,20
1,46

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: (Weekly 2018).

W latach 2012-2017 Ğrednie ceny eksportowanych z Polski tuszek kurcząt 65%3 byáy
zróĪnicowane (zob. rys. 5). W latach 2012-2017 Ğrednie ceny scháodzonych tuszek kurcząt
65% eksportowanych z Polski byáy zbliĪone do Ğrednich cen takich tuszek eksportowanych
z Polski do UE, natomiast Ğrednie ceny takich tuszek eksportowanych do krajów
niebĊdących czáonkami UE (krajów trzecich) byáy niĪsze od cen tuszek eksportowanych do
UE w latach 2012-2015, a w latach 2016-2017 – wyĪsze. W latach 2012-2017 Ğrednie ceny
mroĪonych tuszek kurcząt 65% eksportowanych do krajów trzecich byáy niĪsze od Ğrednich
cen takich tuszek eksportowanych do krajów bĊdących czáonkami UE.
Polski sektor kurcząt brojlerów jest jednym z najnowoczeĞniejszych na Ğwiecie.
Niewątpliwie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowaáo koniecznoĞü
dostosowania sektora i przemysáu do bardzo wysokich wymogów weterynaryjnych czy
dobrostanu zwierząt, w rezultacie polski drób posiada przewagĊ w porównaniu z krajami
niebĊdącymi czáonkami UE.

3

lub inaczej zgáaszane.
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Rys. 5. ĝrednia cena eksportowa (z Polski) tuszki kurcząt scháodzonej i mroĪonej 65% (ogóáem – z Polski, do
krajów UE i do krajów nie bĊdących czáonkami UE) w EUR/kg
Fig. 5. Average export price (from Poland) of chilled and frozen chicken carcasses 65% (in total, to EU countries
and to non-EU countries) in EUR/kg
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych MF.

Gáos w dyskusji
Do zwiĊkszenia polskiego eksportu produktów kurzych moĪe siĊ przyczyniü:
dywersyfikacja kierunków geograficznych eksportu, przewaga cenowa polskich produktów
kurzych na rynku UE i Ğwiatowym, a przy tym odpowiednia ich jakoĞü. Polski drób kurzy
posiada przewagĊ cenową na rynku unijnym, nie jest jednak najtaĔszy na Ğwiecie. Dlatego
teĪ naleĪy monitorowaü dziaáania konkurentów oferujących tani drób np. kraje Mercosur,
z którymi najprawdopodobniej zostanie zawarta umowa o wolnym handlu4. Jednym
z gáównych nabywców polskiego drobiu jest Wielka Brytania, jej wyjĞcie z UE moĪe
wpáynąü na sytuacjĊ sektora (w zaleĪnoĞci od ustalonych warunków tego wyjĞcia). Udziaá
Ukrainy w imporcie miĊsa i podrobów drobiowych w 2017 r. wynosiá 8%, jeĞli kraj ten
bĊdzie zwiĊkszaá eksport na polski rynek i inne rynki zbytu polskiego drobiu,
uwarunkowania dla polskiego handlu zagranicznego mogą pogorszyü siĊ.
Zachodzą zmiany na rynkach produktów substytucyjnych. Rynek produktów
wegaĔskich zaczyna w ostatnim czasie rozwijaü, pojawiają siĊ równieĪ inne konkurencyjne
produkty zawierające np. biaáko owadzie. Prowadzone są równieĪ prace nad substytutami
np. miĊsem in vitro. WciąĪ wydaje siĊ waĪne szukanie produktów niszowych i
innowacyjnych (np. kurczaki karmione w okreĞlony, specyficzny sposób, ekologiczne).

4

Brazylia dysponuje ogromną nadwyĪką podaĪy miĊsa drobiowego. Ma bardzo dobre warunki klimatyczne (np.
nie trzeba budowaü ogrzewanych kurników), technologiczne (np. duĪa podaĪ kukurydzy i soi) i ekonomiczne (np.
tania siáa robocza) do rozwoju produkcji drobiu kurzego (Dybowski 2016).
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Salda obrotu róĪnymi grupami produktowymi z krajami trzecimi ogóáem byáy
dodatnie. Eksport produktów kurzych do krajów trzecich byá niewielki miĊdzy innymi z
powodu trudnoĞci w oferowaniu produktów o smakach zbliĪonych do lokalnych, a takĪe z
powodu silnej konkurencji ze strony producentów oferujących niĪsze ceny bądĨ mających
juĪ nawiązane trwaáe relacje handlowe.
Ocenia siĊ, Īe w najbliĪszych kilku latach zarówno eksport produktów kurzych jak
i produkcja Īywca kurzego utrzyma siĊ na relatywnie wysokim poziomie, co wiĊcej Polska
najprawdopodobniej nadal bĊdzie gáównym producentem miĊsa kurzego w UE (jeĞli nie
wystąpią powaĪne zakáócenia na rynku np. ptasia grypa). WiĊksza podaĪ Īywca kurzego na
rynku krajowym i unijnym moĪe byü Ĩródáem presji spadkowej na ceny, choü do jej
wyhamowania najprawdopodobniej przyczyni siĊ przyrost liczby ludnoĞci na Ğwiecie oraz
wzrost dochodów rozporządzalnych. Wielu producentów bĊdzie inwestowaü w kolejne
kurniki, czemu bĊdą towarzyszyü procesy integracji pionowej i poziomej. MoĪna rozwaĪyü
w kontekĞcie efektywnoĞci ekonomicznej i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
uniezaleĪnienie od importowanych piskląt i jaj kurzych wylĊgowych. Popyt na miĊso kurze
moĪe znacznie wzrosnąü w przypadku wystąpienia globalnego kryzysu finansowego, w
szczególnoĞci w krajach o relatywnie niskich dochodach rozporządzalnych na osobĊ.

Podsumowanie
Obecnie Polska jest samowystarczalna w produkcji miĊsa kurzego, a znaczna czĊĞü tej
produkcji jest eksportowana, gáównie do krajów UE. W latach 2012-2017 obserwowano
wzrost eksportu i importu produktów kurzych. W badanym okresie udziaá eksportu miĊsa
i podrobów kurzych w wywozie miĊsa i podrobów drobiowych byá znaczny (powyĪej
70%). Udziaá ten nadal bĊdzie relatywnie wysoki, a bĊdzie to rezultatem niskiej ceny miĊsa
kurzego w porównaniu z miĊsami z innych popularnych gatunków zwierząt, przyzwyczajeĔ
i nawyków w jego spoĪyciu (czemu sprzyja jego áatwa obróbka kulinarna) oraz wiĊkszej
neutralnoĞci religijnej w porównaniu np. z wieprzowiną. W badanym okresie struktura
importu byáa odmienna w porównaniu ze strukturą eksportu, najwiĊkszy udziaá w imporcie
miaá drób kurzy Īywy.
W latach 2012-2017 Polska byáa eksporterem netto miĊsa i podrobów, przetworów
kurzych oraz importerem netto Īywca kurzego. Dynamicznym zmianom eksportu
towarzyszyáy: dosyü zaawansowane i wciąĪ postĊpujące procesy koncentracji chowu Īywca
kurzego oraz zmienna opáacalnoĞü jego chowu. SpoĞród miĊs drobiowych, miĊso kurze
miaáo najwiĊkszy udziaá w spoĪyciu.
W badanym okresie relacje cen tuszek kurcząt w róĪnych krajach europejskich do cen
takich tuszek w Polsce byáy zróĪnicowane, choü polskie tuszki byáy najtaĔsze lub prawie
najtaĔsze. Przewiduje siĊ, Īe relacje te w najbliĪszych kilku latach nie zmienią siĊ znacznie.
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Popyt na rolnicze usáugi mechanizacyjne w krajach Unii
Europejskiej
Demand for Agricultural Mechanization Services
in the European Union Countries
Synopsis. Korzystanie z usáug mechanizacyjnych moĪe w istotnym stopniu przyczyniaü siĊ do
obniĪania kosztów produkcji umoĪliwiając producentom rolnym bezinwestycyjne wdroĪenie postĊpu
technicznego. W artykule próbowano okreĞliü tendencje wystĊpujące w popycie na rolnicze usáugi
mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2017. Badano zmiany wartoĞci usáug
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmiany udziaáu usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim.
Stwierdzono, Īe wartoĞü usáug w przeliczeniu na 1 ha UR Ğrednio w UE zwiĊkszyáa siĊ. Wzrósá
równieĪ udziaá usáug w zuĪyciu poĞrednim. W wyniku grupowania obiektów metodą Warda
otrzymano 5 skupieĔ krajów, które róĪniáy siĊ miĊdzy sobą pod wzglĊdem zaproponowanych cech,
natomiast kraje tworzące dane skupienie charakteryzowaáy siĊ zbliĪonymi wartoĞciami zmiennych.
Krajami w których zaobserwowano zarówno wyraĨny wzrost wartoĞci usáug mechanizacyjnych
w przeliczeniu na jednostkĊ powierzchni jak równieĪ zdecydowane zwiĊkszenie wartoĞci usáug
w zuĪyciu poĞrednim byáy: Finlandia, Niemcy, àotwa, Rumunia oraz Estonia. WyraĨny spadek
popytu na usáugi mechanizacyjne wystąpiá natomiast w Grecji i na Litwie.
Sáowa kluczowe: usáugi rolnicze, usáugi mechanizacyjne, popyt, Unia Europejska
Abstract. The use of mechanization services can significantly contribute to reducing production
costs, enabling agricultural producers to implement technical progress without any investment. The
article attempted to identify trends in demand for agricultural mechanization services in the European
Union countries in 2010-2017. Changes in the value of services per 1 ha of UAA and changes in the
share of mechanization services in total expenditures incurred for agricultural production were
examined. It was found that the value of services per 1 ha of UAA on average in the EU increased.
The share of services in intermediate consumption has also increased. As a result of grouping objects
by the Ward method, 5 clusters of countries were distinguished, which differed among each other in
terms of the proposed features, while the countries that created the focus were characterized by similar
values of variables. The countries in which both a clear increase in the value of mechanization
services per unit area was observed as well as a significant increase in the value of services in indirect
consumption were: Finland, Germany, Latvia, Romania and Estonia. A clear decline in demand for
mechanization services occurred in Greece and Lithuania.
Key words: agricultural services, mechanization services, demand, European Union
JEL Classification: C38, L89, Q14
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WstĊp
Usáugi stanowią waĪny element gospodarki kaĪdego kraju. Koáodziejczak (2016)
podkreĞla, Īe znaczenie sektora usáug wzrasta wraz z rozwojem gospodarczym. BoĪyk
(2008) zauwaĪa, Īe rozwój gospodarczy wpáywa na rosnące znaczenie sektora usáugowego
w gospodarce narodowej, ale teĪ z drugiej strony sektor usáug przyczynia siĊ do
zwiĊkszenia wzrostu gospodarczego. Rosnąca rola usáug w nowoczesnej gospodarce
przejawia siĊ zwiĊkszeniem ich udziaáu w zatrudnieniu, wytwarzaniu i konsumpcji,
a spoáeczeĔstwa stają siĊ spoáeczeĔstwami usáugobiorców (Lotko, 2017). W krajach
wysoko rozwiniĊtych sektor usáug wytwarza okoáo 2/3 wartoĞci dodanej oraz stanowi mniej
wiĊcej taki sam udziaá w ogólnym zatrudnieniu (Dominiak, Hauke, 2015). Jak podaje
Stefaniak (2007) najwyĪszy odsetek zatrudnionych w sektorze usáugowym wystĊpuje
w Luksemburgu, Holandii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Autorka wskazuje ponadto,
Īe zatrudnienie w usáugach wymaga bardzo róĪnych kwalifikacji, co przekáada siĊ na
moĪliwoĞci generowania pracy dla osób o róĪnym poziomie wyksztaácenia. Stefaniak
(2007) podkreĞla, Īe usáugi coraz intensywniej przenikają do przemysáu i rolnictwa, co
w duĪej mierze jest wynikiem rozwoju technologicznego.
Jak podaje Koáodziejczak (2013) ze wzglĊdu na koniecznoĞü podnoszenia jakoĞci
procesów produkcyjnych i kwestie ekonomiczne znaczenie usáug w rolnictwie staje siĊ
coraz wiĊksze. Koáodziejczak i Poczta (2014) zauwaĪają, Īe korzystanie z usáug przez
producentów rolnych okreĞla kondycjĊ ekonomiczną gospodarstw, ale jest teĪ czynnikiem,
który buduje ich nowoczesnoĞü i siáĊ ekonomiczną. Radwan (2001) zauwaĪa, Īe rolnicy
którzy dąĪą do zwiĊkszenia siáy produkcyjnej swoich gospodarstw muszą poszukiwaü
sposobów racjonalizacji struktury czynników produkcji, a korzystanie z usáug
produkcyjnych moĪe eliminowaü lub áagodziü skutki niedoborów czynnika znajdującego
siĊ w minimum. Wedáug Pawlaka (2005) usáugi mechanizacyjne umoĪliwiają peániejsze
zmechanizowanie prac produkcyjnych bez koniecznoĞci dodatkowych nakáadów
inwestycyjnych, lepsze wykorzystanie istniejących zasobów Ğrodków mechanizacji
rolnictwa oraz poprawĊ efektywnoĞci nakáadów na Ğrodki trwaáe.
Wedáug Koáodziejczak (2016) najczĊstszym powodem korzystania z usáug rolniczych
jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla samodzielnego wykonywania prac ze wzglĊdu
na wiĊkszą efektywnoĞü usáugi, a takĪe brak koniecznoĞci inwestowania w kosztowne
maszyny i urządzenia. Innym powodem korzystania z usáug rolniczych moĪe byü równieĪ
niedobór siáy roboczej lub potrzeba wygospodarowania wolnego czasu przez wáaĞciciela
gospodarstwa (Koáodziejczak 2015). Co wiĊcej, jak podają Radwan i WadoĔ (2011)
korzystanie z usáug staje siĊ w wielu przypadkach jedyną alternatywą, zapobiegającą
zaprzestaniu produkcji rolnej, zwáaszcza w gospodarstwach uzyskujących dochody
z dziaáalnoĞci pozarolniczej. Korzystanie z usáug mechanizacyjnych pozwala zatem nie
tylko ograniczyü inwestycje w nowy sprzĊt rolniczy, ale daje równieĪ moĪliwoĞü
wprowadzenia do gospodarstwa nowoczesnych Ğrodków technicznych i zmian
technologicznych oraz organizacyjnych. Wedáug Radwana (2010) korzystanie z usáug jest
skutecznym sposobem przezwyciĊĪania sprzecznoĞci miĊdzy konsekwencją wprowadzania
postĊpu technicznego do rolnictwa a kosztami i moĪliwoĞciami jego wdroĪenia.
Radwan (2010) stwierdza, Īe popularną formą usáug mechanizacyjnych,
rozpowszechnioną w wielu krajach Unii Europejskiej, są usáugi Ğwiadczone sąsiadom przez
rolników dysponujących odpowiednimi Ğrodkami mechanizacji oraz nadwyĪkami siáy
roboczej. Wedáug Koáodziejczak (2013) zakup maszyn bardziej wydajnych niĪ wynika to
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z realnych potrzeb gospodarstwa przyczynia siĊ do rozwoju usáug na lokalnym rynku.
KorzyĞci producentów rolnych Ğwiadczących usáugi w ramach pomocy sąsiedzkiej polegają
na obniĪeniu kosztów eksploatacji maszyn, dziĊki poprawie ich wykorzystania. DziĊki
temu skraca siĊ okres eksploatacji maszyn, przez co moĪe nastąpiü szybsza wymiana parku
maszynowego (Kowalski i in., 1994; Szuk, 2009).
Wielu autorów wskazuje na rosnące znaczenia usáug w polskim rolnictwie.
Koáodziejczak (2010) zauwaĪa, Īe w latach 1999-2009 wartoĞü usáug rolniczych
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz ich udziaá w strukturze zuĪycia poĞredniego zwiĊkszaáy siĊ.
Koáodziejczak i Poczta (2014) stwierdzają, Īe w latach 1998-2012 zwiĊkszaáa siĊ wartoĞü
usáug rolniczych w Polsce liczona w cenach staáych, przy czym Ğrednia roczna dynamika
zmian w tym okresie byáo znacznie wiĊksza niĪ w Niemczech. Niemniej jednak Radwan
(2001) uwaĪa, Īe w Polsce usáugi stanowią wciąĪ niewielki udziaá w nakáadach
produkcyjnych rolnictwa i podstawowych wielkoĞciach produkcji rolniczej, w stosunku do
tych wielkoĞci, jakie są osiągane w krajach rozwiniĊtych gospodarczo. Wedáug
Koáodziejczak (2013) w grupie krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej w latach 2007-2012
udziaá usáug rolniczych w caáoĞci nakáadów ponoszonych na produkcjĊ rolniczą zwiĊkszyá
siĊ przede wszystkim w Estonii, na Litwie i w Czechach, zmalaá natomiast gáównie
w Rumunii, Buágarii i Sáowenii. Z badaĔ Koáodziejczak (2016) wynika ponadto, Īe
w krajach UE najmniejszy udziaá kosztu zakupu usáug w zuĪyciu poĞrednim w 2013 r.
wystĊpowaá w Sáowenii, Polsce, Czechach, Chorwacji, na àotwie, Litwie, ale teĪ
w Portugalii. Gospodarstwa z tych krajów cechowaáy siĊ ponadto najmniejszym poziomem
kosztu zakupu usáug w przeliczeniu na 1 peánozatrudnionego i 1 ha UR. Z kolei
w Holandii, Francji i Belgii wskaĨniki te naleĪaáy do najwyĪszych, w porównaniu
z pozostaáymi krajami UE. Autorka wskazuje ponadto, Īe na stopieĔ korzystania z usáug
w wiĊkszym stopniu niĪ zmienne iloĞciowe oddziaáują zaszáoĞci historyczne i regulacje
związane z polityką UE.
Budzi zatem ciekawoĞü jak zmieniaá siĊ popyt na usáugi mechanizacyjne w krajach UE
w ostatnich latach. Celem artykuáu byáa próba zidentyfikowania i porównania tendencji
w popycie na usáugi mechanizacyjne dla rolnictwa w krajach UE w latach 2010-2017.

Materiaá i metodyka badaĔ
W pracy badano jak zmieniaáy siĊ koszty zakupu usáug mechanizacyjnych dla
rolnictwa w krajach Unii Europejskiej (w cenach bieĪących oraz cenach staáych z 2010 r.)
w latach 2010-2017. Analizowano udziaá wartoĞci usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu
poĞrednim. Pogrupowano kraje pod wzglĊdem zmian wartoĞci usáug mechanizacyjnych
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmian udziaáu usáug w zuĪyciu poĞrednim w latach 20102017.
Do badaĔ wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER) z bazy danych
Eurostat. UwzglĊdniono pozycjĊ „usáugi rolnicze”, która obejmuje najem maszyn
i wyposaĪenia z odpowiednią robocizną (Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla
rolnictwa we Wspólnocie). Inne usáugi, np. weterynaryjne i poĞrednictwa finansowego
stanowiáy odrĊbną kategoriĊ, która nie byáa przedmiotem badaĔ.
Do pogrupowania krajów wykorzystano analizĊ skupieĔ. Polega ona na dzieleniu
zbioru danych na grupy w taki sposób, aby uzyskaü skupienia, w których elementy w tej
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samej grupie są do siebie podobne, a jednoczeĞnie róĪne od elementów z innych grup.
W artykule do pogrupowania krajów w skupienia zastosowano metodĊ Warda, która naleĪy
do hierarchicznych metod klasyfikacji obiektów. Metody hierarchiczne są najprostszymi
i najczĊĞciej uĪywanymi metodami analizy skupieĔ. Metoda Warda róĪni siĊ od innych
metod hierarchicznych tym, Īe odlegáoĞci miedzy skupieniami okreĞlane są w oparciu
o analizĊ wariancji. Zmierza ona na minimalizacji sumy kwadratów wewnątrz skupieĔ.
Istotne jest zatem to, Īe metoda Warda zapewnia homogenicznoĞü wewnątrz skupieĔ
i heterogenicznoĞü miĊdzy skupieniami. Uznawana jest przez to za najbardziej efektywną.
Metoda ta przedstawia najbardziej naturalne skupiska elementów (Ward, 1963; Marek,
1989; Máodak, 2006).
Zmienne opisujące zmiany wartoĞci usáug mechanizacyjnych w przeliczeniu na 1 ha
UR oraz zmiany udziaáu usáug w zuĪyciu poĞrednim zostaáy poddane weryfikacji
statystycznej ze wzglĊdu na wspóáczynnik zmiennoĞci oraz wspóáczynnik korelacji.
WartoĞci tych wspóáczynników nie przekraczaáy wyznaczonych wartoĞci granicznych, wiec
zmienne mogáy byü podstawą tworzenia skupieĔ.
W analizach z uĪyciem metody Warda istotne jest ujednolicenie poziomu zmiennoĞci
cech, w celu zapewnienia ich porównywalnoĞci. Analizy przeprowadzono dla zmiennych
standaryzowanych. Przy formowaniu skupieĔ zastosowano odlegáoĞü Czebyszewa.
Powstaáa w ten sposób hierarchiczna struktura skupieĔ zostaáa przedstawiona w formie
drzewa skupieĔ (dendrogramu). Wyniki poddano analizie porównawczej i opisowej. Do
obliczeĔ wykorzystano program Statistica 8.0.

WartoĞü rolniczych usáug mechanizacyjnych w krajach Unii
Europejskiej
àączna wartoĞü zakupu usáug mechanizacyjnych w rolnictwie w krajach Unii
Europejskiej w cenach bieĪących zwiĊkszyáa siĊ w latach 2010-2017 r. o 18,1% do 17,9
mld euro. Wzrost wartoĞci usáug byá jednak równieĪ powiązany z rosnącymi cenami usáug.
Dla porównania wartoĞü usáug wyraĪona w cenach staáych (z 2010 r.) wzrosáa
w analizowanym okresie o 12,1% do 17,0 mld euro. W przeliczeniu na 1 ha UR wartoĞü
zakupu usáug zwiĊkszyáa siĊ z 86,3 euro/ha w 2010 r. do 98,1 euro/ha w 2017 r., tj.
o 13,7%. MoĪna zatem stwierdziü, Īe popyt na usáugi mechanizacyjne w UE w latach 20102017 zwiĊkszyá siĊ.
W latach 2010-2017 w ramach Unii Europejskiej zdecydowanie najwiĊkszy wzrost
zakupionych przez producentów rolnych usáug mechanizacyjnych (w cenach staáych z 2010
r.) odnotowano w Finlandii (o 261,5%), w Estonii (o 135,2%), na àotwie (o 81,1%),
w Rumunii (o 50,0%) oraz w Niemczech (o 47,7%). W Szwecji, Hiszpanii i na Sáowacji
wzrost wartoĞci usáug byá wyraĨnie mniejszy i wynosiá okoáo 20-25%. Z kolei wyraĨny
spadek wartoĞci zakupu usáug mechanizacyjnych (o ponad 20%) w analizowanym okresie
odnotowano przede wszystkim na Litwie, w Grecji, Sáowenii oraz Belgii.
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Rys. 1. WartoĞü usáug mechanizacyjnych (prawa oĞ) oraz ich udziaá w zuĪyciu poĞrednim (lewa oĞ) w UE
Fig. 1. Value of mechanization services (right axis of the chart) and their share in intermediate consumption
(left axis of the chart) in the EU
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych
Eurostat.
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Rys. 2. Zmiany wartoĞci usáug mechanizacyjnych w przeliczeniu na 1 ha UR w cenach staáych w wybranych
krajach UE w latach 2010-2017 (2010=100)
Fig. 2. Changes in the value of mechanization services per 1 ha of UAA in constant prices in selected EU countries
in 2010-2017 (2010 = 100)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych
Eurostat.

Zmiany wartoĞci zakupionych przez rolników usáug mechanizacyjnych w latach 20102017 w niektórych krajach w pewnym stopniu wynikaáy ze zmian powierzchni uĪytków
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rolnych. W przeliczeniu na 1 ha UR wartoĞü zakupu usáug w Finlandii wzrosáa (o 277,5%),
Estonii (o 122,4%), na àotwie (o 68,5%), w Rumunii (o 59,6%) i Niemczech (o 47,6%).
WyraĨny spadek kosztów usáug w przeliczeniu na jednostkĊ powierzchni odnotowano
natomiast na Litwie (o 36,0%), w Sáowenii (o 21,2%), Belgii (o 19,6%) i Buágarii
(o 12,3%). W Grecji caákowita wartoĞü usáug zmalaáa wprawdzie o 21,5%, jednak wynikaáo
to w duĪym stopniu ze spadku powierzchni UR. W przeliczeniu na 1 ha UR koszty usáug
w tym kraju zmniejszyáy siĊ o 10,7%.

Udziaá usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim w rolnictwie
krajów UE
Udziaá kosztu zakupu usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim (obliczony dla
cen staáych z 2010 r.) w UE w 2017 r. wyniósá Ğrednio 7,5% i byá o 0,5 pkt. proc. wiĊkszy
w porównaniu z 2010 r. Oznacza to, Īe znaczenie usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu
poĞrednim relatywnie wzrosáo. Dla porównania w analizowanych latach np. udziaá kosztów
zakupu pasz w zuĪyciu poĞrednim zmalaá z 37,1 do 36,8%, udziaá noĞników energii
pomniejszyá siĊ z 11,5 do 11,3%, udziaá nawozów wzrósá o 0,5 pkt. proc. do 7,5%, Ğrodków
ochrony roĞlin powiĊkszyá siĊ z 4,6 do 5,2%, a usáug weterynaryjnych zmalaá o 0,2 pkt.
proc do 2,7%.
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Rys. 3. Udziaá wartoĞci usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim w 2010 i 2017 r. w wybranych krajach UE
Fig. 3. Share of the value of mechanization services in intermediate consumption in 2010 and 2017 in selected EU
countries
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych
Eurostat.

Udziaá wartoĞci usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim byá wyraĨnie
zróĪnicowany pomiĊdzy poszczególnymi krajami UE. W 2017 r. zdecydowanie najwiĊkszy
udziaá kosztów usáug w zuĪyciu poĞrednim odnotowano w Holandii (14,0%), Wáoszech
(11,3%), Finlandii (11,0%), ale teĪ w Buágarii (10,1%). Stosunkowo wysokim udziaáem
usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim (powyĪej Ğredniej UE) charakteryzowaáo siĊ
ponadto rolnictwo we Francji, Danii, Niemczech, Szwecji, ale równieĪ w Chorwacji i na
WĊgrzech. Najmniejszą wartoĞü badanego wskaĨnika (poniĪej 3%) odnotowano
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w Rumunii, Hiszpanii, Sáowenii i na Litwie. MoĪna zaryzykowaü stwierdzenie, Īe
korzystanie z usáug mechanizacyjnych w tych ostatnich krajach nie byáo zbyt popularną
formą uĪytkowania sprzĊtu rolniczego. NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe przeciĊtny udziaá
usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim w krajach UE-15 byá w 2017 r. okoáo 2krotnie wiĊkszy w porównaniu z pozostaáymi krajami UE.
Udziaá usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim zwiĊkszyá siĊ w analizowanym
okresie o 0,5% pkt proc, przy czym wzrost ten byá w poszczególnych krajach
niejednakowy. W krajach UE-15 powiĊkszyá siĊ on przeciĊtnie z 7,5% w 2010 r. do 8,2%.
Dla porównania w krajach UE-13 zmalaáo on z 4,4 do 4,1%. W ramach caáej UE
najwiĊkszy wzrost badanego wskaĨnika odnotowano w Finlandii (o 7,9 pkt. proc),
w Estonii (o 2,7 pkt. proc) oraz w Niemczech (o 1,9 pkt. proc.). Zupeánie odmienna
sytuacja wystąpiáa na Litwie i w Grecji. W krajach tych odnotowano doĞü zauwaĪalny
spadek udziaáu usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim, który wyniósá
w analizowanym okresie odpowiednio 2,2 i 1,6 pkt. proc. Spadek ten wynikaá przede
wszystkim ze zmniejszenia wartoĞci usáug mechanizacyjnych.

Klasyfikacja krajów UE ze wzglĊdu na zmiany popytu na usáugi
mechanizacyjne w latach 2010-2017
W wyniku grupowania obiektów metodą Warda otrzymano 5 skupieĔ krajów, które
róĪniáy siĊ miĊdzy sobą pod wzglĊdem zaproponowanych cech. Kraje tworzące dane
skupienie charakteryzowaáy siĊ natomiast zbliĪonymi wartoĞciami zmiennych. Optymalną
liczbĊ skupieĔ otrzymano odcinając ramiona dendrogramu tam, gdzie zaczynaáy siĊ robiü
dáuĪsze, a wiĊc tam, gdzie odlegáoĞci miĊdzy skupieniami robiáy siĊ istotnie wiĊksze.
W pierwszym skupieniu znalazáy siĊ kraje, takie jak Belgia, Chorwacja, Dania,
Wáochy, Szwecja oraz Sáowacja. Są to kraje w których w latach 2010-2017 doĞü wyraĨnie
zwiĊkszyá udziaá wartoĞci usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim. W tej grupie
krajów powiĊkszyáa siĊ równieĪ wartoĞü usáug w przeliczeniu na 1 ha UR, jednak tempo
wzrostu byáo stosunkowo niewielkie, mniejsze niĪ Ğrednio w UE.
W drugim skupieniu znalazáy siĊ 4 kraje: Niemcy, àotwa, Rumunia oraz Estonia. Ta
grupa krajów charakteryzowaáa siĊ zdecydowanym wzrostem zarówno udziaáu usáug
mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim jak równieĪ wartoĞci usáug w przeliczeniu na
jednostkĊ powierzchni. MoĪna zatem stwierdziü, Īe popyt na usáugi mechanizacyjne w tych
krajach w analizowanych latach charakteryzowaá siĊ wyraĨną tendencją wzrostową.
Trzecie skupienie obejmowaáo kraje gdzie nastąpiáy stosunkowo niewielkie zmiany
udziaáu usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim jak równieĪ nieznacznie zmieniáa siĊ
wartoĞü usáug w przeliczeniu na jednostkĊ powierzchni. W skupieniu tym znalazáo siĊ aĪ 12
krajów: Buágaria, Francja, Sáowenia, Czechy, Holandia, Polska, Irlandia, WĊgry,
Portugalia, Austria, Wielka Brytania oraz Hiszpania.
Do czwartego skupienia przyporządkowane zostaáy 2 kraje: Grecja oraz Litwa.
W krajach tych nastąpiá zdecydowany spadek zarówno udziaáu usáug mechanizacyjnych
w zuĪyciu poĞrednim jak równieĪ wartoĞci usáug w przeliczeniu na 1 ha UR. MoĪna wiĊc
stwierdziü, Īe popyt na usáugi mechanizacyjne w tych krajach w badanych latach
charakteryzowaá siĊ wyraĨną tendencją spadkową.
Do piątego skupienia zaliczono jedynie FinlandiĊ. W tym skupieniu tempo wzrostu
udziaáu usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim jak równieĪ wartoĞci usáug
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w przeliczeniu na 1 ha UR byáo zdecydowanie wiĊksze w porównaniu z pozostaáymi
skupieniami. Popyt na usáugi mechanizacyjne w Finlandii wzrósá nieporównanie bardziej
niĪ w innych krajach UE.
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Rys. 4. Klasyfikacja krajów metodą Warda
Fig. 4. Country classification by the Ward method
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych
Eurostat.
Tabela 1. ĝrednie wartoĞci cech w skupieniach
Table 1. Average values of variables in clusters

I
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III

IV

V

ĝrednio
dla UE

Zmiana wartoĞci usáug mechanizacyjnych
w przeliczeniu na 1 ha UR w latach 2010-2017 (%)

9,2

74,5

4,7

-23,4

277,5

13,7

Zmiana udziaáu usáug w zuĪyciu poĞrednim
w latach 2010-2017 (pkt. proc)

1,3

1,6

-0,1

-1,9

7,9

0,5

Cechy

Skupienie

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych
Eurostat.
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Podsumowanie
Badania wykazaáy, Īe Ğrednio w krajach UE w latach 2010-2017 nastąpiá wzrost
wartoĞci usáug mechanizacyjnych zarówno w cenach bieĪących, jak równieĪ w cenach
staáych (z 2010 r.). ZwiĊkszyáa siĊ równieĪ wartoĞü usáug mechanizacyjnych w przeliczeniu
na 1 ha uĪytków rolnych jak równieĪ udziaá usáug mechanizacyjnych w zuĪyciu poĞrednim.
W wyniku grupowania obiektów metodą Warda otrzymano 5 grup krajów, które
róĪniáy siĊ miĊdzy sobą pod wzglĊdem zmian wartoĞci usáug mechanizacyjnych
w przeliczeniu na jednostkĊ powierzchni oraz zmian udziaáu usáug mechanizacyjnych
w zuĪyciu poĞrednim. Kraje tworzące dane skupienie charakteryzowaáy siĊ z kolei
zbliĪonymi wartoĞciami zmiennych. Do krajów o zdecydowanie najwiĊkszym wzroĞcie
popytu na usáugi mechanizacyjne w latach 2010-2017 zaliczono FinlandiĊ, Niemcy, àotwĊ,
RumuniĊ i EstoniĊ. Spadek popytu na badane usáugi zaobserwowano przede wszystkim na
Litwie oraz w Grecji.
W badaniach nie analizowano przyczyn wystĊpujących zmian popytu na usáugi
mechanizacyjne w poszczególnych krajach. MoĪna przypuszczaü, Īe wyraĨny wzrost
popytu na usáugi mechanizacyjne, który obserwowano w niektórych krajach UE, mógá byü
związany m.in. ze zwiĊkszaniem efektywnoĞci produkcji, co wymagaáo stosowania bardziej
nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz urządzeĔ rolniczych przy moĪliwie najmniejszych
nakáadach. Ponadto w niektórych krajach dynamicznie zwiĊkszyáa siĊ Ğrednia powierzchnia
gospodarstw, co wymagaáo zmian organizacyjnych i mogáo stanowiü impuls do
zwiĊkszania stopnia korzystania z usáug. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych badaĔ.
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Ewolucja Ğwiatowego rynku piwa
The Evolution of World Beer Market
Synopsis. W latach 1980-2016 Ğwiatowy rynek piwa charakteryzowaá siĊ wysoką dynamiką rozwoju.
Produkcja i obroty handlu zagranicznego znacząco wzrosáy. Istotny wpáyw miaáy na to procesy
globalizacyjne. ĝwiatowa produkcja piwa jest zdominowana przez duĪe koncerny browarnicze, ale w
ostatnich latach ich udziaá w rynku zmniejszyá w związku z rozwojem produkcji w maáych browarach.
Rosnąca produkcja piwa generuje duĪy popyt na surowce wytwarzane w dziaáach pierwotnego
przetwórstwa ĪywnoĞci (sáód, ekstrakt chmielowy, cukier). Na polskim rynku piwa byáy obserwowane
analogiczne tendencje. DuĪe bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne, koncentracja struktur
podmiotowych i w konsekwencji dynamiczny wzrost produkcji i eksportu. Na krajowym rynku takĪe
wzrasta produkcji w maáych browarach.
Sáowa kluczowe: rynek, piwo, chmiel, globalizacja
Abstract. Over the period of 1980-2016 the world beer market showed a dynamic development. Both
the production and foreign trade volumes considerably increased, which largely resulted from
globalisation processes. The production of beer in the world is dominated with large brewing
companies. However in recent years their share contracted due to expansion of small-scale brewing.
Growing production of beer generates demand for raw materials (malt, hops extract, sugar). The world
tendencies were mirrored on the Polish market. Large foreign direct investments along with
concentration of production triggered a dynamic growth of production and exports. The share of small
breweries in Poland has recently been growing as well.
Key words: market, beer, hop, globalisation
JEL Classification: D43

Wprowadzenie
Piwo jest napojem alkoholowym, który wytwarzano juĪ w staroĪytnoĞci.
Udokumentowane przekazy historyczne potwierdzają produkcjĊ w staroĪytnym Babilonie i
Egipcie. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe rynek piwa od samego początku naleĪaá do najbardziej
uregulowanych rynków, a podstawĊ regulacji stanowiáy system podatkowy i koncesyjny
(WiĞniewski 1993). W Europie dynamiczny rozwój rzemiosáa piwowarskiego rozpocząá siĊ w
Ğredniowieczu. W ujĊciu regionalnym dotyczyá on przede wszystkim krajów, w których ze
wzglĊdów klimatycznych nie mogáa rozwinąü siĊ uprawa winoroĞli. Odkrycia naukowe w
XVIII i XIX w. (np. A, Lavoisier, L. Pasteur, itp.) spowodowaáy, Īe rzemieĞlnicze browary
przeksztaácaáy siĊ w nowoczesne zakáady o charakterze przemysáowym. DuĪy postĊp
dr inĪ., ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: szajner@ierigz.waw.pl;
https://orcid.org/0000-0002-4786-1962
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odnotowano takĪe w organizacji i zarządzaniu przedsiĊbiorstwami piwowarskimi, które staáy siĊ
fundamentem wielu transnarodowych koncernów. Modernizacja produkcji i poprawa
efektywnoĞci gospodarowania przyczyniáy siĊ do ogromnego poszerzenia oferty
asortymentowej (Bierkompendium 2018). W ostatnich latach Ğwiatowy rynek piwa
dynamicznie rozwijaá siĊ, a sprzyjaáy temu przybierające na sile procesy globalizacyjne.
NiezaleĪnie od duĪych bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych transnarodowych koncernów
piwowarskich w wielu krajach utrzymaáa siĊ utrwalona przez wieki tradycja produkcji w
lokalnych browarach. Rozwój rynku piwa byá silnie zintegrowany rozwojem kultury i sportu,
gdyĪ koncerty i wydarzenia sportowe byáy sponsorowane przez koncerny piwowarskie. Celem
artykuáu jest ocena ewolucji Ğwiatowego rynku piwa i porównanie jej z tendencjami
obserwowanymi na rynku krajowym.

Dane i metody
W ocenie tendencji na Ğwiatowym rynku piwa wykorzystano analizĊ dynamiki
produkcji i handlu zagranicznego. AnalizĊ Ğredniorocznej dynamiki przeprowadzono
dwoma metodami w celu potwierdzania poprawnoĞci uzyskanych wyników. Pierwsza
metoda bazowaáa na koncepcji procentu skáadanego poprzez przeksztaácenie formuáy na
stopĊ zwrotu (1) (Luderer, Nollau, Vetters 2010). Drugim podejĞciem analitycznym byáo
wykorzystanie wykáadniczej funkcji trendu. W formule funkcji wykáadniczej wspóáczynnik
przy wykáadniku potĊgi odpowiada Ğredniorocznej dynamice zmian (2) (Aczel 2000),
(Górecki 2013). Metody badawcze obejmowaáy takĪe zmiany struktury podmiotowej rynku
oraz struktury geograficznej produkcji i handlu zagranicznego.
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gdzie:
P0 – produkcja w okresie początkowym,
Pn – produkcja w okresie koĔcowym,
r – Ğrednioroczna dynamika produkcji.
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(2)
gdzie:
P – zmienna zaleĪna (produkcja),
n – zmienna niezaleĪna (czas),
a, b – wspóáczynniki funkcji wykáadniczej.
Dane statystyczne dotyczące Ğwiatowej produkcji piwa i chmielu pochodziáy z
raportów firmy analitycznej Barth-Haas Group2. Dane statystyczne w zakresie Ğwiatowego
handlu zagranicznego pochodziáy z FAO i UN Comtrade. Zakres czasowy analizy rynku
Ğwiatowego obejmowaá lata 1980-2016. Dane dotyczące krajowej produkcji (1990 -2016) i
struktury podmiotowej rynku (1999-2015) pochodziáy z GUS. W ocenie polskiego handlu
zagranicznego wykorzystywano dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego (19952003) i Centrum Analitycznego Administracji Celnej Ministerstwa Finansów (2004-2016).

2

Barth-Haas Group: Barth Market Reports www.barthhaasgroup.com/en/media-library/
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ĝwiatowa produkcja piwa
W latach 1980-2016 Ğwiatowa produkcja piwa wykazywaáa tendencjĊ wzrostową. W
omawianym okresie produkcja wzrosáa dwukrotnie do 1958 mln hl. Analiza statystyczna
wykazaáa, Īe Ğrednioroczna dynamika produkcji wyniosáa ok. 2%. DuĪe róĪnice dynamiki
produkcji wystąpiáy w ukáadzie regionalnym. Wzrost produkcji odnotowano na wszystkich
kontynentach z wyjątkiem Oceanii. Decydujący wpáyw na wzrost Ğwiatowej produkcji miaáa
dynamicznie rosnąca produkcja na kontynencie azjatyckim. ĝrednioroczna dynamika
produkcji w Azji wynosiáa ok. 6% W rezultacie produkcja w Azji zwiĊkszyáa siĊ prawie
dziewiĊciokrotnie i w 2016 r. osiągnĊáa poziom ok. 681 mln hl. W Ameryce Pád., Ameryce
Pán. i Europie, które charakteryzują siĊ ugruntowanymi tradycjami piwowarskimi, dynamika
produkcji byáa znacznie mniejsza. Na kontynentach amerykaĔskich produkcja zwiĊkszaáa siĊ
Ğredniorocznie o 1,5% do ok. 581 mln hl. W Europie Ğrednioroczna dynamika produkcji byáa
niewielka (0,8%) i w 2016 r. wyniosáa ona ok. 531 mln hl. Niewielka dynamika produkcji w
Amerykach i Europie wynika z faktu, Īe popyt jest bliski granicy nasycenia i moĪliwoĞci jego
wzrostu są ograniczone. Relatywnie wysoką dynamiką (1,5% rocznie) charakteryzowaáa siĊ
produkcja piwa w Afryce, która w analizowanym okresie zwiĊkszyáa siĊ prawie czterokrotnie
do 145 mln hl (tab. 1, rys. 1). Na kontynentach azjatyckim i afrykaĔskim stymulatorem
wzrostu produkcji byá duĪy wzrost popytu w wyniku poprawy sytuacji dochodowej ludnoĞci
oraz zmiany modelu konsumpcji ĪywnoĞci, w tym takĪe uĪywek (Pingali 2006). Drugim
czynnikiem determinującym wzrost produkcji byáy procesy globalizacyjne, których wyrazem
byáy duĪe bezpoĞrednie inwestycje transnarodowych koncernów globalnych w krajach
przechodzących transformacjĊ gospodarczą. Analogiczne tendencje odnotowano w krajach
Europy ĝrodkowo-Wschodniej.
Tabela 1. Dynamika Ğwiatowej produkcji piwa w latach 1980-2016
Table 1. Dynamics of the world beer production in 1980-2016
Wyszczególnienie

2016

1980=100

ĝrednioroczna dynamika
formuáa procentu
wykáadnicza
skáadnego
funkcja trendu
3,7
3,2

Afryka

145,0

369,0

Ameryka Pád i Ameryka Pán.

580,7

165,0

1,4

Azja

680,6

860,4

6,2

6,4

Europa

530,8

121,4

0,5

0,8

20,3

84,6

-0,5

-0,5

1957,5

210,2

2,1

2,3

Oceania
ĝwiat

1,5

ħródáo: obliczenia wáasne, dane Barht-Haas Group.

ZróĪnicowana dynamika produkcji na poszczególnych kontynentach skutkowaáa
zmianami struktury geograficznej Ğwiatowej produkcji. W 1980 r. najwiĊkszy udziaá w
produkcji miaáy Europa (ok. 47%) oraz Ameryka Pád. i Ameryka Pán. (áącznie ok. 38%).
Dynamicznie rosnąca produkcja na kontynentach azjatyckim i afrykaĔskim spowodowaáa,
Īe Europa i Ameryki systematycznie zmniejszaáy udziaá w Ğwiatowym rynku. W 2016 r.
najwiĊkszy udziaá w Ğwiatowej produkcji miaáa Azja (ok. 35%), a udziaá Afryki zwiĊkszyá
siĊ do ok. 7%. Udziaá Ameryk i Europy zmniejszyá siĊ odpowiednio do 30% i 27% (tab. 2).
ĝwiatowa produkcja piwa jest silnie skoncentrowana w ukáadzie krajów, gdyĪ
piĊtnaĞcie krajów wytwarza ok. 75% Ğwiatowej produkcji. W analizowanym okresie
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najwiĊkszą Ğrednioroczną dynamiką produkcji charakteryzowaáy siĊ Chiny (12,8%), które
w 2016 r. byáy najwiĊkszym producentem (460 mln hl). W Brazylii i Meksyku produkcja
zwiĊkszaáa siĊ o ok. 4% rocznie i w 2016 r. osiągnĊáa odpowiednio 139 mln hl i 97 mln hl.
Na kontynencie azjatyckim duĪy wzrost produkcji odnotowano takĪe w Wietnamie (40 mln
hl). W grupie najwiĊkszych Ğwiatowych producentów wysoką dynamikĊ produkcji
odnotowano takĪe w Polsce, gdzie produkcja zwiĊkszaáa siĊ Ğredniorocznie o 3,7% do 41,4
mln hl. Analogiczna dynamika produkcji wystąpiáa w RPA, gdzie wytworzono ok. 32 mln
hl. DuĪymi producentami są takĪe Rosja (ok. 78 mln hl) i Japonia (55 mln hl), ale
dynamika produkcji byáa niewielka (po ok. 0,5% rocznie).
Odmienne tendencje obserwowano w krajach rozwiniĊtych gospodarczo i
charakteryzujących siĊ nowoczesnym przemysáem piwowarskim. W Niemczech3 w latach
1980-2016 produkcja piwa spadaáa o Ğredniorocznie o 0,6% do ok. 95 mln hl. W Wielkiej
Brytanii Ğrednioroczne tempo spadku produkcji byáo jeszcze wiĊksze (1,1%), która
zmniejszyáa siĊ do 44 mln hl. W USA Ğrednioroczna dynamika produkcji byáa niewielka
(0,1%) i w konsekwencji spadáa ona do ok. 221 mln hl.
2,0

2,0
y = 0,8721e0,0234x
R² = 0,9862

1,5
y = 0,0846e0,0644x
R² = 0,9745

1,0

mld hl

mld hl

1,5

1,0
0,5

0,5
0,0

0,0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
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Ameryka Pád. i Pán.
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Azja

Rys. 1. ĝwiatowa produkcja piwa
Fig. 1. The world production of beer
ħródáo: obliczenie wáasne, dane Barth-Haas Group.
Tabela 2. Geograficzna struktura Ğwiatowej produkcji piwa
Table 2. Geographical structure of beer production
Wyszczególnienie
Afryka
Ameryka Pád i Ameryka Pán.
Azja
Europa
Oceania
ĝwiat

1980

1990

2000

2010

2016

4,2

5,1

4,4

5,6

7,4

37,8

36,7

34,0

29,9

29,7

8,5

16,3

25,8

33,9

34,8

46,9

39,8

34,3

29,4

27,1

2,6

2,1

1,5

1,2

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ħródáo: obliczenia wáasne, dane Barth-Haas Group.

3

W latach 1980-1989 produkcjĊ w Niemczech potraktowano jako sumĊ produkcji w Niemieckiej Republice
Demokratycznej i w Republice Federalnej Niemiec.
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Procesy globalizacyjne na Ğwiatowym rynku piwa
Zmiany zachodzące w Ğwiatowej produkcji i przetwórstwie ĪywnoĞci mają podobny
charakter, jak w innych sektorach gospodarki, a ich motorem byáy postĊp technologiczny
oraz postĊpująca liberalizacja przepáywów kapitaáowych, wspierająca bezpoĞrednie
inwestycje zagraniczne (SzymaĔski 2002). W rezultacie na Ğwiatowym rynku ĪywnoĞci
coraz wiĊkszą rolĊ odgrywają duĪe korporacje transnarodowe, które rozszerzają swoją
dziaáalnoĞü na obszar innych krajów i kontynentów. Globalizacja znacząco zmieniáa
podejĞcie do problematyki geograficznego zakresu rynku (Pietrzak 2014).
BranĪa piwowarska naleĪy do dziaáów przemysáu spoĪywczego, które wykazują
zaawansowane procesy globalizacyjne. ĝwiatowa produkcja piwa jest zdominowana przez
transnarodowe koncerny browarnicze. DuĪe bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne tych
koncernów mają przede wszystkim na celu ekspansjĊ rynkową i wysokie stopy zwrotu z
zainwestowanego kapitaáu (àyszkiewicz 2000), (Köster 2010). W konsekwencji Ğwiatowy
rynek piwa charakteryzuje siĊ bardzo silną walką konkurencyjną (Porter 2006). W ostatnich
latach w wielu krajach dynamicznie roĞnie jednak produkcja w maáych lokalnych
browarach, które zwiĊkszają swój udziaá w rynku. W 2013 r. czterdzieĞci najwiĊkszych
koncernów browarniczych wytworzyáo 81,4% Ğwiatowej produkcji piwa, a dziesiĊü
najwiĊkszych koncernów 64,6%. W 2016 r. najwiĊksze koncerny browarnicze zmniejszyáy
swój udziaá w Ğwiatowej produkcji odpowiednio do 78,7% i 62,5% (tab. 3).
Tabela 3. Produkcja transnarodowych koncernów browarniczych
Table 3. The output of trans-national brewing companies
2013
Wyszczególnienie

2016
mln hl

%

Ab InBev (Belgia)

399,0

20,2

SABMiller (W. Brytania)

187,4

Heineken (Holandia)
Carlsberg (Dania)
Res.SnowBreweries (Chiny)

Wyszczególnienie

mln hl

%

Ab InBev (Belgia)

433,9

22,2

9,5

Heineken (Holandia)

200,1

10,2

178,3

9,0

Res. SnowBreweries (Chiny)

118,8

6,1

119,7

6,1

Carlsberg (Dania)

116,9

6,0

117,1

5,9

Molson-Cross (USA)

95,2

4,9

Tsingato Brewery (Chiny)

78,3

4,0

Tsingato Brewery (Chiny)

79,2

4,0

Molson-Cross (USA)

59,7

3,0

Asahi (Japonia)

59,0

3,0

Yanjing (Chiny)

57,1

2,9

Yanjing (Chiny)

45,0

2,3

Kirin (Japonia)

49,3

2,5

Kirin (Japonia)

42,5

2,2

BGI (Francja)

28,4

1,4

32,9

1,7

Razem 10 koncernów

1 274,3

64,6

Razem 10 koncernów

BGI (Francja)

1 223,5

62,5

Razem 40 koncernów

1 606,1

81,4

Razem 40 koncernów

1 540,7

78,7

ħródáo: obliczenia wáasne, dane Barth-Haas Group.

Na polskim rynku piwa obserwowano analogiczne tendencje, jak w na rynku
Ğwiatowym (Urban 2004). Krajowy przemysá piwowarski naleĪy do dziaáów przemysáu
spoĪywczego, które charakteryzowaáy siĊ duĪymi bezpoĞrednimi inwestycjami
zagranicznymi. W latach 1990-2004 áączna wartoĞü tych inwestycji wyniosáa 1,2 mld USD
(Chechelski 2008). WiĊksze inwestycje zagraniczne odnotowano jedynie w przemyĞle
tytoniowym. Po akcesji do UE w branĪy piwowarskiej nie byáo znaczących bezpoĞrednich
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inwestycji zagranicznych. W wyniku procesów prywatyzacyjnych, a nastĊpnie przemian
strukturalnych polski przemysá piwowarski charakteryzuje siĊ bardzo skoncentrowaną
strukturą podmiotową (DroĪdĪ 2016). Kluczową rolĊ odgrywają trzy transnarodowe
koncerny browarnicze, które wytwarzają áącznie ok. 80% produkcji (PKO BP 2017). W
ostatnich latach coraz wiĊkszy udziaá w produkcji mają maáe lokalne browary. Wedáug
danych GUS w 1999 r. duĪe przedsiĊbiorstwa (>250 zatrudnionych) generowaáy 93%
przychodów ze sprzedaĪy. W 2015 r. udziaá tych przedsiĊbiorstw w przychodach branĪy
zmniejszyá siĊ do 83%. W tym samym czasie maáe firmy (10-49 zatrudnionych) zwiĊkszyáy
swój udziaá w przychodach ze sprzedaĪy przemysáu browarniczych z dwóch do 7% (rys. 2).
BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne
w polskim przemyĞle spoĪywczym

Struktura podmiotowa
polskiego przemysáu piwowarskiego

1,7

pozostaáe branĪe

1,4

piwowarski

1,2

cukierniczy

1,1

nap. bezalkoholowych

0,9

cukrowniczy

% przychodów ze sprzedaĪy

100

tytoniowy

0,3
0

1
mld USD

2

80
60

93

83

40
20
0
1999
maáe

2015
Ğrednie

duĪe

Rys. 2. BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne i struktura podmiotowa polskiego przemysáu piwowarskiego
Fig. 2. Foreign direct investments and the structure of Polish brewing sector
ħródáo: opracowanie wáasne, niepublikowane dane GUS, (Chechelski 2008).

Handel zagraniczny piwem
W latach 1980-2016 odnotowano dynamiczny wzrost Ğwiatowych obrotów
handlowych piwem4, pomimo intensyfikacji procesów globalizacyjnych i duĪych
bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych transnarodowych koncernów browarniczych.
ĝwiatowych eksport piwa wzrósá siedmiokrotnie do 158 mln t hl. W ujĊciu wartoĞciowym
dynamika eksportu byáa jeszcze wiĊksza, gdyĪ wzrósá on jedenastokrotnie do ok. 13 mln
USD. ĝrednioroczna dynamika Ğwiatowego handlu zagranicznego wyznaczona przy uĪyciu
wykáadniczej funkcji trendu wyniosáa w ujĊciu iloĞciowym 5,7%, a wartoĞciowo 7,6% (rys.
3). Powodem wiĊkszej dynamiki obrotów handlowych w ujĊciu wartoĞciowym byáy
rosnące ceny transakcyjne.
Analiza porównawcza Ğwiatowej produkcji i eksportu piwa wykazaáa, Īe
systematycznie zwiĊkszaá siĊ udziaá eksportu w produkcji. W ujĊciu globalnym coraz
wiĊksze iloĞci piwa są produkowane na sprzedaĪ na rynkach zewnĊtrznych. W 1980 r.
Ğwiatowy eksport stanowiá 2,6% Ğwiatowej produkcji, a w 2016 r. udziaá wzrósá do 7,7%.
ĝwiatowe obroty handle zagranicznego piwem analizowano na podstawie eksportu przyjmując zaáoĪenie, Īe w
skali rynku Ğwiatowego eksport jest równy importowi. ZaáoĪenie to potwierdzają dane statystyczne. Dane
statystyczne eksportu i importu wykorzystano jedynie w analizie struktury geograficznej obrotów handlowych.
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Fig. 3. The world foreign trade in beer
ħródáo: opracowanie wáasne, dane FAO (www.faostat.org), UN Comtrade (www.wits.worldbank.org).

W 2016 r. najwiĊkszymi Ğwiatowymi eksporterami byáy: Meksyk (2,8 mld USD),
Holandia (1,9 mld USD), Belgia (1,4 mld USD), Niemcy (1,3 mld USD), Wielka Brytania
(0,8 mld USD) i USA (0,6 mld). DuĪymi eksporterami są przed wszystkim paĔstwa o
ugruntowanej tradycji piwowarskiej. NajwiĊkszymi Ğwiatowymi importerami byáy: USA
(5,1 mld USD), Wielka Brytania (0,7 mld USD), Francja i Chiny (po 0,7 mld USD) oraz
Wáochy i Kanada (po 0,6 mld EUR). USA i Wielka Brytania są zarówno duĪymi
eksporterami, jak i importerami, co wskazuje, Īe Ğwiatowy handel zagraniczny piwem
charakteryzuje siĊ duĪą intensywnoĞcią wewnątrzgaáĊziową. Analogiczne tendencje
wystĊpują na rynku UE, gdyĪ kraje czáonkowskie bĊdące duĪymi producentami (Hiszpania,
Holandia, Francja) są takĪe duĪymi importerami. Powodem tego jest podobny popyt i
preferencje konsumentów w krajach o zbliĪonym poziomie rozwoju gospodarczego (tzw.
hipoteza Lindera).
Analogiczne tendencje odnotowano w polskiej branĪy piwowarskiej, które w latach
1990-2016 charakteryzowaáa siĊ duĪym wzrostem wymiany handlowej. ĝrednioroczna
dynamika wolumenu eksportu wyniosáa 18,7%, a importu 7,8%, W 2016 r. eksport wyniósá
3,3 mln hl i stanowiá 8% produkcji. Import wzrósá do 0,7%, ale jego udziaá w zaopatrzeniu
rynku krajowego pozostaá niewielki (2%). Bilansowa konsumpcja piwa w Polsce (100
l/mieszkaĔca) zbliĪa siĊ do granicy nasycenia i w związku z tym dalszy rozwój branĪy
bĊdzie w znacznym stopniu uzaleĪniony od moĪliwoĞci wzrostu eksportu (Rynek wyrobów
alkoholowych … 2017).

Tendencje w uprawie jĊczmienia i chmielu
Przemysá piwowarski moĪna zaliczyü do dziaáów wtórnego przetwórstwa ĪywnoĞci,
gdyĪ w procesie produkcyjnym są wykorzystywane surowce wytwarzane w innych
branĪach przemysáu spoĪywczego (Urban 2004). Gáównym surowcem do produkcji piwa
jest sáód, który jest wytwarzany z jĊczmienia browarnego, a w mniejszym zakresie z
pszenicy. Przemysá sáodowniczy jest branĪą pierwotnego przetwórstw zbóĪ, ale wystĊpują
równieĪ browary, które posiadają wáasne linie do produkcji sáodu. Drugim waĪnym
surowcem wykorzystywanym w piwowarstwie jest chmiel. Szyszki chmielowe są
przetwarzane w wyspecjalizowanych przedsiĊbiorstwach na ekstrakt chmielowy (alfa-
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kwasy). Ponadto w produkcji piwa surowcami są cukier oraz droĪdĪe (Solomon, Katz
2003). Rosnąca Ğwiatowa produkcja piwa generowaáa duĪy popyt na sáód. Przyjmując, Īe
Ğrednia zawartoĞü ekstraktu w piwie wynosi ok. 13%, to zapotrzebowanie na sáód wynosi
ok. 24 mln t. Do produkcji jednej tony sáodu zuĪywa siĊ jedną tonĊ jĊczmienia browarnego.
Wedáug danych IGC Ğwiatowe zbiory jĊczmienia wynoszą 145-150 ml t5. Do produkcji
sáodu zuĪywa siĊ 16-17% Ğwiatowej produkcji jĊczmienia. Potwierdzają to takĪe dane
Euromalt, Īe potencjaá produkcyjny w Ğwiatowego sáodownictwa wynosi ok. 23 mln t, w
tym 42% mocy produkcyjnych przypada na zakáady w UE6.
Produkcja alfa-kwasów
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Rys. 4. Tendencje w Ğwiatowej produkcji chmielu
Fig. 4. Tendencies in the world hops production
ħródáo: opracowanie wáasne, dane Barth-Haas Group.

Pomimo dynamicznie rosnącej produkcji piwa powierzchnia uprawy i zbiory chmielu
w latach 1980-2016 wykazywaáy tendencjĊ spadkową. Powierzchnia uprawy zmniejszaáa
siĊ Ğredniorocznie o 6% do 52 tys. ha. W latach 2000-2016 dynamika spadku areaáu uprawy
ulegáa spowolnieniami z 59 tys. ha do 52 tys. ha. ĝrednioroczna dynamika spadku
produkcji byáa nieznacznie mniejsza (ok.5%), która w 2016 r. wyniosáa 87,4 tys. t. Spadek
produkcji szyszek chmielowych byá rekompensowany rosnącą zawartoĞcią alfa-kwasów z
5,9% do 9,5%. W rezultacie pomimo spadku zbirów chmielu nieznacznie wzrosáa
produkcja ekstraktu chmielowego (alfa-kwasów) do ok. 8 tys. t (rys. 4).

Podsumowanie
W analizowanym okresie Ğwiatowy rynek piwa charakteryzowaá siĊ wysoką dynamiką
rozwoju. Potwierdzeniem tego jest rosnąca produkcja i obroty handlu zagranicznego.
Analiza zmian produkcji w ujĊciu regionalnym wykazaáa, Īe produkcja rozwijaáa siĊ przede
wszystkim na kontynencie azjatyckim i afrykaĔskim. RównoczeĞnie w wielu krajach o
ugruntowanej tradycji piwowarskiej ulegáa ona zmniejszeniu lub stabilizacji.
Stymulatorem rozwoju produkcji piwa w krajach rozwijających siĊ gospodarczo byáy
procesy globalizacyjne. Transnarodowe koncerny piwowarskie inwestowaáy w krajach
charakteryzujących siĊ duĪym potencjaáem wzrostu popytu. W konsekwencji tych przemian
Ğwiatowy rynek piwa naleĪy do najbardziej zglobalizowanych rynków ĪywnoĞciowych.
5

International Grains Council, http://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx, (data odczytu 26.01.2018).
Euromalt, http://www.euromalt.be/list_infos/euromalt%20statistics/1011306087/list1353668317.html, (data
odczytu 26.01.2018).
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DuĪe koncerny browarnicze wytwarzają dominującą czĊĞü Ğwiatowej produkcji. W
ostatnich latach ich udziaá w rynku ulegá zmniejszeniu, co wskazuje na rozwój maáych
lokalnych browarów.
Wzrostowi Ğwiatowej produkcji towarzyszy dynamiczny wzrost obrotów handlowych
piwem. W rezultacie systematycznie zwiĊkszaá siĊ udziaá eksportu w Ğwiatowej produkcji.
Wskazuje to, Īe w ujĊciu globalnym coraz wiĊksze iloĞci piwa są produkowane z
przeznaczaniem na eksport.
Polski rynek piwa w okresie transformacji polityczno-gospodarczej oraz czáonkostwa
w UE przeszedá analogiczne tendencje rozwojowe jak rynek Ğwiatowy. DuĪe bezpoĞrednie
inwestycje globalnych koncernów skutkowaáy silną koncentracją struktury podmiotowej
branĪy. Modernizacja zakáadów i poprawa efektywnoĞci (dodatnie efekty sakli) skutkowaáy
dynamicznym wzrostem produkcji i eksportu. W ostatnich latach takĪe w Polsce jest
obserwowany wzrost liczby maáych browarów, które zwiĊkszyáy swój udziaá w produkcji i
przychodach przemysáu browarniczego.

Literatura
Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu (Statistics in Management ),PWN, Warszawa.
Bierkompendium. Pobrano 03.01.2018 z: http://www.braufranken.de/html/bkgeschichte.html?B=2.
Chechelski, P. (2008). Wpáyw procesów globalizacji na polski przemysá spoĪywczy (Impact of Globalisation on
on Polish Food Industry). Studia i Monografie,145, IERiGĩ-PIB Warszawa.
DroĪdĪ, J. (2016). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysáu spoĪywczego (Assesment of Financial
Standing of Polish Food Industry). Studia i Monografie, nr 168, IERiGĩ-PIB, Warszawa.
Górecki, B.R. (2013). Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki (Econometrics Basics for Theory and Practice).
Key Text, Warszawa.
Köster, U. (2010). Grundzüge der landwirtschaftlichen Marktlehr., Verlag F. Vahlen, München.
Luderer, D., Nollau, V., Vetters, K. (2010). Mathematical Formulas for Economists. Springer, Heidelberg.
àyszkiewicz, W. (2000). Industrial Organization. Organizacja rynku i konkurencja. àuczak WSHiFM, Warszawa.
Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji (The Problem of the
Geographical Scope of the Markets/Sectors in the Era of Globalization and Regionalisation). Zagadnienia
Ekonomiki Rolnej, 1, 3-21.
Pingali, P. (2006). Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: Implications for research
and policy. Food Policy, 32, 281-298.
PKO BP (2017). Rynek piwa w Polsce. Raporty branĪowe (Beer Market in Poland. Branch Report). Pobrano z:
http://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/raporty-branzowe/rynek-piwa-w-polsce/.
Porter, M. (2006). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów (Competitive Strategy.
Techniques of Analyzing Industries and Competitors). MT Biznes, Warszawa.
Rynek wyrobów alkoholowych. Stan i perspektywy (2017). (Situation and Outlook on the Market of Alcohol), nr
5 IERiGĩ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
Solomon, W., Katz, H. (2003). Encyclopedia of Food and Culture, T. 1, Thomson-Gale, London.
SzymaĔski, W. (2002). Globalizacja. Wyzwania i zagroĪenia (Globalisation. Challenges and Threats). Difin.
Urban, R. (2004). Przemiany przemysáu spoĪywczego w latach 1988-2003 (Changes in Foof Industry over the
period of 1988-2003). Studia i Monografie, nr 121, IERiGĩ-PIB, Warszawa.
WiĞniewski, P. (1993). Piwa historie niezwykáe (Extraordinary beer chronicles). Print Shops PREGO, Warszawa.

Do cytowania / For citation:
Szajner P. (2018). Ewolucja Ğwiatowego rynku piwa. Problemy Rolnictwa ĝwiatowego, 18(4), 60–68;
DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.97
Szajner P. (2018). The Evolution of World Beer Market (in Polish). Problems of World Agriculture,
18(4), 60–68; DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.97

Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Problems of World Agriculture volume 18 (XXXIII), number 4, 2018: 69–79
DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.98
Somaya Aboelnaga1
Szent Istvan University, Hungary; Cairo University, Egypt

The Necessary Modification of the Regional Development
Methods Regarding to Climate Change Along the Nile River
Abstract. Climate change adds extra stress on the current global situations and the regional
development plans. Despite, Africa being rated the least among the continents contributing to the
atmospheric pollution, it continues to be responsible for the least global emissions (estimated at 4%).
Although they contributed to anthropogenic emission slightly, African continent is one of the highly
vulnerable to impacts of long-term climate variability and extreme weather events, especially on the
Nile. Moreover, developing countries are the most vulnerable to climate change impacts because they
have fewer resources to adapt: socially, technologically and financially. Therefore, this paper is
seeking to find and modify the regional development process in the frame of climate change along the
Nile river. By considering some examples to accelerate the development process and methods in the
Nile’s valley regions. Strongly related to the climate change impacts on different sectors and activities
such agriculture, industry, energy, and the water supply and demand as well.
Key words: climate change, regional development, integrated development, process,
water management
JEL Classification: O2, Q5, R1

Introduction
Recent climate changes and climate variations are beginning to have effects on many
other natural and human systems. Conversely, based on the literature, the impacts have not
yet become established trends (Hunt, Watkiss, 2010). Examples include: 1) Settlements in
mountain regions are at enhanced risk of glacier lake outburst floods caused by melting
glaciers. Governmental institutions in some places have begun to respond by building dams
and drainage works; 2) In the Sahelian region of Africa, warmer and drier conditions have
led to a reduced length of growing season with detrimental effects on crops; 3) Sea-level
rise and human development are together contributing to losses of coastal wetlands and
mangroves and increasing damage from coastal flooding in many areas (IPCC, 2007).
Current knowledge about future impacts on freshwater resources and management:
Adaptation procedures and risk management practices for the water sector are being
developed in some regions that have recognised projected hydrological changes with
related uncertainties (IPCC, 2007).
Scenarios: Key impacts as a function of increasing global average temperature change
(Impacts will change by extent of adaptation, rate of temperature change, and socioeconomic pathway). Descriptive examples of global impacts projected for climate changes
(sea level and atmospheric carbon dioxide where relevant) associated with different
amounts of increase in global average surface temperature in the 21st century. The black
lines link impacts, dotted arrows indicate impacts continuing with increasing temperature.
Entries are placed so that the left-hand side of the text indicates the approximate onset of a
1
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given impact. Quantitative entries for water stress and flooding represent the additional
impacts of climate change relative to the Special Report on Emissions Scenarios (SRES)
scenarios. Adaptation to climate change is not included in these estimations. Confidence
levels for all statements are high (IPCC, 2007).
Table 1. Global mean annual temperature changes relative to 1980-1999 (°C)
Increased

water

availability

in
moist
tropics
and
high
latitudes
Æ
Decreasing water availability and increasing drought in mid-latitudes and semi-arid low latitudes
WATER _____
Æ
Hundreds
of
millions
of
people
exposed
to
increased
water
stress
______________________________________________
Æ
0
1
2
3
4
5°C
Global mean annual temperature changes relative to 1980-1999(°C)
__________________________________________________

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): "New Assessment Methods and the Characterization
of Future Conditions", Fourth Assessment Report, Chapter draft IPCC, Fourth Assessment Report. Chapter draft,
2007.

Research methodology
Here’s the state of the research methodology, which is qualitative study aiming to improve
and modify the regional development process in the frame of climate change along the Nile
river. By considering some examples and practical experience to develop the development
process, indicators, and methods in the Nile’s valley regions. Granting to the climate change
impacts on different sectors and activities such agriculture, industry, energy, and the water
supply and demand as well. Based on secondary research for international data bases.

Review of the literature
Climate change is an added stress to already threatened habitats, ecosystems and land uses
in Africa and Egypt. Add to that the current global situations concerning the impacts of longterm climate variability and extreme weather events. Although they contributed to
anthropogenic emission slightly, Egypt is highly vulnerable to the impacts of long-term climate
variability and extreme weather events. Among climate change challenges in Egypt have
reduced water available, changing rainfall patterns such threats are undeniable to the future of
development in the country. Examples of possible impacts of climate change due to changes in
extreme weather and climate events, based on projections to the mid- to late 21st century. These
do not consider any changes or developments in adaptive capacity (UNISDR, 2012).
The sharpest disaccord can be seen between the group of Sub-Saharan riparian countries
laying in the upper part of Nile and Egypt. The rapidly growing population and her almost
exclusive dependence on the Nile-water makes the Egyptian government insist strongly to her
quota, which was set in international agreements long ago. The Sub-Saharan countries would
amend the prevailing sharing system to another solution which served their interests more, so
they considered it more rightful. The international community has been trying to make efforts
to settle the issue the best known of them is the Nile-Basin Initiative (1999) which is backed
by international organizations like the World Bank, UNDP, etc. (Neszmélyi, 2014).
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Table 2. Water resources among the climate change hazards
Phenomenon and direction of
trend

Likelihood of future trends
based on projections for 21st
century using SRES scenarios

Examples of major water resources

Over most land areas,
warmer and fewer cold days
and nights, warmer and more
frequent hot days and nights

Virtually certain2

Effects on water resources relying on
snow melt; effects on some

Warm spells/ heat waves.
Frequency increases over
most land areas

Very likely

Increased water demand; water quality
problems, e.g., algal blooms

Heavy precipitation events.
Frequency increases over
most areas

Very likely

Adverse effects on quality of surface and
groundwater; contamination of water
supply; water scarcity may be relieved

Area affected by drought
increases

Likely

More widespread water stress

Intense tropical
activity increases

Likely

Power outages causing disruption of
public water supply

Likely

Decreased freshwater availability due to
saltwater intrusion

cyclone

Increased
incidence
of
extreme high sea level
(excludes tsunamis) 3

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): "New Assessment Methods and the Characterization
of Future Conditions", Fourth Assessment Report, Chapter draft IPCC, Fourth Assessment Report. Chapter draft,
2007.

According to conflict and argument on the issue of distribution and utilization of the
water discharge of Nile River among ten African countries namely Burundi, Egypt, Ethiopia,
Kenya, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda and Sudan. This issue
has a considerable influence on the water and food supply of around 300 million people who
live in these countries but also a way for electric power generation at a sustainable way. The
problem is that needs for water, food and energy are all increasing while the resources are
limited. The paper tries to focus on the point that this very complicated issue is not just a zerosum game for the riparian states but choosing the way of co-operation instead of conflicts
may be beneficial for all stakeholders (Toth, Topa, 2014).
Regional Development Policies target all regions (urban, rural and undeveloped areas)
and cities in order to support job creation, business competitiveness, economic growth,
sustainable development, and improve citizens' quality of life. This can be seen as a general
effort to reduce regional disparities by supporting (employment and wealth-generating)
economic activities in the regions. Previously, regional development policy tended to try to
achieve these objectives by means of large-scale infrastructure development and by
attracting inward investment. Awareness of the need for a new approach is driven by the
observation that past policies have failed to reduce regional disparities significantly and
have not been able to help individual lagging regions to catch up, despite the allocation of
significant public funding. The result is under-used economic potential and weakened
social cohesion. Also, it is reflected in the country competitive dynamic regions aiming to
2

Warming of the most extreme days and nights each year.
Extreme high sea level depends on average sea level and on regional weather systems. It is defined
as the highest 1%of hourly values of observed sea level at a station for a given reference period.
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achieve their economic, social and environmental objectives. Regional development
policies complement national macroeconomic and structural policies. In this context, the
regional outputs aim at helping countries get regions and cities “right” through the
adaptation of policies to the specificities of where people live and work and so improve
citizens’ well-being (GustBardon, 2012).
For the economic problems the solutions cannot be purely economic in the case of
Sudan and South Sudan. The greatest need is for peace and cooperation, because if not
considering the long history of civil wars and disputes, the situation would be quite clear:
South Sudan would produce much of the oil, and using Sudan's infrastructure the oil could
get transported to the port, and from the profit both countries could develop better
infrastructure, invest in new economic opportunities (such as other energy resources, in
case of radical change in oil prices) and education, improving social security, urging
cooperation with other countries along the Nile, etc. (Toth, Topa, 2014).
The planning process and methods can be classified as follows (György, Tamás,
2012):
Step 1: To map the requirements of the players in regional development
x the requirements of inhabitants and visitors,
x the requirements of settlement and municipality associations,
x the requirements of entrepreneurs and their associations,
x the requirements of civil organizations.
Applicable methods:
o Group methods: (interviewing, brain storming, collective notebook (CNB)
procedure, logical frame);
o Methods based on macro models: (societal accounting matrix).
Step 2: The evaluation of environment
a, The evaluation of global environment, the drawing up of tendencies:
x the spatial determination of regional development, its spatial effects,
x the major tendencies of world economy, the possible effects of changes,
x the international development directions of the dominant economic sectors in the
area.
Applicable methods:
o Group methods: (regional map of losses, SWOT analysis);
o Methods based on indicators: (indicators based on the comparison of extreme
values, deviation-type indicators, public road indicator, complex transportation
network indicator (TRANS), pointing methods);
o Mathematical statistical methods: (regression analysis, factor analysis, main
component analysis, cluster analysis);
o Optimization methods: (Fuzzy logic);
o Presentation on maps and spatial informatics methods;
o Methods based on models: (regional models, ECO-line model, Socio-line model,
LINE model);
o Methods based on macro models:(input-output approach, societal accounting
matrix).
b, The evaluation of national economic environment, drawing up tendencies
x National economic and sectoral tendencies;
x Public administrational and institution-development tendencies.
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Applicable methods:
o Group methods: (logical frame, regional map of losses, SWOT analysis);
o Mathematical statistical methods: (regression analysis, factor analysis, main
component analysis, cluster analysis);
o Methods based on macro models: (ECO-line model, Socio-line model, LINE
model, input-output approach, societal accounting matrix);
o Presentation on maps and spatial informatics methods.
c, The evaluation of the instruments and the institutional system of regional
development
x The evaluation of regional development sources;
x The evaluation of the institutional system of regional development;
x The evaluation of efficiency of regional development.
Applicable methods:
o Group methods: (interviewing, SWOT analysis, logical frame, regional map of
losses);
o Mathematical statistical methods: (regression analysis, main component analysis,
cluster analysis);
o Presentation on maps and spatial informatics methods;
o Methods based on macro models: (LINE model, societal accounting matrix).
d, The evaluation of development concepts of the area (e.g. the areal directions and
results of National Spatial Development Concept)
Applicable methods:
o Group methods: (interviewing, regional map of losses);
o Methods based on indicators: (indicators based on the comparison of extreme
values, deviation-type indicators, public road indicator, complex transportation
network indicator (TRANS), Hoover index, pointing methods);
o Presentation on maps and spatial informatics methods;
o Methods based on macro models:(LINE model).
Step 3: The evaluation of the endowments of the area
x Societal environment, human resources (societal organizations, cultural features,
values, regional identity – demographical structure and forecast, employment
conditions, human capacity, institutional network);
x Economic base (major economic sectors and their development directions, the
internal and external connections of the economy, the condition of infrastructure,
the evaluation of locational factors, the innovation potential of the area, the
economic competitiveness);
x Environment (natural endowments, environment, the quality of nature, the
influential factors on its formation);
x Infrastructure, the institutional conditions of the area (the population’s health,
social, educational, cultural, leisure, sport, commercial, service and public
administrational institutions, housing);
x The network of settlements, the evaluation of cohesion relationships.
Applicable methods:
o Group methods: (regional map of losses);
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Methods based on indicators: (indicators based on the comparison of extreme
values, deviation-type indicators, public road indicator, complex transportation
network indicator (TRANS), Hoover index, pointing methods);
o Mathematical statistical methods: (regression analysis, main component analysis,
cluster analysis);
o Optimization methods: (Fuzzy logic, Linear programming);
o Presentation on maps and spatial informatics methods;
o Methods based on macro models: (societal accounting matrix).
Step 4: The dynamic evaluation of the area’s conditions and needs
x SWOT analysis of external environmental conditions;
x SWOT analysis of the area’s conditions;
x The reconciliation of the requirements and possibilities of the players of regional
development.
Applicable methods:
o Group methods: (SWOT analysis, logical frame);
o Mathematical statistical methods: (regression analysis, factor analysis, main
component analysis, cluster analysis);
o Presentation on maps and spatial informatics methods;
o Methods based on macro models: (LINE model, societal accounting matrix).
Step 5: Setting the strategical aims
x The main aims and directions of the actual regional development concept;
x The hierarchy of aims, pyramid of aims, connection between the sub-aims, the
planned schedule of their implementation.
Applicable methods:
o Group methods: (brain storming, collective notebook (CNB) procedure, Rohr
Bach’s 635 method, METAPLAN method, logical frame, regional map of losses,
SWOT analysis);
o Optimization methods: (Fuzzy logic, Linear programming).
Step 6: The elaboration of a possible model and scenario of the development
Applicable methods:
o Group methods: (brain storming, collective notebook (CNB) procedure, Rohr
Bach’s 635 method, METAPLAN method, logical frame, SWOT analysis);
o Methods based on macro models: (LINE model, societal accounting matrix).
Step 7: Impact study
x Proposal for the measuring of the development impacts, possible environmental,
economic changes and societal reactions.
Applicable methods:
o Group methods: (SWOT analysis, regional map of losses);
o Mathematical statistical methods: (cluster analysis);
o Presentation on maps and spatial informatics methods;
o Methods based on macro models: (ECO-line model, Socio-line model, LINE
model, input-output approach, societal accounting matrix).
Step 8: Suggestions for a system of instruments and institutions suit the objectives
x Financial resources;
x Non-financial instruments;
x The organizational frame and human resources of strategic implementation.
o

The Necessary Modification of the Regional Development Methods Regarding…

75

Applicable methods:
o Group methods: (collective notebook (CNB) procedure, Rohr Bach’s 635 method,
METAPLAN method, logical frame);
o Optimization methods: (Fuzzy logic, Linear programming).
Step 9: Implementation
x The realization of the strategy, the dividing of programs, projecting.
Applicable methods:
o Group methods: (METAPLAN method, logical frame).
Step 10: Monitoring
x The elaboration of the plan to monitor the development process in favour of the
realization of objectives;
x Making the necessary corrections because of occurred effects not expected.
Applicable methods:
o Group methods: (interviewing, logical frame);
o Methods based on indicators: (public road indicator, complex transportation
network indicator (TRANS), Hoover index);
o Methods based on macro models: (ECO-line model, Socio-line model, LINE
model, input-output approach, societal accounting matrix) (Tóth, 2005).

Fig. 1. The countries of the Nile River Basin
Source:www.pislamonauseacentral.blogspot.com, 2013.
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About the Nile Basin in nutshell
River Nile is one of the longest rivers of the world, its length is 6,667 km, its
catchment area is 3.37 million km2 (somewhat bigger than the total territory of India).
Nowadays Nile has a decisive or at least a very significant role in feeding and supplying 11
countries and their 300 million inhabitants with water. These countries are as follows:
Egypt, Sudan (North and South – the latter became independent in July 2011), Ethiopia, the
Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi and Eritrea.
The latter is not riparian country, but the catchment area of the Nile extends to Eritrea as
well (Neszmélyi, 2014). The conflict and argument along the issue of distribution and
utilization of the water discharge of Nile River has been increasing among ten African
riparian countries which are all affected by the climate change hazards, however each of
them in different extent and way.
On the basis of forecasts, the population of the river basin of Nile will be doubled
between 1995 and 2025. The prevision of the annual flooding periods of the river is
cumbersome, the quantity of the surplus-water discharge varies from year to year, and it is
also difficult to estimate in advance. From among the eleven countries from the aspect of
the Nile the following countries have special importance: Egypt, North and South Sudan,
Ethiopia and Uganda (these ones are most concerned by this issue) while in the water
supply of the other Sub-Saharan countries the Nile plays a lesser decisive role (DEFRA,
2008).
Table 3. The 7 key challenges formulated in the EU SDS and the associated general objectives
Challenge

Overall objective

Climate Change and clean energy

To limit climate change and its costs and negative effects to society and
the environment

Sustainable Transport

To ensure that our transport systems meet society’s economic, social
and environmental needs whilst minimising their undesirable impacts
on the economy, society and the environment

Sustainable consumption and
production

To promote sustainable consumption and production patterns

Conservation and management of
natural resources

To improve management and avoid overexploitation of natural
resources, recognising the value of ecosystem services

Public Health

To promote good public health on equal conditions and improve
protection against health threats

Social inclusion, demography and
migration

To create a socially inclusive society by taking into account solidarity
between and within generations and to secure and increase the quality
of life of citizens as a precondition for lasting individual well-being

Global poverty and sustainable
development challenges

To actively promote sustainable development worldwide and ensure
that the European Union’s internal and external policies are consistent
with global sustainable development and its international commitments

Source: Council of the European Union (2006) based on (Watts el al, 2015).

Nowadays for 95% of the population of Egypt (around 95 million people) the water of
Nile has vital importance. Inhabitants of Sudan and South Sudan are also strongly
dependent on the water discharge of Nile. 86% of the water discharge reaching Aswan, the
city in South Egypt derives from Ethiopia (Blue Nile) while 14% (White Nile) comes from
Uganda and from other Sub-Saharan countries.
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In regional science, the recognition of knowledge as the key factor in regional
development started only at the beginning of the nineties. However, human resources
appeared already in the seventies as one of the endogenous factors defined by the
endogenous development theory. Later, Romer (1990), who is one of the most important
representatives of the “new (endogenous) growth theory”, highlighted in his growth theory
the importance of creation of knowledge. The argument of Romer was that knowledge is a
determining form of capital and economic growth depends primarily on the level of the
accumulation of knowledge. One of the most important attributes of knowledge-based
economies is that creation and employment of knowledge constitute the essence of the
value creation process (Hunt, Watkiss, 2010).
The clarification (Watts et. al, 2015): „Keeping in view the ever-worsening
environmental trends, the EU’s social and economic challenges, the pressure of
competitiveness weighing on it and new international responsibilities, the EU SDS
identifies 7 key challenges and corresponding targets, operational objectives and actions”
(Table 3).

Discussion and Findings
According to the situations and hazards, and the efforts to plan and achieve the
regional development in such regions which are threatened by climate change hazards or
other environmental issues, here’s some suggestions for improving the regional
development process to stay beside achieving the sustainable development goals objecting
better and quality of life, as follows:
Step 1: To map the requirements of the players in regional development
x the requirements of ecological context, and CO2 emissions for the different uses
and activity.
Applicable methods:
o Group methods: (specialise ecological maps and studies).
Step 2: The evolution of environment
a, The evaluation of global environment, the drawing up of tendencies
x Determine the ecological and environmental hazards as a main side of the spatial
regional development.
Applicable methods:
o Group methods:(regional map of losses, SWOT analysis.)
b, The evaluation of national economic environment, drawing up tendencies
x Environmental economic losses, for the different uses and activities.
Applicable methods:
o The relation between the ecological footprint and the Human Development Index,
as an indication and illustration the balance between the ecological loos and their
impact on the development.
c, The evaluation of the instruments and the institutional system of regional
development
x The evaluation of regional development resources and vulnerability.
Applicable methods:
o Risk Assessment, and Territorial Impact Assessment (TIA) models.
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d, The evaluation of development concepts of the area (e.g. the areal directions and
results of National Spatial Development Concept)
Step 3: The evaluation of the endowments of the area
Step 4: The dynamic evaluation of the area’s conditions and needs
Step 5: Setting the strategical aims
Step 6: The elaboration of a possible model and scenario of the development
Step 7: Impact study
x Proposal for the measuring of the development impacts, possible environmental,
economic changes and societal reactions.
Applicable methods:
o Methods based on macro models:(ECO-line model).
Step 8: Suggestions for a system of instruments and institutions suit the objectives
Step 9: Implementation
Step 10: Monitoring

Conclusion and Recommendations
The research suggests several recommendations, mainly modifying the development
process to fit all the environmental needs and to tackle the hazards by applying adaptation
policies regarding to most of the previous studies, which has no doubt in the results of
climate models that have been used to predict future changes in water resources in the event
of expected climate change. Therefore, the study recommended the development of
adaptation strategies and proposed institutional arrangements for water (The Nile), under a
joint coordination and the selection of suitable alternatives for all, which are useful in all
aspects (especially in case of climate change) (which is called "regret no"), previous studies
indicated Egypt can adapt to a 10% to 15% in inflows while a decrease of 20% or more will
have a significant social and economic impact. In the event of a decrease in flow it is
recommended to find an appropriate balance between the high flood risks and the severe
drought risks when developing rules for the operation of the High Dam and Integrated
Management of Lake Nasser.
The region passes through several stages of development, the advanced and developed
region is the sphere which supports sustainability, ecological and environment sectors these
achieve by:
x Modifying the development process to fit all the environmental needs.
x Enhancing the regional development policies strongly related to the climate change
and the environment aspects
x Identifying climate change scenarios (such as studying modern science - Continuing
educational missions for technologically advanced countries).
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Classification of Agricultural Emissions Among OECD
Countries with Unsupervised Techniques
Abstract. Agricultural emissions represent greenhouse gas emissions from crop and livestock
production. There are various estimates on agricultural emissions, however on average about 14 to 25
percent of total global emissions comes from agriculture. The main goal of this paper was to present
distribution of agricultural emissions among OECD countries with the help of clustering analysis.
Clustering analysis is one of the tools used in the field of exploratory data mining. Two methods were
used in the analysis: K-means and HDBSCAN algorithms. Both techniques are part of unsupervised
learning tasks, which group data into multiple clusters. Finally, an appraisal of obtained classifications
was performed.
Key words: agricultural economics, emissions, classification, cluster analysis, k-means, hdbscan
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Introduction
Greenhouse gases such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and
ozone, trap heat that would otherwise escape into space and radiate it back towards the
earth’s surface. This phenomenon is known as the ‘greenhouse effect’. The concentration of
greenhouse gases in the earth’s atmosphere has grown mainly as a result of human activity.
The growth of greenhouse gas emissions may be linked to rising temperatures, rising sea
levels and more frequent weather anomalies, otherwise referred to as ‘global warming’
(EuroStat, 2018).
The estimates of agriculture's contribution to greenhouse gas emissions vary
depending on a source of data. According to the OECD Trade and Agriculture Directorate,
agriculture contributes to climate change and at the same time is affected by it. At least
14% of global greenhouse gas emissions come directly from the farm sector. (Legg et al.,
2010). The United States Environmental Protection Agency (EPA), estimates that
agriculture contributes to 24% of global greenhouse gas emissions worldwide, and 9% in
the United States alone (EPA, 2018).
How does agriculture contribute to such emissions? One way is through direct farming
activity. Ploughing fields releases carbon dioxide in the soil. Rice cultivation and livestock
breeding both emit large quantities of methane. Another way is that farming uses fossil
fuels and fertilizers. Agriculture also involves land-use changes, including deforestation
and desertification of fragile grasslands. These changes alter the earth’s ability to absorb or
reflect heat and light (Legg et al., 2010).
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Data from OECD Stats reveal that in OECD countries, agriculture has significant
impact on the environment, as it uses on average over 40% of available water and land. The
impact occurs on and off farm. Most OECD countries are tracking the environmental
performance of agriculture, which is informing policy makers and society on the state and
trends in agri-environmental conditions, and can provide a valuable aid to policy analysis
(OECD Stat, 2018).
The main goal of this paper is to classify OECD countries according to agricultural
production and emissions. There have been many studies on agricultural emissions in
specific countries, or between developed and developing economies (Tubiello et al., 2017;
Wilkes et al, 2017; FAO, 2015). This article tries to elaborate on agricultural emissions in
relation to agricultural production within the OECD members. In addition, two
unsupervised classification methods will be tested to compare outcomes of clustering.

Material and methods
The data for the analysis was acquired from FAO Stat service for all 36 OECD
member states. However, in the course of data preprocessing, United States was eliminated
as the single biggest outlier. Due to lack of data, Latvia and Lithuania were not included in
the research. In the end, the total of 33 OECD member states were taken into account. The
dataset included two features per country: Agriculture Gross Production Value and
Agriculture Total Emissions (in CO2eq). According to FAO methodology, the value of
gross production has been compiled by multiplying gross production in physical terms by
output prices at farm gate. Thus, value of production measures production in monetary
terms at the farm gate level. Since intermediate uses within the agricultural sector (seed and
feed) have not been subtracted from production data, this value of production aggregate
refers to the notion of "gross production" (FAO, 2018a).
Agriculture Total Emissions contains total Greenhouse Gas (GHG) emissions, and
aggregated GHG emissions for each greenhouse gas (CH4, N2O), expressed in CO2
equivalents. Total agricultural emissions include the following sub-domains: Enteric
fermentation (CH4), Manure management (CH4, N2O), Rice cultivation (CH4), Synthetic
fertilizers (N2O), Manure applied to soils (N2O) Manure applied to pastures (N2O), Crop
residues (N2O), Cultivation of organic soils (N2O), Burning-crop residues (CH4, N2O),
Burning-savanna (CH4, N2O) (FAO, 2018b).
To ensure equal availability of data among different countries, 2016 was chosen as the
year under investigation. The study was design to compare clustering results.
Clustering is a task of organizing a dataset of objects into groups (or clusters) of
objects with similar traits. Sometimes clustering is also called - data segmentation. It is an
example of unsupervised learning, and does not require each data object to be manually
labeled. As a result, clustering is useful for exploratory data analysis, exploring datasets
that are not yet well-understood. There are many methods that can be used to cluster a
dataset, each with their own advantages and disadvantages. One popular method is Kmeans (Qiao et al., 2018).
K-means clustering is an unsupervised machine learning algorithm. On the other hand,
an example of a supervised learning algorithm can be seen when looking at Neural
Networks where the learning process involves both the inputs (x) and the outputs (y).
During the learning process the error between the predicted outcome (predY) and actual
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outcome (y) is used to train the system. In an unsupervised method such as K-means
clustering the outcome (y) variable is not used in the training process (Stamford, 2015).
Another method is HDBSCAN, which stands for Hierarchical Density-Based Spatial
Clustering of Applications with Noise. It’s a clustering algorithm that overcomes many of
the limitations of K-means. For example, it does not require a difficult-to-determine
parameter to be set before it can be used (Qiao et al., 2018). HDBScan, like other clustering
algorithms it is used to group similar data together.
All calculations were performed using a general purpose programing language Python
with addition of supplementary scientific libraries such as Numpy, Scipy, Scikit and Pandas.

Results and discussion
Comparison of emissions
Before attempting to classify countries according to agricultural production and
emissions. It’s advisable to compare agricultural emissions with total emissions of OECD
countries. Table 1, provides data for total greenhouse gas emissions in selected OECD
countries, in years between 2010 and 2016.
It’s worth mentioning that the majority of OECD countries have seen reduction in total
greenhouse gas emissions from 2010 to 2016 which is in line with the Kyoto Protocol
which entered into force on 16 February 2005. For all OECD members the reduction was
4,3%, whereas for the OECD European members, the reduction amounted to 7,5%. The
United States also achieved reduction of GHG emissions of almost 6%.
Table 1. Total greenhouse gas emissions in selected countries in 2016 (tones of CO2 equivalent, Millions)
Country

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

United States

6 923

6 771

6 529

6 709

6 763

6 638

6 511

Japan

1 300

1 351

1 393

1 407

1 360

1 321

1 305

Germany

943

920

925

942

903

907

909

Canada

694

700

707

716

716

714

704

Australia

539

540

544

533

527

538

549

Turkey

403

431

446

439

452

470

496

UK

616

568

584

570

529

511

486

France

517

490

490

490

461

465

465

Italy

504

491

472

441

425

433

428

Poland

406

405

398

395

382

385

396

OECD - Europe

5 080

4 935

4 898

4 814

4 650

4 693

4 699

OECD - Total

16 020

15 828

15 602

15 734

15 566

15 467

15 330

Source: Author’s own study based on OECDStat data: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG.

Table 2, provides data for agricultural greenhouse gas emissions in selected OECD
countries between 2010 and 2016. Results of data analysis for agricultural emissions in that
period is not as clear cut as the total emissions. In this case, the emissions for most
countries have increased. It’s worth mentioning that larger decrease of agricultural
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greenhouse gas emissions can be observed on a longer time scale between 1990’s and the
current period. This according to EuroStat can be attributed to an overall reduction in
livestock numbers, more efficient farming practices, the reduced application of nitrogenbased fertilizers, as well as better forms of manure management (EuroStat, 2018).
In 2016 the highest increase compared to the year 2010 was reported in Turkey (32%),
Hungary (22%) and Czech Republic (15%). During the analyzed period, decrease of
agricultural emissions occurred in 6 countries. The highest reduction was achieved in
Greece (11%), Japan (6,5%) and Belgium (3,2%). It’s noticeable that the highest reduction
of GHG emissions in Greece happened during the period of its worst financial crisis.
Table 2. Agricultural greenhouse gas emissions in selected countries in 2016 (tones of CO2 equivalent, Millions)
Country

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

United States

550

536

520

543

540

567

563

France

77

77

77

76

78

78

77

Australia

66

71

72

73

73

70

69

Germany

63

64

64

65

66

67

65

Canada

56

55

57

59

58

59

60

Turkey

43

45

51

54

54

54

56

United Kingdom

42

42

41

41

43

42

42

New Zealand

38

38

39

39

40

39

39

Spain

34

33

32

32

34

35

34

Japan

36

35

35

35

34

34

34

OECD - Europe

448

450

454

459

466

467

470

1 004

997

988

1 017

1 019

1 043

1 039

OECD - Total

Source: Author’s own study based on OECDStat data: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG.

Comparing the data on total emissions and agricultural emission for each OECD
country in 2016, it is noticeable that the country with the highest percentage of agricultural
emissions is New Zealand (49,2%), followed by Ireland (31,3%) and Denmark (20,5%).
The outcome is a result of lower share of heavy industry in the economies, which are
geared towards services rather than production by means of polluting technologies. Hence,
it cannot be inferred that those countries rely on agriculture as a main driver of GDP. On
the other hand, the country with the lowest ratio of agricultural emissions to total emissions
is Japan (2,6%). The highly developed economy, with extensive supply chains which
include every step from processing of raw materials to final assembly of products, dwarfs
the output from agriculture. In this respect, Japan is followed by three former communist
countries: Slovak Republic, Czech Republic and Estonia, with ratios of 6,5% for Slovakia
and 6,6% for the last two countries.
On a nominal scale, the country with the highest agricultural emissions is the United
States. According to OECD data its gas emissions was 562,590 thousand tones, of CO2
equivalent. In 2016 alone, agricultural emissions from the world’s biggest economy were
more than 7 times bigger than those of France, which is the second largest agricultural
emissions producer in the world, with a value of 76,957 thousand tones, of CO2 equivalent.
Next in hierarchy was Australia, Germany, Canada and Turkey. In nominal terms, the
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lowest agricultural emissions in 2016 was in Iceland and amounted to 602 thousand tones,
of CO2 equivalent.
The data from 2016 shows, that in a group of OECD countries the ratio of agricultural
greenhouse gas emissions to total gas emissions is 8%, whereas in OECD European
countries the ratio stands at 10%. The ratio for the United States is even lower than in
Europe and stands at 8,6% which is in line with EPA estimates (EPA, 2018).
Clustering of countries in relation to emissions
According to Vivek, clustering is an unsupervised machine learning technique, where
there are no defined dependent and independent variables. The patterns in the data are used
to identify or group similar observations. The objective of any clustering algorithm is to
ensure that the distance between data points in a cluster is very low compared to the
distance between two clusters. In other words, members of a group are very similar, and
members of different groups are as much as possible dissimilar. (Vivek, 2018) In other
words, it is a task of organizing datasets of objects into groups of similar objects.
One of such clustering techniques is a popular K-means algorithm. The algorithm was
used among many others by KisieliĔska (2009) for cluster analysis in the agricultural
economics, as well as Pietrzykowski (2006) and Kobus (2006) in portfolio analysis.
The main advantage of K-means is that it is fast and easy to understand. However Kmeans is not really a clustering algorithm in the strict sense of the word. It is a partitioning
algorithm. Tholoz writes, that K-means doesn't “find clusters”, it partitions the dataset into
as many (assumed to be globular) chunks as asked for, by attempting to minimize intrapartition distances. That leads to the second problem: one needs to specify exactly how
many clusters are expected. If a lot is known about the data then that is something that
might be expected. If, on the other hand, one is simply exploring a new dataset then the
number of clusters is a hard parameter to have any good intuition for. The usually proposed
solution is to run K-Means for many different number of clusters values and score each
clustering with certain measure such as Silhouette index. Finally K-means is also dependent
upon initialization. Given multiple different random starts, multiple different clusterings
can be obtained (Tholoz, 2018).
The mathematics behind K-means method is quite simple. It all comes down to
minimizing the sum of square of distances between the cluster centroid and its associated
data points.




 ݁ݖ݅݉݅݊݅ܯ ሺݔ െ  ܿ ሻଶ
ୀଵ ୀଵ

where: k is number of clusters, n is number of data points, c is centroid of cluster j and
ሺݔ െ  ܿ ሻ is a distance between data point and centroid.
However, a question may arise as to how to pick the right number of clusters. Given
that K-Means has no in-built preference for the right number of clusters, following are
some of the common ways that k can be selected:
Domain Knowledge – This is one of most common method in practice. Segmentation
very often doesn’t exist in vacuum and is aimed towards solving a problem. Therefore if

Classification of Agricultural Emissions Among OECD Countries with Unsupervised…

85

there is a requirement or a researcher prefers certain number or range of clusters, then that
can be used to select k.
Elbow-Method using Within-Cluster-Sum-of-Squares (WCSS). Elbow method is a
method which looks at the percentage of variance explained as a function of the number of
clusters. This method exists upon the idea that one should choose a number of clusters so
that adding another cluster doesn't provide any better modelling of the data. The percentage
of variance explained by the clusters is plotted against the number of clusters. The first
clusters will add much information but at some point the marginal gain will drop
dramatically. This gives an angle in the graph (Bholowalia et al., 2014).
Cluster using silhouette coefficient. Struyf interprets the value of silhouette coefcient
according to the method originally provided by Kaufman and Rousseeuw (Table 3),
however noticing that experience has led to the subjective interpretation of the silhouette
coefficient (Struyf et al., 1996).
Table 3. Interpretation of the silhouette coefficient for partitioning methods
Silhouette coefficient

Proposed interpretation

0.71 - 1.00

A strong structure has been found

0.51 - 0.70

A reasonable structure has been found

0.26 - 0.50

The structure is weak and could be artificial, try additional methods

< 25

No substantial structure has been found

Source: Struyf et. al., Clustering in an Object-Oriented Environment.

As mentioned earlier, another one of such clustering techniques is a powerful
algorithm called HDBSCAN, which stands for Hierarchical Density-Based Spatial
Clustering of Applications with Noise. HDBSCAN method was used by Rahman (2017) to
augment location based services on the Internet (Rahman et al., 2016). It was also used in
many biological applications, for instance in clustering of temporal patterns in highdimensional neuronal ensembles (Grossberger, 2018).
According to Tholoz, HDBSCAN is an algorithm developed by some of the same
people who wrote the original DBSCAN paper. And is an improvement over the DBSCAN.
Their goal was to allow varying density clusters. The algorithm starts off much the same as
DBSCAN which means that it assumes clusters for dense regions. It doesn't require that
every point be assigned to a cluster, like was the case with K-means algorithm. Hence it
doesn't partition the data. Instead, it extracts the “dense” clusters and leaves sparse
background classified as noise. As a first step DBSCAN transforms the space according to
the density of the data: points in dense regions are left alone, while points in sparse regions
are moved further away. Applying single linkage clustering to the transformed space results
in a dendrogram, which is cut according to a distance parameter (called epsilon or eps in
many implementations) to get clusters. Epsilon can be thought of as the radius those
neighbors have to be in for the core to form. The different approach that the HDBSCAN
method takes is that instead of taking an epsilon value as a cut level for the dendrogram,
HDBSCAN has a parameter called minimum cluster size, which determines how big a
cluster needs to be in order to form. HDBScan approaches this by throwing out the tiny off
shoots, and instead keeping the biggest clusters as defined by the minimum cluster size
parameter. This results in a more condensed dendogram with fewer lose points. That tree
can then be used to select the most stable or persistent clusters. This process allows the tree
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to be cut at varying height, picking varying density clusters based on cluster stability. The
immediate advantage of this is that there are varying density clusters (Tholoz, 2018).
HDBSCAN is built for the real-world scenario of having data with varying density, it’s
relatively fast, and it lets the researcher define what clusters are important based on their
size (Bailey, 2017).
Exploring data of agricultural emissions and production
As a data mining function, cluster analysis can be used as a standalone tool to gain
insight into the distribution of data, to observe the characteristics of each cluster, and to
focus on a particular set of clusters for further analysis. Clustering is a challenging research
field. Many clustering algorithms require users to provide domain knowledge in the form of
input parameters such as the desired number of clusters. Parameters are often hard to
determine (Han et al., 2012). Such is the case w K-means algorithm.
In order to determine the number of cluster two methods were used: Elbow-Method
using Within-Cluster-Sum-of-Squares and Silhouette Coefficient. The plot of within-cluster
sum of squares against number of clusters is shown below.

Fig. 1. Within-cluster sum of squares against number of clusters
Source: Author’s own study based on the data from FAOStat.org. http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT, (Access
date: 19.09.2018).

Based on the domain knowledge and the elbow graph, it is initially suggested that three
clusters should be used for the K-means algorithm. However, there appears to be the next
bend around 5 groups, which leaves the case inconclusive. In order to obtain further proof on
the number of clusters, a silhouette coefficient was calculated for several values of k.
The outcome of silhouette coefficient calculations shows that segmentation consisting
of 3 groups has a much better silhouette coefficient (0,610) than 5 groups (0,570). And by
using 3 groups it can be argued that a reasonable structure of groups has been found.
Combining the knowledge from the elbow method and the silhouette calculations suggest,
that three clusters should be used for further analysis.
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Table 4. The silhouette coefficient for k-means method
Number of clusters

Silhouette Coefficient

2

0,626

3

0,610

4

0,523

5

0,570

6

0,491

7

0,549

8

0,438

9

0,452

10

0,394

Source: Author’s own study.

It can be seen from the graph (Fig. 2), that the clustering has yielded three groups of
countries based on agricultural production and emissions. It is shown with triangles, circles
and crosses. Additionally centroids were included as bigger dark diamonds. It is important
to remember that K-means method is a partitioning algorithm that partitions the dataset into
clusters and attaches all data points to a certain group. Therefore every country has its own
group (Table 5). The first group consists of two countries with very high agricultural
emissions and average agricultural production (triangles). The second group consists of
eight countries with slightly lower than average agricultural emissions and slightly higher
than average agricultural production (crosses). The largest group, consisting of 23 states
and represented with circles, includes countries with lower than average agricultural
emissions and lower than average agricultural production.

Fig. 2. Outcome of K-means clustering
Source: Author’s own study based on the data from FAOStat.org. http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT, (Access
date: 19.09.2018).
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Table 5. Classification of OECD member states among different clusters with K-means method
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 3 cont.

Cluster 3 cont.

Australia

Canada

Austria

Hungary

Poland

France

Belgium

Iceland

Portugal

Germany

Chile

Ireland

Rep. of Korea

Mexico

Italy

Czechia

Israel

Slovakia

Japan

Denmark

Luxembourg

Slovenia

Spain

Estonia

Netherlands

Sweden

Turkey

Finland

New Zealand

Switzerland

UK

Greece

Norway

Source: Author’s own study.

To find clusters of arbitrary shape, one can model clusters as dense regions in the data
space, separated by sparse regions. This is the main strategy behind density-based
clustering methods, which can discover clusters of nonspherical or non-globular shape.
(Han et al., 2012). One of the advantages of density-based method is that they do not
require prior knowledge of number of clusters. A method, which represents one of the
many density-based clustering methods and doesn’t require input in the form of parameters
is HDBSCAN. Another advantage is that it doesn’t require that every data point be
assigned to a cluster. HDBSCAN accepts the dense clusters and treats the sparse
background as outliers.

Fig. 3. Outcome of HDBSCAN clustering
Source: Author’s own study based on the data from FAOStat.org. http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT, (Access
date: 19.09.2018).

The plot shows that the outcome of HDBSCAN algorithm produced two groups of
countries based on agricultural emissions and production. Since the method does not
require that all data points need to be included in a group, many countries were treated as
outliers. It must be mentioned, however that HDBSCAN method also requires some user
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input. Despite the fact of not needing prior input in the form of number of clusters, the
method still requires user input in the form of minimum cluster size. For this research, since
the number of explored countries is relatively low, the minimum cluster size parameter was
set to three. Increasing the number of minimum cluster size parameter did not produce
higher number of clusters. On the contrary, increasing the parameter beyond 5 did not
produce any clusters.
Table 6. Classification of OECD member states among different clusters with HDBSCAN method
Cluster 1
Estonia
Iceland
Luxembourg
Slovakia
Slovenia

Cluster 2
Austria
Belgium
Czechia
Finland
Hungary
Norway
Portugal
Sweden

Outliers
Australia
Canada
Chile
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Israel
Italy

Outliers cont.
Japan
Mexico
Netherlands
New Zealand
Poland
Rep. of Korea
Spain
Switzerland
Turkey
UK

Source: Author’s own study.

In yet another approach, where the minimum cluster size was set to two, the number of
clusters has increased to three. However, the third cluster contained only two data points,
separated from each other by a wide margin. In such circumstances, it was determined that
the current minimum cluster size was the right choice.

Fig. 4. Comparison of K-Means and HDBSCAN clustering
Source: Author’s own study.

The HDBSCAN algorithm ensured, that countries are classified according to their
similarity with other group members in terms of agricultural emissions and production
(Table 6). The first group include states with very little agricultural emissions and very low
agricultural production. The second group falls into slightly higher territory of emissions
and production, while still being considered low in general terms, compared to the states
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classified as outlier. It has to pointed out, that the clustering included counties with very
little variance of those two variables among themselves. Countries with higher variance of
either agricultural emissions or production were automatically left out as noise.
In order to put the analysis in perspective, it has to be stated that all countries from the
first and second cluster of K-means partitioning were classified as outliers in the
HDBSCAN method (Fig. 4). This comes as a result of high dispersion among their
agricultural emissions and agricultural production values in relation to each other. On the
other hand 13 out of 23 states from cluster three, in K-means method, which represents
countries with the lowest agricultural emissions and the lowest agricultural production
ended up in cluster 1 and 2 of the HDBSCAN method. That results from their dense
concentration on the left side of the plot.
It can be reasoned that the HDBSCAN method, only investigates the densely
concentrated region of the plot which includes countries from cluster three in K-means
method, and then further discriminates among countries in that segment.

Conclusions
Mayor conclusion which can be drawn from the analysis is that the two models
discussed, don’t match exactly. Results obtained from the K-means clustering are very
different than those obtained by applying the HDBSCAN algorithm. But such is the nature
of unsupervised learning process. As Luxburg puts it, the difficulty with unsupervised
clustering is that there are a huge number of possibilities regarding what will be done with
it. And there is no abstraction akin to a loss function in supervised learning, which distills
the end-user intent (Luxburg et al., 2012).
The K-means algorithm puts all countries into a certain group, whereas HDBSCAN
method narrows down selection to only a few states and then discriminates among them.
It can be inferred from the analysis that cluster three in the K-means method represents
countries with the lowest agricultural emissions and production among all OECD states.
However this cluster can further be split into two segments which includes very small
countries such as Estonia, Iceland, Luxembourg, Slovakia and Slovenia, and larger
countries such as Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, Hungary, Norway, Portugal
and Sweden.
Taking into account data, which represent developed economies of OECD countries
without drastic disproportions in agricultural greenhouse gas emissions and agricultural
production, it cannot simply be argued that, just because K-means technique assigns all
countries to a group, the K-means algorithm serves the purpose of classification better than
HDBSCAN.
The two algorithms show complementary picture of the situation. However, an issue
which also has to be accounted for, is a low number of explored samples. The research
included only 33 states, whereas both the K-means and the HDBSCAN methods are well
suited to handle much more data.
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The Requirements of the Contemporary Labour Market for
Professionals
Abstract. The article substantiates that the contemporary labour market with its flexibility, volatility,
high innovation dynamics, as its main features, introduces new requirements for employees. The study
analyses the Ukrainian population’s employment, in the rural areas, forestry and fishing, in particular.
The study determines the problems of the insufficient level of satisfaction of the employers’ need in
employees. The research sums up different scientific approaches to the expectation that employers
have to professional specialists. It establishes that employers' requirements for future employees differ
regarding their professional experience. The article explains the findings of the research assisting
specialists to focus on the core knowledge concerning the practical aspect. The article provides
analysis that refers to the set of personal qualities and abilities acting as factors of managers’
compliance with the demands of the contemporary labour market. The findings of the article single
out the role and significance of logical thinking as a component of forming successful managers.
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Introduction
Many current changes at business entities are associated with the transition to a new
stage in the social development – the knowledge society. Experts are subject to constant
changes and uncertainty. Some of their tasks lose their value and disappear, whereas the
others are transformed and, somewhat, change. At the same time, there are the new tasks that
require a higher level of professional activity transformation. The basis of intellectual capital
of an enterprise is made up of people and their professional competencies, with a special place
belonging to specialists in management activities. The instability of the environment, the
breakdown of well-established industrial relations, changes in patterns of ownership and
restructuring of enterprises require a revision of the developed stereotypes of managerial
thinking and transition to new forms and methods of governance. Businesses need leaders
whose relationships with organizations and employees should be based on the principles of
professionalism, cooperation, mutual respect and clear understanding of mutual obligations.
The contemporary labour market, the main characteristics of which include flexibility,
volatility, high innovation dynamics, introduces new requirements for employees. The
study of the labour market creates the possibility of taking different measures for its
1
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regulation and development - it will help the Ukrainian commodity producers to continue
attracting qualified specialists at lower costs and getting a higher performance.

Analysis of recent research and publications
Problems of the labour market in general, and employment of the population, in
particular, including the rural territories, together with the ways of their solution, attract the
attention of various scientists and practitioners (Bolshaya,2012; Hryhorenko, 2018;
Kovbasyuk, 2012 and others). Mushynski (2014), Pryimak (2012), Sukhy (2010),
Wyrzykowska, ZaleĞna (2017), Pabian (2011) and others devote their works to the
problems connected with studying the requirements of the labour market for specialists.
However, the analysis of the scientific papers has proved that many issues needs further
clarification regarding the requirements of the labour market for specialists.

Statement of the problem and methodology
The purpose of the research is to determine the basic requirements of the
contemporary labour market for specialists.
When doing research, the dialectical method of cognition was applied to collect,
analyse, evaluate information and make conclusions, as well as the monographic method
was used to structure the requirements for specialists.

Results
The professional activity of specialists of a modern enterprise requires special analysis
of its structure and functions, the nature of tasks, organization of an appropriate system of
training and self-training, development of professionally important qualities. At the same
time, formation of professional competencies, both when training specialists at higher
education institutions and creating the company’s personnel development, is directly
associated with market competition and the labour market requirements.
In Ukraine, according to the sample population survey (households) on economic
activity, the average monthly number of economically active population aged 15-70 years in
the dynamics decreases and in 2017 it included 17 854,4 thousand people, 17 193,2 of which
(96, 3%) were of working age. The highest level of economic activity was indicative for
persons aged 35-49 years, and the lowest one was for young people aged 15-24 and persons
aged 60-70. According to the State Statistics Service of Ukraine (Agriculture of Ukraine: The
Statistical Year book for 2017, 2018), the number of the employed population aged 15 -70
years in Ukraine in dynamics also decreases, and in 2017 it amounted to 16 156,4 thousand
people (including 15 495,9 thousand persons of working age), or 56,1% of the population of
the corresponding age group and 90,5% of economically active population aged 15-70 years.
The level of employment of the working-age population was 64,5%. The remaining 1 698,0
thousand people, according to the International Labour Organization (ILO) methodology,
were classified as unemployed. A major problem was the employment of young people aged
16-25 and people before retirement age (5-7 years before retirement).
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Out of the total number of the working population in agriculture, forestry and fishing,
only 17,7% are employed (table 1).
Table1. Employment by type of economic activity1
2013
Type of economic
thousand
activity
%
people

2014
thousand
people

2015
%

thousand
people

%

thousand
thousand
%
people
people

2016

2017
%

2017 in%
until
2013

Agriculture,
forestry and fishing

3577,5

17,5

3091,4

17,1

2870,6

17,5

2866,5 17,6 2860,7

17,7

80,0

Industry

3274,8

16,0

2898,2

16,1

2573,9

15,7

2494,8 15,3 2440,6

15,1

74,5

Constructions

888,8

4,4

746,4

4,1

642,1

3,9

644,5

644,3

4,0

72,5

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles
and motorcycle

4556,2

22,3

3965,7

21,9

3510,7

21,3

3516,2 21,6 3525,8

21,8

77,4

Transportation and
storage, postal and
courier activities

1221,2

6,0

1113,4

6,2

998,0

6,1

997,2

6,1

991,6

6,1

81,2

Accommodation
and food service
activities

357,8

1,8

309,1

1,7

277,3

1,7

276,7

1,7

276,3

1,7

77,2

Other types of
economic activity

6527,8

32,0

5949,1

32,9

5570,6

33,8

5481,0 33,7 5417,1

33,6

83,0

4,0

Total
20404,1 100 18073,3 100 16443,2 100 16276,9 100 16156,4 100
79,2
Data for 2014 exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of
Sevastopol, from 2015 – also exclude a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk
regions.

1

Source: calculated according to Agriculture of Ukraine: The Statistical Yearbook for 2017 (2018).

It should be emphasized that employed population (according to sample survey's data)
is made up by the persons aged 15-70 who: worked during observed week at least one hour
for hire, for reward in money or natural terms, individually (solely), for some persons or in
the own (family) enterprise; worked free of charge on the enterprise, in business which is in
private property of some household's member or in private farm in order to sell goods
produced by means of this activity; temporary absentees at work, who formally had
workplace, own enterprise (business), but did not work during the surveyed period for any
reason. The distribution of the total employed by type of economic activity is made
according to the Classification of Types of Economic Activity (State Classifier 009:2010)
through a complex estimate based on integration of data from sample survey of households,
the state statistical observations over enterprises and administrative reporting (Agriculture
of Ukraine: The Statistical Yearbook for 2017, 2018).
In the structure of the employed population, regarding professional groups, the biggest
part was formed by the people who were employed in the simplest professions (18,9%), the
professionals (17,9%) and those who worked in the sphere of trade and services (16,8%).
Moreover, the smallest part was formed by the employed population that dealt with
technical services (3,0 %) and qualified employees who worked in the agricultural sphere,
forestry, fish-breeding and fishing (0,9%) (Figure 1).
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All emplloyment population, %

Rural em
mployment population, %
Fig. 1. Structurre of the employeed population of Ukraine
U
by professsional groups
Source: calculaated according to Agriculture of Ukraine:
U
The Statistical Yearbook for
f 2017 (2018).

At the same
s
time, thee number of hired employeees accounts forr only 35,1 % and includes
those who arre on the payrroll and those who are not (contract workkers and doublle jobholders)
(Agriculturee of Ukraine: The
T Statistical Yearbook for 2017, 2018) (table
(
1 and 2)).
Accordding to the Staate Statistics Service
S
of Ukrraine, the counntry's population is mostly
occupied byy small and meedium-sized businesses.
b
On
ne can observve the same sittuation in the
agrarian secctor of the couuntry, where the economicc entities of various
v
organiizational and
legal forms are successfuully implemented (table 3). The prevailinng organizational and legal
form of farm
ming in the coountryside is the
t farms, thee share of whiich in the oveerall structure
made 74, 9%
% in 2017.
Currenttly, the probleem of the insuufficient level of satisfactioon of the emplloyers’ needs
(regardless of their size, organizationn and legal fo
orm) in emplooyees is topiccal, which is
largely due to the lack of
o systematic information
i
on
o relevant prrofessions andd jobs, a low
level of interaction betweeen employers and the educaational sector..
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Table 2. Number of employees by type of economic activity1
2013
2014
Type of economic
thousand
thousand
activity
%
%
people
people
Agriculture, forestry
and fishing

2015
thousand
%
people

2016
thousand
people

2017

%

thousand
people

%

2017 in
% until
2013

652,1

9,0

596,0

9,6

569,4

9,9

583,4

10,2

565,1

10,0

86,7

including agriculture,
hunting and
582,2
respective services

8,0

530,9

8,6

502,7

8,7

515,0

9,0

497,8

8,8

85,5

Industry

2912,8

40,0 2419,3

39,1

2241,4

38,8 2168,4

38,0

2114,2

37,3

72,6

including food,
beverages and
tobacco goods
production

402,4

5,5

349,4

5,6

319,5

5,5

312,5

5,5

309,3

5,5

76,9

Constructions

362,1

5,0

278,2

4,5

239,2

4,1

241,7

4,2

250,4

4,4

69,2

Wholesale and retail
trade; repair of motor
1129,3
vehicles and
motorcycles

15,5

993,4

16,0

899,9

15,6 912,8

16,0

962,9

17,0

85,3

Transportation and
storage, postal and
courier activities

907,9

12,5

758,8

12,2

772,7

13,4 762,2

13,3

757,3

13,3

83,4

Accommodation and
food service
129,9
activities

1,8

99,3

1,6

85,5

1,5

88,7

1,6

89,7

1,6

69,1

Other types of
economic activity

16,2 1048,0

17,0

970,0

16,7 956,7

16,7

934,6

16,4

78,4

1191,5

Total
7285,6 100 6193,0 100 5778,1 100 5713,9 100 5674,2 100
77,9
Data for 2014 exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of
Sevastopol, from 2015 – also exclude a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk
regions.

1

Source: calculated according to Agriculture of Ukraine: The Statistical Yearbook for 2017 (2018).

According to the survey conducted by the Union of the Ukrainian Entrepreneurs, two
thirds of the polled representatives of small and medium-sized businesses intend to increase
the number of employees in 2018, and one third of the respondents said that lack of
qualified personnel is one of the main factors hindering business development. On the other
hand, most Ukrainian companies, even claiming a shortage of personnel, practically do
nothing to solve their problems. A significant part of employers do not want/cannot
improve working conditions, motivate people, pay for their education (Hryhorenko, 2018).
At the same time, the changes in the structure of the demand for workers are due to the
accelerated pace of change associated with the spread of advanced technologies throughout
all the sectors of the economy. The modern labour market is dynamic, variable, flexible,
global and depends crucially on the employer. These common features affect the
requirements of the employee. They indicate that the profession is not an independent
variable, which we get once and forever, being often without tuition fee. A professional
career is not stable, it "interrupts" and, from year to year, more and more things depend on
the ability of employees to adapt to the labour market and their readiness to perform
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functions under new conditions or in new fields of activity. The labour market forces
employees to think about careers creatively and independently. Their awareness of own
competence and competitiveness is of great importance. Passive expectations of specialists
for favourable conditions at the labour market, or their expectation that others will take care
of them, belong to the way of thinking that is unacceptable for those who desire to get a
promising and a well-paid job (Mushynski, 2014).
Table 3. Dynamics of the number of operating economic entities for organizational and legal forms of
management in agriculture of Ukraine, units1
Organisational and
the legal forms of
business
management

Years
2013

2014

2015

2016

2017

2017 in% to
the total

2017 in %
until 2013

Business
partnership

8295

7750

7721

8700

6967

15,3

84,0

Private enterprises

4153

3772

3627

3752

3215

7,1

77,4

Cooperatives

810

674

596

738

448

1,0

55,3

Private farms

40856

39428

32303

33682

34137

74,9

83,6

State enterprises

278

228

241

222

199

0,4

71,6

Enterprises of
other types of
business

1466

691

891

603

592

1,3

40,4

Total
55858
52543
45379
47697
45558
100,0
81,6
1
Data for 2014 exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of
Sevastopol, from 2015 – also exclude a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk
regions.
Source: calculated according to Agriculture of Ukraine: The Statistical Yearbook for 2017 (2018).

We fully agree with the opinion of the authors (Kovbasyuk et al., 2012) that nowadays
in Ukraine there are unfavourable conditions for preservation and reproduction of human
resources, human potential, which is a natural source of the formation of quality
composition of employees in all the spheres of management. First of all, there are
unfavourable socio-economic conditions; problems connected with ensuring the guaranteed
constitutional right of citizens to work, free choice of profession and type of employment; a
decrease of interest in the development of quality labour potential under the decline in the
domestic production; aging population, poverty; non-demand for knowledge and
intelligence when considering the current organizational and personnel model of public
administration, lack of demand for new promising ways of applying knowledge and skills
in various spheres, a low level of investment into education. Education, a social value for
the modern society, does not possess former instrumental significance any longer. The
positions are being lost regarding quality education, incentives for its acquisition and
professional diversity. That is occurring even though the global trend of the beginning of
the millennium involves the recognition that human development is a key resource for
sustainable economic growth and competitiveness in the long run.
Talking about the training of managers, the improving quality of their education,
ensuring its mobility, competitiveness in the labour market requires further improvement of
the educational process organization at higher educational institutions.
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The results of the scientific research on the expectations of employers from specialists
are presented in various domestic and foreign sources. In our opinion, the results of the
research presented by Mushynski (2014) and conducted by Accenture and the Polish
Society of Personnel Management are interesting and relevant for Ukraine as well. Thus,
according to the report of the All-Polish Research, the most important factor is the
competence of knowing foreign languages. Particular attention is paid to communicative
skills and ability to work in a team. It is distinguishing that the special knowledge (hard
skills) took the fourth place. The success of a candidate, who applies for a position, largely
determines the motivation for further development, international internship and practice, as
well as experience in a particular field and awareness of that. It turns out that all
competencies that were asked by respondents are required by employers to a significant or
high degree (the questions referred above are primarily "soft competencies": managerial
skills, organization of their own work, autonomy, communication skills, teamwork skills,
creativity). What follows from the above mentioned is that the narrow special education of
the applicant for employment occupies the background. At the same time, there is an
increase in the demand for quality and continuous vocational education, which has a clearly
expressed intellectual, innovative and general cultural character.
It is also of great interest that Polish employers consider themselves to have to prepare
each employee for work individually, because the educational system does not prepare them
properly. In connection to that, the main values in the assessment of the employee contain:
special education in accordance with the profession; experience; additional tolerances,
confirmed by the relevant document; general competence, first of all, soft factors: attitude to
work, desire to study, motivation, openness, cooperation in the group (Mushynski, 2014).
According to Sukhy (2010), the XXI century employers’ demands include:
actualization, expansion and deepening of knowledge and skills with orientation on the type
of work performed and the needs of the employer's institution; getting a new or related
profession, as well as expanding the scope of their skills; preparation for obtaining
professional qualifications, professional or specialized ranks; mastering new technologies
in view of organizational changes or new economic systems and occupying a position
requiring special knowledge of occupational safety and health rules.
According to the results of the research, the requirements of employers (both Ukrainian
and Polish) to future employees are different in relation to their professional experience.
Some of them are looking for experienced professionals, focusing on seniority, practical
training, professional work during training. Others require an unexperienced worker without
previous work in another company, as an unexperienced candidate is more open to innovation
than conservative, burdened by extensive experience. Each of the approaches has its
supporters and opponents, but all employers agree with one statement: professional flexibility,
which is understood as a complex of individual traits that facilitate quick adaptation to the
specifics of work in a particular firm, is required in each particular field.
To manage a modern team of competent, skilled workers, the leader should be an
erudite and highly educated person. Therefore, when it comes to the managerial position, in
the opinion of employers, managers of the new generation should meet the modern
requirements and should possess such professional knowledge and skills as critical
thinking, promptly accept and implement high-performance management solutions; work
with modern information technologies and means of communication; form their own
opinion; generate ideas; provide a favourable psychological climate in the team; be able to
quickly switch from one thought to another. The modern manager should have a high level
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of technical and economic knowledge, have a thorough knowledge of the art of personnel
management and regulate relationships within the organization.
Successful professional activity of modern managers depends not only on their
accumulated knowledge, skills and abilities, but also on personal qualities and abilities,
flexibility and originality of thinking, the ability to form effective strategies for solving
technical, economic and social problems. One of the undisputed positive qualities of
managers’ personalities are their leadership qualities. As it has been already noted in the
previous studies (Balanovska, Gogulya, 2017), managers cannot be anyone but leaders as they
should bring people together and inspire them to achieve a high goal. They will succeed in
their work only if they can convince their subordinates of the ability to achieve such a level of
performance that previously seemed unavailable to them. This leader's ability is closely linked
to qualities such as the ability to form optimistic plans, to increase hopes for success, to
explain the essence of innovation, to unite the team in crisis situations, and so on.
When it comes to managers, scientists also note personal qualities that impede success,
among which are the emotional imbalance, laziness, passivity, vulnerability to the
imposition of another will, excessive zeal and punctuality. In particular, Stevens (1996)
identified a number of personal qualities of character that interfere with human harmony
and ability to live and act successfully. He called them "dragons" and showed that
personality factors can be both useful and harmful to humans. Among them, Stevens J.
referred to: arrogance, which can be based on the fear of insecurity, negative assessments,
or overestimation of significance; impatience that manifests itself in the fear of losing time.
People infected with such fear are constantly in the state of stress, trying to get maximum in
a short period of time and dreaming about the future, not being able to live in the present
(here and now). External manifestations of such people’s behaviour will include mild
excitement, rudeness, irritability, inflexibility and hastiness in decisions; internal anxiety,
tendency to panic, irritability and capriciousness; greed that finds it explicit manifestation
in egoism, apostasy, propensity for gender and envy for someone else's wealth, whereas it
implicitly manifests in the sense of deprivation and insecurity. It is impossible to get rid of
these traits of character completely, but they can be "tamed" and used for the benefit of
themselves and people.
It should be noted that besides the actual personal qualities and possession of a set of
specific knowledge, skills and abilities in the sphere in which the manager works, the
ability to think logically, that is, the ability to reason, draw parallels, analyse the
information that comes in and make the right conclusions is also an important factor. It is
logical thinking that allows making proper decisions. The ability is important for all
employees whose work involves making logical decisions based on comprehensive
information. The development of thinking is of great importance throughout the world. In
most highly developed countries, there are national programmes for the development of
children's intellectual and creative abilities. Productive thinking is formed when solving
non-standard tasks, searching for new approaches to standard ones. An important issue is
the development of thinking in future leaders as a powerful tool for the qualitative
acquisition of knowledge and skills and their creative use in practice (Balanovska, Gogulya,
2017). The problem of thinking development is especially relevant in modern conditions,
since time is putting forward the new requirements for specialists in almost all branches of
human activity. There is a need for the development of thinking as a powerful tool for the
qualitative acquisition of knowledge and skills, together with their creative use in practice
in order to acquire new knowledge and make reasonable decisions.
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Conclusions
The findings of the research give grounds to draw a conclusion that the number of the
employed population in Ukraine is decreasing in dynamics. Small and medium-sized
enterprises of various organizational and legal forms employ the largest part of the
population. Nowadays in Ukraine there is a huge problem with employment of young
people aged 16-25 years. At the same time, one of the obstacles to business development is
the insufficient number of highly skilled professionals in the labour market. The
contemporary labour market needs to improve the complex of competencies in the process
of preparing future competitive workforce for different sectors. The ability to quickly adapt
to new conditions, stress tolerance, communication skills, and the desire for lifelong
learning are among the main requirements of employers for professionals. Specialists who
possess non-standard thinking, creative abilities and potential to realize themselves in their
professional activity are valued. In addition, in today's world, the generally accepted
requirements for specialists with higher education are tolerance, discipline, punctuality,
self-confidence, team-working ability, adequate assessment of production situations, and
the availability of practical skills for working with innovative technologies.
The requirements of employers for the competence of specialists determine the
innovative changes in the educational process. The current issue is to minimize the gap
between higher education, academic science and practical activity. It is important that
graduates of higher education institutions have all the necessary knowledge, know how to
use professional terminology, have practical skills in the relevant field, as well as the
possibility of continuous improvement of their own professional characteristics. The rapid
change in the conditions of production necessitates the continuous improvement and
updating of knowledge, skills and abilities of employees. In this regard, at all stages of the
educational process, students should form their aspirations for lifelong learning.
The professional competence of any specialist, including the manager, is supposed to
be formed by systematic upgrading of qualifications, creative activity, the ability to
productively meet the growing labor market requirements. Moreover, modern business
requires the emergence of a new generation of professional managers of different
managerial levels that are able to fully accumulate the entire potential of the enterprise and
focus it on implementing the strategy of the enterprise in accordance with the realities of
the business environment.
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Changes in the EU Beef Market
Abstract. The article below discusses and compares changes in the beef market, occurring in the EU,
to the global market. Global beef market is going through endless changes, although direction and rate
of these changes vary depending on which region the analysis applies to. In recent years Polish beef
market has been slowly becoming marginalized on the internal market, mainly because of the
decreasing importance of beef consumption in the balance of meat consumption. The poultry market
is becoming more and more important, both on the supply and demand sides. The study also draws
attention to the fact that agricultural markets, the meat market in particular, are susceptible to the
cyclical fluctuations on international markets. Because of that the EU policy, as well as the policy of
a given country, play a big part to the individual agricultural markets.
Keywords: livestock and beef, conditions, changes, beef market, European Union
JEL Classification: Q13

Introduction
The meat market is one of the most important agricultural markets. The meat
production Meat production undergoes some fluctuations, which depend on the size and
structure of the animal population and meat consumption and on the level of purchase and
retail prices of livestock and meat and its products. The foreign trade balance is also an
important part of the meat market. The meat market is mutli-faceted. The economic
changes taking place on the EU markets, as well as the markets of the individual countries,
in the last 28 years have led to a clear separation of the livestock and meat market, and
within it several sub-markets: pigs, beef and veal, poultry and others (Agriculture market,
2016, 2017, 2018). Individual countries are obligated to ensure the safety of food for its
citizens (50 Years…, 2007). They also have to perform tasks related to the implementation
of the provisions resulting from the integration with the EU. One of the areas they have to
take care of is the implementation of tasks towards agriculture at the national level, in
accordance with the requirements of the Common Agricultural Policy of the EU (Scientific
protection…, 2014).
The EU beef market has been subjected to special protection since the beginning of the
European Union in comparison to, for example, the pork market. Regulations on this market
concerned all market participants, at all levels of goods turnover, i.e. both agricultural
producers, as well as processors and sellers. Poland benefited from the support of the
Common Agricultural Policy regarding the beef market after its accession to the EU in 2004.
In the changing environment, mainly resulting from the reformation of the milk
market, trade globalization, requirements for sustainable development and environmental
protection, appear new challenges for the beef sector. The Polish beef market has reserves
1
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to improve profitability of production by increasing its efficiency in the supply chain and
marketing improvement, including beef promotion.

Material and methodology of the research
The source material for the surveys were Eurostat, USDA / FAS, GUS and IAFE-NRI
data published in various statistical studies 2, including the agricultural industry annuals and
the Institute of Agricultural Economics and Food Economy– the National Research Institute
published in the form of market reports (meat and poultry market).
Dynamics and statistical averages as well as elements of descriptive analysis of data
were applied.

Results
The global beef production in the analysed period of 2013-2017 has gone through
some insignificant changes (Market Analysis. Meat market, June 2015, 2016, 2017 and
2018; October 2015, 2016 and 2017). The world’s highest cattle population was recorded in
2013, when it slightly exceeded 1 billion units, however, we noted a decrease and then
a slow increase in the following year. At the end of December 2017, the population reached
again just over 1 billion units.
Table 1. World’s cattle population in 2013-2017 (in millions of units)
Countries
World in general, including:

2013

2014

2015

2016

2017

1 008.6

979.6

988.6

995.3

1 001.8

Indie

300.6

301.1

302.6

303.6

305.0

Brazil

208.0

213.0

219.2

226.0

232.4

China

103.0

100.5

100.3

99.2

96.9

USA

88.5

89.1

91.9

93.7

94.4

UE-28

87.7

88.4

89.2

89.2

88.4

Argentina

51.5

51.5

52.6

53.5

53.8

Australia

29.3

29.1

27.4

25.0

25.5

Mexico

17.8

17.1

16.6

16.5

16.6

Russia

19.6

19.2

18.9

18.6

18.4

Turkey

14.2

14.3

14.1

14.2

14.5

Source: IAFE-NRI for the European Commission, USDA / FAS.

The countries with the largest cattle stock are India and Brazil (together they own over
53% of the world's cattle population). Then the next places are occupied by China and the
USA (almost 100 million cattle units), which gives a total of about 19% of the world's
population. In the analysed period in the EU-28 countries, the total population did not
2
Agriculture Statistical Yearbook 2013 Ed. GUS. Warsaw 2013. See. Also: Forecast of the market prices of the
basic agri-food products, Agricultural Market Agency, October 2015.
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change significantly and amounted to about 90 million pieces (about 9% of the world's
population).
The presented data indicates a quantitative concentration of cattle in Asia and the USA.
Similar tendencies as in the case of cattle stock were recorded in the case of beef
production. At the end of 2017, the global beef production amounted to 61.6 million tons
and was 1.8% higher than a year earlier. Production growth took place in most of the
largest producer countries: USA, China, India, Mexico, Pakistan, Turkey and throughout
the European Union.
The largest increase in beef production was observed in Turkey (although a slight
decline was noted in the last year) and resulted from the beef subsidies program that was
introduced there. The purpose of this program is to satisfy Turkey's internal demand for this
kind of meat.
Table 2. World’s production of beef in 2013-2017 (in thousand tons of post-slaughter weight)
Countries

2013

2014

2015

2016

2017

World in general, including:

60 556

60 814

59 710

60 482

61 557

USA

11 751

11 075

10 817

11 502

11 938

Brazil

9 675

9 723

9 425

9 284

9 550

UE-28

7 391

7 542

7 655

7 863

7 874

China

6 730

6 890

6 700

7 000

7 260

Indie

3 800

4 100

4 100

4 200

4 250
2 830

Argentina

2 850

2 700

2 720

2 650

Australia

2 359

2 595

2 547

2 125

2 149

Mexico

1 807

1 827

1 850

1 879

1 915

Russia

1 385

1 375

1 355

1 335

1 315

Turkey

1 217

1 245

1 423

1 484

1 382

Pakistan

1 630

1 685

1 710

1 750

1 780

Source: IAFE-NRI for the European Commission, USDA / FAS.

The size of world’s beef production is caused by the size of the population. In the US,
the upward tendencies in cattle stock have been recorded for two years. In China, a large
increase in beef production was caused by the progressive reduction in the number of dairy
cows, which is caused by the drop in milk prices (Market Analysis. Meat market, June
2015, 2016, 2017 and 2018; October 2015, 2016 and 2017).
The world’s foreign trade in beef in the analysed period of time did not fluctuate
(Market Analysis. Foreign trade…, April 2015, 2016, 2018). Export exceeded imports, so
the positive balance of foreign trade remained. The likely cause of this is beef re-export,
which results in a higher value of exports over imports (although the balance should be
zeroed on a global scale).
The beef sector in the European Union accounts for 8.1% of total agricultural
production and 18.8% of animal production. It should be remembered that beef production,
as compared to the other segments of animal production in the EU, is characterized by the
need for relatively large investments resulting from extremely restrictive standards and
higher feed prices, which, with a small increase in consumption and cyclical production
fluctuations, does not guarantee a maximum rate of return in short time.
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Table 3. World’s foreign trade in beef in 2013-2017 (in thousand tons of post-slaughter weight)
Countries

2013

2014

2015

2016

2017

Export, including:

9 122

9 992

9 536

9 420

9 969

Indie

1 765

2 082

1 806

1 764

1 849

Brazil

1 849

1 909

1 705

1 698

1 856

Australia

1 593

1 851

1 854

1 480

1 486

USA

1 174

1 167

1 028

1 159

1 298

New Zealand

529

579

639

587

593

Canada

332

378

390

441

469

Uruguay

340

350

373

421

435

UE-28

160

206

207

243

269

Import, including:

7 447

7 889

7 661

7 705

7 953

USA

1 020

1 337

1 529

1 367

1 358

Russia

509

1 023

932

621

522

Japan

760

739

707

719

817

UE-28

304

308

300

304

285

+1 675

+2 103

+1 875

+1 715

+2 016

Balance

Source: IAFE-NRI for the European Commission, USDA / FAS.

The EU-15 markets are characterized by an advanced degree of automation and
modern agricultural solutions, characteristic for countries with a high economic level,
enabling effective beef production. For this reason, the number of stocks in the EU-15 is
several times higher than in the EU-13. In addition, the EU-15 countries have a higher
percentage of flocks with the participation of meat and mixed breeds, valued mainly for
high quality meat (compared to dairy breeds).
On the other hand, in the group of the "new" EU-13 countries, in recent years
a tendency of a dynamic development of the beef sector has been observed, mainly due to
the reorganization of the agricultural sector after entering the EU structures and significant
financial support for reformations seeking equalizing the economic differences of the Old
Continent.
The cattle population in the EU-28 countries grew in the period of 2013-2016. In
2017, there was a slight decrease. The countries with the highest cattle stock in the EU are:
France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy and Spain (in total, these countries have 68%
of the EU population). The smallest stock of cattle (except Malta and Cyprus) have:
Luxembourg, Estonia, Latvia, Bulgaria and Greece (together only 2.2% of the EU
population).
There are no significant changes in the head of the EU Member States during the
years. Also the analysed countries, according to the size of the population during these five
years, have maintained their position.
The most active countries in the area of beef production include Poland (+189,000
tons) and Spain (+60,000 tons). In the group of countries of the Community, noticeable
development in the production of beef was also noted in Romania and Ireland. On the other
hand, the drop in volumes in Italy or Denmark is the result of the implementation of
agricultural policy, oriented at the dairy industry.
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Table 4. Cattle population in the EU in 2013-2017 (in thousands of units)
Countries

2013

2014

2015

2016

2017

UE-28

87 734

88 405

89 152

89 152

88 424

UE-15

74 598

75 066

75 681

75 541

74 806

UE-13

13 136

13 339

13 472

13 611

13 617

Belgium

2 441

2 477

2 503

2 501

2 386

Bulgaria

586

562

561

570

552

Czech Republic

1 332

1 373

1 366

1 340

1 366

Denmark

1 583

1 553

1 566

1 554

1 558

Germany

12 686

12 742

12 635

12 467

12 281

Estonia

261

265

256

248

251

Ireland

6 309

6 243

6 422

6 613

6 674

Greece

653

659

582

554

555

Spain

5 802

6 079

6 183

6 257

6 467

France

19 129

19 271

19 406

19 004

18 580

Croatia
Italy

442

441

455

462

470

6 249

6 125

6 156

6 315

6 350

Cyprus

57

60

59

63

67

Latvia

406

422

419

412

406

Lithuania

714

737

723

695

676

Luxembourg

198

201

201

202

198

Hungary

782

802

821

852

870

15

15

15

14

14

Malta
Netherlands

4 090

4 169

4 315

4 294

4 030

Austria

1 958

1 961

1 958

1 954

1 943

Poland

5 590

5 660

5 763

5 970

6 036

Portugal

1 471

1 549

1 606

1 635

1 670

Romania

2 022

2 069

2 092

2 050

1 989

Slovenia

461

468

484

489

480

Slovakia

468

466

457

446

440

Finland

903

907

903

887

875

Sweden

1 444

1 436

1 428

1 436

1 449

United Kingdom

9 682

9 693

9 816

9 806

9 791

Source: IAFE-NRI for the European Commission, USDA / FAS.
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Fig. 1. Size of the cattle population in the selected EU-28 countries in 2013-2017 (in thousands of units)
Source: Eurostat; IAFE-NRI.

After lower results in 2012-2013, the level of beef production in the European Union has
been increasing since 2014, which is also visible in years 2015-2017. The current situation is
a natural consequence of the significant reformations of the European Union's dairy market.
At this point, it is worth mentioning that about 2/3 of the European beef comes from dairy
herds that require cyclical changes, involving the withdrawal of some animals and the
successive restocking of the stock, which took place recently. In addition, the abolition of
milk prices in the EU had a positive impact on the development of the flock and a slower rate
of decrease in dairy cows, while not causing any major changes in their productivity. As a
result of these changes, the European beef market has recently seen surplus production.
According to the European Commission data, which predicted an upward tendency,
beef production in the EU countries in 2017 amounted to 7.9 million tons. Production
growth took place both in the EU-15 countries (despite a slight decrease in 2017) and in the
EU-13, which was higher in the EU-13 countries. In the countries with the largest
production, i.e. France and Germany, there were slight decreases. In the next highestproduction countries, i.e. in the United Kingdom and Italy, declines were also recorded,
while in Spain and Ireland, production increased by 0.6-4.9%. In the Netherlands, the
growth rate was 5.5% and in Belgium 1.4%. In the following years, experts predict
stabilization of the sector and a slow decline in volumes, which was already observed in
2017 in the case of countries that are leading in the beef production.
The structure of beef production has been dominated by France for years. Next, the most
beef on the EU market is produced by Germany, the United Kingdom and Italy. Among other
EU-28 countries, Poland has a significant share (over 7% of the EU beef production).
To make certain strategic decisions both on the EU level and in the individual
countries the forecasts and expectations in relation to tendencies and changes as well as
their rate are important (Zjalic, 2013).
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Table 5. Beef production
p
in the EU in 2013-20177 (in thousand ton
ns of post-slaughtter weight)
Countries
UE-28
UE-15
UE-13
France
Germany
Italy
United Kingdom
Spain
Ireland
Netherlands
Belgium
Austria
Denmark
Poland
Romania
Czech Republicc
Lithuania

20133
7 391
6 678
6
7
712
1 418
4
1 116
8
853
8
848
5
581
5
518
379
2
250
2
227
126
373
95
65
38

20014
7 542
6 753
790
1 420
1 137
813
878
579
582
376
258
222
127
421
96
66
40

2015
7 655
6 817
838
1 451
1 132
788
883
626
564
383
268
229
122
476
79
69
45

2016
7 868
6 971
896
1 462
1 150
810
912
637
588
416
278
227
130
501
101
73
43

2017
7 874
6 922
952
1 442
1 130
756
893
641
617
439
282
226
125
562
111
69
42

Source: Eurostaat; IAFE-NRI.
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The European Union is one of the leading beef producers alongside the US, Brazil and
Argentina. The current economic situation, related to the economic recession in Brazil, or
the increase in domestic consumption in the United States and South America, constitute an
increase in the export potential of meat from the Community. An additional advantage of
the Old Continent's commercial offer are the properties of meat originating from there.
Values such as the taste and quality of European beef, based on strict safety standards and
full transparency of production, are the decisive factors in the purchasing decision process
for today's business partners and demanding consumers. In addition to Lebanon, Turkey is
the main recipient of European cattle. Other popular destinations are Norway, Vietnam,
Israel, Libya and Côte d'Ivoire.
On the basis of market analyses, the European Commission's experts also set new
export areas for European beef. Among the most promising markets are Asian countries
such as: Hong Kong, China, Philippines, Thailand and South Korea and Middle East
countries. A larger share of exports is also expected to the US or Saudi Arabia, where the
ban on beef imports has been recently lifted for some European Union countries. Experts in
their forecasts also drew attention to the need to better match trade policy with the specifics
of the target market, and thus change the proportion of the share of exports of various forms
of beef. For example, countries with high potential for business cooperation, such as
Turkey or UAE, where recipients' preferences resulting from the necessity to slaughter
halal, will determine a significant share of exports of only live animals. International
economic agreements, based on the export of high quality beef, are, according to the
Community authorities, another effective form of building solid business relationships and
gaining consumer’s confidence around the world.
Growing volumes in the production of European beef are also reflected in its
consumption. The level of consumption in the European Union has already increased slightly
in 2014, especially in the EU-13 countries, reaching the level of 10.5 kg per capita. In 2015,
the revival in consumption in the EU increased by another nearly 2%, thus reaching the level
of 10.7 kg per capita. According to the European Commission's estimates, this trend
continued also in the next two years, gaining another 1.6%. According to experts, these
changes were driven by factors such as the improvement of the economic and price situation
as a result of increased supply in the beef sector (Short-Term Outlook…).
One of the key factors affecting beef consumption is its prices. Their amount in 2015
remained stable, quite high. Despite the increase in production and market surpluses, EU
prices, both for young and adult bulls, ranged from 10 to 15 euros more per 100 kg,
compared to 2014. The tendency of a price drop in the cattle sector was noticeable only in
the case of cows and heifers. Price forecasts for the coming years are difficult to determine
due to a number of dynamic changes on the international arena, such as a revival of demand
especially in the United States and Asian countries, the unstable economic situation in
Brazil, or uncertainty of beef supplies from Australia or Argentina.

Conclusions
In the European beef meat sector, dynamic changes in the area of trade relations,
production system priorities, ecology as well as consumer needs have been observed for
several years. Their evaluation is influenced by changes in the global hierarchy beef
producers and reforms of the world economy, trends, focusing consumers' attention on
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healthy lifestyle and conscious nutrition, or, finally, the growing importance of corporate
social responsibility. The result of these factors is the formation of completely new
directions for the development of the meat industry, which is worth the attention
(Characteristics and directions…, 2016).
The internal processes of effective management and cooperation have a priority
importance for the European beef production sector, especially in the aspect of the industry
consolidation trend. The agreements and norms developed at the central level were, until
recently, an extremely comprehensive strategy for the functioning of the entire agricultural
market of the Community (EU Agricultural Outlook, 2015). Today, however, in the era of
unified standards and the growing number of EU countries, domestic markets have to face
the challenge of building a competitive advantage (Rytko, 2015). Created on fundamental
values, transparency of production, security and restrictive standards of the agreement, they
constitute an effective mechanism for industry meetings as well as solving disputable issues
and misunderstandings. More and more often one can observe the trend of the formation of
working groups, unions or industry associations whose task is to represent individual links
in the production chain, initiate the debate in public opinion or public affairs activities. In
addition, the habit of inviting external specialists, clients or representatives of the world of
science to the interviews allows developing solutions whose effectiveness has been verified
and accepted by all entities creating the environment. This form of community building is
not only the only chance of relatively rapid implementation of reforms necessary at a given
moment, but it is also increasingly the starting point for the creation of local agreements,
publications or quality certificates building a competitive advantage in the eyes of
contemporary consumers or business partners. Strengthening relations between individual
participants in the beef production chain is also one of the integral factors of the ongoing
consolidation of this sector, which, in order to constantly improve its standards and meet
the expectations of customers, decides to combine the productive forces with other entities.
In addition to changes in the industry itself, in the past few years, increasingly exposed
consumer needs and expectations have also become more important (Kanevra, 2013). The
contemporary client is well educated - he knows not only his rights, but he also knows what
he wants from the product. Thanks to the huge availability of information and the free flow of
goods, it knows the specific taste and quality of beef, such as the appropriate level of
marbling, tenderness, or softness (Zymon, 2012, 2014). This situation reflects the current
trend of healthy and conscious nutrition as well as a response to intense climate change.
Customers are more and more willing to pay more with the certainty that the beef they buy
has been produced in the plant, where animal welfare and ecology are respected, and the meat
retains freshness and all nutritional values through advanced processing.
Beef producers are becoming more and more aware that, to increase the level of sales,
it is necessary to build solid foundations in the form of marketing strategies for beef
products, which will allow distinguishing or highlighting specific features of a given
product. Over recent years, strategies for building meat brands or original quality
certificates have become particularly important, especially while being implemented in
Scotland or Ireland (Koáczak, 2007). Their regular communication, eg in the group of
business partners, combined with building brand awareness, brings long-term results in the
form of consumer’s confidence, and thus the increase in the demand of the market.
However, in business terms, the challenge for the European beef market is to create a
stable offer for non-Community markets, created for the needs and expectations of local
consumers and implemented with the active support of Veterinary Inspectorates. An

Changes in the EU Beef Market

111

example is a halal beef, which in such promising growth markets as Turkey or the United
Arab Emirates is an attractive export offer for EU production. In this situation, building
a solid position of a business partner meeting a number of restrictive standards is the
opportunity to build a unique competitive advantage and establish long-term business
relationships. Over the next years, the combination of activities supporting trade and
conducting active negotiations that remove the production and sanitary barriers between
specific exchange markets may constitute the future of European exports of high-quality
beef.
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Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja
czy rozproszenie?
Organic Milk Production in Poland. Concentration
or Dispersion?
Synopsis. W produkcji ekologicznego mleka w Polsce specjalizują siĊ regiony o niewielkim udziale
w produkcji tego surowca ogóáem w kraju. Pomiar koncentracji stanowi jedno z kluczowych
zagadnieĔ w badaniach nad ekonomicznymi strukturami zjawisk rynkowych. Celem pracy byáo
zbadanie stopnia koncentracji rynku mleka ekologicznego na tle rynku mleka ogóáem, a takĪe próba
odpowiedzi na pytanie o moĪliwoĞü wskazania regionów specjalizujących siĊ w produkcji mleka
ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy pomocy klasycznego indeksu Herfindahla-Hirschmana
oraz zmodyfikowanej wersji formuáy metody unitaryzacji zerowanej. Uzyskane wyniki wskazują na
umiarkowany stopieĔ koncentracji rynku mleka ekologicznego. JednoczeĞnie, przy wykorzystaniu
metody z zakresu porządkowania liniowego, moĪliwa jest jednoznaczna identyfikacja regionów,
w których produkcja mleka ekologicznego ma wiĊksze znaczenie ekonomiczne.
Sáowa kluczowe: produkcja, mleko ekologiczne, regiony, koncentracja, Indeks HerfindahlaHirschmana, metoda unitaryzacji zerowanej
Abstract. Regions specialized in the organic milk production in Poland represent a small share in the
total production of this raw material within the country. Measurement of concentration is one of the
key issues in research on the economic structures of market phenomena. The aim of the work was to
examine the degree of concentration of the organic milk market in the context of the total milk market,
as well as an attempt to answer the question about the possibility of indicating regions specializing in
the production of organic milk. The study was carried out using the classical Herfindahl-Hirschman
index. A modified version of the formula of the zero unitarization method was also used. The obtained
results indicate a moderate degree of concentration of the organic milk market. At the same time,
using the modified zero unitarization method, it is possible to clearly identify regions in which the
production of organic milk has more economic significance.
Key words: production, organic milk, regions, concentration, Herfindahl-Hirschman Index, zero
unitarization method
JEL Classification: C49, E23, L11, Q13

WstĊp
ĝwiatowy rynek ĪywnoĞci ekologicznej dynamicznie siĊ rozwija, o czym Ğwiadczy
ponad piĊciokrotny wzrost wartoĞci sprzedaĪy w okresie 2000-2016 (do 89,7 mld dolarów).
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Jednym z wyzwaĔ tego rynku jest nadal zbyt duĪa koncentracja popytu. Ponad 90% sprzedaĪy
przypada na EuropĊ i AmerykĊ Póánocną (z czego 51% na AmerykĊ Póánocną), choü jeszcze w
2008 roku byáo to 97% (w tym na EuropĊ 51%). Koncentracja po stronie podaĪy równieĪ jest
widoczna. O ile bowiem w 2008 roku na OceaniĊ i EuropĊ przypadaáo ponad 58% powierzchni
ekologicznych uĪytków rolnych (z czego na OceaniĊ 34,6%) to w 2016 roku juĪ ponad 70% (na
OceaniĊ 47,2%). Natomiast najwiĊkszy udziaá producentów ekologicznych na Ğwiecie tj. z Azji
i Afryki nieznacznie spadá w analogicznym okresie (z 67,8% do 63,6%) (Willer, Lernoud, 2018;
Weidmann i in., 2010). W 2016 roku ponad 39% wartoĞci sprzedaĪy produktów ekologicznych
przypadaáo na EuropĊ, w tym prawie 30% na 7 krajów o najbardziej cháonnym rynku (Niemcy,
Francja, Wáochy, Wlk. Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Hiszpania). W niektórych z tych krajów
udziaá ekologicznych produktów w danym segmencie jest juĪ znaczący jak np. w przypadku
produktów mlecznych (Austria 10,4%, Niemcy 8,6%, Szwecja 11% czy Szwajcaria 12,6%).
Natomiast sprzedaĪ w Polsce produktów ekologicznych w 2015 roku wyniosáa 167 mln euro
(0,6% wartoĞci rynku europejskiego) i jest to wyraĨny wzrost w ostatnich latach bo w 2008 roku
wyniósá on 50 mln euro. Jednak wydatki jednostkowe na produkty ekologiczne w Polsce
wyniosáy w 2015 roku jedynie 4 euro (przy Ğredniej europejskiej 60 euro) choü byáy 3-krotnie
wyĪsze niĪ w 2008 roku (Willer, Lernoud, 2018; Weidmann i in., 2010).
Rola rolnictwa ekologicznego w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat wzrosáa, o czym
Ğwiadczy zwiĊkszenie udziaáu ekologicznych uĪytków rolnych w ogóle uĪytków rolnych 7krotnie do prawie 4% oraz udziaáu gospodarstw ekologicznych 12-krotnie do 1,6% wszystkich
gospodarstw w kraju. W okresie 2004-2016 liczba wszystkich ekologicznych producentów
prowadzących produkcjĊ rolniczą (gospodarstw rolnych) w Polsce zwiĊkszyáa siĊ 6-krotnie do
22,4 tys. Prawie 79% z nich stanowiáy gospodarstwa juĪ po konwersji. Liczba tych gospodarstw
wzrosáa w latach 2004-2016 ponad 10 razy, a gospodarstw w trakcie konwersji o 130%. W tych
samych latach powierzchnia ekologicznych uĪytków rolnych zwiĊkszyáa siĊ 6,5- krotnie do
prawie 537 tys. ha, z czego 80% byáo juĪ po konwersji. W ostatnich kilku latach zauwaĪalny jest
jednak spadek zarówno liczby ekologicznych producentów rolnych, jak i powierzchni
ekologicznych uĪytków rolnych (IJHAR-S, 2018). Jedną z przyczyn tego zjawiska mogą byü
wprowadzone nowe przepisy prawne (Rozporządzenie, 2015), w których uzaleĪniono
przyznanie páatnoĞci ekologicznej w ramach niektórych pakietów od posiadania przez rolnika
odpowiedniej iloĞci zwierząt. Spowodowaáo to urealnienie ekologicznej produkcji rolnej w
kraju, eliminując z rynku m.in. tzw. „áąkarzy”, którzy poza pobieraniem dopáat do produkcji
ekologicznej niewiele mieli z nią wspólnego. Potwierdziáo to, Īe jednym z gáównych czynników
stymulującym rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, szczególnie od 2004 roku, byáy i są
dopáaty do produkcji ekologicznej w ramach WPR (BrodziĔska, 2010; Kisiel, Grabowska,
2014). WciąĪ utrzymuje siĊ wysoka koncentracja ekologicznych gospodarstw rolnych i
powierzchni ekologicznych uĪytków rolnych w kilku regionach kraju (Zuba-Ciszewska, Zuba,
2016).
Intensywny rozwój Ğwiatowego rynku ĪywnoĞci ekologicznej, w tym rosnące
zapotrzebowanie na produkty mleczarskie, stwarzają szansĊ polskim mleczarniom na
poprawĊ swych wyników poprzez wáączenie siĊ w ich sprzedaĪ. Jednak produkcja mleka
ekologicznego w Polsce w 2016 roku wyniosáa 24,2 mln litrów czyli mniej o 1,9 mln l niĪ
w 2004 roku. W ostatnich kilku latach zaobserwowaü moĪna wyraĨną tendencjĊ spadkową
w wielkoĞci produkcji ekologicznego mleka w kraju. JednoczeĞnie jest to doĞü gwaátowny
spadek, bo aĪ o 39% w porównaniu do 2011 roku. Jest to sytuacja odwrotna niĪ w
przypadku produkcji mleka krowiego ogóáem w kraju, dla której trend jest wzrostowy.
Obecnie produkcja mleka ekologicznego stanowi niewiele, bo 0,19% wielkoĞci produkcji
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mleka ogóáem (a jeszcze w 2011 r. byáo to 0,33%) [IJHAR-S 2018]. Inaczej sytuacja
wygląda w UE. Produkcja ekologicznego mleka krowiego w UE systematycznie roĞnie (w
latach 2007-2016 z 2,4 do 4,1 mln ton) i stanowi obecnie 2,5% produkcji mleka ogóáem
(Willer, Lernoud, 2018; Weidmann i in., 2010). Dlatego o ile w produkcji mleka krowiego
ogóáem Polska zajmuje czwarte miejsce w UE z udziaáem powyĪej 8%, to w produkcji
mleka ekologicznego jest to jedynie 0,56%, a wiĊc znacznie poniĪej swoich moĪliwoĞci
produkcyjnych. ProdukcjĊ ekologiczną mleka krowiego w Polsce cechuje silna
koncentracja w regionach, która w ostatnich latach siĊ nasiliáa.
WyjaĞnienia zjawiska specjalizacji regionalnej moĪna upatrywaü w dwóch nurtach
klasycznej myĞli ekonomicznej. Pierwszy z nich wynika bezpoĞrednio z teorii przewagi
komparatywnej (Ricardo, 1821), przy potraktowaniu jednostki terytorialnej – regionu jako
caáoĞci. Zgodnie z tym nurtem produkcja specyficznego dobra opiera siĊ na przewadze
komparatywnej wynikającej bezpoĞrednio z produktywnoĞci pracy miĊdzy regionami.
Wedáug tego toku analizy w danym regionie wytwarzane są dobra i usáugi, jeĪeli wzglĊdna
ich cena jest wyĪsza niĪ koszt alternatywny. Na gruncie teorii przewagi komparatywnej
North zauwaĪyá, Īe dodatni bilans towarowy w wymianie regionalnej wynikający z
przewagi konkurencyjnej dodatnio wpáywa na stabilizacjĊ ekonomiczną regionu i
perspektywy jego rozwoju. Produkcja wysokojakoĞciowych dóbr moĪe stanowiü motor
rozwoju w skali regionalnej. Ten zewnĊtrzny proces sprzedaĪy ma wpáyw na przewagĊ
komparatywną wynikającą z rozwoju produktu, poniewaĪ nieustanne „otwiera” rynki
regionów sąsiadujących, co jednoznacznie stymuluje producentów do utrzymywania
wysokich standardów jakoĞciowych (North, 1955).
Innym podejĞciem, które broni specjalizacji produktowej jako siáy napĊdowej rozwoju
ekonomicznego jest teoria Kaldora, w myĞl której dynamika ekonomiczna jest
bezpoĞrednio związana ze specjalizacją produktową. Ze wzglĊdu na rosnące przychody ze
sprzedaĪy produktów specjalistycznych, regiony specjalizujące siĊ w danej dziaáalnoĞci w
porównaniu z innymi regionami mogą rozwijaü siĊ szybciej (Kaldor, 1970). Jednym z
argumentów jest to, Īe wzrost wydajnoĞci zaleĪy gáównie od stopnia zmiany postĊpu
technicznego, a przede wszystkim opáacalnoĞci produkcji. PoĪądany proces kumulatywny
wynikający z opáacalnoĞci produkcji ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania
ekonomicznych ram dziaáalnoĞci rolniczej. Utrzymanie opáacalnoĞci produkcji decyduje o
konkurencyjnoĞci produktów na rynkach regionów sąsiednich (Dixon, Thirwall, 1975).
W nowszych badaniach Krugman przedstawiá wyjaĞnienie specjalizacji produkcji, nie
tylko dotyczące globalnego podziaáu gospodarek, ale takĪe specjalizacji produkcji w ujĊciu
regionalnym (Krugman, 1992). Krytykuje on uproszczone myĞlenie wynikające z
tradycyjnej ekonomii, która káadzie niewielki nacisk na lokalizacjĊ czynników produkcji.
PodkreĞla, Īe jednym z najlepszych sposobów zrozumienia funkcjonowania gospodarek w
ujĊciu regionalnym i miĊdzynarodowym jest analiza cech charakterystycznych kaĪdego
regionu. W ten sposób uksztaátowaáa siĊ nowa linia badawcza o nazwie „Nowa geografia
ekonomiczna”. Przedmiotem jej zainteresowania jest identyfikacja klastrów gospodarczych
w przestrzeni geograficznej (Fujita, Krugman, 2004), poniewaĪ koncentracja geograficzna
ma tendencjĊ do wpáywania na wydajnoĞü i opáacalnoĞü produkcji. Klastry są postrzegane
jako uprzywilejowane przestrzenie z wiĊkszą zdolnoĞcią do generowania bogactwa.
WaĪnym zagadnieniem w przypadku funkcjonowania produkcji mleka ekologicznego
pozostaje kwestia wáaĞciwego systemu transportu, który bezpoĞrednio przyczynia siĊ do
otwierania i utrzymania sieci powiązaĔ na lokalnych rynkach. Oznacza to, Īe mamy do
czynienia z procesami akumulacji, które generują korzyĞci ekonomiczne dla regionu.
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Krugman w swoim przemówieniu odbierając NagrodĊ Nobla (2008) zwróciá uwagĊ, Īe jeĞli
korzyĞci skali regionu przewyĪszają koszty logistyki transportu, a takĪe jeĞli czĊĞü
populacji osób w wieku produkcyjnym zrezygnuje z poszukiwania zatrudnienia poza
swoim regionem, wtedy rosną szanse na tworzenie specjalistycznych klastrów wiedzy
regionalnej i przestrzenną koncentracjĊ dziaáalnoĞci produkcyjnej w danym regionie.

Cel i metoda badaĔ
Celem pracy byáo zbadanie stopnia koncentracji rynku mleka ekologicznego na tle
rynku mleka ogóáem, a takĪe próba odpowiedzi na pytanie o moĪliwoĞü wskazania
regionów specjalizujących siĊ w produkcji mleka ekologicznego. Problem badawczy
polegaá na rozstrzygniĊciu, czy w przypadku produkcji mleka ekologicznego mamy do
czynienia z koncentracją produkcji, czy raczej – ze wzglĊdu na niski udziaá produkcji
mleka ekologicznego wzglĊdem mleka ogóáem – raczej z jej rozproszeniem.
Pomiar koncentracji stanowi jedno z kluczowych zagadnieĔ w badaniach nad
ekonomicznymi strukturami zjawisk rynkowych. W rozumieniu ekonomicznym zjawisko
koncentracji moĪe dotyczyü udziaáów w rynkach docelowych. Chodzi najczĊĞciej o
zbadanie siáy rynkowej dostawcy produktów i usáug [Grzybowski 2008]. Przedmiotem
szczególnego zainteresowania staje siĊ wtedy jego ewentualna dominująca lub wrĊcz bliska
monopolistycznej pozycja rynkowa (Krstiü, Radivijeviü, Stanišiü, 2016). KoncentracjĊ
aktywnoĞci ekonomicznej w odniesieniu do produkcji, usáug, ale takĪe zatrudnienia, moĪna
postrzegaü jako rodzaj specjalizacji. W tym przypadku koncentracja oznaczaü bĊdzie
zgrupowanie wyspecjalizowanych przedsiĊbiorstw oraz osób związanych z branĪą, w której
ci producenci prowadzą dziaáalnoĞcią gospodarczą (Prager, Thisse, 2012). Taki rodzaj
koncentracji jest postrzegany jako pozytywnie oddziaáujący na bezpoĞrednie otoczenie
ekonomiczne, poniewaĪ specjalizacja jednych poprzez tzw. spill-over effect stwarza szansĊ
na powstanie nowych miejsc pracy (Mora, Moreno, 2010).
Klasyczne ujĊcie zagadnienia koncentracji, zarówno w badaniach udziaáów w rynkach,
jak teĪ nad specjalizacją w produkcji i usáugach – ze szczególnym uwzglĊdnieniem
perspektywy terytorialnej/regionalnej – nakazuje odpowiedni dobór metody badawczej.
Z literatury przedmiotu wynika, Īe podstawową miarą sáuĪącą badaniu koncentracji rynku
jest indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) (Kwiatkowska, 2014; Hoxka, 2013; Bashorun,
Ojapinwa, 2014). Indeks ten (HHI) jest sumą kwadratów udziaáów (xi) w rynku mleka,
poszczególnych aktorów.
Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano zmodyfikowaną (Bednarz,
Kozáowski, 2017) postaü metody unitaryzacji zerowanej jako formuáy umoĪliwiającej
porządkowanie liniowe. Zastosowanie metody unitaryzacji zerowanej umoĪliwia
stworzenie rankingu obiektów (tu: województw) na podstawie wyników zawierających siĊ
w przedziale zamkniĊtym [0,1]. Analiza tak uporządkowanych wyników pozwala na
jednoznaczną interpretacjĊ odczytów. Im bliĪej wartoĞci 1, tym wiĊkszym stopniem
obserwowanej cechy lub zespoáu cech charakteryzuje siĊ badany obiekt. WartoĞci dąĪące
do zera wskazują, Īe badana cecha (wzglĊdnie zespóá cech) wystĊpują w stopniu nikáym,
albo teĪ nie są obserwowane. NaleĪy zastrzec, Īe opracowana przez KukuáĊ (2000) metoda
unitaryzacji zerowanej jest tylko jedną z wielu metod taksonomicznych umoĪliwiających
porządkowanie liniowe. Na uwagĊ zasáuguje powszechnoĞü i uniwersalnoĞü jej stosowania
(Kukuáa, Bogacz, 2014; Jarocka, 2015; Bluszcz, 2016; Walesiak, 2017). Dla kaĪdego z
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badanych obiektów (województw) moĪna obliczyü wartoĞü wskaĨnika intensywnoĞci
obserwowanej cechy rozumianej jako produkcja mleka ekologicznego jako udziaáu
procentowego w áącznej produkcji mleka w danym województwie. WskaĨnik ten wyraĪa
siĊ wzorem:
Iit

vit  vmin t
,
vmax t  vmin t

gdzie: (vit) oznacza procentowy udziaá produkcji mleka ekologicznego w produkcji mleka
ogóáem w i-tym województwie w czasie (t). W liczniku przedstawionego równania od
wartoĞci (vit) odejmujemy wartoĞü najniĪszą (vmin t) w danym okresie. Mianownik
rozumiany jako róĪnica miĊdzy najwyĪszą i najniĪszą wartoĞcią odczytów w badanym
okresie stanowi wielkoĞü, dziĊki której moĪliwa jest normalizacja uzyskiwanych wyników
i ich uporządkowanie w zbiorze zamkniĊtym [0,1].
Zastosowanie tak konstruowanego wskaĨnika prowadzi do uzyskania wyników dla
wszystkich badanych województw w przedziale [0,1]. Oznacza to, Īe dla kaĪdego
badanego okresu wskazane zostanie obiekt (województwo), z najsilniej i najsáabiej
obserwowaną cechą (mleko ekologiczne produkowane na jego terenie). Obiektowi o
najsilniejszym odczycie przypisana zostanie wartoĞü 1, zaĞ obiektowi z najsáabszym
odczytem przypisana bĊdzie wartoĞü zerowa. Niejaka trudnoĞü stosowanej miary wynika z
faktu, Īe káopotliwe jest miĊdzyokresowe porównanie tak otrzymanych odczytów (Bednarz,
Kozáowski, 2017). MoĪliwym w tym przypadku zabiegiem jest rezygnacja ze wskazywania
odczytu maksymalnej i minimalnej wartoĞci wskaĨnika (vit) w kaĪdym okresie badania (t).
Ferreri (2006, 2010) zaproponowaá, aby uĪywaü tylko jednego wskaĨnika o wartoĞci
maksymalnej (vmax) i jednego dla wartoĞci minimalnej (vmin) dla wszystkich okresów
prowadzonego badania. Dodatkowo wprowadziá teĪ aspekt analityczny w postaci wielkoĞci
i objĊtoĞci cechy wzglĊdem miary odniesienia. Na uĪytek zaproponowanej formuáy Ferreri
jako wielkoĞü rozumie procentowy udziaá wartoĞci odczytu cechy pojedynczego obiektu
wzglĊdem sumy wartoĞci tej cechy zmierzonej áącznie dla wszystkich obiektów. Jako
objĊtoĞü naleĪy rozumieü wartoĞü zmiennej, wzglĊdem której odnoszona jest cecha,
zmierzonej dla badanego obiektu wobec sumy tej wartoĞci dla wszystkich obiektów
áącznie. W naszym przypadku parametr wielkoĞci (Į) naleĪy rozumieü jako wielkoĞü
produkcji mleka ekologicznego realizowanej na terenie i-tego województwa w czasie (t)
wobec áącznej wartoĞci produkcji mleka ekologicznego we wszystkich województwach w
tym czasie. Jako parametr objĊtoĞci (ȕ) bĊdziemy rozumieü wielkoĞü produkcji mleka
ogóáem na terenie pojedynczego województwa w czasie (t) wobec sumy produkcji mleka
ogóáem dla wszystkich województw w tym czasie. Zgodnie ze wskazówkami Ferrieriego
(2006) tak rozumiany wskaĨnik bĊdzie miaá postaü:
(1D )(1 E )

Iit

§ vit  vmin ·
¨
¸
© vmax ¹

Parametry (Į) oraz (ȕ) widoczne są w wykáadniku potĊgi bĊdącego iloczynem
uwzglĊdniającym aspekt wartoĞci badanej cechy wzglĊdem wartoĞci opisującej wielkoĞü
odniesienia.
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Jak zauwaĪają Bednarz i Kozáowski (2017) proponowana przez Ferrieriego (2006)
formuáa badania intensywnoĞci cechy moĪe zostaü áatwo przeksztaácona do postaci
wykorzystującej uznaną za uniwersalną (Jarocka, 2015) w swoim zastosowaniu metodĊ
unitaryzacji zerowanej. WartoĞü wskaĨnika intensywnoĞci cechy bĊdzie moĪna obliczyü na
podstawie wzoru:
(1D )(1 E )

Iit

§ vit  vmin ·
¨
¸
© vmax  vmin ¹

W pracy wykorzystano dane opublikowane przez Gáówny Urząd Statystyczny, raporty
o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce przygotowane przez IJHAR-S (Inspekcja
JakoĞci Produktów Rolno-SpoĪywczych), oraz raporty o stanie rolnictwa ekologicznego na
Ğwiecie opracowane przez FiBL i IFOAM (Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego
i MiĊdzynarodową FederacjĊ Organizacji Rolnictwa Ekologicznego). Dane obejmowaáy
okres 2009-2016. Dodatkowo, aby uwzglĊdniü stan rzeczy w okresie przystĊpowania Polski
do UE, wykorzystano dane za rok 2004.

Wyniki badaĔ
Od wielu lat w kraju regionami o najwiĊkszym produkcji mleka krowiego (tab. 1) są:
mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie (w 2016 roku z udziaáem 54,7% w 12867,2 mln l
produkcji krajowej). Natomiast w produkcji ekologicznej tego surowca obecnie wyraĨnie
dominują trzy regiony tj.: maáopolskie, podkarpackie i zachodniopomorskie, z udziaáem
56,5% z 24,2 mln l mleka czyli dwukrotnie wiĊcej niĪ w 2004 roku (28,2%). Są to regiony
o niewielkiej produkcji mleka ogóáem (5,6% w kraju) oraz nie cechują siĊ one (poza
podkarpackim) najwyĪszą przydatnoĞcią do produkcji ekologicznej, obejmującą róĪne
kryteria Ğrodowiskowe (Krasowicz, 2009).
Indeks HHI okreĞlający stopieĔ koncentracji produkcji na rynku mleka ogóáem oraz
mleka ekologicznego, obliczony jako suma kwadratów udziaáów poszczególnych
województw w jego produkcji, wskazuje na wyĪszy stopieĔ koncentracji produkcji mleka
ekologicznego niĪ mleka ogóáem (rys. 1).

Rys. 1. StopieĔ koncentracji produkcji mleka krowiego, w tym ekologicznego w Polsce
Fig. 1. The degree of concentration of cow's milk production, including organic milk in Poland
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS i IJHAR-S.
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Rynek mleka ogóáem w roku przystąpienia Polski do UE moĪna byáo zakwalifikowaü
jako rozproszony (nieskoncentrowany), ze wzglĊdu na wartoĞü HHI poniĪej 10% (Krstiü
i in., 2016). Wraz z upáywem czasu zwiĊkszaá siĊ stopieĔ koncentracji, jednak nadal moĪna
byáo uwaĪaü, Īe rynek mleka ogóáem w Polsce jest co najwyĪej umiarkowanie
skoncentrowany. Indeks HHI nie moĪe byü wykorzystany do wskazania (podmiotów)
regionów odpowiedzialnych za wyĪszy niĪ w przypadku mleka ogóáem stopieĔ
koncentracji rynku mleka ekologicznego. Nie pozwalają na to równieĪ inne podobnie
zbudowane wskaĨniki (Marfels, 1971; Kaivo-oja i in., 2017). Przy ich pomocy moĪna
zbadaü stopieĔ koncentracji rynku, ale nie udaje siĊ podmiotowo wykazaü stopnia
odpowiedzialnoĞci za taki stan rzeczy.
Tab. 1. Struktura produkcji mleka krowiego w Polsce (Polska=100%)
Tab. 1. The structure of the cow’s milk production in Poland (Poland=100%)
Województwa
dolnoĞląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
áódzkie
maáopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
Ğląskie
ĞwiĊtokrzyskie
warmiĔsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Mleko
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem
ekologiczne
ogóáem

2004
1,42
2,02
1,49
5,88
8,33
8,12
1,13
1,14
1,67
8,82
11,14
5,36
18,15
17,81
0,26
2,47
11,31
4,01
6,90
14,10
4,62
3,05
0,16
2,68
14,14
3,77
12,36
7,44
1,23
11,43
5,71
1,92

2009
3,21
1,62
2,81
7,34
2,98
6,81
0,28
0,98
1,19
8,34
30,27
3,20
9,01
20,30
0,06
2,13
15,21
2,78
5,90
17,63
1,65
2,52
0,68
2,09
5,75
2,96
13,13
7,51
0,39
12,24
7,48
1,54

2010
3,70
1,44
3,36
7,29
2,98
6,23
0,33
0,91
0,65
8,08
21,57
2,96
8,78
23,26
0,20
2,43
13,53
2,28
6,19
16,52
6,46
2,40
0,69
1,92
7,05
3,07
10,54
7,74
0,60
12,00
13,38
1,46

2011
3,01
1,51
1,60
7,21
2,19
5,99
0,06
0,99
1,53
7,94
29,18
2,88
7,94
21,99
0,07
2,13
15,16
2,11
4,42
18,23
5,53
2,55
0,34
1,76
7,14
3,19
11,23
7,81
1,54
12,23
9,06
1,49

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS i IJHAR-S.

2012
2,88
1,56
2,36
6,86
1,01
6,07
0,00
0,95
0,90
7,67
32,98
3,11
4,65
21,64
0,01
2,14
14,56
1,93
4,06
18,47
5,81
2,68
0,26
1,96
5,69
2,55
12,07
7,71
1,03
13,22
11,75
1,49

2013
3,69
1,53
3,37
7,06
0,97
5,69
0,68
0,87
0,99
7,68
38,60
2,85
5,00
21,53
0,03
2,00
17,65
1,99
3,51
19,12
1,81
2,90
0,35
1,95
6,98
2,16
11,05
7,18
0,63
14,20
4,71
1,28

2014
4,43
1,60
2,66
7,14
0,59
5,91
0,85
0,84
1,19
8,31
31,87
2,84
3,26
21,72
0,00
2,18
14,40
1,82
2,77
18,77
7,48
2,84
0,43
1,90
3,97
1,95
8,83
7,75
0,43
13,04
16,84
1,38

2015
3,90
1,48
5,11
7,22
0,64
6,09
0,37
0,66
0,99
7,63
27,67
2,52
9,17
21,73
0,00
2,07
15,07
1,79
4,44
19,94
6,54
2,72
0,39
1,87
4,09
1,99
7,60
7,46
0,31
13,46
13,71
1,34

2016
3,42
1,38
3,98
7,37
0,78
5,90
0,16
0,65
0,94
7,69
26,43
2,80
9,39
20,93
0,00
2,12
15,99
1,68
5,08
20,08
6,87
2,75
0,29
2,01
4,56
1,94
7,91
7,90
0,11
13,64
14,09
1,14
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Interpretacja udziaáów procentowych w rynku na podstawie danych statystycznych,
które nie zostaáy przetworzone przy pomocy narzĊdzi statystycznych, jest obarczone
báĊdem (Binderman i in., 2015). Aby uzyskaü jednoznaczną interpretacjĊ odczytów
intensywnoĞci cechy wykorzystano metodĊ unitaryzacji zerowanej jako formuáy
umoĪliwiającej porządkowanie liniowe. Pozwala ona na jednoznaczną identyfikacjĊ
regionów, w których produkcja mleka ekologicznego ma wiĊksze znaczenie ekonomiczne.

Rys. 2. IntensywnoĞü produkcji mleka ekologicznego w Polsce
Fig. 2. Intensity of the organic milk production in Poland
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS i IJHAR-S.

Przeprowadzona analiza koncentracji rynku mleka ekologicznego w ujĊciu
regionalnym wskazuje jednoznacznie, Īe stopieĔ jego koncentracji – w kaĪdym z badanych
okresów jest wyĪszy niĪ ma to miejsce w przypadku rynku mleka ogóáem. Nie ma wiĊc
podstaw, aby twierdziü, Īe rynek dostaw mleka ekologicznego ma charakter rozproszony.
Pomimo nieznacznego udziaáu produkcji mleka ekologicznego w porównaniu z produkcją
mleka ogóáem moĪna jednoznacznie wskazaü regiony, dla których produkcja mleka
ekologicznego ma zauwaĪalnie wiĊksze znaczenie. Otrzymane wyniki ilustruje wykres 2.
Podstawą takiego stwierdzenia jest badanie wykorzystujące zmodyfikowaną formuáĊ
metody unitaryzacji zerowanej. W analizowanym okresie regionami znacząco
wyróĪniającymi siĊ w produkcji mleka ekologicznego w skali kraju byáy województwa
maáopolskie, podkarpackie oraz zachodniopomorskie. Odczyty znormalizowanego pomiaru
w przedziale zamkniĊtym [0,1] sytuują wskazane województwa w dwóch górnych z piĊciu
przedziaáów skali pomiarowej. Szczególnie interesujące są odczyty dla województwa
zachodniopomorskiego, które wskazują na rozwój i wzrost iloĞciowy produkcji mleka
ekologicznego. Obserwacja ta jest interesująca z naukowego punktu widzenia ze wzglĊdu
na odmienne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka w porównaniu z województwami
podkarpackim i maáopolskim (Parzonko, 2013). Odczyty wyników dla pozostaáych
województw mieszczą siĊ w badanym okresie w dwóch dolnych z piĊciu przedziaáów skali
pomiarowej. Otrzymane wyniki mogą byü postrzegane jako potwierdzenie znaczącego
zróĪnicowania rozkáadu. Rozdrobnienie producentów, co poniekąd jest zrozumiale wobec
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niszowego charakteru produktu, jakim jest mleko ekologiczne, nie jest wiĊc toĪsame z
rozproszeniem rynkowym.

Podsumowanie i wnioski
PrzeciĊtna produkcja ekologicznego mleka krowiego w gospodarstwie jest w skali
kraju niewielka (Ğrednio 28,2 tys. l). Jedynie w kilku regionach, i to tylko w dwóch
specjalizujących siĊ w produkcji mleka ekologicznego, Ğrednia produkcja w gospodarstwie
jest wyĪsza od krajowej (dolnoĞląskie 31,8 tys. l, kujawsko-pomorskie 59,4 tys. l,
pomorskie 151,1 tys. l, warmiĔsko-mazurskie 79,8 tys. l, zachodniopomorskie 162, 4 tys. l)
(IJHAR-S, 2018). Pomimo wykazanej w badaniach zauwaĪalnej koncentracji struktury
rynku produkcji mleka ekologicznego, jednym z czynników ograniczających przetwórstwo
ekologiczne jest silne rozdrobnienie produkcji tego surowca. Zarazem jednak obserwacja
koncentracji rynku wskazuje na moĪliwoĞü ksztaátowania siĊ swoistej specjalizacji
regionalnej. Przetwórstwem ekologicznego mleka zajmuje siĊ coraz wiĊcej mleczarni (21 w
2016 roku). Ponad 99% wytworzonych ekologicznych produktów mleczarskich pochodzi z
województwa mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego
(IJHAR-S, 2018). Dlatego postĊpującą specjalizacjĊ regionalną w produkcji mleka
ekologicznego naleĪy odnotowaü z uwagą, mimo iĪ nie pokrywa siĊ ona ze specjalizacją w
przetwórstwie tego surowca. Wykorzystanie potencjaáu rynku ekologicznych produktów
mleczarskich przez krajowe mleczarnie uzaleĪnione jest od zwiĊkszenia przez
gospodarstwa rolne produkcji ekologicznego mleka. Konieczne jest zintensyfikowanie
relacji miĊdzy mleczarnią a rolnikami-dostawcami, szczególnie w regionach wykazujących
specjalizacjĊ w produkcji mleka.
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Biaáko roĞlinne – Ĩródáa, koszty produkcji i jakoĞü
Plant Protein – Sources, Production Costs and Quality
Synopsis. Biaáko naleĪy do podstawowych skáadników odĪywczych niezbĊdnych do utrzymania
Īycia. ĝwiatowe prognozy pokazują, Īe bĊdzie to podstawowy makroskáadnik limitujący Ğwiatowe
bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe. W Ğwiatowej strukturze spoĪycia dominuje biaáko pochodzenia
roĞlinnego, a podstawowym Ĩródáem biaáka roĞlinnego są zboĪa - wĞród nich pszenica. W artykule
zaáoĪono, Īe gáównym Ĩródáem dla rosnącego popytu na biaáko pozostaną dotychczasowe jego Ĩródáa,
poniewaĪ czynnikami decydującymi o wykorzystaniu danego surowca jest jego dostĊpnoĞü, koszt i
jakoĞü. Z tego powodu w artykule podjĊto próbĊ charakterystyki gáównych Ĩródeá biaáka roĞlinnego
pod wzglĊdem wielkoĞci produkcji biaáka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg biaáka i
jego jakoĞci. AnalizĊ kosztów produkcji poszczególnych Ĩródeá biaáka wykonano na podstawie
danych z gospodarstw z krajów (lub grupy krajów) gáównych jego producentów lub eksporterów.
JakoĞü biaáka roĞlinnego scharakteryzowano przy uĪyciu wskaĨnika aminokwasu ograniczającego
oraz wskaĨnika aminokwasu ograniczającego skorygowanego o strawnoĞü rzeczywistą biaáka.
SpoĞród analizowanych Ĩródeá biaáka najwiĊkszy plon z jednostki powierzchni oraz najmniejsze
bezpoĞrednie koszty produkcji posiada biaáko z soi. Biaáko to równieĪ charakteryzuje siĊ najwiĊkszą
wartoĞcią biologiczną uwzglĊdniając wartoĞü wskaĨnika aminokwasu ograniczającego
skorygowanego o strawnoĞü rzeczywistą biaáka.
Sáowa kluczowe: biaáko, koszty produkcji, wartoĞü odĪywcza biaáka
Abstract. Protein is one of the basic nutrients necessary to maintain life. Global forecasts show that
protein will be the basic macro component limiting global food security. Vegetable protein dominates
the global structure of protein consumption. The primary source of vegetable protein are cereals, and
among them, wheat. The article assumes that the main source for the growing protein demand will
remain its current sources, because the factors determining the use of a given raw material are its
availability, cost and quality. Therefore, the article attempts to characterize the main sources of
vegetable protein in terms of protein production per unit area, production costs of 1 kg protein and
their quality. The analysis of production costs of individual protein sources was made on the basis of
data from farms belonging to the countries (or groups of countries) of its main producers or exporters.
The quality of the analyzed proteins was characterized using: Chemical Score (SC) and Protein
Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS). From among the protein sources which were
analyzed, the highest yield per unit area and the lowest direct production costs are found in soy
protein. This protein is also characterized by the highest biological value considering the value of
PDCAAS.
Key words: protein, production costs, protein quality
JEL Classification: D12, D24
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Wprowadzenie
Biaáko oprócz wĊglowodanów i táuszczów naleĪą do podstawowych skáadników
odĪywczych, niezbĊdnych do utrzymania Īycia. W organizmach peáni bardzo wiele
waĪnych funkcji. MiĊdzy innymi jest ono niezbĊdne do: prawidáowego wzrostu i rozwoju
organizmu, uzupeániania naturalnych ubytków, naprawy tkanek, produkcji enzymów
trawiennych i metabolicznych, wytwarzania niektórych hormonów, takich jak tyroksyny
i insuliny (Hryniewiecki i Roszkowski, 2012; Latham, 1997). Systematyczny wzrost
populacji na Ğwiece w poáączeniu z rosnącymi dochodami, urbanizacją i zmianami we
wzorcach konsumpcji ĪywnoĞci znajduje odzwierciedlenie we wzroĞcie popytu na
ĪywnoĞü, w tym szczególnie na biaáko (Henchion i inni, 2017). ĝwiatowe organizacje FAO
oraz ONZ prognozują, Īe globalny popyt na ĪywnoĞü, a szczególnie na miĊso i produkty
mleczne podwoi siĊ do 2050 roku. Biaáko zostaáo zidentyfikowane jako podstawowy
makroskáadnik odĪywczy limitujący Ğwiatowe bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe. Eksperci
FAO stwierdzili równieĪ, Īe wystarczająca iloĞü biaáka odpowiedniej jakoĞci
(biodostĊpnoĞü) jest podstawowym prawem kaĪdego obywatela Ğwiata (Dietary…, 2013).
Zalecany obecny poziom spoĪycia biaáka dla osoby dorosáej wynosi 0,8 g na kg masy ciaáa
na dzieĔ tzw. biaáka wzorcowego czyli biaáka o odpowiednim skáadzie aminokwasowym
(Buáhak-Jachymczyk, 2008; Protein …, 2007). WartoĞü odĪywcza biaáka jest waĪnym
parametrem, na który mają wpáyw m.in. skáad aminokwasowy oraz jego strawnoĞü.
Parametr ten pokazuje, Īe oprócz samej iloĞci spoĪywanego biaáka równieĪ jego jakoĞü jest
waĪną cechą, którą naleĪy uwzglĊdniaü przy szacowaniu zapotrzebowania na biaáko.
W strukturze spoĪycia biaáka ogóáem na Ğwiecie dominuje spoĪycie biaáka
pochodzenia roĞlinnego. Jednak wstĊpują róĪnice miĊdzy regionami. W krajach
rozwiniĊtych dominuje spoĪycie biaáka zwierzĊcego, a w krajach rozwijających siĊ - biaáka
roĞlinnego. Podstawowym Ĩródáem biaáka roĞlinnego są zboĪa. Oprócz zbóĪ waĪnym
Ĩródáem biaáka wykorzystywanym szczególnie w produkcji zwierzĊcej jest biaáko z roĞlin
oleistych. RównieĪ biaáko z roĞlin strączkowych peáni waĪną rolĊ w zaspakajaniu popytu na
ten skáadnik odĪywczy szczególnie w regionach sáabiej rozwiniĊtych (Young i Pellett,
1994; Aiking, 2011; Henchion i inni, 2017). W celu zaspokajania rosnącego popytu na
biaáko zarówno pochodzenia roĞlinnego, jak i zwierzĊcego, bĊdzie rósá popyt na zboĪa oraz
na roĞliny oleiste (Alexandratos i Bruinsma, 2012). JednoczeĞnie trwają poszukiwania
nowych Ĩródeá biaáka typu: wodorosty, algi czy owady. Jednak aspekty związane
z bezpieczeĔstwem ĪywnoĞci tych nowych Ĩródeá biaáka nie są znane jeszcze dobrze,
wymagają dalszych badaĔ i regulacji. Potencjalne zagroĪenia mogą obejmowaü szereg
zanieczyszczeĔ, takich jak metale ciĊĪkie, mykotoksyny, pozostaáoĞci pestycydów, a takĪe
patogeny (Spigel i inni, 2012). MoĪna zatem zaáoĪyü, Īe podstawowym Ĩródáem dla
rosnącego popytu na biaáko pozostaną dotychczasowe jego Ĩródáa, poniewaĪ czynnikami
decydującymi o wykorzystaniu danego surowca są: dostĊpnoĞü, koszt i jakoĞü. Z tego
powodu w artykule dokonano charakterystyki gáównych Ĩródeá biaáka roĞlinnego pod
wzglĊdem wielkoĞci produkcji biaáka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg
biaáka i jego jakoĞci.
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Cel, zakres i metodyka pracy
Celem pracy jest charakterystyka gáównych Ĩródeá biaáka roĞlinnego
wykorzystywanego do bezpoĞredniej konsumpcji przez ludzi, pod wzglĊdem wielkoĞci
produkcji biaáka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg biaáka oraz jego jakoĞci.
W celu zidentyfikowania podstawowych Ĩródeá biaáka roĞlinnego przedstawiono poziom
spoĪycia biaáka ogóáem, w tym biaáka roĞlinnego, na Ğwiecie oraz z podziaáem na osiem
regionów tj. w Afryce, Ameryce Poáudniowej, Ameryce Póánocnej, Ameryce ĝrodkowej,
Azji, Europie, na Karaibach i w Oceanii. Biaáko roĞlinne poddano analizie, w której
wyróĪniono Ĩródáa biaáka roĞlinnego o najwiĊkszym poziomie spoĪycia, tj. biaáka
z: pszenicy, ryĪu, kukurydzy, ziemniaka, fasoli oraz soi. AnalizĊ kosztów produkcji wyĪej
wymienionych rodzajów biaáka dokonano na podstawie danych pochodzących z bazy agri
benchmark Cash Crop2. Ponadto, analizĊ kosztów produkcji wzbogacono o koszty
produkcji áubinu oraz grochu, jako przykáad dla toczącej siĊ dyskusji zarówno w Polsce, jak
i UE dotyczącej moĪliwoĞci wzrostu produkcji rodzimych roĞlin strączkowych. Do analizy
kosztów produkcji poszczególnych Ĩródeá biaáka wybrano gospodarstwa pochodzące
z krajów (lub grupy krajów) gáównych jego producentów. Dla soi są to Stany Zjednoczone,
Brazylia oraz Argentyna, dla grochu Kanada, dla áubinu Australia, dla kukurydzy Stany
Zjednoczone, dla pszenicy Niemcy i Francja (jako gáównych producentów pszenicy w UE),
dla ryĪu Chiny oraz Tajlandia jako przykáad gáównego Ğwiatowego jego eksportera.
Gáównym producentem ziemniaka na Ğwiecie są Chiny, jednak ze wzglĊdu na brak danych
w bazie agri benchmark Cash Crop wykorzystano dane z gospodarstw niemieckich,
paĔstwa bĊdącego jednym z najwiĊkszych eksporterów ziemniaka na Ğwiecie. Z kolei do
grona najwiĊkszych producentów fasoli naleĪą Birma i Indie. RównieĪ ze wzglĊdu na brak
tych paĔstw w bazie danych jako przykáad kosztów produkcji biaáka z fasoli wykorzystano
dane z gospodarstw z Wielkiej Brytanii. RozwaĪania w odniesieniu do kosztów produkcji
ograniczono do kosztów bezpoĞrednich. Zastosowano takie podejĞcie w celu uzyskania
moĪliwie obiektywnych porównaĔ oraz wyeliminowanie báĊdnej interpretacji wyników
w odniesieniu do zróĪnicowanych warunków poszczególnych gospodarstw (róĪny poziom
kosztów operacyjnych i ziemi) (Majchrzycki i inni, 2002). Kolejnym zaáoĪeniem przyjĊtym
w artykule jest to, Īe kalkulowane koszty produkcji przypisano jedynie do plonów biaáka
pomijając plon/wartoĞü pozostaáych skáadników odĪywczych. Jest to pewne uproszczenie w
kalkulacji kosztów, ale zastosowano takie podejĞcie ze wzglĊdu na ograniczonoĞü
opracowania oraz jak wspomniano we wstĊpie, ze wzglĊdu na to, Īe biaáko bĊdzie
podstawowym makroskáadnikiem limitującym Ğwiatowe bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowego,
dlatego zaáoĪono, Īe w produkcji chodzi wyáącznie o ten skáadnik.
W celu podkreĞlenia znaczenia paĔstw, z których wykorzystano dane do analizy
kosztów produkcji poszczególnych upraw, rozwaĪania poprzedzone zostaáy
charakterystyką powierzchni uprawy, plonów fizycznych, produkcji ogóáem i plonów
2

agri benchmark Cash Crop - jest globalną siecią ekonomistów rolnych, doradców i producentów rolnych. Celem
gáównym dziaáalnoĞci agri benchmark jest rzetelne pokazanie stosowanych technologii produkcji, sposobu
organizacji gospodarstw rolnych, warunków ramowych w jakich te gospodarstwa funkcjonują i perspektyw ich
rozwoju (Cash …, 2011). DziĊki pozyskaniu autentycznych informacji z gospodarstw rolnych moĪliwe jest
porównanie np. kosztów uprawy i uzyskiwanego wyniku finansowego w produkcji okreĞlonej roĞliny, która jest
uprawiana w róĪnych czĊĞciach globu. Wykorzystując te dane moĪemy np. porównaü koszty produkcji wybranych
upraw.
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biaáka w latach 2014-2016 w tych paĔstwach na tle Ğwiatowych wielkoĞci. Na koĔcu
opracowania poruszona zostaáa kwestia jakoĞci biaáka. WartoĞü odĪywczą analizowanych
biaáek scharakteryzowano w oparciu o skáad aminokwasowy i strawnoĞü. W tym celu
wykorzystano dane z róĪnych raportów oraz wybrane wskaĨniki oceny jakoĞci biaáka.

ħródáa biaáka roĞlinnego
W tabeli 1 przedstawiono Ğredni poziom spoĪycia biaáka ogóáem oraz biaáka
roĞlinnego na Ğwiecie oraz w analizowanych regionach z lat 2004-2013, jak i zmiany
w jego spoĪyciu pomiĊdzy rokiem 2004 a 2013. ĝredni dzienny poziom spoĪycia biaáka
ogóáem na Ğwiecie w okresie 2004-2013 wynosiá prawie 80 g na jedną osobĊ, z czego
biaáko roĞlinne stanowiáo 48 g, co dawaáo ponad 60% udziaáu biaáka roĞlinnego w poziomie
spoĪycia biaáka ogóáem. ĝwiatowy dzienny poziom spoĪycia biaáka w analizowanym
okresie wzrósá o 5,6 g na osobĊ, w tym biaáka roĞlinnego o 2,3 g na osobĊ.
Tabela 1. Poziom spoĪycia biaáka na Ğwiecie i w analizowanych regionach w g na dzieĔ na osobĊ w latach 20042013
Table 1. The level of protein consumption in the world and in the analyzed regions in g per day per person in the
2004-2013
Afryka

Karaiby

Ameryka
ĝr.

Europa

Ameryka
Pn.

Oceania

Ameryka
Pd

ĝwiat

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

g/dzieĔ

%

Rodzaj
biaáka

Azja

biaáko
ogóá. x

67

100

74

100

65

100

82

100

101

100

111

100

101

100

82

100

79

100

biaáko
ogóá. '

4,7

-

7,7

-

8,9

-

1,3

-

2,6

-

-5,3

-

3,7

-

9,0

-

5,6

-

52

77

49

67

40

62

46

56

44

43

41

37

36

35

39

48

48

61

3,1

-

2,9

-

4,5

-

-0,7

-

0,1

-

-0,3

-

-0,5

-

0,9

-

2,3

-

pszenica

11,4

17

15,8

21

8,8

14

6,9

8

25,7

25

19,6

18

18,8

19

11,8

14

16,0

20

ryĪ

4,4

6

14,6

20

9,2

14

2,0

2

0,9

1

1,4

1

2,4

2

6,0

7

10,1

13

kukurydza

9,6

14

1,7

2

3,9

6

23,0

28

1,2

1

1,8

2

0,8

1

5,0

6

3,4

4

ziemniaki

0,7

1

1,2

2

0,4

1

0,5

1

3,6

4

2,5

2

2,1

2

1,6

2

1,5

2

fasola

2,3

3

0,8

1

5,3

8

5,6

7

0,4

0

1,7

2

0,2

0

5,4

7

1,4

2

soja

0,7

1

1,8

2

1,3

2

0,2

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

1,2

2

1,3

2

pozostaáe

23

34

13

18

12

18

8

9

12

12

14

12

11

11

8

10

14

18

biaáko roĞ.

x
biaáko roĞ.
'
w tym

x:

x ĝredni poziom z lat 2004-2013.
'RóĪnica w poziomie spoĪycia pomiĊdzy rokiem 20013 a 2004.
ħródáo: obliczenie wáasne na podstawie danych FAO (FAOSTAT… 2018).
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Gáównym Ĩródáem konsumowanego biaáka roĞlinnego jest biaáko zbóĪ, w tym biaáko
pszenicy (16 g na osobĊ), ryĪu (10,1 g na osobĊ) oraz kukurydzy (3,4 g na osobĊ). Kolejne
trzy roĞlinny to ziemniak, fasola oraz soja, które Ğrednio dziennie na Ğwiecie dostarczaáy
1,3-1,5 g biaáka na osobĊ. àącznie szeĞü roĞlin dostarczaáo 43% dziennie konsumowanego
biaáka na osobĊ.
SpoĞród analizowanych regionów Ğwiata powyĪej Ğredniej Ğwiatowej dzienne spoĪycie
biaáka ogóáem odnotowano w Ameryce Póánocnej (111 g na osobĊ), Europie (101 g na
osobĊ), Oceanii (101 g na osobĊ). W Ameryce Poáudniowej i ĝrodkowej wystĊpowaá
poziom zbliĪony do Ğredniej Ğwiatowej (82 g na osobĊ). Natomiast na Karaibach (65 g na
osobĊ) oraz w Afryce (67 g na osobĊ) i Azji (74 g na osobĊ) poziom spoĪycia byá poniĪej
Ğredniej Ğwiatowej. Biaáko roĞlinne przewaĪaáo w strukturze spoĪycia biaáka ogóáem
w nastĊpujących regionach: Afryce (77%), Azji (67%), Karaibach (62 %) oraz Ameryce
ĝrodkowej (56%). Najmniejszy udziaá biaáka roĞlinnego w strukturze spoĪycia biaáka
ogóáem odnotowano w Oceanii (35%), Ameryce Póánocnej (37%), Europie (43%) oraz
Ameryce Poáudniowej (48%). We wszystkich analizowanych regionach poza Ameryką
Póánocną, gdzie poziom spoĪycia biaáka ogóáem zmniejszyá siĊ o 5,3 g na osobĊ, poziom
spoĪycia biaáka ogóáem siĊ zwiĊkszyá. NajwiĊkszy wzrost odnotowano w Ameryce
Poáudniowej oraz Karaibach (o 9 g na osobĊ). Z kolei poziom spoĪycia biaáka roĞlinnego
zwiĊkszyá siĊ na Karaibach (o 4,5 g na osobĊ), w Afryce (o 3,1 g na osobĊ), Azji (o 2,9 g na
osobĊ) oraz Ameryce Poáudniowej (o 0,9 g na osobĊ). Natomiast zmalaá w Ameryce
ĝrodkowej (o 0,7 g na osobĊ), Oceanii (o 0,5 g na osobĊ), Ameryce Póánocnej (o 0,3 g na
osobĊ). W Europie praktycznie siĊ nie zmieniá. SzeĞü wyszczególnionych Ĩródeá biaáka
roĞlinnego w regionach, gdzie dominuje konsumpcja biaáka roĞlinnego dostarczaáo 43-49%
konsumowanego biaáka, a w regionach z przewagą konsumpcji biaáka zwierzĊcego udziaá
ten wynosiá 24-38%. We wszystkich analizowanych regionach pszenica byáa gáównym
Ĩródáem biaáka roĞlinnego, poza Ameryką ĝrodkową, gdzie dominowaáa kukurydza
i Karaibami, gdzie ryĪ miaá najwiĊkszy udziaá.

Gáówni producenci i eksporterzy surowców biaákowych
Gáównych producentów i eksporterów biaáka roĞlinnego, Ğrednią powierzchniĊ upraw
roĞlin, plon fizyczny, produkcjĊ ogóáem i plon biaáka z 1 ha w latach 2014-2016 na tle
Ğwiatowych wielkoĞci przedstawiono w tabeli 2. W nawiasach przedstawiono udziaáy
poszczególnych paĔstw w Ğwiatowej powierzchni upraw i produkcji ogóáem. Gáównym
producentem áubinu jest Australia, a jej udziaá w Ğwiatowej powierzchni i produkcji wynosi
ponad 50%. ĝwiatowe udziaáy gáównych producentów soi w odniesieniu do powierzchni
upraw i produkcji wynoszą odpowiednio dla Stanów Zjednoczonych 28% i 34%, dla
Brazylii 27% i 29%, dla Argentyny 16% i 18%. Z kolei udziaá Stanów Zjednoczonych
w Ğwiatowej powierzchni uprawy i produkcji kukurydzy wynosi odpowiednio 18% i 35%.
Dla Kanady bĊdącej gáównym producentem grochu wartoĞci te ksztaátują siĊ odpowiednio
22% i 31%. Gáównym producentem ryĪu na Ğwiecie są Chiny, a ich udziaáy w powierzchni
upraw i produkcji ksztaátują siĊ odpowiednio 19% i 28%. W przypadku pszenicy Ğwiatowy
udziaá Francji i Niemiec w powierzchni uprawy i produkcji jest relatywnie niewielki.
Jednak paĔstwa te reprezentują UE, która jest gáównym producentem pszenicy na Ğwiecie.
Natomiast Niemcy w odniesieniu do ziemniaka oraz Tajlandia w przypadku ryĪu to, jak
wspomniano w metodyce, są kraje bĊdące jednymi z gáównych eksporterów tych
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produktów. ĝredni udziaá Niemiec w Ğwiatowym eksporcie ziemniaka w analizowanym
okresie wyniósá 14% a udziaá Tajlandii w Ğwiatowym eksporcie ryĪu 24% (FAOSTAT
2018).
Tabela 2. ĝrednia powierzchnia upraw, plon fizyczny, produkcja i plon biaáka w latach 2014-2016
Table 2. Average crop area, physical yield, protein production and yield in the years 2014-2016
PaĔstwa

Powierzchnia upraw
mln ha

Plon fizyczny
dt/ha

Produkcja
mln t

Plon biaáka
dt/ha

àubin

Australia

0,45 (52)1

13,6

0,6 (51)

5,4

ĝwiat

0,88

13,8

1,2

5,5

Fasola

W. Brytania

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

ĝwiat

30,13

9,0

27,1

2,0

Groch

Kanada

1,58 (22)

24,3

3,9 (31)

5,5

RoĞlina

Soja

Pszenica

Kukurydza
RyĪ

Ziemniak

ĝwiat

7,16

17,7

12,7

4,0

Argentyna

19,36 (16)

29,9

57,9 (18)

11,4

Brazylia

31,87 (27)

29,3

93,5 (29)

11,1

USA

33,34 (28)

33,1

110,3 (34)

12,6

ĝwiat

119,99

26,8

321,5

10,2

Francja

5,45 (2)

68,2

37,1 (5)

8,3

Niemcy

3,23 (1)

81,2

26,3 (4)

9,9

ĝwiat

221,18

33,5

740,0

4,1

USA

33,81 (18)

107,6

363,8 (35)

10,2

ĝwiat

185,04

56,0

1036,3

5,3

Tajlandia

9,69 (6)

29,4

28,5 (4)

1,8

Chiny

30,50 (19)

68,8

209,7 (28)

4,1

ĝwiat

161,16

46,0

741,2

2,8

Niemcy

0,24 (1)

452,2

10,9 (3)

ĝwiat
19,06
198,4
378,2
1
– wartoĞci prezentowane w nawiasach oznaczają udziaáy w wielkoĞciach Ğwiatowych.

7,2
3,2

ħródáo: obliczenie wáasne na podstawie danych FAO (FAOSTAT… 2018).

Biorąc pod uwagĊ Ğrednie Ğwiatowe plony biaáka analizowanych roĞlin zauwaĪono, Īe
najwiĊkszy plon biaáka z jednostki powierzchni dostarcza soja – 10,2 dt/ha, a najniĪszy
fasola 2,0 dt/ha (tab. 2). ĝredni Ğwiatowy plon biaáka dla pozostaáych analizowanych upraw
mieĞci siĊ w przedziale 2,8-5,5 dt/ha. Gdy pod uwagĊ weĨmiemy poszczególnych
producentów analizowanych upraw to widzimy, Īe nadal najwiĊkszy plon biaáka
z jednostki powierzchni dostarcza soja 11-13 dt/ha. Jednak róĪnica plonu biaáka soi w
stosunku do pozostaáych roĞlin szczególnie kukurydzy uprawianej w Stanach
Zjednoczonych czy pszenicy w Niemczech jest mniejsza. Wynika z tego, Īe dziĊki
zastosowaniu odpowiedniej technologii produkcji w okreĞlonych warunkach klimatycznoglebowych roĞliny o niĪszej zawartoĞci biaáka mogą uzyskiwaü plon biaáka zbliĪony do
poziomu plonu biaáka uzyskiwanego z roĞlin typowo biaákowych.
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Koszty produkcji
W tabeli 3 przedstawiono Ğrednie plony fizyczne i plony biaáka z 1 ha oraz Ğrednie
koszty bezpoĞrednie przypadające na 1 ha i 1 kg biaáka w wybranych uprawach w latach
2014-2016. Analizując moĪliwoĞci produkcji biaáka z jednostki powierzchni widzimy, Īe
najwyĪsze plony biaáka dostarcza soja uprawiana w jednym z gospodarstw w Stanach
Zjednoczonych (US700IA – 14,2 dt/ha) oraz w gospodarstwach z Brazylii (ponad 12 dt/ha)
oraz w gospodarstwie z Argentyny (AR900WBA – 11,7 dt). Relatywnie wysokie plony
biaáka dostarcza równieĪ kukurydza uprawiana w jednym z gospodarstw w Stanach
Zjednoczonych (US700IA – 11,3 dt/ha) oraz pszenica uprawiana w Niemczech
(DE1300MB - 11,9 dt/ha) oraz we Francji (FR230PICB - 11,1 dt/ha).
Tabela 3. ĝrednie plony fizyczne i plony biaáka z 1 ha oraz Ğrednie koszty bezpoĞrednie przypadające na 1 ha
i 1 kg biaáka w latach 2014-2016
Table 3. Average physical yields and protein yields per ha and average direct costs per 1 ha and 1 kg of protein in
the years 2014-2016
RoĞlina

Gospodarstwa2

Plon fizyczny
dt/ha

Plon biaáka
dt/ha

Koszty bezpoĞrednie
EUR/ha

Koszty bezpoĞrednie
EUR/1kg biaáka

àubin

AU4500SC
AU5500WA

14,7
17,0

5,9
6,8

113
135

0,19
0,20

Fasola

UK440SUFF
UK800CAM

4,1
4,4

9,1
9,8

309
323

0,34
0,33

Groch

CA1100NWM
CA6000SAS

30,5
18,3

6,9
4,1

197
185

0,29
0,45

Soja

AR700SBA
AR900WBA
BR1300MT
BR3000MT
US1300ND
US700IA

20,9
30,7
32,0
32,7
26,0
37,4

7,9
11,7
12,2
12,4
9,9
14,2

101
119
397
396
270
310

0,13
0,10
0,33
0,32
0,27
0,22

Pszenica

FR110ALS
FR230PICB
DE1300MB
DE200GF

71,7
89,0
95,2
86,3

9,0
11,1
11,9
10,8

590
407
388
591

0,66
0,37
0,33
0,55

Kukurydza

US1300ND
US700IA

9,9
11,9

9,4
11,3

556
616

0,59
0,54

CN1SI
TH3UB

8,2
2,7

4,9
1,6

397
112

0,80
0,69

DE160UE
DE200GF

491,0
520,0

7,9
8,3

2 266
1 939

2,88
2,33

RyĪ
Ziemniak

- Do kosztu bezpoĞredniego zaliczono: koszt nasion, nawoĪenia, Ğrodków ochrony roĞli i inne koszty
bezpoĞrednie np. koszt suszenia, nawodnieĔ, ubezpieczeĔ upraw, oraz koszt odsetek od kapitaáu finansującego
nakáady bezpoĞrednie.
2
- Prezentowane gospodarstwa oznaczone są symbolem, który naleĪy czytaü nastĊpująco: pierwsza dwie litery
oznaczają skrót paĔstwa, z którego dane gospodarstwo pochodzi, cyfry informują o wielkoĞü gospodarstwa,
natomiast litery wystĊpujące po cyfrach, oznaczają region kraju, w którym poáoĪone jest dane gospodarstwo. Na
przykáad oznaczenie US700IA informuje, Īe jest to gospodarstwo ze Stanów Zjednoczonych o powierzchni 700 ha
poáoĪone w stanie Iowa.
1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2018.
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W przypadku kosztów bezpoĞrednich produkcji 1 kg biaáka najniĪszy koszt 0,1-0,13
EUR osiągniĊto dla produkcji biaáka sojowego w gospodarstwach argentyĔskich.
Relatywnie tanio 0,19-0,2 EUR/kg biaáka produkują równieĪ gospodarstwa australijskie
uprawiające áubin. Nieco droĪsze jest biaáko sojowe produkowane przez gospodarstwa ze
Stanów Zjednoczonych (0,22-0,27 EUR/kg biaáka) oraz biaáko z grochu produkowane
w jednym z gospodarstw w Kanadzie (CA1100NWM – 0,29 EUR/kg biaáka). Kolejną
grupĊ z kosztem mieszczącym siĊ pomiĊdzy 0,3-0,45 EUR/kg biaáka stanowi biaáko soi
produkowane w Brazylii, fasoli produkowane w Wielkiej Brytanii, pszenicy w Niemczech
(DE1300MB) i Francji (FR230PICB) oraz biaáko z grochu produkowane w gospodarstwie
w Kanadzie (CA1100NWM). Do grupy z kosztem produkcji mieszczącym siĊ w przedziale
0,54-0,8 EUR/kg biaáka naleĪą: biaáka z kukurydzy produkowanej w Stanach
Zjednoczonych, pszenicy uprawianej w gospodarstwie osiągających niĪsze plony z
Niemiec (DE200GF) oraz Francji (FR110ALS) oraz biaáko ryĪu uprawiane w Chinach oraz
Tajlandii. SpoĞród analizowanych Ĩródeá najdroĪszym biaákiem jest biaáko pozyskiwane z
ziemniaków, którego koszt produkcji ksztaátuje siĊ na poziomie 2,3-2,9 EUE/kg.

JakoĞü biaáka
Oprócz moĪliwoĞci produkcji danej iloĞci biaáka z jednostki powierzchni oraz jego
kosztów produkcji waĪnym zagadnieniem jest wartoĞü odĪywcza (jakoĞü) biaáka. WartoĞü
odĪywcza biaáka zaleĪy miĊdzy innymi od: zawartoĞci aminokwasów egzogennych
i endogennych, wzajemnej proporcji poszczególnych aminokwasów egzogennych,
strawnoĞci produktów biaákowych oraz wystarczającego dowozu energii niezbĊdnej do
procesów syntezy biaáka ustrojowego (Hryniewiecki i Roszkowski, 2012). Odpowiednie
okreĞlenie wartoĞci odĪywczej danego biaáka roĞlinnego ma z jednej strony kluczowe
znaczenie w jak najlepszym stopniu zabezpieczenia potrzeb Īywieniowych ludzi z drugiej
strony zapobiega marnotrawstwu biaáka w wyniku barku odpowiedniego jego
zbilansowaniu. Sposoby oceny wartoĞci biologiczna biaáka są przedmiotem wielu badaĔ,
a ocena przydatnoĞci poszczególnych wskaĨników sáuĪących do oceny jakoĞci biaáka ulega
zmianie wraz z upáywem czasu. Kolejna badania pokazują, Īe poziom aminokwasów
niezbĊdnych do zaspokojenia potrzeb czáowieka w biaákach wzorcowych ulega
zmniejszeniu. DziĊki temu potrzeby Īywieniowe ludzi moĪna zabezpieczyü mniejsza
iloĞcią biaáka, ale o odpowiednim jego skáadzie (Smil, 2002; Buáhak-Jachymczyk, 2008;
Hryniewiecki i Roszkowski, 2012; Dietary …, 2013).
W tabeli 4 przedstawiono skáad aminokwasowy analizowanych rodzajów Ĩródeá biaáka
na tle zalecanego przez ekspertów WHO/FAO/UNU wzorca z 2007 roku oraz wartoĞü
odĪywczą biaáka wyraĪoną wybranymi wskaĨnikami (Protein …, 2007). Jak wspomniano
wczeĞniej jakoĞü biaáka zaleĪy miĊdzy innymi od zawartoĞci poszczególnych
aminokwasów we wáaĞciwych proporcjach. JeĞli jeden lub wiĊcej aminokwasów nie
wystĊpuje w wystarczającej iloĞci, powoduje to zmniejszenie wartoĞci odĪywczej biaáka.
Aminokwas o najniĪszej zawartoĞci w stosunku do wzorca uwaĪany jest za
"ograniczający". Z tabeli 4 wynika, Īe kaĪdy rodzaj analizowanego biaáka roĞlinnego
posiada aminokwas ograniczający. Jednak co waĪne nie jest to ten sam aminokwas we
wszystkich rodzajach biaáka. Zostaá on zaznaczony pogrubionym tekstem. Dla roĞlin
strączkowych i ziemniaka jest to metionina, a dla zbóĪ - lizyna. Biorąc pod uwagĊ
wskaĨnik aminokwasu ograniczającego jako wskaĨnik oceny wartoĞci biologicznej biaáka
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to najwiĊkszą jakoĞü posiada biaáko ryĪu (wartoĞü wskaĨnika 81) a najniĪszą biaáko
z áubinu (wartoĞü wskaĨnika 47). Z kolei uwzglĊdniając wartoĞü wskaĨnika aminokwasu
ograniczającego skorygowany o stawnoĞü rzeczywistą biaáka to najwiĊkszą wartoĞü
biologiczną posiada biaáko soi (wartoĞü wskaĨnika 74) a najniĪszą biaáko z áubinu (wartoĞü
wskaĨnika 38). Na podkreĞlenie zasáuguje relatywnie wysoka wartoĞü biologiczna biaáka
z ziemniaka (wartoĞü wskaĨnika 72).
Tabela 4. Skáad aminokwasowy analizowanych rodzajów Ĩródeá biaáka (mg/g biaáka) oraz wartoĞü odĪywcza
biaáka wyraĪona wybranymi wskaĨnikami
Table 4. Amino acid composition of the analyzed types of sources of protein (mg/g protein) and nutritional value
of the protein expressed by the indicators
Wzór

àubin

Izoleucyna

30

44

42

43

Leucyna

59

72

76

Lizyna

45

53

Metionina

16

81

Cystyna

6

Fenyloalanina

Wyszczególnienie

Fasola Groch Soja

Pszenica

Kukurydza

RyĪ

Ziemniak

50

35

37

40

38

68

85

71

125

86

61

72

75

70

31

27

40

48

11

9

14

16

19

24

13

14

9

11

15

27

15

11

6

30

37

52

46

54

48

49

54

40

Tyrozyna

8

35

25

27

34

32

38

37

28

Treonina

23

36

40

41

42

31

36

41

38

Tryptofan

6

10

10

9

14

12

6

13

16

Walina

39

40

46

47

53

47

49

58

47

Histydyna

15

26

28

23

28

25

27

26

15

WskaĨnik aminokwasu
ograniczającego2

47

66

57

86

68

59

89

81

Wspóáczynnik strawnoĞci
rzeczywistej biaáka

0,8

0,78

0,88

0,86

0,86

0,85

0,75

0,89

WskaĨnik aminokwasu
ograniczającego
38
52
50
74
59
51
66
72
skorygowany o stawnoĞü
rzeczywistą biaáka3
1 Tekstem pogrubionym oznaczony zostaá aminokwas ograniczający.
2 - WskaĨnik aminokwasu ograniczającego – jest to stosunek zawartoĞci aminokwasu ograniczającego
w testowanym biaáku do zawartoĞci tego aminokwasu w biaáku wzorcowym (Hryniewiecki i Roszkowski,
2012).
3 WskaĨnik aminokwasu ograniczającego skorygowany o strawnoĞü rzeczywistą biaáka - jest to iloczyn wskaĨnik
aminokwasu ograniczającego i wspóáczynnik strawnoĞci rzeczywistej biaáka (Hryniewiecki i Roszkowski,
2012).
ħródáo: (Amino…, 1970; Protein..., 1991, 2007; Schoeneberger i in., 1983; obliczenia wáasne).
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Podsumowanie
Rosnąca populacja ludzi na Ğwiece w poáączeniu z rosnącymi dochodami, urbanizacją
i zmianami w wzorcach konsumpcji bĊdzie powodowaáa wzrost popytu na ĪywnoĞü, w tym
szczególnie na biaáko, które bĊdzie podstawowym makroskáadnikiem limitującym
Ğwiatowe bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe. W celu zaspokajania rosnącego popytu na biaáko,
bĊdzie rósá popyt na róĪne jego Ĩródáa. W związku z tym, Īe o moĪliwoĞci wykorzystania
danego surowca w gáównej mierze decyduje jego iloĞü, cena i jakoĞü, dlatego w pierwszej
kolejnoĞci bĊdą wykorzystywane surowce najbardziej dostĊpne, a zarazem najtaĔsze
i charakteryzujące siĊ odpowiednią jakoĞcią. W Ğwiatowej strukturze spoĪycia dominuje
biaáko roĞlinne, a gáównym Ĩródáem biaáka roĞlinnego jest biaáko zbóĪ a w szczególnoĞci
biaáko pszenicy. Oprócz zbóĪ waĪnym Ĩródáem biaáka są równieĪ roĞliny strączkowe.
SpoĞród analizowanych Ĩródeá biaáka roĞlinnego najwiĊkszy plon biaáka z 1 ha na
Ğwiecie uzyskuje siĊ z soi. Z pozostaáych roĞlin plon biaáka byá zdecydowanie mniejszy.
Biorąc pod uwagĊ poszczególnych producentów danego Ĩródáa biaáka to nadal najwyĪszy
plon biaáka uzyskuje siĊ z soi. Jednak róĪnica w stosunku do innych analizowanych upraw
jest mniejsza niĪ dla Ğredniej Ğwiatowej. ĝwiadczy to o tym, Īe dziĊki odpowiedniej
technologii w okreĞlonych warunkach produkcyjnych istnieje moĪliwoĞü uzyskania
relatywnie wysokich plonów biaáka z jednostki powierzchni równieĪ z innych roĞlin nie
tylko strączkowych. WĞród analizowanych upraw najniĪsze koszty bezpoĞrednie produkcji
1 kg biaáka odnotowano dla roĞlin strączkowych w kolejnoĞci: soja (uprawiana
w Argentynie) a nastĊpnie áubin, fasola i groch. NajtaĔszym Ĩródáem biaáka, po roĞlinach
strączkowych byáo biaáko z pszenicy a nastĊpnie z kukurydzy i ryĪu. NajdroĪszym biaákiem
okazaáo siĊ biaáko z ziemniaka.
NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe poszczególne biaáka róĪnią siĊ miĊdzy sobą jakoĞcią,
a 1 g biaáka w zaleĪnoĞci od Ĩródáa w róĪny sposób jest w stanie zabezpieczyü potrzeby
Īywieniowe ludzi. Przyjmując wskaĨnik aminokwasu ograniczającego jako wskaĨnik oceny
wartoĞci biologicznej biaáka to najwyĪszą jakoĞü posiada biaáko ryĪu. Natomiast
uwzglĊdniając wskaĨnik aminokwasu ograniczającego skorygowanego o strawnoĞü
rzeczywistą biaáka to najwiĊkszą wartoĞü biologiczną posiada biaáko soi.
Przy koĔcowej ocenie danego Ĩródáa biaáka oprócz moĪliwoĞci jego produkcji
z jednostki powierzchni, jak i kosztów jego pozyskania naleĪy równieĪ uwzglĊdniü jego
jakoĞü. WartoĞü odĪywcza poszczególnych biaáek jest limitowana miĊdzy innymi przez
skáad aminokwasowy, który jest róĪny w zaleĪnoĞci od rodzaju biaáka. W związku z tym
dobrze jest w diecie wykorzystywaü róĪne Ĩródáa biaáka pochodzenia roĞlinnego, poniewaĪ
przy áącznym ich wykorzystaniu pojawia siĊ efekt synergii wartoĞci odĪywczej biaáka
roĞlinnego. MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb
Īywieniowych potrzebne są róĪne Ĩródáa biaáka roĞlinnego.
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Spadek cen ropy naftowej w gospodarce Ğwiatowej – gáówne
przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykáadzie okresu
2014/2015
The plunge of Oil Prices in the Global Economy – Main
Determinants and Implications. Analysis on the Basis of the
Period of 2014-2015
Synopsis. Celem artykuáu jest analiza determinant i konsekwencji spadku cen ropy naftowej w
okresie 2014/2015. Epizody te są sáabiej opisane w literaturze przedmiotu, w porównaniu do okresów
wzrostu, zarówno na gruncie badaĔ teoretycznych, jak i empirycznych. Wynika to z mniejszej
czĊstotliwoĞci wystĊpowania okresów spadku cen, jak i oczekiwanych w mniejszym stopniu
negatywnych konsekwencji. DoĞwiadczenia lat 2014/2015 wykazują, Īe takĪe okres spadku cen
surowca ma negatywne konsekwencje, przede wszystkim dla eksporterów, ale takĪe dla importerów
oraz gospodarki globalnej. W artykule wykorzystano zasadniczo dwa obszerne raporty
miĊdzynarodowych instytucji: Banku ĝwiatowego i MiĊdzynarodowego Funduszu Walutowego oraz
dokonano przeglądu literatury Ğwiatowej. Zwrócono uwagĊ na dylematy krajów eksporterów z
wyborem odpowiedniej polityki dostosowawczej, w tym rolĊ polityki fiskalnej i kursowej, oraz
reformy strukturalne w zarządzaniu powstaáą nierównowagą zewnĊtrzną i fiskalną tej grupy krajów.
Sáowa kluczowe: szoki naftowe, polityka dostosowawcza, równowaga zewnĊtrzna
Abstract. The aim of the article is to investigate the main determinants and implications of the fall of oil
prices during the period of 2014/2015. The episodes of oil prices’ plunge are not presented in the
literature, both theoretical and empirical one, as much as the episodes of price increases. The episodes of
plunge are not as common in the economy as episodes of increases, and the negative consequences of the
former are supposed not to be as severe as these of the latter. On the basis of the experiences of the last
oil price plunge one can see the negative consequences can tackle both exporters and importers. The
article is based mainly on two broad reports, of IMF and World Bank, and a set of publications. It
discusses the problems of adjustment policy, especially fiscal and exchange rate policies, and structural
reforms taken by exporting countries in the process of management of external and fiscal imbalances.
Key words: oil shocks, adjustment policy, external balance
JEL Classification: F32, F62

Wprowadzenie
Od czasu komercyjnej produkcji ropy naftowej (datowanej na 1859 r., w Pensylwanii),
cechą charakterystyczną rynku ropy naftowej byáa w miarĊ duĪa stabilnoĞü jej cen.
ZmiennoĞü cen ropy objawiająca siĊ epizodami gwaátownych jej spadków i wzrostu (boom
1
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and bust episodes) staáa siĊ cechą tego rynku surowcowego od koĔca lat 70 XX w. W
okresie 1946-2016 realne ceny ropy (cena gatunku WTI, w cenach USD z 2015 r.)
fluktuowaáy od 145 USD za baryákĊ do 15 USD (Mohaddes, 2017). Szeroka literatura
teoretyczna i empiryczna dotyczy gáównie okresów wzrostu cen surowca (szoki naftowe z
lat 70, szok naftowy z 2007/2009 r.), ich przyczyn i konsekwencji. Prezentowany artykuá
koncentruje siĊ na okresach spadku cen ropy, zaĞ rozwaĪania dotyczą zarówno gospodarek
narodowych (ze szczególnym uwzglĊdnieniem krajów eksportujących, w tym wiodących
trzech producentów: Arabii Saudyjskiej, Rosji i USA), jak i gospodarki globalnej. Artykuá
ma charakter przeglądu literatury Ğwiatowej dotyczącej determinant spadku cen w
2014/2015 r. oraz ich konsekwencji. Identyfikacja przyczyn spadku cen ropy ma kluczowe
znaczenie dla oszacowania prawdopodobnego wpáywu na gospodarki krajowe oraz
gospodarkĊ globalną. Tradycyjnie w literaturze wyraĪany jest pogląd, Īe implikacje wahaĔ
cen ropy dla gospodarek narodowych i gospodarki globalnej w duĪej mierze zaleĪą od
czynnika (popytowy versus podaĪowy) odpowiadającego za powstaáy szok cenowy, oraz
specyficznych uwarunkowaĔ danego kraju. Dlatego teĪ brak jest jednoznacznych wskazaĔ
w literaturze, jak powinna wyglądaü optymalna polityka gospodarcza w odpowiedzi na
powstaáy szok cenowy, reakcja ta wciąĪ budzi kontrowersje i jest przedmiotem oĪywionych
dyskusji.
Celem artykuáu jest takĪe zaakcentowanie dokonującego siĊ w pewnym stopniu
przeorientowania poglądu dotyczącego konsekwencji spadku cen surowca. W literaturze
przedmiotu dotychczas podkreĞlano, Īe ze spadku cen ropy korzystają importerzy, zaĞ
eksporterzy tracą. Tymczasem spadek cen ropy z 2014/2015 r. poddaá w wątpliwoĞü
wyraĪany pogląd, Īe niĪsze ceny ropy, stymulując wzrost gospodarczy, są jednoznacznie
korzystne dla importerów i gospodarki globalnej.

Epizody spadku cen ropy w gospodarce globalnej
Epizody spadku cen ropy byáy dotychczas sáabiej opisane w literaturze w porównaniu
do okresów wzrostu. Wynika to z faktu, Īe okresów spadku cen byáo mniej w porównaniu
do wzrostu, które to przez wzrost kosztów produkcji wywoáywaáy naciski inflacyjne
w gospodarce globalnej i prowadziáy do spadku efektywnego popytu.
MFW wskazuje, Īe w ostatnich dekadach byáy 3 znaczące epizody spadku cen (2014/15,
2008/9 oraz 1985/6). Z kolei w swoim Raporcie Bank ĝwiatowy argumentuje, Īe spadek cen
ropy odnotowany w drugiej poáowie 2014 r. naleĪy do jednego z piĊciu epizodów
najwiĊkszego spadku cen w okresie ostatnich trzech dekad. Epizody te wyodrĊbnione są ze
wzglĊdu na 30-procentowy lub wiĊkszy spadek cen ropy w okresie 7 miesiĊcy. Bank
ĝwiatowy zwraca szczególną uwagĊ na epizod z lat 1985-86 r. Jego wiodącą determinantą
byáa istotna zmiana w polityce OPEC – czáonkowie OPEC postanowili zwiĊkszyü produkcjĊ,
pomimo wzrostu podaĪy ze Ĩródeá niekonwencjonalnych, aby w ten sposób zwiĊkszyü swój
udziaá w rynku (IMF, 2015). Z tego teĪ powodu – czynnika podaĪowego jako wiodącej
determinanty szoku cenowego – epizod z 2014 r. jest najczĊĞciej wáaĞnie porównywany do
tego z lat 1985/86. Nie podlega dyskusji, Īe oba nastąpiáy po szybkim wzroĞcie
niekonwencjonalnych Ĩródeá podaĪy ze strony krajów nienaleĪących do OPEC oraz zmianie
polityki OPEC. Ponadto, oba szoki charakteryzowaáo to, Īe wzrost PKB pozostawaá na
w miarĊ stabilnym poziomie w pierwszym roku spadku cen. W obu epizodach w pierwszym
roku spadku cen wystąpiáy podobne prawidáowoĞci: nie byáo widocznego przyspieszenia
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aktywnoĞci gospodarczej, ponadto miesiĊczna produkcja przemysáowa utrzymywaáa siĊ na
podobnym poziomie (Husain, 2015).
Pozostaáe epizody byáy zasadniczo powodowane sáabnącym popytem globalnym
wynikającym z: recesji w USA (lata 1990-1991), kryzysu azjatyckiego (1997-98),
wydarzeniami 11 wrzeĞnia (2001), globalnym kryzysem finansowym (2008-2009).
WiĊkszoĞü poprzednich epizodów spadku cen ropy charakteryzowaáo to, Īe
poprzedzaáo je znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego (mające swoje
odzwierciedlenie w spadku cen) i powolne oĪywienie w jego nastĊpstwie, przekáadające siĊ
na sáaby wzrost, zarówno w krajach rozwiniĊtych, jak i rozwijających siĊ. Dodatkowo
charakteryzowaáa je niĪsza inflacja i znaczne zwiĊkszenie stopnia akomodacyjnej polityki
pieniĊĪnej w USA i innych wiodących krajów rozwiniĊtych. DoĞwiadczenia spadku cen z
roku 1986 wskazują na nieefektywnoĞü polityki pieniĊĪnej w oĪywianiu wzrostu
gospodarczego. Seria obniĪek stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej, mająca na
celu stymulowanie koniunktury i przeciwdziaáanie spadającej inflacji, okazaáa siĊ
nieskuteczna. Czynnikami utrudniającymi efektywną politykĊ gospodarczą byáy problemy
zadáuĪeniowe duĪych krajów rozwijających siĊ, sáaby wzrost gospodarczy w Japonii i wielu
krajach europejskich, znaczne spadki na amerykaĔskich i globalnych gieádach
kapitaáowych.

Determinanty spadku cen ropy w okresie 2014/2015
Na sektor energetyczny, a w szczególnoĞci ropy naftowej, oddziaáują czynniki
podaĪowo-popytowe oraz oczekiwania rynku odnoĞnie ksztaátowania siĊ przyszáych
warunków (ze wzglĊdu na duĪą skalĊ oparcia sektora na kontraktach futures). Spadek cen
ropy o okoáo 50%, z 114 USD w czerwcu 2014 do 46 USD w styczniu 2015, który
zakoĔczyá kilkuletni okres stabilnoĞci cenowej, wywoáaá obszerną dyskusjĊ dotyczącą jego
determinant i implikacji. W literaturze panuje consensus, Īe spadek ten wywoáaáy zarówno
czynniki o charakterze dáugookresowym (podaĪowo-popytowe), jak i krótkookresowym
(nastroje rynkowe, prognozy gospodarcze, kurs USD). Wkáad poszczególnych czynników
jest jednak trudny do skwantyfikowania. Szacunki pokazują, Īe czynniki podaĪowe
odpowiadają za 30%, popytowe za 20%, kurs USD 0-3%, inne czynniki za pozostaáą czĊĞü
spadku cen ropy (Baffes, 2015).
W analizie przyczyn spadku cen ropy w 2014 r. w literaturze dominują poglądy
wskazujące na wiĊkszą rolĊ determinant podaĪowych (nadmierna podaĪ) w stosunku do
czynników popytowych. Pogląd taki wyraĪa w swoim raporcie Bank ĝwiatowy, który
wykazuje na podstawie metod ekonometrycznych, Īe czynniki podaĪowe odegraáy
dwukrotnie wiĊkszą rolĊ od czynników popytowych (World Bank, 2015). Ograniczeniem
zastosowania tych metod, zdaniem MFW, jest to, Īe nie uwzglĊdniają one roli zmian
w oczekiwaniach oraz zachowaniach strategicznych, w tym OPEC (Husain, 2015).
Dla przykáadu, M. Khan za gáówny czynnik spadku cen ropy uznaje wzrost krajowej
produkcji surowca w USA i Iraku. Zwraca uwagĊ, Īe krajowa produkcja ropy wzrosáa
w USA z 5,6 mln baryáek dziennie w 2006 r. do 9,4 mln baryáek w 2017 r., wypierając
import ropy i zmuszając tradycyjnych producentów do poszukiwania alternatywnych
rynków i obniĪania cen. Równie istotne znaczenie miaá wzrost inwestycji w odnawialne
Ĩródáa energii w takich krajach jak Chiny i USA, które tradycyjnie naleĪaáy do
najwiĊkszych konsumentów ropy. (Khan, 2017).
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Jak wskazuje Bank ĝwiatowy, ekspansja podaĪy ropy ze Ĩródeá niekonwencjonalnych
(gáównie w USA) oraz zmiana polityki OPEC polegająca na wsparciu cen odgrywaáy
wiodącą rolĊ w spadku cen surowca. Zmiana polityki OPEC ogáoszona w listopadzie 2014
r., polegająca na nieobniĪaniu produkcji ropy, mimo wzrostu produkcji ze strony krajów
nienaleĪących do OPEC, czyli utrzymaniu udziaáu grupy w rynku oznacza, zdaniem wielu
analityków, Īe nie bĊdzie ona juĪ odgrywaáa roli tzw. ostatniego dostawcy (swing
producer). Zatem od strony podaĪowej zwraca siĊ uwagĊ na dwa Ĩródáa szoku cenowego:
rosnącą produkcjĊ ze strony krajów nienaleĪących do OPEC, oraz wyĪszą niĪ siĊ
spodziewano podaĪ ze strony krajów OPEC (gáównie Arabia Saudyjska, Irak, Libia), która
fundamentalnie zmieniáa oczekiwania odnoĞnie przyszáej podaĪy ze strony tej organizacji
(Behar, 2017).
Do innych trzech wiodących czynników spadku cen w Raporcie Banku ĝwiatowego
zalicza siĊ: sáabnący popyt globalny, ryzyka geopolityczne oraz aprecjacjĊ USD. Od strony
popytowej zwraca siĊ uwagĊ na sáabszy od oczekiwanego wzrost gospodarczy i popyt ze
strony Azji (gáównie Chin) i Europy, redukujący obecną i spodziewaną konsumpcjĊ
surowca.
WĞród czynników geopolitycznych mogących przyczyniaü siĊ do niestabilnoĞci na
rynku ropy, zwraca siĊ uwagĊ na konflikty na Bliskim Wschodzie (Libia, Irak, Syria),
napiĊte stosunki miĊdzynarodowe z Iranem, sankcje gospodarcze naáoĪone na RosjĊ.
Ze wzglĊdu na to, Īe USD peáni funkcjĊ jednostki rozliczeniowej w Ğwiatowym
obrocie ropą, jego aprecjacja powinna dziaáaü ograniczająco na wzrost cen surowca.
Badania empiryczne nad zakresem wpáywu aprecjacji USD na cenĊ ropy róĪnią siĊ – w
ujĊciu skrajnym wykazują, Īe 10% aprecjacja przenosi siĊ na nawet na 10-procentowy
spadek cen, wedáug innych na 3%. RolĊ kursu walutowego w determinowaniu ceny ropy
podkreĞla C.Donahue, który wykazuje, Īe silniejszy USD, w poáączeniu ze sáabnącą
gospodarką globalną, byá wiodącą przyczyną spadku cen. (Donahue, 2016). Z kolei
D.Tokic wskazuje, Īe za spadkiem cen ropy stoi w duĪej mierze irracjonalnie nadmierna
reakcja na spadający kurs euro wobec USD. (Tokic, 2015). Warto jeszcze w tym miejscu
przytoczyü argument C.Baumeister i in., którzy dowodzą, Īe –z uwagi na to, Īe zarówno
cena ropy, jak i kurs USD zaleĪą od ksztaátowania siĊ gospodarki globalnej- nie moĪna
stwierdziü Īe zmiany kursu USD wywierają niezaleĪny wpáyw na ceny surowca.
(Baumeister, 2015).
Zdaniem C.Baumeister i in., spadek cen z 2014 r. odzwierciedla takĪe skumulowane
efekty wczeĞniejszych szoków podaĪowych i popytowych. (Baumeister, 2015). PodkreĞla
siĊ takĪe, Īe epizod ten charakteryzuje siĊ tym, Īe spadek cen wynika raczej z
oczekiwanych, aniĪeli aktualnych uwarunkowaĔ popytowo-podaĪowych. RolĊ oczekiwaĔ
podkreĞla takĪe D.Fantazzini, dowodząc Īe w okresie 2014/2015 pojawiá siĊ negatywny
bąbel, który obniĪaá ceny ropy poniĪej wartoĞci wynikających z fundamentów
ekonomicznych. Jak táumaczy D.Fantazzini, negatywny bąbel finansowy jest sytuacją, w
której narastający pesymizm, wynikający ze wzrostu krótkich pozycji, powoduje, Īe
inwestorzy uciekają z rynku, co staje siĊ samospeániającą siĊ prognozą. (Fantazzini, 2016).
Jak wskazuje MFW, brak jest oczywistych dowodów empirycznych, Īe spekulacja
i finansjalizacja mogą byü motorem spadku cen, mimo Īe nie ulega wątpliwoĞciom, Īe
wahania cenowe są wzmacniane poprzez zmiany finansowych nastrojów inwestorów (IMF,
2015).
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Makroekonomiczne i finansowe konsekwencje spadku cen ropy
naftowej
Ropa naftowa jest strategicznym surowcem energetycznym, wpáywającym na warunki
funkcjonowania wszystkich gaáĊzi przemysáu. Silne uzaleĪnienie od ropy powoduje, Īe
zmiany jej cen wpáywają zarówno na kraje eksportujące, jak i importujące, oraz gospodarkĊ
globalną.
WĞród globalnych konsekwencji spadku cen ropy tradycyjnie zwraca siĊ uwagĊ na:
efekt przesuniĊcia realnych dochodów od eksporterów w kierunku importerów, wzrost
globalnego PKB oraz spadek globalnej inflacji. PodkreĞla siĊ, Īe zmiany w globalnej
produkcji i przesuniĊcia w dochodach miĊdzy eksporterami a importerami wystĊpują, kiedy
ruchy cen wynikają z szoków podaĪowych. Wskazuje siĊ, Īe zmiany te mają znacznie
sáabszy charakter, jeĞli są powodowane szokami popytowymi. Ponadto, widoczna jest tu
asymetria – spadki cen ropy dają sáabszy efekt produkcyjny dla importerów ropy, niĪ
wzrost cen. Asymetria ta moĪe wynikaü z niepewnoĞci i róĪnej reakcji polityki pieniĊĪnej
na odmienne kierunki wahaĔ cen. (Jimenez-Rodriguez, 2005).
Wedáug Banku ĝwiatowego, wynikający z podaĪy spadek cen ropy o 45% powinien
przeáoĪyü siĊ na wzrost globalnego PKB o 0,7-0,8% w Ğrednim okresie oraz spadek
globalnej inflacji o okoáo 1 punkt procentowy w krótkim okresie. (World Bank, 2015).
OĪywienie gospodarcze w krajach importerach ropy wynika ze wzrostu realnych
dochodów gospodarstw domowych i przedsiĊbiorstw w warunkach spadku cen. Efekt ten
powinien dziaáaü na zasadzie podobnej do ciĊü podatkowych. Wzrost dochodów realnych,
prowadząc do wzrostu wydatków, powinien wspieraü wzrost globalny. Zatem, kanaá
popytowy powinien odgrywaü kluczową rolĊ w transmisji szoku cenowego. Ponadto,
naleĪy podkreĞliü, Īe podczas gdy pozytywny dla importerów efekt spadku cen wymaga
czasu, aby mógá siĊ zmaterializowaü, negatywny wpáyw na eksporterów ma charakter
natychmiastowy, czĊsto wzmacniany przez dziaáanie rynków finansowych. DoĞwiadczenia
wykazują ponadto, Īe wpáyw cen surowca na aktywnoĞü gospodarczą sáabnie od poáowy lat
80, co táumaczy siĊ spadającą rolą ropy w kreowaniu PKB, wzrastającą elastycznoĞcią
rynków pracy i lepiej zakotwiczonymi oczekiwaniami inflacyjnymi. (World Bank, 2015).
O ile zatem, teoretycznie, spadek cen ropy powinien pozytywnie przekáadaü siĊ na
gospodarki krajów importerów, w praktyce ostatni epizod spadku cen miaá niĪsze od
oczekiwanych przeáoĪenie na globalny wzrost. Z badaĔ wynika, Īe spadek o 10% cen ropy
moĪe stymulowaü wzrost gospodarczy o 0,1-0,5%, w zaleĪnoĞci od udziaáu importu ropy w
PKB kraju. (Tang, 2010). Jak wskazuje MFW, pro wzrostowy efekt spadku cen ropy w
niektórych krajach importerach byá záagodzony poprzez deprecjacjĊ kursu walutowego.
(IMF, 2015).
Wskazuje siĊ, Īe spodziewanym korzyĞciom w postaci wyĪszego wzrostu i niĪszej
inflacji mogą przeciwdziaáaü takie czynniki jak: sáabszy popyt globalny, czy ograniczone
pole dla dodatkowego áagodzenia monetarnego w wybranych krajach. Dla przykáadu,
M.Obstfeld dowodzi, Īe Ğrodowisko „bliskich zeru stóp procentowych” wystĊpujące
w wiĊkszoĞci krajów uprzemysáowionych oraz fakt, Īe USA zaczĊáy ponownie
eksportowaü ropĊ, spowodowaáy zmianĊ tradycyjnych kanaáów, przez które niĪsze ceny
ropy przenoszą siĊ na gospodarkĊ realną. (Obstfeld, 2016). Ponadto, wykazuje siĊ, Īe
dodatnia korelacja miĊdzy cenami ropy a rynkami akcji w ostatnich latach jest dowodem na
spowolnienie globalnej aktywnoĞci gospodarczej, gdyĪ spadek globalnego zagregowanego
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popytu obniĪyá zyski przedsiĊbiorstw i popyt na ropĊ. (Bernanke, 2016). Jak zatem
podkreĞla K.Mohaddes i in., epizod spadku cen ropy z 2014 r. nie jest korzystny dla USA,
tym samym obniĪając teĪ korzyĞci dla innych uprzemysáowionych krajów i gospodarki
globalnej. K.Mohaddes i in. wykazują empirycznie, Īe spadek cen ropy obniĪa stopy
procentowe i inflacjĊ w wiĊkszoĞci krajów, jednoczeĞnie podnosząc globalne realne ceny
akcji. Ponadto, wpáyw spadku cen ropy na realną produkcjĊ jest pozytywny, ale wymaga
dáuĪszego czasu aby siĊ zmaterializowaá. (Mohaddes, 2017).
Weryfikacja poglądu odnoĞnie wpáywu spadku cen ropy na gospodarkĊ USA (które są
najwiĊkszym konsumentem ropy na Ğwiecie) wskazuje, Īe korzyĞci są mniejsze niĪ
tradycyjnie wskazywano. Podczas gdy niskie ceny ropy są korzystne dla konsumentów,
zwiĊkszają bowiem ich oszczĊdnoĞci, jednoczeĞnie dziaáają na niekorzyĞü producentów
ropy, obniĪając inwestycje przedsiĊbiorstw dziaáających w branĪy energetycznej (np.
związanych z poszukiwaniem nowych zasobów, bezpieczeĔstwem wierceĔ), i negatywnie
wpáywając na ich zyski.
Zgodnie z rozwaĪaniami teoretycznymi, spadające ceny ropy mogą pociągnąü spadek
cen artykuáów rolno-spoĪywczych i innych surowców. Na podstawie historycznych
elastycznoĞci Bank ĝwiatowy szacuje, Īe 45% spadek cen ropy obniĪa ceny tychĪe
artykuáów o 10%. Obecne przeáoĪenie (pass-through) cen na ceny wewnĊtrzne byáo jeszcze
sáabsze, 50% spadek cen ropy przeáoĪyá siĊ jedynie na 7% spadek cen artykuáów rolnych i
ĪywnoĞci. (World Bank, 2015). Z kolei sáabszy popyt i efekty substytucji spowodowaáy
spadek cen innych Ĩródeá energii. Sáabnące przeáoĪenie cen ropy na ceny wewnĊtrzne
táumaczy siĊ zmniejszoną zaleĪnoĞcią produkcji i konsumpcji od ropy oraz lepszym
kotwiczeniem oczekiwaĔ inflacyjnych. Dezinflacyjny impuls wywoáany spadkiem cen ropy
moĪe byü ponadto áagodzony poprzez gwaátowne dostosowania kursowe oraz wpáyw
podatków, subsydiów i regulacji na ceny. Czynniki te mogą niewątpliwie osáabiaü wpáyw
zmian cen surowca na inflacjĊ. Z badaĔ Banku ĝwiatowego wynika ponadto, Īe wĞród
krajów rozwiniĊtych, wpáyw tendencji cenowych na rynku ropy na inflacjĊ mierzoną
cenami konsumenta jest wyraĨniejszy w przypadku Stanów Zjednoczonych niĪ strefy euro i
Japonii, a wĞród krajów rozwijających siĊ wyraĨniejszy w przypadku Indii, Indonezji,
Turcji niĪ Chin czy Brazylii, co táumaczy siĊ w duĪej mierze odmiennymi wzorcami
konsumpcji energii, regulacji cenowych i reĪimów kursowych. (World Bank, 2015).
NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe kraje rozwijające siĊ w wiĊkszym stopniu korzystają ze
spadku cen surowca od krajów rozwiniĊtych, gdyĪ energia i ĪywnoĞü stanowi w ich
przypadku wiĊkszą czĊĞü koszyka konsumpcyjnego. RównieĪ oczekiwania inflacyjne
w krajach rozwijających siĊ bardziej odpowiadają na zmiany cen surowca.
Kolejnym kanaáem oddziaáywaĔ zmian cen ropy są pozycje fiskalne krajów. Dla
przykáadu, w przypadku bardzo silnie uzaleĪnionej od eksportu ropy naftowej Arabii
Saudyjskiej, wpáywy z eksportu surowca stanowią 90% dochodów budĪetowych (Khan,
2017). Rekordowy deficyt budĪetowy Arabii Saudyjskiej odnotowany w roku gwaátownego
spadku cen surowca (2015), wyniósá 15% PKB. W przypadku Iranu, spadek cen ropy
powoduje silny niedobór dochodów budĪetowych - szacuje siĊ Īe dla tego kraju cena
ksztaátująca siĊ na poziomie co najmniej 100 USD/baryákĊ pozwala zrównowaĪyü budĪet.
(Khan, 2017). W przypadku niektórych krajów eksporterów ropy, (gáównie regionu
Bliskiego Wschodu oraz Afryki), wpáywy związane z eksportem surowca stanowią wiĊcej
niĪ poáowĊ wpáywów budĪetowych. (World Bank, 2015). Wedáug analiz Bloomberga,
w grudniu 2014 r., wszystkie kraje czáonkowskie OPEC z wyjątkiem Kataru, nie mogáy
liczyü na wpáywy z eksportu ropy dla zrównowaĪenia budĪetów krajowych. Z szacunków
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wynika, Īe wiĊkszoĞü krajów OPEC potrzebuje ceny powyĪej 80 USD za baryákĊ ropy, aby
zrównowaĪyü budĪet krajowy. (Khan, 2017). W przypadku tych krajów, spadające ceny
ropy mogą spowodowaü napiĊcia w polityce fiskalnej, zaĞ pogarszające siĊ prognozy
wzrostu sprzyjaü deprecjacji kursu. W niektórych krajach, napiĊcia wynikające ze spadku
wpáywów budĪetowych mogą byü áagodzone przez róĪne bufory finansowe - np. transfery
Ğrodków zakumulowanych w ramach PaĔstwowych Funduszy Majątkowych (Sovereign
Wealth Funds) lub rezerwach walutowych. W przypadku takich krajów jak Libia, czy
Jemen, które nie dysponują takimi buforami finansowymi, spadek cen ropy moĪe oznaczaü
znaczne dostosowania zewnĊtrzne i fiskalne, w tym poprzez deprecjacjĊ kursu lub
skurczenie importu.
Zmiany cen ropy mogą takĪe przeáoĪyü siĊ na wzrost zmiennoĞci na rynkach
finansowych, w tym walutowych, oraz wpáynąü na przepáywy kapitaáowe. Spowolnienie
gospodarcze w krajach eksportujących ropĊ moĪe spowodowaü pogorszenie bilansów
przedsiĊbiorstw, a poprzez wzrost portfela záych kredytów, takĪe banków. Premia za
ryzyko kraju i inne rodzaje ryzyk moĪe wzrosnąü, podnosząc koszt kredytu i dodatkowo
osáabiając aktywnoĞü gospodarczą.
Dobrym przykáadem ilustrującym wpáyw wahaĔ cen ropy na przepáywy kapitaáowe
jest zjawisko akumulacji/dekumulacji rezerw walutowych. Kraje eksportujące ropĊ naftową
naleĪaáy (od poáowy lat 90) do kluczowych uczestników procesów akumulacji rezerw
w gospodarce globalnej, przyczyniając siĊ jednoczeĞnie do narastania tzw. nierównowag
globalnych. W ciągu dekady 2005-2015, rezerwy w posiadaniu eksporterów ropy ulegáy
piĊciokrotnemu zwiĊkszeniu, od 2004 r. stanowiąc 15% skumulowanego wzrostu
Ğwiatowych zasobów rezerw (IMF, 2015). Stanowiáy tym samym istotne Ĩródáo
finansowania globalnego systemu bankowego i rynków kapitaáowych. Depozyty
pochodzące z krajów eksportujących ropĊ w bankach raportujących w Banku
Rozrachunków MiĊdzynarodowych ulegáy podwojeniu od 2004 r., kraje te posiadają
(zarówno sektor publiczny, jak i prywatny) bardzo duĪy udziaá amerykaĔskich aktywów
(akcji, papierów dáuĪnych emitowanych przez rząd i podmioty rządowe). ZawĊĪenie
nadwyĪek páatniczych krajów eksporterów wynikających ze spadku wpáywów z ropy
doprowadziáo do gwaátownego spadku poziomu akumulowanych rezerw juĪ w 2014 r.
Spadek ten byá szczególnie widoczny w przypadku Arabii Saudyjskiej i Rosji (choü naleĪy
pamiĊtaü, Īe w Rosji byáy teĪ inne przyczyny gáĊbokiego spadku rezerw, mianowicie
sankcje miĊdzynarodowe, redukcja zagranicznego finansowania).
Innym kluczowym kanaáem oddziaáywania spadku cen są pozycje zewnĊtrzne krajów.
Zasadniczo, na skutek spadku cen ropy, pozycje zewnĊtrzne eksporterów pogarszają siĊ,
zaĞ importerów poprawiają. Szczególnie duĪe spadki nadwyĪek páatniczych odnotowaáy
kraje naleĪące do GCC (Gulf Cooperation Council – Rady Wspóápracy Zatoki Perskiej), na
czele z Arabią Saudyjską. Kraj ten jeszcze w roku 2013 odnotowywaá nadwyĪkĊ na
rachunku obrotów bieĪących siĊgającą 18% PKB, zaĞ w 2015 r. ulegáa ona gáĊbokiej
korekcie, przeksztaácając siĊ w deficyt na rachunku obrotów bieĪących siĊgający 8% PKB.
Istotne zawĊĪenie nadwyĪek páatniczych odnotowaáa teĪ Norwegia, gdzie cena tamtejszej
ropy spadáa w ciągu póátora roku o 72%. NadwyĪka páatnicza Norwegii ulegáa skurczeniu z
10% PKB w 2012 r. do niewiele ponad 4% PKB w 2016 r., wáączając w to zwrot z
aktywów ulokowanych w PaĔstwowych Funduszach Majątkowych. Wobec niepewnoĞci
odnoĞnie przyszáego ksztaátowania cen ropy, w Norwegii rozpoczĊáa siĊ dyskusja na temat
potencjalnej rewizji reguáy fiskalnej dotyczącej wpáywów z eksportu ropy. WyraĪane są
poglądy, Īe stosowana od 2001 r. reguáa oparta na wydatkach (spending rule) jest bardziej
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racjonalną strategią niĪ reguáa oparta na permanentnym dochodzie (permanent income rule)
w warunkach spadku cen ropy. (Olsen, 2018).
W przypadku USA jednakĪe, ze wzglĊdu na wysoki stopieĔ niezaleĪnoĞci
energetycznej kraju, bilans handlowy jest w wysokim stopniu odizolowany od zmian cen
energii. Szacuje siĊ, Īe – uwzglĊdniając obecną strukturĊ pozyskiwania zasobów
energetycznych, wzrost cen ropy o 20 USD prowadzi do wzrostu deficytu na rachunku
obrotów bieĪących najwyĪej o 0.1 % PKB, a wpáyw ten moĪe byü jeszcze mniejszy (IMF,
2018).
Jak wspomniano, poniewaĪ w okresie spadku cen ropy jednoczeĞnie wzrastają
dochody importerów, na skutek transferu dochodów dokonuje siĊ globalna realokacja
majątku. W 2015 r. MFW szacowaá, Īe 40% spadek cen ropy powinien siĊ przeáoĪyü na
transfer dochodów od eksporterów do importerów o okoáo 1% globalnego PKB. Zwracaá
takĪe uwagĊ, Īe zjawisko utraty dochodów cechuje siĊ wysokim stopniem koncentracji,
jako Īe 5 krajów odpowiada za ponad poáowĊ eksportu ropy, a 10 najwiĊkszych
eksporterów za 75% eksportu surowca. (Husain, 2015).
Ponadto, jak wskazuje MFW, taka redystrybucja Ğrodków miĊdzy podmiotami
o róĪnych preferencjach dotyczących oszczĊdnoĞci i konstruowania portfela
inwestycyjnego moĪe mieü reperkusje rynkowe, na przykáad moĪe powstaü presja na
podwyĪkĊ globalnych dáugoterminowych realnych stóp procentowych. (IMF, 2015).
Citibank wskazuje na moĪliwe negatywne efekty wynikające z niĪszych przepáywów
kapitaáu z krajów eksportujących ropĊ na globalne aktywa o staáym dochodzie. (Citibank,
2015).
Jak wskazuje jednak MFW, zarówno niĪsza globalna rola ropy w kreacji PKB, jak
i rewolucja energetyczna w USA mogą oznaczaü, Īe zmiany cen surowca bĊdą miaáy
sáabnący efekt redystrybucji majątku w porównaniu do początku lat 2000. W szczególnoĞci,
redystrybucja majątku z USA i innych eksporterów z krajów rozwiniĊtych w kierunku
gáównych eksporterów (Rosja, Arabia Saudyjska) moĪe byü znacznie sáabsza. (IMF, 2018).
Bank ĝwiatowy dostrzega takĪe inne globalne konsekwencje spadku cen - finansowe
napiĊcia krajów emerging markets zaliczanych do tzw. duĪych eksporterów ropy mogą
wywoáaü efekt zaraĪania dla innych krajów zaliczanych do gospodarek wschodzących.
Przykáadem takiego oddziaáywania byáo przeáoĪenie napiĊü na rynkach finansowych Rosji
na kraje Azji ĝrodkowej. (World Bank, 2015).
NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe w przypadku krajów importerów, wyĪsze oszczĊdnoĞci –
publiczne i prywatne mogą podnosiü aktywnoĞü gospodarczą poprzez niĪsze stopy
procentowe, na skutek poprawy pozycji zewnĊtrznej i finansowej oraz niĪszej premii za
ryzyko kraju.
Ostateczny wpáyw niĪszych cen ropy na poszczególne kraje zaleĪy od wielu
czynników, w tym znaczenia surowca w ich eksporcie i imporcie, roli sektora w kreowaniu
dochodów budĪetowych, cyklu koniunkturalnego kraju, pola manewru dla polityki
pieniĊĪnej i fiskalnej.

Implikacje spadku cen dla krajowych polityk makroekonomicznych
Ksztaát polityki gospodarczej w reakcji na spadek cen ropy powinna zaleĪeü od takich
czynników jak: znaczenie szoków terms of trade (ich rozmiar i kierunek oddziaáywania),
uwarunkowania fiskalne i ksztaátowanie siĊ pozycji zewnĊtrznej kraju, rodzaj reĪimu
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kursowego, poziom inflacji, ksztaátowanie siĊ cyklu koniunkturalnego w kraju oraz
trwaáoĞü szoku. (Husain, 2015). UwzglĊdniając róĪnorodną naturĊ powyĪszych czynników,
zarządzanie powstaáym szokiem naftowym wymaga kombinacji polityk: pieniĊĪnej,
kursowej, fiskalnej i strukturalnej.
Dla importerów, spadająca inflacja moĪe stwarzaü pole dla akomodacyjnej polityki
pieniĊĪnej, która z kolei moĪe wspieraü wzrost gospodarczy. JednakĪe, wobec sáabego
popytu globalnego i „bliskich zeru stóp procentowych” banku centralnego, a wiĊc zjawisk,
jakie wystĊpują przy obecnym szoku naftowym, polityka pieniĊĪna musi stawiü czoáa
naciskom deflacyjnym. Sytuacja ta, szczególnie odczuwalna w Europie, spowodowaáa
koniecznoĞü kotwiczenia oczekiwaĔ inflacyjnych poprzez luzowanie polityki pieniĊĪnej lub
stosowania jakoĞciowego instrumentu polityki pieniĊĪnej, jakim jest tzw. forward
quidance.
W przypadku krajów eksporterów ropy o elastycznych reĪimach kursowych,
wyzwaniem dla banku centralnego jest znalezienie równowagi miĊdzy takimi celami jak
wspieranie wzrostu oraz utrzymanie stabilnej inflacji i zaufania inwestorów do waluty
(World Bank, 2015). Analizując adekwatnoĞü reĪimu kursowego w zarządzaniu szokiem
cenowym, naleĪy pamiĊtaü, Īe gwaátownemu spadkowi cen ropy mogą towarzyszyü
znaczne odpáywy kapitaáu, utrata rezerw walutowych, gwaátowne deprecjacje kursu
walutowego.
Wydaje siĊ zasadnym, aby kraje o wiĊkszej podatnoĞci na szok rozwaĪyáy deprecjacjĊ
i/lub wiĊkszą elastycznoĞü kursową. NajwiĊkszy negatywny szok terms of trade uderzyá
kraje o staáych reĪimach kursowych, stanowiąc tym samym dodatkową presjĊ na rolĊ
pozostaáych polityk w procesach dostosowawczych. Nie oznacza to jednak, Īe dla
wszystkich krajów eksporterów szoki cenowe na rynku ropy powinny oznaczaü
jednoznaczną rekomendacjĊ w postaci wzrostu elastycznoĞci reĪimu kursowego.
Rekomendacja wzrostu elastycznoĞci reĪimu kursowego zaleĪy od takich czynników jak:
zdolnoĞü kraju do prowadzenia niezaleĪnej polityki pieniĊĪnej, wiarygodnoĞü przyjĊtego
kursu centralnego, gáĊbokoĞü rynków finansowych, stopieĔ dywersyfikacji struktur
gospodarczych, elastycznoĞü polityki fiskalnej. JeĞli udziaá sektorów nie opartych na ropie
jest maáy, a import towarów i usáug duĪy, zmiany kursu odgrywają ograniczoną rolĊ w
uáatwianiu niezbĊdnego dostosowania w popycie i równowadze zewnĊtrznej. (IMF, 2015).
NiĪsze ceny ropy oznaczają takĪe istotne implikacje dla krajowych polityk fiskalnych.
W przypadku krajów eksportujących surowiec, jeĞli rząd nie ma odpowiednich buforów dla
zapewnienia pokrycia wydatków, spadek dochodów budĪetowych moĪe uruchomiü
niezbĊdną konsolidacjĊ fiskalną. WysokoĞü istniejących buforów moĪe determinowaü
szybkoĞü procesów dostosowawczych.
Dla krajów eksporterów charakteryzujących siĊ duĪym udziaáem wydatków
sztywnych w polityce fiskalnej, czynnikiem uáatwiającym proces dostosowawczy mogáaby
okazaü siĊ elastycznoĞü reĪimu kursowego. Wydaje siĊ, Īe kurs walutowy jest najbardziej
naturalnym narzĊdziem procesów dostosowawczych. W trakcie ostatniego epizodu spadku
cen, niektóre kraje doĞwiadczyáy deprecjacji kursu, zdewaluowaáy swoje waluty, lub
pozwoliáy na wzrost elastycznoĞci kursu, podczas gdy inne pozostaáy przy kursie
centralnym ustalonym do USD i wraz z nim pozwalaáy na aprecjacjĊ kursu (wiĊkszoĞü
krajów GCC). W przypadku Rosji znamienne byáo wykorzystanie rezerw walutowych jako
narzĊdzia stabilizującego. DuĪy drenaĪ rezerw i koszty interwencji przyczyniáy siĊ do tego,
Īe w listopadzie 2014 r. Rosja przeszáa na páynny reĪim kursowy. Nie ma jednak
konsensusu w badaniach empirycznych, Īe wiĊksza elastycznoĞü kursu uáatwia
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dostosowania zewnĊtrzne. Eksporterzy ropy charakteryzują siĊ takimi specyficznymi
uwarunkowaniami, które obniĪają efektywnoĞü kursu walutowego jako instrumentu
dostosowawczego. A.Behar i in. podkreĞla, Īe w nastĊpstwie deprecjacji moĪe wystąpiü
skurczenie dochodu, ale niezdywersyfikowana gospodarka ogranicza zakres substytucji
importu, droĪszy import jeszcze pogarsza wiĊc bilans handlowy. Podobnie, (z kilkoma
wyjątkami), producenci ropy są cenobiorcami, wiĊc caákowite zyski z eksportu mogą nie
byü istotne. (Behar, 2016).
Z kolei MFW podkreĞla, Īe elastyczny reĪim kursowy pozwala czĊĞciowo uniknąü
wpáywu niĪszych cen ropy na dostosowania zewnĊtrzne i fiskalne, o ile nie ma istotnych
niedopasowaĔ walutowych wynikających, na przykáad z wysokiego stopnia dolaryzacji.
Z kolei kraje o staáych reĪimach kursowych powinny, zdaniem MFW, zacieĞniü polityki
makroekonomiczne (szczególnie fiskalną), jeĞli chcą utrzymaü ten reĪim kursowy.
W przypadku eksporterów, jest wiele czynników, które ograniczają wpáyw kursu
walutowego na wolumen handlu. Cena ropy jest ustanawiana w USD na rynkach
miĊdzynarodowych, a wiĊkszoĞü producentów doĞwiadcza doskonale elastycznej krzywej
popytu. W szczególnoĞci, w mniej zdywersyfikowanych gospodarkach, eksport nie
pochodzący z ropy stanowi maáy udziaá w koszyku eksportowym. Ponadto, wysoka
zaleĪnoĞü od importu oraz ograniczone moĪliwoĞci substytucji, ograniczają odpowiedĨ
wolumenów importu na ruchy cen relatywnych. (Behar, 2016).
Analizując zakres dostosowaĔ fiskalnych podjĊtych w krajach eksporterach w reakcji
na napiĊcia w równowadze zewnĊtrznej, moĪna wyodrĊbniü kilka obszarów dziaáaĔ:
- ciĊcia wydatków (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Irak, Algieria).
Wskazuje siĊ, Īe kraje naleĪące do GCC mają przestrzeĔ do ciĊcia wydatków publicznych,
które bardzo siĊ rozrosáy w czasie boomu cenowego. ĝrednio kraje GCC wydają
dwukrotnie tyle, co inne kraje zaliczane do tzw. emerging markets i rozwijające siĊ na páace
w sektorze publicznym, a prawie 50% wiĊcej na inwestycje publiczne w stosunku do PKB.
- poszukiwania nowych Ĩródeá dochodów: np. wzrost podatku dochodowego przedsiĊbiorstw
(Oman), podatki od nowych kategorii towarów, np. alkohol, tytoĔ (Bahrajn). Kraje GCC
planują wprowadzenie podatku VAT.
- zredukowanie ulg podatkowych (Iran).
- reformy cen energii – w krajach GCC wzrost opáat za wodĊ, elektrycznoĞü, paliwa (IMF,
2016).
Niektóre kraje (Algieria i Iran), oprócz dostosowaĔ fiskalnych, zezwoliáy swoim
walutom na deprecjacjĊ, co podniosáo dochody budĪetowe w krajowej walucie.
W warunkach dáugookresowego spadku cen surowca, powstaje problem stabilizacji
fiskalnej kraju (fiscal sustainability). Przy braku odpowiedniej konsolidacji fiskalnej,
deficyty budĪetowe bĊdą musiaáy byü pokrywane z zakumulowanych aktywów, poprzez
emisjĊ dáugu, lub poĪyczanie z zagranicy. NiezbĊdne stanie siĊ zatem znalezienie
równowagi miĊdzy wykorzystywaniem buforów finansowych, emisją dáugu (który co
prawda pozwoli rozwinąü krajowe rynki kapitaáowe, ale potencjalnie moĪe wypchnąü
prywatne inwestycje), a poĪyczaniem Ğrodków z zagranicy.
MFW podkreĞla takĪe, Īe szybkie tempo procesów dostosowawczych w krajach
eksportujących moĪe byü wzmacniane poprzez ponowne, gwaátowne oszacowanie ryzyka
kredytowego i ryzyka kraju przez inwestorów, jednoczeĞnie utrudnione przez wspomnianą
ograniczoną dywersyfikacjĊ sektorową (IMF, 2015). Mimo, Īe kraje dotkniĊte negatywnym
szokiem cenowym nie doĞwiadczyáy kryzysu w systemie bankowym, podkreĞla siĊ takĪe, aby
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kraje szczególnie podatne na napiĊcia finansowe wzmocniáy dodatkowo politykĊ
makroostroĪnoĞciową.
NiĪsze ceny ropy stanowią dla eksporterów surowca okazjĊ do przeprowadzenia
reform strukturalnych, oraz podjĊcia wysiáków w kierunku zdywersyfikowania produkcji.
MFW zwraca uwagĊ na trudnoĞci w procesach dostosowawczych w przypadku sáabej
dywersyfikacji struktur eksportowych, co jest szczególnie widoczne w przypadku krajów
naleĪących do GCC. W przypadku tych krajów wystĊpują takĪe inne ograniczenia dla
polityk dostosowawczych: wysoki wspóáczynnik przeniesienia zmian kursu walutowego na
ceny w imporcie oraz ograniczona infrastruktura dla krajowej polityki pieniĊĪnej, z uwagi
na przyzwyczajenie tych krajów do wieloletniego stosowania kursu staáego w stosunku do
USD. MFW rekomenduje tym krajom pozostanie przy reĪimach kursów staáych, z
naciskiem na rolĊ konsolidacji fiskalnej w procesach dostosowawczych. Wskazuje, Īe niski
poziom dáugu publicznego umoĪliwia zwiĊkszanie deficytów budĪetowych, których
finansowanie mogáoby jednoczeĞnie – poprzez emisjĊ papierów dáuĪnych – sprzyjaü
pogáĊbianiu krajowych rynków finansowych. (IMF, 2015).
Pozytywny przykáad doĞwiadczeĔ z dywersyfikacją struktur Meksyku i Malezji
wskazuje, Īe nastĊpuje ona w warunkach malejących wpáywów z eksportu ropy i polega
zarówno na dywersyfikacji wertykalnej (w kierunku gazu, sektora petrochemicznego) oraz
horyzontalnej (poza te sektory), z poáoĪeniem nacisku na wzrost zaawansowania
technologicznego i wzrost konkurencyjnoĞci kraju (World Bank, 2015). MFW zwraca takĪe
uwagĊ, Īe niezbĊdne reformy w sektorze realnym i finansowym mogą wzmocniü rolĊ
sektora prywatnego i tym samym przyspieszyü proces dywersyfikacji struktur eksportu
(IMF, 2015).
PowyĪsze rozwaĪania mają na celu zobrazowanie, Īe w dyskusji na temat optymalnej
polityki gospodarczej dotyczącej krajów eksporterów borykających siĊ ze spadkiem cen,
wystĊpuje ciekawy nurt dotyczący tego, która polityka – fiskalna czy kursowa, powinna
odgrywaü aktywną rolĊ w procesach dostosowawczych. A.Behar wykazuje empirycznie, Īe
– z uwagi na silne ograniczenia - pierwszoplanową rolĊ powinna odgrywaü polityka
fiskalna. W przypadku niezdywersyfikowanych eksporterów, kurs walutowy ma maáy (lub
Īaden) wpáyw na bilans obrotów bieĪących, zaĞ polityka fiskalna istotny. W badaniach
regresji, gdzie bilans handlowy jest zmienną zaleĪną, wykazuje, Īe wartoĞü waluty ma
nieznacznie silniejszy wpáyw na bilans handlowy niĪ na bilans obrotów bieĪących, wydatki
rządowe mają znacznie silniejszy wpáyw na rachunek obrotów bieĪących niĪ na rachunek
handlowy. RozwaĪania te prowadzą zatem do wniosku, Īe zmiana kursu walutowego daje
silniejszy impuls dostosowawczy w przypadku bardziej zdywersyfikowanych krajów.
Autor zastanawia siĊ jednoczeĞnie nad kosztami i korzyĞciami obu instrumentów polityki
dostosowawczej. Zwraca uwagĊ, Īe konsolidacja fiskalna moĪe spowodowaü potencjalnie
procykliczną redukcjĊ w zagregowanym popycie. W przeciwieĔstwie, sáabsza waluta moĪe
wspieraü aktywnoĞü gospodarczą poprzez wzrost eksportu netto, ale jednoczeĞnie moĪe
pogarszaü bilanse, jeĞli pasywa zagraniczne przewyĪszają zagraniczne aktywa. (Behar,
2016).
Dla krajów importujących, spadek cen ropy tworzy okazjĊ do obciĊcia kosztownych
programów subsydiowania sektora energetycznego i skierowania tych funduszy na inne
projekty infrastrukturalne i pro wzrostowe. Reformy takie zostaáy przeprowadzone min. w
Egipcie, Indiach, Indonezji i Malezji w 2014 r., polegaáy gáównie na usuniĊciu
znieksztaáceĔ i nieefektywnoĞci związanych z subsydiami. Dziaáania takie pozwalają
poprawiü sytuacjĊ fiskalną kraju i zwiĊkszyü stopĊ oszczĊdnoĞci, inwestycje lub wydatki
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socjalne. Epizod spadku cen stanowi takĪe dobrą okazjĊ do wzmocnienia wiarygodnoĞci
polityki pieniĊĪnej.
Kraje naleĪące do tzw. duĪych importerów ropy (Brazylia, Indie, Indonezja, Turcja),
skorzystaáy z niĪszych cen ropy, która przeáoĪyáa siĊ na spadek inflacji i zredukowanie
deficytu na rachunku obrotów bieĪących. Niektórzy importerzy, na skutek efektów
spillover, odczuli skutki spowolnienia gospodarczego w krajach eksporterach. Na przykáad
wspomniane juĪ kraje Azji ĝrodkowej odczuáy negatywne konsekwencje recesji w Rosji,
doĞwiadczając obniĪenia aktywnoĞci gospodarczej. (World Bank, 2015).
W przypadku krajów na niskim i Ğrednim poziomie rozwoju, zarówno eksporterów,
jak i importerów, podjĊte reformy w sektorze energetycznym mogą mieü bardzo istotne
korzyĞci dla rozwoju gospodarczego kraju.

Podsumowanie
W perspektywie dáugookresowej, zdaniem ekspertów, naleĪy siĊ spodziewaü dalszego
utrzymania siĊ trendu zmiennoĞci cen ropy. W perspektywie najbliĪszych lat, swoista
wojna cenowa miĊdzy USA a krajami OPEC, prowadząca do nadpodaĪy surowca, powinna
byü wiodącym czynnikiem ograniczającym wzrost cen. Sprawia to, Īe eksporterzy ropy
bĊdą musieli znaleĨü optymalny ukáad polityki gospodarczej, który pozwoli záagodziü
negatywne konsekwencje spadku cen.
W trakcie ostatniego epizodu spadku cen ropy, cechą wspólną byáo pogorszenie
pozycji zewnĊtrznych krajów eksporterów. Reakcja ze strony polityki gospodarczej byáa
róĪna w poszczególnych krajach, co potwierdza tezĊ, Īe nie ma optymalnej policy mix w
zarządzaniu negatywnym szokiem cenowym. Niektóre kraje wykorzystywaáy gáównie
aktywną politykĊ kursową, inne (np. Arabia Saudyjska) poáoĪyáy nacisk na konsolidacjĊ
fiskalną, dokonując ciĊü w wydatkach i przeprowadzając reformy strukturalne. NiezaleĪnie
od poáoĪenia punktu ciĊĪkoĞci miĊdzy politykĊ kursową a fiskalną w procesach
dostosowawczych, dalsze pogáĊbianie reform strukturalnych w krajach eksporterach jest
kluczowe. Priorytetami reform są: poprawa Ğrodowiska biznesowego, redukcja luki w
páacach sektora prywatnego i publicznego, prywatyzacja przedsiĊbiorstw paĔstwowych.
Oprócz zaprezentowanych determinant cen, czynnikiem mogącym odegraü istotną rolĊ
w ksztaátowaniu rynku surowca moĪe byü odejĞcie od USD jako waluty rozliczania
transakcji eksportowych na rynku ropy i oparcie ich w walutach innych krajów, na czele z
Chinami. Proces wyáaniania siĊ petrojuana, zapoczątkowany w 2014 r., wraz z akceptacją
kilku krajów dla przeprowadzania transakcji w walucie chiĔskiej, moĪe mieü istotne
implikacje dla USA (deprecjacja USD, proces wzrostu stóp procentowych, recesja
gospodarcza, wzrost kosztów obsáugi dáugu publicznego), a takĪe dla stabilnoĞci
miĊdzynarodowego systemu finansowego.
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Smart Contracts as a New Technology in the Digital Economy
Abstract. Digital technologies have a number of advantages that contribute to the development
of the economy and make it more transparent. Some of the main features of modern digital
technologies are speeding up business processes, reducing costs, eliminating the possibility of fraud,
ensuring the transparency of the system and the ability to check and analyze the system. Regardless of
whether a commercial or government organization uses the technology, in any case, there is a wide
range of possibilities of its application. One of these technologies is blockchain. A blockchain is
a distributed database in which storage devices are not connected to a shared server. This database
stores an ever-growing list of ordered records called blocks. Each block contains a timestamp and
a link to the previous block. The article defines a smart contract, describes the main areas of its
application and provides processes similar to smart contracts, but working outside the blockchain.
We also consider some of the risks that arise when working with smart contracts.
Key words: smart contract, cryptocurrency, blockchain
JEL Classification: D86, G23, O16, O31

Introduction
Technological progress does not stand still and over the past 20 years we have
witnessed the rapid development of the Internet, which undoubtedly influenced both our
daily lives and ways of doing business. Mentioned technological progress include also the
emergence of e-Commerce.
According to the Decree of the President of the Russian Federation dated 09.05.2017
ʋ 203 “On the Strategy of development of the information society in the Russian
Federation for 2017 – 2030” the current system of management should be transformed into
a digital economy. The digitalization is, for example, the key factor of production because
processing of large volumes data in digital form and the use of such analysis results can
significantly improve the efficiency of production, technology, equipment, storage, sale,
delivery of goods and services. The Decree of President of The Russian Federation marked
the beginning of intensive use of information and communication technologies by state
bodies, business and citizens (Babkin et al., 2017). As part of this trend, the main way to
ensure the efficiency of economic activity of the subject should be the introduction of data
processing technologies that will reduce costs in the production of goods and services. This
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requirement has determined the relevance of this paper, the purpose of which is the
economic justification of the effectiveness of the use of distributed registers and smart
contracts in the course of economic activities of entities. Today we are witnessing the
development and implementation of completely new technologies that can change the
world, as the Internet did in its time. One such technology is the technology of the
blockchain. In this paper we present only a basic characteristic of blockchain and smart
contracts.

The blockchain
For the first time, the term blockchain appeared as the name of a fully replicated
distributed database implemented in the Bitcoin system. This explain why the blockchain is
often referred to transactions in various cryptocurrencies, but the technology of block chains
can be extended to any interconnected information blocks (Genkin et al., 2017). Bitcoin was
the first application of blockchain technology in October 2008 (Iansiti et al., 2017).
Blockchain technology ensures that data will not be changed during transmission.
Therefore, it can find application not only in the field of Finance, but also in other areas,
including real estate and health. However, the financial sector is, if not the most promising,
then the most solvent source of demand for smart contracts. Many business processes in the
industry are still accompanied by piles of related securities, which complicate doing
business, and make up a significant share of the revenue of intermediaries. Blockchain
offers special features that are called smart contracts. The introduction of smart contracts
can simplify these processes, so the major players themselves have started to develop in
this area. Smart contracts are automatically created in the system, copied to different stores,
and executed using distributed computing. Therefore, after the execution of the smart
contract it cannot be corrected, even if later it is found vulnerabilities.
A smart contract is an automatically used process that provides all possible options for
the development of events and there is no possibility of making amendments. This term
appeared in the article of the American cryptographer Nick Szabo, which was published in
1994. According to Nick Szabo's idea, self-executing smart contracts, first of all, must
fulfill the specified conditions of the "contract", reducing the number of costs and errors
associated with the human factor. At the same time, smart contracts should save the world
from intermediaries who are now involved in the performance and enforcement of the
obligation in one way or another. In addition, Nick Szabo believed that with the advent of
smart contracts virtually disappear all sorts of fraudulent transactions.
Like any other contract, a smart contract has its own objects.
x Signatories. Signatories are parties to a smart contract that accept or waive the terms
using electronic signatures. A direct analogue is the signature of the sender of funds in
the Bitcoin network, which confirms the transaction in the chain of blocks (Babkin et
al., 2017).
x Subject of contract. The subject of the contract can only be an object within the
environment of the smartest contract, or it must be ensured unhindered, direct access
of the smart contract to the subject of the contract without human intervention. This is
the most difficult issue that could not be solved before the advent of cryptocurrencies
in 2009.
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Conditions. The terms of the smart contract must have a full mathematical description,
which can be programmed in the environment of the smart contract. It is
in the conditions described the logic of execution of the points of the subject of the
contract.
A prerequisite for such contracts is the existence of a specific execution environment.
Certain conditions are required:
x The use of widespread electronic signature methods based on public and private keys
(asymmetric encryption).
x Existence of open, decentralized and trusting databases for executed transactions, the
operation of which completely excludes the human factor. As an example: blockchain
in Bitcoin.
x Decentralization of the smart contract execution environment. As an example:
Ethereum, Codius, Counterparty.
x Reliability of the digital data source. As an example: root SSL certification authorities
in databases of modern Internet browsers.
A smart contract can update the data in the blockchain in accordance with the initially
set rules — for example, transfer digital assets from one participant to another. As soon as
the new technology gains momentum, smart contracts will make a real digital revolution,
which will be comparable to the invention of HTML, which radically changed the Internet,
and later the entire world economy.
Proponents of smart contracts argue that many of their types can be made partially or
completely self-executing and self-sufficient. Smart contracts based on cryptography can
provide better security than traditional contracts based on the law, and reduce other
transaction costs associated with the conclusion of contracts and possible legal costs.
According to the British magazine The Economist, smart contracts have the prospect
of becoming the most important application of blockchain technology (Genkin et al., 2017).
The use of smart contracts in their activities helps various companies in many areas of
life to simplify their activities. For example, the R3 consortium, which includes 45 large
financial institutions, is developing in the field of blockchain application in the financial
industry. More than 15 participating banks have developed prototypes of smart contracts
for factoring operations, providing participants with the opportunity to see the data on
transactions in real time. At the same time, in parallel, banks are also conducting their
internal development:
x Barclays uses smart contracts to automate the payment and the change of right to
possession during the transaction.
x HSBC and Bank of America replaced letters of credit with smart contracts (written
guarantee from the payer's Bank to the payee's Bank) (Golikova et al., 2017).
In Russian Federation, the technology has also been developed. Last year, Alfa-Bank
and S7 conducted the first financial transaction using blockchain in Russia. Two smart
contracts were used at once-for opening and execution (closing) of the letter of credit.
Interacting with each other smart contracts are designed to reduce the negative
consequences of a potential error in the code of one of them.
Smart contracts are quite seriously considered as an alternative to existing exchanges
for transactions with securities. Given the fact that securities are currently virtually all
virtualized and exist only in the form of electronic registers, the transfer of securities
trading to the blockchain is only a matter of time.
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As an example, we will give the first transaction with securities in Russia with the use
of smart contracts in the blockchain, held on September 29, 2017. This transaction was
carried out by «National settlement Depository» and consisted of execution of
Raiffeisenbank's order to purchase MegaFon bonds (Butenko, 2014).
The use of smart contracts is now possible in theory even in the election system.
According to experts, it is almost impossible to falsify the election results, but thanks to
smart contracts, it is possible to completely exclude the possibility of external interference
in the voting system. In such a case, the votes would be placed in a distributed register and
would require exceptional computing power to decode them. There are no such computers,
so it will be impossible to hack this system.
The full implementation of smart contracts in the election system is not yet a prospect
for the nearest future. However, public services are already working hard on the most
obvious advantage of the blockchain – reliable storage of documents. Thus, the Swedish
cadastral service (Lantmäteriet), together with ChromaWay blockchain startup, Kairos
Future consulting firm and Telia mobile provider, is working on its own blockchain
solution. It is designed to eliminate errors related to manual data entry and improve the
reliability of document transmission. At the same time, digital documentation of the
transfer of real estate to the property is carried out with the help of the developed
ChromaWay system of smart contracts.
Since 2017, Moscow has been testing a blockchain platform for voting on urban
governance issues in the Active citizen system. Russian Prime Minister Dmitry Medvedev
believes that the emergence of distributed Ledger technology can have long – term
consequences: «in a few years, cryptocurrencies may disappear, and the technology on the
basis of which they develop – the blockchain will become part of everyday reality».
Smart contracts certainly have their advantages. The advantages of this type of
contract are as follows:
x The safety. The smart contract is encrypted and stored in a distributed manner, which
guarantees protection against loss or unauthorized modification.
x The cheapness and speed. Most processes are automated, and most intermediaries are
eliminated from the process.
x The standardization. Today, there are many options for smart contracts, and you can
choose the right one for a specific task.

The risk of smart contracts
However, despite its power and attractiveness, smart contracts are a source of risks.
An only few types of risk is considered bellow.
Risk 1. Errors in the development of smart contracts
The rules of writing smart contracts are not formalized at the moment, but the main
thing is that the rules of their verification are not described. However, it is not possible to
make changes to the smart contract because it is by definition immutable.
The simplest example: a smart contract is concluded, under the terms of which the
buyer reserves the amount to transfer money when the goods arrive at the warehouse. But
the program code of the smart contract was written with an error — the procedure for
checking the receipt of goods to the warehouse was not implemented. As a result, the
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money paid by the buyer, but the seller will never get, regardless of whether he delivered
the goods or not delivered. Money for the seller lost. Especially carefully should be
developed and smart contracts should be tested at ICO (Biswas et al., 2016).
Risk 2. Compromising the oracles
Oracle programs are specialized services designed to bind the digital world to the real
world and provide smart contracts with input data for their execution. The question of the
immutability and authenticity of the data received from these services.
For example, an attacker could attack an Oracle that provides currency exchange rate
data for currency exchange contracts. After changing its code, it will produce incorrect
data, which entails quite specific financial risks for smart contracts that use this data.
You can also replace the information or modify the physical information that comes to
the entrance of the Oracle. The simplest example is to cover with a light-proof object the
sensor of the Oracle transmitting information about the illumination to the smart contract of
the "Smart city". In this case, the Oracle will constantly assume that it is dark and, as a
result, the smart contract will not extinguish street lights.
Risk 3. The loss of access
All work with the blockchain is based on the fact that you can authorize yourself in the
system only using the private part of the cryptographic key. If, in the case of ordinary
contracts, transactions, etc., it is possible to authorize with the help of third parties (court,
authorities issuing documents, notary, recommendations, etc.), in the case of blockchain
and smart contracts, such a possibility is not provided. If the private part of the key is lost,
you will never be able to recover it.
Risk 4. Lack of legal framework
Non-performance of a normal contract in the real world may be subject to legal
proceedings. The world of blockchain is currently not an object of the legal field. All
transactions conducted within the framework of smart contracts are provided only by the
good will of the participants.
Risk 5. No possibility of risk insurance
Due to the fact that at the moment the legal field when working with the blockchain is
not defined, there is no risk insurance in this market. In the event of any risk events with
a smart contract, all financial consequences are entirely borne only by its participants.

Summary
Blockchain systems, as well as smart contracts, are good for ensuring interaction of
subjects without using intermediaries, but their life is limited by the appearance of artificial
intelligence. After the birth of a developed, devoid of feelings and interest in artificial
intelligence, a place as an arbitrator and Trustee will be occupied by him.
Thus, as a result of the analysis of the use of smart contracts by business entities and
evaluation of its result, it can be concluded that this mechanism has a positive impact on the
competitiveness of any business entity, as cost reduction increases the potential and
sustainability of the organization. In other words, as a result of reducing costs on the above
grounds, the organization will be able to effectively use the available funds for the
expansion of economic activities, which will lead to an increase in profits.
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In this paper we present only a basic characteristic of blockchain and smart contracts.
More detailed and comprehensive analyzes are in preparation.
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Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy
Analysis of the Berry Market – Selected Elements
Synopsis. Celem pracy byáa identyfikacja zmian zachodzących na rynku owoców jagodowych w
Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu dostĊpnych
danych i prezentacji wyników badaĔ wykorzystano metody opisowe i porównawcze. W publikacji
wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotyczące powierzchni upraw, wielkoĞci produkcji i spoĪycia
owoców, ze szczególnym uwzglĊdnieniem owoców jagodowych, na Ğwiecie i wybranych krajach Unii
Europejskiej oraz w Polsce. Analizą objĊto lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni
upraw i wielkoĞci produkcji, lata 2006-2017 w odniesieniu do wielkoĞci spoĪycia, a w badaniach
Polski na tle Ğwiata i wybranych krajów UE, ze wzglĊdu na wielkoĞü produkcji i powierzchniĊ upraw
owoców jagodowych, uwzglĊdniono rok 2016.
Sáowa kluczowe: owoce jagodowe, produkcja, konsumpcja
Abstract. The aim of the work was to identify changes taking place in the market of berries in Poland
and selected European Union countries from 2006 to 2017. Descriptive methods were used to analyse
the available data and present the study results. The work is based on GUS (the Main Statistical Office
in Poland) and FAO data pertaining to cropped area, production volume and fruit consumption level,
paying special attention to berries, in Poland, selected European Union countries and worldwide. Data
for the period 2013-2017 was considered for cropped area and production volume in Poland, 20062017 for consumption level, and the year 2016 for production volume and area under berry plants in
Poland against the background of the world and selected EU countries.
Key words: berry fruit, production, consumption
JEL Classification: O13, Q17

Wprowadzenie
Owoce stanowią waĪny element zdrowej diety. Polacy chĊtnie spoĪywają rodzime
gatunki, a szczególnie jabáka, gruszki, Ğliwki, maliny oraz truskawki (Tomek i Robinson
2001). Od wielu lat wzrasta udziaá organizacji producenckich w sprzedaĪy owoców i
warzyw (Sobczak i in., 2013). JuĪ w 1972 roku wprowadzone zostaáo rozporządzenie Unii
Europejskiej „O wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw”. Aktualnie równieĪ polscy
producenci korzystają ze wsparcia finansowego z funduszy UE, wykorzystując Ğrodki na
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rozwój produkcji i poprawĊ konkurencyjnoĞci na rynku wspólnotowym, a nawet globalnym
(JabáoĔska, 2006). Produkcja owoców jagodowych stanowi bardzo waĪny segment
krajowej produkcji sadowniczej (Paszko i in., 2016). Badania Szuka i in. (2016) wykazaáy,
Īe w latach 2008-2013 produkcja owoców w Polsce byáa blisko dwukrotnie wiĊksza od
krajowego spoĪycia. Badania Gheribi (2012) potwierdziáy malejące miesiĊczne spoĪycie
owoców (o 8%) i warzyw (o 15%) w latach 2004-2008. Wyniki badaĔ dotyczące
czĊstotliwoĞci spoĪycia owoców wykazaáy, Īe najczĊĞciej spoĪywali je konsumenci w
wieku 31-45 lat oraz powyĪej 60 lat (Jąder, 2017). Natomiast z danych GUS
(www.stat.gov.pl) wynika, Īe przeciĊtne miesiĊczne spoĪycie owoców w ostatnich latach
(2010-2016) zwiĊkszyáo siĊ o blisko 6%, przy czym zaobserwowano malejącą wartoĞü
omawianego wskaĨnika w poáączeniu ze zwiĊkszeniem liczby osób w rodzinie. W
rodzinach powyĪej piĊciu osób wskaĨnik ten, w 2016 roku, byá o blisko 40% mniejszy niĪ
Ğrednia ogóáem.
Do owoców jagodowych zalicza siĊ m.in: borówkĊ wysoką, malinĊ, truskawkĊ i
czarną porzeczkĊ. WáaĞciwoĞci lecznicze borówki wysokiej znane są od lat. Owoce
stosowane są w profilaktyce m.in. chorób cywilizacyjnych i ukáadu krąĪenia (Pliszka,
2002). Owoce maliny byáy przez tysiąclecia wykorzystywane w celach odĪywczych i
leczniczych (Krauze-Baranowska, 2007). Pod wzglĊdem zawartoĞci Īelaza i fosforu
truskawki znajdują siĊ na pierwszym miejscu wĞród produkowanych w Polsce owoców
(Karabela, 2006). Czarna porzeczka ma wáaĞciwoĞci przeciwgnilne i przeciwszkorbutowe.
Wywar z owoców hamuje procesy zapalne w nerkach i kanalikach Īóáciowych, obniĪa
ciĞnienie krwi i áagodzi bóle reumatyczne (Karabela, 2008).
Ze wzglĊdu na te cenne wáaĞciwoĞci owoców jagodowych Związek Sadowników RP
zainicjowaá w 2015 r. trzyletni Program Informacyjny „Niezwykáe wáaĞciwoĞci zwykáych
owoców”. W jego ramach prowadzona jest edukacja konsumentów w zakresie korzyĞci
páynących ze spoĪywania europejskich owoców jagodowych. Program skoncentrowany jest
na promocji truskawek, borówek, malin i czarnych porzeczek i jest kampanią promocyjnoinformacyjną, realizowaną na rynkach piĊciu krajów: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii
i Czech (Portal promocji eksportu).

Materiaá i metody badaĔ
Celem pracy byáa identyfikacja zmian zachodzących na rynku owoców jagodowych
w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu
dostĊpnych danych statystycznych i prezentacji wyników badaĔ wykorzystano metody
opisowe i analizĊ porównawczą. CzĊĞü wyników przedstawiono graficznie.
W publikacji wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotyczące powierzchni upraw,
wielkoĞci produkcji i spoĪycia owoców, ze szczególnym uwzglĊdnieniem owoców
jagodowych, na Ğwiecie i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Analizą
objĊto lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni upraw, wielkoĞci produkcji
i w odniesieniu do wielkoĞci spoĪycia, a w badaniach Polski na tle Ğwiata i wybranych
krajów UE uwzglĊdniono rok 2016. Wybór lat do badaĔ podyktowany byá dostĊpnoĞcią
danych statystycznych GUS, w odniesieniu do spoĪycia oraz danych FAO.
W analizie danych dla Polski zastosowano jednopodstawowe (o podstawie staáej)
indywidualne indeksy dynamiki, w odniesieniu do roku 2006. Obliczenia wykonano
zgodnie z wzorem (Ostasiewicz i in., 1999):
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zakáadając, Īe:
yn - wartoĞü cechy w roku badanym (2007,…, 2017),
y1 - wartoĞü cechy w roku bazowym 2006.
Analizując wielkoĞü spoĪycia owoców ogóáem, jagodowych, poáudniowych oraz
jabáek zastosowano wspóáczynnik korelacji Pearsona.

Wyniki badaĔ i omówienie
Powierzchnia uprawy truskawek w Polsce, w latach 2006-2017 (rys. 1), podlegaáa
niewielkim wahaniom, wynosząc Ğrednio 53 tys. ha i byáa blisko dwukrotnie wiĊksza niĪ
powierzchnia uprawy malin (Ğrednio 29 tys. ha). Najmniejszą powierzchniĊ uprawy
truskawek zajmowaáy w 2010 roku (poniĪej 40 tys. ha), a najwiĊkszą w 2006 roku – blisko
60 tys. ha. UwagĊ zwracają zbliĪone wartoĞci tej cechy w odniesieniu do malin i porzeczek
czarnych - Ğrednia 35 tys. ha. Najmniejszą powierzchniĊ zajmowaáy uprawy borówek
(Ğrednio 7 tys. ha) i pozostaáych owoców jagodowych (Ğrednio 1,5 tys. ha). Zmiany
powierzchni upraw borówek byáy najbardziej dynamiczne sposród wszystkich
analizowanych gatunków owoców w badanym okresie - od pow. 1 tys. ha w 2006 roku do
8 tys. ha w 2017 roku. NajwiĊkszy wzrost tej powierzchni nastąpiá w 2010 roku – o 167%
wobec roku wczeĞniejszego.
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Rys. 1. Powierzchnia uprawy owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017
Fig. 1. Cultivation area of berry fruit in Poland, in 2006-2017
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2017.
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Analizując dynamikĊ zmian (tab. 1) wartoĞci omawianej cechy (w odniesieniu do roku
bazowego 2006) moĪna zauwaĪyü, Īe najwiĊkszy spadek tej wartoĞci w przypadku
truskawek, nastąpiá w 2012 roku i wyniósá 16%. Najmniejszą powierzchniĊ uprawy malin
zaobserwowano w roku bazowym (2006), a najwiĊkszą w ostatnim roku - o 76% wiĊkszą
niĪ w roku bazowym. W przypadku porzeczek najwiĊkszy spadek wartoĞci tej cechy
nastąpiá najpierw w 2001, a nastĊpnie w 2017 roku i wyniósá aĪ 11%. Borówki zajmowaáy
najmniejszą powierzchniĊ upraw, podobnie jak maliny, w 2006 roku (blisko 6 razy
mniejszą niĪ wyniosáa wartoĞü maksymalna - w 2017 roku.
Tabela 1. Indeksy dynamiki powierzchni upraw owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (%)
Table 1. Cultivation area dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Truskawki
100
94
97
96
67
91
84
99
95
94
91
92

Maliny
100
121
118
119
174
159
167
169
166
161
172
176

Owoce jagodowe
Porzeczki czarne
100
105
99
98
103
89
101
109
108
107
104
89

Borówki
100
143
164
171
457
343
429
479
479
464
514
571

Pozostaáe
100
114
114
114
171
143
186
214
186
171
200
286

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017.

Analizując wartoĞci zbiorów owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (rys.
2), moĪna wnioskowaü, Īe wĞród analizowanych gatunków dominowaáa truskawka
(Ğrednio 184 tys. ton). WielkoĞci zbiorów malin (Ğrednio 97 tys. ton) i porzeczek czarnych
(Ğrednio 134 tys. ton) byáy doĞü zbliĪone i wyraĨnie wiĊksze od wartoĞci tej cechy
w odniesieniu do borówek (Ğrednio 11 tys. ton) i pozostaáych owoców jagodowych (Ğrednio
3 tys. ton).
Badania Szuka i in. (2016) wykazaáy, Īe Polska byáa w latach 2008-2013 krajem
samowystarczalnym w produkcji owoców jagodowych. ĝrednia wartoĞü wskaĨnika
samowystarczalnoĞci wyniosáa 271%.
Dynamika zmian wartoĞci omawianej cechy (w odniesieniu do roku 2006) pozwala
stwierdziü, Īe najwiĊkszy wzrost wartoĞci tej cechy nastąpiá w przypadku truskawek, o 6%,
w 2015 roku (tab. 2), w przypadku malin o 142% w 2012 roku, w odniesieniu do porzeczek
o 5% w roku 2013, dla borówek o 227% w 2017 roku i dla owoców pozostaáych o 300%
w tym samym roku. Ponadto w 2010 roku nastąpiá wyraĨny spadek wartoĞci tej cechy
w odniesieniu do truskawek – o 23% w stosunku do roku 2009. Zbiory malin spadáy
natomiast aĪ o 40% w roku 2015, po wczeĞniejszym kilkuletnim wzroĞcie i stabilizacji
welkoĞci produkcji. W roku 2010, po wczeĞniejszym wzroĞcie, o 16% spadáa produkcja
borówek i utrzymaáa siĊ na zbliĪonym poziomie do 2012 roku. Na obserwowane spadki
zbiorów owoców gáówny wpáyw miaáy niekorzystne warunki pogodowe.
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Rys. 2. Produkcja owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017
Fig. 2. Production of berry fruit in Poland, in 2006-2017
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017.

Interesujące wyniki badaĔ przedstawiáa KierczyĔska (2015). W badaniach
dotyczących lat 1994–2014 wykazaáa istotną zaleĪnoĞü pomiĊdzy wielkoĞcią produkcji i
eksportu w przypadku jabáek, Ğliwek i wiĞni. Natomiast dla porzeczek czarnych, truskawek
i malin takiej korelacji nie stwierdzono. Zdaniem autorki obserwowany w tym okresie
wzrost produkcji porzeczek czarnych wynikaá z rozwijającego siĊ w Polsce przetwórstwa
owocowo-warzywnego. Podobnie moĪna wyjaĞniü wzrost produkcji malin i truskawek.
Tabela 2. Indeksy dynamiki produkcji owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (%)
Table. 2. Production dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Truskawki
100
90
104
103
79
86
78
99
105
106
102
91

Maliny
100
107
155
156
177
225
242
230
240
149
246
190

Owoce jagodowe
Porzeczki czarne
100
70
101
99
99
85
98
105
84
81
85
68

Borówki
100
106
161
224
188
176
231
259
255
255
300
327

Pozostaáe
100
120
140
167
273
160
173
267
267
253
327
400

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017.
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Dane przedstawione w tabeli 3 pozwalają stwierdziü, Īe udziaá Polski w produkcji
Ğwiatowej, w 2016 roku okazaá siĊ znaczący, w odniesieniu do truskawek (8 miejsce),
malin (miejsce 3) i borówek (miejsce 4).
Ponadto badania Ciebienia i in. (2015), dotyczące lat 2003 – 2012, wykazaáy, Īe
wielkoĞü produkcji malin w Polsce stanowiáa od 10% (w 2003 roku) do 21% (w 2012 roku)
produkcji Ğwiatowej, a w europejskiej odpowiednio od 12% do 28%.
Tabela 3. Produkcja owoców jagodowych w wybranych krajach, w 2016 roku
Table 3. Berry fruit production in selected countries, in 2016
Wyszczególnienie
ĝwiat
Polska
Niemcy
Francja
Portugalia
Hiszpania
Holandia
Wáochy
Chiny
Rosja
Kanada
USA

WielkoĞü produkcji (tys. ton)
Truskawki
Maliny
Borówki
9 118 336
795 249
552 505
196 972
129 063
14 721
143 221
5 617
10 710
58 737
4 030
9 352
8 495
16 972
6 572
366 161
17 808
6 412
57 500
1 820
7 919
131 436
2 245
1 683
3801865
bd
bd
197 523
164 602
3 292
21 858
10 792
178 745
1420570
137829
269257

Udziaá w produkcji Ğwiatowej (%) / lokata
Truskawki
Maliny
Borówki
100
100
100
2,2/8
16/3
2,7/4
1,6/11
0,7/15
1,9/5
0,6/17
0,5/16
1,7/6
0,1/ 40
2,1/10
1,2/8
4,0 / 6
2,2/9
1,2/9
0,6/19
0,2/23
1,4/7
1,4/13
0,3/20
0,3/15
42/1
bd
bd
2,2/7
21/1
60/11
2,4/30
1,4/13
32/2
16//2
17/2
49/1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FAO i www.factfish.com.

Analizując powierzchniĊ upraw (tab. 4) moĪna stwierdziü, Īe Polska uzyskaáa lepsze
lokaty niĪ w odniesieniu do wielkoĞci produkcji, odpowiednio 2, 1 i 3. Wskazywaáoby to
na mniejszą wydajnoĞü produkcji niĪ w pozostaáych krajach. Niemcy uzyskaáy znacznie
niĪszą lokatą w zakresie powierzchni uprawy niĪ produkcji, ale jedynie w przypadku
truskawek. We Francji udziaá w strukturze powierzchni byá zgodny z udziaáem w strukturze
produkcji dla borówek, a udziaá w produkcji pozostaáych owoców byá korzystniejszy od
udziaáu w powierzchni upraw. Portugalia charakteryzowaáa siĊ duĪą wydajnoĞcią produkcji
truskawek. ĝwiadczy o tym 18-punktowa róĪnica lokat ze wzglĊdu na udziaá w produkcji
i w powierzchni uprawy. DuĪą wydajnoĞü produkcji truskawek i malin zaobserwowano
w przypadku Hiszpanii i Wáoch. Podobne zjawisko w odniesieniu do wszystkich badanych
gatunków stwierdzono w Holandii i USA. Ponadto powierzchnia uprawy malin w Polsce
stanowiáa od 14% (w 2003 roku) do 26% (w 2012 roku) Ğwiatowej powierzchni upraw oraz
od 16% do 31% europejskiej powierzchni upraw (CiebieĔ i in. 2015).
SpoĪycie owoców w Polsce (tab. 5) byáo najwiĊksze w 2009 roku, o 10% wiĊksze od
wartoĞci w roku bazowym (rys. 3), a w 2008 roku wartoĞü tej cechy byáa wiĊksza o 4%
w odniesieniu do roku 2006. W analizie rok do roku moĪna zauwaĪyü początkowe
zmniejszenie wartoĞci omawianej cechy o 2%, jednak juĪ w kolejnym, 2008 roku, spoĪycie
zwiĊkszyáo siĊ aĪ o 19%, a rok póĨniej byáo o kolejne 6% wiĊksze. Jednak w kolejnych
latach zanotowane nieregularne wahania omawianych wartoĞci z tendencją wzrostową w
latach 2011-2015, by w ostatnim roku badaĔ osiągnąü poziom o blisko 15% niĪszy niĪ w
roku bazowym. Ponadto wartoĞci wspóáczynników korelacji wskazaáy na istotną dodatnią
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zaleĪnoĞü spoĪycia owoców ogóáem i owoców jagodowych (r=0,75; p=0,005) oraz ujemną
istotną korelacjĊ spoĪycia jabáek i owoców poáudniowych (r=-0,92; p=0,000).
Tabela 4. Udziaá w powierzchni Ğwiatowej upraw owoców jagodowych w wybranych krajach, w 2016 roku
Table 4. Berry fruit share in the area of world crops in selected countries, in 2016
Wyszczególnienie
ĝwiat
Polska
Niemcy
Francja
Portugalia
Hiszpania
Holandia
Wáochy
Chiny
Rosja
Kanada
USA

Udziaá w powierzchni Ğwiatowej upraw owoców jagodowych (%) / lokata
Truskawki
Maliny
Borówki
100
100
100
13 /2
0,3 /1
4,5 / 3
3,6 / 6
1,0 / 15
2,4 / 5
0,8 / 19
0,6 / 17
2,2 / 6
0,1 / 58
bd
bd
1,9 / 11
1.7 / 12
bd
0,4 / 26
0,2 / 26
0,7 / 9
1,2 / 15
0,3 / 22
0,2 / 15
35 / 1
bd
bd
7/3
20 / 2
0,6 / 10
0,7 / 21
2 / 10
49 / 1
5,3 / 4
8,2 / 4
0,3 / 2

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FAO i www.factfish.com

Pozytywne tendencje w odniesieniu do spoĪycia owoców jagodowych byáy w pewnej
mierze związane z modą na zdrowy tryb Īycia, która promuje zastĊpowanie tradycyjnych
przekąsek owocami i warzywami. Jednak zwiĊkszone zainteresowanie spoĪywaniem
owoców skupiáo siĊ przede wszystkim na owocach poáudniowych (gáównie owoce
cytrusowe i banany), których spoĪycie w analizowanych latach 2006-2017 wzrosáo
wyraĨnie - aĪ o 48%, jednak w przypadku owoców ogóáem ten wzrost wyniósá jedynie 1%,
a w przypadku jabáek zanotowano spadek spoĪycia aĪ o 33%.
Tabela 5. SpoĪycie owoców jagodowych w Polsce, w gospodarstwach domowych (w kg/ miesiąc, na osobĊ),
w latach 2006-2017
Table 5. Berry fruit consumption in Poland, in households (in kg /1 month, 1 person), in 2006-2017
Lata
ogóáem1
Jagodowe/udziaá w ogóáem (%)
2006
3,41
0,48 / 14,08
2007
3,26
0,42 / 12,88
2008
3,44
0,50 / 14,53
2009
3,63
0,53 / 14,60
2010
3,28
0,42 / 12,80
2011
3,13
0,39 / 12,46
2012
3,30
0,41 / 12,42
2013
3,28
0,43 / 13,11
2014
3,44
0,47 / 13,66
2015
3,45
0,46 / 13,33
2016
3,50
0,43 / 12,29
2017
3,46
0,41 / 11,85
1
owoce ĞwieĪe, cháodzone lub mroĪone.

jabáka
1,49
1,31
1,25
1,35
1,25
1,10
1,26
1,13
1,17
1,05
1,08
1,00

poáudniowe
0,89
0,97
1,00
0,95
1,05
1,06
1,02
1,11
1,12
1,22
1,25
1,32

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS, „BudĪety gospodarstw domowych”, lata 2006-2017.
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Podobną tendencjĊ dotyczącą owoców poáudniowych stwierdzono w badaniach Jąder
(2014) - udziaá owoców poáudniowych w konsumpcji owoców ĞwieĪych wzrósá z 23%
w latach 1998-2002 do 30% w latach 2008-2012. Ponadto zaobserwowano niewielkie
zmiany w analizowanym piĊtnastoleciu, w odniesieniu do konsumpcji owoców jagodowych
oraz pozostaáych owoców, a wyznaczona prosta regresji wykazaáa w ich przypadku jedynie
minimalną tendencjĊ malejącą. W latach 1998-2012 Ğrednie spoĪycie owoców jagodowych
wyniosáo 5,56 kg/os./rok i zmniejszaáo siĊ Ğrednio co roku o 0,029 kg, w tempie bliskim 0.
UwzglĊdniając podziaá terytorialny Polski zaobserwowano w latach 2008-2013, Īe
wyĪszy poziom spoĪycia owoców w przeliczeniu na mieszkaĔca wystąpiá w
województwach o najwyĪszych wskaĨnikach samowystarczalnoĞci (Szuk i in. 2016).
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Rys. 3. Indeksy dynamiki spoĪycia owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017
Fig. 3. Consumption dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS, „BudĪety gospodarstw domowych”, lata 2006-2017.

W badaniach przeprowadzonych na dziewczĊtach i kobietach ciĊĪarnych
(Szczepaniak, 2004) stwierdzono, Īe najczĊĞciej spoĪywane byáy jabáka, nastĊpnie cytryny,
truskawki, pomaraĔcze i banany.
Z badaĔ przeprowdzonych przez Kamelską i in. (2011), wynika, Īe kobiety ciĊĪarne
z owoców krajowych najczĊĞciej wybieraáy jabáka (48%), nastĊpnie winogrona (16%)
i truskawki (13%). SpoĪycie malin wyniosáo jedynie 3%. WĞród owoców egzotycznych
gáówny udziaá w diecie kobiet ciĊĪarnych stanowiáy banany (25%) oraz pomaraĔcze (28%).
Kobiety czĊsto spoĪywaáy równieĪ mandarynki (17%). Podobne wyniki uzyskano
w odniesieniu do kobiet karmiących, które najchĊtniej spoĪywaáy jabáka (59%), w znacznie
mniejszych iloĞciach czereĞnie (4%), truskawki (9%) i maliny (3%). Potwierdziáo siĊ
równieĪ wysokie spoĪycie owoców poáudniowych. NajchĊtniej wybierane byáy banany
(47%), nastĊpnie mandarynki (19%) oraz pomaraĔcze (14%).
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Podsumowanie
Owocowe jagodowe stanowią bardzo waĪny skáadnik zdrowej diety i charakteryzują
siĊ wáaĞciwoĞciami leczniczymi. Zawierają garbniki, procyjanidyny B1 i B4, flawonoidy,
kwasy organiczne i kwas elagowy. Są bogate w polifenole, witaminy i związki mineralne,
wĊglowodany, kwasy organiczne, pektyny, aminokwasy, enzymy, glukozydy, flawonoidy,
antocyjany, olejki eteryczne, glikozydy, cyjanidyny i delfinidyny. Jednak ich spoĪycie
w Polsce ulegaáo nieregularnym zmianom w badanym okresie, a spadek wartoĞci
analizowanego wskaĨnika pomiĊdzy rokiem 2006 a 2017 wyniósá aĪ 15%.
NajwiĊkszą powierzchniĊ upraw truskawek zanotowano w 2006 roku, a najwiĊkszą
produkcjĊ w 2017 roku. NajwiĊkszą powierzchniĊ uprawy malin stwierdzono w 2017 roku,
a najwiĊkszą wartoĞü produkcji w 2016 roku. W odniesieniu do porzeczek czarnych
najwiĊkszą powierzchnią charakteryzowaá siĊ rok 2014, a najwiĊkszą produkcją rok 2013.
Natomiast powierzchnia uprawy oraz wielkoĞü produkcji borówek osiągnĊáy maksymalne
wartoĞci w 2017 roku.
Analiza porównawcza pozwoliáa wnioskowaü, Īe udziaá Polski w produkcji Ğwiatowej,
w 2016 roku byá znaczący. WielkoĞü produkcji truskawek w Polsce byáa na 8 miejscu
w rankingu krajów producentów, w przypadku malin byáo to miejsce 3, a borówek miejsce
4. JednoczeĞnie pod wzglĊdem powierzchni upraw Polska uzyskaáa lepsze lokaty,
odpowiednio 2, 1 i 3. Wskazywaáoby to na mniejszą wydajnoĞü produkcji niĪ w
pozostaáych krajach producentach.
Zmiany w wielkoĞciach spoĪycia poszczególnych grup owoców opisane
wspóáczynnikami korelacji sugerują, Īe zmiany w spoĪyciu owoców jagodowych powodują
podobne zmiany w spoĪyciu owoców ogóáem, natomiast spadek zainteresowania
spoĪywaniem jabáek spowodowaá wyraĨny wzrost spoĪycia owoców poáudniowych, które
są áatwo dostĊpne w sklepach wielkopowierzchniowych za stosunkowo niską cenĊ. Owoce
jagodowe odpowiedniej jakoĞci są trudniej dostĊpne dla klienta. Jabáka natomiast cieszą siĊ
malejącym zainteresowaniem, pomimo duĪej dostĊpnoĞci.
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The Taxation of Agriculture in the European Union Countries
Abstract. The paper sets out the key principles for taxation of agriculture in selected European Union
countries. The theoretical foundations of tax systems in the context of their functions and features
specified as desirable in the literature are discussed. EU agricultural taxation systems are presented in
reference to optimisation and tax competitiveness. Some shared features of these agricultural taxation
systems were pointed out and their division in two basic models (the British model and the continental
model), which was presented taking as example the countries in which these models operate. Taxation
of income derived from agricultural business activity is a natural direction of changes in tax systems.
The tax policy implemented in the European Union countries in relation to agriculture make use of the
principle of tax justice to the highest possible extent. The diversity of the tax rules and structures
applied in the EU makes it possible to tax agricultural income without limiting the development
potential of agricultural enterprises (farms), and often stimulates them. The form of individual tax
systems results from numerous economic, social and political circumstances. Special tax treatment of
agriculture is expressed through tax construction elements, e.g. right to deduct the value of generated
loss or investment expenditure from taxable income.
Key words: tax, taxation of agriculture, agricultural tax
JEL Classification: E62, H24, Q1

Introduction
The diversity of tax systems in EU countries results in compiling and comparing
conditions for functioning and running a business. Various tax constructions and varied
taxation rules under the same taxes result in competition for production factors. In most EU
Member States, the current agricultural taxation systems are the consequence and effect of
their evolution. In spite of noticeable variances, tax systems have many features in common,
which stems from the nature and definition of tax as a historical category linked to the theory
of statehood and private ownership (Krajewska, 2012). Taxation of agriculture is an aspect of
tax policy understood as a means of influencing the state in such a manner as to ensure budget
income enabling the pursuit of economic and social objectives. If they are of purely economic
nature they relate, among other things, to the creation of material grounds for economic
development and welfare of our society. Social objectives concern the creation of conditions
for: equal opportunities in getting jobs and remuneration which correspond to qualifications,
in securing an adequate level of education, professional promotion and potential for running a
business. Tax policy can also be directed negatively, the extreme expression of which is a
threat to taxpayers' freedom (restriction of their subjective rights), depreciation of tax justice
and, as a result, a reduction in the welfare of citizens.
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In the literature on the subject we find a clear specification of the notion of tax
included in its definition. Taxes are assigned with specific social and economic functions
realised to varying degrees. Regardless of the intensity of tax impact and the degree of
performance of its various functions, the objective of tax, which Gaudemet (2000) defines
as coverage of public burdens, is unchanged. Taxes are the primary source of government
income (fiscal function) and the scope of tax income exceeds receipts from other sources,
such as charges, duties and loans. Their relevant regulatory function consists in the
redistribution (distribution) of national income and wealth between taxpayers and publiclaw units, i.e. the state and local government bodies. Their stimulus function, on the other
hand, stands for making use of tax instruments to induce some specified actions of
individuals and to shape the direction and pace of their development. Taxes, by performing
informative functions, make it possible to draw conclusions on regularities or irregularities
taking place in the course of economic processes.
Grądalski (2006) distinguishes the objectives of tax systems operation through the
prism of a state model. He distinguishes two models: the first one is based on the welfare
economy, where the state is an advocate of social interest, and the other one - on the
institutional economics, which assumes that the state maximises its own utility by by
limiting general social needs. This division stays in line with the state's fiscal, redistributive
and regulatory objectives. Currently, in the literature on the subject, the range of functions
attributed to taxes is even wider, and the following functions: fiscal, redistributive,
regulatory, simulative and controlling are treated as equally relevant.
The fiscal function of taxes aims to provide income to the state, and its importance
results from the fact that taxes are the key source of state budget income and the grounds of
its operation. It is believed that taxes are the most effective method of influencing business
entities. Their redistributive function results from the fiscal function and has a derivative
nature in relation to it. The obtained tax income is allocated by the state or local
government for the performance of particular public tasks, which enables the division of
national income and wealth between citizens and public-law units.
Today's efficient tax system has five characteristics which are regarded as desirable
taxation principles (Stiglitz, 2015):
 economic efficiency; the tax system should not cause distortions in the economy,
ensuring an efficient allocation of resources and increasing their economic efficiency;
 administrative simplicity; resulting in a low level of operational and management costs
of a given tax system;
 flexibility; enabling to efficiently respond to changes in farming conditions,
 political accountability; a tax system should be clear and transparent;
 fair treatment of individuals who are part of a given tax system; which it is understood
as similar treatment of people in a similar situation and the imposition of higher taxes on
entities who are able to bear higher tax burdens.
Rulings on the optimisation of taxation from the point of view of the official apparatus
refer to the Laffer curve theory, which is based on that there are two different rates of
taxation giving the same amount of tax revenue. It is important to note that a different
economic standing of the budget is due to various tax collection costs. The theory of
optimal taxation indicates dependencies between a level of tax receipts and arrangements
adopted under an agreement concluded between taxpayers and the State. The theory of
optimisation assumes the maximisation of social welfare with given tax receipts and
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through the minimisation of tax enforcement costs. Thus, the minimisation of tax
enforcement costs (tax collection) stands for additional welfare losses, which reflect costs
resulting from a change in price relations as a result of taxation (Gruziel, 2012).
Taking into account the welfare economy and its principles, in relation to estimating
the optimal level and structure of production, but also tax burdens, most economists accept
the Pareto criterion. Decisions and solutions in line with this principle aim to improve the
standing of a given social group without worsening the one for others (Stiglitz, 2015).
The key objective of the European Union's tax policy is to strive to create conditions
which are conducive to the establishment of rational tax systems. According to
Szczodrowski (2007), a rational tax system is characterised by: proportional participation of
individuals in burdens related to the performance of state functions, moderate level of taxes
and low costs of their acquisition, objectivity in the imposition and collection of taxes,
adjustment of payment conditions to taxpayers' capabilities and compliance of taxes with
the ethical principles advocated by the society.
The aim of this paper study is to determine the principles and scope of the taxation of
agricultural enterprises (farms) in some selected European Union countries. The key
patterns of taxation and the most relevant tax constructions in agriculture of the EU
countries are presented. For the purposes of the analysis, a deliberate selection of the
countries being the subject of deduction was made. The diversification of assumptions and
operational aspects of agricultural taxation was the criterion of this selection. The analysis
was made on the basis of the available literature on the subject on the subject of research.
Below the general principles of taxation of agriculture in the EU and taxation schemes on
income derived from agricultural activity are presented. Two current models of income
taxation were presented: taxation based on general rules and preferential taxation.

Literature review
In the literature on the subject, agricultural taxation is treated in two ways. Agricultural
economists raise the specificity of the agricultural sector (e.g. seasonality, spatiality,
conditioning by biological and natural factors) as a distinguishing feature of this segment of
the economy. Increasingly, the contemporary theories treat agriculture as an integral part of
the process of economic growth. In most developed countries, tax reforms have been pursued
to adapt their legislation to the today's economic realities. The assumed effect was to simplify
and reduce the number of taxes, reduce a level of their rates and broaden the tax base.
However, preferential treatment of agriculture in tax terms is justified by the dependence of
agricultural production on natural and climatic factors (Gruziel, 2008).
Taxation of agriculture is a relevant aspect of the taxation policy being a method for
the state to influence subordinate food business entities so as to ensure that budget revenues
are sufficient to fulfil its economic and social objectives. Tax systems play an important
role in economic processes influencing the condition of entities participating in the
management process and stimulating the competitiveness of a given country through,
among others: supporting the development of its selected economic sectors, supporting
savings of resources and household savings (RosiĔski, 2008).
The specific conditions of agricultural activity are conducive to the formulation of
numerous theories on the manner and scope of taxation of this segment of the economy.
The applied range of tax constructions seems to depend to the furthest on: the relevance of
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agricultural production in a given country's economy, climatic and natural conditions,
degree of technological advancement and structure of a given tax system. In practice, the
agricultural taxation model in the EU usually consists of two charges (taxes) on income,
wealth or property used for agricultural activities. The application of such models is
justified by the specificity of agriculture, where the factors of production: land, labour and
capital are of paramount importance. Taxation of land take the form of a uniform tax on
land or several property taxes (usually wealth). Work and capital in combination with the
factor of land manifests itself as an agricultural activity and its effect, i.e. income or
revenue, is subject to taxation.
The harmonisation of taxes is a measure aimed at achieving the relative uniformity of tax
systems. OrĊziak (2007) defines tax harmonisation as solutions in-between the non-binding
coordination of national tax regulations and their complete harmonisation in all the EU
Member States. The full harmonisation of tax systems is not a target for the EU, mainly due
to the varied national interests of individual countries. Such harmonisation is designed to
minimise potential distortions in the operation of the Community market. It may apply to both
the rates and principles of estimating the tax base. Divergences in the design of tax systems
became even more pronounced upon the EU enlargement and coordination of tax policies has
become necessary to promote employment growth while ensuring the sustainability of fiscal
income (Gruziel, 2008). Bearing in mind the phenomenon of this tax law harmonisation in the
EU, the majority of farmers in Poland assess negatively any changes in the tax system, mainly
fearing the potential occurrence of formal difficulties in keeping accounting records and
increasing their tax burden (Kubot, Czubak, 2016). According to farmers, changes in the
taxation of agricultural enterprises (farms) should include a valuation of labour costs incurred
by farmers and their families (Ganc, Mądra, 2011). In addition, tax changes in agriculture
could favour the harmonisation of business taxation rules and contribute to enhancing the
efficiency of fiscal tax functions (Wasilewski, Gruziel, 2008).
The analysis of the EU tax systems shows that tax competition is an integral part of
market economy which, by stimulating innovation, results in lower prices, higher quality
and wider access to goods and services (OrĊziak, 2007). The creation of two types of
competition is also a relevant aspect. Increased capital mobility and searching for optimal
taxation conditions may be a manifestation of the struggle for a potential investor and
capital serving the development of the state. In the group of tax income beneficiaries there
is a kind of 'rivalry' in the access to public financial resources between and among many
local government units and public institutions.
In the EU countries, farmers are generally subject to the same tax regulations as other
social and professional groups. Agricultural activity is chiefly subject to income tax on
generated income, and different construction solutions result in lower fiscal burdens.
Agriculture in the EU benefits from tax preferences based on the specificities of production,
but also makes use of specific solutions applied in non-agricultural sectors. Agricultural
taxation systems focus mainly on the taxation of agricultural income, agricultural property,
goods and services (Wasielewski, Mądra, Ganc, Gruziel, 2015).

Models of taxation agriculture in the EU
Agricultural tax applies in many EU countries and is an element of the tax system in
force in a given country. A characteristic feature of agricultural tax is that it is not linked to

166

K. Gruziel, M. Raczkowska

potential or actual agricultural income, but to agricultural activity. There is a variety of
different definitions of agricultural activity in the EU legislation, but reference to the
concept of economic activity and linking it to land used for agriculture is their shared
feature. The structures used in the EU are of various nature: income tax, wealth tax,
revenue tax, production tax and mixed form (Podstawka, 1995). The common principle is
to treat agricultural tax as an instrument of economic, economic and fiscal policies, among
others, by shaping a level of income generated by farmers.
In most of the EU countries, agricultural taxation systems are not separated from other
systems in place in a given country. Income from agricultural activities is subject to
taxation. Due to the specificity of agriculture, there are constructions often used to reduce
the tax burden borne by farmers.
In the EU, farmers' income was originally taxed according to the wealth scheme, with
average income determined on the grounds of their area or stock of animals owned. This
kind of taxation system corresponded to the original nature of agriculture. Nowadays,
agricultural enterprises (farms) got transformed into specialised production companies
which has contributed to the abandonment of the wealth structure of agricultural tax.
Agricultural tax is differentiated by the adoption of different rules for determining the tax
base or different definitions of revenues and costs.
In the EU countries there are two models of agricultural taxation: British and
continental. The British model is characterised by taxation of agricultural activity, in
principle with income tax, in the same manner as non-agricultural economic activity is
taxed. This model is in force in countries with high land concentration by a small group of
entities. Under this model, it is possible to apply separate regulations affecting the final
shape of the tax base (e.g. varied determination of the value of stocks). It should be stressed
that land used only for agricultural activity is excluded from property tax. The continental
model is characterised by taxation of agricultural activity by means of one contribution in
the form of wealth tax or revenue-income tax. The model prefers to charge a single tax on
both the wealth (assets) used in agricultural production and the income derived from
agricultural production. In the continental model there are two forms distinguished:
simplified and mixed. The simplified form applies two taxes: income tax and tax on land
used for agricultural production. The tax base is determined on the grounds of the estimated
standards or cadastral income methods. The mixed continental model also uses two taxes
on income and on land used for agricultural production. Two different methods of
determining income are used in this model. The differences in the applied methods result
not from the nature of business, but from its range. Simplified income determination
methods (flat-rate deductible costs, income estimation standards, cadastral income method)
are used for small-scale agricultural production. Then for larger-size agricultural activity
real methods are used to determine income.
Przygodzka distinguishes the application of two taxation models in the EU (2006):
income from agricultural activities is treated on an equal footing with other income and
different rules for calculating income from agricultural production. A lack of obligation to
keep accounts is an important feature of agricultural taxation systems in most of the EU
countries; still the countries apply a system of incentives to keep accounts (e.g. the right to
deduct costs of accounting services from revenue).
In EU agricultural taxation models, when taxing income, net income, understood as
revenue from agricultural activity minus costs incurred in connection with running an
agricultural enterprises (farms), is considered to be the tax base. In most of the European
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countries, unlike in the Polish tax system, aid received from both the national and EU
budgets is included in the tax base.
In the EU countries there are three most important structures on burdening agriculture.
The first group consists of income taxes, including personal income tax on natural entities
and corporate tax on legal entities. A direct reference to economic surplus in the form of
earned income is a characteristic feature of income taxes. Wealth taxes forming the second
group include: property tax, ownership transfer tax and sales tax. In addition, the EU
systems have taxes on holding wealth or part of it (on properties, agriculture) and on
increase in property (on inheritances and donations). The third group of EU tax
constructions consists of indirect taxes, with the most effective and harmonised VAT.

Taxation of agricultural income on the general principles
In the group of the EU countries where agricultural taxation is subject to the general
rules, the United Kingdom and Ireland can be mentioned. In the English tax system, income
from agricultural activity is not treated preferentially and agricultural enterprises (farms)
are not subject to specific tax rules. There is no precise definition of income under this legal
system. The method of determining the tax base for agricultural activity is the same as in
the case of economic activity, i.e.: gainful occupation, production, trade, economic
enterprise. The existing categories of revenue are included in six schedules defined by
symbols A to F, initially subject to proportional tax and then to progressive tax. Under the
British tax law, agricultural activity is included in schedule D1, i.e. it is classified as a
commercial activity. Tax rates depending on a level of the achieved income range from
20% to 40%.
Farmers in the UK are treated equally to other taxpayers in fiscal matters. They enjoy
the right to reduce their income by statutory amounts, but also, like other entrepreneurs,
they are obliged to keep accounts. Net income adjusted for agricultural production costs
makes the taxable amount of agricultural activity. The accounts make the grounds for
determining farmers' income and their tax due to the state budget.
Agricultural activity in accordance with the law consists in taking over, in whole or in
part, land for agricultural purposes (plant cultivation, breeding or animal husbandry).
Agricultural income is determined on the basis of the accounts. The accounts must show all
income for a given period of time and all costs incurred by the taxpayer. It is also the
taxpayer's responsibility to consider the opening and closing balance sheets for of
inventories. The time at which revenue arises is determined on the basis of the accrualbased approach. From 2013, entities with a turnover of less than £150,000 can use the cash
accounting approach. Tax deductible costs are expenses incurred in full and exclusively for
conducting agricultural activity. Taxpayers are entitled to deduct expenses incurred before
the start of their business activity and related to it. In addition, taxpayers are entitled to
deduct side costs related to agricultural activity, e.g. charges, commissions related to
obtaining a loan or letting land. Costs incurred for training sessions, research studies, staff
renumeration, charitable donations, social security contributions, etc. are deductible. Other
regulations apply to animal breeders and keepers; the legislator specifies the number and
principles of determining the value of a flock of animals and the principles of taxation.
British farmers make depreciation write-offs on their real estate investments at an annual
rate of 4% of the value of such investments made, with a maximum duration of 25 years.
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Taxpayers are entitled to deduct losses provided that their activity is gainful rather than
hobby and an additional condition is that such losses have not been recorded within the
previous five years.
The legislator provides for averaging taxable income (the amount obtained prior to
deduction of loss and depreciation write-offs), provided that in two consecutive years the
difference in income achieved in one year is higher than 70% of income in the following
year. This solution brings averaged income, which excludes the taxpayer's use of the cash
accounting approach. On the other hand, agricultural properties (lands and buildings), if
used for agricultural activity, are exempt from taxation.
In Ireland, as in the United Kingdom, agricultural income is treated in the same way as
income from other sources and is subject to personal income tax. Farmers who are natural
entities pay personal income tax if their agricultural enterprise (farm) is operated as an
business unit and their income is subject to corporate income tax. Agricultural enterprises
(farms) run in the form of partnerships are not subject to taxation, as such, and the income
of individual shareholders is subject to taxation.
In the Irish tax system, taxable income is grouped into four main schemes:
 C: interest,
 D: income derived from property, trade, business activities, income not included in
other schemes,
 E: income derived from employment, pensions,
 F: income obtained from the state budget.
Personal income tax is charged on all income earned by natural entities and partners in
partnerships. The basic personal income tax rate is 20% and the increased rate is 42%. The
amount of income taxed at the standard rate depends on the status of a given natural entity.
Income in excess of certain amounts is subject to the increased rate. Tax due from natural
entities is reduced by the tax-free amount, the amount of which depends on the category of
a given taxpayer (individual taxpayers, spouses settling taxes jointly). Ireland has adopted
the British principle of paying tax - PAYE (pay as you earn). Employee's tax is deducted by
his/her employer. Self-employed persons conducting independent economic activity are
obliged to pay taxes through a self-accounting system.
Persons conducting agricultural activities are obliged to keep the accounts, but they do
not have to be kept by qualified accountants. It is the taxpayer's duty to prepare inventory at
the end of the accounting period (inventory at the end of the tax year). The value of stocks
is determined on the basis of acquisition cost or net value on sales. The tax preference
stands for a relief from an increase in the value of stocks. It is due when the value of stocks
at the end of the accounting period is higher than at the beginning of the accounting period.
It is calculated at less than or equal to 25% of the amount representing an increase in
stocks, but not more than EUR 15 000 in the subsequent years. An increase in this relief up
to a 100% increase in stocks is available to young farmers, with a limit of EUR 40,000 in
one year and EUR 70,000 in four consecutive years. This deduction is treated as a cost prior
depreciation write-offs. Farmers, like other groups of taxpayers, apart from the amount
exempt from taxation, are entitled to benefit from child-raising allowances.
In the group of additional tax benefits for farmers in Ireland, a reduction in taxable
income from the purchase of farm buildings (15% of total expenditure over six consecutive
years and 10% in the seventh year), a reduction in tax due to the taxpayer's low income,
health and age is foreseen. Farmers making pro-ecological investments may benefit from
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additional tax instrument in the form of up to 50% deduction of their costs incurred for such
investments, the amount of which may not exceed EUR 50 000. The Irish legislation
provides an incentive for transferring agricultural enterprises (farms) to young farmers. For
a period of four years upon the transfer of land, the farmer is entitled to 100% inventory
allowance. The Irish tax system also provides for a tax preference for farmers who reduce
their emission of pollutants into the environment. Farmers with waste management plans
are especially under this ecological policy. In the first year, farmers may deduct 50% of
their expenses incurred. The remaining value of capital expenditure may be written off for
seven consecutive years. Costs of storage, water and slurry are classified under this group
of expenses.

Preferential tax treatment of agricultural income in the EU
Austria, Germany and Italy are among the EU countries where preferential tax
treatment of agriculture has been applied. Under the Austrian tax system, income from
agricultural activities conducted by a natural entity is subject to personal income tax.
Agricultural activity is subject to income tax according to the progressive scale, and the
income tax rates are within 0-50%. Agricultural enterprises (farms) with legal personality
are subject to corporate income tax at the rate of 25%.
Under the taxation of agricultural activities in Austria, all income received, defined as
the value of income less costs incurred in order to obtain such income and special
deductions is subject of taxation. The Austrian law provides for the tax base to be
determined on the basis of complete tax documentation, provided that the turnover in two
consecutive years is at least EUR 550 000 and the value of a given agriculture enterprise
(farm) on 1 January of the tax year exceeds EUR 150 000. Simplified accounts is the
primary form of preference for agricultural enterprises (farms) with their lower revenue
level and less estimated value. The second group of agricultural enterprises (farms)
benefiting from this preference includes units with their estimated value of between EUR
130 000 and EUR 150 000, while their turnover generated over two consecutive tax years is
within EUR 400 000 and EUR 550 000. Agricultural enterprises (farms) in this group keep
the simplified records of revenues and tax deductible costs and, secondly, may apply the
cash accounting approach. The third group of agricultural enterprises (farms) may
determine their income on the lump sum basis. Provided, however, the value of such unit is
below EUR 130 000 and the turnover in subsequent years does not exceed EUR 400 000.
When these figures are exceeded, it automatically makes it necessary to run the full
accounting. The estimated value of such unit is determined by the relevant tax authorities
on the basis of the applicable rules and standards. Holders of low-value agricultural
enterprises (farms) can opt for the flat-rate form of settlement of their income obtained. The
taxpayer may opt not to use this flat-rate form, but it results in that he/she may not use it for
five consecutive years. The alternative is to apply the full flat-rate approach, which is
dependent on the value of a given agricultural enterprise (farm), the area of cultivated
agricultural land and the number of livestock.
Property tax in Austria is charged on agricultural and forestry assets and set at the
federal level, but constitutes the income of municipalities. The value of land determined on
the basis of the comparative method with respect to the reference farm (for which the value
of yields per 1 ha is EUR 2 400) make the grounds for taxation. The legislator provides for
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exceptions for e.g. agricultural enterprises (farms) with their reduced production value, or
lands where horticultural crops, vineyards or forestry activities are run. The system for
determining the tax base is complicated and may range from 1.6% but may not exceed
500%, and the tax rates are set by individual municipal councils.
In the German tax system there is a construction of agricultural tax based on the income
category. Tax preferences relating to agriculture concern, among others, bookkeeping,
exclusions and reductions in tax rates. The German legislation lists seven main sources of
revenue, the income from which is subject to personal income tax, including agricultural and
forestry activities. In order for a taxpayer's agricultural activity to be considered subject to
personal income tax, it must be undertaken and conducted with a view to making a profit,
performed on a self-employed basis, be continuous and be linked to participation in general
economic transactions. Revenue obtained by the taxpayer will be considered as coming from
agricultural production, when activity will consist in the development of lands as part of the
primary production (using natural factors, i.e. land and natural forces). Under production, the
taxpayer should obtain products of agricultural origin intended for sale or further production
(feed). When it refers to the construction of the German income tax on agricultural activity,
the condition for being subject to taxation of income derived from cultivation or animal
husbandry is a link between production and agricultural land. Having as much farmland to be
able to provide sufficient food for the held number of animals in an imperative condition. The
legislator specified limits in the construction of income tax stating that - depending on the
area of an agricultural enterprise (farm), the taxpayer may raise a certain number of animals
expressed in so-called livestock units. When these limits are exceeded, it will result in its
recognition as non-agricultural economic activity.
Income from agricultural and forestry production include, among others, revenue from
the cultivation of horticultural plants, fruit-growing plants, vines, livestock breeding and land
use. In Germany, income tax paid by farmers is a construction based on progressive rates.
The German tax system provide for support for agriculture through special systems of
estimation of income derived from agricultural activity, rules of keeping accounts and
exclusions and reductions in tax rates. Income from agricultural activity can be determined
according to three methods:
 on the basis of the accounts kept (income being the difference between the assets
of a given unit at the end of the current year and its assets at the end of the previous year,
adjusted for any reductions or increases, as appropriate); this requirement applies to
taxpayers engaged in agricultural activities in respect of transactions subject to or exempt
from VAT with an annual turnover exceeding EUR 600 000, or with a value of land used
for agricultural production exceeding EUR 25 000, or with income derived from
agricultural activities exceeding EUR 60 000;
 on the basis of owned resources, the so-called simplified accounts; farmers
determine their income by decreasing their revenues by incurred expenses; all expenses
incurred for agricultural activity, except for private expenses, are deductible;
 on the basis of the linear method, the application of which depends on: a number
of animals held by a given agricultural enterprise (farm) may not exceed 50 livestock units,
the total area of land (not exceeding 20 ha); the total amount of income (higher than EUR
900 and not exceeding EUR 30 700);
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 Income is determined by multiplying the area of lands forming a given agricultural
enterprise (expressed in hectares) by the officially determined amount, amounting to EUR
350 in 2017.
In Germany, income from the taxation of agricultural activities is usually determined
using the straight-line method, which is due to the fact that when this solution is applied
income is lower than the amount calculated on the basis of the accounts.
The German tax system has the progressive tax scale and tax rates range between 0
and 45%. The tax-free amount applicable to all taxpayers, including farmers is in operation,
but its level differs depending on the category of taxpayer. Preferential systems of
incentives based, among others, on enabling farm owners to deduct costs related to
accounting services also apply in German agriculture.
Property tax in Germany brings income for municipalities; (the capitalised value of
'pure' income makes the tax base of land forming an agricultural enterprise (farm). This
category is determined on the basis of the comparative method and the tax rate is
determined by municipalities.
Income derived from running agricultural activities in Italy enters the group of
categories being subject to income tax, but is treated in a preferential manner. Taxable
income is determined in a separate, more favourable manner than is the case for other
income.
In Italy, taxable income is divided into six categories:
 income from property ownership, including income from agriculture and forestry,
 income from capital investments,
 income from service-based relationship
 income from the provision of services and business activities,
 income from trade and industry,
 income from other sources.
Income obtained by entities for conducting agricultural activities in Italy is classified
as property income. Among them the following were distinguished: income derived from
land, agricultural income and income from derived from buildings. Such income is
cadastral-based, i.e. assigned to land or building entered into the land cadastre.
Income obtained through conducting taxable agricultural activity consists of income
derived from land and agricultural income. Income derived from land does not consider the
nature of run agricultural activity, since under the Italian tax system land which was entered
in the land cadastre generates income. The area of agricultural lands in Italy is divided into
cadastral districts to which individual municipalities are assigned. The location of
agricultural lands, their classification into cadastral districts, the purpose for which they are
to be used and the class of lands determine the estimated amount of tax attributed.
Agricultural income being taxable on the basis of running agricultural activity is
determined when this activity engages the capital and labour of a given entity and includes
operations falling within the definition of agricultural activity. Agricultural income, just like
income from land, is averaged. The difference is that land is involved in activities including
capital and labour actor within the limits of this land 'capacity'. In line with the Italian legislature
agricultural activity covers all activities conducted in conjunction with an agricultural enterprise
(farm) such as: activities directly related to land or forestry; animal husbandry if at least 25 %
feed comes from own crops; activities related to crop production and activities related to the
storage, processing and sale of agricultural and zootechnical products.
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Under the Italian tax system, as of 2016, lands owned by agricultural entities are
exempt from property tax. The tax-free amount for the Italian taxpayer is approximately
EUR 8,000. Income taxpayers, including farmers, may deduct the following allowances
related to the subsistence of family members (wives and minor children) from their taxable
income:
 expenses for spouse and dependent children - up to EUR 800 for spouse and EUR
800 for dependent children (a spouse and dependent child is a person who has not exceeded
income of approximately EUR 3 000 per year),
 expenses related to the taxpayer's medical treatment in excess of approximately
EUR 150 euro - 19% of such expenses,
 credit interest for the purchase of a flat,
 life and accident insurance,
 costs in the field of secondary and higher education and further training courses,
 expenditure on sports activities of children and youth aged 5-18.
Analysing the shape and changes which were introduced in the systems of agricultural
taxation in the EU, a tendency can be perceived to eliminate a separate source of income
from taxation of agricultural activity and to include it in income from non-agricultural
activity. In addition, there is a noticeable trend in individual countries to align the rules on
taxation of agricultural activities with the rules on taxation of economic activities. Most of
the EU countries use the mixed continental model to harmonise and increase the
competitiveness of their tax systems.
Assessment and perception of the systems by taxpayers is a relevant aspect of
international comparisons (apart from to the construction of tax systems). In the EU
countries reaching a higher level of development than Poland, the applied tax solutions not
always face taxpayers' favourable assessment and no objection. More than half of them
consider the national tax system to be inefficient and in need of immediate reform. Farmer's
opinions indicate a rather unfavourable standing towards the taxation system, even though
special provisions are in force to support agriculture (subjective average assessment based
on a group of several dozen German farmers - sufficient). It may be surprising that in
countries where such support is not provided or is limited to a minimum and farmers
themselves are treated on an equal footing with taxpayers working in other sectors of the
economy, assessments on tax systems and their operation are more favourable (subjective
average assessment based on a group of several dozen Swedish and Greek farmers - good).
Farmers, often considered to be a social group with insufficient education, are well-aware
of changes to be made in order to improve the tax system for their activities. They include,
among others: reduction in a number of taxes forming the system, taxation of income
derived from agricultural activity or introduction of additional controls on public officials
and their competences (Kisiel, Idzikowski, 2014).

Conclusions
The paper presents a series of models of agricultural taxation in operation in some
selected countries of the European Union, taking into account detailed solutions on
agricultural enterprises (farms). On the basis of the conducted research studies, the
following conclusions were formulated:
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1. Similar income tax systems are applied in the analysed EU countries. As a general rule,
income from agricultural activities is subject to income tax and variances if they occur
relate to the solutions adopted for determining income. A level of detailing of the very
definition of agricultural activity for tax purposes varies.
2. In most of the EU countries, agricultural enterprises (farms) are run in the form of
family farms without legal personality, and personal income tax is their dominant tax.
The current solutions confirm the equal treatment of farmers and other taxpayers in
fiscal matters. This confirms the groundlessness of treating agriculture as an economic
enclave. Bearing in mind the specific nature of agricultural production and its
dependence on natural and climatic conditions, tax systems have preferential
constructions, such as the right to deduct the value of generated losses or capital
expenditure from taxable income.
3. Simplified form of accounting is the most commonly used form of preference in the EU
tax systems. Under the EU tax structures, support for agriculture is not limited to tax
exemption, but consists in the introduction of certain facilitations and improvements
which motivate taxpayers in order to, among others, increase their economic activity.
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Changes in EU Food Supply and the Activities of the European
Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health
Abstract. This paper presents the changes in food supply in selected EU Member states and average
EU+ after the establishment of the European Platform for Action in the field of Diet, Physical Activity
and Health in 2005. The per capita annual supply of vegetables, fruits, pulses, sugar & sweeteners and
the daily values of calories and fat are analysed based on FAO Food Balance Sheet (FBS) data. The
supply of vegetables in the EU has decreased since 2005 while that of fruits, pulses and sugar &
sweeteners, as well as energy and fat have not changed significantly. The 313 voluntary commitments
of Platform members, aimed at promoting healthier food choices and life styles in the region do not
seem to have had a significant impact on food supply at population level. Firmer policy measures,
incl. fiscal regulations are needed to support these voluntary actions. Sustainability issues should be
included in the health-oriented initiatives as food choices contribute not only to the health of
individuals but also of the environment as a whole.
Key words: food supply, European Union, changes, Platform, sustainable diets
JEL Classification: P46, I19, 052, Q31

Introduction
The average daily food energy supply in all European Union countries (EU+)
according to FAO data has increased in the last twenty years by 100 kcal per capita and is
currently estimated at 3409 kcal (FAO 2018). Weight problems and obesity of inhabitants
are also growing at a rapid rate in most of the EU countries, an estimate of 51,6% of the
adult population experiencing excess bodyweight in 2014 (Eurostat 2018). For society as
a whole, this implies substantial direct and indirect costs that put a considerable strain on
healthcare as well as economic and natural resources. Obesity also imposes costs in the
form of lost productivity and foregone economic growth as a result of lost work days, lower
productivity at work, mortality and permanent disability (Tremmel et al., 2017).
Many EU institutions, including the European Commission’s Health and Food Safety
Department (Directorate General SANTE) have taken steps to counteract these alarming
trends. The Commission’s High Level Group (HLG) on Nutrition and Physical Activity
enhances contact between governments so that relevant collaboration with and between the
food industry, health-oriented NGOs and policy-makers takes place. In 2005 the European
1
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Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (EPAD) was launched, which led
to more than 300 initiatives involving stakeholders at local, regional, national and European
levels. The Common Agriculture Policy is also seen as having a potentially important role
in shaping food consumption trends. However, besides supply-side school interventions
there is in general a lack of further ideas on how to address nutrition through CAP (Walls et
al. 2016).

Aim and methodology of study
The aim of this study is to analyse the changes in daily supply of energy and fat, as
well as the annual supply of vegetables, fruits, pulses and sugar & sweeteners in EU
countries since the establishment of the European Platform for Action on Diet, Physical
Activity and Health in 2005. The article also provides an overview on the voluntary efforts
being made by the Platform members to promote healthy diets in the region.
The methodology focuses on comparing the changes of the average EU supply level
(EU+) with those of four countries – United Kingdom, Belgium, Spain, France - in which
the number of Platform activities undertaken is highest, and Poland. The main source of
statistical data was the FAO Food Balance Sheets (FBS) database, which shows food items
for human consumption, along with how it is produced, used, imported/exported, and how
it benefits the society (per capita supply). Per capita values are calculated for the supply of
all food commodities in kilograms per person per year and of calories, protein, and fat
content per day (ESS, 2018).
FBS is a unique source for showing international trends in food supply and includes
food consumption at home, outside of home and waste along the whole food chain from the
production to the end-consumer. FBS estimate food consumption only from a food supply
perspective and do not differentiate by diets consumed by different population groups such
as children, the elderly or those from disadvantaged backgrounds (Elmadfa ed., 2009).
Supply in this case describes the level of foods available for consumption and can be
helpful for the formulation of both the Common Agriculture Policy and Food and Nutrition
tools.

EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health
The EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (EPAD) is a forum
for European-level organisations, including food business companies, consumer and public
health NGOs as well as scientific and professional associations (Fig. 1). Their voluntary
commitments to introduce actions are aimed to support national governments in EU
countries in reducing the intake of salt, saturated fat, trans fat and added sugars; increasing
the consumption of fruit and vegetables; reducing the exposure to and impact on children of
marketing of foods; increasing regular physical activity and reducing sedentary behavior;
increasing the rates of exclusive and continued breastfeeding; and reducing diet and
physical activity related inequalities (DG SANTE, 2018a).
Each year a monitoring report is released describing and assessing the activities
undertaken by Platform members through ongoing commitments and structured meetings
serving as a basis for improving the direction and impact of the Platform. All commitments
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are voluntary actions that aim to address the increase in obesity in EU countries, Iceland,
Norway and Switzerland.
The Platform members have to agree to the process and objectives set out in the
founding Platform statement of 15 March 2005 and provide detailed information on their
active contributions to the Platform in one or more of the identified fields of action. In 2018
there were 32 Platform members (DG SANTE 2018b) that had at least one active
commitment focusing on one of the following six activity areas:
1. Advocacy and information exchange;
2. Composition of foods (reformulation), availability of healthy food options, portion
sizes;
3. Consumer information, including labeling;
4. Education, including lifestyle modification;
5. Marketing and advertising;
6. Physical activity promotion.

Agree to formal and verifiable
commitments

Contribute to integration into EU
policies.

Advertising industry,
industry,
broadcasting
associations

Food industry,
industry, retailers
and catering industry
Agree to increase level
of resources and effort.

Share with potential partners across
the European Union.

European consumer
and health NGOs
other
Commission
services

Observers: WHO,
WHO,
EFSA, ECOSOC,
certain Member
States, EP, relevant
scientists

Fig 1. Structure of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health
Source: (Madelin, 2006).

The full list and detailed overview of updated commitments, is available on DG
SANTE’s website (EPAD database, 2018). According to this source, which includes
geographical coverage, target audience and action status out of the total 313 actions carried
out since 2005, 94 were still on-going in September 2018. In comparison there were 200
reported actions in 2007, 138 in 2009, 136 in 2010, 127 in 2012 and 116 in 2014. This
shows that the number of active contributions of Platform members is decreasing and the
initial engagement in introducing new initiatives has weakened over time. Overall, the
largest number of initiatives has been carried out in the UK (203), Belgium (191), Spain
(190) and France (184). Since 2005 Poland was included in 161 actions, among which 37
were educational campaigns such as: “Keep Fit”, “Fruit & Veg 4 You”, “Kids Enjoy Fresh”
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(EPAD database, 2018). “Keep Fit” was carried out in Poland while the latter two covered
several countries.
Out of the total 94 EPAD ongoing actions in 2018, 34 were aimed at the general
public, 20 focused on children and adolescents, 13 on health professionals and 10 were
aimed at policymakers. The remaining addressed the industry, educators, employees,
parents and local communities. There were 68 ongoing actions in the UK, 72 in Belgium,
69 in both Spain and France and 61 in Poland.
The primary goal of the Platform - reduction of salt, saturated fat, trans fat and added
sugar intake - is to be achieved mainly through changing food composition incl. product
reformulation and labelling. The second goal - increase of fruit and vegetables consumption
- is to be based on education and promotional campaigns financed and managed by the
EPAD members. It has to be noted that according to the Platform database in September
2018, 113 actions (36% of the total) had been pledged by FoodDrinkEurope (former CIAA
- Confederation of Food and Drink Industries of the EEC). Ten out of the 13 currently
active initiatives aimed at changing the composition of foods (reformulation) and
increasing the availability of healthy food options and portion sizes are coordinated by this
organisation. One of the commitments was the development of a Framework to “scale up”
efforts already underway as well as to identify and share good practices across the EU
associations, especially SMEs. Eleven out of 30 actions aimed at education, incl. lifestyle
modification and six out of eight aimed at information and labeling were also pledged by
FoodDrinkEurope. Agricultural cooperatives and organisations (COPA COGECA)
coordinated altogether 15 voluntary actions incl. an information campaign aimed
at increasing fruit and vegetable consumption covering the whole region - Fruit & Veg 4
You. The Fruit, Vegetable and Horticultural European Regions Assembly (A.R.E.F.L.H)
reported one such commitment, ongoing since 2006 in 5 countries.

Changes in food supply in the EU 2005-2013
As presented in Table 1 the average daily energy supply in the European Union did not
show great changes in the studied period. In both 2005 and 2013 (which is the last year for
which data is available in the FAO database) it was estimated at 3409 kcal/capita. The
highest level of energy from total food in 2013 was observed in Belgium (3733 kcal) and
the lowest in Spain (3174 kcal).
Table 1. Daily per capita energy supply in EU+ and selected Member States 2005-2013 (kcal)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU+
United Kingdom
Belgium
Spain
France

3409
3438
3716
3220
3538

3415
3438
3716
3227
3513

3414
3417
3713
3223
3466

3420
3422
3702
3208
3551

3419
3412
3697
3205
3530

3408
3404
3707
3183
3536

3415
3417
3720
3192
3514

3397
3403
3715
3173
3460

3409
3424
3733
3174
3482

Poland

3370

3353

3364

3346

3418

3413

3443

3443

3451

Source: (FAOSTAT, 2018).
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Energy supply in the studied countries was above the EU average in all the years,
except for Spain and Poland. The energy supply decreased slightly in France and the UK
however still remained higher than the EU+ average. The biggest decrease took place in
Spain. Poland, like Belgium, was characterised by a growing supply trend, which reached
the EU+ average in 2009 and surpassed it in the years 2010-2013.The amount of energy
from animal products decreased slightly in the EU+ from 1007 kcal in 2005 to 978 kcal in
2013, constituting 29,6% and 28,7% of the total energy supplies.
The average fat supply quantity was stable and was estimated in EU+ at circa 140
grams per person per day (Table 2). In the studied period Poland was the only country in
which fat supply was lower than the EU average in all years, although it increased from 113
to almost 120 grams in 2013. Belgium and France had the highest fat supply level among
the studied countries - oscillating around 160 grams per capita per day. France and the UK
levels were closer to and slightly higher than the EU average.
Table 2. Daily per capita supply of fat in EU+ (on average) and selected Member States 2005-2013 (grams)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU+
United Kingdom
Belgium
Spain

138
139
163
145

140
147
163
144

140
140
165
147

141
140
162
144

140
139
159
144

141
142
161
144

140
138
167
144

140
138
161
143

139
138
162
143

France
Poland

162
113

162
112

160
111

167
112

165
116

163
117

161
118

157
117

159
119

Source: (FAOSTAT, 2018).

Despite many actions aimed at increasing the consumption of vegetables and fruits in
the voluntary EPAD initiatives and the CAP-supported School Fruit Scheme - implemented
in all EU except the UK, Sweden and Finland - the average supply of vegetables in EU+
decreased in the studied period from 120,6 kg in 2005 to 109,4 kg in 2013.
Table 3. Annual supply of vegetables in EU+ (on average) and selected Member States 2005-2013 (kg per capita)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU+
United Kingdom
Belgium
Spain
France

120,6
95,9
124,6
155,8
104,2

116,4
93,4
122,6
147,0
97,6

116,6
91,6
129,1
154,7
98,2

115,9
92,9
129,2
145,4
100,8

121,7
88,7
128,9
158,4
105,6

114,1
92,8
117,1
140,5
103,1

115,6
96,9
129,2
125,5
99,5

111,2
92,9
130,3
126,2
98,3

109,4
96,9
136,4
119,2
97,3

Poland

114,9

112.9

127,2

113,1

126,1

113,6

129,4

119,8

107,7

Source: (FAOSTAT 2018).

The lowest annual supply of vegetables (below 100 kg/year in 2013) was noted in
France and the UK, lowest in 2006 (97,6 kg) and 2009 (88,9 kg), appropriately. Belgium
was the only Member State among those analysed in which vegetable supply increased,
with this change starting to take place in 2011.
According to FBS data the annual per capita supply of pulses - which in the FAO
classification constitute a separate category of foods incl. peas, lentils and beans - remained
relatively stable in the region, oscillating between 2,61 and 2,77 kg in EU+ (Tab. 4).
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Unsurprisingly the highest supply level of pulses was observed in Spain, in some years –
double the EU+ average. It must be underlined that pulses, which are very high in protein
and fibre and low in fat. are also nitrogen-fixing crops that improve the environmental
sustainability of annual cropping systems.
Table 4. Annual supply of pulses in EU+ (on average) and selected Member States 2005-2013 (kg per capita)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU+
United Kingdom
Belgium

2,64
2,98
2,14

2,75
2,85
2,18

2,78
3,02
2,37

2,71
2,74
2,28

2,67
2,91
2,30

2,74
2,97
2,23

2,61
2,40
2,12

2,68
3,14
2,67

2,77
3,45
2,48

Spain
France
Poland

4,61
1,97
1,63

5,77
1,91
1,73

5,79
1,85
2,20

6,41
1,80
1,67

5,70
1,71
1,76

5,20
1,91
2,09

5,28
2,00
2,09

5,42
1,85
2,02

5,31
1,86
1,84

Source: (FAOSTAT 2018)

The supply of fruits in 2005-2013 (total, excluding wine) in EU+ showed a slight
decrease (by 1kg/capita) from 105 kg to 104 kg (Tab. 5). The most significant change took
place in Spain, where supply fell systematically from 100 kg to 72,2 kg in 2013. The supply
of fruits remained highest in the UK (127,4 kg in 2013) and France (114,3 kg) however in
Spain, Belgium and Poland the supply level was lower than EU+. Fruit supply increased in
Poland, reaching 60,2 kg in 2013 per capita per year, compared to 51,2 kg in 2005.
Table 5. Annual supply of fruits in EU+ (on average) and selected Member States 2005-2013 (kg per capita)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU+
United Kingdom

104,7
127,0

107,6
139,1

104,3
126,9

105,1
134,2

104,1
125,1

99,1
123,4

101,3
125,7

98,8
126,1

103,7
127,4

Belgium
Spain
France
Poland

69,3
100,2
112,1
51,2

87,2
107,6
110,9
51,7

84,1
86,4
116,2
45,3

90,4
97,4
116,3
55,1

78,1
76,6
115,9
54,7

70,7
79,7
112,9
52,4

59,8
74,9
113,9
53,9

61,7
66,2
107,9
57,6

71,4
72,2
114,3
60,2

Source: (FAOSTAT 2018)
Table 6. Annual supply of sugar and sweeteners in EU+ (on average) and selected Member States 2005-2013
(kg per capita)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU+
United Kingdom
Belgium
Spain

40,1
37,6
53,2
29,9

38,2
33,0
51,0
30,2

37,9
36,1
50,4
29,8

38,3
36,5
52,6
30,2

38,9
38,8
54,4
30,3

38,7
36,6
57,1
30,4

39,0
40,1
50,5
31,1

38,9
38,6
55,7
31,2

39,6
41,3
52,4
31,2

France
Poland

41,7
43,6

37,9
43,3

37,3
43,6

36,3
42,1

40,4
43,5

38,0
43,5

37,7
43,7

38,0
44,5

39,2
44,4

Source: (FAOSTAT 2018)

The changes of ‘sugar and sweeteners’ per capita annual supply is presented in Tab. 6.
A significant drop in the EU average was observed in 2006 - from 40,1 kg/year to 38,2
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kg/year - after which the level stabilized under 40 kg. The highest supply was noted in
Belgium, each year exceeding 50 kg (maximum in 2010, 57 kg), the lowest in Spain, where
the supply oscillated at 30-31 kg per capita. In the case of the UK a slight increase took
place, surpassing 41 kg in 2003. A growing tendency was also observed in Spain and
Poland.
FAO does not publish data on salt supply however it is known that the main food
groups responsible for salt intake in Europe are bread and bakery products, cereal products,
meat and meat products as well as cheese and dairy products. Other important groups are
ready meals and soups. Bread, cereals and bakery products are the most important sources
of salt in many national diets, bread alone contributing to around 20% or more of the total
salt intake. According to studies the intake of salt in the WHO Europe region exceeds the
population nutrient goal of 5 grams a day (Kloss, 2017).

Conclusions
Despite a quite detailed monitoring system of the 313 voluntary actions carried out by
the members of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health in
the period 2005-2018 few or no scientific studies have been undertaken to analyse their
impact on food supply or consumption patterns at national level. International FBS data,
which estimate food quantities available for consumption show that the supply changes
have been multidirectional and do not represent widespread improvement across the food
environment the EU.
The energy and fat supply quantity in the EU region remained relatively stable since
2005. Poland was the country in which the biggest increases were identified. No significant
increases in the case of fruit (except Poland) and vegetable per capita supply in the group of
presented countries was noted while the EU+ average supply of vegetables fell below 110
kg per capita. The decreasing supply levels of fruits in Spain and Belgium are especially
worrying also due to the fact that in both countries the CAP-funded School Fruit Scheme
had been set in place in 2009. The supply of pulses was overall low in the EU and in the
light of the UN Sustainable Development Goals it would be important to add sustainability
issues, such as the need to increase the role of vegetal products in daily diets to make them
healthier and more sustainable.
The voluntary actions undertaken by Platform members constitute a less burdensome
and less costly approach to the food and health-related policy challenges for public
institutions. They are implemented and financed by the EPAD stakeholders while DG
SANTE manages the meetings, database and monitoring. The industry self-regulation
initiatives, concerning reformulation of products plays a big role in the rhetoric of policy
debates at EU level as NGOs and industry stakeholders need a Platform to show
policymakers their voluntary contributions. However the number of their actions have been
decreasing in the last years. Moreover, the membership in the Platform is broadly limited to
NGOs and food and advertising industry organizations. Independent research institutes
should become more involved to observe and evaluate the relevance and outcomes of the
reported actions.
Based on the latest WHO estimates in European Union countries, overweight affects
30-70%, and obesity between 10-30% of adults. The changes in energy and fat supply,
described in the article cannot be solely correlated or referenced to the obesity epidemic

182

E. Halicka, K. Rejman, J. Kaczorowska

because the prevalence of overweight and obesity is determined by many factors, incl.
physical activity, demographics (incl. aging) income and technological development.
The most effective strategies in changing consumption - as shown in the case of salt are those that combine product reformulation, consumer awareness and education and are
supported by appropriate monitoring mechanisms (Hendriksen, 2015). Fiscal measures
should also be considered to promote faster improvement. In 2018 a sugar-sweetened drink
tax was introduced in the United Kingdom and Republic of Ireland, which the European
Commission officially found not to constitute State aid. In Ireland the tax is estimated to
yield in the region of €40m in a full year, however, it is expected that as industry
reformulates and consumers opt for healthier options this figure will reduce over time
(SSDT 2018). The obtained financial resources should be reinvested in scientific studies
and educational programs aimed at promoting healthy and sustainable diets, rich in fruits,
vegetables and pulses and enhance the voluntary activities conducted by EPAD members to
increase their impact on food consumption trends.

References
DG SANTE (2018a). https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform_en (Accessed: Aug. 2018)
DG SANTE (2018b).
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/platform_
members_en.pdf (Accessed: August 2018).
Elmadfa, I. ed. (2009). European Nutrition and Health Report. Forum of Nutrition, 62.
EPAD database (2018). http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/database/dsp_.
ESS (2018). FAO Economic and Social Development Department. Food Balance Sheets
http://www.fao.org/economic/ess/fbs/en/ (Accessed: June 2018).
FAOSTAT (2018). Food Balance Sheets: http://www.fao.org/faostat/en/#compare (Accessed: August 2018)
Hendriksen, M, van Raaij, J., Geleijnse, J., Breda, J, Boshuizen, H. (2015). Health Gain by Salt Reduction in
Europe: A Modelling Study. PLoS One 10(3).
Kloss, L., Meyer, J., Graeve, L., Vetter, W. (2015). Sodium intake and its reduction by food reformulation in the
European Union – A review. NFS Journal, 1, 9-19.
Madelin, R. (2006). Diet, Physical Activity and Health: EU Action. CIAA Congress, Brussels. In: Halicka E.,
Rejman K., Kowygo B.: European Food and Drink Industry activities aimed at encouraging consumer
healthy choice in: Kowrygo B. ed. (2008): Challenges and perspectives for the European food market,
WULS, Warsaw, 25-36. search.cfm?CFID=477551&CFTOKEN=92149766&jsessionid=08a8a4388a4e
3307ca323c21537117b7b130TR (Accessed: July 2018).
SSDT (2018). https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/10/INTRODUCING-A-TAX-ON-SUGARSWEET
ENED-DRINKS-FINA.pdf (Accessed: August 2018).
Tremmel, M., Gerdtham, U-G., Nilsson, P., Saha, S. (2017). Economic Burden of Obesity: A Systematic
Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(4),
doi: 10.3390/ijerph14040435.
Walls, H.L., Cornelsen, L., Lock, K., Smith, R.D. (2016). How much priority is given to nutrition and health in the
EU Common Agriculture Policy? Food Policy, 59, 12-23.

For citation:
Halicka E., Rejman K., Kaczorowska J. (2018). Changes in EU Food Supply and the Activities of the
European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health. Problems of World Agriculture,
18(4), 175–182; DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.108

Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Problems of World Agriculture volume 18 (XXXIII), number 4, 2018: 183–191
DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.109
Sáawomir Jarka1, Marzena Trajer2
1
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
2
The National Center of Agricultural Support, Poland

Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European
Union
Abstract. The aim of the work was to present a support mechanism for bee products market
implemented after Poland's accession to the European Union, including within the framework of
national beekeeping support programs. The elaboration included information contained in legal acts of
the European Commission, MRiRW and KOWR. Support for the beekeeping sector in Poland and the
EU is related to the policy of sustainable development of agriculture and rural areas. The amount of
funds addressed to individual beneficiaries depends on the size of the sector in a given Member State.
Spain, France, Greece, Romania and Italy, and Poland received the highest amounts of support under
the EU budget.
Key words: support, beekeeping sector, sustainable development.
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Introduction
Beekeeping, as an economic and social activity, has a significant impact on the natural
environment, therefore it is an important element of sustainable development, both in agriculture
and rural areas. The aim of the work was to present a support mechanism for bee products
market implemented after Poland's accession to the European Union, including within the
framework of national beekeeping support programs. Ensuring proper development conditions
for the beekeeping sector helps to improve its competitiveness. The presented considerations
assume that the support of the beekeeping sector in Poland is justified not only because of
economic reasons, but also because of its participation in the creation of public goods.
Thus, it affects the level of sustainable development of rural areas. Economic analyses
show that due to pollination of entomophilic plants, farmers, fruit-growers and gardeners
obtain higher yields, and the products are characterized by higher quality.

Justification of the policy of supporting beekeeping sector in the EU
Sustainable development assumes the ability of the natural and economic system to selfrenew itself, which is possible due to maintaining the balance of individual ecosystems.
Everyone has to respect laws related to the functioning of the natural environment, because there
is no human activity that would be indifferent to the environment. This causes the environment
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to be often transformed and destroyed by man. Therefore, the environment should be constantly
reproduced, which is of particular importance for agriculture. It is necessary to use the natural
environment so that the level of its consumption does not exceed the level of regeneration, and
the amount of pollutants flowing into the environment does not exceed its assimilation capacity
(WoĞ, 2004). An important principle of sustainable development is the balance between social,
economic and ecological systems. Linking agriculture and the environment directly caused that
the concept of "persistent and sustainable development" was also transferred to agriculture,
where it resulted in the concept of "persistent and sustainable agriculture" (Juszkiewicz, 2006). It
assumes:
 responsibility for management - ethical and aesthetic attitude to nature,
 limiting the production volume by considering the capacity of ecosystems, as well as
combining plant and animal production,
 a comprehensive agriculture-oriented work serving not only the production and social
benefits of agriculture and rural areas,
 economical use of natural resources,
 limiting the use of means of production that increase productivity,
 prices of agricultural products that take into account economic and ecological aspects,
 preservation of all soil functions as the basis for the functioning of agriculture.
 In the opinion of H. Runowski (2002), sustainable development of agriculture should be
equated with sustainable development of rural areas, as agriculture is its basic function and
the main owner of the natural environment.
In the concept of sustainable development of rural areas, Siekierski (2003) distinguish four
directions:
 protection of rural areas, including protection of the rural landscape, biodiversity and the
prevention of erosion,
 protection of soil, water and air against agricultural pollution
 caution in the development of biotechnology and genetic engineering,
 persistent and sustainable development of agriculture.
Sustainable agriculture aims at the use of land resources that does not destroy natural
sources and allows to meet the basic needs of next generations of producers and consumers
(Urban, 2003; WoĞ, 2004). According to Smagacz, sustainable agriculture uses the resources of
land without destroying its natural sources, which will meet the needs of future generations
(Smagacz, 2000). The interest in sustainable agriculture is the result of a critical assessment of
intensive farming characterized by a high level of mechanization and specialization (KuĞ, 2005).
Increasing social incomes as well as increasing quality of life cause that the society's interest in
tradition, cultural and landscape values is increasing. Poor undernourished societies struggling
with the problems of proper food supply of the population do not have sufficient funds to protect
natural resources, on the contrary they are intensively exploited, which unfortunately has a
negative impact on the surrounding environment. Therefore, the idea of sustainable
development was created as a concept in the face of strong threats in the form of environmental
pollution and destabilization of natural systems. Since the dangerous side effects of industrial
agriculture have emerged, the creative role of land is rediscovered. Its usefulness is a public
good whose protection is the essence of the paradigm of sustainable agriculture (CzyĪewski,
Brelik, 2013). Analysing the categories of public goods provided by agriculture directly or in the
form of external management effects, we can talk about environmental, economic and sociocultural goods (Cooper et al., 2009).
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Beekeeping, as an economic and social activity, plays an important role in the development
of rural areas, far beyond the production function. The beekeeping sector is important for
agriculture, food security and biodiversity as bees pollinate crops and wild plants.
The importance of bees for agricultural and fruit production is due to the fact that over 70
of the 100 most important crops for humans are pollinated by bees, which provides 30% of the
world's harvest of arable crops (Imhoof, Lieckfeld, 2014). At the same time, the role of honey
bees as plant pollinators is becoming more and more important because in the era of widespread
chemicalization of agriculture and high environmental pollution, wild bee insects - plant
pollinators - have been dying out. Honeybees, as pollinators of entomophilic plants, bring much
greater benefits to the human economy than the production of honey, pollen, wax, propolis and
royal jelly.
It is estimated that 1/3 of products consumed by man is dependent directly or indirectly on
pollination by insects (Koltowski, 2016). The various functions of beekeeping are at risk due to
the decline in bee populations caused by, among others, the use of pesticides, bee diseases,
changing climatic and environmental conditions, and the loss of biodiversity.
The economic value of pollination by bees goes beyond agricultural production, as bees
also pollinate non-agricultural species of plants. Bee pollination provides a balance between
indigenous species and newly introduced to the ecosystem, controls soil erosion, which
indirectly affects the human life environment.
The presented arguments justify providing financial support for the beekeeping sector,
which will allow to keep as many bee colonies as possible in order to meet the needs of
agriculture, the natural non-agricultural environment and supply the market with a sufficient
amount of high quality honey and other bee products.
The presented considerations assume that the support of the beekeeping sector in Poland is
justified not only because of economic reasons (contributes to the economic growth of the entire
agriculture), but also because of its participation in the creation of public goods. Thus, it affects
the level of sustainable development of rural areas. Economic analyzes show that due to
pollination of entomophilic plants, farmers, fruit-growers and gardeners obtain higher yields,
and the produced products are characterized by higher quality. As indicated by Majewski
(2012), the limited possibility of replacing bees in pollination of plants results in the inability to
abandon the rearing of these insects without adversely affecting crops and the natural
environment. This is the basis for state intervention in support of beekeeping. Support for the
apiculture industry has been used in the EU since 1997 as an important element of the common
agricultural policy. In all EU countries, programs supporting the beekeeping sector are
implemented.

Data and research methods
To implement the adopted research objective consisting in defining the support mechanism
for the bee products market in Poland and the European Union, the elaboration included
information contained in legal acts of the European Commission and information from the
Ministry of Agriculture and Rural Development. Secondary data from reports on the activity of
the Agricultural Market Agency in the years 2004-2018 and the report on the activity of the
National Center for Agricultural Support in 2017 and literature on the subject were also used.
Issues regarding support for apiculture in the proposed Common Agricultural Policy in the next
EU budget perspective for 2021-2027 were also presented. The results of the analysis are
presented in a descriptive, tabular and graphic form.
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Support for bee products market in Poland and the EU
Support for the beekeeping industry has been used in the European Union since 1997 as an
important element of the common agricultural policy. Co-financing of the Member States'
activities by the European Commission on the bee products market is dictated by the need to:
develop rural areas, unify production conditions and sell bee products, maintain ecological
balance, prevent the fragmentation of honey production and trade, combat bee disease
(varroosis) and balance the demand for honey with its supply.
Table 1. The amount of the Union contribution to national apiculture programs in 2017-2019 [EURO]
Details

Beekeeping year 2017

Beekeeping year
2018

Beekeeping year
2019

Belgium

249 313

249 313

249 313

Bulgaria

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Czech Republic

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Denmark

174 202

174 202

174 202

Germany

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estonia

82 800

82 800

82 800

Ireland

36 333

36 333

36 333

Greece

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Spain

5 634 999

5 635 001

5 634 999

France

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Croatia

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italy

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cyprus

100 000

100 000

100 000

Latvia

193 810

193 810

193 810

Lithuania

324 090

324 090

324 090

18 049

18 049

18 049

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Luxembourg
Hungary

8 333

8 333

8 333

Netherlands

Malta

173 986

173 971

174 000

Austria

870 712

870 712

870 711

Poland

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugal

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumaunia

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenia

382 814

382 814

382 814

Slovakia

589 423

589 423

589 422

Finland

115 637

115 637

115 637

Sweden

346 911

346 911

346 911

United Kingdom
UE-28

633 691

633 691

633 690

36 000 000

36 000 000

36 000 000

Source: Authors’ own description. based on the decision of the European Commission.
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Refunds are subject to costs incurred for: purchase of beekeeping equipment and training,
purchase of medicines to combat varroosis (admitted to trading in Poland), purchase of
equipment for conducting a wandering economy, analysis of honey quality, as well as purchase
of mothers, packages and bee sacks.
In 2018, the CAP mechanism "Support for bee products market" was implemented in
Poland under the "National Program for Supporting Beekeeping in Poland for 2016/17;
2017/18; 2018/19 "approved by the European Commission by the decision of July 5, 2016
(KOWR, 2018). According to art. 6 par. 2 point 7 of the Act of 9 May 2008 on the Agency for
Restructuring and Modernization of Agriculture (Journal of Laws of 2017, item 2137, as
amended), from 1 September 2017, the mechanism of the CAP "Support for the bee products
market" is delegated to KOWR from the EU paying agency (ARiMR).
Table 2. Funds disbursed under the support programs for beekeeping in 2005-2017 according to the directions of
support (PLN thousand)

Lata

Technical Purchase of
support
medicines

Purchase of
devices for the
management of
bee migration

Purchase
of bees

Analysis of
honey
quality

Research
projects

Total

2005

1077

4530

862

2227

190

502

9388

2006

2074

4662

1598

4717

397

150

13598

2007

1825

6476

1301

5577

568

13

15760

2008

867

6483

9

7177

297

47

14880

2009

789

6718

6

8843

214

2010

1096

7280

11

7578

427

16392

2011

6334

6750

703

4362

121

18270

2012

6667

7949

567

5220

119

20522

2013

6634

7628

481

4150

117

19010

2014

8491

7137

584

3721

167

20100

2015

8690

7304

471

3861

136

20462

2016

9656

7512

590

3843

133

21734

2017

12314

8106

763

3618

70

Total

66514

88535

7946

64894

2956

16570

24871
712

231557

Source: own study based on reports from the Agricultural Market Agency in the years 2005-2016 and from 2017
on the activity report of the National Center for Agricultural Support.

The analysis in 2005-2017 shows that under the national beekeeping support programs
aimed at improving the conditions of production and marketing of bee products, the largest cofinancing after Poland's accession to the European Union covered: purchase of medicines
against varroosis (88.5 million PLN) and technical assistance for beekeepers (PLN 66.5
million), colonization of beehives (PLN 64.9 million).
After Poland's accession to the EU by the end of 2017, as part of the implementation of
support for bee products market, 3.7 thousand contracts were settled, in which PLN 231.6
million (net) was spent, including PLN 115.8 million (50%) from the EU budget and the
remaining 50% from the national budget (Figure 2).
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Table 3. Types of projects underr the mechanism "Support for bee products markett" in the 2017/20118 season (as of
30/06/2018)
Valuue of projects
inn thous. zá

Lp.

The name of the acttivity

1.

Traiining and confereences

52

51

7756

2.

Purcchase of medicinees

88

88

6 5516

3.

Purcchase of devices for
f
the management
m
of bee
b
migrration

64

64

1 3381

4.

Perfforming honey quuality
anallyzes

33

33

1137

5.

Purcchase of bees

83

83

3 7723

6.

Purcchase of beekeepiing
equiipment

87

86

12 2227

407

405

24 7740

Totaal

Compplex projects

Signed contraacts

Source: Reportt on the activities of the National Center
C
for Agricu
ultural Support.
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In total, 407 projects were submitted to KOWR for a total of PLN 44 627. The largest
number of projects concerned the purchase of medicines to combat varroosis - 22% of all
submitted projects, then purchase of beekeeping equipment - 21% and purchase of bees - 20%.
After considering the projects and the necessary division of available funds by the project
selection committee, 405 projects for PLN 24,740 thousand were accepted for implementation.
Due to the significant problem for the production of honey, which is the spread of varroosis
and bearing in mind the health of bees, it will be necessary to continue activities supporting this
sector at the level of the European Union in the next budget perspective.

Conclusion
1.

2.
3.
4.
5.
6.

It can be stated due to the analysis of the literature on the subject of research, support for
the beekeeping sector in Poland and the EU is related to the policy of sustainable
development of agriculture and rural areas.
Beekeeping, as an economic and social activity, plays an important role in the
development of rural areas, going far beyond the production function.
Support for the beekeeping sector in the EU is systemic and is part of the CAP.
The amount of funds addressed to individual beneficiaries depends on the size of the sector
in a given Member State.
Spain, France, Greece, Romania and Italy, and Poland received the highest amounts of
support under the EU budget.
Public goods and intrinsic land productivity – deliberations in the context of the paradigm
of sustainable agriculture.
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Abstract. The goal of the paper was to focus on the agri-food sector from a perspective of innovation.
In the article, the current situation related to innovative tools and techniques identified in the agri-food
sector was presented. The attention was focused on the benefits resulting from the application of
innovative solutions in three areas: food safety, mechatronics, and packaging design. The empirical
part of the paper includes a description and a summary of case studies on innovations implementations
conducted within the framework of the Interreg I-CON project.
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Introduction
Over the last two decades, the agri-food sector, which is one of the most critical areas
of the Polish economy, has undergone significant changes, and one of the incentives was
Poland's accession to the European Union. It also concerns other countries, like Slovenia,
Hungary, and Slovakia. Companies face the necessity of constant adaptation to the
changing conditions of functioning on the market, which result to a large extent from
changes in customer preferences and requirements. For the agri-food industry, it is not only
the current state that is important but also the vision of development and prognosis for the
future (Kieábasa, 2015). In order to stay on the market, enterprises from the food sector
have to continually develop and look for new solutions, which can be implemented both
thanks to constant investments and the introduction of new technologies and thanks to the
support from other entities.
This underlines the need to take action to stimulate economic activity with the
potential to create jobs for regions encountering difficulties in supporting economic
development. The agri-food sector is one of the most important, potential fields for
improving the socio-economic situation. One way is indeed to improve entrepreneurial
competencies and skills through innovative potential. In the globalized food market for
small and medium-sized enterprises, innovation is also an essential strategic tool for
gaining a competitive advantage (Avermaete and Viaene, 2002; Kühne et al., 2010). They
determine the pace and directions of development, and they are a factor of national and
international competition (Wasilewski et al., 2010).
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The forerunner of innovation research - Schumpeter - believed that innovation is the
introduction of new products, new production methods, finding new markets, gaining new
sources of raw materials and introducing a new organization (Schumpeter, 1960).
According to Brewin (Brewi et al., 2009), innovations are understood as new products, new
processes, new markets, and new organizational methods. The fundamental factors
affecting the introduction of innovations by enterprises include:
x material, capital and human resources possessed by the company, accumulated
experience, and skills ensuring the ability to adopt innovations and gain
a competitive advantage in the market,
x market and institutional conditions that create a climate of competitiveness,
combined with the active role of the state,
x entrepreneurship culture and education systems (Dobiegaáa-Korona, 1996).
Food innovations are mainly related to process innovations, such as packaging
innovations and changes in product composition, product size and product use (Gellynck
and Kühne, 2008). Numerous crises related to food safety aroused great concern among
consumers, and as a result of these crises, they contributed to raising consumer awareness.
As a result, the food industry was faced with the challenge of providing consumers with
safe products with the required sensory characteristics at an affordable price. Food safety is
significant public health and economic issue in Europe for both foods consumed in the EU
and exported products. Therefore, the agri-food sector faces challenges such as:
x anticipating and monitoring of the known and emerging biological and chemical
threats,
x proper assessment of benefits and communication with entities in the food chain,
x understanding and solving consumer problems related to food safety.
Technological progress provides new tools and opportunities to address the challenges
mentioned above. One of the measurements of the effectiveness of the quality management
system consists in monitoring customer satisfaction with the product or service. As food
safety has become a priority, food producers are committed to communicating food safety
to consumers (Röhr et al., 2005). An important aspect is the management of hazards and
risks related to the processing, distribution and sale of food - from monitoring information
on specific hazards (e.g. known and emerging pathogens, allergens, foreign bodies, etc.) by
continually seeking food safety to implement in practice such systems as HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points) and TACCP (Threat Analysis and Critical Control Points).
Another aspect is the packaging design. Companies operating in the food industry
indicate packaging as an essential and integral part of their products. However, the focus on
maintaining low packaging costs is noticeable.
In the next part of the paper, description and summary of case studies on innovations
implementations conducted within the framework of the Interreg I-CON project were
included. The primary objective of the project is to improve entrepreneurial competencies
and skills in remote areas through food innovation potentials. Within the framework of the
project existing knowledge was used to elevate bringing in new ideas, tools, and techniques
to provide links of SMEs and competent actors of supporting innovation environment for
faster development.
The method of case studies used in the project was recognized as the most appropriate
for this kind of research. Case study research, through reports of past studies, allows the
exploration and understanding of complex issues. It can be considered a robust research

194

S. JarzĊbowski, N. Bezat

method particularly when a holistic, in-depth investigation is required. By including both
quantitative and qualitative data, case study helps explain both the process and outcome of
a phenomenon through complete observation, reconstruction, and analysis of the cases
under investigation (Tellis and Winston, 1997). As an alternative to quantitative or
qualitative research, case studies can be a practical solution when a significant sample
population is difficult to obtain.

Summarizing of qualitative research
Increasing the competencies and skills of entities related to the food sector is an
essential aspect of improving competitiveness on the European market. The entities that
may be interested in introducing innovations are, above all, small and medium enterprises
as well as relevant ministries, private and public research and development departments,
chambers, clusters, innovation centers, and large enterprises.
The innovations were implemented by using service providers identified within the
framework of the research. The map shows the geographical positioning of food service
providers in the field of food safety mechatronics and packaging design (Fig 1). This tool
supports enterprises enabling finding a suitable service provider using various criteria
(country, sector, type organization, scope of services provided). The numbers in circles
represent the numbers of food technology, food design and food safety providers in a given
country or region. Visual presentation of data can facilitate planning and strategic action for
the implementation of innovation in the EU.

Fig. 1. A map of food technology, food design and food safety providers (2017)
Source: own work based on the results of the I-CON Project.
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In order to investigate innovations implemented by entities related to the food sector,
examples from eight European Union countries (Slovenia, Austria, Hungary, Italy,
Germany, Poland, Slovakia, Belgium) were analyzed in the area of:
x food safety, quality and labeling (49 examples),
x mechatronics (11 examples),
x packaging design (9 examples).
For this group of enterprises, added values resulting from the application of individual
innovations were identified. The collected innovative tools and techniques have several
novelties, benefits and added values which can improve the competitiveness of the food
businesses, especially the SMEs' performance and success on the market.
The benefits enabling enterprises to increase their competitiveness on the market
include improvement of cost-effectiveness, improvement of product quality, improvement
of risk management, compliance with legal regulations, product assessment, information
provided to users and user satisfaction (see Fig. 2). Other benefits were also identified, such
as food protection, waste reduction, reduction of harmful substances emissions, effective
use of natural resources, protection of intellectual property.
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Fig. 2. The division of innovations depending on the benefits achieved and the area of implementation (2017)
Source: own work based on the results of the I-CON Project.

The most identified innovations were in the form of guidelines and recommendations
(21 examples) and descriptions of the technologies and methods used (23 examples). Other
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examples of innovations were the description of equipment or training, the characteristics
of the expert group and the specification of databases (Fig 2).
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Fig. 3. The division of innovations depending on the type the area of implementation (2017)
Source: own work based on the results of the I-CON Project.

One of the practices analyzed in the project is the innovation concerning antitampering smart labels, which was proposed by the Finnish institute VTT Technical
Research Center of Finland Ltd. The possibilities of paper electronics reduce the likelihood
of interference in the content of the packaging and to detect them effectively.
Food tampering involves the deliberate altering or adulteration the product or its
package. Tampering attempts may be made at any phases of distribution, logistics or sale.
Modes include Economically Motivated Adulteration (to gain an increased income from
selling a foodstuff in a way which deceives customers and consumers) and Tampering
(when a malicious person alters or interferes with a food item and introduces a food safety
agent).
Packaging primarily serves to protect the food from contamination, loss of volatile
components and other environmental factors (e.g., oxygen or light). For pre-packaged
foods, the legislation also demands the packaging to provide additional integrity to the food
item in a way that the contents cannot be altered without opening or changing the
packaging. Extending this principle to food raw materials and additives is the common
interest of both the manufacturer and the user to maintain full food safety by ensuring that
the packaging provides adequate protection but also reliable ways to detect if the integrity
has been compromised.
The benefits of using smart labels appear in many areas (Table 1). First and foremost,
customers receive full information about the product and can check whether any
interference has occurred in the contents of the packaging. Additionally, the risk related to
food safety is significantly reduced, and the quality of the product increases.
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Table 1. Benefits of smart labels
Table 1. Benefits of smart labels
Areas of novelties and benefits

Impact

Improving cost efficiency

none

Improving quality assessment

none

Improving risk assessment and risk management

positive

Regulations compliance and its assessment

positive

Product performance and its assessment

positive

Information for users

positive

User satisfaction and its assessment

positive
none

User’s feedback and reaction
Other

increased food safety

Source: own work based on the results of the I-CON Project.

When used within a supplier partnership, smart labels permit automatic processing of
hundreds of incoming items per hour individually reporting their status and condition on
the push of a button or through a radio interface. Supplier and user will have the capability
to accurately and unanimously identify the product and its unopened status. The printing
technology developed by VTT allows cheap, mass manufacture of smart labels with
a human or machine readable interface.

Summary and Conclusions
In the paper, the main focus was put on the agri-food sector from a perspective of
innovation. In order to investigate innovations implemented by entities related to the food
sector, examples from eight European Union countries (Slovenia, Austria, Hungary, Italy,
Germany, Poland, Slovakia, Belgium) were analyzed. Three groups of innovation were in
focus in the paper, namely food safety, quality and labeling, mechatronic and packaging
design.
The benefits resulting from the application of innovative solutions in this three areas
were identified. They include the benefits enabling enterprises to increase their
competitiveness on the market include improvement of cost-effectiveness, improvement of
product quality, improvement of risk management, compliance with legal regulations,
product assessment, information provided to users and user satisfaction. Other benefits
were also identified, such as food protection, waste reduction, reduction of harmful
substances emissions, effective use of natural resources, protection of intellectual property.
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Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako
narzĊdzia przeáamania stagnacji spoáeczno-gospodarczej
w paĔstwach Globalnego Poáudnia o niekorzystnym poáoĪeniu
geograficznym oraz najsáabiej rozwiniĊtych
Tourism, Merchandise Exports, Development Aid and
Remittances as a Tool of Socio-economic Development in Small
Island Developing States, Landlocked Developing Countries
and Least Developed Countries
Synopsis. Przedmiotem artykuáu jest identyfikacja i ocena zaleĪnoĞci pomiĊdzy wpáywami
z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów w 83 paĔstwach Globalnego
Poáudnia. PaĔstwa te zostaáy pogrupowane ze wzglĊdu na cechy geograficzne, które w znacznym
stopniu hamują rozwój spoáeczno-gospodarczy na: maáe rozwijające siĊ paĔstwa wyspiarskie, paĔstwa
bez dostĊpu do morza (Ğródlądowe). PaĔstwa te okreĞlono na potrzeby artykuáu paĔstwami
o niekorzystnym poáoĪeniu geograficznym. Dodatkowo wyróĪniono grupĊ paĔstw najsáabiej
rozwiniĊtych. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy czterema zmiennymi stanowiáa punkt wyjĞcia do zbadania i oceny
związku pomiĊdzy nimi a obecnym poziomem rozwoju spoáeczno-gospodarczego w analizowanych
paĔstwach Poáudnia. W badaniu zastosowano charakterystyki dla czterech zmiennych
w poszczególnych grupach paĔstw, takie jak: Ğrednia, mediana, odchylenie standardowe,
wspóáczynnik zmiennoĞci, skoĞnoĞü, minimum oraz maksimum. Do identyfikacji zaleĪnoĞci
pomiĊdzy zmiennymi wykorzystany zostaá wspóáczynnik korelacji ríSpearmana. Badanie wskazaáo,
Īe we wszystkich analizowanych paĔstwach, na podstawie uzyskanych wyników, moĪna byáo
zauwaĪyü silny dodatni związek pomiĊdzy turystyką a eksportem towarowym. W tych paĔstwach,
które szczególnie intensywnie rozwijaáy specjalizacjĊ turystyczną (eksport produktu turystycznego)
przekáadaáo siĊ to na przeáamanie stagnacji gospodarczej i przyspieszenie procesów rozwojowych.
Sáowa kluczowe: turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa, przekazy, Globalne Poáudnie
Abstract. The subject of the article is the identification and assessment of the relationship between
tourism, commodity exports, development aid and remittances in the 83 countries of the Global South.
These countries have been grouped due to geographical features that significantly inhibit socioeconomic development: 1) small islanders developing, and 2) countries without access to the sea
(inland). These countries have been identified for the purposes of the article as countries with a
geographical disadvantage. In addition, a group of the least developed countries was distinguished.
The relationship between the four variables was the starting point, then the relation between these
variables and the current level of socio-economic development in the analyzed countries of the South
was examined and assessed. The study used characteristics for four variables in particular groups of
countries, such as: mean, median, standard deviation, coefficient of variation, skewness, minimum and
maximum. The correlation coefficient r-Spearman was used to identify relationships between
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variables. The survey indicated that in all the analyzed countries, on the basis of the results obtained, a
strong positive correlation could be noticed between tourism and commodity exports. In those
countries that developed tourism specialization intensively (export of tourist product), this translated
into breaking economic stagnation and accelerating development processes.
Key words: tourism, merchandise export, aid development, remittances, Global South
JEL Classification: F24, F35, F63, L83, O15

Wprowadzenie
PaĔstwa o niekorzystnym poáoĪeniu geograficznym zostaáy wyróĪnione spoĞród paĔstw
rozwijających siĊ (Globalnego Poáudnia) ze wzglĊdu na negatywne skutki oddziaáywania
geograficznych barier rozwojowych. SpoĞród tej grupy paĔstw wydzielono dwie podgrupy:
maáe rozwijające siĊ paĔstwa wyspiarskie (Small Island Developing States – SIDS) oraz
rozwijające siĊ paĔstwa Ğródlądowe (bez dostĊpu do morza) (Landlocked Developing
Countries – LLDC) (DudziĔski, 1986, 1992; JasiĔski, 2017c; UNCTAD, 1973, 2010).
Geograficzne bariery rozwojowe w obu podgrupach determinują (hamują) rozwój
spoáeczno-gospodarczy w odmienny sposób. Maáe gospodarki wyspiarskie cechuje
specyficzna „kruchoĞü”, czy teĪ „wraĪliwoĞü” (vulnerability) wynikająca z maáych
rozmiarów, ograniczonych zasobów naturalnych, izolacji oraz klĊsk Īywioáowych.
Determinuje to m.in. wąską specjalizacjĊ i marginalne znaczenie SIDS w handlu
miĊdzynarodowym. PaĔstwa te nie są w stanie wykorzystaü efektu skali, uzaleĪnienione są
od importu, charakteryzują siĊ niskim stopniem wykorzystania zasobów pracy, kulturową
dominacją Póánocy, wysokimi kosztami transportu, infrastruktury i administracji oraz
wysoką podatnoĞcią na dziaáalnoĞü przestĊpczą (m.in. pranie brudnych pieniĊdzy, narkotyki
i korupcjĊ) (DudziĔski, 1992, Encontre, 2004; Hein, 2004; JasiĔski, 2017b, 2017c
UNCTAD, 2010).
Podstawową konsekwencją braku dostĊpu do morza jest koniecznoĞü korzystania
przez rozwijające siĊ paĔstwa Ğródlądowe z usáug tranzytowych. Powoduje to nie tylko
„uzaleĪnienie” ekonomiczne, ale równieĪ polityczne od sąsiedzkich paĔstw Ğwiadczących
usáugi tranzytowe. Wysokie koszty transportu powodują, Īe realne wpáywy z eksportu
w LLDC są niĪsze od dochodów uzyskiwanych z eksportu (podobnych) towarów przez
paĔstwa o korzystniejszym poáoĪeniu transportowym. Zjawisko to oddziaáuje negatywnie
na caáą gospodarkĊ, szczególnie, Īe wiĊkszoĞü z nich cechuje „monokultura rolnosurowcowa” (DudziĔski, 1992; Faye, McArthur, Sachs, Snow, 2004, JasiĔski, 2017c;
UNCTAD, 2010).
CzĊĞü z paĔstw o niekorzystnym poáoĪeniu geograficznym posiada równieĪ cechy
paĔstw najsáabiej rozwiniĊtych (Least Developed Countries – LDC). Do tej ostatniej
kategorii zaliczane są jednostki geopolityczne, w których wystĊpują z reguáy wszystkie
(negatywne) cechy gospodarek paĔstw Poáudnia (por. Czaplicka, 2007; Piasecki, 2003;
2007) i zachodzą tam wszystkie (lub prawie wszystkie) mechanizmy „gáĊbokich Ĩródeá
niedorozwoju”3. W wyniku tego LDC potrzebują szczególnej uwagi (wsparcia) ze strony
Koncepcje z zakresu ekonomii rozwoju wyjaĞniające mechanizmy „gáĊbokiego Ĩródáa rozwoju (niedorozwoju)”,
odpowiadające za sukcesy i poraĪki procesów rozwoju spoáeczno-ekonomicznego moĪna podzieliü na trzy gáówne
nurty. Pierwszy zwraca uwagĊ na czynnik geograficzny. Ma on w peáni wymiar egzogeniczny. Do gáównych
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organizacji miĊdzynarodowych. Są paĔstwami najbardziej zacofanymi – najsilniej
potrzebującymi pomocy zagranicznej (DudziĔski, 1986, 1992; UNCTAD, 2010, 2018).
Od wielu lat w literaturze przedmiotu toczą siĊ debaty dot. próby odpowiedzi, która ze
specjalizacji jest najbardziej skuteczna w przeáamywaniu zacofania spoáecznogospodarczego w paĔstwach Globalnego Poáudnia. Czy jest nią specjalizacja turystyczna
(eksport produktu turystycznego), towarowa, czy teĪ znacząco na pobudzenie rozwoju
wpáywa pomoc rozwojowa oraz przekazy (od emigrantów)?
Pytanie to staáo siĊ dla autorów pretekstem do zbadania i oceny związku pomiĊdzy
wymienionymi specjalizacjami a obecnym poziomem rozwoju spoáeczno-gospodarczego
w grupie maáych wyspiarskich, Ğródlądowych, jak i najsáabiej rozwiniĊtych paĔstw Poáudnia. W
konsekwencji próbą odpowiedzi na pytanie: w jakiej grupie paĔstw dana specjalizacja
proeksportowa (turystyka, handel) czy pomoc z zewnątrz (pomoc rozwojowa, przekazy)
zdeterminowaáy w duĪym stopniu obecny poziom rozwoju spoáeczno-ekonomicznego.

Dane i metody
Zgodnie z najnowszą klasyfikacją (UNCTAD, 2018) na potrzeby analizy przyjĊto 83
paĔstwa. 28 z nich posiada cechy SIDS, w tym 7 jest klasyfikowanych jako najsáabiej
rozwiniĊte; 32 o cechach LLDC, z czego 17 najsáabiej rozwiniĊtych paĔstw bez dostĊpu do
morza) oraz (áącznie) 47 paĔstw najsáabiej rozwiniĊtych.4 Dane wielkoĞci (áącznych)
wpáywów z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów (w USD)
pochodzą z baz Banku ĝwiatowego (Bank ĝwiatowy, 2018) i dotyczą 2016 r.5 Ze wzglĊdu
elementów wchodzących w jego skáad naleĪy zaliczyü m.in.: klimat, zasoby naturalne oraz poáoĪenie geograficzne
(bliskoĞü rynków zbytu, izolacja terytorialna, itp.). Zgodnie z perspektywą „szkoáy geograficznej” czynnik ten
moĪe mieü rozstrzygające znaczenie dla szans rozwojowych danego kraju. Drugi nurt wyróĪnia podejĞcie
instytucjonalne. W tym przypadku Ĩródáa poraĪek leĪą w obszarze záych, toksycznych instytucji, nieefektywnych
reguá gry ekonomicznej, które hamują (blokują) planowany postĊp. Problem stanowiü mogą Ĩle zabezpieczone
prawa wáasnoĞci, wysokie ryzyko w obrocie towarowym, problemy korupcji czy brak (wielu) instytucji
redukujących koszt transakcyjne. Zwolennicy podejĞcia „instytucjonalnego” postrzegają niedorozwój, raczej jako
czynnik o wewnĊtrznym charakterze. Zgodnie z tą perspektywą nie naleĪy ich szukaü poza daną gospodarką.
Trzeci z nurtów postrzega jako warunek (szybkiego) rozwoju integracjĊ z gospodarką Ğwiatową. WiąĪe siĊ to
z rozwojem handlu oraz moĪliwie peáne otwarcie wáasnej gospodarki - przeprowadzenie liberalizacji na rynkach
towarowych i kapitaáowych. Podstawowym argumentem przedstawicieli trzeciego punktu widzenia jest
stwierdzenie, Īe gospodarki otwarte rozwijają siĊ szybciej niĪ zamkniĊte (Garbicz, 2012; Rodrik, 2002; Rodrik,
Subramanian, 2003).
4
PaĔstwa o cechach SIDS to: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Federacyjne Stany Mikronezji,
FidĪi, Grenada, Jamajka, Kiribati, Malediwy, Mauritius, Nauru, Palau, Republika Zielonego Przylądka, Samoa,
Seszele, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Timor Wschodni, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Vanuatu,
Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy ĝw. Tomasza i KsiąĪĊca, Wyspy Tonga oraz Związek Komorów.
PaĔstwa LLDC to: Afganistan, Armenia, AzerbejdĪan, Bhutan, Boliwia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad,
Etiopia, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Lesotho, Macedonia, Malawi, Mali, Moádawia, Mongolia, Nepal, Niger,
Paragwaj, Republika ĝrodkowej Afryki, Rwanda, Suazi, Sudan Poáudniowy, TadĪykistan, Turkmenistan, Uganda,
Uzbekistan oraz Zambia. Do LDC zalicza siĊ dodatkowo paĔstwa, które nie charakteryzują siĊ typową dla SIDS
i LLDC „izolacją”, takie jak: Angola, Bangladesz, Benin, Birma, DĪibuti, Erytrea, Gambia, Gwinea, Gwinea-Bissau,
Haiti, Jemen, KambodĪa, Kongo (Rep. Demokratyczna), Liberia, Madagaskar, Mauretania, Mozambik, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania oraz Togo (UNCTAD, 2018).
5
Ze wzglĊdu na specyfikĊ ostatnich dwóch zjawisk na potrzeby analizy przyjĊto (zgodnie z metodologią Banku
ĝwiatowego) za pomoc rozwojową tzw. oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance - ODA)
oraz za przekazy - tzw. transfery zarobków emigrantów - w obu przypadkach Ğrodki ujmowane w statystyce
bilansu páatniczego.
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na ograniczone ramy artykuáu dane te nie zostaną umieszczone w tekĞcie. W tabeli 1.
zaprezentowane zostaáy policzone podstawowe charakterystyki dla wyszczególnionych
powyĪej zmiennych w poszczególnych grupach krajów.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki dla zmiennych w poszczególnych grupach paĔstw
Table 1. Basic characteristics for variables in individual groups of countries
Charakterystyka

Pomoc
rozwojowa

Przekazy

Wpáywy
z turystyki

Eksport
towarowy
550,87

SIDS
Ğrednia (mln USD)

58,10

157,75

620,02

mediana (mln USD)

37,88

30,21

235,00

51,10

odchylenie standardowe (mln USD)

59,76

487,50

854,37

1574,11

wspóáczynnik zmiennoĞci (%)

102,86

309,04

137,80

285,75

skoĞnoĞü

1,57

4,92

1,72

4,44

minimum (mln USD)

0,08

1,23

2,40

0,20

232,63

2521,82

2864,00

8000,00

maksimum (mln USD)

LLDC
Ğrednia (mln USD)

827,09

813,28

539,83

4582,34

mediana (mln USD)

516,18

334,68

331,00

2400,10

1001,75

1342,06

677,55

6897,98

121,12

165,02

125,51

150,53

2,48

3,54

2,11

3,65

odchylenie standardowe (mln USD)
wspóáczynnik zmiennoĞci (%)
skoĞnoĞü
minimum (mln USD)
maksimum (mln USD)

33,40

0,00

1,90

93,40

4177,29

6928,13

2855,00

36736,90

LDC
Ğrednia (mln USD)

894,26

1391,62

316,78

5188,10

mediana (mln USD)

741,03

250,47

203,00

2044,85

odchylenie standardowe (mln USD)

716,90

3108,52

302,94

8997,39

80,17

223,37

95,63

173,42

wspóáczynnik zmiennoĞci (%)
skoĞnoĞü
minimum (mln USD)
maksimum (mln USD)

0,96

3,68

0,87

2,61

94,34

3,99

16,00

94,00

2535,92

13543,98

919,00

34894,40

ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne na podstawie (Bank ĝwiatowy, 2018).

NajwiĊkszą Ğrednią pomoc rozwojową w 2016 r. otrzymaáy paĔstwa naleĪące do
grupy LDC, najmniejszą zaĞ naleĪące do grupy SIDS. Wyniosáy one odpowiednio 894 mln
USD i 58 mln USD. W grupie LDC, zróĪnicowanie otrzymanych kwot byáo najmniejsze
(wspóáczynnik zmiennoĞci równy 80%), w porównaniu z kwotami uzyskiwanymi przez
paĔstwa z pozostaáych grup. NajwiĊkszą pomoc rozwojową otrzymaá Afganistan, zaliczony
do grupy LLDC i LDC, zaĞ najniĪszą Antigua i Barbuda (0,08 mln USD). W przeliczeniu
na jednego mieszkaĔca, byáo to odpowiednio 117 USD i 0,8 USD. NajwiĊkszą pomoc
rozwojową w przeliczeniu na jednego mieszkaĔca otrzymaáo Tuvalu z grupy SIDS (3034
USD), zaĞ najmniejszą wspomniana juĪ Antigua i Barbuda.
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W przypadku otrzymanych przekazów, najwyĪszą ich Ğrednią wartoĞü uzyskano
w grupie LDC (1392 mln USD), zaĞ najniĪszą dla SIDS (158 mln USD). NajwyĪsza
wartoĞü przekazów wystąpiáa w Bangladeszu, paĔstwie z grupy LDC, zaĞ najniĪsza
w Czadzie i Republice ĝrodkowej Afryki (paĔstwach LLDC i LDC).
NajwyĪsze Ğrednio wpáywy z turystyki osiągniĊto w grupie krajów SIDS, ok. 620 mln
USD, najniĪsze, ok. 317 mln USD, w paĔstwach LDC. Najmniejsza zmiennoĞcią
uzyskiwanych wpáywów z turystyki charakteryzowaáy siĊ paĔstwa z grupy LDC. W 2016 r.
najwyĪsze wpáywy z turystyki osiągnĊáy Malediwy zaliczone do grupy SIDS, zaĞ najniĪsze
Burundi (paĔstwo LLDC i LDC).
NajwyĪsze Ğrednie wpáywy z eksportu towarów uzyskaáy paĔstwa z grupy LDC, ok.
5288 mln USD, zaĞ najniĪsze, ok. 551 mln USD – paĔstwa SIDS. Natomiast kraje z grupy
LLDC charakteryzowaáy siĊ najmniejszym zróĪnicowaniem tych wpáywów. NajwiĊksza
wartoĞü eksportowanych towarów uzyskano z Kazachstanie, 36737 mln USD (kraj z grupy
LLDC), zaĞ najniĪszą w Tuvalu (kraj SIDS), 0,2 mln USD. W udziale w PKB, stanowiáy
one odpowiednio 50% i 0,7%. NajwiĊkszy udziaá eksportu w PKB wystąpiá w Czadzie
(91%), a najmniejszy, we wspomnianym juĪ Tuvalu.
Warto zauwaĪyü, Īe w kaĪdej grupie krajów, wszystkie zmienne charakteryzowaáy siĊ
asymetrią prawostronną (skoĞnoĞü>0). WiĊkszoĞü krajów uzyskiwaáo wpáywy
o wartoĞciach poniĪej Ğrednich wpáywów.
Do identyfikacji zaleĪnoĞci pomiĊdzy wybranymi zmiennymi charakteryzującymi
poszczególne paĔstwa wykorzystany zostaá wspóáczynnik korelacji ríSpearmana.
Wspóáczynnik ten mierzy siáĊ wspóázaleĪnoĞci pomiĊdzy dwiema zmiennymi x i y.
W przypadku jego uĪycia nie jest wymagany rozkáad normalny zmiennych. Wspóáczynnik
korelacji ríSpearmana prezentuje siĊ nastĊpująco:
ݎ௦ ൌ ͳ െ

 σୀଵ ݀ଶ
݊ሺ݊ଶ െ ͳሻ

gdzie: di to róĪnica pomiĊdzy i-tą rangą dla zmiennej x, a i-tą rangą dla zmiennej y; n to
liczba obserwacji.
Wspóáczynnik korelacji ríSpearmana przyjmuje wartoĞci z zakresu ۦí1,1ۧ, gdzie znak
przy wartoĞci wspóáczynnika okreĞla kierunek korelacji (dodatni – wzrost wartoĞci jednej
zmiennej definiuje wzrost wartoĞci drugiej zmiennej; ujemny – wzrost wartoĞci jednej
zmiennej definiuje spadek wartoĞci drugiej). WartoĞü bezwzglĊdna wspóáczynnika korelacji
okreĞla siáĊ zaleĪnoĞci pomiĊdzy zmiennymi, gdzie 0 to brak zaleĪnoĞci natomiast 1 to
idealna korelacja.
Po obliczeniu wspóáczynnika korelacji, dokonano oceny istotnoĞci statystycznej
uzyskanej zaleĪnoĞci.
W celu oceny istotnoĞci zaleĪnoĞci sformuáowane zostaáy nastĊpujące hipotezy:
H0:r=0 - zaleĪnoĞü jest nieistotna
H1:r0 - zaleĪnoĞü jest istotna
Do weryfikacji hipotezy o zastosowano test t okreĞlony wzorem:
ݐൌ

ݎ௦

ඥͳ െ ݎ௦ଶ

ξ݊ െ ʹǡ
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gdzie: rS to wspóáczynnik korelacji r-Spearmana, n to liczebnoĞü populacji.
WartoĞü testu t porównano z wartoĞcią istotnoĞci p. Zwykle w badaniach statystycznych
przyjmuje siĊ poziom istotnoĞci p=כ0,05. JeĪeli p<p כto H0 odrzucamy na rzecz H1.
W tabeli 2. zaprezentowano wartoĞci wspóáczynników korelacji r-Spearmana dla
poszczególnych par zmiennych w poszczególnych grupach krajów.
Tabela 2. Wspóáczynniki korelacji r-Spearmana dla krajów z grup SIDS, LLDC i LDC
Table 2. Correlation coefficients r-Spearman for SIDS, LLDC and LDC group countries
Zmienne

SIDS
0,24
pomoc rozwojowa - przekazy
-0,33
pomoc rozwojowa - turystyka
pomoc rozwojowa - eksport
0,12
0,01
przekazy - turystyka
0,29
przekazy - eksport
turystyka - eksport
0,68*
*- istotny wspóáczynnik na poziomie istotnoĞci 0,05

Grupy krajów
LLDC
0,14
-0,16
-0,37*
0,40*
0,10
0,69*

LDC
0,64*
0,62*
0,56*
0,47*
0,17
0,77*

ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne na podstawie (Bank ĝwiatowy, 2018).

W grupie SIDS, zidentyfikowano, Īe otrzymana pomoc rozwojowa dodatnio wpáywa
na wielkoĞü otrzymywanych przekazów, jak równieĪ na wartoĞü eksportu. Zaobserwowano
ponadto, Īe im wiĊksze przekazy to wiĊksza jest wartoĞü eksportu. NajwyĪszą jednak
zaleĪnoĞü dodatnia i istotna wystąpiáa pomiĊdzy turystyką a wartoĞcią eksportu. ZaleĪnoĞü
ujemną zidentyfikowano pomiĊdzy wielkoĞcią pomocy rozwojowej a turystyką. Ponadto,
w tej grupie paĔstw w zasadzie nie wystąpiáa zaleĪnoĞü pomiĊdzy wielkoĞcią przekazów
z turystyką (wspóáczynnik korelacji Spearmana równy 0,01).
W grupie LLDC pomoc rozwojowa w badanym roku dodatnio wpáynĊáa tylko na
wielkoĞü otrzymanych przekazów. Natomiast pomiĊdzy pomocą rozwojową a turystyką
i eksportem towarowym wystąpiáa zaleĪnoĞü ujemna. Istotną zaleĪnoĞü dodatnią
zaobserwowano pomiĊdzy przekazami a turystyką, a takĪe turystyką i eksportem
towarowym.
W ostatniej grupie paĔstw, tj. LDC, pomiĊdzy wszystkimi zmiennymi wystąpiáa
zaleĪnoĞü dodatnia. Tylko pomiĊdzy przekazami a eksportem towarowym byáa to zaleĪnoĞü
nieistotna statystycznie.

Wyniki badaĔ
W przypadku wszystkich paĔstw, na podstawie uzyskanych wyników, moĪna byáo
zauwaĪyü silny dodatni związek pomiĊdzy turystyką a eksportem, tzn. im wiĊkszy eksport
produktu turystycznego, to tym samym na ogóá wyĪszy eksport towarowy. Potwierdza to
ogólną prawidáowoĞü – eksport – specyficznego produktu turystycznego (skáadającego siĊ
nie tylko z usáug, ale i z tzw. dóbr i urządzeĔ turystycznych) pobudza równieĪ wymianĊ
towarową (nie tylko import) (Kachniewska, 2012; Wodejko, 1998).
Rozwój gospodarki turystycznej w paĔstwach Poáudnia, wraz z kontynuowaniem tej
specjalizacji powoduje w przypadku wielu SIDS specyficzne zjawisko „zamkniĊcia”
(zakleszczenia) na turystycznej ĞcieĪce rozwoju (zjawisko „turystycznej” choroby
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holenderskiej). Turystyczna trajektoria rozwoju w czĊĞci maáych paĔstw wyspiarskich
(pomimo wystĊpowania wielu negatywnych zjawisk ekonomicznych) przyczynia siĊ (po
wielu latach specjalizacji turystycznej) do obecnego (wzglĊdnie wysokiego) poziomu
rozwoju spoáecznego (mierzonego wskaĨnikiem HDI) i zamoĪnoĞci (dochód na osobĊ
w PPP w USD). Jest to szczególnie wyraĨne w takich SIDS, jak: Antigua i Barbuda,
Bahamy, Barbados, Palau, Mauritius i Seszele. PaĔstwach, których wpáywy z turystyki są
wysokie (w stosunku do PKB), jak równieĪ znaczne są wpáywy z eksportu towarowego
(w ostatnim przypadku za wyjątkiem Antigui i Barbudy oraz Palau) przy bardzo niskich
(lub znikomych) wpáywach z pomocy rozwojowej i przekazów. Podobnie wysokie są
wpáywy z turystyki na Malediwach (maksymalna wartoĞü dla grupy SIDS - patrz: tab. 1),
w przypadku, których widaü znaczne przyspieszenie rozwoju w ostatnich latach (gáównie
dziĊki eksportowi produktu turystycznego) i wzglĊdnie duĪe znaczenie eksportu
towarowego dla gospodarki (eksport ryb) oraz znikome przekazy i pomoc rozwojowa
(Bank ĝwiatowy, 2018; JasiĔski, 2017b, 2018a).
Nie moĪna jednak odnieĞü tych wniosków do caáej grupy SIDS. W czĊĞci z nich
(szczególnie w tych o cechach najsáabiej rozwiniĊtych) specjalizacja gospodarcza
przyjmuje formĊ MIRAB (akronim od: Mi - migration (migracje), R - remittances
(przekazy), A - aid (pomoc), B - bureaucracy (biurokracja). Modelu, który w obrazowy
sposób ukazuje zasadĊ funkcjonowania najsáabiej rozwiniĊtych gospodarek. Dominującymi
Ĩródáami gospodarowania są dwa elementy. Pierwszym jest migracja zarobkowa znacznej
czĊĞci mieszkaĔców do paĔstw o duĪo wyĪszym poziomie rozwoju gospodarczego
i przesyáanie (przekazy) nabytych Ğrodków finansowych (czy teĪ rzeczowych). Drugim jest
otrzymywanie pomocy rozwojowej, do której (wraz z jej wzrostem), potrzebna jest coraz
wiĊksza liczba urzĊdników do jej wdraĪania (rozrost biurokracji) (Bertram, 2006; Bertram,
Watters, 1984, 1985, 1986; JasiĔski, 2017a, 2017b).
WspóáczeĞnie – typowymi cechami modelu MIRAB charakteryzują siĊ gospodarki
m.in.: Federacyjnych Stanów Mikronezji, Kiribati, Samoa, Timoru Wschodniego, Tuvalu,
Wysp Marshalla, Wysp ĝw. Tomasza i KsiąĪĊcej, Wysp Tonga oraz Związku Komorów.
Pewne elementy tego modelu zaobserwowaü moĪna równieĪ na innych SIDS, takich, jak:
Dominika, Republika Zielonego Przylądka, Nauru, Vanuatu oraz Wyspy Salomona
(Baldacchino, Bertram, 2009; Bertram, Poirine, 2007; JasiĔski, 2017a, 2017b, 2018b;
Oberst, McElroy, 2007).
Znamienne elementy modelu MIRAB („pomocowo-przekazowej” choroby
holenderskiej) wystĊpują równieĪ w LLDC - gáównie w Kirgistanie, jak i (w mniejszym
stopniu) w: Afganistanie, Armenii, Boliwii, Burkinie Faso, Burundi, Lesotho, Malawi,
Mali, Moádawii, Nepalu, Nigrze, Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej, Ruandzie,
TadĪykistanie, Ugandzie, Uzbekistanie oraz Zimbabwe (JasiĔski, 2017c, 2018b), jak i m.in.
w takich LDC, jak: Bangladesz, Birma, Gambia, Haiti, czy Jemen (Bank ĝwiatowy, 2018).
Potwierdzając tym otrzymaną w wyniku badania zaleĪnoĞü dla par zmiennych: pomoc
rozwojowa - wysokoĞü przekazów.
Wyniki uzyskanych zaleĪnoĞci (szczególnie te dot. zaleĪnoĞci pomiĊdzy pomocą
rozwojową a pozostaáymi zmiennymi) naleĪy niewątpliwie wpisaü w nurt dyskusji
w Ğwiatowej literaturze przedmiotu dot. skutecznoĞci pomocy rozwojowej (Easterly, 2006;
Moyo, 2009; LeszczyĔski, 2016) oraz zagadnienia dotychczas sáabo zbadanego
w literaturze przedmiotu, czyli wpáywu przekazów od emigrantów na gospodarkĊ paĔstw
Poáudnia (por. Brzozowski, Szarucki, 2010; StaĞkiewicz, 2017,2018).
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Analizując bowiem poziom rozwoju spoáeczno-ekonomicznego wielu paĔstw z kaĪdej
z badanych grup (SIDS, LLDC, LDC) stwierdziü naleĪy, Īe tam gdzie Ğrodki pomocowe
i przekazy páyną w znacznych iloĞciach (i dáugim okresie czasu) wytwarza siĊ specyficzne
zjawisko izolacji od powiązaĔ handlowych ze Ğwiatem. Proces integracji z gospodarką
Ğwiatową nie zachodzi (por. przypis 3), co wpáywa na niski poziom rozwoju tych paĔstw.
Natomiast, gdy jest duĪa zbieĪnoĞü pomiĊdzy intensywnym wáączeniem siĊ w nurty
gospodarki Ğwiatowej (szczególnie poprzez eksport produktu turystycznego i eksport
towarowy) tam nastĊpuje znaczne przeáamanie stagnacji gospodarczej i wejĞcie na drogĊ
rozwoju. Potwierdzając ekonomiczną prawidáowoĞü, Īe, aby pobudziü procesy rozwojowe
naleĪy wáączaü siĊ w procesy gospodarki Ğwiatowej. Izolacja – Īycie z pomocy z zewnątrz
(pomoc rozwojowa, przekazy) rozwoju nie powoduje.

Podsumowanie
Literatura przedmiotu badająca kwestie problemów „gáĊbokich Ĩródeá rozwoju
(niedorozwoju)” paĔstw Globalnego Poáudnia, akcentująca czynnik geograficzny jako jego
gáówną determinantĊ, wyróĪnia trzy typy paĔstw: maáe paĔstwa wyspiarskie (SIDS),
paĔstwa Ğródlądowe (bez dostĊpu do morza) (LLDC) oraz dodatkowo paĔstwa najsáabiej
rozwiniĊte (LDC). Zgodnie z najnowszą klasyfikacją (na potrzeby badania) przyjĊto 59
paĔstw, które speániaáy cechy ww. grup (UNCTAD, 2018).
Dla kaĪdej grupy paĔstw wybrano po cztery zmienne: pomoc rozwojową (w mld USD),
przekazy (w mld USD), wpáywy z turystyki (w mld USD) oraz wartoĞü eksportu towarowego
(w mld USD). Na podstawie badaĔ stwierdzono silny istotny dodatni związek pomiĊdzy
turystyką a eksportem, tzn. im wiĊkszy eksport produktu turystycznego, to tym samym na
ogóá wyĪszy eksport towarowy, co potwierdza ogólną prawidáowoĞü, Īe eksport
specyficznego produktu turystycznego, pobudza równieĪ wymianĊ towarową. Ponadto,
w grupie SIDS, zidentyfikowano, Īe otrzymana pomoc rozwojowa dodatnio wpáywa na
wielkoĞü otrzymywanych przekazów, jak równieĪ na wartoĞü eksportu. Zaobserwowano, Īe
im wiĊksze przekazy to wiĊksza jest wartoĞü eksportu. W grupie LLDC otrzymana pomoc
rozwojowa dodatnio wpáynĊáa tylko na wielkoĞü otrzymanych przekazów. Natomiast
pomiĊdzy pomocą rozwojową a turystyką i eksportem towarowym wystąpiáa zaleĪnoĞü
ujemna. W grupie LDC, pomiĊdzy wszystkimi zmiennymi wystąpiáa zaĞ zaleĪnoĞü dodatnia.
Niniejsze badanie (na bazie wczeĞniejszych wyników badaĔ - JasiĔski, 2017a, 2017b,
2017c, 2018a, 2018b), umoĪliwiáo potwierdzenie (podtrzymanie) przez autorów
postawionej tezy, która zakáadaáa, Īe specjalizacja turystyczna (eksport produktu
turystycznego), jak i towarowa wpáywają (w dáugim okresie) na pobudzenie procesów
rozwojowych - szczególnie w grupie SIDS. Dalsza analiza umoĪliwiáa takĪe wykazanie, Īe
zaleĪnoĞü wystĊpująca w czĊĞci paĔstw ze wszystkich kategorii pomiĊdzy pomocą
rozwojową i przekazami doprowadza do wystĊpowania specyficznego zjawiska
(okreĞlonego modelem MIRAB).
Na podstawie uzyskanych wyników badaĔ nie moĪna jednak uogólniaü i rozciągnąü
wniosków na wszystkie paĔstwa z poszczególnych grup: SIDS, LLDC i LDC.
Przeprowadzone badanie stanowi jednak dobry wstĊp do dalszych pogáĊbionych badaĔ
i próby odpowiedzi na nieco inaczej postawione pytanie: w jakim paĔstwie dana
specjalizacja proeksportowa (turystyka, handel) czy pomoc z zewnątrz (pomoc rozwojowa,
przekazy) zdeterminowaáy w duĪym stopniu obecny poziom rozwoju spoáecznego
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i zamoĪnoĞci. Tego rodzaju pytania bowiem naleĪy stawiaü jednak w odniesieniu do
poszczególnych paĔstw. Próby generalizacji (w przypadku paĔstw Poáudnia) wydają siĊ
byü skazane na niepowodzenie.
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Produkcja, konsumpcja i eksport jabáek w Polsce
w latach 2005-2016
Production, Consumption and Export in Poland
in the years 2005-2016
Synopsis. Celem artykuáu byáo przedstawienie zmian na rynku jabáek w Polsce w latach 2005-2016.
W analizowanym okresie nastąpiáo wyraĨne zwiĊkszenie znaczenia jabáek w polskiej produkcji
sadowniczej. Odnotowano dynamiczny wzrost zbiorów, przy ograniczonym wzroĞcie powierzchni.
W tym czasie odnotowano równieĪ zmiany w strukturze odmianowej jabáek. Umacniaá siĊ udziaá
odmiany Idared oraz wzrastaáo znaczenie odmian Gala i Ligol. Tendencją spadkową charakteryzowaáa
siĊ natomiast konsumpcja jabáek, a ich znaczenie w strukturze spoĪycia owoców malaáo na korzyĞü
owoców poáudniowych. W badanym okresie wzrastaáa wielkoĞü i wartoĞü sprzedaĪy zagranicznej
jabáek, a takĪe zaszáy duĪe zmiany w strukturze geograficznej eksportu.
Sáowa kluczowe: jabáka, powierzchnia, zbiory, konsumpcja, eksport
Abstract. The aim of the article was to present changes on the apples market in Poland in 2005-2016.
Results show that in the analyzed period the importance of apples in Polish fruit production increased.
There has been a increase in crops with limited area growth. During this time, changes in the structure
of apples varieties were also noted. The importance of the Idared, Gala and Ligol varieties grew.
Consumption of apples was characterized by decreasing tendency. The importance of apples in the
fruit consumption structure decreased and the share of exotic fruit increased. In the analyzed period,
the volume and value of foreign sales of apples increased, as well a significant change in the
geographical structure of exports were observed.
Key words: apples, area, crops, consumption, export
JEL Classification: Q13, Q17, Q18

Wprowadzenie
Od początku rozwoju polskiego sadownictwa uprawa jabáoni i produkcja jabáek miaáa
bardzo duĪe znaczenie w produkcji ogrodniczej i rolniczej. DziĊki postĊpowi
w sadownictwie, a przede wszystkim zmianie technologii produkcji z niskopiennych sadów
jabáoniowych na karáowe, roczne zbiory jabáek na przestrzeni ostatnich kilkudziesiĊciu lat
wzrosáy do ok. 4 mln ton. W chwili obecnej nasz kraj, po Chinach i USA jest trzecim,
najwiĊkszym producentem tego gatunku owoców na Ğwiecie, natomiast wĞród krajów
europejskich zajmujemy zdecydowanie pierwsze miejsce (Bugaáa, 2014). WielkoĞü
produkcji w rekordowym, 2016 roku wyniosáa ponad 4 mln ton, co pozwoliáo nam
zdecydowanie wyprzedziü takie kraje jak Wáochy, Francja czy Niemcy, gdzie zbiory
1
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60-637 PoznaĔ, e-mail: karolina.jader@up.poznan.pl; https://orcid.org/0000-0002-4047-7386

210

K. Jąder

osiągnĊáy poziom, wynoszący odpowiednio ok. 2 mln ton, 1,5 mln ton i 1 mln ton (WAPA,
2017). O duĪym znaczeniu produkcji jabáek w Polsce Ğwiadczy przede wszystkim ich
bardzo wysoki udziaá w krajowej produkcji owoców, który w latach 2005-2016 wyniósá
Ğrednio ponad 70%. W tym samym czasie, w UE stanowiáy one ok. 30% wszystkich
zbieranych owoców. Wysoki poziom produkcji sprawia, Īe nasz kraj znajduje siĊ teĪ
w pierwszej dziesiątce najwiĊkszych Ğwiatowych eksporterów jabáek. WĞród krajów
europejskich wyprzedzają nas tutaj tylko Wáochy i Francja. ĝrednio co roku w latach 20052016 za granicĊ sprzedawano ok. 30% zebranych jabáek. Znaczna czĊĞü, bo ok. 40%
produkcji kierowana jest do przetwórstwa, w tym gáównie na produkcjĊ zagĊszczonego
soku jabákowego, przeznaczanego w ok. 90% na eksport (KierczyĔska, 2015).
Na konkurencyjnoĞü polskich jabáek oraz ich przetworów na Ğwiatowym i europejskim
rynku wpáywa przede wszystkim wysoka produkcja i od kilkunastu lat widoczna wyraĨnie
coraz lepsza jakoĞü owoców, która umoĪliwia zdobywanie nowych rynków zbytu. Zmiany
zachodzące na rynku jabáek są wynikiem oddziaáywania szeregu czynników, spoĞród
których najwiĊksze znaczenie maja czynniki przyrodnicze, ekonomiczne i polityczne.
Celem niniejszego opracowania byáo przedstawienie i ocena zmian na rynku jabáek
w Polsce w latach 2005-2016.

Materiaá i metodyka badaĔ
AnalizĊ oparto na danych wtórnych, pochodzących z publikacji Gáównego UrzĊdu
Statystycznego „Wyniki produkcji roĞlinnej w latach 2005-2016” oraz Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej "Rynek owoców i warzyw" z lat 2006-2017.
W opracowaniu przedstawiono zmiany, jakie zaszáy w latach 2005-2016 w produkcji,
konsumpcji i eksporcie jabáek. Szczegóáowo zbadano powierzchniĊ upraw i zbiory jabáek,
z uwzglĊdnieniem struktury odmianowej, a takĪe okreĞlono znaczenie produkcji jabáek
w caáej produkcji sadowniczej. Przedstawiono zmiany w wielkoĞci, wartoĞci i strukturze
geograficznej eksportu jabáek oraz zdefiniowano udziaá sprzedaĪy zagranicznej jabáek
w eksporcie wszystkich owoców. Dla okreĞlenia tendencji na rynku jabáek posáuĪono siĊ
metodą regresji liniowej, natomiast w celu zdefiniowania procentowych zmian
w porównywanych okresach zastosowano wskaĨniki dynamiki.

Powierzchnia upraw jabáoni i zbiory jabáek
W latach 2005-2016 jabáka w Polsce uprawiano Ğrednio co roku na powierzchni
406,4 tys. ha. Podobnie jak w areale upraw wszystkich owoców nie nastąpiáy tutaj wyraĨne
zmiany i stwierdzono tylko niewielką tendencjĊ wzrostową. Co roku ich uprawy
zwiĊkszaáy siĊ przeciĊtnie o 0,5 tys. ha (rys.1). Porównując skrajne analizowane lata
stwierdzono wzrost o 7,5 tys. ha, tj. 4,4%. Najmniejszy areaá jabáoni, 162 tys. ha
odnotowano w 2006 roku, natomiast najwyĪszy, wynoszący 194,7 tys. ha w 2012 roku.
Powierzchnia sadów jabáoniowych stanowiáa w tym okresie Ğrednio 43,7% wszystkich
upraw owoców oraz 65,2% areaáu drzew owocowych. Porównując lata 2005 i 2016, udziaá
jabáoni w strukturze powierzchni upraw wszystkich owoców zwiĊkszyá siĊ o 1,8 pkt. proc.,
a w grupie owoców z drzew znaczenie omawianego gatunku wzrosáo jeszcze wyraĨniej, bo
o 5,2 pkt. proc. Byáo to bezpoĞrednio wynikiem zmian jakie zaszáy w analizowanym
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okresie w powierzchni tych trzech grup. Porównując skrajne analizowane lata, stwierdzono
wzrost areaáu upraw jabáoni o 4,4%, ogólna powierzchnia upraw owoców wzrosáa zaledwie
o 0,3%, natomiast iloĞü hektarów przeznaczanych pod sady zmniejszyáa siĊ o 3,1%.
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Rys. 1. Powierzchnia owoców ogóáem, sadów i jabáoni w Polsce w latach 2005-2016
Fig. 1. Total area of fruit, orchards and apple trees in Poland in 2005-2016
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Rynek owoców..., 2006-2017)

Dominacja jabáek w polskim sadownictwie jeszcze wyraĨniej widoczna byáa patrząc
na wyniki analizy uzyskiwanych efektów produkcyjnych. ĝrednie zbiory jabáek wyniosáy
w badanym okresie 2597,2 tys. ton, a ich wielkoĞü Ğrednio z roku na rok wzrastaáa
o 147,2 tys. ton (rys. 2). Porównując pierwszy i ostatni rok analizy, stwierdzono
zwiĊkszenie produkcji o 73,7%, z poziomu 2075 do 3604,2 tys. ton.
Omawiając zbiory owoców naleĪy wspomnieü o duĪej ich zmiennoĞci, uzaleĪnionej
gáównie od warunków atmosferycznych. NajwiĊcej, 3604,2 tys. ton jabáek zebrano w 2016
roku, a wyraĨnie najmniej w latach 2007 i 2010, gdy produkcja osiągnĊáa poziom
wynoszący odpowiednio 1040 i 1888,9 tys. ton. Tak niskie zbiory byáy wynikiem bardzo
niekorzystnych warunków atmosferycznych w tych latach. W 2007 roku bezpoĞrednią
przyczyną byáy przymrozki w okresie kwitnienia, natomiast w 2010 roku nadmierne opady
i ekstremalne temperatury (Wyniki produkcji roĞlinnej… 2008, 2011). Dysproporcja
miĊdzy latami 2016 i 2007, tj. latami z najwiĊkszą i najmniejszą produkcją wyniosáa ponad
2,5 mln ton. NajwiĊksza róĪnica w zbiorach w dwóch nastĊpujących po sobie okresach,
dotyczyáa lat 2007 i 2008 i osiągnĊáa poziom blisko 1,8 mln ton.
W latach 2005-2016 nastąpiá wyraĨny wzrost zbiorów wszystkich owoców oraz tych
uprawianych w sadach i wyniósá on odpowiednio 58,7% i 67,9%. WyraĨne zwiĊkszenie
produkcji, przy minimalnym wzroĞcie lub nawet spadku powierzchni uprawnej owoców
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byáo nastĊpstwem wyraĨnych zmian, jakie zaszáy w polskim sadownictwie na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat. Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü tutaj na zmiany w technologii
produkcji, modernizacjĊ gospodarstw i wynikający z nich wzrost plonów. NaleĪy
zauwaĪyü, Īe podobnie jak w przypadku powierzchni, zmiany w produkcji jabáek byáy
wiĊksze niĪ w zbiorach wszystkich owoców czy owoców z drzew. WpáynĊáo to na
zwiĊkszenie znaczenia jabáek w strukturze zbiorów owoców. W badanym okresie stanowiáy
one Ğrednio 72,7% wszystkich zbieranych owoców oraz 86,7% owoców z drzew. Ich udziaá
w jednej i drugiej grupie zwiĊkszyá o odpowiednio 6,6 i 3,0 pkt. proc.
y = 163,12x + 2466,8
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Rys. 2. Zbiory owoców ogóáem, owoców z drzew i jabáek w Polsce w latach 2005-2016
Fig. 2. Total fruit crops, fruit from trees and apples in Poland in 2005-2016
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Rynek owoców ... 2006-2017)

Charakterystyczną cechą polskiej produkcji jabáek jest bardzo duĪa róĪnorodnoĞü
uprawianych odmian, przy czym trzy z nich, tj. Idared, Jonagold i Szampion stanowią
blisko 40% nasadzeĔ oraz zbiorów (tab. 1). Z trzech w/w odmian najwiĊkszą powierzchniĊ
zajmowaá Idared. W latach 2013-2016 roczny areaá jej nasadzeĔ wyniósá Ğrednio 33,8 tys.
ha, natomiast Ğrednie roczne zbiory osiągaáy poziom 619,1 tys. ton. Stanowiáo to 18,5%
powierzchni jabáoni i 19% wielkoĞci produkcji jabáek. Udziaá w powierzchni i zbiorach
jabáek Jonagold i Szampion wynosiá odpowiednio 9,7% i 10,6% oraz 9,8% i 11,3%.
Znaczenie pozostaáych odmian jabáoni byáo zdecydowanie mniejsze, gdyĪ odsetek
powierzchni i zbiorów Īadnej z nich nie przekraczaá 10%, a w przypadku wiĊkszoĞci nawet
5%.
Wydzielenie trzech podokresów w latach 2005-2016 umoĪliwiáo zdefiniowanie
najwaĪniejszych zmian jakie zaszáy w strukturze odmianowej jabáek w analizowanym
okresie.
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Tabela. 1. Powierzchnia jabáoni i zbiory jabáek w Polsce wg odmian
Table 1. Apple area and apple crops in Poland by variety

Wyszczególnienie

2005-2008

2009-2012

Idared
Jonagold
Szampion
Lobo
Cortland
Gloster
Golden Delicious
Ligol
Elstar
Red Delicious
Gala
Antonówka
Pozostaáe

[tys. ha]
27,1
19,0
16,5
13,7
14,2
10,2
7,6
7,0
5,0
4,4
3,8
3,2
38,2

[%]
15,9
11,2
9,7
8,0
8,4
6,0
4,5
4,1
2,9
2,6
2,3
1,9
22,6

[tys. ha]
30,2
19,6
18,4
12,2
13,7
10,5
7,8
9,4
5,0
4,3
5,1
3,9
40,8

Idared
Jonagold
Szampion
Lobo
Cortland
Gloster
Golden Delicious
Ligol
Elstar
Red Delicious
Gala
Antonówka
Pozostaáe

[tys. ton]
299,5
218,5
200,7
173,9
173,1
132,5
95,5
97,4
56,4
54,7
61,8
38,2
460,6

[%]
14,2
10,7
9,7
8,3
8,2
6,3
4,7
4,8
2,8
2,7
3,1
1,8
22,6

[tys. ton]
383,7
271,9
287,9
164,5
174,9
184,5
120,9
145,8
68,8
53,7
79,5
42,8
489,8

2013-2016

Powierzchnia
[%]
[tys. ha]
16,6
33,8
10,9
17,7
10,2
19,4
6,8
7,3
7,6
8,8
5,8
10,1
4,3
7,5
5,1
14,0
2,8
5,6
2,4
3,5
2,8
6,9
2,1
4,3
22,5
42,9
Zbiory
[%]
[tys. ton]
15,3
619,1
11,1
318,6
11,7
367,7
6,8
125,2
7,2
145,8
7,6
198,5
4,9
142,5
5,8
274,9
2,8
100,2
2,2
54,6
3,2
135,4
1,7
66,3
19,7
709,1

Dynamika zmian
2013-2016
/2005-2008
2005-2008=100

[%]
18,5
9,7
10,6
4,0
4,8
5,6
4,1
7,7
3,1
1,9
3,8
2,4
23,6

124,7
93,0
117,4
53,6
62,2
99,3
99,0
200,4
111,6
79,1
182,2
134,6
112,3

[%]
19,0
9,8
11,3
3,8
4,5
6,1
4,4
8,4
3,1
1,7
4,1
2,0
21,8

206,7
145,8
183,2
72,0
84,2
149,8
149,2
282,3
177,6
100,0
218,9
173,4
154,0

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Wyniki produkcji roĞlinnej w latach 2005-2016).

Porównując lata 2005-2008 i 2012-2016 swoją pozycjĊ lidera umocniáa odmiana
Idared, której nasadzenia wzrosáy o blisko 25% a zbiory ponad dwukrotnie. Spowodowaáo
to wzrost udziaáu tej odmiany o 2,6 pkt. proc. w powierzchni i 4,7 pkt. proc. w zbiorach.
Z trzech najwaĪniejszych odmian wzrosáo nieco znaczenie Szampiona, natomiast
zmniejszyá siĊ nieco odsetek w strukturze odmiany Jonagold. Biorąc pod uwagĊ wszystkie
odmiany, w analizowanym okresie najbardziej wzrosáa powierzchnia nasadzeĔ odmian
Ligol oraz Gala, o odpowiednio 100,4% i 82,2%. Jeszcze bardziej, bo o 182,3% i 118,9%
zwiĊkszyáy siĊ ich zbiory. Zmniejszenie powierzchni odnotowano w przypadku wiĊkszoĞci
odmian, z wyjątkiem kilku, zwáaszcza tych, o których wspomniano powyĪej. Na tej liĞcie
znalazáy siĊ gáównie odmiany Lobo i Cortland, które w latach 2005-2008 naleĪaáy do
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pierwszej piątki uprawianych odmian, jednak w ostatnim analizowanym podokresie
zdecydowanie straciáy na znaczeniu, co byáo wynikiem zmniejszenia powierzchni ich
nasadzeĔ o odpowiednio ok. 50% i 40%. Gáówną przyczyną tych zmian byáy ograniczone
moĪliwoĞci eksportu tych odmian, spowodowane ich nieprzydatnoĞcią do transportu oraz
duĪą wraĪliwoĞcią na choroby. Z tego wzglĊdu znaczenie tych odmian ogranicza siĊ
w duĪej mierze do sprzedaĪy na krajowym rynku detalicznym.
NajwaĪniejszym czynnikiem decydującym o doborze odmian jest rynek i preferencje
konsumentów (www.ogrodnictwo.expert.pl). Struktura odmianowa jabáek w Polsce jest
równieĪ tym uwarunkowana. Dominacja odmiany Idared wynika przede wszystkim
z duĪego zainteresowania tą odmianą, gáównie w krajach wschodniej i poáudniowowschodniej Europy, gdzie kierowany jest gáównie eksport z Polski (www.e-sadownictwo).
Zdecydowaną zaletą tej odmiany jest wysoka plennoĞü, áatwoĞü w produkcji, duĪa
tolerancja na dáugi transport i moĪliwoĞü przechowywania w zwykáej cháodni, a przez
krótki czas nawet w przechowalni. Ceny uzyskiwane za owoce tej odmiany są jednak
bardzo niskie, czĊsto ksztaátujące siĊ na granicy opáacalnoĞci. MoĪna teĪ spodziewaü siĊ, Īe
ze wzglĊdu na wzrost produkcji jabáek w Rosji i na Ukrainie i coraz bardziej ograniczone
moĪliwoĞci jej eksportu zainteresowanie polskich sadowników tą odmianą zacznie siĊ
zmniejszaü. NaleĪy jeszcze raz podkreĞliü, Īe jest to typowa odmiana eksportowa, gdyĪ
krajowi konsumenci nie lubią jej. Zdecydowanie bardziej preferują np. odmianĊ Szampion,
która ze wzglĊdu na sáodki smak, swoich zwolenników znajduje równieĪ w krajach Europy
wschodniej oraz kilku krajach Europy zachodniej. Podobnie jak odmiana Idared jest plenna
i áatwa w produkcji, a ceny z jej sprzedaĪy są wyĪsze. Odmianą godną podkreĞlenia
i mającą przyszáoĞü w polskich sadach jest odmiana Gala, która juĪ wczeĞniej zostaáa
wymieniona jako jedna z dwóch najbardziej zyskujących na popularnoĞci w ostatnich
kilkunastu latach. Wzrost nasadzeĔ wynika tu gáównie ze wzglĊdów ekonomicznych
i faktu, iĪ owoce tej odmiany a zwáaszcza jej paskowane sporty moĪna sprzedawaü na
caáym Ğwiecie po atrakcyjnych cenach. Ceny uzyskiwane w eksporcie naleĪą do
najwyĪszych spoĞród wszystkich uprawianych odmian. Poza tym jabáka te mają dobry
smak, piĊkny kolor i áatwo siĊ przechowują. Polacy w celach konsumpcyjnych nabywają
najchĊtniej jabáka duĪe, dobrze wybarwione, czĊĞciej odmiany czerwone niĪ zielone,
niekoniecznie sáodkie (Bobrowska, 2013). Stąd teĪ wspomniany wczeĞniej wzrost
popularnoĞci odmiany Ligol, a zwáaszcza jej czerwonych sportów. Odmiana ta
charakteryzuje siĊ kwaĞnym smakiem, a jej owoce speániają wyĪej wymienione
wymagania. Na obecną chwilĊ traci ona jednak swoja popularnoĞü na rynkach
eksportowych, zatem ma znaczenie gáównie w sprzedaĪy krajowej.
Omawiając strukturĊ odmianową jabáek w Polsce naleĪy zaznaczyü, iĪ jest ona
zupeánie odmienna od tej na Ğwiecie czy nawet w innych krajach Unii Europejskiej. Na
Ğwiatowych rynkach dominują odmiany jednokolorowe, takie jak Golden Delicious, Red
Delicious oraz Gala, które stanowią okoáo 50% Ğwiatowej (WAPA 2017). Ich odsetek
w polskiej produkcji w ostatnich kilkunastu latach nie przekroczyá 10%. W krajach Unii
Europejskiej, w 2016 roku najwiĊksze zbiory odnotowano w przypadku odmian Golden
Delicious, Gala oraz Idared, a wynosiáy one odpowiednio 2406 tys. ton, 1314 tys. ton oraz
965 tys. ton (WAPA 2017). Stanowiáy one ok. 20%, 11% i 8% europejskiej produkcji.
Udziaá tych trzech odmian w polskich zbiorach wyniósá natomiast niecaáe 20%. W Polsce
dominują ciągle jeszcze jabáka dwukolorowe i jak informowaá w roku 2017 prof. Makosz,
chociaĪ odsetek wszystkich jednokolorowych odmian w polskiej produkcji wynosi 47%, to
udziaá odmian jednokolorowych, które znajdują zbyt i speániają normy rynków

Produkcja, konsumpcja i eksport jabáek w Polsce w latach 2005-2016

215

zagranicznych osiąga poziom tylko 23% (www.e-sadownictwo.pl). WyraĨnie podkreĞlaá on
równieĪ, Īe istnieje koniecznoĞü zmian w strukturze odmianowej jabáek w Polsce na
korzyĞü odmian jednokolorowych, natomiast udziaá jabáek dwukolorowych nie powinien
przekraczaü 20-30%. Do odmian, które polscy sadownicy powinni w szczególnoĞci
uwzglĊdniü w swoich nasadzeniach, naleĪą wyĪej wymienione odmiany, tj. Gala i jej
paskowane sporty oraz Golden Delicious, a takĪe nowe odmiany zyskujące coraz bardziej
na popularnoĞci na rynkach zagranicznych, takie jak Jonaprince, Mutsu czy Pinova.

Konsumpcja jabáek
Z polskiej produkcji jabáek, okoáo 50%, ton kierowanych jest na rynek jabáek
deserowych. Wykorzystywane są one do spoĪycia w stanie ĞwieĪym w kraju oraz
przeznaczane są na eksport. Pozostaáa czĊĞü trafia do przetwórstwa. Rosnąca na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat produkcja jabáek i ich przetworów nie idzie w parze niestety ze
wzrostem ich spoĪycia. Są one w naszym kraju traktowane przez wielu konsumentów jako
dobra niĪszego rzĊdu wobec owoców poáudniowych, których spoĪycie w ostatnich latach
wzrasta i które zwiĊkszają swoje znaczenie w strukturze konsumpcji owoców. Na
przestrzeni analizowanych 12 lat spoĪycie owoców ĞwieĪych wynosiáo Ğrednio 40,7
kg/os/rok i co roku zmniejszaáo siĊ o 0,06 kg/os. (rys.3). Najbardziej wyraĨny spadek
konsumpcji widoczny byá do roku 2011, gdy zmniejszyáa siĊ ona z 43,2 do 37,7 kg/os/rok,
natomiast w dalszych latach nastąpiá minimalny wzrost spoĪycia do poziomu 42 kg/os/rok.
IloĞü konsumowanych owoców byáa zatem bardzo zbliĪona do tej z pierwszych lat analizy,
a porównując lata 2005 i 2016 stwierdzono spadek zaledwie o 3%.
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Rys. 3. SpoĪycie owoców ogóáem, jabáek i owoców poáudniowych w Polsce w latach 2005-2006
Fig. 3. Consumption of total fruits, apples and exotic fruits in Poland in 2005-2016
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Rynek owoców ... 2006-2017).
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W latach 2005-2016 nastąpiáy wyraĨne zmiany w strukturze spoĪycia owoców.
NajwaĪniejsze z nich to wzrost udziaáu owoców poáudniowych, w tym gáównie bananów
oraz spadek znaczenia jabáek. ĝrednie, roczne spoĪycie jabáek w badanym okresie wyniosáo
15,2 kg/os, jednak na przestrzeni lat sukcesywnie malaáo, z poziomu 20 kg/os/rok w roku
2005 do 13 kg/os/rok w ostatnim roku analizy, co oznacza spadek o blisko 35%.
NajwiĊksze zmniejszenie konsumpcji odnotowano w pierwszych czterech latach analizy,
do roku 2008, jednak początek tendencji spadkowej dotyczy okresu juĪ od roku 2002
(Jąder, 2014). Przyczyną tych zmian byáo zwiĊkszenie spoĪycia owoców poáudniowych,
które z powodzeniem konkurowaáy ceną z naszymi krajowymi owocami. Ponadto wzrosáa
konsumpcja przetworów owocowych, gáównie soków i nektarów i ogólnie zacząá zmieniaü
siĊ model Īywienia w kierunku wzrostu Īywienia tzw. fast food. (Nosecka i in., 2012). Po
2008 roku nastąpiáa kilkuletnia stabilizacja, a nawet wzrost spoĪycia jabáek, co byáo przede
wszystkim wynikiem intensywnie prowadzonych w naszym kraju kampanii promujących
spoĪycie jabáek. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano w ostatnich kilkunastu latach wzrosáa
wyraĨnie konsumpcja owoców poáudniowych z poziomu 8,6 do 15 kg/os/rok, tj. o 73,6%.
Na skutek tych zmian a takĪe wzrostu spoĪycia innych, nowych lub wczeĞniej rzadko
konsumowanych gatunków owoców, udziaá jabáek w strukturze spoĪycia owoców zmalaá
o ponad 15 pkt. proc.

Eksport jabáek
Zmniejszenie konsumpcji jabáek w ostatnich kilkunastu latach na rynku wewnĊtrznym
wywoáaáo potrzebĊ zagospodarowania ich wzrastającej produkcji poprzez eksport
(Nosecka, 2014).
W latach 2005-2016 corocznie wywoĪono za granicĊ Ğrednio 753,6 tys. ton jabáek
(tab. 2). Udziaá eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji jabáek wyniósá
w badanym okresie Ğrednio 29,8%, a porównując skrajne analizowane lata wzrósá o blisko
10 pkt. proc. z 20,5% do 30,3%. Wolumen eksportu jabáek systematycznie zwiĊkszaá siĊ
z poziomu 426,3 tys. ton w pierwszym roku analizy do 1092,1 tys. ton w 2016 roku, co
oznaczaáo wzrost o 156,2%. Co roku wielkoĞü eksportu wzrastaáa Ğrednio o 58,3 tys. ton.
W jeszcze szybszym tempie wzrastaáy wpáywy ze sprzedaĪy zagranicznej jabáek. ĝrednio
co roku wartoĞü ich eksportu wynosiáa 235 mln euro, a na przestrzeni badanych lat
zwiĊkszyáa siĊ ponad 3 krotnie, z 91,3 do 316,8 mln euro. ĝrednio z roku na rok byá to
wzrost rzĊdu 27,2 mln euro.
W tym czasie zwiĊkszyá siĊ takĪe udziaá jabáek w eksporcie wszystkich owoców.
W ujĊciu iloĞciowym wzrósá z 67,4% do 79,9%, a w ujĊciu wartoĞciowym z 40,3% do
53,5%. ĝrednio w latach 2005-2016 jabáka stanowiáy 74,3% wszystkich wywoĪonych
zagranicĊ owoców, a udziaá wpáywów z ich sprzedaĪy stanowiá przeciĊtnie 51,2% wartoĞci
eksportu owoców.
NajwiĊcej jabáek, 1230,4 tys. ton, za rekordową kwotĊ 446,6 mln euro, sprzedano
zagranicĊ w 2013 roku. W kolejnym roku odnotowano jednak wyraĨny spadek, który byá
konsekwencją rosyjskiego embarga, wprowadzonego w sierpniu 2014 roku. W kolejnych
latach staáo siĊ ono gáówną przyczyną nadprodukcji jabáek w naszym kraju i spowodowaáo
istotne zmiany w strukturze geograficznej ich eksportu.
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Tabela 2. WielkoĞü i wartoĞü polskiego eksportu owoców ogóáem oraz jabáek w latach 2005-2016
Table 2. The volume and value of Polish total fruit and apples exports in 2005-2016
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dynamika
zmian
2016/2005
2005=100

WielkoĞü eksportu (tys.ton)
Owoce
ogóáem

633

583

646

654

993

913

776

1264

1515

1370

1176

1366

215,9

Jabáka

426

398

450

410

777

725

534

958

1230

1096

946

1092

256,2

Udziaá jabáek w wielkoĞci eksportu owoców ogóáem (%)
67,4

68,3

69,6

62,8

78,2

79,4

68,7

75,8

81,2

80,0

80,5

79,9

WartoĞü eksportu (mln euro)
Owoce
ogóáem
Jabáka

226,8

213,2

293,1

331,5

365,6

365,1

396,4

621,9

727,9

612,8

567,4

592,3

261,2

91,3

97,1

132,2

138,2

203,3

203,7

201,4

338,5

446,6

351,6

299,5

316,8

347,0

52,8

53,5

Udziaá jabáek w wartoĞci eksportu owoców ogóáem (%)
40,3

45,5

45,1

41,7

55,6

55,8

50,8

54,4

61,4

57,4

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Rynek owoców..., 2006-2017).

W latach 2005-2016 najwiĊksze iloĞci jabáek kierowano do krajów Wspólnoty
Niepodlegáych PaĔstw, Ğrednio corocznie 521,5 tys. ton, co stanowiáo 66,2% polskiego
eksportu tych owoców (tab.3). Kolejnymi pod wzglĊdem wolumenu sprzedaĪy byáy
paĔstwa UE-13, do których eksportowano Ğrednio 152,4 tys. ton jabáek oraz paĔstwa
UE-15 z wynikiem 85,8 tys. ton. Udziaáy tych dwóch grup krajów wyniosáy odpowiednio
19,4% i 10,4%. Odsetek eksportu do pozostaáych paĔstw ksztaátowaá siĊ na Ğrednim
poziomie 3,5%. Biorąc pod uwagĊ znaczenie poszczególnych krajów, zdecydowanie
najwiĊkszymi importerami naszych jabáek byáy Rosja i BiaáoruĞ oraz Ukraina, do których
na przestrzeni badanych lat sprzedano odpowiednio 27,7%, 20,8% i 13,1% owoców. WĞród
krajów Nowej Wspólnoty najwiĊcej, bo 6,4% kierowano na LitwĊ, natomiast spoĞród
paĔstw UE-15 najwiĊkszym odbiorcą naszych jabáek byáy Niemcy z 4,9% udziaáem w
eksporcie. Najmniejsze znaczenie w strukturze geograficznej eksportu miaáy kraje
pozostaáe, których Ğredni udziaá wyniósá 3,5%. Ich znaczenie na przestrzeni lat jednak
wzrastaáo, a ceny uzyskiwane ze sprzedaĪy jabáek w tych paĔstwach osiągaáy najwyĪsze
wartoĞci, wynoszące Ğrednio 0,44 euro/kg. SpoĞród tych krajów, polskim eksporterom
najwiĊcej páacono w Indiach, Norwegii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
odpowiednio 0,59, 0,58 i 0,56 euro/kg. JeĪeli chodzi o inne grupy krajów na drugim
miejscu uplasowaáy siĊ kraje UE-15, z wynikiem 0,40 euro/kg, a za nimi kraje UE-13, ze
Ğrednimi cenami 0,36 euro/kg. Zdecydowanie najniĪsze ceny uzyskiwano w krajach WNP,
a ksztaátowaáy siĊ one na Ğrednim poziomie 0,29 euro/kg. Najmniej za jabáka pochodzące
z Polski páacono w Kazachstanie, Moádawii i na Ukrainie, odpowiednio 0,21, 0,22
i 0,25 euro/kg. ĝrednia cena jabáek uzyskiwana w eksporcie w latach 2005-2016 wyniosáa
0,32 euro/kg.
Na przestrzeni badanych lat w strukturze geograficznej eksportu zaszáy duĪe zmiany.
W celu zobrazowania tych zmian badany okres podzielono, na 4 podokresy, przy czym
w ostatnim z nich, tj. latach 2014/2015, ze wzglĊdu na najwiĊksze zmiany w tym
podokresie przedstawiono takĪe wartoĞci dla poszczególnych lat. UwzglĊdniając dwa
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skrajne podokresy zwiĊkszyá siĊ eksport do wszystkich grup paĔstw, przy czym
w strukturze wzrosáo znaczenie krajów UE-15, WNP oraz krajów pozostaáych, a jedyną
grupą, której udziaá zmniejszyá siĊ byáy paĔstwa Nowej Wspólnoty. Odsetek jabáek
wysyáanych do krajów UE-12 spadá z 43,8% do 25,1%.
Tabela 3. Struktura geograficzna polskiego eksportu jabáek w latach 2005-2016
Table 3. Geographical structure of Polish apple exports in 2005-2016
2005/20062007/2008

2008/20092010/2011

2011/20122013-2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2014/20152016/2017

tys.
ton

tys.
ton

%

tys.
ton

tys.
ton

tys.
ton

tys.
ton

tys.
ton

Kraje
%

%

%

%

%

%

Dynamika
zmian
2016/2017
/ 2005/2006
2005/2006=
100

UE-15

23,0

6,3

42,3

6,1

122,3 11,5

188,2 18,8

136,1 13,8

142,1 12,9

155,5 15,1

675,9

Niemcy

10,1

2,8

16,7

2,4

51,1

4,8

115,8 11,5

57,7

5,9

53,5

4,9

75,7

7,4

749,2

Finlandia

4,6

1,3

6,3

0,9

4,6

0,4

9,3

0,9

10,1

1,0

10,9

1,0

10,1

1,0

221,2

Szwecja

3,0

0,8

6,4

0,9

6,4

0,6

8,6

0,9

10,1

1,0

12,7

1,2

10,5

1,0

345,1

Francja

0,0

0,0

0,4

0,1

14,1

1,3

9,7

1,0

7,4

0,8

4,1

0,4

7,1

0,7

-

Holandia

0,0

0,0

0,0

0,0

9,6

0,9

10,4

1,0

10,5

1,1

17,1

1,6

12,7

1,2

-

Wlk. Brytania 0,0

0,0

0,7

0,1

8,5

0,8

6,9

0,7

6,4

0,7

10,5

1,0

7,9

0,8

106,4 15,3

85,9

8,1

UE-13

158,7 43,8

317,5 31,7

243,6 24,8

214,4 19,5

258,5 25,1

162,9

Litwa

95,7

26,4

43,5

6,3

14,2

1,3

71,8

7,2

44,8

4,6

32,1

2,9

49,6

4,8

51,8

àotwa

12,7

3,5

10,0

1,4

10,0

0,9

65,5

6,5

45,8

4,7

18,7

1,7

43,3

4,2

342,1

Estonia

6,1

1,7

7,6

1,1

5,6

0,5

8,6

0,9

9,7

1,0

11,1

1,0

9,8

1,0

161,5

Czechy

21,6

6,0

15,1

2,2

14,5

1,4

59,7

6,0

38,6

3,9

37,4

3,4

45,2

4,4

209,1

Sáowacja

9,4

2,6

9,5

1,4

7,6

0,7

8,4

0,8

10,3

1,0

15,0

1,4

11,2

1,1

119,9

Rumunia

11,5

3,2

18,9

2,7

27,4

2,6

50,7

5,1

63,7

6,5

64,4

5,8

59,6

5,8

518,3

WNP

178,5 49,2

540,5 77,9

523,2 50,8

293,2

Rosja

18,0

5,0

282,5 40,7

566,4 53,3

18,8

BiaáoruĞ

43,4

12,0

39,8

5,7

165,9 15,6

290,0 28,9

7,1

2,0

0,0

Moádawia
Ukraina

108,6 30,0

843,9 79,3

436,6 43,5
1,9

506,7 51,6
0,0

0,0

422,8 43,0

626,4 56,8
0,0

0,0

504,2 45,8

0,6

34,9

405,7 39,4

6,3

934,0

0,0

0,0

0,0

2,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,1

11,2

195,3 28,1

66,8

6,3

62,8

6,3

24,6

2,5

41,6

3,8

43,0

4,2

39,6

Kazachstan

0,0

0,0

20,1

2,9

44,0

4,1

61,2

6,1

54,9

5,6

78,3

7,1

64,8

6,3

-

Pozostaáe

2,4

0,7

4,6

0,7

11,6

1,1

60,6

6,0

96,5

9,8

119,1 10,8

92,1

8,9

3836,1

Norwegia

2,0

0,6

2,1

0,3

3,4

0,3

4,8

0,5

7,1

0,7

6,5

0,6

6,1

0,6

306,7

Serbia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

20,2

2,0

37,5

3,8

45,9

4,2

34,5

3,4

-

Egipt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,1

10,3

1,0

25,6

2,6

22,2

2,0

19,4

1,9

-

BoĞnia i
Hercegowina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

12,8

1,3

8,0

0,8

14,7

1,3

11,8

1,1

-

Gruzja

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

1,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

-

Mongolia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,1

2,4

0,2

4,1

0,4

2,6

0,3

-

Zjednoczone
Emiraty
Arabskie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,2

1,1

0,1

2,7

0,2

1,9

0,2

-

Indie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

1,7

0,2

5,0

0,5

2,4

0,2

-

Jordania

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

2,2

0,2

6,4

0,6

3,0

0,3

-

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Rynek owoców..., 2006-2017).
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Analizując zmiany w strukturze geograficznej eksportu w latach 2005-2016, naleĪy jednak
zwróciü uwagĊ na dwa podokresy: do roku 2013/2014 i lata 2014/2015-2016/2017. Do
roku 2013 dynamicznie wzrastaáa sprzedaĪ do WNP, w tym gáównie do Rosji.
W pierwszym podokresie eksportowano tam corocznie Ğrednio 18 tys. ton jabáek, natomiast
w latach 2008/2009-2013/2014 sprzedaĪ osiągnĊáa poziom 566,4 tys. ton. Na skutek tych
zmian udziaá Rosji w strukturze eksportu wzrósá z 5% do ponad 50 %. NaleĪy dodaü, iĪ
w 2013 roku do Rosji sprzedano ok. 22% polskiej produkcji jabáek. W tym czasie wzrastaá
takĪe eksport na BiaáoruĞ oraz UkrainĊ, przy czym w przypadku Ukrainy wzrost dotyczyá
tylko drugiego podokresu. W latach 2011/2012-2013/2014 odnotowano bowiem spadek
sprzedaĪy. Poza krajami wschodnimi zwiĊkszano eksport takĪe do Niemiec. Wzrost ze
Ğredniego poziomu 10,1 tys. ton w latach 2005/2006-2007/2008 do 51,1 tys. ton w trzecim
podokresie spowodowaá zwiĊkszenie udziaáu w strukturze geograficznej naszego
zachodniego sąsiada z 2,8% do 4,8%. W latach 2011/2012-2013/2014 wzrosáa teĪ sprzedaĪ
do innych krajów Starej Wspólnoty, w tym gáównie Francji, Holandii oraz Wielkiej
Brytanii. Spadáo natomiast znaczenie eksportu do krajów UE-13. NajwiĊksze zmniejszenie
sprzedaĪy dotyczyáo takich paĔstw jak Litwa, Czechy oraz Sáowacja. Przeáomowym
momentem dla polskiego eksportu jabáek byá sierpieĔ 2014 roku. Wprowadzony przez
RosjĊ zakaz przywozu polskich ĞwieĪych owoców i warzyw wpáynąá znacząco na zmiany
w strukturze geograficznej eksportu jabáek. Polskim eksporterom udaáo siĊ czĊĞciowo
ominąü rosyjskie embargo poprzez sprzedaĪ jabáek za poĞrednictwem Biaáorusi. Efektem
tego byáo ponad dwukrotne zwiĊkszenie eksportu do tego kraju w ostatnim podokresie
w stosunku do lat 2011/2012-2013/2014. BiaáoruĞ staáa siĊ tym samym najwiĊkszym
importerem polskich jabáek, zwiĊkszając swój udziaá w strukturze w sezonie 2016/2017 do
45,8%, a caáym trzyletnim okresie po 2014 roku do 39,4%, co oznaczaáo wzrost o blisko
25%. SprzedaĪ do tego kraju czĊĞciowo tylko zrekompensowaáa zamkniĊcie rosyjskiego
rynku, jednak polskim eksporterom udaáo siĊ takĪe zwiĊkszyü sprzedaĪ na rynek unijny,
w tym gáównie do krajów UE-13. NajwiĊkszymi odbiorcami byáy tutaj àotwa, Litwa oraz
Czechy. Ponadto eksport zaczĊto teĪ kierowaü do innych paĔstw Nowej Wspólnoty, takich
jak Cypr, Buágaria czy Rumunia. Mniejsze znaczenie w zagospodarowaniu jabáek
wczeĞniej przeznaczanych na rynek rosyjski miaáy kraje UE-15. Podobnie jak przed rokiem
2014 najwaĪniejszym importerem byáy Niemcy, gdzie w ostatnim podokresie skierowano
o ok. 50% wiĊcej jabáek niĪ w latach 2011/2012-2013/2014. Zaistniaáa sytuacja wymusiáa
jednak poszukiwanie odbiorców nie tylko na rynku wewnĊtrznym UE, ale teĪ na caáym
Ğwiecie (Ambroziak 20017). Po wprowadzeniu embarga przez RosjĊ wzrosáo zatem takĪe
znaczenie pozostaáych paĔstw. WielkoĞü eksportu jabáek do tych krajów po roku 2014
sukcesywnie wzrastaáa, ze Ğredniego poziomu 1,1 tys. ton w latach 2011/2012-2013/2014
do 92,1 tys. ton w ostatnim podokresie, a w sezonie 2016/2017 osiągnĊáa wielkoĞü 119,1
tys. ton, co oznaczaáo wzrost ponad dziesiĊciokrotny. Z tej liczby, najwiĊksze iloĞci, bo
ponad 70% kierowano w tym okresie do Serbii, Egiptu oraz BoĞni i Hercegowiny. Po roku
2014 polscy eksporterzy jabáek zdobywali takĪe nowe rynki zbytu, takie jak Mongolia,
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania. W konsekwencji tego, w sezonie 2016/2017
polskie jabáka eksportowano do 75 krajów (PolaĔska 2017). Pomimo rozszerzenia eksportu
do nowych krajów, zagraniczna sprzedaĪ jabáek w ostatnim podokresie zmalaáa. Gáówną
barierą dla dalszego wzrostu eksportu jest ich jakoĞü i struktura produkcji. JakoĞü
i odmiany produkowane na rynek rosyjski czĊsto nie odpowiadają wymaganiom stawianym
przez inne paĔstwa. W paĔstwach pozaeuropejskich przez konsumentów preferowane są
bowiem odmiany jednokolorowe, które jak wczeĞniej wspomniano stanowią niewielki
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procent polskiej produkcji. W związku z wyĪej opisanymi zmianami i brakiem moĪliwoĞci
szybkiego reagowania polskich sadowników na zaistniaáą sytuacjĊ, ze wzglĊdu na
inwestycyjny charakter produkcji, polski rynek jabáek zmaga siĊ z wysoką nadpodaĪą.
NiemoĪliwe jest bowiem zagospodarowanie wszystkich pozostaáych jabáek na rynku
wewnĊtrznym ze wzglĊdu na wspomniane wczeĞniej zmieniające siĊ preferencje
konsumentów w kierunku owoców poáudniowych. CzĊĞü jabáek kierowana jest do
przetwórstwa, jednak i tutaj pojawia siĊ problem związany z oferowanymi odmianami,
gdyĪ jabáka deserowe czĊsto nie speániają parametrów dla przetwórstwa. To wszystko
wpáywa negatywnie na sytuacjĊ w branĪy sadowniczej i czyni gáówny kierunek produkcji
owoców coraz mniej opáacalnym.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza pozwoliáa na sformuáowanie nastĊpujących wniosków:
1. W latach 2005-2016 uprawy jabáoni stanowiáy Ğrednio 43,7% powierzchni upraw
sadowniczych w Polsce a zbiory jabáek 72,7% zbiorów wszystkich owoców. Tempo
wzrostu, zarówno powierzchni jak i wielkoĞci produkcji jabáek byáo wyĪsze niĪ
w przypadku wszystkich owoców, co wpáynĊáo na zwiĊkszenie ich znaczenia w produkcji
sadowniczej. Byáo to gáównie rezultatem zmian w technologii produkcji, modernizacji
gospodarstw i wynikającego z tego wzrostu plonów, a takĪe organizowania siĊ
producentów jabáek oraz korzystania ze Ğrodków unijnych na rozwój gospodarstw.
2. W analizowanym okresie nastąpiáy istotne zmiany w strukturze odmianowej jabáek.
Swoja pozycjĊ umacniaáy odmiany przeznaczane na eksport, w tym gáównie Idared, Gala,
Jonagold czy Ligol. Na znaczeniu najbardziej traciáy natomiast odmiany Lobo i Cortland,
znajdujące zbyt gáównie na rynku krajowym.
3. Spadek udziaáu odmian kierowanych na rynek detaliczny, w duĪej mierze byá wynikiem
zmniejszenia spoĪycia jabáek w naszym kraju, które na przestrzeni analizowanych lat
spadáo o prawie 35%. Gáówną tego przyczyną byáo zwiĊkszenie spoĪycia owoców
poáudniowych oraz zmiana modelu Īywienia Polaków i zwrot w kierunku produktów
przetworzonych.
4. Zmniejszenie konsumpcji jabáek na rynku wewnĊtrznym wywoáaáo potrzebĊ
zagospodarowania ich wzrastającej produkcji poprzez eksport. Pojawiające siĊ moĪliwoĞci
eksportu po roku 2005 staáy siĊ dodatkowo siáą napĊdową rozwoju polskiej produkcji
jabáek. Na przestrzeni badanych lat udziaá eksportu w zagospodarowywaniu polskiej
produkcji jabáek wzrósá z ok.20-30%, a wpáywy z ich sprzedaĪy zagranicznej zwiĊkszyáy
siĊ ponad trzykrotnie.
5. DuĪe zmiany odnotowano takĪe w strukturze geograficznej eksportu jabáek. Na
szczególne podkreĞlenie zasáuguje wzrost znaczenia sprzedaĪy zagranicznej do krajów UE,
ale przede wszystkim do Wspólnoty Niepodlegáych PaĔstw, w tym gáównie do Rosji.
Krytycznym momentem na rynku jabáek w analizowanym okresie byá rok 2014
i wprowadzony zakaz importu polskich owoców i warzyw do Rosji, naszego gáównego
importera jabáek. Wprowadzone embargo i dynamicznie wzrastająca produkcja
doprowadziáa do powstania nadpodaĪy na polskim rynku jabáek. SprzedaĪ do Rosji zostaáa
zastąpiona w wiĊkszoĞci eksportem do innych krajów WNP, w tym gáównie na BiaáoruĞ
a takĪe do paĔstw Unii Europejskiej. W strukturze geograficznej eksportu duĪego
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znaczenia nabieraáy takĪe kraje trzecie, a wĞród nich gáównie Egipt, Mongolia,
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania.
6. Pomimo rozszerzenia eksportu na nowe rynki zbytu oraz prowadzonych dziaáaĔ
interwencyjnych, polegających min. na wycofywaniu czĊĞci zbiorów z rynku, straty
spowodowane rosyjskim embargiem wpáynĊáy na spadek opáacalnoĞci jabáek w ostatnich
latach. W celu przywrócenia równowagi, konieczne bĊdą w najbliĪszej przyszáoĞci przede
wszystkim zmiany w strukturze odmianowej jabáek i dostosowanie oferty dla potrzeb
nowych rynków zbytu. WaĪnymi punktami bĊdą takĪe poprawa logistyki, lepsza
organizacja rynku pierwotnego, formowanie duĪych, jednolitych partii owoców, a takĪe
intensywne dziaáania promocyjne polskich jabáek w kraju i zagranicą.
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DziaáalnoĞü podmiotów z kapitaáem zagranicznym w polskim
rolnictwie
Economic Activity of Entities with Foreign Capital in Polish
Agriculture
Synopsis. W 2015 roku w polskim rolnictwie dziaáaáo 690 podmiotów z kapitaáem zagranicznym,
zatrudniając ponad 5,7 tys. osób. Kapitaá zagraniczny zainwestowany w tych podmiotach stanowiá
ponad 90% udziaáu kapitaáu podstawowego. Celem opracowania byáo okreĞlenie skali dziaáalnoĞci
podmiotów z kapitaáem zagranicznym w polskim rolnictwie. Analiza obejmowaáa liczbĊ podmiotów,
rozmieszczenie geograficzne, liczbĊ zatrudnionych, obroty handlowe z zagranicą i wyniki finansowe.
Sáowa kluczowe: inwestycje zagraniczne, rolnictwo, agrobiznes, zatrudnienie, eksport, wyniki
finansowe
Abstract. In 2015, there were 690 entities with foreign capital operating in Polish agriculture, employing
over 5.7 thousand. people. The foreign capital invested in these entities accounted for over 90% of the
share of the share capital. The purpose of the article was to determine the scale of operations of entities
with foreign investments in Polish agriculture. The analysis included the number of entities, geographical
distribution, number of employees, foreign trade turnover and financial results.
Key words: foreign investments, agriculture, agribusiness, employment, export, financial results
JEL Classification: F21, O13, Q13

Wprowadzenie
Przepáywy kapitaáu zagranicznego w skali miĊdzynarodowej są zjawiskiem powszechnym.
W XXI wieku inwestycje zagraniczne naleĪą do najbardziej dynamicznych strumieni
miĊdzynarodowych przepáywów gospodarczych obok towarów i usáug. Proces globalizacji
powoduje przemieszczanie siĊ nie tylko towarów ale równieĪ zakáadów produkcyjnych, które
pod postacią bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych są lokowane w róĪnych czĊĞciach Ğwiata.
BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne są definiowane jako miĊdzynarodowe przepáywy kapitaáu
polegające na lokowaniu go w przedsiĊbiorstwie innego kraju w celu uzyskania trwaáego
wpáywu na jego dziaáalnoĞü i osiąganiu z tego tytuáu zysków (Kacperska, 2000). Gáównymi
kreatorami Ğwiatowych przepáywów są kraje rozwiniĊte, posiadające kapitaá. Kapitaá ten
najczĊĞciej jest lokowany w atrakcyjnych branĪach min: w handlu, w przetwórstwie
przemysáowym, IT, budownictwie. Jednym z kierunków napáywu inwestycji jest teĪ rolnictwo i
agrobiznes.
1
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Od początku obecnego stulecia obserwujemy dynamiczny napáyw inwestycji
zagranicznych do Polski. W 2015 r. w Polsce zainwestowaáo okoáo 26 tys. podmiotów
z kapitaáem zagranicznym, w tym ponad 2 tys. w rolnictwie, przemyĞle rolno-spoĪywczym
i otoczeniu rolnictwa.
Celem opracowania byáo okreĞlenie skali dziaáalnoĞci podmiotów z kapitaáem
zagranicznym w polskim rolnictwie i próba oceny ich dziaáalnoĞci. Analiza obejmuje
podmioty z kapitaáem zagranicznym dziaáające w grupach od 011 do 016 dziaáu 01, sekcji
A Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci Gospodarczej z 2007 roku (PKD 2007). Sekcja A
PKD 2007 obejmuje rolnictwo, leĞnictwo, áowiectwo i rybactwo. Jednak analiza dotyczyáa
tylko rolnictwa obejmującego: (01.1) uprawy rolne, (01.2) roĞliny wieloletnie, (01.3)
rozmnaĪanie roĞlin, (01.4) chów i hodowlĊ zwierząt, (01.5) dziaáalnoĞü mieszaną oraz
(01.6) dziaáalnoĞü usáugową. Do realizacji celów badawczych wykorzystano dane
dotyczące dziaáalnoĞci podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie pochodzące z
niepublikowanych materiaáów Gáównego UrzĊdu Statystycznego za lata 2009 -2015.
ħródáem danych wykorzystanych przez GUS byáy roczne sprawozdania statystyczne
podmiotów z udziaáem kapitaáu zagranicznego oraz roczne ankiety przedsiĊbiorstw. Zakres
przedmiotowy analizy obejmowaá wielkoĞü i strukturĊ kapitaáu zaangaĪowanego w
rolnictwie, liczbĊ zatrudnionych, obroty w handlu zagranicznym oraz wyniki prowadzonej
dziaáalnoĞci (przychody, koszty, wyniki finansowe brutto itp.). Analizowane dane
odnoszące siĊ do liczby podmiotów, zatrudnienia, handlu zagranicznego, kapitaáu
podstawowego i zagranicznego obejmowaáy wszystkie podmioty, natomiast dane dotyczące
kapitaáu wáasnego i analizy wskaĨnikowej obejmowaáy tylko podmioty o liczbie
pracujących 10 i wiĊcej osób. Ze wzglĊdu na tajemnicĊ statystyczną, niektóre dane nie byáy
udostĊpnione przez GUS, co ograniczaáo analizĊ. Niepeáne dane byáy powodem
ograniczonej analizy dla niektórych grup dziaáalnoĞci rolniczej.
W opracowaniu wykorzystano analizĊ opisową i porównawczą. Dane dotyczące
podmiotów z kapitaáem zagranicznym odnoszono do sektora agrobiznesu obejmującego
dziaáalnoĞü podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie i jego otoczeniu (wybrane
grupy z sekcji A, G, I).

BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne – przegląd literatury
Podmioty z kapitaáem zagranicznym w literaturze przedmiotu są okreĞlane jako
korporacje, które w procesie umiĊdzynarodowienia dziaáalnoĞci gospodarczej rozpoczynają
dziaáalnoĞü poza granicami kraju. PrzedsiĊbiorstwa te okreĞlane są korporacjami
transnarodowymi (KTN) (tj.: przedsiĊbiorstwami dziaáającymi w formie spóáek
kapitaáowych (akcyjnych lub z.o.o)) a ich struktura organizacyjna skáada siĊ z jednostki
macierzystej oraz licznych fili, które pod postacią min. bezpoĞrednich inwestycji
zagranicznych są lokowanie za granicą kraju (UNCTAD, 2005; Chechelski, 2008;
Kacperska, 2016). BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne mogą napáywaü w formie
inwestycji od podstaw (greenfield) tj.: inwestycji, gdzie powstaje nowa filia za granicą,
inwestycji tworzonych poprzez zakup udziaáów w juĪ istniejących firmach zagranicznych
(brownfield), w formie joint venture, czyli bliskiej wspóápracy dwóch lub wiĊcej
podmiotów z róĪnych krajów, oraz poprzez nabycie majątku nieruchomego za granicą w
celu rozszerzenia dotychczasowej dziaáalnoĞci (Kacperska, 2016).
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Jodkowski wskazuje, Īe pod wzglĊdem struktury wáasnoĞci wystĊpują trzy rodzaje
zagranicznych inwestycji bezpoĞrednich: caákowicie opanowane filie zagraniczne, (95%
lub wiĊcej kapitaáu zakáadowego jest wáasnoĞcią firmy macierzystej); udziaáy
wiĊkszoĞciowe (50% do 95% kapitaáu zakáadowego jest wáasnoĞcią firmy macierzystej);
udziaáy mniejszoĞciowe (poniĪej 50%) (Jodkowski, 1995).
W literaturze przedmiotu moĪna spotkaü wiele klasyfikacji związanych z motywami
przepáywu kapitaáu. NajczĊĞciej wskazywane są motywy rynkowe, zasobowe,
efektywnoĞciowe i strategiczne (Zorska, 2002; Kraciuk, 2004). „W Polsce dziaáalnoĞü
korporacji jest umotywowana gáównie dąĪeniem do wykorzystania rynku zbytu,
podstawowych zasobów i tradycyjnych zdolnoĞci wytwórczych” (Kraciuk, 2004).
Inwestorzy zagraniczni podejmując decyzjĊ o lokalizacji inwestycji w polskim agrobiznesie
najczĊĞciej wskazują: wielkoĞü rynku zbytu, niskie koszty siáy roboczej, podaĪ siáy
roboczej, kwalifikacje siáy roboczej, pozyskanie zasobów, obniĪenie kosztów, niskie
podatki, perspektywy wzrostu gospodarczego, czáonkostwo w UE, korzystne poáoĪenie w
Europie, moĪliwoĞü eksportu do innych krajów, dostĊpnoĞü do lokalnych surowców
(Chechelski, 2008; Kacperska, 2000).
Z analizy literatury wynika, Īe bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne wpáywają na
gospodarkĊ kraju goszczącego zarówno pozytywne jak i negatywne. Gorynia wskazuje na
szeĞü efektów zewnĊtrznych inwestycji zagranicznych, tj.: efekty ogólnogospodarcze,
polityczne, spoáeczne, obroty gospodarcze, naukĊ i technikĊ i konkurencyjnoĞü
przedsiĊbiorstw (Gorynia, 2005; Chechelski, 2008). WĞród pozytywnych aspektów
inwestycje wymieniane są jako czynnik: oĪywiający i unowoczeĞniający gospodarkĊ,
czynnik poprawy efektywnoĞci gospodarowania, uzupeánienie krajowych funduszy
inwestycyjnych, polepszenie zaopatrzenia, czynnik zwiĊkszenia zdolnoĞci eksportowych,
tworzenia nowych miejsc pracy, wdraĪania nowoĞci technicznych i technologicznych,
poprawĊ jakoĞci produktów. Do negatywnych efektów zaliczamy min: ograniczenie
suwerennoĞci krajowej polityki, wzrost importu, ryzyko napáywu brudnych technologii,
ryzyko nieuczciwej konkurencji, redukcjĊ zatrudnienia (Kacperska, 2016; Chechelski,
2008).
WiĊkszoĞü badaĔ dotyczących bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
dotyczy klimatu inwestycyjnego, determinant napáywu, wpáywu inwestycji na rozwój
regionalny. Zdecydowana wiĊkszoĞü opracowaĔ dotyczy dziaáalnoĞci przemysáowej.
Problematyka napáywu inwestycji zagranicznych do sektora agrobiznesu jest bardzo rzadko
poruszana.

Wyniki badaĔ
Podmioty z kapitaáem zagranicznym w Polsce
Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym inwestujących w Polsce od 2009 r.
charakteryzowaáa siĊ tendencją wzrostową. Do 2014 r. liczba podmiotów z kapitaáem
zagranicznym zwiĊkszyáa siĊ o prawie 5 tys. Jednak w ostatnich latach spada liczba
rejestrowanych podmiotów. W 2016 r. odnotowano 24,7 tys. podmiotów z kapitaáem
zagranicznym wobec 26,4 tys. w 2014 r. (Kacperska, 2018).
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Rys. 1. Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym (LPKZ) w Polsce w latach 2009-2015
Fig. 1. Number of companies with foreign capital (LPKZ) in Poland in the years 2009-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (2010-2016): DziaáalnoĞü gospodarcza podmiotów
z kapitaáem zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016 oraz niepublikowanych danych GUS.

Kapitaá zainwestowany w Polsce przez inwestorów zagranicznych w 2015 r. wynosiá
222,5 mld zá. W analizowanym okresie wartoĞü zainwestowanego kapitaáu zagranicznego
dynamiczne zwiĊkszaáa siĊ (byá o 17% wyĪszy w 2015 r. w odniesieniu do 2009). W tych
podmiotach ponad 90% udziaáów w kapitale podstawowym mają podmioty zagraniczne.
Kapitaá krajowy stanowiá zaledwie 14,6% w 2009 r. i zmniejszyá siĊ do 8,3% w 2015 r.
(Kacperska, 2018).
W analizowanym okresie liczba pracujących w podmiotach z kapitaáem zagranicznym
sukcesywnie zwiĊkszaáa siĊ. W latach 2009-2015 zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem
zagranicznym wzrosáo o 24,5% (tabela 1).
Tabela 1. Dynamika napáywu podmiotów z kapitaáem zagranicznym w Polsce, lata 2009-2015 (2009=100) (w %)
Table 1. Dynamics of inflow of entities with foreign capital in Poland in the years 2009-2015 (2009=100) (in %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba podmiotów

Wyszczególnienie

2009
100

104,1

112,3

116,8

117,8

119,3

117,1

Kapitaá podstawowy

100

105,0

107,9

115,1

116,3

119,9

123,7

Kapitaá zagraniczny

100

103,7

107,2

116,8

122,6

127,5

132,8

Liczba pracujących

100

104,0

107,2

107,6

111,5

119,7

124,5

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (2001-2016) DziaáalnoĞü gospodarcza podmiotów
z kapitaáem zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016.

Z analizy struktury branĪowej napáywu inwestycji zagranicznych do Polski wynika, Īe
w analizowanym okresie ponad 70% podmiotów z kapitaáem zagranicznym ulokowaáo
swoją dziaáalnoĞü w czerech branĪach: 1) handlu i naprawie pojazdów, 2) przetwórstwie
przemysáowym, 3) obsáudze rynku nieruchomoĞci i 4) dziaáalnoĞci profesjonalnej,
naukowej i technicznej. W okresie tym inwestorzy zagraniczni lokowali teĪ kapitaá w
rolnictwie i jego otoczeniu. Udziaá podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w
rolnictwie i przemyĞle rolno-spoĪywczym stanowiá Ğredniorocznie okoáo 8% ogóáu
podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w Polsce.
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Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w rolnictwie
W latach 2009-2015 zaobserwowano wzrost zainwestowanego kapitaáu w rolnictwo,
leĞnictwo, áowiectwo i rybactwo. W 2009 r. zarejestrowano w Polsce w rolnictwie,
przemyĞle rolno-spoĪywczym i jego otoczeniu 1751 podmiotów z kapitaáem zagranicznym.
Do 2015 r. liczba podmiotów inwestujących w agrobiznesie zwiĊkszyáa siĊ o 19 punktów
procentowych do 2093 podmiotów i byáa o 2 punkty procentowe wyĪsza niĪ w samym
rolnictwie. Dynamiczny wzrost liczby inwestujących podmiotów zaobserwowano
w áowiectwie (wzrost o 100%) uprawie roĞlin wieloletnich (wzrost o 58%) i dziaáalnoĞci
usáugowej wspomagającej rolnictwo nastĊpującej po zbiorach (wzrost o 42%). Natomiast
spadek liczby podmiotów zaobserwowano w dziaáalnoĞci mieszanej (o 6,1%) i w grupie
chów i hodowla zwierząt (o 1,6%). Podmioty zaliczane do sektora A stanowiáy w 2009 r.
33,7% ogóáu podmiotów z sektora agrobiznesu, i ich udziaá zwiĊkszyá siĊ do 39,4% (690
podmiotów) w 2015 r. W analizowanym okresie ponad 95% podmiotów powstaáo w dziale
01 obejmującym rolnictwo poza leĞnictwem i rybactwem (tabela 2).
Tabela 2. Struktura udziaáu podmiotów z kapitaáem zagranicznym rolnictwie i agrobiznesie oraz dynamika ich
napáywu w latach 2009-2015
Table 2. Structure of the share of entities with foreign capital in agriculture and agribusiness and the dynamics
of their inflow in 2009-2015
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dynamika napáywu podmiotów z kapitaáem zagranicznym (2009=100) (w %)
Agrobiznes*
100
105,8
114,8
121,9
121,8
120,2
Sekcja A **
100
103,4
109,2
118,3
119,8
118,5
Rolnictwo (01) razem ***
100
102,7
108,3
116,5
118,6
117,6
Uprawy rolne
100
103,5
110,1
121,6
129,3
125,1
RoĞliny wieloletnie
100
126,3
121,1
136,8
126,3
121,1
RozmnaĪanie roĞlin
100
76,9
61,5
115,4
115,4
115,4
Hodowla zwierząt
100
97,2
102,8
102,8
104,2
102,8
DziaáalnoĞü mieszana
100
101,7
108,7
103,5
100,0
94,8
DziaáalnoĞü usáugowa
100
101,8
108,8
124,6
115,8
140,4
àowiectwo
100
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Struktura udziaáu podmiotów z kapitaáem zagranicznym (w %)
Agrobiznes*
33,7
34,8
36,8
39,9
40,4
39,9
Sekcja A**
95,6
94,9
94,9
94,1
94,6
94,8
Rolnictwo (01) razem ***
100
100
100
100
100
100
Uprawy rolne
50,9
51,3
51,7
53,1
55,5
54,1
RoĞliny wieloletnie
3,4
4,1
3,8
4,0
3,6
3,5
RozmnaĪanie roĞlin
2,3
1,7
1,3
2,3
2,2
2,3
Hodowla zwierząt
12,6
11,9
11,9
11,1
11,1
11,0
DziaáalnoĞü mieszana
20,4
20,2
20,5
18,1
17,2
16,4
DziaáalnoĞü usáugowa
10,1
10,0
10,1
10,8
9,9
12,1
àowiectwo
0,4
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

2015
119,5
116,9
116,3
120,2
157,9
138,5
98,6
93,9
142,1
200,0
39,4
95,1
100
52,6
4,6
2,7
10,7
16,5
12,3
0,6

* Agrobiznes obejmuje podmioty dziaáające w rolnictwie i jego otoczeniu wyliczone przez GUS obejmujące wybrane
dziaáy i grupy z sekcji A, C, G oraz I PKD 2007;
** Sekcja A - obejmuje rolnictwo, leĞnictwo, áowiectwo i rybactwo PKD 2007;
*** Rolnictwo (01) - obejmuje grupy od 011 do 017 PKD 2007 bez grupy 02 leĞnictwo i pozyskiwanie drewna i grupy 03
rybactwa.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018.
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W strukturze napáywu inwestorów zagranicznych dominujący udziaá wykazywaáy
podmioty inwestujące w uprawy rolne (ponad 50% podmiotów z dziaáu rolnictwo byáo w
tej grupie). Na drugim miejscu byáa dziaáalnoĞü mieszana – z tendencją spadkową z 20,4 %
udziaáu w 2009 r. do 16,5% w 2015 r. a na trzecim miejscu dziaáalnoĞü usáugowa z 12,3%
udziaáem w 2015 r. (tabela 2).
W 2015 r. ponad poáowa podmiotów z kapitaáem zagranicznym z sektora agrobiznesu
miaáa siedzibĊ zaledwie w trzech województwach: mazowieckim – 24,2%,
zachodniopomorskim 16,4% i wielkopolskim 11,1%. W porównaniu z rokiem 2009 w 11
województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów, najwiĊkszy w województwie
podlaskim i podkarpackim. W piĊciu województwach odnotowano spadki, najwiĊksze
w województwie warmiĔsko-mazurskim (o 21 pp.) i ĞwiĊtokrzyskim (o 6,7 pp.). Jak
wynika z rysunku 2 podmioty z kapitaáem zagranicznym w agrobiznesie dziaáaáy we
wszystkich województwach, jednak przewaĪaáy w zachodniej czĊĞci Polski. Podobna
tendencja wystĊpowaáa w przypadku rozmieszczenia podmiotów z kapitaáem zagranicznym
w rolnictwie (rys. 3). W 2015 r. najwiĊcej podmiotów zarejestrowaáo dziaáalnoĞü
w województwie zachodniopomorskim – 37,8%, lubelskim – 11% i warmiĔsko-mazurskim
– 9,1%. Województwo zachodniopomorskie od 2009 r. wykazywaáo zdecydowaną
przewagĊ liczebną nad pozostaáymi województwami. W porównaniu z rokiem 2009 w 11
województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów dziaáających w rolnictwie,
najwiĊkszy – trzykrotny w województwie mazowieckim i podlaskim. W pozostaáych
województwach odnotowano spadki inwestujących w rolnictwo, najwiĊksze w opolskim
(26,7%) w lubuskim (o 24,3%) i áódzkim (o 22,2%).

Rys. 2. Liczba podmiotów z kapitaáem
zagranicznym w agrobiznesie wedáug województw
w 2015 roku
Fig 2. Number of entities with foreign capital in
agribusiness by voivodships in 2015
ħródáo: jak w tabeli 2.

Rys. 3. Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym
w rolnictwie wedáug województw w 2015 roku
Fig. 3. Number of entities with foreign capital in
agricultural by voivodships in 2015
ħródáo: jak w tabeli 2.
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Zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem zagranicznym dziaáających
w rolnictwie
Do pracujących w podmiotach z kapitaáem zagranicznym zalicza siĊ osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz pracodawców, wáaĞcicieli i wspóáwáaĞcicieli
oraz pracujących na wáasny rachunek zarówno w kraju jak i za granicą (GUS, 2016).
Liczba pracujących w podmiotach z kapitaáem zagranicznym dziaáających w rolnictwie
stanowiáa w badanym okresie okoáo 4% ogóáu zatrudnionych w sektorze agrobiznesu. W
koĔcu 2015 r. w podmiotach z udziaáem kapitaáu zagranicznego w sektorze agrobiznesu
pracowaáo 1373 tys. osób, zaĞ w rolnictwie 5,7 tys. osób. Liczba zatrudnionych w
podmiotach z kapitaáem zagranicznym z roku na rok zmniejszaáa siĊ wykazując tendencjĊ
malejącą prawie dla wszystkich grup sekcji A. Liczba zatrudnionych w rolnictwie w
analizowanym okresie ulegáa zmniejszeniu o 758 osób, czyli o 14,6 punktu procentowego.
Wyjątek stanowiáy dziaáalnoĞü związana z chowem i hodowlą zwierząt, odnotowano tu
wzrost zatrudnienia o 61% i dziaáalnoĞü usáugowa – wzrost zatrudnienia o 28% (tabela 3).
NajwiĊcej zatrudnionych byáo w grupie upraw rolnych - Ğredniorocznie 40%. W 2015
r. liczba zatrudnionych w tym dziale spadáa o 25,7% w odniesieniu do roku 2014. Na
drugim miejscu pod wzglĊdem liczby zatrudnionych byá chów i hodowla zwierząt Ğredniorocznie 25% a na trzecim dziaáalnoĞü mieszana z Ğredniorocznym udziaáem
wysokoĞci 19,1% (rys.4).
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Rys. 4. Zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem zagraniczny poszczególnych grupach rolnictwa w latach 20092015
Fig. 4. Employment in entities with foreign capital in particular groups of agriculture in the years 2009-2015
ħródáo: jak w tabeli 2.

Zatrudnienie w poszczególnych grupach dziaáalnoĞci rolniczej przedstawia rysunek 2.
Wynika z niego, Īe w analizowanym okresie nastąpiáy duĪe zmiany w poszczególnych
grupach. W latach 2009-2014 najwiĊcej zatrudnionych byáo przy uprawach rolnych,
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hodowli zwierząt i dziaáalnoĞci mieszanej. Te trzy grupy w analizowanym okresie skupiaáy
ponad 80% zatrudnionych w rolnictwie. Kolejną tendencją jest spadek zatrudnienia przy
uprawach rolnych z 40% w 2009 roku do 29,6% w 2015 roku. W 2015 roku nastąpiá wzrost
zatrudnienia przy chowie i hodowli zwierząt o 53% w odniesieniu do roku 2014 i o 61%
w odniesieniu do 2009 roku (rys. 4).
W 2015 r. prawie 55% ogóáu osób pracujących w podmiotach z kapitaáem
zagranicznym z agrobiznesu pracowaáo w dwóch województwach: mazowieckim (41,2%)
i wielkopolskim (12,7%) (rys. 5). W analizowanym przedziale czasowym w 11
województwach wzrosáo zatrudnienie, najwiĊcej przybyáo miejsc pracy w województwie
podkarpackim – trzykrotny wzrost o 1194 osoby, pomorskim (o 88%) i áódzkim (o 63%).
Natomiast najwiĊkszy spadek zatrudnionych byá w województwie mazowieckim (spadek o
prawie 7 tys. osób), kujawsko-pomorskim (832 osób) i (lubuskim o 225 osób).
W 2015 r. najwiĊcej zatrudnionych w podmiotach z kapitaáem zagranicznym byáo
w województwie zachodniopomorskim (35%), wielkopolskim (17,1%) i pomorskim (17%).
àącznie w tych województwach skupione byáo prawie 70% ogóáu pracujących w
podmiotach zagranicznych w rolnictwie. W analizowanym okresie najwiĊksza zmiana w
zatrudnieniu byáa na terenie województwa mazowieckiego, gdzie nastąpiá prawie
czterokrotny wzrost zatrudnienia. Odwrotna tendencja byáa w województwach:
wielkopolskim, lubuski, lubelskim i dolnoĞląskim, gdzie zaobserwowano zmniejszanie siĊ
liczby zatrudnionych. NajwiĊkszy spadek byá w województwie wielkopolskim o 624 osoby.
Rysunek 6 przedstawia rozmieszczenie zatrudnienia w rolnictwie w podmiotach za
kapitaáem zagranicznym. Niestety ze wzglĊdu na tajemnicĊ statystyczną dane dotyczące
oĞmiu województw nie zostaáy udostĊpnione przez GUS – kolor szary na rysunku 6.

Rys. 5. Liczba zatrudnionych w podmiotach
z kapitaáem zagranicznym w agrobiznesie wedáug
województw w 2015 roku

Rys. 6. Liczba zatrudnionych w podmiotach
z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie wedáug
województw w 2015 roku

Fig. 5. Number of employments with foreign capital
in agribusiness by voivodships in 2015

Fig. 6. Number of employments with foreign capital in
agricultural by voivodships in 2015

ħródáo: jak w tabeli 2.

ħródáo: jak w tabeli 2.
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WartoĞü i struktura kapitaáu w podmiotach z kapitaáem zagranicznym
w rolnictwie
Do analizy struktury kapitaáu wykorzystano trzy kategorie ekonomiczne: kapitaá
wáasny, kapitaá podstawowy i kapitaá zagraniczny. Kapitaá wáasny zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa obejmuje kapitaá podstawowy, kapitaá zapasowy, kapitaá
z aktualizacji wyceny, pozostaáe kapitaáy rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegáych, wyniki finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego. Kapitaá podstawowy w podmiotach gospodarczych zgodnie z definicją
GUS oznacza rzeczywisty wkáad wáaĞciciela lub wspóáwáaĞciciela wniesiony na
uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej zaáoĪenia, lub podniesiony póĨniej.
Natomiast kapitaá zagraniczny to kapitaá wniesiony w postaci Ğrodków finansowych,
rzeczowych aktywów trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych (GUS, 2016).
WartoĞü kapitaáu podstawowego podmiotów z udziaáem zagranicznym dziaáających
w agrobiznesie wyniosáa 14605,8 mln zá i byáa o 7 pp. niĪsza w odniesieniu do roku
poprzedniego oraz o 29,5% w porównaniu do roku 2009. Odwrotną tendencjĊ
zaobserwowano wĞród podmiotów z kapitaáem zagranicznym inwestujących w rolnictwo.
WartoĞü kapitaáu podstawowego w tym sektorze na koniec 2015 roku wyniosáa 1272,8 mln
zá i byáa o 43,2% wyĪsza w porównaniu do 2009 roku. Udziaá wartoĞci kapitaáu
podstawowego podmiotów z sektora rolnictwa w odniesieniu do agrobiznesu
Ğredniorocznie byá na poziomie 6,8% i charakteryzowaá siĊ tendencją wzrostową (z 4,3 w
2009 do 8,7% w 2015 roku. WĞród poszczególnych grup rolnictwa przez caáy okres
badawczy ponad 50% kapitaáu byáo ulokowane w grupie upraw rolnych (tabela 3).
Tabela 3. Dynamika poszczególnych kategorii kapitaáu oraz dynamika zatrudnienia w podmiotach z kapitaáem
zagranicznym w sektorze rolno- spoĪywczym i w rolnictwie w latach 2009-2015 (2009=100)
Table 3. Dynamics of individual categories of capital and employment dynamics in entities with foreign capital in
the agri-food sector and in agriculture in 2009-2015 (2009=100)
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Agrobiznes (w %)
Kapitaá podstawowy

100

97,0

70,7

74,3

71,2

76,2

Kapitaá zagraniczny

100

96,6

69,1

72,8

69,8

74,7

71,5
70,7

Kapitaá wáasny*

100

0,1

98,6

102,9

105,9

111,8

119,0

Liczba pracujących

100

101,6

85,4

98,8

97,7

102,7

99,3

Rolnictwo (w %)
Kapitaá podstawowy

100

115,5

119,6

116,1

127,2

132,6

143,2

Kapitaá zagraniczny

100

118,8

128,1

122,0

135,4

140,4

156,1

Kapitaá wáasny*

100

0,3

110,3

124,7

145,1

134,6

157,0

Liczba pracujących
100
101,6
86,8
* dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i wiĊcej osób.

85,7

83,8

86,0

85,4

ħródáo: jak w tabeli 2.

W strukturze kapitaáu, kapitaá zagraniczny inwestorów zagranicznych dziaáających
w agrobiznesie byá dominujący. W analizowanym okresie jego udziaá wahaá siĊ od 93% do
95%, co oznacza, Īe kapitaá krajowy stanowiá zaledwie 5-7% - zaleĪnie od roku. Udziaá
kapitaáu zagranicznego wĞród podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie byá
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niĪszy niĪ w agrobiznesie i wahaá siĊ od 85,2 w 2009 roku do 92,8% w 2015 roku. W
analizowanym okresie o 56,1% zwiĊkszyáa siĊ wartoĞü kapitaáu zagranicznego
zainwestowanego w rolnictwie, która w 2015 roku osiągnĊáa 1181,4 mln zá. W
poszczególnych grupach 01-07 rolnictwa zauwaĪalny byá wzrost udziaáu kapitaáu
zagranicznego, szczególnie w uprawie roĞlin (zmiana udziaáu kapitaáu zagranicznego w
odniesieniu do kapitaáu podstawowego z 75,7% w 2009 roku do 98% w 2015 roku) i
chowie i hodowli zwierząt (zmiana z 71,8% udziaáu w 2009 roku do 84,1 w 2015 roku)
(tabela 3).
Kapitaá wáasny przedsiĊbiorstw dziaáających w agrobiznesie w latach 2009-2015
wykazywaá siĊ tendencją wzrastającą, jednak tempo wzrostu byáo niĪsze w odniesieniu do
zmian w kapitale wáasnych w rolnictwie. W 2015 roku kapitaá wáasny w sektorze rolnym
zamknąá siĊ kwotą 2431,6 mln zá i byá o 57% wyĪszy niĪ w 2009 roku (tabela 3).
zachodniopomorskie
wielkopolskie
pomorskie
podkarpackie
mazowieckie
lubuskie
lubelskie

2015

2009

dolnoĞląskie
0

100000

200000

300000

400000

500000

Rys. 7. WartoĞü kapitaáu zagranicznego w rolnictwie w ujĊciu regionalnym w latach 2009-2015 (w tys. zá)
Fig. 7. Value of foreign capital by entities with foreign capital operating in agriculture on a regional basis in 20092015 (in PLN thousand)
ħródáo: jak w tabeli 2.

Biorąc pod uwagĊ rozmieszczenie kapitaáu zagranicznego wedáug województw, to
w 2015 roku najwiĊcej kapitaáu byáo ulokowane w województwie zachodniopomorskim
i mazowieckim i wielkopolskim (rys. 7).
Handel zagraniczny podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających
w rolnictwie
Saldo obrotów handlu zagranicznego dokonywanych przez podmioty zagraniczne
w rolnictwie poza 2011 i 2013 rokiem byáo dodatnie. WartoĞü eksportu osiągniĊta przez
podmioty z rolnictwa zamknĊáa siĊ kwotą 959 mln zá w 2015 r. Rok ten byá wyjątkowo
dobry dla sektora rolnego. WartoĞü importu w 2015 r. wyniosáa 493,8 mld zá (rys. 8).
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Rys. 8. WartoĞü handlu zagranicznego dokonywana przez podmioty z kapitaáem zagranicznym dziaáających
w rolnictwie w latach 2009-2015 (w tys. zá)
Fig. 8. Value of foreign trade made by entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015 (in PLN
thousand)
ħródáo: jak w tabeli 2.
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Rys. 9. Struktura eksportu podmiotów z kapitaáem
zagranicznym dziaáających w rolnictwie w 2009 r.
(w %)

Rys. 10. Struktura eksportu podmiotów z kapitaáem
zagranicznym dziaáających w rolnictwie w 2015 r.
(w %)

Fig. 9. The structure of exports of entities with
foreign capital operating agriculture in 2009 (in %)

Fig. 10. The structure of exports of entities with
foreign capital operating agriculture in 2015 (in %)

ħródáo: jak w tabeli 2.

ħródáo: jak w tabeli 2.

NajwiĊkszy udziaá w eksporcie stanowiáy uprawy rolne oraz chów i hodowla zwierząt.
Ich áączny udziaá stanowiá okoáo 80% wartoĞci eksportu dla rolnictwa (rys. 9 i 10).
W strukturze importu najwiĊkszy udziaá w analizowanym okresie wykazywaáy podmioty
dziaáające w hodowli zwierzą, w dziaáalnoĞci usáugowej i uprawie roĞlin.
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Wyniki finansowe podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie
WĞród gáównych elementów oceny przedsiĊbiorstw jak teĪ caáych sektorów są
podstawowe wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty gospodarcze. Do kategorii tej
zaliczamy: (1) przychody z caáoksztaátu dziaáalnoĞci, okreĞlane jako przychody ogóáem
obejmujące przychody finansowe, przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów
i materiaáów (ze sprzedaĪy w kraju i zagranicą) oraz pozostaáe przychody operacyjne; (2)
koszty uzyskania przychodów, czyli koszty z caáoksztaátu dziaáalnoĞci okreĞlane jako
koszty ogóáem obejmujące koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaáów jak teĪ
pozostaáe koszty operacyjne i finansowe; (3) wynik finansowy brutto; (4) wynik finansowy
netto (5) oraz podstawowe wskaĨniki rentownoĞci (obrotu brutto, obrotu netto, kapitaáu
aktywów) i poziomu kosztów (GUS, 2016).
Przychody ogóáem uzyskiwane przez podmioty z kapitaáem zagranicznym w
rolnictwie charakteryzowaáy siĊ tendencją wzrostową. ĝredniorocznie tempo wzrostu
przychodów byáo na poziomie 14,8%. W 2015 roku podmioty z udziaáem kapitaáu
zagranicznego uzyskaáy przychody z caáoksztaátu dziaáalnoĞci w wysokoĞci 5990,2 mln zá,
co oznaczaáo 43% wzrost w stosunku do spadkowego roku 2014 oraz dwukrotny wzrost w
odniesieniu do 2009 roku (rys. 11). WĞród dziaáów rolnictwa najwiĊksze przychody
generowaáy chów i hodowla zwierząt (53% udziaáu w ogóle podmiotów z rolnictwa),
uprawy rolne 25% oraz dziaáalnoĞü usáugowa – 12,6%.
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Rys. 11. Struktura podstawowych wyników finansowych podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie
w latach 2009-2015 (w tys. zá)
Fig. 11. Structure of basic financial results of entities with foreign capital in agriculture in 2009-2015 (in PLN
thousand)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018.

Koszty uzyskania przychodów z caáoksztaátu dziaáalnoĞci dla podmiotów
zagranicznych dziaáających w rolnictwie zamknĊáy siĊ wartoĞcią 4019,3 mln zá w 2015
roku, co oznacza wzrost o 60% w okresie 2009-2015. Z analizy dynamiki liczonej rok do
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roku wynika, Īe Ğredniorocznie koszty wzrastaáy o 8,5 % w rolnictwie i byáy o wyĪsze niĪ
koszty w podmiotach dziaáających w agrobiznesie.
Tabela 4. WskaĨniki ekonomiczne podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w rolnictwie w latach
2009-2015
Table 4. Economic indicators of entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

WskaĨnik rentownoĞci obrotu brutto

Wyszczególnienie

14,1

10,8

-0,8

17,5

29,0

7,7

2015
32,5

WskaĨnik rentownoĞci obrotu netto

13,5

10,2

-1,4

16,9

18,9

6,7

32,0

WskaĨnik rentownoĞci aktywów

12,4

-

-1,3

20,0

24,9

7,3

44,1

WskaĨnik rentownoĞci aktywów trwaáych

21,1

-

-2,3

35,1

40,3

12,2

74,9

WskaĨnik rentownoĞci kapitaáu

25,2

-

-2,7

35,8

44,4

13,1

77,4

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 20018.

Podmioty z kapitaáem zagranicznym poza 2011 rokiem uzyskiwaáy zysk brutto
z prowadzonej dziaáalnoĞci. W 2011 roku straty z tytuáu dziaáalnoĞci gospodarczej
wykazaáy podmioty z dziaáalnoĞci mieszanej, co pociągnĊáo za sobą stratĊ w wysokoĞci
209,3 mln zá. W wiĊkszoĞci rodzajów dziaáalnoĞci podmiotów z poszczególnych grup
rolnictwa wynik finansowy netto byá dodatni. DziaáalnoĞü w rolnictwie okazaáa siĊ
rentownym przedsiĊwziĊciem dla wiĊkszoĞci podmiotów z kapitaáem zagranicznym.
Jedynie w roku 2011 wskaĨniki byáy ujemne (na co wskazywaá wynik finansowy).
Szczegóáowe wyliczenia znajdują siĊ w tabeli 4.

Podsumowanie
W latach 2009-2015 napáyw inwestycji zagranicznych do polskiego rolnictwa
charakteryzowaá siĊ tendencja rosnącą z niewielkim spowolnieniem w ostatnim
analizowanym roku. W analizowanym okresie inwestorzy zagraniczni byli zainteresowani
polskim rolnictwem i jego otoczeniem. W 2015 r. w polskim rolnictwie dziaáaáo 690
podmiotów z kapitaáem zagranicznym, ponad poáowa tych podmiotów ulokowana byáa
w dziale uprawy rolne. Inwestorzy z sektora rolnego lokowali kapitaá na terenie wszystkich
województw, jednak ponad poáowa podmiotów skupiona byáa w trzech województwach:
mazowieckim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem zagranicznym w okresie 2009-2015 zmniejszyáo
siĊ o 14,6% (780 osób). NajwiĊkszy spadek zatrudnienia zaobserwowano w dziale uprawy
rolne i dziaáalnoĞü mieszana. Tendencja wzrostowa byáa charakterystyczna dla dziaáu chów i
hodowla zwierząt, tu liczba pracujących zwiĊkszyáa siĊ o 61% (833 osoby).
W 2015 roku podmioty z kapitaáem zagranicznym dziaáające w rolnictwie
dysponowaáy kapitaáem (podstawowy) w wysokoĞci 1258 mln zá. WartoĞü tego kapitaáu w
analizowanym okresie wzrosáa o 43,2%. Kapitaá zagraniczny zainwestowany sektorze
rolnictwa zwiĊkszyá swoją wartoĞü w analizowanym okresie o 56,1%, wynosząc 1167 mln
zá w 2015 r. Ponad 94,2% udziaáu kapitaáu podstawowego w podmiotach zagranicznych
stanowiá kapitaá zagraniczny, oznacza to, Īe tylko 5,8% udziaáu w tych podmiotach
posiadaáo kapitaá krajowy.
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DziaáalnoĞü inwestorów zagranicznych w rolnictwie okazaáa siĊ opáacalna.
Uzyskiwane wyniki finansowe brutto i netto wykazywaáy zysk prawie w caáym
analizowanym okresie (straty wykazano tylko w 2011 r.).
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European Integration Influence on the Development of Human
Capital of Small and Medium Enterprises in Poland
Abstract. Enterprises from the SME sector significantly affect the quality of human capital in Poland
and the standards of their management are rising every year. The aim of this article is to present the
essence and specifics of human capital of SMEs, showing the impact of European integration on the
development of human capital in this sector. In addition, the authors focus on finding the answer to
the question whether employers willingly reach for EU funding (sources of knowledge, forms, types
of funding, barriers to access to funds) to be able to support and develop human capital that they have
in the long run. The study was carried out by a survey method. The analysis made allowed to formulate the following conclusions. Entrepreneurs willingly undertake to raise funds from EU funds. Respondents were convinced that EU funds help in the development of their businesses, although obtaining funding alone is not easy. The respondents pointed to barriers, which include complicated and
lengthy procedures, as well as low availability of information.
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Introduction
Small and medium enterprises are very important elements of Polish economy. The
sector of small and medium-sized enterprises is of broad interest due to its specificity.
These companies have to take into account many difficulties in terms of functioning on the
market. The survival of a company on the market depends, inter alia, on the level of
innovation, development opportunities as well as the possibility of using external
assistance. A small and medium enterprise sector is an important element of the Polish and
European economy. The development of the SME sector determines the competitiveness of
individual economies and has a real impact on the economic conditions of the country. The
share of small and medium-sized entities is significant in job creation (Danielak, Mierzwa,
Bartczak, 2017). MSP represent 99.8% of all companies operating on the market within the
whole European Community. The European Union appreciates the importance of small and
medium-sized enterprises. It strives to support their development and strengthen
competitiveness on the market (KamiĔska, 2010). The Ministry of State Treasury is of great
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importance to both the Polish economy and the European economy, which is why they were
included at the Community level and at the level of regions and local authorities
(MiroĔczuk, 2012). An expression of this special protection from the European Union are
assistance programs addressed to enterprises from the SME sector (KamiĔska, 2010).
The European Community is not indifferent to the potential of SMEs and implements
a number of activities aimed at strengthening the role of this sector in the market. Its policy
concentrates on 10 directions included in the European Charter for Small Enterprises:
entrepreneurship education and training, lower costs and faster start-up, more efficient
legislation and better regulations, availability of skills, improved on-line access, wider activities
beyond the single market, taxation and financial issues, increasing the technological capabilities
of small enterprises, effective e-commerce models and the best support for small enterprises,
developing a stronger and more effective representation of small businesses interests at the level
of the European Union and individual countries (Lewandowska, 2016).
The research problem of the paper is the attempt to determine if SMEs entrepreneurs
use resources from European Union to develop human capital.

Literature review
In the literature, many different definitions of human capital can be encountered,
dealing with issues both in a broader and narrower context. The review of definitions by
various authors inclines the following reflections – human capital includes elements of
personality; human qualities and abilities, such as intellectual dexterity, intelligence, energy,
analytical skills, synthesis or just common sense and flexibility of mind (Król, 2016).
Addressing need of this article, the definition is defined as "all of the specific
characteristics and characteristics embodied in employees (knowledge, skills, abilities,
health, motivation) that have a definite value and are a source of future income for both the
employee-owner of the human capital and the organization benefiting from this capital on
certain conditions" (Król, LudwiczyĔski, 2008).
Human capital in SMEs due to the limited resources available to these enterprises is
a strategic factor for them. In a globalized world, turbulent environment and growing
competition, the competences of employees, their creativity, innovation, entrepreneurship
and flexibility often mean "to be or not to be" for them. However, when it comes to human
capital in SMEs, employers are also not easy. In principle, it can be said that they face
serious obstacles at every stage of the implementation of human resources management
processes. The specificity of HRM in SME differs significantly from what the
implementation of the personnel function in large enterprises looks like. The owneremployer plays a key and dominant role in SMEs, which has a significant impact on the
majority of decisions made in the company. On the other hand, employees usually have a
wide range of duties and tasks, and at the same time quite limited career planning
opportunities due to the simple structure of the company, including a limited number of
jobs. The personnel function in the SME is also quite "simplified". Usually, individual
people deal with employee issues, not whole departments, departments or divisions like in
large corporations. Employers in SMEs also have limited HR tools. However, nothing is
impossible and we hear more and more often about successful small businesses, often
family ones. The proof of this may be the result of the contest organized by the Institute of
Labor and Social Studies "Leader in Human Resources Management", where Sapphire
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Statuette and the title of ZZL Leader and Sapphire Laurel for three times the winner of the
title of ZZL Leader for small and medium companies (e.g. àódĨ Center for Teachers'
Training and Practical Education 2016)4.
As the results of research conducted by the Polish Agency for Enterprise Development
show, there are a number of small and medium-sized enterprises implementing good
practices in the area of human capital management in spite of many barriers and limitations.
For example, AQUAINVEST sp. z o.o. Construction industry focuses its activities on
measuring human capital based on a systematic assessment of employee competencies and
work performance, which significantly reduces the employee rotation rate and streamlines
the project management process (Measure the most difficult measurable, 2015). Another
small enterprise in the production and distribution of mineral water PiastPol Klejnowski
Kobierecki sp. J. Employing about 30 employees significantly improved their
competitiveness by modifying their human resources management policies by noticing the
nature and importance of conducting a dialogue with employees. In its activities, the focus
was on cyclical staff survey (additional questions are introduced each year), improvement
of the communication system in the company (systematic meetings, interviews with
employees, development of IT infrastructure, appreciation of employees' opinions and
observation) and analysis of employee competencies based on periodic reports of
department heads (employees' fulfillment of duties, performance of their work, board
observations, direct conversations with team members) (Measure the most difficult
measurable, 2015).
The key features that determine the effectiveness of the human capital management
process in the SME sector can be considered the flexibility of the company, its focus on
investing in the development of employees as strategic capital. The mentioned flexibility
comes down to various areas of the company's operations, including in the area of HR, the
flexibility of forms of employment and working time, forms of work organization, and the
variability of the scope of tasks duties (Juchnowicz, 2013).
Trends in the global economy require established companies to become more and
more entrepreneurial in order to handle uncertainty and environmental dynamism
(Schmelter, Maure, Börsh, Brettel, 2012)
The enterprise's flexibility based on the constant search for development opportunities
and implementation of changes taking place in the environment as factors that perfectly
support this process favours the creativity and innovation among employees, and greater
flexibility of their activities. The flexibility of human capital in SMEs (increasing the
importance of competence and knowledge) must also be based on the use of specific tools
in the area of not only development but also motivating employees, or building their
involvement, among others through employee participation. The foundation of SME can
become an organizational culture, a climate prevailing in the enterprise, an atmosphere,
cultivated values, interpersonal relations, interpersonal bonds, mutual respect or empathy.
Human capital management in SMEs can be used to identify both the strengths and
weaknesses of this complex process as well as opportunities and threats, as detailed in
Table 1.
4

Human Resources Management Leader Competition, https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider [access on
12/09/2018].
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Table 1. Human capital management of SMEs in Poland - SWOT analysis
STRENGTHS

WEAKNESSES

9 large quantitative potential
9 high individual entrepreneurship
(including the tendency to run a business, taking
risks)
9 a good level of formal education
9 high level of employee involvement
9 organizational culture, climate in the company,
atmosphere
9 small teams of employees
9 communication system

9 large dispersion of the SME sector
9 low level of productivity
9 limited investment of entrepreneurs in the
development of employees
9 low level of professionalism of employers and
managerial staff in the field of human capital
management
9 lack of remuneration monitoring on industry and
local labor markets adapted to the specificity of
the SME sector
9 lack of comprehensive human capital
management systems

OPPORTUNITIES

THREATS

9 incomplete utilization of the potential
9 adaptability and the ability to take advantage of
opportunities
9 flexibility
9 financial privileges for companies from the SME
sector
9 Poland's membership in the EU
9 activity of the Polish Agency for Enterprise
Development PARP (SME Development Center
- support and tools for the development of
SMEs)
9 national, regional and EU programs for SME
support
9 wide training activities financed from external
funds
9 dialogue with employees
9 employee participation
9 modification of human capital management
policy

9 reducing the scope of training activities
9 the possibility of negative selection of
employees
9 lack of work evaluation
9 limited scope of periodic employee appraisal
9 weaknesses of motivational systems
9 limited development possibilities, mainly
horizontal promotions (simple organizational
structure, limited number of positions)
9 excessive "simplification" of the personnel
function
9 limited HR tools
9 financial constraints
9 bias, lack of employer's objectivity, nepotism

Source: own study based on M. Juchnowicz (2013). Care for employee satisfaction - a new paradigm or a new
pragmatism?, Human Resource Management (3-4) 2013, IPiSS, Warsaw, p. 4.

However, a continuous need to shape and develop human capital in SMEs should be
considered strategic. The study has shown that the two major reasons blocking innovation are
seen to be lack of money and lack of time. The measurements for innovation success are quite
equally evaluated being financial growth, followed by better market position and business
growth (Kaufmann, Tsangar, Vrontis, 2012). The situation was considerably improved by
Poland's accession to the EU and the related increased access to financial resources for the
development of human capital of Polish enterprises. The situation of employees in the SME
sector is improving every year. Among employers, you can also notice a change in awareness
and approach to the desire to make the most of your employees' potential. Thanks to EU funds,
including for example the Human Capital Operational Program, employees have increased
opportunities to activate their knowledge, develop and acquire skills, shape competences and
attitudes that help them find themselves and function efficiently in a turbulent environment.

240

M. Kacprzak,
K
A. Króól, M. Radziszeewska

Research
h methodology
The aim
m of empirical research was
w to presentt and deepen the subject oof small and
medium-sizeed enterprisess in the conteext of the con
nsequences off Poland's preesence in the
European Union.
U
The ressearch was carrried out by means
m
of a surrvey method aand it was of
a pilot naturre. Random seelection was used. The ressearch area is in ĩyrardów
w and around.
The followiing methods of
o quantitative data analysis were used to analyse thhe conducted
research:
 diff
fferences betw
ween the com
mpared group
ps were assesssed on the basis of the
signnificance test for qualitative (categorizab
ble) variables - chi-square sstatistics;
 thee Pearson corrrelation coeffficient was alsso applied (baased on chi-square values
meeasure of depenndencies betw
ween categorizzed variables, it indicates thhe strength of
thee relationship).
 stattistically signiificant results were accepted that met thee p condition bbelow 0.05.
The grooup of responndents was 100 people. Theey were ownerrs and employyees of small
and medium
m-sized enterpprises. The agge structure of
o the responddents was as follows: less
than 25 yearrs 7%, 25-35 years
y
33%, 366-40 years 37%
%, 41-50 yearrs 14%, over 550 years 9%.
The majority of the reespondents haad a Master's Degree 766%, while thhe remaining
incomplete higher
h
7%, meedium 3%, annd vocational 14%.
women
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33%
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Fig. 1. Structurre of respondents by gender
Source: own stuudy.
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Fig. 2. Structurre of respondents due to their age
Source: own stuudy.
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In the own
o
research,, most compannies were located in urban centres (94%
%) rather than
in rural areaas (6%). Threee-quarters of enterprises fu
unctioned in cities
c
with a ppopulation of
20-50 thousand. (45%) annd 50-100 thousand (28%). The size of thhe companies in which the
u to 10 peoople (23%), 110-49 people
respondents worked wass varied. Theyy employed up
(35%), 50-2249 people (366%), more thaan 249 peoplee (6%). Half of
o the enterpriises had been
on the markket for at least 10 years (46%
%), while the remaining
r
onees (54%) weree shorter than
10 years: 5--10 years 22%
%, 1-5 years 23%, less than
n 1 year 9%. The
T companiees most often
carried out service activvities (36%), but
b also prod
duction and service
s
(20%)), production
(20%), com
mmercial (16%
%), another (8%)
(
– consttruction and commercial and service.
Service and commercial activities are also dominan
nt in the natioonwide structuure of SMEs:
services (50%), trade (27%
%), constructiion (13%), ind
dustry (10%).

Results of
o empirical tests
In ownn research, 94% of the grouup confirmed that their com
mpany benefited from EU
funding. Thhe support of EU funds was
w significanttly more ofteen obtained byy companies
located in cities
c
than in rural areas, employing more
m
than 10 people, operrating on the
market for more
m
than onee year. It was received
r
that the
t share of EU
E finances was the lowest
in the groupp of service ennterprises. Reespondents ind
dicated that thheir companiees most often
benefited froom co-financiing in the form
m of an EU subsidy of 68%
%, followed bby a 27% EU
loan and a 27%
2
technoloogy loan. It was
w found thatt in smaller enterprises
e
EU
U funds were
more often obtained
o
in thhe form of loanns, when in laarge companiees and longer operating on
the market, they
t
were useed more often from subsidiees and technollogical creditss.
EU loan

The type of aid

27%

technological creedit
co-financing

16%

68%

* Multiple choiice of answers poossible
Fig. 4. Type off EU aid used by the
t company
Source: own stuudy.

The resspondents inddicated that thheir companiees most often used the EU Programs in
the financiaal perspectivee 2014-2020 (40%),
(
EIP (38%), CIP (335%), Phare (20%), RPO
(20%) and others
o
(5% ): COSME,
C
Busiiness Support Program 5%.

The help program
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35%

CIP

20%

Phare

38%

EIP

40%

Programs in
i the financial peerspective
2014-2020

20%
5%

RPO

other: COS
SME, Business Su
upport Program

* Multiple choiice of answers poossible
Fig. 5. The helpp program used by
b the company
Source: own stuudy.

As indiicated by Lew
wandowska annd other authors (2016), ann extensive syystem of EU
programs adddressed to thee SME sector allows for a broad
b
and fully synthetic suupport policy.
The author confirms thatt Polish enterpprises are stru
uggling with similar probleems as other
European Union
U
countriees, the only difference is thee size of certaain difficultiess. the need to
stimulate doomestic comppanies to impllement an exp
pansive policyy, focused onn overcoming
On the other
individual development
d
b
barriers
and im
mproving inn
novation, usingg EU funds. O
hand, the fragmentation
f
n of program
ms causes prroblems in accessing
a
info
formation on
subsidies, annd the existingg system of consulting serv
vices for SME
Es, the inform
mation system
still leaves much to be improved.
i
Alll the more so
o because, as shown by thhe support of
consulting companies,
c
thhey reach bigger and stro
onger, and sm
mall businessses look for
information on their own,
o
often discouraging
d
subsidies frrom the veryy beginning
(Lewandowska, 2016).
The reespondents inndicated that their compan
ny was acquuiring informaation on the
availability of EU funds from
f
the Internnet 57%, 48%
% training, 41%
% informationn points, 40%
television, 29%
2
external consultancy,
c
2
22%
conferencce, 12% radio, and other: leeaflets / press
10 % (Fig. 6.)
6 It was founnd that in com
mpanies locateed in smaller towns: villagees and towns
up to 50,000. inhabitantss were more often
o
acquain
nted with EU funds on the radio, when
companies from
f
larger urrban centres considerably
c
more
m
often ussed dedicatedd conferences
(Tab. 2). It was
w also received that know
wledge in sm
maller companiies was signifficantly more
often obtainned through information avaailable on web
bsites (Tab. 3).
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television

40%
%
57%
%

Websites

29%
%

external consul-tancy

41%
%

information pairrs

48%
%

training

22%
%

conferences

10%
%

other: leaflet / prress

* Multiple choiice of answers poossible
Fig. 6. Sources of obtaining infoormation on the availability
a
of EU
U funds
Source: own stuudy.
Table 2. Sourcees of knowledge acquisition and company location
Sources of
knowledge
Radio
TV
Websites

Village

City up to
C
20,000

Town
200-50
thousand

Tow
wn
50-10
00
thousaand

City
100-2000
thousannd

City of
200,000

Chi2 test

2

1

9

0

0

0

0,2713

33,33%

12,50%

20,00%

0,00%
%

0,00%
%

0,00%

p=0,006

4

1

20

11

3

1

0,0791

66,67%

12,50%

44,44%

39,29
9%

33,33%
%

25,00%

p=0,434

2

8

27

14

4

2

0,1054

33,33%

100,00%

60,00%

50,00
0%

44,44%
%

50,00%

p=0,296

External
consultancy

0

4

8

11

3

3

0,2232

0,00%

50,00%

17,78%

39,29
9%

33,33%
%

75,00%

p=0,026

Information
pairs

0

7

21

9

2

2

0,0671

0,00%

87,50%

46,67%

32,14
4%

22,22%
%

50,00%

p=0,507

Training
Conferences
Other: leaflet /
press

0

5

22

16

2

3

0,1063

0,00%

62,50%

48,89%

4%
57,14

22,22%
%

75,00%

p=0,292

0

3

3

10

3

3

0,3037

0,00%

37,50%

6,67%

35,71
1%

33,33%
%

75,00%

p=0,002

1

1

12,50%
16,67%
* Multiple choiice of answers poossible
Source: own stuudy.

3

2

2

1

0,0676

6,67%

7,14%
%

22,22%
%

25,00%

p=0,504
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Table 3. Sources of knowledge acquisition and company size
Sources of knowledge

<10 people

2
8,70%
10
TV
43,48%
16
Websites
69,57%
1
External consultancy
4,35%
6
Information
pairs
Information pairs
26,09%
3
Training
13,04%
0
Conferences
0,00%
3
Other: leaflet / press
13,04%
* Multiple choice of answers possible
Radio

10-40 people

50-249 people

5
14,29%
15
42,86%
21
60,00%
7
20,00%
18
51,43%
15
42,86%
2
5,71%
6
17,14%

5
13,89%
14
38,89%
19
52,78%
16
44,44%
14
38,89%
26
72,22%
16
44,44%
1
2,78%

More than 249
people
0
0,00%
1
16,67%
1
16,67%
5
83,33%
3
50,00%
4
66,67%
4
66,67%
0
0,00%

Chi2 test
0,002
p=0,999
0,0932
p=0,356
0,2133
p=0,033
0,4465
p=0,000
0,0870
p=0,389
0,4341
p=0,000
0,5098
p=0,000
0,1516
p=0,132

Source: own study.

Study found that large enterprises and longer operating on the market significantly
more often in acquiring knowledge EU funds benefited from external consultancy,
information points, training and thematic conferences.
Table 4. Sources of knowledge acquisition and the duration of the company's activity
Sources of knowledge

<1 year
4
Radio
44,44%
7
TV/Telewizja
77,78%
4
Websites
44,44%
0
External consultancy
0,00%
0
Information pairs
0,00%
0
Training
0,00%
0
Conferences
0,00%
4
Other: leaflet / press
44,44%
* Multiple choice of answers possible
Source: own study.

1-5 years
0
0,00%
9
39,13%
16
69,57%
3
13,04%
3
13,04%
8
34,78%
3
13,04%
3
13,04%

5-10 years
2
9,09%
8
36,36%
10
45,45%
3
13,64%
13
59,09%
16
72,73%
3
13,64%
1
4,55%

> 10 years
6
13,04%
16
34,78%
27
58,70%
23
50,00%
25
54,35%
24
52,17%
16
34,78%
2
4,35%

Chi2 test
0,0782
p=0,439
0,1795
p=0,074
0,0030
p=0,977
0,3994
p=0,000
0,3963
p=0,000
0,2660
p=0,007
0,2807
p=0,005
0,0169
p=0,867
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Accordding to the reespondents, thheir company
y after using the
t funding ggained better
brand and product recoognition 38%, improved financial
f
liquuidity 33%, iincreased its
innovation and
a competitiiveness 25%. In the opinio
on of every fiifth person exxamined, EU
funds did noot change anytthing in the coompany's operrations.
increaased company's innnovation
and co
ompetitiveness

25%

the co
ompany gained better brand
and prroduct recognition

Benefits

38%

impro
oved financial liquuidity

33%

EU fu
unds did not channge
anythiing in the companny's
operattions

22%

* Multiple choiice of answers poossible
Fig. 7. Evaluatiion of the benefitts of using EU funnds in the opinion
n of respondents
Source: own stuudy.

In the surveyed
s
grouup, 73% confi
firmed that theeir company is
i planning to apply in the
future for EU
U funding. A negative
n
answ
wer was given by 27% of respondents (Fiig. 8).

27%

73%

Y
Yes
Fig. 8. Applicaation in the future for co-financing from EU funds
Source: own stuudy.

No
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In innoovative, well--managed entterprises, the principle of small and m
medium-sized
enterprises is oriented towards enntrepreneurshiip and com
mpetitiveness, which are
characterizeed by forward--looking thinkking and the perception
p
of changes
c
on the market and
in the whoole region as an opportuunity for development (S
StruĪycki, 20011). In the
assumptionss of the Eurropean Unionn's activity there is a principle
p
of leveling the
developmennt of all its reegions, in whiich SMEs hav
ve a special role
r
to play inn the area of
regional devvelopment (Paach, SoliĔska, 2010). Davee Ulrich, Wayyne Brockbannk, Arthur K.
Yeung and Dale
D G. Lake shared insightts about impro
ovement in SM
MES which coould be made
by HR mannagement: Theey add value by ensuring that they delliver ideas, prrograms, and
initiatives too their busineess which helpps the businesss compete (U
Ulrich, Brockbbank, Yeung,
Lake, 1995)).
In ownn research, inn the opinionn of 83% off respondentss, EU funds help in the
developmennt of enterprises, including the developm
ment of humann capital. Onlyy 11% of the
group expreessed negativve opinion. Therefore,
T
73% of the group confirmeed that their
company is planning to apply
a
for EU funding
f
in thee future despitte the fact thatt 43% of it is
nd that the respondents w
who obtained
very difficuult to receive EU funding. It was foun
information about subsiddies from the radio and th
he Internet siggnificantly asssessed more
often that obtaining
o
co-ffinancing is very
v
difficult.. On the otheer hand, comp
mpanies using
external connsultancy and conferences considerably more often believed that oobtaining EU
funds is noot difficult. As
A the biggestt obstacle to obtaining EU
U funds, the respondents
indicated coomplex and lengthy proceedures (69%)), which signnificantly disccourages the
submission of applicationns for co-finanncing from th
he European Union.
U
A smaall amount of
information (52%) and problems
p
weree also mentioned as barriers with the coompletion of
the applicatiion (23%), a long
l
period off considering the
t applicationn (19%). It was found that
the low leveel of knowledgge of owners and employeees is a barrier to obtaining ffunding from
the Europeaan Union.

34%
4
43%

23%
it is very difficult to receiv
ve EU funding

it isn't very diffficult to receive EU funding

it's hard to say

Fig. 9. Evaluatiion of applying foor financial resouurces from the Eu
uropean Union in the opinion of respondents
Source: own stuudy.
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radio

66,67%

tellevision

42,50%
%

w
websites

44,83%
%

informatio
on pairs

%
43,90%

t
training

24
4,56%
41,38%
26,83%
%

it is very
v
difficult to receive EU fundin
ng

24,56%
%
13,79%
29,27%

%
37,50%

39,58%
27,27%

25,00%
32,50%

25,00%

50,8
88%

external conssultancy

confferences

8,33%

54,55%

22,92%
18,18%

it isn't very
y difficult to receiive EU funding

it's hard to say

Fig. 10. Supporrt for EU funds inn the developmennt of enterprises and
a the way of acquiring knowledgge
Source: own stuudy.

small amount of
o information

Barriers

52%

23%

69%

problems with
h the completion of
o
the application

complex and len
ngthy proceduress

* Multiple choiice of answers poossible
Fig. 11. Barrierrs in obtaining EU
U funds in the opinion of the respo
ondents
Source: own stuudy.

Summary
y
Europeean integrationn has significcantly contrib
buted to the development
d
oof small and
medium-sizeed enterprises. Poland, wanting to join
n the commuunity, had to carry out a
number of political,
p
legall and econom
mic changes. The
T consequennce of this deecision could
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not be fully predicted, it was feared that Poland's accession to the Union would be
disadvantageous, above all, for entrepreneurs from the SME sector. It is a group of
enterprises that are most exposed to changes in the environment.
The results of the conducted research indicate clearly that the surveyed entrepreneurs
in the majority, they assess Poland's membership in the Union very positively. The vast
majority of them benefited from financial aid offered by the European Union - programs
intended for small and medium-sized enterprises. Entrepreneurs evaluate the programs very
positively and seeing the improvement of development and increase of competitiveness on
the market decide to use in the future new programs that create opportunities, among others
for better use of employees' potential. The respondents also gave an answer to the question
about the biggest barriers in applying for funding, this information may help in the
streamlining of the procedure granting co-financing. Entrepreneurs recognize the benefits
of European integration. Although obtaining funds in the respondents' opinion is not easy,
they state that the products of their brand are better recognized, companies also have the
opportunity to innovate and better support in shaping and developing human capital.
Based on the above research results, it can be concluded that European integration has
a positive effect on the development of small and medium enterprises in Poland in all areas
of their activity. From year to year, the awareness of entrepreneurs in the SME sector is
growing as to the need to invest in human capital as a strategic factor of modern enterprises
enabling efficient functioning in the face of dynamically changing changes, and growing
competition on global markets.
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Sustainable Development and Renewable Energy Sectors:
Selected Indicators in European Union and Poland
Abstract. The aim of this article was to show the position of Poland in the renewable energy
subsectors among the European Union countries. The research covered the areas of biomass, solar
heating and heat pumps, showing the degree of their utilization, power required to drive the system
and their production in 2016. The provided information was supplemented with a revenue per
employee in thousand euros in chosen subsectors of renewable energy sources in the year 2016. The
main tool for carrying out the set objective was the use of descriptive and comparative methods. The
results of the survey demonstrated Poland’s prominent place in the sector of liquid biofuels (1st place
in EU), thanks to the significant supply of raw materials as well as development perspectives in solar
energy, which is confirmed by the world's statistics indicating a record number of photovoltaic
installations fitted (PV).
Key words: Sustainable development, renewable energy, UE, Poland
JEL Classification: Q56, Q20, Q42

Introduction
The increased environmental and social awareness resulted in the formation of the concept
of sustainable development, which is a core element in the development strategy at the global
and local levels (Baum, 2011). According to Majewski (2008), the idea "act local - think global”
points out that actions undertaken by individuals and organizations with a view to satisfying
their individual needs and the implementation of individual goals add up to a set of positive and
negative effects on a global scale. The starting point for the awareness and the
acknowledgement of “the responsibility as a global citizen” for the present and future state of
the natural environment and prosperity for the next generations is the accumulation of negative
effects of human activity. According to Klank (2005) the integration of problems concerning the
economic growth and environmental protection made the concept of sustainable development
the most important strategy of the world's lasting development. The 2030 Agenda for
Sustainable Development (Agenda Post-2015) replaced Millennium Development Goals
adopted in 2000 and is currently the World National Development Plan
(https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7). The seventh goal of the Agenda, among the total
of seventeen goals, is ensuring a universal access to affordable, reliable, sustainable and modern
energy. Energy is indispensable for every daily activity in the modern world. The energy in the
sustainable development encompasses employment, security, climate change, food production
and income (https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy). Global Recommendations
include wider access to clean energy and progress regarding the integration of renewable energy
into end-use applications in construction, transport and industry. Furthermore, an increase of
1
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public and private investment in the renewable energy is crucial as are the regulatory framework
and innovative business models if the goal is to transform the world’s energy systems.
Renewable energy technologies are recognized essential for the implementation of the
Agenda goals, which, apart from the widely understood environmental protection and the
increase in energy security, involve stimulating economic development by creating new
industries and new jobs (REN21, 2018). The renewable energy industry created in excess
of 500,000 new jobs globally in 2017, and the total number of the employed in the sector
stood at 10.3 million (a 5.3% increase from 2016). For example, among various
technologies based on renewable energy sources was the solar photovoltaic (PV) sector that
was the largest employer where the number of new jobs increased by 9% (3.4 million jobs
globally in 2017) following a record 94 GW of installations in 2017 (IRENE, 2018). The
PV installations experienced growth in Poland in 2017 after the government modified the
regulations guiding the private investment permitting household-level investment.
The European Union (EU) has adopted a series of regulatory measures to promote
renewable energy sources on the basis of The Directive 2009/28/EC (Dz. U. UE L
09.140.16), which designated for Poland the share of RES energy in the national energy
balance not less than 15% by 2020. As recently as in June 2018, the European Commission,
the European Parliament and the Council of the EU agreed upon a new Renewable Energy
Directive. The binding target of 32% from renewables was set by 2030 with the necessity
for periodic inspection of the goal implementation and the possibility of increasing it. It
means that within the next 12 years more than ѿ of energy in the EU will be produced by
wind farms, photovoltaic panels, hydropower plants and other installations, which do not
burn fossil fuels. Furthermore, the goal of RES share in the transportation sector amounts to
14% assuming the reduction in the use of first-generation biofuels and imported biofuels,
primarily biodiesel obtained from the palm oil. A larger role of prosumers, that is the
renewable energy utilizing installations of up to 25kW, was also assumed. The adopted
changes will substantially contribute to the EU world leadership in developing renewable
energy technologies. It will also enable the EU to maintain its principal position in the
struggle against climate change, clean energy transformation and achievement of the goals
sets in Paris Agreement (https://energetyka.wnp.pl/uwaga-uzgodniono-nowe-cele-oze-narok2030, 325063_1_0_0.html).

Material and methods
The aim of the current study was the comparison of selected measures characterizing
renewable energy sectors in Poland and the major renewable energy EU producing-countries.
The comparisons involve the growth of RE sectors between 2016 and 2017. This study
included the following indicators, the installed capacity, power generation, the level of
employment as well as energy production and revenues in five sectors of renewable energy.
The selection of the five sectors was guided by their relevance given the natural resource
endowment (biofuels, wind energy, heat pumps) or recent modifications in regulations
pertaining to the renewable energy utilization (thermal solar energy use and PV installations)
in Poland. Both the natural conditions and regulations are key determinants for the economic
importance of renewable energy sectors and their influence on power generation, job creation,
and the revenue stream. The information was extracted from the literature on the subject,
while the data were obtained from international and domestic sources, including
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EurObserv’ER, Gáówny Urząd Statystyczny (GUS) and Eurostat. The main tool for carrying
out the set objective was the application of descriptive and comparative methods. The choice
of the year 2016 was conditioned by the availability of the data allowing the comparison of
chosen renewable energy sources that are the subject of this study.

Results and discussion
On the basis of the GUS (2018), Poland took 6th place in primary energy acquisition
as compared to EU countries in 2016. In the structure of primary energy the shares of
various renewable energy sources in the EU (in Poland) ranged from about 5% to nearly
45% (0.2% to almost 71% in Poland): solid biofuels 44.7% (70.7%), hydropower 14.3%
(2.0%), wind power 12.4% (11.9%), biogas 7.9% (2.9%), liquid biofuels 6.5% (10.2%),
solar energy 6.3% (0.7%), municipal waste 4.7% (0.9%), geothermal energy 4.7% (0.2%)
and heat pumps 0.6% in Poland. In the case of electricity production, Poland placed 7th in
the EU in 2016. However, in the EU the share of renewable energy in the gross energy
consumption was 17%, while 11.3% in Poland reflecting an almost double increase
between 2004, the year of the accession of Poland to the EU, and 2016 (Siudek and
Klepacka, 2018). The increase in the share in the EU in 2016 as compared to 2004, shows a
growing tendency of the share of renewable energy in electricity generation, 29.6% (in
Poland the increase was almost threefold and amounted to 13.4%), the share of renewable
energy in transport was 7.1% (3.9% in Poland), and the share of renewable energy in the
heating and cooling amounted to 19.1% (14.7% in Poland) (GUS, 2018).
Solid biofuels
Biofuels include non-fossil substances of biological origin, which may be used to
produce heat or generate electric energy (GUS, 2016). These include: wood, wood chips,
forestry residue (e.g. tree branches), waste generated in the wood processing industry (e.g.
sawdust), straw (waste from agricultural production), crops of energy plants as well as
briquettes and pellets (refined fuels) (Sadlok 2014). In 2016, the national energy
consumption generated from solid biomass amounted to 98.4 Mtoe (a 3.0 Mtoe increase as
compared to 2015 in the 28 EU member-states), whereas (an increase of 3.1 Mtoe) the
estimated use of solid biofuels in primary energy production was 95.0 Mtoe. The gap
between consumption and production was covered mainly by the wood pellet imports from
the USA, Canada and Ukraine. Germany was the leader in the largest production combined
with the most efficient use of primary energy production from solid biomass estimated at
12.2 Mtoe (12.8% of total production), followed by France, 11.1 Mtoe (11.7%) and
Sweden, 9.4 Mtoe (9.9%). Poland placed sixth among the EU countries with the production
of 6.4 Mtoe and the use amounting to 6.6 Mteo (EurObserv’ER, 2017a and 2017b).
Poland has suitable natural conditions for the production of solid biofuels including
agricultural feedstock (Gradziuk et al., 2003) and wood biomass (Klepacka, 2018).
Additionally, the share of forested area steadily increased in Poland in recent decades
suggesting an increase supply of wood biomass in the future. The large share of grains in
the crop area in Poland also may permit a larger use of biomass in generating energy from
renewable energy. Overall, Poland may have a relative comparative advantage on the
utilization of solid biomass suggesting its lasting role consistent with sustainable
development.
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Wind energy
Wind, next to solid biofuels, is historically one of the oldest energy sources, and its
potential, together with technological advances, has been increasing. Technologies used in
wind energy installations transform wind power (the air flow speed) into electricity.
Despite technological advances reducing the efficiency barriers, the rate of installed wind
power capacity still depends on local wind patterns. By the end of 2016, the installed
amount of wind-based power capacity in the EU wind energy installations was 154.4 GW,
which constituted a value higher than in 2015. Among the top EU member-countries
Germany had the largest installed capacity of 49.6 GW (32.1% of total UE capacity),
followed by Spain, 23.3 GW (15.1%), and Great Britain, 11.5 GW (7.4%). Poland occupied
7th place with the capacity reaching 5.7 GW (3.7%), that is about 0.8 GW higher than in
2015. However, in the UE wind energy production increased by 1 TWh in 2016 as
compared to 2015, accounting for a combined total capacity of 302.9 TWh. Considering the
growth of the installed generation capacity, there was a slight difference in the production
as compared to 2015. The installed capacity in Germany, Spain and Great Britain allowed
the production of 78.6 TWh (26.0% of total production electric energy in the UE), 48.9
TWh (16.1%) and 37.4 TWh (12.3%), respectively. In Poland, windmills generated 12.6
TWh (4.2%) of energy placing the country 8th in the EU (EurObserv’ER 2017a and 2017c).
In the near future the use of wind energy will be determined by the wind farms located
offshore in the Baltic Sea. The planned large wind farm near àeba demonstrates the
involvement of the government in this type of renewable energy utilization. The change in
regulations guiding the RE industry introduced in 2017 put the wind energy installations on
agricultural land at a relative disadvantage by imposing a minimum distance between a
windmill and the nearest residence. Additionally, the prevailing wind patterns in Poland do
not favor windmill location in some regions, while making the location along the sea coast
particularly well suited. The lasting contribution of wind energy to sustainable development
is constrained by the possible intermittent and unpredictable occurrence of winds.
Liquid biofuels
Liquid biofuels constitute a category of fuels, which include fuels manufactured with
natural raw materials (biomass or biodegradable fraction of waste), which are mainly used
in transport (GUS 2016). In 2016 the consumption of liquid biofuels was at the level of
14.2 ktoe in the EU; 79.8% (11.4 ktoe) constituted biodiesel and 19.1% bioethanol (2.7
ktoe). The slight increase in the bioethanol share in renewable energy in the transportation
sector, amounting 1 toe, was noted as compared to 2015. The largest shares in the global
consumption of biofuels have France, 3.1 ktoe (21.8%) Germany, 2.6 ktoe (18.3%), and
Sweden, 1.5 ktoe (10.6%). Poland held 8th placed in the EU with the amount of 0.5 ktoe
(3.5%) (EurObserv’ER 2017a and 2017d). The EU member-countries’ national policies
promoting renewable energy and energy efficiency in the transportation sector concentrate
on the road transport, and involve biofuels, electromobility and fuel efficiency. The use of
biofuels for transport is blocked by the EU laws and provisions concerning the use of
conventional biofuels and slow technological progress in the advanced fuel production
(REN21, 2018).
Poland is competitive in the production of biodiesel from rapeseed oil. In recent years,
as much as one-half of the annual rapeseed crop was pressed for oil used in biodiesel
manufacturing. The ban on palm oil imports to the EU by 2021, the relative competitive
position of Polish rapeseed farmers may improve despite the limit on the overall share of
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biodiesel in the use of biofuels used in road transportation. It is also possible, that due to
technological progress, new manufacturing process will enable the lasting role in the
renewable energy generation and its contribution to sustainable development.
Solar energy
The energy of solar radiation can be used in the systems allowing heat production
(solar collectors) or electricity (photovoltaic cells) (Ginialski, 2013). Despite its enormous
potential, solar energy has also disadvantages. The biggest one is the changing of solar
radiation intensity not only during a day but also throughout the whole year. The energy
consumption planning is hampered by the lack of predictability. The energy sector using
solar energy, however, is growing (RóĪycki, 2015). In 2016, the total power of the solar
collectors installed in the EU amounted to 35.3 GWth and it was higher by 1.2 GWth than
in 2015. The biggest share in the EU installed power had collectors installed in Germany
(13.4 GWth), Austria (3.6 GWth) and Greece (3.1 GWth). In Poland, the installed capacity
amounted to 1.5 GWth, placing the country 7th among the EU member-countries. The
development of the heat production market which makes use of solar energy, however, is
under pressure from low prices of natural gas and heating oil, which significantly affect the
competitive position of solar heat. Additionally, relatively high interest in the photovoltaic
panels observed among house owners and investors contributes to the slower development
of solar heat energy sub-sector (EurObserv’ER, 2017a and 2017e).
In 2016, the total installed capacity in the photovoltaic sector in the EU amounted to
100.8 GW, a growth of more than 6.1 GW as compared to 2015. The largest installed
capacity was in Germany, 40.7 GW, Italy, 19.3 GW and Great Britain 11.9 GW. In total,
the installed power of photovoltaic cells in the above mentioned countries constituted
71.3% of the total EU power. As for the EU, total electricity generation was 105.2 TWh (a
2.8% growth as compared to 2015), 67.1% of which was produced, among others, in the
already two leading countries in terms of the installed capacity, that is Germany 38.1TWh,
Italy 22.1 TWh and Great Britain 10.4 TWh, respectively (2017f). In Poland the installed
power amounted to 0.2 GW (18th place in the EU), which allowed electricity generation on
the level of 0.1 TWh (21st place) (EurObserv’ER, 2017a and 2017f).
The modified regulations governing the renewable energy utilization in 2017 placed
the commercial solar power plants at the relative disadvantage with regard to microinstallations by homeowners. The patterns of solar radiation in Poland do not favor all
regions as areas suitable for the installations of solar energy utilizing equipment. However,
the clean solar energy will continue to make contribution to renewable energy use
replacing, at least to some extent, the dependence on fossil fuels, especially coal, a desired
effect consistent with the strategy of sustainable development.
Heat pumps
Systems using heat pumps exploit temperature differences to generate energy. The
geothermal energy converted into the heat energy is then used for heating or cooling utility
rooms as well as for heating usable water (PORTPC, 2015). Heat pumps can be used only
for heating, however, if they are reversible, they can divert the heat present in the building
in order to cool it. In 2016 there were 32.0 million heat pumps working in the EU, which
implies a growth of 2.4 million as compared to 2015. The largest number of heat pumps
was installed in Italy (19.1 million), France (5.2 million) and Spain (2.3 million). Poland,
when compared to other EU countries, placed 16th, with the number of pumps estimated at
0.09 million (growth by 0.03 million heat pumps, or 50% more as compared to 2015). In
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2016, 9.8 Mtoe of energy was produced, comparing to 9.1 Mtoe in 2015 (an increase by
7.8%) (EurObserv’ER, 2017a).
The natural conditions in Poland permit the use of heat pumps utilizing the
temperature of various media. Their use is limited by the cost of the equipment given the
current level of per capita income. The major advantage of geothermal heat pumps is their
independence from the weather conditions, especially when compared to wind or solar
energy. The recently adopted regulations regarding the construction of new buildings are
likely to increase the heat pump installations making a lasting contribution to the country’s
sustainable development.
Employment and revenues in the sector of the chosen renewable energy sources
The sector of solid biofuels is the renewable energy sector, which generates the
highest number of jobs in the EU. It was estimated that, in 2016, the employment in the
renewable energy utilization was responsible for 352.5 K jobs (an increase by 6.4 K as
compared to 2015). The revenues in the industry amounted to €31.9 billion and were higher
by €0.9 billion than in 2015. Germany was the European leader not only in the production
and utilization of primal energy from solid biofuels, but also in terms of employment with
42.5 K jobs (12.1% of the total EU employment) and revenues equal €5.1 billion (16.0% of
EU revenues). The French solid biofuels market generated 35.4 K jobs (2nd place when
compared to other member countries), and the revenues was estimated to €4.1 billion (3rd
position). In terms of employment rate, Italy placed 3rd with 32.6 K jobs, generating
national revenues of €2.5 billion in this sector (5th place). Poland and Finland were the two
remaining countries among the top EU member-countries when analyzing employment in
the solid biofuels sector. The Polish sector of solid biomass constituted 26.1 K employees
(4th position) and the revenues of €1.0 billion (9th position), while Finland reported 25.4 K
jobs (5th place) and €4.3 billion in revenues (2nd place), respectively. All above mentioned
countries represented 46.0% of the total employment in the analyzed sector in the EU
(EurObserv’ER, 2017a and 2017b). The European sector of solid biofuels is internationally
competitive. The share of the solid biofuels is to increase thanks to a well-balanced usage
and the development of the agroforestry (EurObserv’ER, 2017a).
The sector of wind energy contributes substantially to the European power generation.
While the revenues in 2016 was estimated at €39.3 billion, the employment amounted to 309.0
K jobs. The German wind energy sector was the European leader with 121.7 K jobs and the
turnover of €16.0 billion and represented 39.4% of the total EU wind energy sector
employment. The second place was taken by Great Britain with 42.9 K jobs, which constituted
13.9% of the EU employment, and the revenues amounting to €4.5 billion. Denmark occupied
the next place with its jobs of 26.6 K people and the revenues of €4.6 billion. In Poland, in the
sectors connected with wind energy, there were 11.4 K jobs (7th place in the EU), and the
revenues was estimated at €0.8 billion (9th place) (EurObserv’ER, 2017a and 2017c).
The employment in the EU sectors connected with the liquid biofuels was estimated to
205.1 K jobs (an increase of 26.9 K as compared to 2015), whereas the revenues was at the
level of €13.1 billion (a growth of €1.4 billion) in 2016. One should note that, in the case of
the solid biofuels, the estimated employment and revenues include the activities connected
with the supply of raw materials, especially agriculture. Thus, the leading countries were
not necessarily the biggest biofuels consumers. They were just the member countries with
the big share of agricultural area. As a result of the significant raw material supply and
biomass exports, Poland reached the 1st place in the sector employment within the EU,
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with the estimated 34.8 K jobs and the revenues of €1.3 billion (3rd place). France, as a
leading biofuels consumer in the EU, in the sectors connected with their production
employed 33.2 K people (2nd place in the EU) and the national industry generated revenues
of €3.2 billion (1st place) in 2016. Despite insignificant use of liquid biofuels in Romania
(0.3 Ktoe) and a few new installations, operation and maintenance (revenues of €0.8
billion), this country placed 3rd as far as the employment is concerned with 23.8 K jobs,
which resulted from its agricultural character. In Germany the employment rate was
estimated to 21.8 K jobs (4th position in the EU) and €2.3 billion of revenues (1st in the
EU) (EurObserv’ER, 2017a and 2017d).
Table 1. Turnover per employee thousands of euro in RES subsectors and in leading EU countries in 2016

Selected EU countries

Solid
biofuels

Selected of renewable energy subsectors
Solar energy
Solar energy
Liquid
Wind energy
biofuels
Collectors CSP
PV cells
Turnover per employee, thousands of euro

Heat pumps

EU

127,02

90,61

63,92

116,55

111,89

121,09

Denmark

172,93

170,59

150,00

165,63

166,67

161,90

Finland

148,57

170,08

103,45

-

200,00

155,56

France

148,40

115,54

95,47

136,36

136,54

141,16

Germany

132,41

131,96

120,24

105,50

118,75

125,46

Greece

81,08

44,12

33,33

73,33

81,82

78,57

Ireland

104,76

117,65

-

100,00

-

100,00

Italy

150,79

77,91

96,92

121,43

130,84

130,64

Netherlands

122,37

123,08

175,00

100,00

119,15

125,00

Poland

69,30

38,70

37,64

63,64

60,00

63,64

Portugal

78,13

89,23

50,00

50,00

57,14

59,46

Spain

120,00

41,85

59,60

122,50

100,00

95,39

Sweden

206,12

218,72

43,42

-

200,00

202,88

United Kingdom

104,66

86,51

82,22

50,00

96,90

94,44

Note: In case of employment: no calculations were made for Sweden - in the solar collector sector, Ireland -liquid
biofuels and PV cells due to the lack of precise data (according to source >1).
Source: Author’s own study based on EurObservER 2017a.

Employment and revenues levels in the range of solar collectors also include
Concentrated Solar Power technologies (CSP), which are applied only in few European
countries (primarily in Spain). In 2016 the total employment in these sectors in EU was
estimated to 29.0 K jobs (a decrease by 6.0% from 2015), and revenues to €3.4 billion
(1.0% less than in 2015). The highest figures were recorded in Spain (8.0 K employees and
€1.0 billion, respectively), Germany (6.4 K employees and €0.8 billion), and Denmark (3.2
K employees and €0.5 billion). It is worth mentioning that, among the top European
countries, only Denmark registered growth of employment and the revenues in 2016 as
compared to 2015. When compared to the EU, Poland was a country in which one of the
most significant changes was recorded in the 2015/2016 period. The employment rate
decreased by one half, from 2.2 K to 1.1 K (8th in EU) and the revenues dropped from
€0.13 billion to €0.07 billion (also 8th place). The decrease of subsidies, low natural gas
prices and increased interest in heat pumps as well as in photovoltaic panels can be
responsible for such a situation (EurObserv’ER, 2017a and 2017e).
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In 2016, the European PV sector represented a €10.7 billion value (as compared to the
€12.7 billion in 2015) and employed 95.9 K (a decrease from 113,4 K in 2015). As far as
the employment is concerned, the leading countries were Great Britain, 29.0 K jobs (30.2%
of the total EU employment in this sector), Germany, 27.1 K (28.3%) and Italy, 10.7 K
(11.2%). Germany (€3.4 billion), Great Britain (€2.8 billion) and Italy (€1.4 billion) had the
highest revenues . In Poland, the employment in the PV subsector amounted to 1.5 K jobs
(11th place in the EU) and the market generated the income of €0.14 billion (13th place)
(EurObserv’ER, 2017a and 2017f).
In 2016, the total employment connected with the heat pump sector of renewable energy
in the EU was estimated to 249.4 K jobs as compared to 240.3 K in 2015 and the revenues
estimated at €30.2 billion (€29.6 billion in 2015). The highest number of jobs and the highest
revenues among all EU member-countries was recorded in Italy (94.0 K jobs and €12.3
billion), Spain (60.8 K jobs and €5.8 billion) and France (32.8 K jobs and €4.6 billion). In
Poland the total employment in the discussed sector was estimated at 2.2 K jobs (10th place in
the EU) and the revenues of €0.14 billion (13th place) (EurObserv’ER, 2017a).
Table 1 presents the turnover per employee in € thousands in the chosen sectors of
RES and in leading EU countries, in terms of their development.
In 2016, at the EU level, the employment in the Renewable Energy Sources sectors
was estimated at 1.1 million jobs. The largest number of job a generated by RES sectors
was in Germany (234.0 K). In Poland, there were 77.1 K people employed in RES sectors.
According to the figures shown in Table 1, the highest level of revenues per employee in €
thousands in the selected RES sectors was in the sectors associated with the solid biofuels
(€127.02 K), heat pumps (€121.09 K) and solar energy, CSP collectors (€116.65 K). The
highest revenues per employee in RES subsectors was recorded in the subsector of solid
biofuels (€206.12 K), wind energy (€218.17 K), heat pump (€202.88 K) in Sweden, and
solar energy, PV cells (€200.00 K) ex aequo in Sweden and Finland. In the case of the
liquid biofuel sector the highest level of the revenue per employee was recorded in the
Netherlands (€175.00 K). Poland, in comparison with the analyzed EU countries, reached
the highest position in the solar energy sector, solar collectors (€63.64 K).

Concluding remarks
Focusing on the increased energy efficiency and the use of renewable energy sources is
of a key importance in terms of their lasting contribution to sustainable development. The
increase of the share of the energy from renewable sources in the EU involves the creation of
new jobs, which positively affects the economic growth. Moreover, with each newly
employed person in the RES sector higher revenues are generated, which should affect the
level of income at the international, national and local levels. In Poland, the position of the
renewable energy sources have a real chance for growth in the foreseeable future thanks to the
stable regulations, which create mechanisms allowing to shorten the investment pay-back
period of the secure financial returns. Within a decade, Poland stands a chance to become
a significant market for RES utilization, already indicated by its 1st position in the level of
employment in the liquid fuels sector, the substantial supply of raw materials, and exports
when compared to other EU countries as well as the level of employment in the PV sector,
with the record number of assembled PV installations confirmed by international statistics
(IRENE, 2018).

258

A.M. Klepacka

Literature
Baum, R. (2011). Ocena zrównowaĪonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne) (Evaluation of sustainable
development in agriculture (methodological study). Rozprawy Naukowe 434. Wyd. UP w Poznaniu.
Ciepiela, D. (2018). Uwaga! Uzgodniono nowe cele OZE na rok 2030 (Attention! New RES targets for 2030 were
agreed). Downloaded October 10, 2018 from: https://energetyka.wnp.pl/uwaga-uzgodniono-nowe-cele-ozena-rok 2030,325063_1_0_0.html.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze Ĩródeá odnawialnych zmieniająca i w nastĊpstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE
oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009
on the romotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing
Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.U. UE L 09.140.16.
EurObserv’ER. 2017a. The state of renewable energies in Europe. EDITION 2017. 17th EurObserv’ER Report.
Downloaded October 10, 2018 from: https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccx/2018/
EurObservER-Annual-Overview-2017-EN-1.pdf
EurObserv’ER. 2017b. Solid biomass barometer. Downloaded: https://www.eurobserv-er.org/category/barometer-2017/.
EurObserv’ER. 2017c. Wind energy barometer. Downloaded: https://www.eurobserv-er.org/category/barometer-2017/.
EurObserv’ER. 2017d. Biofuels barometer. Downloaded: https://www.eurobserv-er.org/category/barometer-2017/.
EurObserv’ER. 2017e. Solar thermal and concentrated solar power barometer. Downloaded: https://www.eurobserver.org/category/barometer-2017/.

EurObserv’ER. 2017f. Photovoltaic barometer. Downloaded: https://www.eurobserv-er.org/category/barometer-2017/.
Eurostat (2018). Renewable energy statistics. Downloaded 10 October 2018 from: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics.
Ginialski, Z. (2013). Odnawialne Ĩródáa energii w gospodarstwach rolnych (Renewable energy sources on farms).
Radom: CDR w Brwinowie.
Gáówny Urząd Statystyczny (GUS) (2016). Zasady metodyczne badaĔ statystycznych z zakresu energii ze Ĩródeá
odnawialnych (Methodical principles of statistical surveys in the field of renewable energy). Warszawa.
Gáówny Urząd Statystyczny (GUS). 2018. Energia 2018 (Energy 2018). Warszawa.
Gradziuk, P., Grzybek, A., Kowalczyk, K., KoĞcik, B. (2003). Biopaliwa (Biofuels). Wyd. WieĞ Jutra, Warszawa.
International Renewable Energy Agency (IRENE) (2018). Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2018.
Klank, L. (2005). Rozwój zrównowaĪony obszarów wiejskich; przegląd teorii (Sustainable development of rural
areas; theory review). Maszynopis KEiOGR SGGW. Warszawa.
Klepacka, A.M. (2018). Potencjaá uĪytkowy pelletu z biomasy drzewnej: energia odnawialna jako element
zrównowaĪonego rozwoju (The potential of pellet made from wood biomass: renewable energy as
a sustainable development element). Roczniki Naukowe SERiA, 20(6), 124-132.
Majewski, E. (2008). Trwaáy rozwój i trwaáe rolnictwo – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych (Sustainable
development and sustainable agriculture – theory and practice of farms. Wyd. SGGW.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepáa (PORTPC) (2015). Poradnik inwestora – Energia
geotermalna i pompy ciepáa. Informacje i porady dla początkujących (Investor's guide - Geothermal energy
and heat pumps. Information and tips for beginners).
REN21 (2018). Renewables 2018 Global Status Report.
RóĪycki, K. (2015). MoĪliwoĞci wykorzystania energii promieniowania sáonecznego w budynku w polskich
warunkach klimatycznych (Possibilities of using solar energy in a building in Polish climatic conditions).
Polska Energetyka Sáoneczna, 1, 27-34.
Sadlok, R. (red.) (2014). Przeciwdziaáanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej (Preventing
low emissions in areas of compact residential buildings). Bochnia: Stowarzyszenie na rzecz efektywnoĞci
energetycznej i rozwoju odnawialnych Ĩródeá energii „HELIOS”, Bochnia.
Siudek, A., Klepacka, A.M. (2018). Reduction of CO2 emissions and growth in the use of microinstallations of
renewable resources in rural areas. Roczniki Naukowe SERiA, 20(5), 193-199.
Sustainable Development Goals. Downloaded 10 October 2018 from: https://www.un.org/sustainable
development/energy/.
Sustainable Development Goals. Downloaded 10 October 2018 from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7.
Wind Europe (2017). Wind energy in Europe: Outlook to 2020.

For citation:
Klepacka A.M. (2018). Sustainable Development and Renewable Energy Sectors: Selected Indicators
in European Union and Poland. Problems of World Agriculture, 18(4), 250–258;
DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.115

Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Problems of World Agriculture volume 18 (XXXIII), number 4, 2018: 259–269
DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.116
Tomasz Klusek1
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland

Out-of-Market Agricultural Property Trading in Poland
Synopsis. In the category of land property, the Civil Code specifies agricultural property. Similarly to
other real property, they can be traded in the form of transfer of the ownership title, which occurs on
commercial terms or with such terms excluded. In this study, out-of-market transactions with
agricultural property. On the basis of the available data, changes in the figures, structure and regional
differentiation of such transactions were presented. Attention was also paid to why such changes
occurred.
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Introduction
In the category of land property, the Civil Code2 lists agricultural property
(agricultural land), which is or may be used to conduct agricultural production. They are
a part of land area being a separate object of ownership, separated from surrounding land
by delineation of external borders.
The notion of agricultural property in various legal regulations is not uniform: as
a result, it is unclear. Lack of cohesion in this respect can even be found in the same
branches of the law. From a legal standpoint, it results in a significant problem in
differentiation between agricultural and non-agricultural property, which is directly
reflected in the fulfilment of principle of reliable trading (Skoczylas, 2004).
Agricultural property, similarly to other real property, have specific functions and may
fulfil various individual and collective needs. The specific features of that type of real
property result in a specific nature of its market although it behaves just like other markets
in terms of fundamental issues concerning the mechanisms of market operation. Similarly
to other generic markets, it is constantly subject to changes, the intensity and directions of
which depend on a range of factors. In general, they can be classified into the necessary
ones, required for market to function, and the facilitating ones, which support the
development of market (Belniak, 2001).
The scale and structure of agricultural property trading depend on such aspects as
supply-related conditions. In this light, agricultural land prices, growing dynamically since
Poland joined the European Union, can be seen as a factor facilitating supply as they
supported land owners who did not conduct agricultural production in making decisions on
getting rid of at least a part of their immovable production property (Rynek…, 2011). In
turn, one of the factors that had a significant effect on supply-related limitations on the
1
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market under analysis is intensified conversion of agricultural land to other purposes. It was
related, for instance, with the development of infrastructure in rural areas, construction of
communication routes and urbanisation processes in impact areas of large urban
agglomerations (Rynek…, 2016).
After Poland joined the European Union, along with socioeconomic development,
agricultural land area started to decrease dynamically, by 49 thousand ha per year on
average. The land in question covered 61.43% of the general area of the country in 2004,
but in 2016 the area diminished to 59.55%. According to the Head Office of Land
Surveying and Cartography, 586 thousand ha of land were lost in total in the period from
2004 to 2016 (Ochrona..., 2016). It only partially resulted from formal exclusions for nonagricultural purposes and forestation.
Many different economic areas compete for agricultural land. Therefore, it is
necessary to manage that limited resource reasonably (Marks-Bielska, 2010). It is mostly
about using it to stimulate structural transformation in the Polish agriculture, which is
connected for instance with improvement in the area structure of farms. Changes in this
respect result from intensification and forms of agricultural property trading.
The study analysed out-of-market trading and it aims to determine the scale of that
phenomenon, taking into consideration the number and structure of transactions made
nationwide and in individual voivodships. For the purposes of said analyses, notarial
reporting data published by the Institute of Urban Development and reports of the Institute
of Agricultural and Food Economics were used in particular. The time interval covers the
period from 2004 to 2017 and the starting year is not chosen at random. This is so as the
year of 2004, associated most frequently with Poland joining the European Union, at the
same time marks the beginning of one of the key stages of development of the Polish real
property market, which also applies to the agricultural property market.

Out-of-market transactions with agricultural property on the Polish
real property market
The basic rights of the owner are for instance the right to disposition of the real
property, understood as the right to disposal of property, which can occur by way of its
transfer (Nowak, Skotarczak, 2013). The transfer of the ownership title is the main aim
standing behind the functioning of the real property trading subsystem, which is one of the
key parts of the real property market system (Bryx, 2006). The subsystem covers mutual
relationships between the entities participating in the transfer of rights to real property.
Those are first and foremost parties to concluded contracts, i.e. sellers (former owners) and
buyers (new owners). According to the provisions of the Polish law, such contracts must be
drafted in the form of notarial deed or else will be null and void. The requirement for
maintaining such a form results from care of the legislator for the safety of real property
trading.
Ownership is a right granting its holder the fullest power over given real property.
Nevertheless, it is not an absolute right, but a relatively full right in most contemporary
legal systems. In Poland, the borders of the ownership title are delineated by three factors:
provisions of the statutory law, principles of community life and the socioeconomic
purpose of that title (Strzelczyk, 2010). The first of the limitations is to be understood as the
entire statutory law, i.e. statutes stemming from various branches of the law. An example
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can be the provisions of the Act on spatial planning and development3, under which local
land use plans interfering in the ownership title to real property located in areas where those
plans are effective are enacted (Kopyra, 2009).
The real property market in Poland is characterised by a wide scope in which the state
can intervene. Such intervention can assume various forms and is above all implemented by
way of establishing legal principles of how this market operates. They pertain for instance
to the change of the owner of agricultural property owned by the State Treasury or in
exchange for pension and disability pension benefits. However, special conditions of
trading with such real property result first and foremost from regulations on the shaping of
agricultural system (Marciniuk, 2015).
Notarial reporting data indicate that transformations in the agricultural property
ownership structure in Poland in the period under study, i.e. between 2004 and 2017,
resulted from sale and purchase transactions, or market transactions, in the first place. The
vast majority of such transactions were made by private entities (Klusek, 2017), which was
to be directly associated with their dominance in the agricultural land ownership structure
across the country and in individual voivodships (JĊdruchniewicz, MaĞniak, 2018).
Similarly to previous years, intensification of trading in agricultural property in the form of
purchase and sale transactions differed depending on area. Relatively speaking, most such
transactions were made in the Lubelskie Voivodship and the Mazowieckie Voivodship. The
fewest transactions were made in the Lubuskie Voivodship and the Opolskie Voivodship.
Persistent regional differences in the intensification of the market trading must be
associated both with spatial differences in agricultural markets and with a differentiated
level of urbanisation in rural areas (Rynek…, 2016). When interpreting regional differences
in terms of agricultural land trading, what needs to be taken into account as well is the
effect of the activity of the Agricultural Property Agency. As a legal person being
a fiduciary of the State Treasury, that institution was very significant for the Polish
agriculture due to, for instance, its effect on the formation and expansion of farms (MarksBielska, Kisiel, 2013). This pertains for example to the WarmiĔsko-Mazurskie Voivodship,
which belongs to the group of voivodships where the resource of land from the former state
sector was the most extensive (Kisiel, Marks-Bielska, 2012).
In addition to information on market transactions, where sale occurs by way of
equivalent exchange, notarial reporting, being the basis for analysis of trading on the real
property market, also contains information on out-of-market transactions, where change of
the owner occurs without any monetary equivalent (Kaákowski, 2003). In the case of
agricultural property, such transactions are most often acquisitions within a family,
including family inheritance divisions, donations and inheritances and life estate contracts.
What supplements such transactions are contracts of real property sale in exchange for
social insurance benefits.
Analysis of the available data shows that, in dynamic terms, there was a drop in the
share of over-the-transactions in the overall number of agricultural property transactions. In
1990, i.e. at the beginning of the Polish political transformation, the share in question was
at over 70%; in 1994 it was 59% and in 2004 – 51% (Klusek, 2017). After 2005, market
transactions started to dominate in the structure of contracts concerning the transfer of
ownership title to agricultural property. Between 2004 and 2015, national out-of-market
3
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transactions constituted ca. 45% of all agricultural property transactions (Table 1). Most
transactions of that sort were made, as always, in the Mazowieckie Voivodship, the
Lubelskie Voivodship and the Podkarpackie Voivodship and the fewest – in the Lubuskie
Voivodship, the Opolskie Voivodship and the Zachodniopomorskie Voivodship (Table 2).
Table 1. Share of agricultural property transactions in real property transactions made between 2004 and 2017
(notarial deeds)
Including

Real property transactions
Years
in total

including
transactions
pertaining to
agricultural property
number

market transactions

in total

%

out-of-market transactions

transactions
pertaining to
agricultural
property
number

in total

%

transactions pertaining
to agricultural property
number

%

2004

629 323

163 956

26,0 440 779

80 271

18,2

188 544

83 685

44,4

2005

594 862

155 511

26,1 425 532

76 450

18,0

169 330

79 061

46,7

2006

648 365

154 174

23,8 490 870

84 059

17,1

157 495

70 115

44,5

2007

716 114

162 959

22,8 489 797

95 624

19,5

226 317

67 335

29,7

2008

719 974

168 330

23,4 471 451

90 447

19,2

248 523

77 883

31,3

2009

642 889

146 745

22,8 409 835

79 147

19,3

233 054

67 598

29,0

2010

676 139

148 208

21,9 451 573

82 654

18,3

224 566

65 554

29,2

2011

680 064

160 824

23,6 451 723

88 867

19,7

228 341

71 957

31,5

2012

644 960

151 789

23,5 428 288

88 359

20,6

216 672

63 430

29,3

2013

677 856

152 830

22,5 461 895

91 082

19,7

215 961

61 748

28,6

2014

679 047

145 907

21.5 462 994

84 423

18,2

216 053

61 484

28,4

2015

719 721

162 587

22,6 486 891

92 757

19,1

232 830

69 830

30,0

2016

731 556

145 178

19,8 488 593

69 788

14,3

242 963

75 390

31,0

2017

717 097

122 111

17,0 489 342

57 051

11,7

227 755

65 060

28,6

Source: (Kaákowski 2012, Kaákowski 2015, Ministerstwo SprawiedliwoĞci), own calculations.

Bearing in mind the latest data on agricultural property trading, it needs to be stressed
that in 2016, as purchase and sale transactions dropped in number, there was more trading
in out-of-market forms. Notary's offices reported ca. 75.4 thousand such contracts, which
means a growth by 8% compared to the previous year (Table 1). The observed growth in
the share of out-of-market trading in agricultural land ownership changes in Poland is to be
linked with a change in the principles of operation of agricultural land markets, which
results from the enactment of the Act of 14 April 2016 on suspension of sale of real
property in the Agricultural Property Stock of the State Treasury and on amendment to
some statues4. Even though the new principles of agricultural land trading introduced with
the said act came into force in the second quarter of 2016, their effect on the scale of
transactions made could even be seen earlier. This resulted from the fact that the people
who planned to transfer ownership titles both in the market and out-of-market trading
strived to finalise their intentions even before the act entered into force (Rynek…, 2017).
4

Journal of Laws of 2016, item 565, as amended)
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Increase in the merit of out-of-market transactions in agricultural land trading,
showing in the recent years, may have an effect of slowing down the process of agricultural
land concentration in the Polish agriculture. This is so as studies conducted by the Institute
of Agricultural and Food Economics show that these changes are facilitated first and
foremost by market trading (Rynek…, 2017). Areas with many family acquisitions are
characterised by considerable fragmentation in land use while in areas where market
transactions dominate the concentration processes are much more advanced
(Rynek…, 2015).
The fragmentation of the area structure is not beneficial from the economic point of
view for instance: it contributes to squandering some potential of the production capacity of
agriculture and to increased production costs. Excessive fragmentation limits the
profitability of agriculture and weakens its market orientation; it also facilitates
decapitalisation of fixed assets on farms (Dacko, Dacko, 2012).
Table 2. Out-of-market agricultural property transactions by voivodship – comparative analysis for years from
1994 to 2003 and from 2004 to 2013 (cumulative data)

Voivodship

Number of out-of-market
agricultural property
transactions

1994-2003

2004-2013

Share of out-of-market
agricultural property
transactions in all
agricultural property
transactions (%)
1994-2003

2004-2013

Structure of out-of-market
agricultural property
transactions (Poland=100)

1994-2003

2004-2013

DolnoĞląskie

31 346

23 859

36,7

34,5

3,4

Kujawsko-pomorskie

32 212

28 097

39,0

39,1

3,5

4,0

128 041

96 096

49,6

46,1

14,1

13,6

Lubelskie

3,7

Lubuskie

8 243

7 767

28,7

24,4

0,9

1,1

àódzkie

68 896

52 854

55,8

48,0

7,6

7,5

Maáopolskie

106 319

77 301

68,6

54,0

11,7

10,9

Mazowieckie

137 323

102 338

53,6

48,4

15,1

14,4

19 430

16 183

40,8

36,4

2,1

2,3
12,1

Opolskie
Podkarpackie

106 010

85 746

63,7

54,8

11,7

Podlaskie

53 882

41 611

49,8

49,4

5,9

5,9

Pomorskie

20 613

19 413

33,7

33,4

2,3

2,7

ĝląskie

46 785

24 640

67,5

51,3

5,2

3,5

ĝwiĊtokrzyskie

55 617

54 069

59,6

54,1

6,1

7,6

WarmiĔsko-mazurskie

24 706

17 326

33,9

28,5

2,7

2,4

Wielkopolskie

52 176

44 748

43,6

42,2

5,7

6,3

Zachodniopomorskie
Total

18 259

16 264

28,5

26,5

2,0

2,3

909 858

708 312

50,6

45,3

100,0

100,0

ħródáo: (Kaákowski 2012, Kaákowski 2015), own calculations.

In the case of spatial range, the agricultural property market is most of all a local
market, which is mostly influenced by the basic physical feature of real property, i.e.
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immovability. The local nature of the market results in the fact that it is sensitive to local
demographic, economic and social factors. Therefore, the size and shape of real property
market is influenced by the population in a given area, employment rate, size of existing
resource or land availability or land price. These factors result in the fact that market
activity levels in different regions may vary significantly. This also applies to out-of-market
agricultural property transactions.
The data presented in Table 2 show differences among individual voivodships in terms
of share of such transactions in all transactions. It needs to be stressed that out-of-market
transactions invariably dominate in areas with strongly cultivated traditional approach to
farms, i.e. where they are seen mostly as family property and where they fulfil residential
functions for the most part (Kowalski, 2015). This applies mostly to areas located in the
Maáopolskie Voivodship, the ĝwiĊtokrzyskie Voivodship and the Podkarpackie
Voivodship, where the area structure is characterised by intense fragmentation and
a considerable part of farms do not fulfil significant profit-earning functions.

Structure of out-of-market agricultural property transactions
Due to the family-oriented nature of individual farms, out-of-market agricultural land
trading plays a very significant role in the shaping of structural transformations in the
Polish agriculture. In effect, a large part of land is taken over by successive generations.
The data presented in Table 3 show that this is most often done by donations. Donations
have been dominating since the 1990s. In 2017, they were on average at a level of over
79% of all out-of-market transfers of ownership titles to agricultural land.
A donation contract is classified as one of the so-called derivate manners of acquiring
ownership title (Kisilowska, 2006), where the new owner, as the successor, derives its
rights from the rights of their predecessor. For the contract to be consummated, both
parties, i.e. the donor and the donee, must submit their declarations of will (Strzelczyk,
2010). A significant feature of donation is that it is free, which means that the donor does
not receive any equivalent, neither at the time of transferring a gift nor at any time in the
future (BrzeszczyĔska, 2002).
Among the specified forms of over-the-market agricultural land trading, the second
place in the recent years has been taken by inheritance divisions and co-ownership
dissolutions. Such contracts are regarded as particular difficulty for acceleration of land
concentration in individual agriculture. Therefore, each reduction in their share is seen as
rationalisation in the out-of-market agricultural land trading (Rynek…, 2011).
Similarly to other European countries, the Polish legislation provides that when the
owner dies, the farm passes to their successors. Property succession results from the will or
is conducted on general terms of the inheritance law (Dudek, 2016).
The relatively smallest part of the out-of-market agricultural land trading are life estate
contracts. Their share in the overall number of contracts concerning out-of-market transfer
of ownership title to agricultural land registered in 2017 was merely 2.3%, i.e. it was at
a level similar to the previous years. In these instances, parties to contracts are most often
relatives and the contracts consist in the real property owner transferring its ownership title
to another person in exchange for guarantee of maintenance for life (Strzelczyk, 2010). Life
estate is a property right of a strictly private nature; it is not alienable, is not subject to
succession and it expires upon the death of the right holder (Czajkowska-Matosiuk 2013).
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Table 3. Structure of out-of-market agricultural property transactions between 2004 and 2017 (notarial deeds)
Including

Years

Out-ofmarket
transactions
in total

donations

number

%

inheritance
divisions and coownership
dissolutions
number

%

real property sale
contracts for social
insurance benefits

life estate
contracts

number

%

number

%

2004

83 685

60 034

71,7

6 404

7,6

2 268

2,7

14 979

17,9

2005

79 061

58 019

73,4

5 264

6,6

2 619

3,3

12 976

16,4

2006

70 115

51 866

74,0

5 294

7,5

2 514

3,6

10 471

14,9

2007

67 335

54 877

81,5

5 070

7,5

1 409

2,1

5 979

8,9

2008

77 883

61 736

79,3

5 661

7,3

1 901

2,4

8 576

11,0

2009

67 598

55 728

82,4

5 524

8,2

1 926

2,4

4 720

7,0

2010

65 554

54 079

82,5

5 220

8,0

1 707

2,6

4 548

6,0

2011

71 957

56 815

78.9

5 098

7,1

2 237

3,1

7 807

10,8

2012

63 430

50 132

79,0

5 132

8,1

1 946

3,1

6 220

9,8

2013

61 748

46 351

75,1

8 316

13,5

2 061

3,3

5 020

8,1

2014

61 484

46 868

76,2

7 615

12,4

2 202

3,6

4 799

7,8

2015

69 830

53 943

77,2

8 159

11,7

2 920

4,2

4 808

6,9

2016

75 390

61 261

81,2

8 137

10,8

1 781

2,4

4 211

5,6

2017

65 060

51 738

79,5

7 149

11,0

1 465

2,3

4 708

7,2

ħródáo: (Kaákowski 2012, Kaákowski 2015, Ministerstwo SprawiedliwoĞci), own calculations.

In general, in 2017 family acquisitions constituted 93% of the out-of-market
agricultural land trading. The remaining 7% pertained to the situations where owned land
was taken over by the State Treasury in exchange for pension and disability pension
benefits. The number of such instances in the last decade halved.
The Polish pension-related legislation provides for when and on what terms farmers
can end their professional activity in exchange for pension and disability pension benefits.
Between 1990 and 2012, agricultural pension was granted to the insured party who attained
the retirement age (60 years of age for women and 65 years of age for men) and had been
subject to pension and disability pension insurance for at least 25 years. It was also possible
to retire earlier (5 years before achievement of the retirement age) provided that the period
of insurance had been longer (by 5 years) and the agricultural activity was discontinued. If
a farmer discontinued their professional activity as a result of unfitness for work due to
physical fitness loss, he was granted agricultural disability pension. In 2013, social
insurance regulations were changed. As a result, the retirement age was extended and
rendered the same for women and men (Dudek, 2016).
A range of conditions influences the scale of agricultural land trading and its structure;
a significant role in this respect is played by economic factors. It is not only about the
economic situation of agriculture, but also about transformations occurring in the entire
national economy. Economic conditions changed fundamentally when Poland joined the
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European Union and the Polish national agricultural sector was covered by the instruments
of the Common Agricultural Policy.
Table 4. Structure of out-of-market agricultural property transactions by voivodship (cumulative data for the
period from 2004 to 2013)
Including

Voivodship

Out-ofmarket
transactions
in total

donations

number

%

inheritance
divisions and coownership
dissolutions
number

%

real property sale
contracts for social
insurance benefits

life estate
contracts

number

%

number

%

DolnoĞląskie

23 859

19 682

82,5

1 420

5,9

471

2,0

2 286

9,6

Kujawskopomorskie

28 097

19 812

70,5

1 595

5,7

952

3,4

5 738

20,4

Lubelskie

96 096

75 918

79.0

8 936

9,3

864

0,9

10 378

10,8

Lubuskie

7 767

6 784

87,3

334

4,3

157

2,0

492

6,4

àódzkie

52 854

39 161

74,1

3 649

6,9

1 801

3,4

8 243

15,6

Maáopolskie

77 301

56 606

73,2

8 200

10,6

4 386

5,7

8 109

10,5

Mazowieckie

102 338

79 381

77,6

8 381

8,2

2 348

2,3

12 228

11,9

Opolskie

16 183

11 769

72,7

1 485

9,2

607

3,8

2 322

14,3

Podkarpackie

85 746

72 054

84,0

6 895

8,0

2 132

2,5

4 665

5,5

Podlaskie

41 611

30 416

73,1

2 234

5,4

2 374

5,7

6 587

15,8

Pomorskie

19 413

15 351

79,1

1 213

6,3

551

2,8

2 298

11,8

ĝląskie

24 640

19 936

80,9

2 522

10,3

650

2,6

1 532

6,2

ĝwiĊtokrzyskie

54 069

43 390

80,2

5 433

10,1

744

1,4

4 502

8,3

WarmiĔskomazurskie

17 326

14 177

81,8

988

5,7

239

1,4

1 922

11,1

Wielkopolskie

44 748

31 486

70,4

2 575

5,8

1 801

4,0

8 886

19,8

Zachodniopom
orskie

16 264

13 706

84,3

1 212

7,4

238

1,5

1 108

6,8

Total

708 312

549 629

77,6 57 090

8,0

20 297

2,9

81 296

11,5

ħródáo: (Kaákowski 2012, Kaákowski 2015), own calculations.

After 2004, agricultural land prices went up quickly both on the state market (land of
the Agricultural Property Stock of the State Treasury) and the private market. Their
dynamics between 2004 and 2014 was 487.1% on the private market and 546.6% on the
state market (Marks-Bielska, 2016). As prices increased, agricultural property became one
of the most attractive forms of capital deposit and, in addition to agricultural producers,
other entities also decided to purchase them. This strengthened the intensification of the
increase trend, which occurred not only in the case of the land most valuable from the
viewpoint of production, but also in the case of land of low agricultural merit. It can be
implied that a part of made transactions were purely speculative and was related to
intention to use the purchased land for non-agricultural purposes.
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Comparison of spatial differentiation in price levels shows that the factors which had
an effect on them were for instance the level of farming culture in a given area, density of
high-producing units and the so-called location rent. The highest prices were achieved by
land located on areas traditionally standing out with high agricultural advancement and
considerable share of large commercial farms. This applies first and foremost to the
Wielkopolskie Voivodship and the Kujawsko-Pomorskie Voivodship, where agricultural
land were in 2011 by 50% more expensive compared to the national average and the price
of land of high agricultural merit was nearly twice the average price (Rynek…, 2012).
It needs to be pointed out here that since 2006 a tendency to reduce territorial differences in
agricultural land price levels has started to show gradually, which is indicated by a drop in
the coefficient of variation. In 2013, the coefficient was at the level of ca. 25%, which
means that it decreased by 10 percentage points by 2006 (Rynek…, 2014).
The intensity and forms of agricultural land trading are also strongly influenced by the
institutional system, particularly legal standards reflecting the agricultural policy of the
state. One of the fundamental legal acts regulating the issues of ownership title to
agricultural property in Poland is particularly the Act of 11 April 2003 on the shaping of
agricultural system5, amended many times. Its last considerable amendment, under the
abovementioned Act of 14 April 2016, included introduction of various limitations on
agricultural property trading. They covered e.g. general subjective and objective limitations
concerning the acquisition of such real property, the requirement that acquirers of farms
keep them and a wide application of the right of first refusal and the right of acquisition
also in the case of disposal of shares of companies owning agricultural property
(Szymczyk, 2017).
Moreover, changes in regulations introduced by the Act of 14 April 2016 resulted in
a change in priorities of the policy concerning the development of the Agricultural Property
Stock of the State Treasury by shift of centre of gravity from land sale to land lease. In
effect, in 2016 the area of land leased to farmers was nearly 60 thousand ha compared to
37.3 thousand ha in 2015. It is a growth by over 160%. At the same time, ca. 18 thousand
ha was sold in 2016, which is merely 23% as compared to the sale figures of 2015. Plans
covering the period up to 2019 have assumed further decreases in sale down to the level of
slightly above 9 thousand ha per year (Biuletyn…, 2017).
It goes without doubt that agricultural property trading should be rationed due to the
necessity to shape the agrarian structure of the Polish agriculture. There is a doubt,
however, that the current legal solutions in this respect lead to excessive interference of the
state in property and production interests of entities participating in the trading and that it
paves way to excessive limitation of the ownership title (Mikoáajczyk, 2016). In this light,
there is real threat that excessive rationing will slow down the process of strengthening
family farms, occurring over the recent years and consisting in successive increase in their
average area (Marciniuk, 2016).

Summary
Apart from agricultural land trading on market, changes in use of agricultural land
result from transfer of ownership title on out-of-market terms. Most frequently, these are
5

consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1405.
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acquisitions within a family, covering donations, inheritance divisions and life estate
contracts. These forms, based on traditions, affect the agrarian structure by slowing down
land concentration and even contributing to further land fragmentation. In this context,
what may evoke some doubts is a dominance of out-of-market transactions over market
ones along with a decrease in the number of all performed transactions, showing after 2015.
The scale of out-of-market agricultural land trading is diversified spatially. It needs to
be underlined here that in areas of fragmented agrarian structure, various forms of that
trading have a much wider range compared to areas grouping farms well equipped with
production assets and having relatively high economic power. Local markets are unique
markets where specific economic and social relations form. It is about supply, demand,
prices and all relations occurring between all players of these markets.
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Zatrudnienie i wartoĞü dodana brutto w sektorach
gospodarki paĔstw Unii Europejskiej w latach 2002 i 20162
Employment and Gross Value Added in the Sectors
of the European Union Economy in 2002 and 2016
Synopsis. Celem artykuáu jest rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej wartoĞci dodanej brutto w
rolnictwie na tle pozostaáych sektorów gospodarki w paĔstwach Unii Europejskiej. W badaniu zastosowano
analizĊ porównawczą i dedukcjĊ. Wykorzystano dane EUROSTAT z lat 2002 i 2016. "NadwyĪka”
zatrudnienia w rolnictwie wystĊpująca w paĔstwach postsocjalistycznych w stosunku do Ğredniej UE
odpowiada w nich, w przybliĪeniu, „niedoborowi” zatrudnienia w usáugach. Proces zmian sektorowej
struktury zatrudnienia bĊdzie prawdopodobnie warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na
usáugi, dostosowanie strukturalne dotyczące dopasowania cech ludnoĞci rolniczej do zapotrzebowania na siáĊ
roboczą w sektorze usáug oraz tempo przeksztaáceĔ strukturalnych na wsi.
Sáowa kluczowe: sektorowa struktura zatrudnienia, wartoĞü dodana brutto, zatrudnienie w rolnictwie,
Unia Europejska
Abstract. The aim of the paper is to recognize the level of employment and gross value added in the
agriculture against the other sectors of the economy in the European Union. Comparative analysis and
method of deduction were used in the study. The research was based on the EUROSTAT data from
the years of both 2002 and 2016. The “surplus” of employment in the agriculture in the post-socialist
countries in relation to the EU average approximately corresponds to the “shortage” of employment in
services. The process of changes in the sectoral structure of employment will probably be determined
by the growth rate of demand for services, structural adjustment referring to matching the
characteristics of the agricultural population to the demand for labour force in the services sector and
the pace of structural transformations in rural areas.
Key words: sectoral structure of employment, gross value added, employment in agriculture,
European Union
JEL Classification: J21, O57, P52

Wprowadzenie
Wedáug teorii trzech sektorów, w ramach gospodarki narodowej kaĪdego kraju moĪna
wyróĪniü rolnictwo, przemysá i usáugi (Fisher, 1933, 1939; Flejterski, Klóska, Majchrzak,
2012). Przyjmuje siĊ, Īe udziaá kaĪdego z tych sektorów w tworzeniu PKB oraz w
strukturze zatrudnienia Ğwiadczy o poziomie rozwoju gospodarczego kraju oraz ma silny
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związek z jego nowoczesnoĞcią i konkurencyjnoĞcią, a w Ğlad za tym okreĞla w znacznym
stopniu bogactwo i poziom Īycia ludnoĞci. Wraz z rozwojem gospodarczym i postĊpem
cywilizacyjnym najpierw zmniejsza siĊ rola rolnictwa na rzecz przemysáu, a póĨniej
rolnictwa i przemysáu na rzecz usáug (M. Koáodziejczak, 2016). Ma to uzasadnienie miĊdzy
innymi w wyĪszej produktywnoĞci pracy i kapitaáu w przemyĞle i usáugach, ale takĪe jest
konsekwencją zmian postaw spoáecznych (Fisher 1945, Kwiatkowski 1980) miĊdzy innymi
ewolucją od homo oeconomicus do homo sustinens (Kraciuk, 2015; Kieáczewski 2016). W
przypadku ziemi, produktywnoĞü wzrasta wolniej niĪ produktywnoĞü pracy i kapitaáu poza
rolnictwem. RównoczeĞnie, wzrost produktywnoĞci ziemi, nie musi oznaczaü wyĪszej
wartoĞci dodanej generowanej przez rolnictwo, a wobec ograniczonych moĪliwoĞci
wzrostu produktywnoĞci ziemi i kapitaáu, bez redukcji zatrudnienia nie moĪna osiągnąü
równieĪ wzrostu produktywnoĞci pracy w tym sektorze. Zmiany sektorowej struktury
zatrudnienia w kierunku zmniejszania udziaáu rolnictwa okreĞlają wiĊc w przybliĪeniu
liczbĊ osób, miĊdzy które musi zostaü podzielona, wzglĊdnie staáa, wytworzona przez ten
sektor wartoĞü dodana. W tym ukáadzie odniesienia, ewolucja struktury zatrudnienia w
kierunku zwiĊkszania udziaáu bardziej produktywnych sektorów (usáug i czĊĞciowo
przemysáu) warunkuje przebieg procesów konwergencji dochodów osób pracujących w
rolnictwie i poza nim. WyĪsza produktywnoĞü przemysáu i usáug oznacza takĪe, Īe
zaangaĪowane w nich praca i kapitaá wytwarzają wiĊkszą wartoĞü dodaną niĪ rolnictwo,
wiĊc zmniejszanie zatrudnienia w rolnictwie na rzecz tych sektorów stymuluje procesy
wzrostu i rozwoju w skali caáej gospodarki. Te prawidáowoĞci znajdują potwierdzenie w
zmianach poziomu dochodów rolniczych w paĔstwach Unii Europejskiej. Badania
prowadzone przez ZawaliĔską i in. (2015) wykazaáy, Īe w latach 2000-2013 dochody
rolnicze rosáy w ujĊciu absolutnym wraz z rozwojem gospodarczym, ale malaáy w
strukturze PKB, przy czym wzrost dochodów rolniczych w ujĊciu absolutnym wynikaá
czĊĞciowo z uwzglĊdnienia w nich dotacji w ramach WPR. Oznacza to, Īe pomimo
pozytywnych zmian w produktywnoĞci rolnictwa, efektywnoĞü czynników produkcji
wzrastaáa szybciej w przemyĞle i usáugach (Por. Wąsowicz, 2013)3.
Nadmierne zatrudnienie utrudnia osiągniĊcie wzrostu wydajnoĞci pracy w rolnictwie4,
zwáaszcza wobec ograniczeĔ przyrodniczych, rynkowych i instytucjonalnych, stanowi
przeszkodĊ takĪe dla osiągniĊcia celów ekonomicznego zrównowaĪenia rolnictwa5. Przy

3

Problem ten wystĊpowaá równieĪ wczeĞniej, jednak miaá róĪne przyczyny w paĔstwach socjalistycznych
i zachodnich. CzyĪewski (1989) podaje, Īe przyczyną tworzenia siĊ dysparytetu w gospodarce socjalistycznej byáo
dąĪenie do zapewnienia niskich kosztów utrzymania robotników, konieczne ze wzglĊdu na dąĪenie do
industrializacji gospodarki w warunkach niskiej efektywnoĞci ekonomicznej pracy w przemyĞle socjalistycznym.
PoniewaĪ nie moĪna byáo zapewniü odpowiednio wysokich wynagrodzeĔ robotników, ustalano niskie
i administracyjnie regulowane ceny ĪywnoĞci. MoĪna przyjąü, Īe zjawisko to dotyczyáo wszystkich paĔstw byáego
RWPG. Odmiennie, w paĔstwach zachodnich powstawanie dysparytetu wynikaáo (podobnie jak wspóáczeĞnie)
z niĪszej efektywnoĞci czynników produkcji w rolnictwie w porównaniu z przemysáem i usáugami.
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Koncepcja zrównowaĪonego rozwoju w odniesieniu do rolnictwa obejmuje trzy wymiary: ekonomiczny,
spoáeczny i Ğrodowiskowy (CzyĪewski, 2012; M. Koáodziejczak, 2018). DoĞwiadczenia krajów rozwijających siĊ
wskazują, Īe pominiĊcie któregokolwiek z aspektów zrównowaĪenia prowadzi w dáuĪszej perspektywie do
powstawania wysokich kosztów we wszystkich trzech wymienionych wymiarach i do niewydolnoĞci rolnictwa
jako sektora odpowiedzialnego za produkcjĊ ĪywnoĞci (por. Matuszczak, 2013). O zrównowaĪeniu moĪna mówiü
jedynie, kiedy produkcja rolnicza wykorzystuje zasoby kapitaáu, pracy i Ğrodowiska w sposób optymalny z punktu
widzenia teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci. Jednym z wymiarów zrównowaĪenia rozwoju rolnictwa jest wielkoĞü
zatrudnienia w tym sektorze. Nadmierne zatrudnienie uniemoĪliwia realizacjĊ celów ekonomicznych koncepcji
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ograniczonej moĪliwoĞci zwiĊkszenia produkcji rolniczej i jej opáacalnoĞci, ten parametr
decyduje w znacznej mierze o poziomie dochodów rolników, poniewaĪ okreĞla liczbĊ osób,
miĊdzy które bĊdzie dzielony dochód uzyskiwany z gospodarstwa. To przekáada siĊ na
poziom i jakoĞü Īycia czáonków gospodarstw rolniczych i – poĞrednio – na poziom i jakoĞü
Īycia innych mieszkaĔców wsi i mieszkaĔców miast. Zbyt duĪe zasoby pracy zawiązane
z rolnictwem zniechĊcają do podejmowania staraĔ w kierunku unowoczeĞniania produkcji,
poniewaĪ inwestycje lub korzystanie z usáug są czĊsto niekonkurencyjne ekonomicznie
wobec uĪycia taniego (nisko opáacanego) zasobu pracy, zwáaszcza, jeĪeli jest to praca
wáasna rolnika i pomagających czáonków rodziny, a zwiĊkszenie jej nakáadu nie powoduje
zmiany realnie ponoszonego kosztu. Liczba osób w gospodarstwie domowym rolnika jest
bowiem wzglĊdnie staáa, a sam fakt realnego udziaáu w procesie produkcyjnym czĊĞci lub
wszystkich osób nie zmienia áącznego zasobu dochodu z gospodarstwa do podziaáu miĊdzy
domowników, ani liczby osób, miĊdzy które trzeba ten dochód podzieliü6. Ponadto, jak
moĪna przypuszczaü, opisywane przez Rembisza (2016) przeszacowanie wynagrodzenia
pracy w rolnictwie w stosunku do jego wydajnoĞci spowalnia procesy uwalniania z
rolnictwa nadwyĪek zatrudnienia i dáugookresowo utrwala strukturalne podstawy
dysparytetu dochodowego rolników wzglĊdem pracujących w sektorach pozarolniczych
(chociaĪ krótkookresowo moĪe ten dysparytet zmniejszaü).
Redukcja dysparytetu dochodowego rolników jest niezbĊdnym elementem dąĪenia do
rolnictwa zrównowaĪonego w sensie Pareto (CzyĪewski, 2012), poniewaĪ stanowi element
ekonomicznego wymiaru tego procesu, a poĞrednio (na skutek oddziaáywania wyĪszych
dochodów na poziom i jakoĞü Īycia na wsi), równieĪ ksztaátuje jego wymiar spoáeczny.
Jednak trudno mówiü o zrównowaĪeniu w sensie ekonomicznym, jeĪeli nie zostanie
zachowana zasada, Īe (przede wszystkim) produktywnoĞü czynników finansuje ich
wynagrodzenie (por. Rembisz, 2016). Zatem, odnosząc siĊ do rolnictwa, wydaje siĊ
sáusznym poszukiwanie moĪliwoĞci finansowania dochodów osób zatrudnionych w tym
sektorze najpierw z jego produktywnoĞci, a dopiero póĨniej rozwaĪanie transferów
Ğrodków wypracowanych w innych sektorach. Wobec opisywanego w literaturze
przedmiotu wyczerpywania siĊ moĪliwoĞci wzrostu nadwyĪki generowanej przez
rolnictwo, drogą do minimalizacji dysparytetu dochodowego rolników jest wiĊc przede
wszystkim zmniejszenie zatrudnienia w gospodarstwach rolnych (i, szerzej, w sektorze
rolnym).
Warto wiĊc podjąü próbĊ nakreĞlenia obrazu poziomu zatrudnienia w poszczególnych
sektorach gospodarki oraz generowanej przez nie wartoĞci dodanej, która w pierwszej
kolejnoĞci (tzn. zwáaszcza przed Ğrodkami transferowymi) powinna stanowiü Ĩródáo
wynagrodzenia pracy, szczególnie w specyficznym sektorze, jakim jest rolnictwo. Dlatego
jako cel artykuáu przyjĊto rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej wartoĞci
dodanej brutto w rolnictwie na tle pozostaáych sektorów gospodarki w paĔstwach Unii
Europejskiej. Stanowi to kanwĊ do rozwaĪaĔ prowadzonych w kontekĞcie moĪliwoĞci
redukcji dysparytetu dochodowego ludnoĞci rolniczej poprzez dalsze zmniejszanie
zatrudnienia w tym sektorze na rzecz usáug i przemysáu.
zrównowaĪenia oraz utrudnia dąĪenie do osiągania celów spoáecznych i zachowania zasobów Ğrodowiskowych w
niepogorszonym stanie.
6
Jest to oczywiĞcie zachowawcza i dáugookresowo nieracjonalna strategia zarządzania gospodarstwem, a jej
przyjĊcie moĪe wynikaü z braku wiedzy, kwalifikacji, kapitaáu lub (czĊĞciej) z braku moĪliwoĞci pozyskania
zatrudnienia poza gospodarstwem.
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Uwagi metodyczne
Aby osiągnąü postawiony cel, zastosowano analizĊ porównawczą i dedukcjĊ.
Wykorzystano dane EUROSTAT dotyczące zatrudnienia i wartoĞci dodanej brutto (WDB)
generowanej przez rolnictwo, przemysá i usáugi w paĔstwach UE-25 oraz literaturĊ
przedmiotu (z uwagi na niewielkie znaczenie rolnictwa w gospodarce pominiĊto Cypr
i MaltĊ). AnalizĊ przeprowadzono na podstawie danych z lat 2002 i 2016. Na podstawie
zestawienia i porównania informacji dotyczących udziaáu rolnictwa w strukturze
zatrudnienia oraz w wytwarzaniu WDB podjĊto próbĊ wnioskowania na temat natury
i przyczyn róĪnic wystĊpujących w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi krajami UE
oraz zmian zaobserwowanych pomiĊdzy badanymi latami. Przeanalizowano takĪe wielkoĞü
WDB przypadającą na jednego zatrudnionego w rolnictwie w rolnictwie w relacji do WDB
w przemyĞle i usáugach. Daje to pewien obraz dystansu, jaki dzieli ludnoĞü rolniczą od
nierolniczej w zakresie efektywnoĞci pracy, która stanowi o moĪliwoĞciach redukcji
dysparytetu dochodowego dzielącego ludnoĞü rolniczą od osób pracujących w przemyĞle
i usáugach. PodjĊto takĪe próbĊ przewidywania przebiegu procesów przeksztaáceĔ struktury
zatrudnienia w przyszáoĞci, w zakresie dotyczącym rozkáadu odpáywu siáy roboczej
z rolnictwa do przemysáu i usáug. Z oczywistych wzglĊdów, nie sposób byáo uniknąü
pewnych uproszczeĔ, jednak na zastosowanym, doĞü ogólnym poziomie analizy i wobec
ograniczeĔ dotyczących objĊtoĞci tekstu, dalsze uszczegóáowienie nie byáo celowe.

Wyniki badaĔ i dyskusja
Na rysunku 1 przedstawiono strukturĊ zatrudnienia w poszczególnych sektorach
gospodarki w paĔstwach Unii Europejskiej w 2002 i 2016 roku. MoĪna zauwaĪyü, Īe we
wszystkich paĔstwach poddanych badaniu udziaá rolnictwa w strukturze zatrudnienia ulegá
w badanym okresie zmniejszeniu, najwyraĨniej wĞród paĔstw charakteryzujących siĊ
najwyĪszym udziaáem zatrudnienia w rolnictwie w obydwu zaprezentowanych latach.
UnowoczeĞnianie rolnictwa i zwiĊkszanie koncentracji gruntów skutkujące mniejszym
realnym zapotrzebowaniem na pracĊ ludzką, finansowane w duĪej czĊĞci ze Ğrodków WPR
i programów strukturalnych EU, dodatkowo stymulowaáy procesy uwalniania zasobów
pracy z rolnictwa indywidualnego. Dofinansowanie ze Ğrodków WPR nie poprawiaáo
jednak znacząco poziomu dochodów ludnoĞci rolniczej, a jednoczeĞnie w okreĞlonych
warunkach, mogáo siĊ przyczyniaü do utrwalania niekorzystnej z punktu widzenia
ekonomicznego struktury uĪytkowania ziemi i nadmiernego zatrudnienia w niewielkich
gospodarstwach rodzinnych. Pomimo ogólnie korzystnego wpáywu WPR, dopáaty nie
związane z wielkoĞcią produkcji rolniczej mogą oddziaáywaü niekorzystnie zwáaszcza w
czĊĞci strukturalnej zjawiska nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie. Z punktu widzenia
osób związanych z gospodarstwami nieefektywnymi ekonomicznie, dziaáają bowiem
podobnie jak zasiáki dla bezrobotnych, zmniejszając motywacjĊ do poszukiwania pracy (W.
Koáodziejczak 2016a). RównoczeĞnie nastĊpowaáy wiĊc dwa zjawiska: absorpcja
uwalnianych z rolnictwa zasobów pracy przez sektory pozarolnicze oraz tworzenie
technologicznych i organizacyjnych podstaw do uwydatnienia braku celowoĞci
utrzymywania nadmiernego zatrudnienia w gospodarstwach.
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Rys. 1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki paĔstw UE w 2002 i 2016 roku (%)
Fig. 1 Employment in the EU countries by sectors of the economy in 2002 and 2016 (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018).

W badanych latach udziaá zatrudnienia w przemyĞle nie zmieniaá siĊ tak wyraĨnie jak
w przypadku rolnictwa (zwáaszcza w paĔstwach postsocjalistycznych), natomiast wzrastaá
udziaá sektora usáug (rys. 1). MoĪna wiĊc przyjąü (pomijając wpáyw czynników
demograficznych), Īe absorpcja siáy roboczej uwalnianej z rolnictwa dokonywaáa siĊ
przede wszystkim przez sektor usáugowy. SpoĞród badanych paĔstw, najwyĪszy udziaá
zatrudnienia w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej w 2016
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roku odnotowano w Rumunii, Buágarii, a nastĊpnie w Grecji, Polsce i Portugalii.
Najmniejszy udziaá zatrudnionych w rolnictwie wystĊpowaá w silnych gospodarczo
paĔstwach Europy Zachodniej: w Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i
Szwecji. WĞród paĔstw o niskim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia znajdują siĊ
jednak takĪe przedstawiciele czĊĞci Ğrodkowej i wschodniej Europy: Sáowacja, Czechy i
Estonia. JuĪ taka obserwacja pozwala domyĞlaü siĊ, Īe dla ksztaátowania sektorowej
struktury zatrudnienia ma znaczenie przede wszystkim poziom rozwoju gospodarczego, ale
takĪe zaszáoĞci historyczne. Wymienione paĔstwa Europy ĝrodkowo-Wschodniej posiadają
wiĊkszy udziaá przemysáu w strukturze zatrudnienia niĪ paĔstwa Europy Zachodniej. Jest to
w znacznej czĊĞci spowodowane dąĪeniem do wzrostu udziaáu przemysáu w gospodarkach
socjalistycznych, a równoczeĞnie sukcesem przeprowadzanej kolektywizacji i
nacjonalizacji rolnictwa. PaĔstwa postsocjalistyczne o wysokim udziale rolnictwa w
sektorowej strukturze zatrudnienia: Rumunia, Buágaria, Polska, Sáowenia i WĊgry
posiadają jednoczeĞnie porównywalny miĊdzy nimi udziaá zatrudnienia w przemyĞle
(wyĪszy niĪ paĔstwa zachodnie), natomiast „nadwyĪka” zatrudnienia w rolnictwie
wystĊpująca w stosunku do Ğredniej UE odpowiada w nich, w przybliĪeniu, „niedoborowi”
zatrudnienia w usáugach. Zatem moĪna spodziewaü siĊ, Īe podobnie jak w latach 20022016 (rys. 1), dalsze procesy zmian sektorowej struktury zatrudnienia bĊdą przebiegaáy z
„pominiĊciem” klasycznego wzorca teorii trzech sektorów, a uwalniania z rolnictwa
ludnoĞü bĊdzie absorbowana przez sektor usáug. Proces ten bĊdzie prawdopodobnie
warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na usáugi, dostosowanie strukturalne
dotyczące dopasowania cech ludnoĞci rolniczej do zapotrzebowania na siáĊ roboczą w
sektorze usáug (kwalifikacje, mobilnoĞü, czynniki páacowe w powiązaniu z kosztami
podjĊcia pozarolniczego zatrudnienia) oraz tempo przeksztaáceĔ strukturalnych na wsi
(modernizacjĊ procesów produkcji i konsolidacjĊ wáasnoĞci oraz uĪytkowania ziemi
rolniczej).
Jak wspomniano wczeĞniej, wĞród wielu przyczyn okreĞlających kierunek
przeksztaáceĔ sektorowej struktury zatrudnienia, waĪne miejsce zajmuje efektywnoĞü
wykorzystania zaangaĪowanych czynników produkcji. O ile w przypadku przemysáu i
usáug postĊp w tym zakresie jest doĞü szybki, to rolnictwo napotyka na istotne
ograniczenia, wynikające z jego przyrodniczej natury, peánionych funkcji spoáecznych i
uwarunkowaĔ instytucjonalnych (np. regulacji WPR). Procesy modernizacji, postĊp
biologiczny, technologiczny i organizacyjny prowadzą zwykle do zwiĊkszenia wydajnoĞci
produkcji, jednak tylko do pewnego poziomu, wyznaczanego przez produktywnoĞü ziemi,
zwierząt oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnej powierzchni zasiewów
poszczególnych roĞlin, wielkoĞci stada, moĪliwoĞci stosowania nawozów, pestycydów,
herbicydów, organizmów modyfikowanych genetycznie, dopuszczalnego poziomu cen lub
wprost – limity wielkoĞci produkcji (np. obowiązujące przez wiele lat limity produkcji
mleka). To sprawia, Īe dochody gospodarstw z produkcji rolniczej nie mogą rosnąü
porównywalnie do dochodów przedsiĊbiorstw usáugowych lub przemysáowych
(oczywiĞcie, jest to nieco uproszczony obraz). Zatem kluczową sprawą staje siĊ
zmniejszenie liczby osób, miĊdzy które ta ograniczona wartoĞü dodana i dochód bĊdą
dzielone.
JeĪeli pominąü Ğrodki transferowe, to dochód gospodarstwa rolnego jest uzaleĪniony
przede wszystkim od generowanej przez nie wartoĞci dodanej. W bogatszych paĔstwach
zachodnich rolnictwo wytwarza tak niewielką czĊĞü WDB w stosunku do przemysáu i
usáug, Īe staje siĊ ona niemal niezauwaĪalna na wykresie (rys. 2.). Porównanie struktury
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wytwarzanej przez poszczególne sektory wartoĞci dodanej brutto (WDB) (rys. 2) i relacji
WBD per capita w rolnictwie w stosunku do przemysáu i usáug (rys. 3) wskazuje takĪe, Īe
wysokie zatrudnienie w rolnictwie nie wspóáistnieje z wysokim poziomem WDB.
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Rys. 2. Struktura WDB wytwarzanej w sektorach gospodarki krajów UE w 2002 i 2016 roku (%)
Fig. 2. Structure of GVA in the EU countries by sectors of the economy in 2002 and 2016 (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018).

MoĪna zauwaĪyü, Īe nawet ta niewielka czĊĞü generowana przez rolnictwo zmalaáa
w latach 2002-2016 (rys. 2). Redukcja jest najsilniej zauwaĪalna w paĔstwach, w których
wystĊpowaáo najwyĪsze zatrudnienie w rolnictwie i w których to zatrudnienie w badanym
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okresie zmalaáo. Jednak nie naleĪy wprost wiązaü ze sobą tych dwóch zjawisk.
Zmniejszenie udziaáu rolnictwa w strukturze wartoĞci dodanej brutto wynikaáo bowiem nie
tyle z redukcji zatrudnienia w tym sektorze, co ze wzrostu poziomu WDB w przemyĞle i
usáugach, miaáo wiĊc to samo podáoĪe co w krajach lepiej rozwiniĊtych gospodarczo.
PoĞrednio, pewne znaczenie mogáo mieü zwiĊkszenie zatrudnienia poza rolnictwem, jednak
przede wszystkim przemiany sektorowej struktury wytwarzania WDB byáy ksztaátowane
przez róĪne tempo wzrostu produktywnoĞci w poszczególnych sektorach. Warto takĪe
zauwaĪyü, Īe o ile w przypadku produkcji przemysáowej relacje pomiĊdzy udziaáem
przemysáu w sektorowej strukturze zatrudnienia zaprezentowanej na rysunku 1 a wielkoĞcią
WDB są zbliĪone w poszczególnych krajach, to równoczeĞnie wyraĨnie widaü, Īe
„brakująca” czĊĞü WDB w krajach o wysokim poziomie zatrudnienia w rolnictwie
wytwarzana jest przez sektor usáug. PaĔstwa te charakteryzują siĊ zwykle niĪszą WDB w
skali caáej gospodarki, moĪna wiĊc przypuszczaü, Īe WDB niewytworzona przez
„nadmiarowe” zatrudnienie w rolnictwie po prostu przepada. Z tego punktu widzenia,
wielkoĞü zatrudnienia w rolnictwie odpowiadająca utraconej WDB okreĞla w przybliĪeniu
poziom nieefektywnej nadwyĪki zatrudnienia w sektorze rolniczym, inaczej nazywanej
bezrobociem ukrytym. RównieĪ uwzglĊdnienie transferów przekazywanych w ramach
WPR nie poprawia wyraĨnie sytuacji dochodowej rolników i nie zawsze ich wpáyw na
sytuacjĊ ludnoĞci rolniczej moĪna oceniaü jednoznacznie jako pozytywny. Góral i Rembisz
(2018), wskazują Īe wynagrodzenia w rolnictwie są zawyĪone w stosunku do osiąganej
wydajnoĞci pracy. Zwracają takĪe uwagĊ na niekorzystny wpáyw tego zjawiska na przebieg
procesów realokacji siáy roboczej z rolnictwa do sektorów o wyĪszej wydajnoĞci
(przemysáu i usáug). Z tego punktu widzenia, dofinansowanie nieefektywnych gospodarstw
na zjawisko nadmiernego zatrudnienia oddziaáuje podobnie, jak zbyt wysokie zasiáki na
poziom bezrobocia jawnego, zniechĊcając do aktywizacji i poszukiwania alternatywnych,
zarobkowych Ĩródeá dochodów (Koáodziejczak i Wysocki, 2015).
Na rysunku 3 przedstawiono WDB na jednego zatrudnionego w rolnictwie w relacji
do WDB na jednego zatrudnionego w przemyĞle i usáugach w krajach UE w 2002 i 2016
roku. MoĪna zauwaĪyü, Īe relacja dochodu rolników do osób pracujących w przemyĞle i
usáugach w badanych latach ulegáa zmianie na niekorzyĞü rolnictwa, jednak proces ten nie
przebiegaá jednakowo we wszystkich paĔstwach. Pewien wpáyw miaáo objĊcie w 2004 roku
nowych czáonków Unii Europejskiej systemem dopáat, jednak silniej oddziaáywaáy zmiany
poziomu dochodów w przemyĞle i usáugach, związane ze wzrostem gospodarczym i
wspomnianym wczeĞniej, szybszym wzrostem produktywnoĞci czynników produkcji w
przemyĞle i (zwáaszcza) w usáugach niĪ w rolnictwie. W roku 2016 poza nielicznymi
wyjątkami (Sáowacja i Estonia) wartoĞü WDB przypadająca na pracownika zatrudnionego
w rolnictwie byáa znacznie niĪsza niĪ w przemyĞle i usáugach. RóĪnice są widoczne
zarówno w paĔstwach o bardzo wysokim zatrudnieniu w rolnictwie (Rumunia, Buágaria,
Grecja, Polska, Portugalia, Litwa, Sáowenia), ale równieĪ w paĔstwach o niewielkim
udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia (Irlandia, Austria, Dania, Niemcy, Wielka
Brytania, Luksemburg). ChociaĪ zjawisko wygląda podobnie, to ma róĪne przyczyny w
kaĪdej z tych grup. W paĔstwach mniej zamoĪnych, niska wartoĞü relacji WDB na jednego
zatrudnionego w rolnictwie w stosunku do pozostaáych sektorów wynika z duĪej liczby
zatrudnionych w rolnictwie (rys. 1 i niskiej wartoĞci WDB generowanej przez ten sektor –
rys. 2). W paĔstwach bogatszych natomiast, niska wartoĞü relacji jest takĪe skutkiem
wysokiej WDB generowanej w przemyĞle i usáugach.
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Rys. 3. WDB na 1 zatrudnionego w rolnictwie w relacji do WDB na 1 zatrudnionego w przemyĞle i usáugach w
krajach UE w 2002 i 2016 roku (%)
Fig. 3. GVA per 1 employee in agriculture in relation to GVA value per 1 employee in industry and in services in
the EU countries in 2002 and 2016 (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018).

Problem niskiej efektywnoĞci procesów wytwórczych w rolnictwie jest wiĊc
powszechny, a moĪliwoĞci uzyskiwania dochodów przez osoby pracujące w tym sektorze
zaleĪą przede wszystkim od ich liczby, miĊdzy którą bĊdzie „dzielona” wytworzona WDB.
Jak juĪ zaznaczono wczeĞniej, nie ma w zasadzie moĪliwoĞci znaczącego zwiĊkszenia
WDB w rolnictwie. Jednym z najwaĪniejszych ograniczeĔ, uniemoĪliwiających wzrost
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wartoĞci dodanej wytwarzanej przez rolnictwo w krajach UE jest dąĪenie do jego
zrównowaĪenia w zakresie Ğrodowiskowym (wczeĞniej byáy to przede wszystkim limity
produkcyjne). W odróĪnieniu np. od rolnictwa amerykaĔskiego, rolnictwo europejskie nie
ma charakteru przemysáowego, a stosowanie zwiĊkszających wydajnoĞü Ğrodków
chemicznych i organizmów modyfikowanych genetycznie jest ograniczone. Jak zauwaĪa
CzyĪewski (2013), ze wzglĊdu na wysokie koszty przyrodnicze i spoáeczne,
charakterystyczna np. dla USA, przemysáowa ĞcieĪka rozwoju rolnictwa nie moĪe byü
uznana za wáaĞciwą. Poza tym, rolnictwo realizuje takĪe funkcje pozaprodukcyjne,
związane z nowymi funkcjami rolnictwa i rozwojem obszarów wiejskich, tworzące
fundament rozwoju wielofunkcyjnego i zrównowaĪonego (Zegar, 2005; Wilkin, 2010;
Kowalczyk, Sobiecki, 2011). Sama koncepcja zrównowaĪenia oraz wielofunkcyjnoĞci wsi i
rolnictwa są fundamentem WPR (Kulawik, 2015). Pomimo niewątpliwej sáusznoĞci
związania WPR z paradygmatem rozwoju zrównowaĪonego, ograniczenia narzucane
rolnictwu europejskiemu w imiĊ jego zrównowaĪenia wymuszają nieustanne dotowanie
tego sektora. Jednak zarówno przemysáowa (pomimo wyĪszej wydajnoĞci), jak równieĪ
europejska („przyjazna” Ğrodowisku i spoáeczeĔstwu) ĞcieĪka rozwoju (model) rolnictwa
nie umoĪliwia wypracowania WDB wystarczającej do zapewnienia rolnikom dochodów
zbliĪonych do osób pracujących w przemyĞle i usáugach, jeĪeli poziom zatrudnienia w
rolnictwie bĊdzie zbyt wysoki.
Redukcja zatrudnienia w rolnictwie jest w wielu paĔstwach procesem koniecznym,
jednak nieáatwym do przeprowadzenia. O ile w zakresie jakoĞci produkowanej
w gospodarstwach ĪywnoĞci i ochrony zasobów naturalnych moĪna mówiü o wzglĊdnie
duĪej sile oddziaáywania instrumentów WPR, to w przypadku optymalizacji zatrudnienia
najwaĪniejszymi czynnikami są: moĪliwoĞü pozyskiwania przez ludnoĞü związaną
z gospodarstwami pracy poza rolnictwem oraz przemiany demograficzne (Koáodziejczak
i Wysocki, 2015). Są to czynniki w zasadzie egzogeniczne wobec rolnictwa. Jednak
równieĪ sytuacja w rolnictwie ma wpáyw na wielkoĞü zatrudnienia w gospodarstwach
rolnych, poniewaĪ procesy modernizacji i unowoczeĞniania tego sektora wymuszają
stopniowe zmniejszanie nakáadów pracy. W sytuacji, kiedy pomimo wystĊpującego na
skutek tych procesów niskiego zapotrzebowania technologicznego na siáĊ roboczą,
zatrudnienie w gospodarstwach rolnych pozostaje wysokie, pojawia siĊ nadwyĪka
niewykorzystanej efektywnie siáy roboczej nazywana inaczej bezrobociem ukrytym lub
bezrobociem agrarnym (Koáodziejczak i Wysocki, 2015; W. Koáodziejczak, 2016b).
Konsekwencją wysokiego zatrudnienia w rolnictwie, poza duĪą skalą obciąĪenia
gospodarstw rolnych kosztami osobowymi, są potencjalne problemy na rynku pracy w
przypadku próby instytucjonalnego stymulowania procesów zmniejszania zatrudnienia w
tym sektorze. Zjawisko to nie jest jednak jednorodne, a obok obszarów o nadmiernym
zatrudnieniu w rolnictwie mogą, w ramach tego samego kraju, istnieü obszary niedoboru
siáy roboczej, uzupeániane np. imigrantami zarobkowymi z zagranicy (por. Wysocki i
Koáodziejczak, 2015; Górny i Kaczmarczyk, 2018). RównoczeĞnie, ze wzglĊdu na
niedopasowania o charakterze strukturalnym, pomimo istnienia wolnych miejsc pracy w
przemyĞle i usáugach, czeĞü ludnoĞci rolniczej nie moĪe podjąü zatrudnienia poza tym
sektorem. Problem ten jest bardziej rozlegáy, niĪ tylko przywoáywane czĊsto w literaturze
przedmiotu niewystarczające, lub niedostosowane do potrzeb pracodawców, kwalifikacje.
Przyczyny pozostawania ludnoĞci w nieefektywnym zatrudnieniu rolniczym mogą
dotyczyü w zasadzie kaĪdego niedostosowania jakoĞciowego, ale takĪe zbyt niskich stawek
páac oferowanych poza rolnictwem na lokalnych rynkach pracy, związków rodzinnych i
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spoáecznych zniechĊcających do migracji lub nieefektywnoĞci technologicznej procesów
produkcji rolniczej w sáabiej rozwiniĊtych gospodarstwach, jednak w tym przypadku
zatrudnienie jest „nadmierne” jedynie w sensie ekonomicznym.
Redukcja zatrudnienia w rolnictwie powinna byü pierwszym w kolejnoĞci sposobem
na zmniejszenie dysparytetu dochodowego miĊdzy ludnoĞcią rolniczą i utrzymującą siĊ z
pracy poza rolnictwem. Bez tego nie bĊdzie moĪliwa optymalizacja wykorzystania pracy,
ziemi i kapitaáu, trudniejsza bĊdzie takĪe minimalizacja negatywnego oddziaáywania
produkcji rolniczej na Ğrodowisko naturalne. SytuacjĊ komplikuje dodatkowo
zróĪnicowanie przestrzenne poziomu zatrudnienia w rolnictwie, nawet wewnątrz
poszczególnych krajów i regionów. Utrudnia to próby sformuáowania racjonalnej i
uniwersalnej polityki w tym zakresie i kaĪe odwoáywaü siĊ raczej do dziaáaĔ prowadzonych
w skali caáej gospodarki, niĪ tylko do polityki rolnej. Skuteczniejsze moĪe byü bowiem
„przyciąganie” siáy roboczej do sektorów pozarolniczych niĪ ewentualne próby jej
„wypychania” z rolnictwa, np. za pomocą instrumentów polityki rolnej. WczeĞniejsze
badania wskazują, Īe proces zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie jest uwarunkowany
gáównie rozmiarami popytu na pracĊ w sektorach pozarolniczych, strukturalnym
dopasowaniem tego popytu do charakterystyki ludnoĞci wiejskiej, zwáaszcza związanej z
rolnictwem oraz (dáugookresowo) zmianami demograficznymi (Koáodziejczak i Wysocki,
2015).
Przykáad paĔstw w których rolnictwo posiada niewielki udziaá w sektorowej strukturze
zatrudnienia wskazuje jednak, Īe nie jest to warunek wystarczający do likwidacji
dysparytetu dochodowego rolników. NajwaĪniejszą barierą jest róĪnica w efektywnoĞci i w
tempie wzrostu tej efektywnoĞci pomiĊdzy rolnictwem a przemysáem i usáugami. Wynika
to juĪ z samej specyfiki rolnictwa i nie jest moĪliwe do wyeliminowania nawet w jego
przemysáowym modelu, a tym bardziej w modelu europejskim, w którym cele
ekonomiczne i produkcyjne nie są nadrzĊdnie traktowane wobec Ğrodowiskowych i
spoáecznych. Dlatego, chociaĪ instrumenty transferowe nie powinny byü traktowane
priorytetowo przed racjonalizacją nakáadów pracy, to nie moĪna ich pominąü i przy
pewnym, uzasadnionym technologicznie, ekonomicznie, przyrodniczo i spoáecznie
poziomie zatrudnienia w rolnictwie muszą jeĞli nie likwidowaü, to przynajmniej zmniejszaü
wielkoĞü tego dysparytetu. Instrumenty te są konieczne nawet w sytuacji opisywanego na
wstĊpie „przeszacowania” wynagrodzenia rolników. Kluczowym jest jednak ich ksztaát i
sposób dziaáania. Nie powinny one zastĊpowaü procesów przeksztaáceĔ struktury
zatrudnienia, a jedynie je uzupeániaü tak, aby same nie stawaáy siĊ siáą hamującą te
przemiany.

Podsumowanie i wnioski
1. NajwyĪszy udziaá zatrudnienia w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce
narodowej odnotowano w Rumunii, Buágarii, a nastĊpnie w Grecji, Polsce i Portugalii.
Najmniejszy udziaá zatrudnionych w rolnictwie wystĊpowaá w silnych gospodarczo
paĔstwach Europy Zachodniej: w Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech
i Szwecji. WĞród paĔstw o niskim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia znajdują siĊ
jednak takĪe przedstawiciele czĊĞci Ğrodkowej i wschodniej Europy: Sáowacja, Czechy
i Estonia.
2. PaĔstwa postsocjalistyczne o wysokim udziale rolnictwa w sektorowej strukturze
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zatrudnienia posiadają porównywalny miĊdzy nimi udziaá zatrudnienia w przemyĞle
(wyĪszy niĪ paĔstwa zachodnie), natomiast „nadwyĪka” zatrudnienia w rolnictwie
wystĊpująca w stosunku do Ğredniej UE odpowiada w nich, w przybliĪeniu, „niedoborowi”
zatrudnienia w usáugach. Zatem moĪna spodziewaü siĊ, Īe procesy zmian struktury
zatrudnienia bĊdą przebiegaáy z „pominiĊciem” klasycznego wzorca teorii trzech sektorów,
a uwalniania z rolnictwa ludnoĞü bĊdzie absorbowana przez sektor usáug.
3. Proces zmian sektorowej struktury zatrudnienia bĊdzie prawdopodobnie warunkowany
przez tempo wzrostu zapotrzebowania na usáugi, dostosowanie strukturalne dotyczące
dopasowania cech ludnoĞci rolniczej do zapotrzebowania na siáĊ roboczą w sektorze usáug
oraz tempo przeksztaáceĔ strukturalnych na wsi, zwáaszcza modernizacjĊ procesów
produkcji i konsolidacjĊ wáasnoĞci oraz uĪytkowania ziemi rolniczej.
4. Relacje pomiĊdzy udziaáem przemysáu w sektorowej strukturze zatrudnienia a wielkoĞcią
wytwarzanej przez przemysá WDB są zbliĪone w poszczególnych krajach. RównoczeĞnie,
„brakująca” w strukturze czĊĞü WDB w krajach o wysokim poziomie zatrudnienia
w rolnictwie uzupeániania jest przez sektor usáug. PaĔstwa te charakteryzują siĊ zwykle
niĪszą WDB w skali caáej gospodarki, moĪna wiĊc przypuszczaü, Īe WDB niewytworzona
przez „nadmiarowe” zatrudnienie w rolnictwie po prostu przepada. Z tego punktu widzenia,
wielkoĞü zatrudnienia w rolnictwie odpowiadająca utraconej WDB okreĞla w przybliĪeniu
poziom nieefektywnej nadwyĪki zatrudnienia w sektorze rolniczym, inaczej nazywanej
bezrobociem ukrytym.
5. Poza nielicznymi wyjątkami (Sáowacja i Estonia) wartoĞü WDB przypadająca na
pracownika zatrudnionego w rolnictwie byáa w 2016 roku znacznie niĪsza niĪ w przemyĞle
i usáugach. RóĪnice są widoczne w paĔstwach o bardzo wysokim zatrudnieniu w rolnictwie
(Rumunia, Buágaria, Grecja, Polska, Portugalia, Litwa, Sáowenia) ale równieĪ w paĔstwach
o niewielkim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia (Irlandia, Austria, Dania, Niemcy,
Wielka Brytania, Luksemburg). ChociaĪ zjawisko wygląda podobnie, to ma róĪne
przyczyny w kaĪdej z tych grup. W paĔstwach mniej zamoĪnych, niska wartoĞü relacji
WDB per capita w rolnictwie w stosunku do pozostaáych sektorów wynika w znacznej
czĊĞci ze zbyt duĪej liczby zatrudnionych w rolnictwie. W paĔstwach bogatszych,
charakteryzujących siĊ relatywnie niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie, niska
wartoĞü relacji jest skutkiem przede wszystkim wysokiej WDB wytwarzanej w przemyĞle i
usáugach.
6. Przyjmując zasadĊ, Īe wynagrodzenie czynników produkcji powinno wynikaü przede
wszystkim z ich produktywnoĞci oraz przyjmując, Īe w dającej siĊ przewidzieü
perspektywie czasowej nie ma znaczących moĪliwoĞci zwiĊkszenia wartoĞci dodanej
generowanej przez rolnictwo naleĪy stwierdziü, Īe minimalizacja dysparytetu
dochodowego rolników jest moĪliwa poprzez dalszą ewolucjĊ sektorowej struktury
zatrudnienia w kierunku minimalizacji udziaáu w tej strukturze rolnictwa i zwiĊkszania
udziaáu sektorów pozarolniczych, zwáaszcza usáug.
7. Racjonalizacja poziomu zatrudnienia w rolnictwie jest takĪe drogą do poprawy poziomu
jego zrównowaĪania ekonomicznego i spoáecznego. Dopiero w dalszej kolejnoĞci powinny
byü uwzglĊdniane instrumenty oparte na transferach finansowych z sektorów
pozarolniczych do rolnictwa, poniewaĪ obciąĪają one bardziej efektywne sektory i
dáugookresowo mogą spowalniaü naturalną ewolucjĊ poziomu zatrudniania w rolnictwie.
Jednak ze wzglĊdu na niemoĪliwe do zniwelowania róĪnice efektywnoĞci wystĊpujące
pomiĊdzy rolnictwem i sektorami pozarolniczymi, przy pewnym, uzasadnionym
technologicznie, ekonomicznie, przyrodniczo i spoáecznie poziomie zatrudnienia w
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rolnictwie, transfery nadwyĪki wytworzonej w przemyĞle i usáugach muszą jeĞli nie
likwidowaü, to przynajmniej zmniejszaü wielkoĞü tego dysparytetu.
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Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie
w kontekĞcie wybranych oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych*
Assessment of Organizational and Production Changes
in Polish Agriculture in the Context of Selected Environmental
Impacts
Synopsis. W pracy dokonano oceny zmian organizacyjnych i produkcyjnoĞci w polskim rolnictwie
w kontekĞcie wybranych oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych, tj. salda bilansu azotu brutto. Dla wskazania
zachodzących tendencji porównywano zmiany pomiĊdzy okresem lat 2002-2004 a latami 2014-2016.
Badania wykazaáy, Īe mimo róĪnokierunkowych zmian m.in. powierzchni poszczególnych roĞlin
uprawnych i pogáowia gatunków zwierząt inwentarskich, ksztaátowanych gáównie przez
uwarunkowania ekonomiczne, presja Ğrodowiskowa ze strony prowadzonej produkcji rolniczej
w Polsce ulegáa zmniejszeniu. Nastąpiáo to, w procesie intensyfikowania produkcji rolniczej
przeciĊtnie w skali kraju. Zjawisko to Ğwiadczy o poprawie efektywnoĞci gospodarowania azotem w
Polsce.
Sáowa kluczowe: zmiany organizacyjno-produkcyjne, produkcja rolnicza, oddziaáywanie
Ğrodowiskowe
Abstract. The paper presents the assessment of organizational and productivity changes in Polish
agriculture in the context of selected environmental impacts, i.e. the gross nitrogen balance. To
indicate trends, changes between research from 2002-2004 and 2014-2016 were compared. Studies
have shown that despite multi-directional changes in the area of particular crop plants and livestock
husbandry animals, which have been shaped mainly by economic conditions, environmental pressure
from agricultural production has decreased. This occurred despite the process of intensifying average
agricultural production on a national scale. This phenomenon shows the improvement of nitrogen
efficiency in Poland.
Key words: organizational-production changes, agricultural production, environmental impact
JEL Classification: Q15, Q51, Q56

Wprowadzenie
Na rolnictwo ze wzglĊdu na jego specyfikĊ naleĪy patrzeü szerzej, gdyĪ
odpowiedzialne zarządzanie skáadnikami pokarmowymi (Īywieniowymi, nawozowymi)
jest niezwykle waĪnym elementem biogospodarki. Rolnictwo jest jedną z niewielu dziedzin
gospodarki, która w swojej istocie prowadzona jest w Ğrodowisku przyrodniczym i która
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ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeĔstwa Īywieniowego (ĪywnoĞciowego,
zdrowotnego) (Michalczyk, 2013; Mikuáa, 2012), ekonomicznego poprzez utrzymanie
konkurencyjnoĞci (produkcyjnej i ekonomicznej), a takĪe bezpieczeĔstwa Ğrodowiskowego.
Dlatego racjonalne gospodarowanie skáadnikami nawozowymi, w tym azotem, poprzez
maksymalizacjĊ uĪytecznoĞci dziaáalnoĞci rolniczej, wpisuje siĊ w podstawową funkcjĊ
celu, jakim jest wytwarzanie dóbr i osiąganie dochodów (KopiĔski, 2018; Zegar, 2014).
Fundamentalne i decydujące znaczenie mają tu relacje zachodzące pomiĊdzy przychodami
a kosztami zaangaĪowanych czynników produkcji (Rembisz, 2010).
Ciągáe przemiany ekonomiczne i strukturalne, obecnie w doĞü znacznym stopniu
kreowane przez ramy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ale takĪe przez czynniki
zewnĊtrzne tj. WTO (World Trade Organization), rynki – surowcowe, produktowe i
kapitaáowe, czy obecne i przyszáe umowy miĊdzynarodowe, embargo w handlu z Rosją,
zniesienie ceá w handlu z Ukrainą, inicjują procesy dostosowawcze w rolnictwie do
zmieniających siĊ warunków gospodarowania. Jak podkreĞla Krasowicz (2009), w Polsce
juĪ od lat 90. oddziaáywanie uwarunkowaĔ ekonomiczno-organizacyjnych na produkcjĊ
rolniczą oraz tempo i kierunki zachodzących zmian jest wiĊksze niĪ czynników
przyrodniczych.
W ostatnich latach, ze wzglĊdu na tendencjĊ coraz wiĊkszego rozwierania noĪyc cen
produktów rolnych i cen Ğrodków do produkcji rolnej (Józwiak, 2013), wzrost wartoĞci
produkcji jest na ogóá kreowany przez wzrost wydajnoĞci (produkcyjnoĞci) ziemi oraz
zwierząt. Jest on pochodnąwzrostu intensywnoĞci produkcji, m.in. poprzez wzrost
nawoĪenia, ale takĪe poprzez lepsze wykorzystanie tzw. pozanawozowych czynników
produkcji. W tym kontekĞcie waĪnym pozostaje kontrola czy ocena potencjalnego
oddziaáywania zachodzących zmian w rolnictwie na Ğrodowisko (Hatfield i Karlen, 1994;
KopiĔski, 2017a). OcenĊ taką umoĪliwia wykorzystanie metody bilansu azotu brutto, jako
jednego z gáównych biogenów, którego saldo jest podstawowym wskaĨnikiem
agroĞrodowiskowym (KopiĔski, 2017a; Kremer, 2013).
Celem pracy byáo dokonanie oceny zmian organizacyjnych i produkcyjnoĞci w
polskim rolnictwie w ostatnich kilkunastu latach XXI wieku w kontekĞcie wybranych
oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych.

Metody badaĔ
Badania i analiza miaáy charakter kameralny. Obejmowaáy one perspektywĊ
Ğredniookresową lat 2002-2016. Podstawowe Ĩródáo informacji stanowiáy dane statystyczne
Gáównego UrzĊdu Statystycznego (GUS) (UĪytkowanie… 2002-2013; ĝrodki… 20022017; Produkcja… 2003-2017; Ochrona… 2004-2017; Rocznik… 2005-2017; ZwierzĊta…
2015-2017), Gáównego Inspektoratu Ochrony ĝrodowiska (GIOĝ) (Stan… 2014),
Krajowego OĞrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) (Poland’s… 2016) i
wyniki badaĔ wáasnych.
Analizą objĊto zmiany struktury organizacji oraz wielkoĞci produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej
w Polsce, tj. powierzchni i zbiorów gáównych grup roĞlin uprawnych oraz pogáowia zwierząt i
produktów zwierzĊcych. OcenĊ odziaáywaĔ Ğrodowiskowych dokonano na podstawie zmian
sald bilansu azotu brutto (GNB) (rys. 1), sporządzonego wedáug metody zaproponowanej,
wymaganej przez OECD i Eurostat (Kremer, 2013; KopiĔski, 2017a). Zmiany analizowanych
wskaĨników zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej.
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W celu wyeliminowania wpáywu zmiennoĞci w latach, analizĊ podstawowych
wskaĨników oparto na Ğrednich z 3 lat. Dla wskazania tendencji porównywano zmiany
zachodzące pomiĊdzy okresem lat 2002-2004 a latami 2014-2016.
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Rys. 1. Gáówne elementy bilansu (budĪetu) azotu brutto (GNB)
Fig. 1. Main elements of gross nitrogen balances (budget) (GNB)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: (Environmental… 2006).

Wyniki badaĔ i dyskusja
Zmiany uwarunkowaĔ rynkowych (ekonomicznych), w tym dotyczących rolnictwa,
jakie miaáy miejsce w Polsce po wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej (WE) (Wigier i in.
2011; Runowski, 2014; Matyka i KopiĔski, 2016) wpáynĊáy na zmiany struktury zasiewów
(rys. 2). W Polsce wiĊkszoĞü powierzchni gruntów ornych jest obsiewana (ok. 10,8 mln
ha), a resztĊ (ok. 150 tys. ha) stanowią odáogi i ugory (UĪytkowanie… 2002-2013). W
strukturze zasiewów w ostatnich latach (2014-2016) nadal najwiĊkszy udziaá mają zboĪa
(ok. 71%), jednak udziaá ten w odniesieniu do lat 2002-2004 zmniejszyá siĊ o 4,6 p.p.
WĞród zbóĪ systematycznie wzrasta w ostatnich latach udziaá powierzchni kukurydzy
uprawianej na ziarno, co wiąĪe siĊ z poprawą opáacalnoĞci i warunków klimatycznych dla
jej produkcji (Matyka i KopiĔski, 2016). W analizowanych latach systematycznie i
znacząco, bo dwukrotnie, wzrastaá udziaá uprawy rzepaku i rzepiku, zajmujących obecnie
ok. 9% powierzchni zasiewów. Podobna tendencja dotyczyáa uprawy roĞlin strączkowych
na nasiona i pastewnych w uprawie polowej. Natomiast, doĞü znacznie i systematycznie,
maleje udziaá ziemniaka (obecnie poniĪej 3%), a w ostatnich latach równieĪ buraka
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cukrowego (1,8%), którego znaczenie bĊdzie siĊ dalej zmniejszaü w związku z
przewidywaną liberalizacją rynku cukru w Europie (Szajner, 2017).

Rys. 2. Zmiany struktury zasiewów w Polsce pomiĊdzy latami 2002-2004 a okresem lat 2014-2016 (%)
Fig. 2. Changes in the structure of sown area in Poland between 2002-2004 and 2014-2016 (%)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS: (Produkcja…, 2003-2017).

Rys. 3. Zmiany (róĪnica) powierzchni gáównych grup roĞlin uprawnych w Polsce pomiĊdzy latami 2002-2004
a okresem lat 2014-2016 (tys. ha i %)
Fig. 3. Changes (difference) in the area of the main groups of crop plants in Poland between 2002-2004 and 20142016 (thous. ha and %)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS: (Produkcja…, 2003-2017).
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PomiĊdzy latami 2002-2004 a okresem lat 2014-2016 powierzchnia uprawy zbóĪ
w Polsce zmniejszyáa siĊ o ok. 790 tys. ha, buraka cukrowego o ok. 100 tys. ha, a
ziemniaka o ok. 460 tys. ha (rys. 3). W tym czasie o ok. 450 tys. ha zwiĊkszyáa siĊ
powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku, a takĪe nastąpiá wyraĨny wzrost udziaáu
powierzchni roĞlin strączkowych na nasiona (bobowatych grubonasiennych) i pastewnych
uprawianych na gruntach ornych (GO).
Tabela 1. ZuĪycie azotu (N) w mineralnych i organicznych* nawozach azotowych w Polsce w latach 2002-2016
Table 1. Nitrogen (N) consumption in mineral and organic nitrogen fertilizers in Poland in 2002-2016
ZuĪycie

2002-2004

2005-2007

2008-2010

2011-2013

2014-216

tys. t

856,7

986,4

1093,1

1133,8

1052,9

kg·ha-1 UR w dk

52,6

62,5

71,6

78,4

73,5

* - z wyjątkiem nawozów naturalnych pochodzenia zwierzĊcego
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS: (ĝrodki…, 2002-2017).

Rys. 4. Zmiany zbiorów gáównych grup roĞlin na gruntach ornych GO w Polsce pomiĊdzy latami 2002-2004
a okresem lat 2014-2016 (tys. t i %)
Fig. 4. Changes in the production of main groups of plants on arable land (ArL) in Poland between 2002-2004 and
2014-2016 (thous. t and %)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS: (Produkcja…, 2003-2017).

Z punktu widzenia celów ekonomicznych, ale i Ğrodowiskowych istotne znaczenie
mają zmiany wielkoĞci produkcji poszczególnych ziemiopáodów. Są one pochodną nie
tylko zmian powierzchni, ale takĪe produkcyjnoĞci (plonowania) poszczególnych upraw
roĞlin. Jak twierdzi KopiĔski i Matyka (2016), zmniejszaniu siĊ powierzchni gruntów
ornych towarzyszy zwiĊkszanie siĊ intensywnoĞci produkcji (mierzonej m.in. wzrostem
stosowanych dawek azotu w produkcji roĞlinnej). W Polsce w analizowanym okresie
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jednostkowe zuĪycie azotu wzrosáo o ponad 20 kg·ha-1 UR w dk (tab. 1). OczywiĞcie nie
bez znaczenia jest takĪe lepsze wykorzystanie tzw. pozanawozowych czynników wzrostu
produkcji poprzez wdraĪanie postĊpu genetyczno-hodowlanego, nowoczesnych technik
uprawy, itp. (Smagacz, 2016). Z analizy zmian zbiorów gáównych roĞlin uprawnych (rys.
4) wynika, Īe wyraĨnemu zmniejszeniu, bo o 47%, ulegáy zbiory ziemniaka, podczas gdy
zbiory buraka cukrowego zmniejszyáy siĊ tylko o ok. 3%. Natomiast wzrosáy w Polsce
zbiory pozostaáych grup roĞlin, w tym takĪe mimo spadku powierzchni zbiory zbóĪ (o ok.
12%). NaleĪy takĪe dodaü, Īe tempo wzrostu plonowania roĞlin uprawnych w Polsce jest
zbliĪone do dynamiki zmian plonowania pszenicy ogóáem, ale jest ciągle mniejsze niĪ
przeciĊtne dla krajów UE-27 (Matyka, 2014). Z punktu widzenia potencjalnych
konsekwencji Ğrodowiskowych wysokie plonowanie roĞlin rolniczych musi jednak byü
powiązane z optymalizacją wykorzystania podstawowych czynników plonotwórczych, tj.
potencjaáu genetycznego, warunków glebowych i klimatycznych, poziomu agrotechniki
oraz organizacji produkcji (Marques da Silva i in. 2012).

Rys. 5. Zmiany pogáowia zwierząt inwentarskich (%) w Polsce w latach 2002-2016. Rok 2002 = 100
Fig. 5. Changes in the livestock (%) from 2002-2016. 2002 year = 100
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS: (UĪytkowanie…, 2002-2013; ZwierzĊta…, 2015-2017).

Niewątpliwy wpáyw na zmiany zachodzące w produkcji zwierzĊcej w Polsce
w ostatnich kilkunastu latach ma czáonkostwo we Wspólnocie Europejskiej (WE) i
nastĊpnie wprowadzane w tym okresie regulacje prawne (KopiĔski, 2017a). Innym
istotnym czynnikiem są takĪe uwarunkowania zewnĊtrzne (polityczno-rynkowe),
ksztaátujące konkurencyjnoĞü sektora rolno-spoĪywczego (Nosecka, 2012), zmiany
warunków pogodowych, klimatycznych, a takĪe epidemiologicznych, oddziaáywujących na
ksztaátowanie siĊ relacji cen pasz i produktów zwierzĊcych. Gáówne produkty produkcji
zwierzĊcej, tj. mleko, Īywiec drobiowy i wieprzowy, są w Polsce jednoczeĞnie
dominującymi kierunkami towarowej produkcji rolniczej, mimo istotnych zmian pogáowia
zwierząt inwentarskich. Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny spadek, poza bydáem
i drobiem, pogáowia wielu gatunków zwierząt (rys. 5). Szczególnie niepokojąco wygląda
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obecna sytuacja w chowie trzody chlewnej, w znacznym stopniu wynikająca ze skutków
powodowanych przez afrykaĔski pomór ĞwiĔ (ASF) (ZagroĪenia…, 2015). Waga zmian
zachodzących w produkcji zwierzĊcej, z punktu oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych, jest o tyle
waĪna gdyĪ rzutuje takĪe na zmiany puli nawozów naturalnych, drugiego obok nawoĪenia
mineralnego, bardzo waĪnego Ĩródáa dopáywu azotu (KopiĔski, 2017a). Zmiany dotyczące
zuĪycia azotu pochodzącego z produkcji zwierzĊcej, jako jej „produktu ubocznego”, są
pochodną zamian wielkoĞci pogáowia i struktury zwierząt gospodarskich. PomiĊdzy latami
2002-2004 a 2014-2016 zwiĊkszyáa siĊ iloĞü azotu, którego Ĩródáem byá chów bydáa i
drobiu (razem o ok. 19 tys. t N), przy czym znacząco spadáa siĊ iloĞü azotu pochodzącego z
chowu trzody chlewnej (o 56 tys. t N) (rys. 6). O 16 % zmniejszyáa siĊ iloĞü azotu
emitowana w związkach gazowych do atmosfery.

Rys. 6. Zmiany iloĞciowe azotu z produkcji zwierzĊcej (tys. t N, %) wg Ĩródeá pochodzenia w Polsce pomiĊdzy
latami 2002-2004 a okresem lat 2014-2016
Fig. 6. Quantitative changes of nitrogen from animal production (thous. t) by sources of origin in Poland between
2002-2004 and 2014-2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych: GUS (UĪytkowanie…, 2002-2013; ZwierzĊta…, 2015-2017)
i KOBiZE (Poland’s…, 2016).

Zmiany iloĞciowe róĪnych Ĩródeá przychodu i rozchodu azotu brutto w ostatnich 14
latach przedstawione na rysunku 7 są obrazem sytuacji i zmian uwarunkowaĔ prowadzenia
produkcji rolniczej w Polsce, w aspekcie gospodarki nawozowej azotem. Ocena i analiza
umoĪliwia okreĞlenie charakteru, sposobu prowadzonej produkcji rolniczej (intensyfikacja,
ekstensyfikacja) (KopiĔski, 2018). Z rysunku 7 wynika, Īe w analizowanym okresie
zwiĊkszyáo siĊ w Polsce, chociaĪ w róĪnym stopniu bo od 4 do 18%, wynoszenie azotu
w zbiorach roĞlin z powierzchni uĪytkowanej rolniczo. Korzystnie, z punktu widzenia
Ğrodowiskowego i ekonomicznego (wyĪsza efektywnoĞü), pozytywnie naleĪy oceniü
zmniejszenie siĊ dopáywu azotu do systemu produkcji rolniczej pochodzącego z nawozów
naturalnych (razem z emisją), z depozytu atmosferycznego i w materiaáu siewnego
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i sadzeniowego. Pozytywną zmianą jest takĪe wzrost iloĞci azotu wiązanego z atmosfery
przez bakterie symbiotyczne w uprawach roĞlin bobowatych, co jednak naleĪy uznaü za
proces pozytywny. Najbardziej, bo o 187 tys. t N, wzrosáa iloĞü dostarczane w nawozach
mineralnych.

Rys. 7. Zmiany iloĞciowe w elementach skáadowych bilansu azotu brutto (tys. t N, %) w Polsce pomiĊdzy latami
2002-2004 a okresem lat 2014-2016
Fig. 7. Quantitative changes in components of the gross nitrogen balance (thous. t N,%) in Poland between 20022004 and 2014-2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych: GUS, KOBiZE (Poland’s… 2016) i IOĝ uzyskanych w ramach
PaĔstwowego Monitoringu ĝrodowiska (Stan…, 2014).

Z równania regresji wielorakiej standaryzowanej zamieszczonego poniĪej wynika, Īe
wielkoĞü salda bilansu azotu brutto jest w zasadniczy sposób uzaleĪniona od wnoszenia
azotu z nawozami mineralnymi. Po stronie rozchodowej najwiĊkszy wpáyw na wielkoĞü
koĔcową salda bilansu N brutto ma wynoszenie tego skáadnika ze zbiorami roĞlin
towarowych. AnalizĊ statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica w oparciu o
dane bilansu azotu brutto w okresie lat 2002-2016. àączna iloĞü zmiennych kaĪdej badanej
cechy wynosiáa 240.
y = 28,1 + 1,06x1 + 0,62x2 – 0,84x3 – 0,64x4

r2 = 0,98 (p 0,05)

gdzie:
y (SNB) – saldo bilansu N (kg·ha-1 UR w dk),
x1 (Smin) – wnoszenie z nawozami mineralnymi (kg·ha-1 UR w dk),
x2 (Snat) – wnoszenie z nawozami naturalnymi (kg·ha-1 UR w dk),
x3 (Swrt) – wynoszenie ze zbiorami roĞlin towarowych (kg·ha-1 UR w dk),
x4 (Szup) – wynoszenie ze zbiorami roĞlin pastewnych (kg·ha-1 UR w dk),
r2 - wskaĨnik determinacji.
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Rys. 8. Wyniki bilansu azotu brutto dla Polski (tys. t N) w okresach lat 2002-2016
Fig. 8. The results of the gross nitrogen balance for Poland (thous. t N) in 2002-2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych: GUS, KOBiZE (Poland’s… 2016) i IOĝ uzyskanych w ramach
PaĔstwowego Monitoringu ĝrodowiska (Stan… 2014).

Efektem zmian iloĞciowych i strukturalnych poszczególnych Ĩródeá obu stron bilansu
azotu brutto jest wysokoĞü salda (rys. 8). Zmiany struktury i wielkoĞci produkcji
zachodzące w ostatnich kilkunastu latach w produkcji rolniczej Polski, w kontekĞcie
odziaáywaĔ Ğrodowiskowych ze strony azotu, naleĪy ogólnie oceniü pozytywnie. Mimo
wzrostu caákowitej iloĞci wnoszonego azotu, pomiĊdzy latami 2002-2004 a 2014-2016 o
ok. 117 tys. t, o wiele wiĊcej wzrosáo takĪe jego wynoszenie (o 179 tys. t). W rezultacie
saldo bilansu azotu brutto w Polsce ulegáo zmniejszeniu pomiĊdzy analizowanymi
okresami o 62 tys. t N. Wynika to z poprawy efektywnoĞci wykorzystania azotu w Polsce
(KopiĔski, 2017b). NaleĪy zatem stwierdziü, Īe obserwowany w Polsce, w latach 20022016, wzrost intensywnoĞci produkcji rolniczej i produktywnoĞci uĪytków rolnych,
mierzonej wielkoĞcią obrotu azotem, nie prowadziá do pogorszenia parametrów stanu
Ğrodowiska. Jednak ocena ta dotyczy przeciĊtnych warunków dla kraju, gdyĪ juĪ na
poziomie województw zauwaĪa siĊ bardzo duĪe pod tym wzglĊdem zróĪnicowanie
regionalne (KopiĔski 2017a; 2018).

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza zmian organizacyjnych i produkcyjnych w polskim rolnictwie
w latach 2002-2016, ocenianych przez pryzmat zmian poszczególnych elementów
skáadowych i wyników bilansu (budĪetu) azotu brutto, wskazuje na znaczenie i rolĊ tej
metody wskaĨnikowej w poĞredniej ocenie wywieranej presji Ğrodowiskowej wskutek
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gospodarowania tym skáadnikiem. Wynika z niej, Īe mimo róĪnokierunkowych zmian
powierzchni uprawy roĞlin i pogáowia zwierząt inwentarskich, ksztaátowanych gáównie
przez uwarunkowania ekonomiczne, ale takĪe przyrodnicze, presja Ğrodowiskowa ze strony
prowadzonej produkcji rolniczej ulegáa zmniejszeniu. Wymiernym tego efektem jest
wielkoĞü aktualnego caákowitego salda bilansu azotu brutto w Polsce, które mimo wahaĔ
obecnie jest mniejsze o ok. 62 tys. t N niĪ w latach 2002-2004. Pozytywnie naleĪy przyjąü,
Īe do zmniejszenia siáy oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych doszáo mimo widocznego procesu
intensyfikowania produkcji rolniczej przeciĊtnie w skali kraju. W analizowanym okresie
nastąpiáo bowiem zwiĊkszenie wielkoĞci obrotu azotem w produkcji rolniczej, jednak
tempo wzrostu wynoszenia azotu w zbiorach roĞlin uprawnych byáo zdecydowanie wyĪsze
niĪ wzrost jego przychodu, generowany gáównie przez zwiĊkszające siĊ zuĪycie azotu
w nawozach mineralnych. ĝwiadczy to o poprawie efektywnoĞci gospodarowania tym
skáadnikiem w Polsce.
Analiza zmian bilansu azotu brutto na przestrzeni wielu lat umoĪliwia Ğledzenie
kierunków, trendów przeobraĪeĔ strukturalnych i organizacyjno-produkcyjnych
zachodzących w polskim rolnictwie, dostarczając cennych informacji umoĪliwiających
podejmowanie racjonalnych decyzji. Poza konsekwencjami Ğrodowiskowymi mogą one
mieü takĪe okreĞlone skutki ekonomiczne.

Literatura
Environmental indicators for agriculture (2006). OECD Publication Service, Paris, vol. 4, Chapter 3.
Hatfield, J. L., Karlen, D. L (1994). Sustainable Agriculture Systems. Lewis Publisher, Florida.
Józwiak, W. (2013). Warunki gospodarowania oraz zmiany zachodzące w rolnictwie w latach 1989-2010 (The
conditions of management and changes occurring in agriculture in 1989-2010). W: Zmiany zachodzące w
gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. PSR 2010. Wyd. GUS (red.) W. Józwiak, W. ZiĊtara.
Warszawa, 7-23.
KopiĔski, J. (2017a). Bilans azotu brutto - agroĞrodowiskowy wskaĨnik oddziaáywania rolnictwa na Ğrodowisko.
Opis metodyki, omówienie wyników bilansu na poziomie NUTS-0, NUTS-2 (Gross nitrogen balances
(budget) - agrienvironmental indicators of changes of agricultural production. Methodology and the results
of balances on the level NUTS-0 (Poland), NUTS-2 (voivodeships)). Wyd. IUNG-PIB Monografie i
rozprawy naukowe, Puáawy, 55.
KopiĔski, J. (2017b). Ocena zmian efektywnoĞci wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski (Evaluation of
changes in the efficiency of nitrogen utilization in agricultural production of Poland). Roczniki Naukowe
SERiA, 19(1), 85-91.
KopiĔski, J. (2018). Tendencje zmian intensywnoĞci gospodarowania azotem w regionach Polski (Tendencies of
changing intensity of nitrogen management in the Polish regions). Roczniki Naukowe SERiA, 20(1), 81-87.
Krasowicz, S. (2009). Regionalne zróĪnicowanie zmian w rolnictwie polskim (Regional diversity of changes in
Polish agriculture). Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 15, 9-36.
Kremer, A. M. (2013). Nutrient Budgets EU-27, Norway, Switzerland. Methodology and Handbook.
Eurostat/OECD. EC Eurostat, ver. 1.02, Luxembourg, date: 17/05/2013. s. 112.
Matyka, M. (2014). Plonowanie wybranych gatunków roĞlin uprawnych w Polsce, Niemczech i 27 krajach Unii
Europejskiej w latach 1961-2012 (Yielding of selected agricultural crops in Poland, Germany and 27
countries of European Union in the years 1961-2012). Roczniki Naukowe SERiA, 16(3), 183-187.
Matyka, M., KopiĔski, J. (2016). Tendencje zmian w produkcji roĞlinnej w Polsce w latach 2000-2014 (Trends in
changes in plant production in Poland in 2000-2014 years). Monografie PW IERiGĩ-PIB, R-39, 11-31.
Margues da Silva, J. R., Rebollo, F. J., Sousa, A., Mesquita, P. (2012). Yield potential probability maps using the
Rasch model. Biosystems Engineering, 111, 369-380.
Michalczyk, J. (2013). Gáówne przesáanki bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego Polski i próba jego pomiaru (Main
determinants of Poland's food security and an attempt of its measuring). Prace Naukowe UE we Wrocáawiu,
315, 577-591.

294

J. KopiĔski

Mikuáa. A. (2012). BezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe Polski (Food security in Poland). Rocznik Naukowe Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 39-48.
Nosecka, B. (red.) (2012). Czynniki konkurencyjnoĞci sektora rolno-spoĪywczego we wspóáczesnym Ğwiecie
(Factors of competitiveness of the agri-food sector in the modern World). Wyd. IERiGĩ-PIB (PW 20112014), Warszawa, 54.
Ochrona ĝrodowiska 2016 (Envirnomental). (2004-2017). Wyd. GUS, Warszawa.
Poland’s National Inventory Reports 2016, (2016). Wyd. IOĝ-PIB, KOBiZE, Warszawa.
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002…2016 roku (Production of agricultural and horticultural crops in
20002…2016), (2003-2017). Wyd. GUS, Warszawa.
Rembisz, W. (2010). Kwestie efektywnoĞci, cen i dochodów producentów rolnych (Productivity, prices and farm
producers’ incomes issues). Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 150, 289-302.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). (2005-2017). Wyd. GUS, Warszawa.
Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych (The economics of
agriculture - changes in farms). W: Rolnictwo, gospodarka ĪywnoĞciowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii
Europejskiej. Wyd. SGGW (red.) N. Drejerska, Warszawa, 31-48.
Smagacz, J. (2016). Konsekwencje organizacyjne i Ğrodowiskowe róĪnych systemów uprawy roli (Organizational
and environmental consequences of different tillage systems). Studia i Raporty IUNG-PIB, 47(1), 71-85.
Stan Ğrodowiska w Polsce. Raport 2014 (The state of the environment in Poland. Report 2014). (2014). Biblioteka
Monitoringu ĝrodowiska, Warszawa oraz dane GIOĝ 2017 niepublikowane.
Szajner, P. (2017). Strategiczne aspekty rozwoju sektora cukrowniczego w Polsce po reformie regulacji
rynkowych w 2017 r. (Strategic aspects of the development of the sugar sector in Poland after the reform of
market regulation in 2017). Mat. Konf. IERiGĩ-PIB, LicheĔ, 19-21 Czerwiec 2017.
ĝrodki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2001/2002…2014/2015 (Means of production in
agriculture). (2002-2017). Wyd. GUS, Warszawa.
UĪytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogáowie zwierząt gospodarskich w 2002, … 2013 roku (Land
use and sown area in 2002…2013). (2002-2013). Wyd. GUS, Warszawa.
Wigier, M. (red.). (2011). Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
(Analysis of the effects of agricultural policy implementation on agriculture and rural areas). Wyd. IERiGĩPIB (PW 2011-2014). Warszawa, 26.
Zegar, J. (2014). KonkurencyjnoĞü rolnictwa zrównowaĪonego. Synteza (Competitiveness of sustainable
agriculture. Synthesis). Monografie PW IERiGĩ-PIB, Warszawa,142.1.
ZagroĪenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF. Propozycja Projektu Planu Zwalczania AfrykaĔskiego
pomoru ĝwiĔ w Polsce (Threats to the pig sector on the part of ASF) (2015). Wyd. PZHiPTCh „Polsus”,
Warszawa. Pobrano 11 kwietnia 2017 r. z: http://polsus.pl/images/photos/Wydawnictwa/ASF/ASF.pdf.
ZwierzĊta gospodarskie w 2014…2016 roku (Farm animals in 2014…2016). (2015-2017). Wyd. GUS, Warszawa.

Do cytowania / For citation:
KopiĔski J. (2018). Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekĞcie
wybranych oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych. Problemy Rolnictwa ĝwiatowego, 18(4), 284–294; DOI:
10.22630/PRS.2018.18.4.118
KopiĔski J. (2018). Assessment of Organizational and Production Changes in Polish Agriculture in
the Context of Selected Environmental Impacts (in Polish). Problems of World Agriculture, 18(4),
284–294; DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.118

Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Problemy Rolnictwa ĝwiatowego tom 18 (XXXIII), zeszyt 4, 2018: 295–303
DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.119
Piotr Kuáyk1, àukasz Augustowski2
Uniwersytet Zielonogórski

Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóĪ
w handlu miĊdzy UE a USA3
Application of Gravity Models for Selected Cereals in EU –
US Trade
Synopsis. Niniejszy artykuá przedstawia zastosowanie modeli grawitacyjnych w bilateralnym handlu
takimi artykuáami rolnymi jak: pszenica, owies i kukurydza miĊdzy UE a USA. Analiza obejmowaáa
lata 2000-2016, a w skáad zmiennych objaĞniających weszáy PKB, wskaĨnik PSE, wartoĞü dodana
w rolnictwie oraz wartoĞü dodana na pracownika w rolnictwie. Przeprowadzone badania wykazaáy
wystĊpowanie znacznych zakáóceĔ w wymianie handlowej wybranymi produktami rolnymi pomiĊdzy
UE i USA. W konsekwencji model grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie
potwierdziá, Īe masy gospodarek wyraĪone w ich realnym PKB przyciągają siĊ i umacniają wymianĊ
handlową. Zjawisko odpychania zauwaĪono takĪe dla wartoĞci dodanych w rolnictwie. Badania
pozwoliáy natomiast wykazaü, iĪ wsparcie rolnictwa tworzy efekty przyciągania handlu, dla pszenicy
i owsa.
Sáowa kluczowe: handel bilateralny, rolnictwo, model grawitacyjny, UE i USA
Abstract. This article presents the use of gravity models in bilateral trade in agricultural products such
as wheat, oats and maize between the EU and the USA. The analysis covered the years 2000-2016,
and the explanatory variables included GDP, PSE index, value added in agriculture and value added
per employee in agriculture. The conducted research revealed significant disturbances in trade
between selected EU and US agricultural products. Consequently, the gravity model applied to wheat,
oats and maize did not confirm that the masses of economies expressed in their real GDP are
attracting and strengthening trade. The phenomenon of repulsion was also noticed for added values in
agriculture. However, the research has shown that agricultural support creates the effects of attracting
trade, for wheat and oats.
Key words: bilateral trade, agriculture, gravity model, UE and US
JEL Classification: F130

Wprowadzenie
Relacje handlowe pomiĊdzy UE a USA budzą wiele kontrowersji z uwagi na ich
wielkoĞü oraz wspáyw na funkcjonowanie caáych sektorów w obu obszarach
ekonomicznych. Znaczenie tych powiązaĔ jest szczególnie istotne, gdy pod uwagĊ
bierzemy tzw. rynki wraĪliwe, a do takich niewątpliwie moĪemy zaliczyü produkty rolno1
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spoĪywcze. W tym przypadku na wymianĊ handlową i jej rezultaty wpáywają rozbudowane
polityki rolne, w tym zróĪnicowane instrumentarium wsparcia czy stosowane regulacje
w UE i USA. Podejmowane są liczne próby wzajemnego uregulowania tej wymiany czy to
w postaci multilateralnej (m.in. w ramach GATT, a nastĊpnie konferencji ministerialnych)
czy teĪ bilateralnych (m.in. podjĊta próba caáoĞciowego unormowania handlu w postaci
jednej rozbudowanej umowy handlowej – TTIP). Zachodzące nieustannie przemiany
w regulacjach handlowych, zmiany w politykach rolnych, a takĪe w caáej globalnej
wymianie produktami rolnymi sprawiają, iĪ pozycja konkurencyjna kaĪdej ze stron
rozwaĪanych relacji jest uwarunkowana licznymi czynnikami i równieĪ podlega zmianom,
co rodzi potrzebĊ jej permanentnego analizowania z róĪnej perspektywy. Wychodząc
naprzeciw tym przesáankom celem artykuáu byáo okreĞlenie siáy oddziaáywania czynników
związanych z procesem globalizacji na wielkoĞü przepáywów handlowych wybranych
produktów rolnych miĊdzy UE jako caáoĞcią a USA. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na
pytanie: czy wystĊpują siáy przyciągające, czy raczej odpychające w handlu wybranymi
produktami rolnymi na linii UE-USA? W analizie wykorzystano modele grawitacyjne
handlu dla lat 2000-2016.

Relacje miĊdzy UE a USA
Zarówno USA jak i UE stanowią jedne z najwiĊkszych gospodarek Ğwiatowych.
DziĊki realizacji bilateralnego modelu handlu mogą uzyskiwaü dodatkowe korzyĞci
z wymiany towarowej. W związku z tym, Īe obie gospodarki nie tworzą miĊdzy sobą strefy
wolnego handlu, a wymiana handlowa jest poddana szerokiej grupie czynników
instytucjonalnych. Powstanie takiej instytucjonalnej formy integracji, ksztaátuje korzystne
efekty kreacji i przesuniĊcia handlowego, co byáo i jest impulsem do poszukiwania dziaáaĔ
sprzyjających intensyfikacji wymiany handlowej. W efekcie, tego od 2013 r. trwaáy
negocjacje na linii UE-USA dotyczące transatlantyckiego partnerstwa handlowoinwestycyjnego (TTIP). Jednym z zakáadanych celów TTIP byáo wspieranie inwestycji
i dziaáaĔ handlowych po obu stronach Atlantyku, zwiĊkszenie zatrudnienia
i konkurencyjnoĞci oraz wypracowanie wspólnego podejĞcia do zasady handlu Ğwiatowego.
WdroĪenie TTIP miaáo sprzyjaü ĞciĞlejszym powiązaniom gospodarczym i inwestycyjnym
miĊdzy UE a USA. Istnieją trzy podstawowe obszary negocjacji, do których zaliczono
poprawĊ dostĊpu do rynku na zasadzie wzajemnoĞci, ograniczenie barier pozataryfowych
i zwiĊkszenie kompatybilnoĞci systemów regulacyjnych oraz ustanowienie zasad
rozwiązywania wspólnych problemów i wykorzystywania moĪliwoĞci handlu Ğwiatowego
(Poczta-Wajda, Sapa, 2017).Liberalizacja handlu powinna umoĪliwiü stronom zwiĊkszenie
przewagi wobec krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz uniezaleĪniü ich
gospodarki od niestabilnoĞci wschodzących rynków (Czarny, Menkes, ĝledziewska, 2014).
Wiele aspektów miaáo potwierdzaü taki pozytywny scenariusz negocjacji na linii UE-USA.
Zarówno UE jak i USA doĞwiadczyáy zaledwie nieznacznego wzrostu od czasu kryzysu
finansowego z 2008 roku. Nie mając jeszcze doĞü moĪliwoĞci stosowania luzowania
polityki fiskalnej i monetarnej, zwracają siĊ one w stronĊ reform strukturalnych.
W przeciwieĔstwie do krajowych reform rynku pracy lub rynku produktów, zwraca siĊ
uwagĊ na liberalizacjĊ handlu i korzyĞci z niej wynikających. Po drugie, wielotorowe
rozmowy handlowe w Doha organizowane przez ĝwiatową OrganizacjĊ Handlu (WTO) nie
zakoĔczyáy siĊ sukcesem, pomimo 12 lat negocjacji. Kwestie handlowe staáy siĊ coraz
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bardziej záoĪone i przeszáy od prostych scenariuszy redukcji taryf do znacznie bardziej
skomplikowanych problemów związanych licznymi regulacjami. Po trzecie, liderzy
zarówno w UE jak i USA zauwaĪają, Īe zmniejszenie tarü w handlu miĊdzy ich regionami
jest waĪnym sposobem odzyskania czĊĞci utraconej przez siebie konkurencyjnoĞci
w stosunku do krajów wschodzących, takich jak Chiny i Indie (Felbermayr i Larch, 2013).
Jak jednak zauwaĪa Marciniuk (2013), w caáej historii negocjacji na linii UE-USA,
rolnictwo stanowiáo jedno z najtrudniejszych zagadnieĔ i czĊsto prowadziáo do
wstrzymywania rozmów na temat porozumieĔ o zasiĊgu globalnym. W aspekcie
dáugookresowym moĪemy wskazaü zarówno korzyĞci jak i koszty z tytuáu zawarcia tego
typu porozumienia transatlantyckiego (tab. 1). Umowa TTIP nie zostaáa ostatecznie
parafowana, jednak z uwagi na znaczenie wymiany handlowej produktami rolnymi
pomiĊdzy UE i USA otwartym pozostaje pytanie jak ostatecznie wpáynĊáaby na ten obszar?
Tabela 1. Potencjalne korzyĞci i koszty wynikające z zawarcia porozumienia TTIP miĊdzy USA i UE
Table 1. Potential benefits and costs resulting from the TTIP agreement between the US and the EU
KorzyĞci
DostĊp do nowego rynku
MoĪliwoĞü wystąpienia konwergencji w zakresie
regulacji prawnych
Harmonizacja dziaáaĔ w polityce gospodarczej

Koszty
Zakáócenia rynku
Nierówne warunki w prowadzeniu handlu
ObniĪenie standardów unijnych

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: KrzyĪanowski J. (2016). Szanse i zagroĪenia dla rolnictwa
i konsumentów ĪywnoĞci w krajach Unii Europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP,
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(348).

Kryteria kosztowe, poza zakáóceniami rynku mogą wynikaü takĪe z róĪnic
w pojmowaniu rolnictwa miĊdzy UE a USA. Dotyczy to zarówno poglądów na rolĊ
i miejsce rolnictwa, postrzeganiu rolnictwa, stosunku konsumentów do produktów rolnych
a takĪe wystĊpujących regulacji prawnych (tab. 2).
Tabela 2. RóĪnice w postrzeganiu rolnictwa miĊdzy UE i USA
Table 2. Differences in the perception of agriculture between the EU and the US
Kryterium
Poglądy na rolĊ i miejsce
rolnictwa
Postrzeganie rolnictwa
Stosunek do produktów
ĪywnoĞciowych
Regulacje prawne

USA
Marginalne znaczenie
pozaekonomicznych funkcji rolnictwa
Ochrona Ğrodowiska raczej poprzez
programy odáogowania
BezpieczeĔstwo i cena ĪywnoĞci

Zaufanie do róĪnych sposobów
przetwarzania ĪywnoĞci

UE
WielofunkcjonalnoĞü rolnictwa
Istotny element ochrony Ğrodowiska,
promocja rolnictwa
Produkcja związana jest z tradycją,
kulturą i danym miejscem.
Nastawienie na specjalizacjĊ
Obawy przed GMO

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Marciniuk K. (2013). Problematyka rolna w Ğwietle nowej umowy
handlowej UE–USA (Transatlantic Trade & Investment Agreement), Studia Iuridica Agraria T. 11., s. 232-234.

W ostatnich latach zmieniaáy siĊ takĪe struktury eksportu i importu produktami
rolnymi miĊdzy UE i USA. Podczas gdy w 2015 r. Stany Zjednoczone miaáy nadwyĪkĊ
w handlu zagranicznym tymi produktami w wysokoĞci 16 miliardów dolarów z resztą
Ğwiata, kraje UE odnotowaáy rekordowy deficyt handlowy w wysokoĞci 12 miliardów USD
w produktach rolno-spoĪywczych, o 15 procent wiĊkszy w porównaniu z 2014 r. DziĊki
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silnemu popytowi ze strony USA na produkty unijne, w 2015 roku Stany Zjednoczone
przeznaczyáy rekordową sumĊ 25 miliardów dolarów na importowaną ĪywnoĞü i produkty
rolne. Tymczasem amerykaĔski eksport do UE spadá o cztery procent do prawie 13
miliardów dolarów. Przez wiĊkszą czĊĞü ostatniej dekady rosnący popyt konsumpcyjny
w UE pomógá zwiĊkszyü eksport USA. Jednak w ostatnich latach eksport produktów
rolnych z USA rósá wolniej niĪ import z Europy[fas.usda.gov].

Zastosowanie modelu grawitacyjnego handlu do oceny relacji
wymiany bilateralnej produktami rolnymi
Teoria wymiany miĊdzynarodowej sugeruje, Īe kraje uczestniczące w wymianie
handlowej bĊdą odnosiáy znaczące korzyĞci, niĪ w przypadku, gdyby taka wymiana
w ogóle nie istniaáa. WiąĪe siĊ to poprawą efektywnoĞci alokacji zasobów. Analizując
powiązania handlowe miĊdzy grupą krajów, oprócz stosunkowo prostych wskaĨników
makroekonomicznych jak: eksport, import, eksport netto czy stopieĔ otwartoĞci gospodarki,
warto takĪe poddaü analizie siáy przyciągające i odpychające w relacjach handlowych.
Gáównym narzĊdziem w ocenie takich relacji jest model grawitacyjny. Idea modelu
grawitacyjnego zostaáa zaproponowana przez Tinbergena (1962), a jej inspiracją byáo
sformuáowanie przez Newtona prawa powszechnego ciąĪenia. Odtąd model grawitacji staá
siĊ popularnym instrumentem w empirycznej analizie handlu zagranicznego. Znalazá on
szerokie zastosowanie analizie róĪnego typu przepáywów, takich jak: handel, migracja czy
bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne. Zgodnie z modelem przepáywy z kraju i do kraju j są
wyjaĞniane ich wielkoĞciami ekonomicznymi (PKB), populacjami, bezpoĞrednimi
odlegáoĞciami geograficznymi i zestawem cech instytucjonalnych (Martinez-Zarzoso,
Nowak-Lehmann, 2003). Jak jednak zauwaĪają Drzewoszewska, Pietrzak i Wilk (2013)
modele grawitacyjne dopuszczają szerszy zakres zmiennych zarówno objaĞniających oraz
inną zmienną objaĞnianą. Daáo to moĪliwoĞci szacowania wpáywu potencjalnych
czynników nie tylko na wielkoĞci handlu, ale takĪe bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych
(Szczepkowska, Wojciechowski, 2002).Ponadto, taka modyfikacja zwiĊksza uĪytecznoĞü
zastosowania modeli grawitacyjnych w badaniach regionalnych i miĊdzynarodowych.
Pozwala bowiem wprowadziü dodatkowe uwarunkowania w postaci kolejnych zmiennych
korygujących. DziĊki temu model zostaá z powodzeniem zastosowany w celu wyjaĞnienia
czynników wpáywających na róĪne rodzaje przepáywów, takich jak migracja, napáyw
nabywców do centrów handlowych, ruch rekreacyjny lub przepáywy pacjentów do szpitali.
W kontekĞcie miĊdzynarodowym, model grawitacji byá dobrze dostosowany do analizy
polityki handlowej, a zatem byá szeroko stosowany jako punkt odniesienia do oszacowania
wpáywu róĪnych kwestii ekonomicznych oraz politycznych na regionalne grupy handlowe,
związki walutowe i róĪne zakáócenia w handlu (Serlenga i Shin, 2004). Model ten
sprawdziá siĊ takĪe w analizie migracyjnej wskazując, Īe siáa przyciągająca miĊdzy
imigrantami a krajami docelowymi zaleĪy od róĪnicy miĊdzy dochodami z pracy w obu
krajach. Wskazano takĪe na znaczenie wielkoĞci populacji. Im wiĊcej osób jest w kraju
pochodzenia, tym wiĊcej osób moĪe migrowaü, a im wiĊksza populacja w kraju
docelowym, tym wiĊkszy jest rynek pracy dla imigrantów. Podobnie jak w przypadku
handlu, koszty migracji powinny byü skorelowane z fizyczną odlegáoĞcią miĊdzy krajami
(Lewer i van den Berg, 2008). W standardowym ujĊciu modelu grawitacyjnego zakáada siĊ,
Īe szoki ekonomiczne mogą siĊ znacznie róĪniü w zaleĪnoĞci od masy gospodarki
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w miejscu pochodzenia oraz przeznaczenia, a takĪe w zaleĪnoĞci od odlegáoĞci miĊdzy
miejscem pochodzenia a gospodarką przeznaczenia (Anderson, 2016). MoĪna to wyraziü za
pomocą nastĊpującego równania (Burger, van Oort i Linders, 2009):

ܫ ൌ ܭ

ఉଵ

ఉଶ

ܯ ܯ
ఉଷ

݀

gdzie:
Iij – jest wolumenem wymiany handlowej miĊdzy krajami i oraz j,
K – jest staáą,
Mi –jest masą kraju pochodzenia (i), zazwyczaj wyraĪaną jako PKB
Mj – jest masą kraju przeznaczenia (j),
Dij- jest fizyczną odlegáoĞcią miĊdzy dwoma krajami,
ȕ1 - jest potencjaáem do generowania przepáywów,
ȕ2 - jest potencjaáem przyciągania przepáywów,
ȕ3 - jest odzwierciedleniem spadku odlegáoĞci w ramach wymiany handlowej.
PóĨniejsze prace rekomendowaáy rozszerzenie modelu podstawowego przez
uzupeánienie równania o dodatkowe zmienne objaĞniające, które mogáy w istotny sposób
wpáynąü na stosunki handlowe. Dopeániono wiĊc zestaw zmiennych o takie jak: wspólny
jĊzyk, róĪnice kulturowe, bariery komunikacyjne (Klimczak, 2015) a takĪe przynaleĪnoĞü
do ugrupowaĔ integracyjnych czy znaczenie efektu granicy (Pietrzak i àapiĔska,2014).
Modele grawitacyjne zostaáy takĪe licznie wykorzystywane do oceny relacji handlowych
produktami rolnymi. W pracy Opler’a i Raimondi (2008) wykorzystano oszacowanie
efektu granicy w oparciu o model grawitacji, aby oceniü poziom integracji handlu rynkiem
rolnym miĊdzy 22 krajami OECD w okresie 1994-2003. Analiza empiryczna potwierdziáa
wówczas, Īe wykorzystanie równania grawitacyjnego w ocenie efektu granicy, ma
znaczenie w analizie relacji wymiany handlowej. Reprezentatywne oszacowanie efektu
granicy ukazaáo, Īe przekroczenie granicy krajowej w ramach OECD wywoáuje efekt
redukcji handlu. Konwencjonalny model grawitacji zostaá takĪe zrewidowany dla jednego
towaru i zastosowany do rynków miĊsa w celu okreĞlenia czynników wpáywających na
przepáywy handlowe miĊsa. W badaniach wskazano na takie zmienne jak: liczba zwierząt,
dystans fizyczny, subsydia dla producentów i kontyngenty importowe (Koo, Karemera,
Taylor, 1994). W badaniach Hatab’a, Romstad’a i Huo (2010) wykorzystano podejĞcie
oparte na modelu grawitacyjnym, aby przeanalizowaü gáówne czynniki wpáywające na
relacje handlowe produktami rolnymi Egiptu do jego gáównych partnerów handlowych
w latach 1994-2008. Do analizy wykorzystano takie zmienne jak PKB per capita, PKB,
otwartoĞü gospodarki oraz zmiany kursów walutowych. Stwierdzono ponadto, Īe koszty
transportu, w zaleĪnoĞci od odlegáoĞci, mają negatywny wpáyw na eksport produktów
rolnych. Wskazano takĪe, Īe wyniki te są waĪne dla sformuáowania polityki handlowej
w celu promowania egipskiego eksportu produktów rolnych na rynek Ğwiatowy. Analizując
rynek rolny, warto zauwaĪyü, Īe róĪni siĊ on od typowego rynku produktów. Dlatego
w modelu grawitacyjnym, uwzglĊdniającym wybrane produkty rolne w bilateralnym
handlu miĊdzy USA i UE wybrano nastĊpujące zmienne objaĞniające: PKB per capita w
obu krajach (GDP), wartoĞü dodaną w rolnictwie (AVA), wartoĞü dodaną na pracownika
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(AVApw) oraz wskaĨnik wsparcia producentów rolnych (PSE)4. Zmienną objaĞnianą byáy
wielkoĞci eksportu produktów rolnych: pszenicy, owsa i kukurydzy. Wybór byá
podyktowany znaczeniem produktów w wymianie oraz standardowym charakterem
produktów (speániającym warunek jednorodnoĞci). Model estymowano metodą OLS po
uprzedniej transformacji zmiennych do postaci log-log. Analiza obejmuje lata 2000-2016.
Ze wzglĊdu na staáą odlegáoĞü miĊdzy dwoma gospodarkami w modelu pominiĊto zmienną
dystansową. W przypadku wystĊpowania niskiej istotnoĞci statystycznej usuwano wybrane
zmienne a posteriori. Wyniki estymacji przedstawiają tabele 3-5.
Tabela 3. Bilateralny model grawitacyjny pszenicy
Table 3. Bilateral gravitational model of wheat
Czynnik
Wspóáczynnik
Báąd stand.
Const
GDPE
GDPU
AVAE
AVApwE
PSEU
PSEE

336,741
173,668
-162,541
-15,3178
-28,1873
12,7763
16,2177

148,245
45,1989
39,5367
9,41527
11,8524
5,61508
8,02257

t-Studenta

WartoĞü p

2,272
3,842
-4,111
-1,627
-2,378
2,275
2,022

0,0492
0,0040
0,0026
0,1382
0,0414
0,0489
0,0739

**
***
***
**
**
*

Testy statystyczne modelu
ĝredn. aryt. zm. zaleĪnej
14,08399
Odch. stand. zm. zaleĪnej
Suma kwadratów reszt
20,98838
Báąd standardowy reszt
Wsp. determ. R-kwadrat
0,735478
Skorygowany R-kwadrat
Oznaczenia: *** - istotnoĞü na poziomie 0,01%, ** - istotnoĞü na poziomie 0,05%, * - istotnoĞü na
0,1%.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie programu Gretl, na podstawie danych Eurostatu.

2,299922
1,527103
0,559130
poziomie

Tabela 4. Bilateralny model grawitacyjny owsa
Table 4. Bilateral gravitational model of oats
Czynnik
Wspóáczynnik
Báąd stand.
t-Studenta
wartoĞü p
Const
72,5831
78,1458
0,9288
0,3772
GDPE
12,0427
13,5344
0,8898
0,3967
GDPU
í16,3757
14,6803
í1,115
0,2935
AVAE
í6,00657
5,70376
í1,053
0,3198
AVAU
3,05681
2,98361
1,025
0,3323
PSEU
3,82253
2,09493
1,825
0,1014
PSEE
2,90197
3,77923
0,7679
0,4622
Testy statystyczne modelu
ĝredn. aryt. zm. zaleĪnej
16,62774
Odch. stand. zm. zaleĪnej
1,064279
Suma kwadratów reszt
5,661206
Báąd standardowy reszt
0,793110
Wsp. determ. R-kwadrat
0,666799
Skorygowany R-kwadrat
0,444664
F(6, 9)
3,001783
WartoĞü p dla testu F
0,067613
Logarytm wiarygodnoĞci
í14,39140
Kryt. inform. Akaike'a
42,78280
Kryt. bayes. Schwarza
48,19093
Kryt. Hannana-Quinna
43,05974
Autokorel.reszt - rho1
0,192808
Stat. Durbina-Watsona
1,479917
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie programu Gretl, na podstawie danych Eurostatu.
4

Ostatnie litery w zmiennych oznaczają odpowiednio: E – dla Unii Europejskiej; U – Dla USA.
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Tabela 5. Bilateralny model grawitacyjny kukurydzy
Table 5. Bilateral gravity model of corn
Czynnik
const
GDPE
GDPU
AVAE
AVAU
AVApwE
AVApwU
ĝredn. aryt. zm. zaleĪnej
Suma kwadratów reszt
Wsp. determ. R-kwadrat
F(6, 9)
Logarytm wiarygodnoĞci
Kryt. bayes. Schwarza
Autokorel.reszt - rho1

Wspóáczynnik
Báąd stand.
t-Studenta
í45,6949
56,3056
í0,8116
í13,3768
12,4175
í1,077
11,6833
13,1064
0,8914
í2,28266
2,79858
í0,8156
4,96980
2,73444
1,817
6,64283
4,84748
1,370
í5,72660
3,16767
í1,808
Testy statystyczne modelu
15,41270
Odch. stand. zm. zaleĪnej
6,591348
Báąd standardowy reszt
0,610332
Skorygowany R-kwadrat
2,349429
WartoĞü p dla testu F
í15,60837
Kryt. inform. Akaike'a
50,62486
Kryt. Hannana-Quinna
0,128228
Stat. Durbina-Watsona

wartoĞü p
0,4380
0,3094
0,3959
0,4358
0,1025
0,2038
0,1041
1,061925
0,855787
0,350553
0,120265
45,21674
45,49368
1,712837

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie programu Gretl, na podstawie danych Eurostatu.

Model grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie potwierdziá
przypuszczenia, Īe wielkoĞci (masy) gospodarek wyraĪone w ich realnym PKB
w obecnych warunkach wymiany handlowej przyciągają siĊ i umacniają tĊ wymianĊ.
WystĊpuje raczej zjawisko jednostronnego odpychania dla PKB per capita. Podobną
sytuacjĊ zauwaĪono takĪe dla wartoĞci dodanych w rolnictwie. Przyjmując z kolei za masĊ
wielkoĞü wskaĨnika PSE zaobserwowano, Īe wsparcie rolnictwa tworzy efekty
przyciągania handlu, dla pszenicy i owsa. Zatem jest gáównym elementem naruszającym
mechanizm wymiany bilateralnej produktami rolnymi. W pozostaáych przypadkach naleĪy
wskazaü, iĪ byá to czynnik zakáócający proces wymiany handlowej. Zjawisko takie moĪna
táumaczyü tym, Īe USA posiada znaczne zasoby ziemi, dziĊki czemu osiągają znaczą
przewagĊ w produkcji kukurydzy i pszenicy. Zjawisko to zdaje siĊ táumaczyü brak
obustronnego przyciągania gospodarek w ujĊciu handlowym dla rolnictwa. Nie bez
znaczenia są takĪe wystĊpujące w rolnictwie regulacje w wymianie i produkcji rolnej, które
mogą powodowaü wystĊpowanie zjawiska braku przyciągania w wymianie handlowej
produktami rolnymi pomiĊdzy USA i UE.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazaáy wystĊpowanie znacznych zakáóceĔ w wymianie
handlowej wybranymi produktami rolnymi pomiĊdzy UE i USA. W konsekwencji model
grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie potwierdziá, Īe masy
gospodarek wyraĪone w ich realnym PKB przyciągają siĊ i umacniają wymianĊ handlową.
Zatem czynniki ekonomiczne ujmowane w klasycznym podejĞciu nie wyjaĞniają
mechanizmu i wielkoĞci wymiany handlowej w rozwaĪanych relacjach. Zjawisko
odpychania zauwaĪono takĪe dla wartoĞci dodanych w rolnictwie. Zatem problem nie tkwi
w samej specyfice produkcji rolnej i jej znaczeniu w tworzeniu PKB. W konsekwencji
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uwarunkowania ekonomiczne związane z wielkoĞcią rynków i popytem konsumpcyjnym
nie pozwalają wyjaĞniü wielkoĞci wymiany i jej wyniku netto.
Badania pozwoliáy natomiast wykazaü, iĪ wsparcie rolnictwa tworzy efekty
przyciągania handlu, dla pszenicy i owsa. W pozostaáych przypadkach naleĪy wskazaü, iĪ
byá to czynnik odpychający strumienie eksportu i importu. Na tej podstawie moĪemy
stwierdziü, iĪ niezaleĪnie od przesáanek jego ustanowienia i strukturalnego zróĪnicowania
byá to gáówny czynnik zakáócający wymianĊ handlową miĊdzy UE i USA. Dysproporcje
w skali finansowego wsparcia na poszczególnych rynkach i ich wpáyw na poziom cen
krajowych powodowaá zróĪnicowanie oddziaáywanie na wymianĊ handlową (odpychanie
lub przyciąganie). Zjawisko to równoczeĞnie táumaczy brak obustronnego przyciągania
gospodarek w zakresie strumieni wymiany handlowej.
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Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych
w kontekĞcie ogólnoĞwiatowych zmian w zachowaniach
konsumentów na rynku ĪywnoĞci
Consumer Attitudes Towards Regional Traditional Products
in the Context of Global Changes in Consumer Behaviour
on Food Market
Synopsis. Zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów znajdują odzwierciedlenie
w dynamicznym rozwoju okreĞlonych kategorii produktów, wĞród których waĪną rolĊ odgrywają
produkty tradycyjne, postrzegane przez nabywców jako zdrowe, smaczne, nawiązujące do lokalnej
tradycji kulinarnej. Bogata oferta takich produktów znajduje siĊ w woj. podkarpackim, zajmującym
pierwszą pozycjĊ w Polsce pod wzglĊdem liczby zrejestrowanych produktów. W opracowaniu
w oparciu o wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. na próbie n = 221 wykazano, Īe
bogata oferta produktów tradycyjnych regionu Podkarpacia cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem
konsumentów. W oparciu o wyniki testu Chi-kwadrat Pearsona moĪna stwierdziü, Īe niezaleĪnie od
páci, wraz z wiekiem konsumentów zwiĊksza siĊ zainteresowanie produktami tradycyjnymi, co
znajduje odzwierciedlenie nie tylko w preferowaniu produktów tradycyjnych pochodzących z regionu,
ale takĪe w gotowoĞci do zapáaty wyĪszej ceny w zamian na wysokie walory smakowe i zdrowotne
tych produktów.
Sáowa kluczowe: konsument, ĪywnoĞü, produkty tradycyjne
Abstract. The changes in consumer attitudes and behaviors are reflected in the dynamic development
of specific product categories, among which traditional products play an important role, being
perceived by buyers as healthy, tasty, as well as referring to local culinary tradition. A wide range of
such products is available in the Podkarpackie province, which holds the first position in Poland in
terms of the number of registered products. The study, based on the results of a survey conducted in
2018 on the n = 221 sample, showed that the rich offer of traditional products of the Podkarpacie
region is very popular among consumers. Based on the results of the Chi-square Pearson test, it can be
stated that regardless of gender, the interest of traditional products increases with the age of
consumers, which is reflected not only in the preference for traditional products from the region, but
also in readiness to pay a higher price in exchange for higher taste qualities and health values of these
products.
Key words: consumers, food, traditional products
JEL Classification: D12, Q13, Q18
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Wprowadzenie
Konsumenci XXI wieku stają siĊ coraz bardziej Ğwiadomi i uwraĪliwieni na jakoĞü
zakupywanej oraz spoĪywanej przez nich ĪywnoĞci. Z danych zawartych w Raporcie
„Trendy na globalnym rynku ĪywnoĞci i napojów w 2018 r.” wynika, Īe wĞród badanych
konsumentów uwidaczniają siĊ obawy odnoĞnie wiarygodnoĞci informacji na temat
produktu i związanego z tym bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci (Trendy…, 2017). Wymusza to
koniecznoĞü rzetelnego prezentowania skáadu produktów, procesu ich wytwarzania czy teĪ
organizacji áaĔcucha dostaw, co pozwoli redukowaü niepokój konsumentów. Jak wynika
z cytowanego Raportu, nieufnoĞü konsumentów wzglĊdem zamieszczanych informacji na
produktach ĪywnoĞciowych, zauwaĪalna jest na wszystkich badanych kontynentach
(przykáadowo zaledwie, co piąty dorosáy Kanadyjczyk ufa umieszczanej na opakowaniach
ĪywnoĞci informacji, iĪ produkt jest „zdrowy”, fakt ten niepokoi równieĪ ok. 45%
ChiĔczyków, podobne proporcje moĪna takĪe zauwaĪyü w odniesieniu do krajów
europejskich). NaleĪy podkreĞliü, Īe konsumentów interesuje równieĪ miejsce wytworzenia
produktu, preferując w tym wzglĊdzie produkty ĪywnoĞciowe rodzimego pochodzenia
(70% Wáochów, 66% Francuzów, 58% Hiszpanów, 56% Niemców i 55% Polaków zwraca
na ten fakt uwagĊ przy zakupie ĪywnoĞci) (Trendy…, 2017).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspóáczesnych konsumentów, bardzo dobrym
sposobem wzmacniającym ich zaufanie stają siĊ certyfikaty jakoĞciowe przyznawane
produktom przez instytucje cieszące siĊ zaufaniem publicznym. Jedną z takich kategorii,
stanowiących gwarant tradycyjnego pochodzenia ĪywnoĞci i jej wysokiej jakoĞci są
produkty tradycyjne. Certyfikat wpisany na listĊ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
stanowi gwarancjĊ bezpieczeĔstwa produktów spoĪywczych i ich dobrego smaku,
natomiast system ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych naleĪy uznaü
za istotny czynnik wpáywający na zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich.
Celem opracowania jest przedstawienie postrzegania regionalnych produktów
tradycyjnych przez konsumentów na tle masowej oferty produktów ĪywnoĞciowych,
w kontekĞcie zachodzących zmian w postawach i zachowaniach wspóáczesnych
konsumentów. ZaáoĪony cel obliguje do odpowiedzi na pytanie, czy konsumenci przy
zakupie ĪywnoĞci zwracają uwagĊ na certyfikaty jakoĞci oraz czy są skáonni zapáaciü
wyĪszą cenĊ w zamian za gwarancjĊ tradycyjnej metody wytworzenia produktów,
pochodzących z surowców z lokalnego rynku.

Dane i metody
W artykule poza metodą krytycznej analizy zagranicznej i krajowej literatury
przedmiotu, odnoszącej siĊ do podjĊtej tematyki oraz prezentacją informacji pochodzących
ze stron internetowych, zaprezentowano wyniki badaĔ wáasnych przeprowadzonych metodą
wywiadu kwestionariuszowego w drugim kwartale 2018 r. na próbie n = 221.
Respondentami byli mieszkaĔcy woj. podkarpackiego, zastosowano dobór nielosowy
kwotowy, z uwzglĊdnieniem wieku (w przedziale 19-24 lata: 28%, 25-35 lat: 30,6%, 40-59
lat: 23,7%, 60 lat i wiĊcej: 12,9%) oraz páci badanych (mĊĪczyĨni 48,2%, kobiety: 51,8%).
Poza podstawowymi miernikami statystyki opisowej wykonano test Chi-kwadrat Pearsona,
przy poziomie istotnoĞci Į = 0,05. Przeprowadzano analiza pozwoliáa okreĞliü, czy cechy
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respondentów (wiek i páeü) mają statystycznie istotny wpáyw na postawy wzglĊdem
produktów tradycyjnych przy zakupie ĪywnoĞci

Preferencje Īywieniowe konsumentów w kontekĞcie
ogólnoĞwiatowych tendencji – wybrane aspekty
W zagranicznej i krajowej literaturze przedmiotu wskazuje siĊ, Īe konsumenci XXI w.
poddawani są presji otoczenia spoáeczno - kulturowego, ekonomicznego, politycznego czy
technologicznego, efektem czego są ich zmiany postaw i zachowaĔ. WĞród najbardziej
charakterystycznych tendencji wskazuje siĊ na: dekonsumpcjĊ, Ğwiadomą konsumpcjĊ,
konsumpcjĊ wspóápracującą, freeganizm, prosumpcjĊ, smart shopping oraz domocentryzm
(Zalega, 2013).
Wyznacznikiem zachodzących zmian moĪe byü zatem Ğwiadoma redukcja
dotychczasowej konsumpcji, wynikająca z ograniczeĔ iloĞciowych na rzecz zwiĊkszenia
aspiracji jakoĞciowych (Smyczek i Sowa 2005), oszczĊdne wykorzystanie dóbr
konsumpcyjnych czy teĪ wiĊksze uĪycie dóbr ekologicznych uzyskiwanych metodami
naturalnymi i ograniczanie uĪycia takich dóbr, których produkcja związana jest
z wykorzystaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych, tworzeniem toksycznych
odpadów (Zalega, 2013).
Jednym z wyzwaĔ XXI w. jest zmiana nawyków Īywieniowych konsumentów oraz
walka z otyáoĞcią, marnowaniem ĪywnoĞci i nadmierną konsumpcją, które przyczyniają siĊ
do zwiĊkszenia emisji gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. WaĪnym problemem
wymuszającym zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów są równieĪ rozwijające
siĊ choroby cywilizacyjne, w tym zwáaszcza choroby nowotworowe. ĝwiadomoĞü zagroĪeĔ
wynikających z niewáaĞciwego odĪywiania sprawia, Īe konsumenci poszukują ĪywnoĞci
prozdrowotnej (funkcjonalnej) i poszukują wiarygodnych informacji na ten temat.
Rozwojowi Ğwiatowego rynku ĪywnoĞci prozdrowotnej sprzyja rozwój biotechnologii
i badania nad modyfikowanymi organizmami, przyczyniające siĊ do powstawania nowych
odmian ĪywnoĞci funkcjonalnej (Korbutowicz, 2018). NajwiĊkszym na Ğwiecie rynkiem
ĪywnoĞci prozdrowotnej jest Ameryka Póánocna, na drugim miejscu Europa, a na trzecim
region Azji-Pacyfiku (m.in. Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Rosja). W Europie w 2016
r. wartoĞü rynku ĪywnoĞci funkcjonalnej osiągnĊáa wg KPMG 117 mld EUR, w Polsce zaĞ
– 3,7 mld EUR (Rynek ĪywnoĞci…., 2017).
Wymienione, wybrane cechy produktu ĪywnoĞciowego wpisują siĊ w nowy trend
konsumencki okreĞlany jako LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) (Mróz,
2013), którego gáównymi wyznacznikami są miĊdzy innymi odejĞcie od tzw. zacháannej
konsumpcji (dekonsumpcja) oraz bezpieczne odĪywianie siĊ (ekokonsumpcja).
W związku ze wzrastającym uwraĪliwieniem konsumentów na problem zdrowia,
oczekują oni od producentów ĪywnoĞci przejrzystoĞci i zgodnych z prawdą informacji na
temat produktu. WspóáczeĞni konsumenci są zainteresowani nie tylko skáadem produktu
ĪywnoĞciowego czy metodą jego przetwarzania, ale takĪe pochodzeniem skáadników
uĪywanych do wytworzenia ĪywnoĞci i napojów. Wyniki prowadzone pod kierunkiem N.J.
Ollberdinga wskazują, Īe ponad poáowa konsumentów (61,6%) zwraca uwagĊ na wartoĞü
odĪywczą oraz na skáad produktu (51,6%), nieznacznie mniejsza grupa (43,8%) na walory
zdrowotne przy zakupie produktu ĪywnoĞciowego (Ollberding, 2010). Producenci
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, gdyĪ jak podaje raport Mintel, miĊdzy
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wrzeĞniem 2016 r. a sierpniem 2017 r. 29% wprowadzanych na rynek produktów zawieraáo
informacjĊ, Īe oferowany produkt jest naturalny, czyli nie zawiera sztucznych skáadników,
jest ekologiczny lub wolny od GMO. DekadĊ wczeĞniej odsetek takich produktów wynosiá
jedynie 17% (Trendy…, 2017).
Ze wzglĊdu na uwraĪliwienie konsumentów na problem zdrowia dynamicznie rozwija
siĊ równieĪ rynek ĪywnoĞci ekologicznej oraz tradycyjnej, uprawianej zgodnie
z naturalnymi procesami biologicznymi, co zauwaĪalne jest zwáaszcza w krajach wysoko
rozwiniĊtych. NaleĪy podkreĞliü, Īe aĪ 74% objĊtego certyfikacją ekologiczną areaáu
znajduje siĊ na terenie 10 krajów. WĞród paĔstw europejskich sprzedaĪ ĪywnoĞci
ekologicznej w 2016 r. osiągnĊáa wartoĞü 31,1 bln dolarów (w czoáówce pod wzglĊdem
znajdują siĊ Niemcy i Francja). UwzglĊdniając wydatki na ekoĪywnoĞü per capita
najwyĪsze pozycje zajmują: Szwajcaria (262 euro), Dania (191 euro) oraz Szwecja (177
euro) (ĝwiatowy rynek… 2017).

Produkty tradycyjne jako oferta dla wymagających konsumentów
WaĪną pozycjĊ w ofercie Īywieniowej dla wymagających konsumentów stanowią
produkty tradycyjne lokalnego pochodzenia. Przeglądu percepcji walorów ĪywnoĞci
tradycyjnej wĞród konsumentów z innych krajów dokonaáy m.in. M. GrzybowskaBrzeziĔska oraz J. Klepacka (2015). Odwoáując siĊ do wyników przeprowadzonych przez
zagranicznych badaczy autorki wykazaáy, Īe europejscy konsumenci definiują tradycyjną
ĪywnoĞü jako przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wytwarzaną w specyficzny sposób,
zgodnie z dziedzictwem kulinarnym, przetwarzaną w sposób naturalny, wyróĪnianą i znaną
ze wzglĊdu na jej wáaĞciwoĞci sensoryczne oraz związaną z pewnym obszarem lokalnym,
regionem lub krajem (Guerrero i in. 2009: za Grzybowska-BrzeziĔska i Klepacka, 2015).
WĞród czynników wyróĪniających ĪywnoĞü tradycyjną Pieniak, Verbeke, Vanhonacker.,
Guerrero, Hersleth (2009: za Grzybowska-BrzeziĔska i Klepacka, 2015) wskazali przede
wszystkim na naturalnoĞü, brak konserwantów, miejsce wytworzenia. W badaniach
prowadzonych przez cytowanych autorów w poszczególnych krajach europejskich
najwyĪsze oceny przyznaje siĊ najczĊĞciej atrybutom sensorycznym ĪywnoĞci tradycyjnej,
a nastĊpnie wskazuje siĊ na atrybuty zdrowia (zdrowotnoĞü, bezpieczeĔstwo, wartoĞü
odĪywcza) oraz atrybuty etyczne identyfikowane jako przyjazne dla Ğrodowiska oraz
wspierające lokalną gospodarkĊ.
Funkcjonujący w Europie system ochrony wyrobów wytwarzanych na okreĞlonym
obszarze w sposób tradycyjny stanowi nie tylko gwarancjĊ wysokich walorów
ĪywnoĞciowych, ale takĪe dąĪy do ochrony nazw zarejestrowanych produktów i zapewnienia
ich autentycznoĞci. Do paĔstw wiodących pod wzglĊdem wartoĞci produkcji objĊtej
oznaczeniami geograficznymi naleĪy zaliczyü Wáochy, Niemcy, FrancjĊ i Wielką BrytaniĊ.
W Polsce w licznych publikacjach poĞwiĊconych tematyce tradycyjnych produktów
ĪywnoĞciowych wskazuje siĊ, Īe produkty te podkreĞlają toĪsamoĞü regionu, promując
przy tym jego walory na zewnątrz. W ostatnich kilkunastu latach w skali wszystkich
województw obserwowany jest dynamiczny wzrost w zakresie rejestracji produktów
tradycyjnych. W 2006 roku zarejestrowanych byáo 499 produktów, w 2009 r. – 700
produktów, natomiast w 2018 r. – juĪ 1814. W przeciągu ostatnich dwunastu lat nastąpiá
zatem ponad trzykrotny wzrost liczby zarejestrowanych produktów. Wiodące miejsce na
liĞcie zajmują trzy województwa: podkarpackie, maáopolskie oraz lubelskie (tab. 1).
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Tabela 1. Liczba produktów tradycyjnych w Polsce w wg województw w ujĊciu czasowym
Table1. Number of traditional products in Poland, by voivodships in terms of time
Województwo

2006
lb

2018
%

lb

Wzrost w ciągu 12 lat
%

lb

%

DolnoĞląskie

12

2,4

49

2,7

37

308,3

Kujawsko-pomorskie

14

2,8

81

4,5

67

478,6

Lubelskie

41

8,2

203

11,2

162

395,1

Lubuskie

6

1,2

69

3,8

63

1050,0

àódzkie

19

3,8

135

7,4

116

610,5

Maáopolskie

26

5,2

208

11,5

182

700,0
1322,2

Mazowieckie

9

1,8

128

7,1

119

Opolskie

43

8,7

62

3,4

19

44,2

Podkarpackie

64

12,8

226

12,5

162

253,1

Podlaskie

35

7,0

66

3,6

31

88,6

Pomorskie

75

15,0

178

9,8

103

137,3

ĝląskie

77

15,4

145

8,0

68

88,3

ĝwiĊtokrzyskie

17

3,4

92

5,1

75

441,2

WarmiĔsko-mazurskie

11

2,2

31

1,7

20

181,8

Wielkopolskie

45

9,1

93

5,1

48

106,7

5
499

1,0
100,0

48
1814

2,6
100,0

43
1315

860,0
ĝrednia 441,6

Zachodniopomorskie
RAZEM

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AktywnoĞü w zakresie rozwoju produktów tradycyjnych lokalnego pochodzenia jest
coraz bardziej zauwaĪana w województwie podkarpackim. Region ten posiada bardzo
bogate dziedzictwo kulinarne. W ostatnich latach zauwaĪa siĊ odkrywanie na nowo
zapomnianych smaków, a takĪe intensywne dziaáania mające na celu promowanie
regionalnej sztuki kulinarnej. Wedáug stanu na czerwiec 2018, Podkarpacie zajmuje
pozycjĊ lidera pod wzglĊdem liczby zarejestrowanych produktów. Bogata oferta kulinarna
wynika takĪe z faktu, Īe w województwie podkarpackim tradycje polskie mieszają siĊ ze
zwyczajami sąsiadów zza wschodniej i poáudniowej granicy regionu, co dodatkowo
wpáywa na unikalnoĞü oferowanych produktów.

Postawy konsumentów woj. podkarpackiego wobec produktów
tradycyjnych w Ğwietle wyników badaĔ ankietowych
Województwo podkarpackie jako lider listy produktów tradycyjnych w Polsce stwarza
klientom z regionu moĪliwoĞü duĪego wyboru ĪywnoĞci opatrzonej certyfikatem produktu
tradycyjnego z Podkarpacia. Towary te są dostĊpne zarówno na póákach maáych sklepów
spoĪywczych, obiektów wielkopowierzchniowych, jak równieĪ istnieje moĪliwoĞü ich
nabycia w sprzedaĪy bezpoĞredniej. Konsumenci mają zatem bogaty wybór towarów
spoĞród ofert daĔ gotowych, produktów miĊsnych, piekarniczo-cukierniczych, mlecznych
czy teĪ miodów i napojów. CzĊĞü produktów tradycyjnych jest wykorzystywana w licznych
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gospodarstwach agroturystycznych i ekoagroturystycznych funkcjonujących na
Podkarpaciu, stanowiąc duĪą atrakcjĊ kulinarną, oferowaną przyjeĪdĪającym na wieĞ
goĞciom (KuĨniar i Witek, 2016). Oryginalny, niepowtarzalny smak oraz walory zdrowotne
podkarpackich produktów tradycyjnych znajdują potwierdzenie w wysokich ocenach
przyznawanych przez konsumentów3. SatysfakcjĊ z ich nabywania potwierdzają wyniki
wielu badaĔ wskazujące, Īe konsumenci poza wysokimi walorami smakowymi
i zdrowotnymi, cenią sobie równieĪ regionalne pochodzenie produktów oraz powiązanie z
lokalną kulturą (Grzybek i SzopiĔski, 2017)4.
Znaczenie certyfikatu produktu tradycyjnego w procesie zakupowym badanych
konsumentów Podkarpacia przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Znaczenie certyfikatu produktu tradycyjnego w procesie zakupowym klientów (w %)
Table 2. The importance of traditional product certificates in custome' purchasing process (in %)
Wyszczególnienie

Ogóáem

Wiek

Páeü

19-24

25-39

40-59

60 i wiĊcej

MĊĪcz.

Kobiety

Zdecydowanie tak
Raczej tak

20,9
64.3

6,2
66,2

18,3
62,0

23,6
60,0

26,7
73,3

11,7
65,0

20,9
64,3

Raczej nie

13,0

24,5

16,9

16,4

0

21,4

13,0

1,8

3,1

2,8

0

0

1,9

1,8

Zdecydowanie nie

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

W celu okreĞlenia, czy cechy respondentów mają statystycznie istotny wpáyw na
postawy wzglĊdem produktów tradycyjnych przy zakupie ĪywnoĞci wykonano test
Chi-kwadrat Pearsona, przy poziomie istotnoĞci Į = 0,05. Analizując wpáyw wieku
zauwaĪa siĊ, Īe im starsi konsumenci tym zwiĊksza siĊ odsetek zdecydowanych deklaracji
odnoĞnie preferowania produktów tradycyjnych w procesie zakupowym konsumentów.
ZaleĪnoĞü ta okazaáa siĊ statystycznie istotna (p = 0,0302, Ȥ2 = 18,4555). NaleĪy
podkreĞliü, Īe tylko dla nielicznych konsumentów posiadanie certyfikatu produktu
tradycyjnego nie ma Īadnego znaczenia. GrupĊ tĊ najczĊĞciej reprezentują mĊĪczyĨni w
wieku 19-24 lata. Fakt nabywania regionalnego produktu tradycyjnego dla kobiet ma
wiĊksze znaczenie (85,2%, w tym 20,9% zdecydowanie) aniĪeli dla mĊĪczyzn (76,7%, w
tym tylko 11,7% zdecydowanie). Páeü respondentów nie wpáywaáa jednak statystycznie
istotnie na znaczenie dla konsumenta faktu posiadania przez zakupywaną ĪywnoĞü
certyfikatu produktu tradycyjnego (p = 0,1698, Ȥ2 = 5,0265).
Konsekwencją preferowania przez konsumentów produktów posiadających certyfikat
jakoĞciowy jest ich gotowoĞü do zapáacenia wyĪszej ceny w zamian za gwarantowaną
jakoĞü i smak produktu (tab. 3).

3

KuĨniar W., Witek L. (2016). Traditional Regional Products As Part of Unique Sales Proposition in Farm
Tourism in Poland. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural
Development, 16(1), 249-252.
4
Grzybek M. SzopiĔski (2017) W. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych
Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ĝwiatowego
17(1), 43-52.
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Tabela 3. Deklarowana gotowoĞü do zapáaty wyĪszej kwoty za produkty tradycyjne (w %)
Table 3. Declared willingness to pay a higher amount of money for products (in %)
Wyszczególnienie

Wiek

Ogóáem

Páeü

19-24

25-39

40-59

Zdecydowanie tak

13,6

3,1

15,5

23,6

60 i wiĊcej
13,3

MĊĪcz.
13,6

Kobiety
13,9

Raczej tak

57,5

49,2

53,5

56,4

86,7

47,6

65,2

WielkoĞü deklarowanej dopáaty w stosunku do zwykáego produktu:
Do 10%

28,5

26,4

22,5

18,2

50,0

19,4

30,4

Do 25%

38,9

18,5

36,6

60,0

50,0

33,0

44,3

Do 50 %

3,6

7,7

2,8

1,8

-

3,9

3,5

PowyĪej 50%

2,3

-

7,0

-

-

4,3

-

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Zdecydowanie w kwestii moĪliwoĞci dopáaty wyraziá Ğrednio co ósmy konsument,
natomiast ponad poáowa (57,5%) deklaruje ewentualną gotowoĞü do zakupu ĪywnoĞci
tradycyjnej w wyĪszej cenie. Wraz z wiekiem konsumentów zauwaĪa siĊ wiĊkszą
skáonnoĞü do dopáacenia wyĪszej kwoty za produkt tradycyjny. ZaleĪnoĞü ta jest okazaáa
siĊ statystycznie istotna (p = 0,0446, Ȥ2 = 8,0718). Páeü nie róĪnicowaáa w sposób
statystycznie istotny skáadanych deklaracji (p = 0,4546, Ȥ2 = 0,5591). NajwyĪszy odsetek
badanych (38,9%) jest skáonny dopáaciü do tradycyjnej ceny maksymalnie do 25%, nieco
mniejsza grupa (28,5%) deklaruje gotowoĞü dopáaty jedynie do 10%, w stosunku do
porównywalnych produktów bez certyfikatu. Nieco bardziej zdecydowane w tym
wzglĊdzie okazaáy siĊ kobiety, w stosunku do mĊĪczyzn.
Mimo, Īe przewaĪająca czĊĞü konsumentów preferuje produkty tradycyjne, to jednak
w nieco mniejszym stopniu wykazują skáonnoĞü do poszukiwania produktów rodzimego
pochodzenia (tab. 4).
Tabela 4. Preferowanie przy zakupie produktów tradycyjnych pochodzenia z regionu Podkarpacia (w %)
Table 4. Preference when buying traditional products from the Podkarpacie region (in %)
Wyszczególnienie

Ogóáem

Wiek
19-24

25-39

Páeü

40-59

60 i wiĊcej

MĊĪcz.

Kobiety

Zdecydowanie tak

24,9

12,3

26,8

16,4

63,3

33,0

17,4

Raczej tak

39,8

35,4

31,0

58,2

36,7

26,2

51,3

Raczej nie

35,3

52,3

42,2

25,4

-

40,8

31,3

-

-

-

-

-

-

-

Zdecydowanie nie

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Z badaĔ wynika, Īe zaledwie co czwarty badany zdecydowanie zadeklarowaá w
procesie zakupowym swoją lojalnoĞü wzglĊdem produktów tradycyjnych pochodzących z
Podkarpacia, blisko poáowa stara siĊ to czyniü, jednak nie zawsze uwzglĊdnia regionalne
preferencje w tym zakresie. Na podstawie uzyskanych wyników moĪna stwierdziü, Īe wiek
2
(p = 0,00037, Ȥ = 30,4606) istotnie wpáywaá na deklarowane postawy w zakresie
preferowania produktów tradycyjnych z regionu. Najsáabiej postawy te byáy wyksztaácone
w grupie konsumentów najmáodszych, reprezentujących przedziaá wiekowy 19-24 lata, im
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starsi konsumenci tym wystĊpowaáo silniejsze przywiązanie do produktów tradycyjnych
pochodzących z regionu. Páeü jako zmienna nie wpáywaáa w sposób istotny na postawy
zakupowe wzglĊdem produktów tradycyjnych pochodzących z regionu Podkarpacia
(p = 0,0565, Ȥ2 = 5,9746). NaleĪy podkreĞliü, Īe z innych badaĔ prowadzonych wĞród
konsumentów woj. podkarpackiego wynika, iĪ najwiĊcej uwagi w zakresie wyboru
okreĞlonych cech jakoĞciowych produktu tradycyjnego poĞwiĊca siĊ przy zakupie wĊdlin
i miĊsa (93,4%), wyrobów mlecznych (64,7%) oraz pieczywa (55,1). ZaangaĪowanie
konsumentów w tym zakresie nasila siĊ wraz ze wzrostem ich wyksztaácenia. (KuĨniar,
Kawa, KuĨniar, 2016).

Podsumowanie
Z licznych badaĔ prowadzonych zarówno w skali globalnej, jak równieĪ na poziomie
krajowym wynika, Īe wspóáczeĞni konsumenci to osoby coraz bardziej niezaleĪne,
wyedukowane i Ğwiadome zagroĪeĔ páynących ze spoĪywania produktów o niskiej jakoĞci.
Zakupując ĪywnoĞü zwracają uwagĊ nie tylko na jej skáad czy termin przydatnoĞci
produktu, ale takĪe oczekują, aby byáa ona wytwarzana za pomocą bezpiecznych metod
przetwarzania czy utrwalania. Konsumenci XXI wieku oczekują zatem, aby nabywane
przez nich produkty ĪywnoĞciowe byáy nie tylko smaczne, lecz przede wszystkim
bezpieczne dla zdrowia. Coraz wiĊkszym atutem staje siĊ równieĪ lokalne pochodzenie
ĪywnoĞci, nawiązującej od tradycyjnych smaków.
Produkty tradycyjne wychodzą naprzeciw wzrastającym oczekiwaniom klientów na
rynku ĪywnoĞci, stanowiąc atrakcyjną alternatywĊ dla produktów masowych. Ich
dynamiczny rozwój od koĔca XX w. wpisuje siĊ w ogólnoĞwiatowe tendencje
obserwowane w sferze konsumpcji, których wyznacznikiem jest odejĞcie od tzw.
zacháannej konsumpcji, ekologiczne odĪywianie siĊ, promowanie zdrowego stylu Īycia,
zrównowaĪony rozwój, czy teĪ poszanowanie Ğrodowiska.
W kontekĞcie postĊpujących chorób cywilizacyjnych, waĪnym wyznacznikiem jakoĞci
produktów ĪywnoĞciowych stają siĊ zatem funkcje prozdrowotne, co stanowi istotny
argument przy zakupie, zwáaszcza wĞród osób starszych, borykających siĊ z licznymi
problemami zdrowotnymi. Tendencje te zauwaĪalne są wĞród badanych respondentów woj.
podkarpackiego. Konsumenci ci, pomimo czĊsto niskich dochodów są skáonni dopáaciü za
produkty spoĪywcze, posiadające certyfikat produktu tradycyjnego czy teĪ ekologicznego,
bĊdący gwarantem wysokiej jakoĞci nabywanej ĪywnoĞci.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe
1. Im starsi konsumenci, tym deklarowana jest wiĊksza gotowoĞü do zapáaty wyĪszej
ceny w zamian na tradycyjne pochodzenie produktów.
2. Wraz z wiekiem konsumentów zwiĊksza siĊ zainteresowanie produktami
tradycyjnymi pochodzącymi z Podkarpacia,
3. Fakt nabywania regionalnego produktu tradycyjnego ma nieco wiĊksze znaczenie
dla kobiet aniĪeli mĊĪczyzn.
Powodem, dla którego konsumenci siĊgają po regionalne produkty tradycyjne jest
takĪe chĊü wspierania lokalnego rolnictwa. Preferując przy zakupie produkty pochodzące
z regionu identyfikują siĊ ze swoimi „maáymi ojczyznami”, wspierając tym samym rozwój
gospodarki regionalnej i lokalnej. W przyszáych badaniach, autorki zamierzają rozszerzyü
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zakres przestrzenny i przedmiotowy oraz dokonaü pogáĊbionej analizy postaw i zachowaĔ
z uwzglĊdnieniem wyksztaácenia konsumentów.
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Wpáyw wybranych Ĩródeá informacji na poziom wiedzy
konsumentów o dziczyĨnie
Influence of Selected Information Sources on the Level
of Consumers Awareness of Game Meat
Synopsis. Zakres informacji, jakie posiada konsument, wpáywa na przebieg procesu decyzyjnego
podczas zakupu ĪywnoĞci. Istotne jest, by konsument otrzymywaá dane i wiadomoĞci odpowiadające
jego potrzebom. Za cel niniejszej pracy obrano wskazanie gáównych Ĩródeá informacji, z jakich
korzystają konsumenci dziczyzny w Polsce. OkreĞlono takĪe zakres informacji istotnych dla osób
dokonujących zakupu i konsumpcji dziczyzny. Stwierdzono, Īe Internet jest gáównym medium dla
najmáodszych respondentów w wieku od 25 do 35 lat, ale takĪe dla grupy najstarszej (powyĪej
55 roku Īycia). W odniesieniu do ogóáu próby badanej, jako najczĊĞciej wykorzystywane Ĩródáo
informacji wskazano etykiety na produktach. Tematyka najbardziej poĪądanych przez konsumentów
informacji obejmowaáa: termin przydatnoĞci do spoĪycia, cenĊ oraz pochodzenie dziczyzny.
W oparciu o uzyskane wyniki moĪliwe jest opracowanie zaleceĔ dotyczących sposobu przygotowania
materiaáów informacyjnych promujących dziczyznĊ.
Sáowa kluczowe: dostĊpnoĞü informacji, dziczyzna, zachowania konsumentów
Abstract. Every information affects consumers behavior during the decision-making process. This is
the main reason why the information that consumer receives should answer his needs. The aim of this
paper was to indicate the information sources, that are most frequently used by game meat consumers
in Poland. Also the information content was analyzed. It was found that the Internet is the main
information source for the youngest respondents (25 to 35 years old), but also for the oldest ones (over
55 years old). Consumers searched for the information about: the shelf-life date, the price and the
origin of game meat. They acquired those information from product labels. Based on the results
obtained, it is possible to create recommendations for preparation of commercial materials about game
meat.
Key words: availability of information, wild game meat, consumers behavior
JEL Classification: D12, D83

mgr inĪ., Wydziaá Nauk o ĩywieniu Czáowieka i Konsumpcji, Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, e-mail: katarzyna_kwiecinska@sggw.pl;
https://orcid.org/0000-0002-9540-0212
2
dr hab., Wydziaá Nauk o ĩywieniu Czáowieka i Konsumpcji, Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, e-mail: malgorzata_kosicka_gebska@sggw.pl;
https://orcid.org/0000-0002-2043-7627
3
dr inĪ., Wydziaá Nauk o ĩywieniu Czáowieka i Konsumpcji, Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, e-mail: jerzy_gebski@sggw.pl
1

314

K. KwieciĔska, M. Kosicka-GĊbska, J. GĊbski

WstĊp
Wspóáczesny konsument jest aktywnym czáonkiem spoáeczeĔstwa informacyjnego.
Funkcjonuje w Ğwiecie peánym danych, dostĊpnych dziĊki najnowszym osiągniĊciom
techniki, ale takĪe przekazywanych tradycyjnymi kanaáami, wykorzystywanymi przez
poprzednie pokolenia. Informacje gromadzi i przetwarza w procesie decyzyjnym
związanym z zakupem i spoĪyciem ĪywnoĞci. Poszukiwanie informacji to drugi z piĊciu
etapów opracowanego w 1968 roku modelu EBK, opisującego proces podejmowania
decyzji przez konsumenta (Rudnicki, 2000, s. 229).
MnogoĞü Ĩródeá informacji wymaga od wszystkich jednostek funkcjonujących na rynku
spoĪywczym skupionej uwagi i selektywnego podejĞcia do wiedzy (Káosiewicz-Górecka
i SáomiĔska, 2005). Wykorzystane powinny zostaü jedyne informacje uznane przez konsumenta
za potencjalnie przydatne w procesie decyzyjnym. Konsumenci jednak róĪnią siĊ miedzy sobą
pod wzglĊdem wykazywanych potrzeb informacyjnych. Tym samym przyjąü naleĪy, Īe ocena
przydatnoĞci informacji jest cechą wysoce indywidualną dla kaĪdego konsumenta. Warto takĪe
pokreĞliü, Īe posiadanie wiedzy nie zawsze wiąĪe siĊ z jej wykorzystywaniem w praktyce. Rola,
jaką odgrywa posiadana informacja w procesie decyzyjnym jest róĪna w zaleĪnoĞci od produktu
oraz cech respondenta (Maciejewski, 2010, s. 18).

Przegląd literatury
Regulacje prawne nakáadają na producentów ĪywnoĞci obowiązek udzielania
konsumentom rzetelnych informacji. Dotyczy to zarówno informacji o skáadzie produktu,
jego charakterze, ale takĪe potencjalnego wpáywu na zdrowie, w szczególnoĞci korzyĞci
páynących z jego spoĪycia czy wykorzystania w gospodarstwie domowy. Ujednolicone prawo
pozwala konsumentom czuü siĊ bezpiecznie podczas zakupów i spoĪycia ĪywnoĞci. W
kontekĞcie znakowania ĪywnoĞci warto poruszyü problem zakupu ĪywnoĞci porcjowanej,
pozbawionej zbiorczego opakowania, zawierającego podstawowe informacje, czy etykiety. W
taki sposób nabywane mogą byü produkty kaĪdej grupy asortymentowej, najczĊĞciej jednak
dotyczy to warzyw, owoców, miĊsa i produktów garmaĪeryjnych oraz nabiaáu.
RozwaĪając problem znakowania i informacji na temat miĊsa, warto zwróciü uwagĊ
na dziczyznĊ, czyli miĊso oraz jadalne czĊĞci tuszy zwierząt áownych. PodkreĞliü naleĪy,
Īe definicja dziczyzny ma charakter umowny, natomiast polskie prawo wskazuje jedynie
gatunki zwierząt, których tusze moĪna pozyskiwaü realizując zaáoĪenia áowiectwa, czas
ich pozyskania oraz sposób, w jaki mogą zostaü spoĪytkowane. (Rozporządzenie Ministra
ĝrodowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt áownych, Ustawa Prawo
áowieckie)
Dziczyzna budzi wĞród konsumentów kontrowersje w aspekcie etycznym,
ekologicznym, czy Īywieniowym. Osoby funkcjonujące w sektorze podaĪy dziczyzny
zwracają uwagĊ na trudny dostĊp do rzetelnych informacji na temat dziczyzny (KwieciĔska
i in., 2016). Problem dotyczy zarówno zakresu informacji, jak i okolicznoĞci prezentacji
takich treĞci. Respondenci twierdzili, Īe programy telewizyjne, w których promowano
dziczyznĊ emitowane byáy w godzinach niskiej oglądalnoĞci, co wrĊcz uniemoĪliwiaáo
dotarcie przekazu do szerokiego grona odbiorców. Podobnie w odniesieniu do publikacji
w prasie wskazywano, Īe artykuáy zawierające informacje o dziczyĨnie ukazywaáy
siĊ jedynie w prasie branĪowej, do której dostĊp mają jedynie osoby związane z branĪą
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miĊsną lub áowiecką. Pod rozwagĊ naleĪy poddaü stwierdzenia respondentów, jakoby
zwiĊkszenie dostĊpnoĞci informacji na temat miĊsa dzikich zwierząt moĪe wpáynąü na wzrost
spoĪycia dziczyzny przez polskich konsumentów. Warto takĪe wspomnieü,
Īe zainteresowanie dziczyzną deklarowane w badaniach nie przekáada siĊ wielkoĞü spoĪycia,
które w Polsce utrzymuje siĊ na poziomie marginalnym (Górecka i SzmaĔko, 2010).
Audycje o tematyce leĞnej przedstawiają gáównie funkcjonowanie lasu jako organizmu
biologicznego, ale takĪe mają na celu zapoznanie odbiorców gáównie z specyfiką pracy
leĞników oraz zasadami funkcjonowania PaĔstwowego Gospodarstwa LeĞnego Lasy
PaĔstwowe. W sporadycznych przypadkach traktują o myĞlistwie, polityce áowieckiej, czy
samej dziczyĨnie jako produkcie spoĪywczym. Dziczyzna w roli skáadnika diety
przedstawiana jest gáównie w programach kulinarnych. Eksplorując ramowy program
telewizyjny wskazaü moĪna, Īe przeciĊtny konsument codziennie ma moĪliwoĞü obejrzenia
przynajmniej jednego programu kulinarnego, w którym prezentowane są produkty,
przepisy oraz porady dotyczące wyboru ĪywnoĞci, sposobu jej obróbki i inne aspekty
związane z ĪywnoĞcią i Īywieniem. Raport opublikowany przez KRRiT wskazuje,
Īe w 2017 roku, w jednej z czterech najbardziej popularnych stacji, których udziaá w rynku
to ok 10%, w pierwszej dwudziestce audycji gromadzących najwiĊkszą liczbĊ widzów,
znalazáy siĊ 3programy o tematyce kulinarnej (Najpopularniejsze audycje…, 2018). Jednak
iloĞü programów, w których wykorzystywana jest dziczyzna jest znikoma. Oczywistym
argumentem jest cena i dostĊpnoĞü dziczyzny. Audycja promująca produkty bĊdące poza
zasiĊgiem przeciĊtnego konsumenta ma mniejszą siáĊ oddziaáywania – nie bĊdzie wiĊc
emitowana w godzinach najwiĊkszej oglądalnoĞci.
Dla wspóáczesnych konsumentów istotnym narzĊdziem komunikacji są takĪe serwisy
spoáecznoĞciowe w Internecie. RolĊ tego kanaáu komunikacji podkreĞla mnogoĞü profili
stworzonych przez punkty sprzedaĪy, równieĪ sklepów z dziczyzną. Regularnie
aktualizowana strona lub profil zapewnia nie tylko dostarczenie konsumentom najbardziej
wiarygodnych informacji, ale takĪe uáatwia kontakt z punktem np. poprzez czat lub
wyĞwietlane w czasie rzeczywistym komentarze. Poprzez e-sklepy moĪna równieĪ
dziczyznĊ nabyü (KwieciĔska i in., 2017).
Konsumenci dziczyzny dodatkowo mogą zasiĊgnąü informacji na temat miĊsa i jego
sposobu obróbki od osób bezpoĞrednio związanych z pozyskaniem miĊsa, tj. od myĞliwych.
Wiedza myĞliwych natomiast, w duĪej mierze przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.
Biorąc pod uwagĊ wiarygodnoĞü informacji, nieformalne Ĩródáa informacji cieszą siĊ duĪym
zaufaniem konsumentów dziczyzny (KwieciĔska i in., 2017). Badania dowodzą takĪe, Īe
osoby z grona rodziny i znajomych myĞliwych spoĪywają miĊso dzikich zwierząt czĊĞciej niĪ
osoby, które nie mają takich powiązaĔ (Bodnar i wsp., 2014; Chardonnet i in., 2002).
Celem niniejszej publikacji byáo wskazanie gáównych Ĩródeá informacji mających
wpáyw na poziom wiedzy polskich konsumentów o dziczyĨnie. PodjĊto równieĪ próbĊ
okreĞlenia zakresu informacji niezbĊdnych w procesie decyzyjnym, dotyczącym zakupu
i konsumpcji dziczyzny.

Materiaáy i metodyka
W publikacji przestawiono wyniki ogólnopolskiego badania iloĞciowego,
przeprowadzonego w grudniu 2016 roku. Badanie metodą wywiadów telefonicznych
wspomaganych komputerowo (CATI) zrealizowano w grupie 450 respondentów. Próba
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badawcza odzwierciedlaáa reprezentatywnoĞü iloĞci mieszkaĔców w danym województwie,
zgodnie z danymi Gáównego UrzĊdu Statystycznego. Badanie kierowane byáo do osób
deklarujących spoĪywanie dziczyzny. Z uwagi na niską zwrotnoĞü badania, osiągającą
poziom 4%, oraz brak danych Ĩródáowych pozwalających skonstruowaü skalĊ czĊstoĞci
konsumpcji dziczyzny, parametr ten nie stanowiá kryterium doboru próby. Jako dolną
granicĊ wieku, w oparciu o dane GUS, wskazano 25 lat. Jest to wiek, w którym najwiĊkszy
odsetek konsumentów tworzy odrĊbne gospodarstwo domowe, co przekáada siĊ
na zniwelowanie wpáywu czáonków rodziny oraz wyksztaácenie wáasnych zachowaĔ
konsumenckich. StrukturĊ grupy badanej przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej
Table 1. Sample profile
Kryterium

Liczba

Odsetek

Wiek
25 – 34 lat

167

37

35 – 44 lat

122

27

45 – 54 lat

111

25

PowyĪej 55 lat

50

11

Miejsce zamieszkania
Miasto

246

55

WieĞ

204

45

Wyksztaácenie
Podstawowe

11

2

ĝrednie/zawodowe

348

77

WyĪsze

91

20

Respondent ma kontakt z osobami z sektora dziczyzny

144

32

Respondent nie ma kontaktu z osobami z sektora dziczyzny

306

68

Powiązania

ħródáo: badanie wáasne.

Parametrami charakteryzującymi respondentów byáa m.in. stycznoĞü z hodowcami
zwierzyny, myĞliwymi, oraz osobami zajmującymi siĊ przetwórstwem oraz obrotem
dziczyzną, a takĪe wáasne doĞwiadczenia w tym zakresie. W badanej grupie 10%
respondentów sama podejmowaáa dziaáania związane z pozyskaniem, przetwórstwem lub
obrotem dziczyzną. Blisko jedna trzecia respondentów deklarowaáa osobisty kontakt
z myĞliwymi lub przetwórcami i byá to najczĊĞciej czáonek rodziny lub osoba z krĊgu
znajomych.
Na potrzeby niniejszej publikacji, analizie poddano 3 pytania dotyczące informacji
na temat dziczyzny: ich Ĩródeá, zakresu oraz zaangaĪowania konsumentów. Pytanie
dotyczące aktywnego poszukiwania informacji opatrzono skalą dychotomiczną. IstotnoĞü
poszczególnych Ĩródeá wiedzy pozyskiwanej bądĨ poszukiwanej respondenci okreĞlali
w piĊciostopniowej skali Likerta, zakres informacji okreĞlano w skali trzystopniowej,
uwzglĊdniając ich istotnoĞü. Do przeprowadzenia analizy statystycznej wykorzystano
tabele krzyĪowe, analizĊ czĊstoĞci, okreĞlono poziom istotnoĞci oraz wspóáczynnik
korelacji Pearsona.
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Wyniki badaĔ
Wykorzystywane Ĩródáa informacji
W toku badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy poszukują informacji
o dziczyĨnie w sposób aktywny – podejmują Ğwiadome kroki w tym celu, czy teĪ
informacje takie docierają do nich mimowolnie. Ponad 84% badanych przyznaáo,
Īe nie podejmuje dziaáaĔ, mających na celu poszerzenie wiedzy związanej z zakupem
i konsumpcja miĊsa dzikich zwierząt. Przyczyny moĪna szukaü w niskiej dostĊpnoĞci
informacji, co wyraĨnie podkreĞlają myĞliwi i osoby dziaáające w sektorze podaĪowym
rynku miĊsa (KwieciĔska i in., 2016).
UwzglĊdniając socjodemograficzne cechy respondentów podkreĞliü naleĪy,
Īe poszukiwanie wiadomoĞci deklarowaáo 21% mieszkaĔców wsi i jedynie 11%
mieszkaĔców miasta. Wskazano, Īe informacji czĊĞciej poszukiwaáy osoby pomiĊdzy 34 a 55
rokiem Īycia, natomiast uwzglĊdniając poziom wyksztaácenia stwierdzono, Īe wiĊkszą
aktywnoĞü deklarowaáy osoby z wyksztaáceniem podstawowym. Co ciekawe, respondenci
mający w swoim najbliĪszym otoczeniu osobĊ funkcjonującą w branĪy dziczyzny, czĊĞciej
niĪ osoby niezwiązane z sektorem poszukiwaáy informacji, choü róĪnica dla obu grupy
wynosiáa jedynie 5%. Przeprowadzona analiza nie wykazaáa zaleĪnoĞci istotnej statystycznie
miĊdzy cechami respondentów a aktywnym poszukiwaniem informacji na temat dziczyzny.
Kolejną kwestią podniesioną w badaniu byáy Ĩródáa, z jakich konsument potencjalnie
moĪe uzyskaü informacje, niezaleĪnie od tego, czy podejmowaá w tym celu Ğwiadome
dziaáanie. PodkreĞliü naleĪy, Īe wspóáczesny konsument jest otoczony chmurą informacji
i nie zawsze zdobywanie wiedzy wymaga od niego zaangaĪowania. W tabeli 2 przedstawiono
zaleĪnoĞci miĊdzy cechami konsumenta i wykorzystywanymi Ĩródáami informacji.
Tabela 2. Wpáyw wybranych cech respondenta na wybór kanaáu informacji
Table 2. The effect of respondent's features on their choice of the information source
Skąd respondent czerpie
informacje

Wiek

Wyksztaácenie

Miejsce
zamieszkania

Powiązania

r

p-value

r

p-value

r

p-value

r

z programów kulinarnych

0,106

0,025*

-0,109

0,021*

-0,019

0,682

-0,056

0,238

z Internetu

-0,032

0,501

-0,031

0,519

-0,013

0,780

0,146

0,002*

od rodziny i znajomych

0,038

0,417

-0,149

0,002*

0,040

0,396

0,000

0,996

od lekarzy i specjalistów

0,033

0,488

-0,020

0,675

0,016

0,743

0,122

0,010*

od sprzedawcy

0,113

0,016*

-0,025

0,591

-0,011

0,811

0,009

0,849

z etykiet i opakowaĔ

-0,018

0,702

-0,028

0,561

0,031

0,518

0,039

0,407

z reklamy

-0,058

0,221

0,039

0,407

-0,074

0,118

0,009

0,849

z ulotek sklepowych

-0,088

0,063

0,131

0,005*

0,015

0,759

0,016

0,740

z artykuáów prasowych

0,022

0,645

0,086

0,068

-0,028

0,554

-0,004

0,934

z ksiąĪek kulinarnych

-0,041

0,390

-0,001

0,976

0,050

0,288

0,121

0,010*

0,127

0,124

0,008*

od obsáugi w restauracji
-0,066
0,161
-0,089
0,060
0,072
gdzie: r – wspóáczynnik korelacji Pearsona, * - istotne statystycznie przy p <0,05.
ħródáo: badanie wáasne.
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Wyniki badania nie wskazują istotnych statystycznie powiązaĔ miĊdzy miejscem
zamieszkania respondenta a Ĩródáami informacji na temat dziczyzny. Co ciekawe,
mieszkaĔcy miast czĊĞciej korzystali z informacji umieszczanych w prasie oraz
przekazywanych w formie reklam, ale rzadziej zasiĊgali opinii od pracowników lokali
gastronomicznych, niĪ mieszkaĔcy wsi. PodkreĞliü naleĪy, Īe mieszkaĔcy miast znacznie
czĊĞciej spoĪywali dziczyznĊ w lokalach gastronomicznych niĪ mieszkaĔcy wsi. Blisko
26% mieszkaĔców miast wskazaáo, Īe najczĊĞciej dziczyznĊ spoĪywa w restauracjach,
podczas gdy dla mieszkaĔców wsi odsetek ten wyniósá 12%. Sposób okreĞlenia istotnoĞci
pozostaáych Ĩródeá informacji nie wskazaá znaczących róĪnic miĊdzy postawami
mieszkaĔców wsi i miast.
W odniesieniu do wieku respondentów wykazano, Īe w istotny sposób decydowaá
on o wyborze Ĩródeá informacji, takich jak programy kulinarne dostĊpne w mediach oraz
pozyskiwanie danych od sprzedawców. PodkreĞliü naleĪy, Īe najczĊĞciej wybieranym przez
badanych Ĩródáem informacji o dziczyĨnie są programy kulinarne prezentowane w
telewizji. WiedzĊ o dziczyĨnie z tego medium czerpie co piąty respondent w wieku
powyĪej 50 lat. W opozycji stoi grupa badanych w wieku od 25 do 34 lat, z których jedynie
12% wskazaáo istotnoĞü Ĩródáa informacji na poziomie 4 i 5.
W przypadku wskazanych skrajnych grup: najstarszych i najmáodszych uczestników
badania, uzyskano interesujące wyniki dotyczące poszukiwania danych w Internecie. Choü
wydawaü by siĊ mogáo, Īe z tego medium korzystają máodsi konsumenci, w odniesieniu
do dziczyzny, jest to znacznie mniejszy odsetek niĪ w grupie osób w wieku 55 lat i wiĊcej.
Najmáodsi respondenci, czĊĞciej niĪ osoby z najstarszej grupy badanych, zasiĊgali
informacji od lekarzy i specjalistów, korzystali z ulotek oraz wiadomoĞci z prasy.
Nie wykazano jednak zaleĪnoĞci istotnej statystycznie.
Z perspektywy prowadzonych badaĔ ciekawe Ĩródáo informacji stanowi prasa.
KwieciĔska i in. (2016) wskazują, Īe zdaniem grupy „ekspertów”, dziaáających aktywnie
w sektorze podaĪowym rynku dziczyzny, informacje na temat dziczyzny w prasie nie są
dostĊpne dla przeciĊtnego konsumenta. Publikowane są gáównie w czasopismach
branĪowych, kierowanych do myĞliwych, pracowników sektora leĞnego, czy osób
związanych z rynkiem spoĪywczym, w tym rynkiem miĊsa. Zdaniem „ekspertów”
w ogólnodostĊpnej prasie pojawiają siĊ sporadycznie, gáównie w czasie Ğwiąt religijnych
i przygotowaĔ do tych wydarzeĔ, kiedy dieta i decyzje zakupowe konsumentów zmieniają
siĊ na krótki czas. MyĞliwi i osoby zajmujące siĊ obrotem dziczyzną wskazują, Īe w tych
okresach równieĪ wzrasta popyt na dziczyznĊ, uznawaną przez konsumentów za produkt
luksusowy (KwieciĔska i in., 2016). Z perspektywy psychologii konsumpcji, wybór
produktu niekonsumowanego na co dzieĔ, o wyĪszej wartoĞci i odmiennych cechach, moĪe
sáuĪyü do pokreĞlenia pozycji spoáecznej (Jaworski i Fabisiak, 2017). SpoĪywanie obfitych,
wyszukanych potraw, np. z droĪszych, trudnodostĊpnych produktów czĊsto sáuĪy
podkreĞleniu rangi wydarzenia (Makaáa, 2014). WĞród konsumentów dziczyzny, jedynie
co piąty respondent wskazaá, Īe w jego gospodarstwie domowym dziczyznĊ przyrządza siĊ
wyáącznie na specjalne okazje. Regularna konsumpcja produktu moĪe niwelowaü jego
symboliczne znaczenie.
Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoliáo na stwierdzenie, Īe osoby mające
kontakt z myĞliwymi, hodowcami zwierzyny lub przetwórcami dziczyzny, poszukiwaáy
informacji o dziczyĨnie u rodziny i znajomych. W dalszej kolejnoĞci za istotne Ĩródáa
wiedzy o dziczyĨnie wymieniano sprzedawców, a takĪe informacje umieszczone
na etykiecie. Warto równieĪ wskazaü, Īe 12% respondentów deklarowaáo kupno, a 9%
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badanych bezpáatnie otrzymywaáo dziczyznĊ bezpoĞrednio od myĞliwego. Kontynuując:
12% zakupiáo, a 33% respondentów otrzymaáo miĊso za darmo od czáonka rodziny.
UwzglĊdniając taki rodzaj nabywania produktu uznaü naleĪy, Īe przekazywanie wiedzy
i informacji o dziczyĨnie jest nierozerwalnie związane z jej dystrybucją. RównieĪ rola
sprzedawców w sklepach jest niepodwaĪalna – 59% ogóáu respondentów wskazaáo, Īe z ich
wiedzy korzysta bardzo chĊtnie. Co ciekawe, w odniesieniu do ĪywnoĞci ogóáem, jedynie
8% respondentów wskazaáo opiniĊ sprzedawcy, jako czynnik wpáywający na ich wybory
rynkowe (Maciejewski, 2011).
NajwyĪszy odsetek odpowiedzi dotyczących istotnoĞci Ĩródeá informacji odnotowano
dla treĞci umieszczonych na etykiecie produktu, co jest zgodne z wynikami badaĔ
prowadzonymi wĞród konsumentów na rynku ĪywnoĞci. Jak wskazaáy Ozimek
i Tomaszewska (2011) na szczycie hierarchii istotnoĞci informacji o ĪywnoĞci znajdują siĊ
te, umieszczane na opakowaniu produktu. UwaĪne czytanie etykiet byáo teĪ jednym
z gáównych sposobów ograniczania poziomu ryzyka zaraĪenia siĊ chorobą odzwierzĊcą,
wskazywanych przez konsumentów dziczyzny (KwieciĔska i in., 2015).

Zakres informacji
Wskazane cechy socjoekonomiczne charakteryzujące konsumentów wpáywaáy nie
tylko na sposób pozyskiwania informacji o dziczyĨnie, ale takĪe na ich zakres. W tabeli 3
przedstawiono odsetek respondentów, wskazujący wybrane kategorie najczĊĞciej
pozyskiwanych informacji na temat dziczyzny.
Tabela 3. Wpáyw wybranych cech respondenta na treĞü najczĊĞciej pozyskiwanych informacji (w %)
Table 3. The influence of selected respondent's features on the content of the most frequently obtained information
Cechy respondenta
Zakres informacji

Termin przydatnoĞci

Wiek w latach

Wyksztaácenie

Miejsce
zamieszkania

25–34

35–44

45–54

>55

I

II

III

Miasto

WieĞ

44,9

42,6

54,1

52,0

72,7

44,8

53,8

55,7

37,3

àącznie
z N=450

47,3

Sposób obróbki

18,0

27,0

31,5

26,0

27,3

22,1

34,1

26,8

22,1

24,7

WartoĞü odĪywcza

14,4

20,5

15,3

20,0

18,2

13,8

28,6

19,9

13,2

16,9

Wpáyw na zdrowie

17,4

27,9

22,5

18,0

18,2

17,8

36,3

24,8

17,6

21,6

Sposób pozyskania

17,4

30,3

28,8

24,0

36,4

23,9

25,3

26,4

22,1

24,4

Pochodzenie

27,5

32,8

41,4

32,0

45,5

33,3

29,7

38,2

26,5

32,9

Cena

38,9

31,1

42,3

26,0

54,5

35,6

36,3

41,9

29,4

36,2

Miejsce zakupu

22,8

22,1

26,1

10,0

54,5

20,7

23,1

27,2

15,7

22,0

gdzie: I – podstawowe, II – Ğrednie/zawodowe, III – wyĪsze;
ħródáo: badanie wáasne.

W odniesieniu do badanej próby stwierdzono, Īe konsumenci za najbardziej istotne
uznali informacje na temat terminu przydatnoĞci do spoĪycia oraz ceny dziczyzny.
Wykazano równieĪ, Īe mieszkaĔcy wsi okreĞlali istotnoĞü kaĪdej kategorii informacji
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na poziomie niĪszym niĪ respondenci z miasta. W przypadku kaĪdej kategorii informacji
wykazano zaleĪnoĞü statystyczną (tabela 4). Wiek natomiast nie wpáywaá w istotny sposób
na zachowania konsumentów w odniesieniu do poszukiwanych informacji.
Tabela 4. ZaleĪnoĞü miĊdzy wybranymi cechami respondenta a treĞcią pozyskiwanych informacji
Table 4. The effect of respondent's features on their choice of the information content
Cechy respondenta
Zakres informacji

Wiek

Wyksztaácenie

Miejsce
zamieszkania

Powiązania

r

p-value

r

p-value

r

p-value

r

p-value

Termin przydatnoĞci

0,045

0,341

0,002

0,962

-0,220

0,000*

-0,113

0,017*

Sposób obróbki

0,091

0,054

0,015

0,755

-0,124

0,009*

0,006

0,899

WartoĞü odĪywcza

0,029

0,538

0,086

0,068

-0,166

0,000*

0,024

0,608

Wpáyw na zdrowie

0,040

0,397

0,097

0,040*

-0,161

0,001*

-0,004

0,938

Sposób pozyskania

0,070

0,138

-0,069

0,142

-0,119

0,012*

-0,058

0,218

Pochodzenie

0,063

0,183

-0,063

0,182

-0,178

0,000*

-0,045

0,339

Cena

-0,024

0,607

-0,031

0,511

-0,194

0,000*

-0,138

0,003*

Miejsce zakupu
0,003
0,947
-0,113
0,017*
-0,194
0,000*
gdzie: r – wspóáczynnik korelacji Pearsona, * - istotne statystycznie przy p <0,05.

-0,028

0,560

ħródáo: badanie wáasne.

NiezaleĪnie od cech charakteryzujących respondenta, najrzadziej poszukiwanymi
danymi na temat dziczyzny byáy: wartoĞü odĪywcza, wpáyw tego rodzaju miĊsa na zdrowie
oraz miejsce zakupu. Uzyskane wyniki uzasadniaü moĪe poziom ĞwiadomoĞci osób
spoĪywających dziczyznĊ, wybierających tego rodzaju produkt wáaĞnie z uwagi na jego
parametry fizykochemiczne oraz znaczenie Īywieniowe. Odnosząc siĊ do miejsca zakupu
dziczyzny wskazaü naleĪy, iĪ jedynie 10% respondentów deklarowaáo poszukiwanie
nowych miejsc, gdzie nabyü moĪna miĊso oczekiwanej jakoĞci. Jak wskazuje KwieciĔska
i in. (2015), nabywanie dziczyzny w sprawdzonym, znanym miejscu, stanowi, podobnie
jak czytanie etykiet, sposób redukcji ryzyka naraĪenia konsumenta na zagroĪenia związanie
z konsumpcją miĊsa. Poczucie bezpieczeĔstwa jest wiĊc istotnym aspektem
determinującym zachowania nabywcze.

Podsumowanie
Wraz z rozwojem technologii zmienia siĊ sposób przekazywania danych, co z kolei
stanowi katalizator zmian w zachowaniach Īywieniowych konsumentów. Informacje
nie przepáywają w jednym kierunku, ale tworzą skomplikowaną sieü, w której znajdują
siĊ konsumenci, producenci, dystrybutorzy i wiele innych ogniw rynku. Konsumenci
dziczyzny jedynie w niewielkiej czĊĞci wykazują aktywnoĞü związaną ze zdobywaniem
nowych informacji na temat miĊsa. Mimo braku zaangaĪowania takie informacje jednak
do nich docierają, a ich dostĊpnoĞü wydaje siĊ wiĊksza, niĪ wskazywana przez myĞliwych
i osoby z sektora podaĪy, co wskazywano w przytoczonych w badaniach.
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Dowiedziono, Īe istotną rolĊ w przekazywaniu informacji na temat dziczyzny
odgrywają czáonkowie rodziny i znajomi. Czynnik ten powinien zostaü uwzglĊdniony
podczas kreowania koncepcji programów oraz materiaáów promocyjnych dotyczących
dziczyzny. Istotne jest, aby podane treĞci byáy zrozumiaáe dla potencjalnego odbiorcy,
co przeáoĪyü siĊ moĪe na áatwe przekazanie zdobytej wiedzy kolejnym interlokutorom.
Istotna rola etykiet w dostarczaniu informacji nie jest specyficzna dla dziczyzny.
W kontekĞcie wyrobów z miĊsa dzikich zwierząt uzasadnione wydaje siĊ jednak zwrócenie
szczególnej uwagi na wymiar graficzny opakowania oraz etykiety, jako jej integralnej
czĊĞci. Na zainteresowanie konsumentów dziczyzną wpáyw moĪe mieü przedstawienie
symboli i ilustracji powszechnie kojarzących siĊ z lasem, naturalnym Ğrodowiskiem
bytowania zwierzyny. Istotne jest równieĪ wyeksponowanie na etykiecie informacji
dotyczących pochodzenia produktu oraz jego terminu przydatnoĞci do spoĪycia, poniewaĪ
są to informacje poszukiwane przez nabywców dziczyzny. Dodatkowym udogodnieniem
dla konsumentów moĪe byü umieszczenie informacji dotyczących dalszej obróbki miĊsa,
co mogáoby uáatwiü nabywcom podjĊcie decyzji o zakupie produktu. Brak wiedzy na temat
przydatnoĞci kulinarnej miĊsa zwierząt áownych moĪe stanowiü czynnik ograniczający
zainteresowanie produktem.
Przeprowadzone badanie iloĞciowe potwierdziáo znaczącą rolĊ materiaáów
informacyjnych, dostĊpnych w punktach sprzedaĪy, oraz informacji przekazywanych przez
sprzedawców. PoniewaĪ konsumenci nabywają dziczyznĊ w punktach róĪnego typu, trudno
jest zdefiniowaü uniwersalny zbiór zasad, jakimi kierowaü powinni siĊ sprzedawcy.
Punktem wspólnym natomiast powinna byü treĞü oraz rzetelnoĞü informacji, a takĪe
przystĊpny sposób ich przekazywania. W kwestii kompozycji i treĞci materiaáów
informacyjnych wdroĪone mogą zostaü zaáoĪenia odnoszące siĊ do etykiet.
W kontekĞcie najmniej popularnych Ĩródeá informacji na temat dziczyzny podkreĞliü
naleĪy niewykorzystany potencjaá medium jakim jest telewizja. WĞród zaleceĔ dotyczących
tego kanaáu informacji wskazaü moĪna prezentacjĊ treĞci w czasie wysokiej oglądalnoĞci.
Kluczowe równieĪ okazaü siĊ moĪe przedstawienie i wyjaĞnienie tematyki dziczyzny
uwzglĊdniając aspekty prawne, Īywieniowe, áowieckie, a finalnie kulinarne. Holistyczne
ujĊcie zagadnienia mogáoby siĊ przyczyniü do zmiany postrzegania áowiectwa przez
konsumentów oraz wzrostu zainteresowania tematyką dziczyzny.
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Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa uĪytkowania
wieczystego gruntu
The Theoretical and Practical Aspects of Appraisal
of the Perpetual Usufruct Right to Land
Synopsis. Celem artykuáu jest porównanie zasad okreĞlania wartoĞci gruntu w zaleĪnoĞci od celu
wyceny związanego z uĪytkowaniem wieczystym oraz wskazanie gáównych problemów związanych
z wyceną tego prawa. Zakres artykuáu obejmuje problematykĊ wyceny dla nastĊpujących celów:
oddania nieruchomoĞci w uĪytkowanie wieczyste, aktualizacji opáat z tytuáu uĪytkowania
wieczystego, przeksztaácenia prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci oraz obrotu
wtórnego uĪytkowaniem wieczystym. Do zrealizowania celu wykonano przegląd literatury i
przepisów prawa oraz przeprowadzono ankietĊ wĞród osób posiadających uprawnienia w zakresie
szacowania nieruchomoĞci. Uzyskane wyniki badaĔ potwierdzają niedoskonaáoĞü przepisów
regulujących zasady wyceny związanej z prawem uĪytkowania wieczystego, skutkujących
odmiennym poziomem wartoĞci w zaleĪnoĞci od celu szacowania. RównieĪ w opinii rzeczoznawców
majątkowych taka wycena przysparza trudnoĞci.
Sáowa kluczowe: nieruchomoĞü, uĪytkowanie wieczyste, wycena
Abstract. The main purpose of this study is the comparison of the rules in order to specify the
appraisal of the land according to the aim of the appraisal connected with the perpetual usufruct.
Another purpose is to indicate main problems related to the appraisal of this right. The area of the
study covers the rules and the problems of the appraisal of this law for the following aims:
establishment of the perpetual usufruct, update the charges for the perpetual usufruct, the
transformation the perpetual usufruct into ownership and the secondary sale. The analysis of the
source literature and the regulations were applied and the survey was conducted among the persons
who are authorized to appraise the real estate in order to achieve the purpose of the study. The
obtained results confirm the imperfection of the provisions regulating the appraisal principles related
to the right of perpetual usufruct. This results in a different level of value depending on the purpose of
the estimation. Also in the property appraisers opinion, the appraisal connected with the perpetual
usufruct poses difficulties.
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JEL Classification: R14, R52

1
dr inĪ., Katedra Ekonomiki Rolnictwa i MiĊdzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: elwira_laskowska@sggw.pl;
https://orcid.org/0000-0002-4577-4283
2
mgr inĪ., Katedra Ekonomiki Rolnictwa i MiĊdzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: anna_twardowska@sggw.pl;
https://orcid.org/0000-0002-6079-3044

324

E. Laskowska, A. Twardowska

WstĊp
Majątek publiczny, który jest we wáadaniu Skarbu PaĔstwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego, moĪe byü wykorzystywany przez te organy w róĪny sposób. Przepisy
prawa, w szczególnoĞci ustawa z 1997 roku o gospodarce nieruchomoĞciami, przewiduje
szereg form gospodarowania nieruchomoĞciami wchodzącymi w skáad tego majątku. Jedną
z nich jest prawo uĪytkowania wieczystego.
Instytucja uĪytkowania wieczystego ma w Polsce dáugą tradycjĊ i wpisaáa siĊ w
katalog form prawnych gospodarowania nieruchomoĞciami publicznymi. UĪytkowanie
wieczyste jest charakterystyczne dla polskiego porządku prawnego, jego konstrukcja jest
unikalna na tle praw obowiązujących w innych paĔstwach. UĪytkowanie wieczyste zostaáo
wprowadzone do polskiego systemu prawnego w latach szeĞüdziesiątych ubiegáego wieku,
jednak mimo znaczących zmian, jakie zaszáy od tego czasu w kraju, istota i zakres
uĪytkowania wieczystego nie ulegáy znaczącym modyfikacjom. Jest to przesáanką do wielu
kontrowersji powstających wokóá tego prawa. Mimo, Īe popularnoĞü tej formy
gospodarowania nieruchomoĞciami systematycznie maleje, to wciąĪ duĪa czĊĞü gruntów
publicznych jest objĊta uĪytkowaniem wieczystym.
W związku z tym, iĪ instytucja uĪytkowania wieczystego dotyczy mienia publicznego,
przepisy prawa wskazują na obligatoryjną obecnoĞü rzeczoznawcy majątkowego na
wszystkich etapach trwania tego prawa, począwszy od jego ustanowienia, aĪ po
wygaĞniĊcie. Z tego powodu w polskim prawodawstwie zostaáy szczegóáowo uregulowane
sposoby i zasady wyceny nieruchomoĞci bĊdącej przedmiotem prawa uĪytkowania
wieczystego.
Celem niniejszego artykuáu jest porównanie zasad okreĞlania wartoĞci gruntu
w zaleĪnoĞci od celu wyceny związanego z uĪytkowaniem wieczystym oraz wskazanie
gáównych problemów w związku z taką wyceną. Zastosowano nastĊpujące metody
badawcze: analizĊ opisową i przyczynowo - skutkową, metodĊ porównawczą oraz badanie
ankietowe. Dla potrzeb realizacji celu wykorzystano nastĊpujące Ĩródáa: przepisy prawa,
literaturĊ przedmiotu oraz opinie rzeczoznawców majątkowych.

UĪytkowanie wieczyste w polskim systemie prawnym
UĪytkowanie wieczyste jest prawnorzeczową formą dáugoterminowego korzystania
z gruntów Skarbu PaĔstwa bądĨ jednostek samorządu terytorialnego. W polskim
prawodawstwie uĪytkowanie wieczyste zostaáo uformowane jako prawo rzeczowe,
umiejscowione pomiĊdzy prawem wáasnoĞci – najsilniejszym prawem rzeczowym,
a ograniczonymi prawami rzeczowymi (Ignatowicz i Stefaniuk, 2012).
Zgodnie z art. 233 Kodeksu cywilnego, uĪytkowanie wieczyste zostaáo zdefiniowane
w nastĊpujący sposób: „w granicach, okreĞlonych przez ustawy i zasady wspóáĪycia
spoáecznego oraz przez umowĊ o oddanie gruntu Skarbu PaĔstwa lub gruntu naleĪącego do
jednostek samorządu terytorialnego bądĨ ich związków w uĪytkowanie wieczyste,
uĪytkownik moĪe korzystaü z gruntu z wyáączeniem innych osób. W tych samych granicach
uĪytkownik wieczysty moĪe swoim prawem rozporządzaü” (Kodeks cywilny, 1964). Z
przytoczonej definicji wynika, iĪ uĪytkownikowi wieczystemu przysáugują dwa
podstawowe uprawnienia, charakterystyczne równieĪ dla prawa wáasnoĞci: uprawnienie do
korzystania z nieruchomoĞci oraz do rozporządzania swoim prawem.
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Prawo uĪytkowania wieczystego jest prawem odpáatnym. W momencie ustanowienia
prawa uĪytkowania wieczystego istnieje koniecznoĞü zapáaty tzw. opáaty pierwszej,
wynoszącej od 15 do 25% wartoĞci gruntu (Ustawa o gospodarce…, 1997, art. 72 ust. 2).
Ponadto uĪytkownik wieczysty jest zobowiązany w czasie trwania tego prawa do
uiszczania opáat rocznych (Kodeks cywilny, 1964, art. 238). Stawki procentowe opáat
rocznych ksztaátują siĊ od 0,3 do 3% w zaleĪnoĞci od celu, na jaki grunt zostaá oddany w
uĪytkowanie wieczyste (Ustawa o gospodarce…, 1997, art. 72 ust. 3). NaleĪy przy tym
zauwaĪyü iĪ mimo, Īe stawka opáaty rocznej w okresie trwania uĪytkowania wieczystego
nie podlega zmianie (o ile nie zmieniono sposobu korzystania z nieruchomoĞci), to
uĪytkownicy wieczyĞci nie mają pewnoĞci co do wysokoĞci bieĪących kosztów
wynikających z wykonywania uĪytkowania wieczystego, bowiem wartoĞü gruntu moĪe
ulec zmianie, co z kolei jest przyczyną aktualizacji wysokoĞci opáaty rocznej.
Przesáankami, które najczĊĞciej decydują o zmianie wartoĞci nieruchomoĞci są przede
wszystkim: zmiany cen na lokalnych rynkach nieruchomoĞci, uchwalenie lub zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądĨ zmiany w otoczeniu
nieruchomoĞci, w szczególnoĞci na skutek realizacji inwestycji infrastrukturalnych
(Dydenko, 2012).
Podstawą okreĞlenia wysokoĞci opáat oraz ich aktualizacji, oprócz stawek
procentowych, jest wartoĞü nieruchomoĞci gruntowej oszacowana przez rzeczoznawcĊ
majątkowego.

Zasady wyceny nieruchomoĞci związanej z uĪytkowaniem wieczystym
w zaleĪnoĞci od celu szacowania
Wycena nieruchomoĞci związanej z prawem uĪytkowania wieczystego jest
obligatoryjna w nastĊpujących sytuacjach (Klusek, 2006):
x Skarb PaĔstwa lub jednostka samorządu terytorialnego planują oddaü nieruchomoĞü
w uĪytkowanie wieczyste,
x przeprowadza siĊ proces aktualizacji opáat rocznych z tytuáu uĪytkowania wieczystego,
x prawo uĪytkowania wieczystego wygasa, na skutek upáywu okresu ustalonego w
umowie o oddanie nieruchomoĞci w uĪytkowanie wieczyste lub teĪ, jeĪeli umowa
zostanie rozwiązana przed upáywem tego okresu,
x wáaĞciciel nieruchomoĞci (Skarb PaĔstwa lub jednostka samorządu terytorialnego)
sprzedaje nieruchomoĞü uĪytkownikowi wieczystemu lub nastĊpuje przeksztaácenie
prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci.
Oprócz wyĪej wymienionych celów, fakultatywnie dokonuje siĊ wyceny gruntu jako
prawa uĪytkowania wieczystego przykáadowo dla potrzeb: ustalenia ceny sprzedaĪy na
rynku wtórnym tego prawa, rachunkowoĞci, wniesienia tego prawa jako aportu do spóáki i
innych.
Szczegóáowe zasady wyceny, wedáug których dokonuje siĊ okreĞlenia wartoĞci
nieruchomoĞci związanej z prawem uĪytkowania wieczystego, regulują m.in. przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomoĞci i sporządzania operatu szacunkowego. Zasady te, w zaleĪnoĞci od celu
wyceny, przedstawiono na rysunku 1 oraz opisano poniĪej.
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Rys. 1. Schemat zasad wyceny związanej z prawem uĪytkowania wieczystego w zaleĪnoĞci od celu szacowania
Fig. 1. Scheme of valuation principles related to the right of perpetual usufruct depending on the purpose
ħródáo: opracowanie wáasne.

Oddanie gruntu w uĪytkowanie wieczyste oraz aktualizacja opáat rocznych
WartoĞü nieruchomoĞci jest okreĞlana wedáug stanu nieruchomoĞci oraz cen na datĊ
oddania nieruchomoĞci w uĪytkowanie wieczyste albo na dzieĔ aktualizacji opáat z tytuáu
uĪytkowania wieczystego, z uwzglĊdnieniem celu, na jaki uĪytkowanie wieczyste zostaáo
ustanowione (Rozporządzenie…, 2004, §28 ust. 5). UĪyte okreĞlenie „stan nieruchomoĞci”
naleĪy rozumieü jako „stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-uĪytkowy,
stopieĔ wyposaĪenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a takĪe stan otoczenia
nieruchomoĞci, w tym wielkoĞü, charakter i stopieĔ zurbanizowania miejscowoĞci, w której
nieruchomoĞü jest poáoĪona” (Ustawa o gospodarce…, 1997, art. 4 pkt. 17).
Kolejna zasada stanowi, Īe przy okreĞlaniu wartoĞci nieruchomoĞci gruntowej
niezabudowanej na potrzeby ustalenia jej ceny oddania w uĪytkowanie wieczyste lub
aktualizacji opáat rocznych wykorzystuje siĊ ceny transakcyjne sprzedaĪy nieruchomoĞci
niezabudowanych jako przedmiotu prawa wáasnoĞci (Rozporządzenie…, 2004, §28 ust. 1).
Jednak, rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomoĞci i sporządzania operatu
szacunkowego wskazuje na trzy moĪliwe przypadki, które moĪe spotkaü rzeczoznawca
majątkowy wyceniając nieruchomoĞü dla powyĪszych celów:
x na rynku wáaĞciwym dla wycenianej nieruchomoĞci istnieje obrót nieruchomoĞciami
niezabudowanymi jako przedmiotu prawa wáasnoĞci. W takiej sytuacji do porównaĔ
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przyjmuje siĊ zbiór cen transakcyjnych tych nieruchomoĞci, jako podstawy do wyceny
w podejĞciu porównawczym;
x na rynku nieruchomoĞci odpowiednim ze wzglĊdu na lokalizacjĊ przedmiotowej
nieruchomoĞci nie ma transakcji sprzedaĪy nieruchomoĞci niezabudowanych bĊdących
przedmiotem prawa wáasnoĞci, lecz dokonano transakcji sprzedaĪy takich
nieruchomoĞci jako przedmiotu uĪytkowania wieczystego. W takim przypadku wartoĞü
rynkową nieruchomoĞci jako przedmiotu prawa wáasnoĞci naleĪy okreĞliü na podstawie
relacji miĊdzy cenami nieruchomoĞci jako przedmiotu prawa wáasnoĞci, a cenami
nieruchomoĞci jako przedmiotu prawa uĪytkowania wieczystego, które zostaáy
uzyskane na innych, porównywalnych rynkach nieruchomoĞci;
x na lokalnym rynku brak jest transakcji wáasnoĞci nieruchomoĞci gruntowych
niezabudowanych oraz nie ma moĪliwoĞci wskazania relacji pomiĊdzy wartoĞcią prawa
wáasnoĞci, a wartoĞcią prawa uĪytkowania wieczystego z rynków porównywalnych. W
takiej sytuacji wartoĞü prawa wáasnoĞci moĪna okreĞliü obliczając iloraz wartoĞci
nieruchomoĞci bĊdącej przedmiotem prawa uĪytkowania wieczystego oraz
wspóáczynnika korygującego.
JeĪeli nieruchomoĞü gruntowa oddawana w uĪytkowanie wieczyste jest zabudowana,
to wówczas naleĪy okreĞliü wartoĞü caáej nieruchomoĞci, jako przedmiotu prawa wáasnoĞci.
NastĊpnie z okreĞlonej wartoĞci naleĪy wyodrĊbniü wartoĞü nastĊpujących elementów
gruntu – który zostanie oddany w uĪytkowanie wieczyste oraz budynków lub ich czĊĞci
oraz innych urządzeĔ – które staną siĊ lub stanowią wáasnoĞü uĪytkownika wieczystego
(Rozporządzenie…, 2004, §28 ust.3).
WygaĞniĊcie prawa uĪytkowania wieczystego
Zgodnie z artykuáem 33 ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami, w przypadku
wygaĞniĊcia uĪytkowania wieczystego na skutek upáywu okresu ustalonego w umowie albo
na skutek rozwiązania umowy przed upáywem tego okresu, uĪytkownikowi wieczystemu
przysáuguje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na wáasnoĞü budynki i
inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno byü równe wartoĞci tych budynków i urządzeĔ
okreĞlonej na dzieĔ wygaĞniĊcia prawa uĪytkowania wieczystego. NaleĪy przy tym
zauwaĪyü, Īe za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy
wynagrodzenie nie przysáuguje.
W powyĪszych sytuacjach wycenie podlegają wiĊc jedynie czĊĞci skáadowe gruntu,
których wartoĞü okreĞla siĊ jako wartoĞü rynkową, a jeĪeli ze wzglĊdu na rodzaj
nieruchomoĞci nie moĪna okreĞliü wartoĞci rynkowej, okreĞla siĊ wartoĞü odtworzeniową
(Rozporządzenie…, 2004, § 33).
Przeksztaácenie prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci
Zgodnie z treĞcią ustawy o przeksztaáceniu prawa uĪytkowania wieczystego w prawo
wáasnoĞci nieruchomoĞci, takie przeksztaácenie jest odpáatne (Ustawa o przeksztaáceniu…,
2005, art. 4 ust. 1). W zakresie zasad ustalenia wysokoĞci opáaty z tytuáu przeksztaácenia,
powyĪsza ustawa deleguje do art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy o gospodarce
nieruchomoĞciami, z których wynika, Īe podstawą do wyznaczenia takiej opáaty jest cena
nieruchomoĞci okreĞlona na podstawie jej wartoĞci. Ponadto, na poczet ceny nieruchomoĞci
gruntowej sprzedawanej jej uĪytkownikowi wieczystemu zalicza siĊ kwotĊ równą wartoĞci
prawa uĪytkowania wieczystego tej nieruchomoĞci, którą naleĪy obliczyü jako iloczyn
wartoĞci nieruchomoĞci gruntowej niezabudowanej bĊdącej przedmiotem prawa wáasnoĞci
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i wspóáczynnika korygującego. Wspóáczynnik korygujący oblicza siĊ zgodnie ze wzorem
(Rozporządzenie…, 2004, § 29.1):

gdzie:
Wk – wspóáczynnik korygujący;
Sr – stawka procentowa opáaty rocznej nie wiĊksza niĪ 3%;
t – liczba lat niewykorzystanego okresu uĪytkowania wieczystego;
T – liczba lat, na które ustanowiono uĪytkowanie wieczyste;
R – przeciĊtna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku nieruchomoĞci
przez rzeczoznawcĊ majątkowego, nie mniejsza jednak niĪ 0,09 i nie wiĊksza niĪ 0,12.
Przedstawiony powyĪej sposób postĊpowania jest obowiązujący w procesie
przeksztaácania prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci. Jednak
ustawa o przeksztaáceniu prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci
nieruchomoĞci przewiduje w szczególnym przypadku odmienny sposób ustalenia wartoĞci
nieruchomoĞci jako prawa wáasnoĞci. A mianowicie, jeĞli nie wczeĞniej niĪ w okresie
ostatnich dwóch lat przed dniem záoĪenia wniosku o przeksztaácenie prawa uĪytkowania
wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci byáa dokonana aktualizacja opáaty rocznej z
tytuáu uĪytkowania wieczystego, to wówczas dla ustalenia opáaty z tytuáu przeksztaácenia
prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci, przyjmuje siĊ wartoĞü
nieruchomoĞci okreĞloną dla celów tej aktualizacji (Ustawa o przeksztaáceniu…, 2005, art.
4 ust. 13). PowyĪszy przepis nie jest bezsporny. Jak wskazano poprzednio, wyceny
nieruchomoĞci w celu aktualizacji opáat rocznych dokonuje siĊ z uwzglĊdnieniem celu, na
jaki nieruchomoĞü zostaáa oddana w uĪytkowanie wieczyste, natomiast wyceny dla potrzeb
przeksztaácenia prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci dokonuje siĊ biorąc
pod uwagĊ przeznaczenie wycenianej nieruchomoĞci w dokumentach planistycznych. JeĪeli
cel oddania gruntu w uĪytkowanie wieczyste jest odmienny od aktualnego przeznaczenia –
dopuszczenie moĪliwoĞci wykorzystania operatu sporządzonego dla celów aktualizacji
wydaje siĊ w takim wypadku wątpliwe.
RównieĪ odmienny sposób ustalenia opáaty z tytuáu przeksztaácenia wprowadza
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przeksztaáceniu prawa uĪytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wáasnoĞci tych gruntów. Z mocy tej ustawy
prawo uĪytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej poáowĊ liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne, zostanie przeksztaácone w prawo wáasnoĞci z dniem
wejĞcia w Īycie ustawy tj. 1 stycznia 2019 r. Opáata z tytuáu przeksztaácenia bĊdzie
wynosiáa 20. krotnoĞü opáaty rocznej z tytuáu uĪytkowania wieczystego. Z uwagi na to, Īe
okreĞlona w powyĪszy sposób opáata nie jest ustalana w oparciu w wartoĞü praw do gruntu,
nie bĊdzie wykonywana dla tego celu wycena przez rzeczoznawcĊ majątkowego.
Wtórny obrót prawem uĪytkowania wieczystego i inne cele
WartoĞü nieruchomoĞci bĊdącej w uĪytkowaniu wieczystym okreĞla siĊ dla
pozostaáych celów, to znaczy m.in. dla potrzeb sprzedaĪy prawa uĪytkowania wieczystego
przez jej uĪytkownika wieczystego innemu podmiotowi, dla potrzeb podatkowych, w
celach odszkodowawczych, okreĞlenia wartoĞci nakáadów, przy okreĞlaniu wartoĞci
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nieruchomoĞci gruntowej jako przedmiotu prawa uĪytkowania wieczystego, wnoszonej do
spóáki w formie wkáadu niepieniĊĪnego (aportu) i inne. W tych przypadkach oszacowanie
wartoĞci nieruchomoĞci nastĊpuje na podstawie cen transakcyjnych nieruchomoĞci
gruntowych niezabudowanych bĊdących przedmiotem uĪytkowania wieczystego, z
uwzglĊdnieniem wysokoĞci stawek procentowych opáat rocznych i niewykorzystanego
okresu trwania prawa uĪytkowania wieczystego (Rozporządzenie…, 2004, § 29.3).

Problematyka wyceny dla celów związanych z uĪytkowaniem
wieczystym w opinii rzeczoznawców majątkowych
W celu pozyskania opinii na temat praktycznych aspektów wyceny, przeprowadzono
badanie ankietowe skierowane wyáącznie do osób posiadających uprawnienia zawodowe
w zakresie szacowania nieruchomoĞci. Otrzymano 59 poprawnie wypeánionych formularzy.
Badanie zostaáo przeprowadzone w maju 2016 roku.
Jako „nieruchomoĞü związaną z prawem uĪytkowania wieczystego” naleĪaáo, na
potrzeby badania, rozumieü wycenĊ nieruchomoĞci dla nastĊpujących celów: oddanie
nieruchomoĞci w uĪytkowanie wieczyste, aktualizacjĊ opáat z tytuáu uĪytkowania
wieczystego, przeksztaácenie prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci oraz
obrót wtórny prawem uĪytkowania wieczystego.
W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü
rzeczoznawców (97% ankietowanych) sporządzaáo wycenĊ nieruchomoĞci związanej
z prawem uĪytkowania wieczystego gruntu.
Wedáug ankietowanych, w zakresie wyceny nieruchomoĞci związanych z prawem
uĪytkowania wieczystego, najczĊĞciej są one przedmiotem szacowania dla celów
aktualizacji opáat rocznych (Ğrednio 42% wycen) oraz obrotu wtórnego (Ğrednio 29,7%)
(rys, 2). W odniesieniu do celu jakim jest oddanie nieruchomoĞci w uĪytkowanie
wieczyste, ponad 70% ankietowanych nie wykonywaáa operatów szacunkowych dla tego
celu. MoĪe to wynikaü z faktu, iĪ uĪytkowanie wieczyste jest coraz rzadziej ustanawianą
formą gospodarowania nieruchomoĞciami publicznymi.

Rys. 2. Udziaá wycen w zaleĪnoĞci od celu szacowania w ogólnej liczbie wycen związanych z prawem
uĪytkowania wieczystego
Fig. 2. The share of valuations depending on the purpose of the estimation in the total number of valuations related
to the right of perpetual usufruct
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ ankietowych.

330

E. Laskowska, A. Twardowska

Wyniki badania ankietowego potwierdziáy takĪe spotykane przez rzeczoznawców
trudnoĞci związane z wyceną dla celów związanych z uĪytkowaniem wieczystym. Jako
najwiĊkszy problem wskazano brak moĪliwoĞci ustalenia z rynku relacji pomiĊdzy prawem
wáasnoĞci a prawem uĪytkowania wieczystego (Ğrednia ocena 4,33 w skali 0-5, przy czym
ocena 0 wskazywaáa na brak trudnoĞci). Kolejnym problemem jest brak transakcji prawem
uĪytkowania wieczystego na lokalnym rynku. Ankietowani zwrócili teĪ uwagĊ na
niedostatecznie precyzyjne okreĞlenie sposobu wyceny w przepisach prawa (rys. 3).
Rzeczoznawcy zostali równieĪ poproszeni o ocenĊ przydatnoĞci wzoru
zamieszczonego w § 29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomoĞci i
sporządzania operatu szacunkowego, dotyczącego ustalenia relacji pomiĊdzy prawami
wáasnoĞci i uĪytkowania wieczystego. Pomimo tego, iĪ wiĊkszoĞü respondentów dosyü
dobrze oceniáa okreĞlenie zasad wyceny prawa uĪytkowania wieczystego w przepisach
prawa, to jedynie 29% respondentów uznaáo, iĪ wskazany wzór jest prawidáowy.
Zdecydowana wiĊkszoĞü, bo prawie 3/4 rzeczoznawców uwaĪa, Īe wzór ten wymaga
poprawy. NajczĊstszymi komentarzami byáy stwierdzenia, Īe wzór nie odzwierciedla
sytuacji na rynku oraz, Īe nie odpowiada rzeczywistoĞci. Rzeczoznawcy wskazywali
równieĪ, Īe wykorzystanie wzoru zaniĪa wartoĞü prawa uĪytkowania wieczystego, która
powinna byü na poziomie ok. 80% wartoĞci prawa wáasnoĞci. Podnoszono równieĪ kwestie,
Īe zgodnie ze wzorem, im wiĊcej wykorzystano juĪ prawa uĪytkowania wieczystego, tym
jego wartoĞü jest wiĊksza, co nie jest kwestią bezsporną. Ankietowani stwierdzali równieĪ,
Īe wzór powinien zostaü poprawiony przede wszystkim w zakresie stopy kapitalizacji oraz,
Īe aktualnie konstrukcja wzoru nie jest logiczna.

Rys. 3. Powody i ocena trudnoĞci w wycenie nieruchomoĞci związanej z prawem uĪytkowania wieczystego
(Ocena w skali 0-5, przy czym 0 – brak trudnoĞci)
Fig. 3. Reasons and assessment of difficulty in property valuation related to perpetual usufruct right (Score on
a scale of 0-5, with 0 - no difficulty)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ ankietowych.

Na pytanie odnoszące siĊ do moĪliwoĞci wykorzystania operatów szacunkowych
wykonanych dla celów aktualizacji na potrzeby przeksztaácenia prawa uĪytkowania
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wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci w ciągu dwóch lat od daty jego sporządzania
(zgodnie z artykuáem 4 ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaáceniu prawa
uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci), wiĊkszoĞü respondentów
opowiedziaáa siĊ za taką moĪliwoĞcią. Jednak blisko 40% ankietowanych rzeczoznawców
wskazaáo, Īe powyĪsza regulacja moĪe wywoáaü negatywne konsekwencje. W uzasadnieniu
takiego stanowiska respondenci wskazywali na fakt, iĪ okres dwóch lat jest to zbyt dáugi czas,
aby móc wykorzystaü tĊ samą wartoĞü, oraz Īe skoro reguáą jest, Īe operat moĪe byü
wykorzystywany przez okres 12 miesiĊcy, to nie ma uzasadnienia, aby w tym przypadku
zastosowaü wyjątek od tej zasady. Kolejnym argumentem podnoszonym przez rzeczoznawców
byáo, iĪ dla celów aktualizacji opáat z tytuáu uĪytkowania wieczystego uwzglĊdnia siĊ cel, na
jaki ustanowiono uĪytkowanie wieczyste, a cel ten moĪe siĊ istotnie róĪniü od przeznaczenia
nieruchomoĞci w dokumentach planistycznych, co z kolei moĪe byü przyczyną róĪnic w
oszacowanej wartoĞci nieruchomoĞci.
Z wypowiedzi respondentów wynika, iĪ czĊĞü rzeczoznawców zauwaĪa
niekonsekwencje przepisów prawnych w zakresie zasad wyceny prawa uĪytkowania
wieczystego. Przedstawione przez rzeczoznawców argumenty potwierdzają wczeĞniej
postawioną tezĊ, iĪ operat szacunkowy wykonany dla potrzeb aktualizacji nie zawsze moĪe
byü wykorzystany w procedurze przeksztaácenia prawa uĪytkowania wieczystego w prawo
wáasnoĞci nieruchomoĞci, pomimo iĪ przepisy prawne dopuszczają taką moĪliwoĞü.

Podsumowanie
Prawo uĪytkowania wieczystego charakterystyczne dla polskiego systemu prawnego
wpisaáo siĊ w polską rzeczywistoĞü. Istota i zakres tego prawa są szczegóáowo unormowane
w przepisach. Prawo uĪytkowania wieczystego jest równieĪ instytucją, na którą szczególną
uwagĊ powinni zwróciü rzeczoznawcy majątkowi ze wzglĊdu na fakt, iĪ są zobligowani do
uczestnictwa w wiĊkszoĞci etapów trwania tego prawa.
Wycena nieruchomoĞci związanych z uĪytkowaniem wieczystym jest stosunkowo
szczegóáowo unormowana przepisami prawa, przy czym determinującym sposób wyceny jest
cel, dla którego wycena jest sporządzana. W przypadku oddawania nieruchomoĞci
w uĪytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opáat rocznych, wyceny nieruchomoĞci dokonuje siĊ
jako prawa wáasnoĞci, natomiast w przypadku innych celów m.in. odszkodowawczych czy
podatkowych wartoĞü nieruchomoĞci okreĞla siĊ jako prawo uĪytkowania wieczystego. Jeszcze
inne przepisy odnoszą siĊ do wyceny w związku z przeksztaáceniem prawa uĪytkowania
wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci – rzeczoznawca majątkowy winien dokonaü
wyceny jako prawa wáasnoĞci i jako prawa uĪytkowania wieczystego.
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz badania ankietowego stwierdzono
niedoskonaáoĞü przepisów regulujących zasady wyceny dla celów związanych
z uĪytkowaniem wieczystym. W opinii rzeczoznawców majątkowych nieruchomoĞü
związana z prawem uĪytkowania wieczystego, pomimo Ğcisáych regulacji prawnych
dotyczących zasad wyceny, przysparza wielu trudnoĞci w procesie szacowania wartoĞci
nieruchomoĞci. Niektóre przepisy, w szczególnoĞci odnoszące siĊ do wyceny
nieruchomoĞci w przypadku przeksztaácenia prawa uĪytkowania wieczystego w prawo
wáasnoĞci, odbiegają od ogólnie przyjĊtych reguá szacowania nieruchomoĞci i mogą
przyczyniü siĊ do zafaászowania rzeczywistej wartoĞci nieruchomoĞci oraz niekorzystnego,
dla jednej ze stron, naliczenia opáaty z tytuáu przeksztaácenia.
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Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki
w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju
Arrivals of Foreign Tourists to Poland and Their Expenses
in 2014-2017; Characteristics and Development Perspectives
Synopsis. TuryĞci zagraniczni bardzo chĊtnie wybierają PolskĊ jako cel swojej podróĪy. Celem
artykuáu jest zaprezentowanie charakterystyki przyjazdów turystów zagranicznych do Polski z
uwzglĊdnieniem ich wydatków. Wykorzystując dane pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Gáównego UrzĊdu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego przedstawiono liczbĊ i cele
przyjazdów, dáugoĞü pobytu oraz wykorzystywaną bazĊ noclegową. W dalszej czĊĞci opracowania
przedstawiono zróĪnicowanie wydatków turystów zagranicznych w Polsce z uwzglĊdnieniem
przeciĊtnych wydatków na osobĊ oraz na dzieĔ pobytu. Zaprezentowano równieĪ analizĊ SWOT,
która okreĞla siáy i sáaboĞci turystyki przyjazdowej oraz szanse i zagroĪenia związane z jej rozwojem.
Z przeprowadzonej analizy wynika, Īe przyjazdy turystów zagranicznych wzrosáy w 2017 roku o
14,1% w porównaniu do roku 2014. NajwiĊksze wydatki na osobĊ wĞród turystów zagranicznych
odnotowano w przypadku turystów z krajów zamorskich, Skandynawii oraz Niemiec. Najmniej zaĞ
wydali turyĞci zagraniczni z Czeskiej Republiki, Sáowacji, czy Biaáorusi. W ramach przedstawionej
analizy SWOT moĪna stwierdziü, iĪ szanse rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski opierają siĊ
gáównie na takich czynnikach jak m.in.: poáoĪenie, róĪnorodnoĞü, coraz wyĪsza jakoĞü usáug,
pozytywne wraĪenia wracających z Polski, czy wykorzystanie marek miast (Warszawa, Kraków,
Wrocáaw, GdaĔsk).
Sáowa kluczowe: przyjazd, turystyka, Polska, perspektywy
Abstract. Foreign tourists are eager to choose Poland as their destination. The aim of the article is to
present the characteristics of arrivals of foreign tourists to Poland, including their expenses. Using the
data from the Ministry of Sport and Tourism, the Central Statistical Office and the National Bank of
Poland, the number and purposes of arrivals, length of stay and the accommodation base used were
presented. The further part of the study presents the diversification of expenses of foreign tourists in
Poland, taking into account the average expenditure per person and per day of stay. A SWOT analysis
was also presented, which defines the strength and weakness of inbound tourism as well as the
opportunities and threats associated with its development. The analysis shows that arrivals of foreign
tourists increased in 2017 by 14.1% compared to 2014. The highest expenditure per person among
foreign tourists was recorded in the case of tourists from overseas countries, Scandinavia and
Germany. Foreign tourists from the Czech Republic, Slovakia and Belarus issued the least. As part of
the SWOT analysis presented, it can be stated that the chances of developing incoming tourism to
Poland are mainly based on such factors as: location, diversity, increasingly higher quality of services,
positive impressions coming back from Poland, or the use of city brands (Warsaw, Krakow, Wrocáaw,
GdaĔsk).
Key words: arrival, tourism, Poland, perspective
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Wprowadzenie
PojĊcie „turystyka” zmieniaáo siĊ na przestrzeni lat. Gaworecki uwaĪa, Īe
wspóáczeĞnie zjawisko turystyki moĪna rozpatrywaü w róĪnych aspektach, co w
konsekwencji powoduje, iĪ w rozmaitych definicjach akcentuje siĊ róĪne jego cechy.
(Gaworecki, 2013). Warto przytoczyü tutaj równieĪ pojĊcie turystyki miĊdzynarodowej,
które moĪe byü wyjaĞnione na wiele sposobów (Dąbrowska, 2011):
x róĪne paĔstwa mają róĪne zasoby Ğrodowiskowe; turyĞci kierują siĊ do paĔstw
posiadających specyficzny klimat lub warunki naturalne, których brakuje w kraju emisji
(kraju pochodzenia turysty);
x popyt turystyczny kieruje siĊ róĪnymi gustami, upodobaniami, modą;
x zgodnie z zasadą podziaáu pracy kaĪde paĔstwo specjalizuje siĊ w produkcji usáug
turystycznych zgodnie z jego zasobami. Implikuje to produkcjĊ po najniĪszych
kosztach;
x zgodnie z modelem Heckshera-Olina kaĪde paĔstwo specjalizuje siĊ w produkcji usáug
turystycznych zgodnie z zasobami Ğrodków produkcji. BezpoĞrednia produkcja usáug
turystycznych nie wymaga wysoko wykwalifikowanej siáy roboczej, czego wymaga
natomiast jej dziaáalnoĞü organizacyjna;
Globalnie turystykĊ moĪna traktowaü jako sektor bardzo waĪny biorąc pod uwagĊ
korzyĞci dla gospodarki. Turystyka peáni w niej przede wszystkim funkcje
makroekonomiczne i moĪe stymulowaü rozwój spoáeczno-gospodarczy obszarów recepcji
turystycznej, a w konsekwencji gospodarki kraju przez (BaliĔska i in., 2014):
x tworzenie wartoĞci dodanej, przez co wpáywa na wzrost produkty krajowego brutto;
x zwiĊkszenie wpáywów dewizowych uzyskiwanych z obsáugi ruchu turystycznego;
x stymulowanie rozwoju przedsiĊbiorczoĞci i infrastruktury;
x tworzenie nowych miejsc pracy i zwiĊkszenie dochodów ludnoĞci regionów
turystycznych;
x zwiĊkszanie przychodów firm obsáugujących turystów oraz sprzyjanie
przedsiĊbiorczoĞci oraz innowacjom;
x ksztaátowanie dochodów budĪetowych samorządów lokalnych.
Turystyka miĊdzynarodowa jest Ĩródáem przychodów dewizowych. W roku 2016
suma wpáywów z tytuáu turystyki wyniosáa 1107 mln Euro. NajwiĊkszy udziaá w
przychodach z turystyki posiadaáa Europa (37%). Na kolejnej pozycji znalazáa siĊ Azja i
Oceania (30%) (por. rys. 1).
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Rys. 1. Wpáywy z turystyki miĊdzynarodowej w roku 2016 (Euro)
Fig. 1. Proceeds from international tourism in 2016 (Euro)
ħródáo: European Union Tourism Trends, UNWTO, Madrid 2018.

Rozwój turystyki w danym paĔstwie znacząco przyczynia siĊ do rozwoju
przedsiĊbiorczoĞci i infrastruktury. Przez wzrastający z roku na rok popyt na usáugi
turystyczne rozwój tej branĪy w sposób globalny oddziaáuje na poziom przedsiĊbiorczoĞci,
inwestycji i innowacji. Rozwój przedsiĊbiorczoĞci przez iloĞü odprowadzanych podatków
stymuluje rozwój poszczególnych regionów oraz caáego kraju. Przychody uzyskiwane
z podatków pozwalają na realizacjĊ niezbĊdnych inwestycji turystycznych. To podnosi
atrakcyjnoĞü danego paĔstwa, które staje siĊ znaną destynacją turystyczną (za Panasiuk,
2014).
Niedoáączoną cechą branĪy turystycznej jest transfer Ğrodków pieniĊĪnych ze staáego
miejsca zamieszkania turystów do docelowych miejsc wypoczynku. Przybywając do
obszarów recepcji turystycznej, turyĞci wprowadzają do obiegu okreĞlone Ğrodki pieniĊĪne,
które albo moĪna zakumulowaü lub dalej wydatkowaü. ĝrodki pieniĊĪne pochodzące od
turystów zamieniane są na towary i usáugi, a nastĊpnie krąĪą w gospodarce, tworząc efekt
finansowy we wszystkich fazach obrotu gospodarczego.
Na stan i tendencje rozwojowe turystyki duĪy wpáyw mają zmiany w zglobalizowanej
gospodarce Ğwiatowej, takie jak:
x czynniki polityczne: utrzymywanie siĊ w wielu regionach konfliktów o skali lokalnej
i regionalnej, co wpáywaü bĊdzie w sposób negatywny na rozmiary oraz kierunki ruchu
turystycznego;
x czynniki gospodarcze: utrzymujący siĊ kryzys w wielu rozwiniĊtych gospodarkach
powodowaü bĊdzie zmniejszanie siĊ ruchu turystycznego do i z tych paĔstw, przy
jednoczesnym zwiĊkszaniu siĊ ruchu turystycznego do paĔstw znajdujących siĊ na
ĞcieĪce szybkiego rozwoju (kraje BRIC: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny czy MIST:
Meksyk, Indonezja, Korea Poáudniowa i Turcja);
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x czynniki spoáeczne: wzrost gospodarczy, wzrastający poziom edukacji oraz ogólny
wzrost dobrobytu bĊdą mieü wpáyw zarówno na stronĊ podaĪową, jak i popytową oferty
turystycznej – bĊdzie ona w wiĊkszym stopniu uwzglĊdniaü bardziej wyrafinowane
potrzeby turystów;
x czynniki Ğrodowiskowe: wzrastająca ĞwiadomoĞü spoáeczna w odniesieniu do spraw
związanych z ochroną Ğrodowiska i klimatu skutkowaü bĊdzie zmianami w ofercie
turystycznej w kierunku zapewnienia jak najwyĪszego poziomu ochrony Ğrodowiska
naturalnego takĪe w obszarze turystyki;
x czynniki technologiczne: rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych
wywiera olbrzymi wpáyw na sposób Ğwiadczenia usáug turystycznych, ale takĪe na
zwiĊkszenie dostĊpnoĞci usáug turystycznych i ich dopasowania do róĪnorodnych
potrzeb konsumentów (Program, 2014).

Dane i metody
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dane pochodzące z opracowaĔ
Ministerstwa Sportu i Turystyki (w porozumieniu z Gáównym UrzĊdem Statystycznym
oraz Narodowym Bankiem Polskim) a takĪe Polskiej Organizacji Turystycznej.
W wyniku prowadzonych analiz przedstawiono charakterystykĊ przyjazdów do Polski
turystów zagranicznych wraz z ich wydatkami. Na potrzeby artykuáu przedstawiono
równieĪ analizĊ SWOT ukazującą mocne i sáabe strony (czynniki wewnĊtrzne dla Polski)
oraz szanse i zagroĪenia, czyli czynniki zewnĊtrzne w stosunku do Polski. Przedstawiona
analiza pozwoliáa na okreĞlenie perspektyw rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski.

Wizerunek Polski
Turystyka jest waĪnym elementem budującym markĊ kraju. Polska jako marka
istnieje, co nie dotyczy wszystkich krajów na Ğwiecie. Uznaje siĊ Īe marka ta jest jeszcze
rozmyta, maáo wyrazista i jeszcze sáaba. Wg Simona Anholta kraje dzielą siĊ w percepcji
Ğwiata na cztery kategorie (Anholt, 2007):
x Stare i nudne dla rynku nudne (np. Etiopia, Szwajcaria);
x Nowe i nudne – dla rynku doĞü nudne (np. Kanada, Polska);
x Stare i interesujące – dla rynku doĞü atrakcyjne (np. Chiny, Egipt);
x Nowe i interesujące – dla rynku bardzo interesujące (np. Nowa Zelandia, Islandia).
Turystyka
Ludzie

Kultura i dziedzictwo

Markowy eksport
Polityka zagraniczna
i wewnĊtrzna
Inwestycje i imigracja

Rys. 2. SzeĞciokąt toĪsamoĞci konkurencyjnej
Fig. 2. The hexagon of competitive identity
ħródáo: S. Anholt: ToĪsamoĞü konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markĊ. Instytut Marki Polskiej Warszawa
2007, s. 40.
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WĞród przyjeĪdĪających turystów zagranicznych uchodzimy za goĞcinny, bezpieczny,
nowoczesny kraj. Polska zachĊca poprzez unikatowe walory naturalne: Baátyk, pustynia
BáĊdowska, mazurskie jeziora, Tatry, Bieszczady i wiele innych Warto zobaczyü Stare
Miasto w Warszawie, czy Wrocáawiu, rynek w Krakowie, àazienki Królewskie, KopalniĊ
Soli w Wieliczce, zamek w Malborku, czy na Wawelu. To tylko niektóre atrakcje, ich lista
jest dáuga. Stanowią one podstawĊ wizerunku naszego kraju.

Charakterystyka przyjazdów do Polski
W roku 2017 wedáug szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki do Polski przyjechaáo
83804 nierezydentów, tj. o 13,6 % wiĊcej niĪ w 2014 roku. LiczbĊ turystów zagranicznych
oszacowano na 18258 mln (o 14,1% wiĊcej niĪ w 2014 roku). Dane przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba przyjazdów do Polski w 2014 i 2017 roku wg gáównych grup krajów i wybranych krajów*
(w tys.)
Table 1. Number of arrivals to Poland in 2014 and 2017 by main groups of countries and selected countries *
(in thousands)
Przyjazdy ogóáem
W tym turyĞci
Zmiana
Zmiana
2017/2014 (%)
2014
2017
2014
2017
2017/2014 (%)
Ogóáem
73750
83804
113,6
16000
18258
114,1
27 krajów UE
56013
63243
112,9
11379
13124
115,3
Stara UE
34659
38897
112,2
9397
10929
116,3
Niemcy
30260
33680
111,3
5743
6504
113,3
Wielka Brytania
862
1056
122,5
664
851
128,2
Francja
572
662
115,7
427
518
121,3
Wáochy
444
575
129,5
398
527
132,4
Niderlandy
487
556
114,2
399
460
115,3
Austria
432
469
108,6
355
389
109,6
Szwecja
297
371
124,9
257
324
126,1
Pozostaáe kraje 15UE
1307
1528
116,9
1154
1358
117,7
Nowa UE
21354
24346
114,0
1982
2195
110,7
Czeska Republika
11374
12850
113,0
266
307
115,4
Sáowacja
5769
6704
116,2
159
188
118,2
Litwa
2605
3113
119,5
605
677
111,9
WĊgry
257
293
114,0
208
237
113,9
àotwa
742
743
100,1
363
368
101,4
Pozostaáe kraje 12UE
607
642
105,8
381
416
109,2
Sąsiedzi spoza Schengen
15605
18033
115,6
2888
2999
103,8
Ukraina
8732
11744
134,5
1072
1359
126,8
BiaáoruĞ
4066
4048
99,6
811
764
94,2
Rosja
2807
2239
79,8
1003
876
87,3
WaĪne zamorskie
780
942
120,8
616
763
123,9
USA
508
624
122,8
394
495
125,6
Pozostaáe zamorskie**
271
318
117,3
223
266
119,3
Reszta Ğwiata
1352
1586
117,3
1117
1374
123,0
*Zaprezentowaną w tabeli typologiĊ wg gáównych grup krajów i wybranych krajów przyjĊto wg opracowania
Ministerstwa Sportu i Turystyki w porozumieniu z GUS oraz NBP. **Australia, Japonia, Kanada, Korea Pád.
Kraj/grupa krajów

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018
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Zdecydowanie najwiĊcej przyjazdów zauwaĪamy w przypadku mieszkaĔców Ukrainy.
W porównaniu do roku 2014 w roku 2017 przyjechaáo ich do Polski o 34,5%wiĊcej.
Kolejną liczną grupĊ stanowili Wáosi oraz Szwedzi. Spadek liczby odwiedzających
odnotowano w przypadku Rosjan (spadek o 0,4%) i Biaáorusinów (spadek o 20,2%).
Tabela 2. Cele przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w 2014 i 2017 roku (%)
Table 2. Goals of foreign tourists arriving to Poland in 2014 and 2017 (%)
Gáówne cele
przyjazdów

Ogóáem
2014

2017

Niemcy
2014

2017

14 UE
2014

2017

Nowe kraje UE

Rosja BiaáoruĞ
Ukraina

Gáówne
zamorskie

2014

2017

2014

2017

2014

2017

SáuĪbowe

28,7

24,8

12,5

10,2

22,8

21,2

54,9

47,0

49,8

39,3

20,9

21,5

Turystyczne

18,4

26,7

13,6

27,5

24,1

30,8

22,1

29,9

15,2

13,5

28,4

34,3

Odwiedziny

40,7

37,9

66,0

56,2

42,5

41,5

13,6

17,5

11,9

13,7

44,6

38,7

Tranzyt

2,1

2,0

1,6

0,8

1,6

0,5

2,7

1,5

4,3

8,2

0,8

0,3

Zakupy

4,4

4,4

1,8

1,2

0,6

0,7

3,5

1,5

16,8

22,3

0,0

0,0

Inne cele

5,8

4,1

4,6

4,0

8,3

5,3

3,2

2,7

2,0

2,9

5,1

5,2

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018.

W tabeli 2 przedstawiono cele przyjazdów turystów zagranicznych do Polski.
W przypadku przyjeĪdĪających z Niemiec liczba przyjazdów typowo turystycznych w roku
2017 wzrosáa dwukrotnie. Liczba odwiedzin i przyjazdów sáuĪbowych nieznacznie zmalaáa.
Inaczej przedstawia siĊ sytuacja w przypadku przyjeĪdĪających z Rosji, Biaáorusi i
Ukrainy. Liczba przyjazdów sáuĪbowych, turystycznych, odwiedzin nieznacznie zmalaáa.
Wzrosáo zaĞ zainteresowanie tej grupy odwiedzających dokonywaniem zakupów w naszym
kraju. Liczba przyjeĪdĪających w celach zakupowych zwiĊkszyáa siĊ w roku 2017 o 32,7%
w porównaniu do roku 2014. To oznacza, Īe w tej grupie moĪemy upatrywaü szansy
rozwoju turystyki w Polsce. Cel turystyczny, który z roku na rok odgrywa wiĊksze
znaczenie moĪna poáączyü z celami zakupowymi.
Tabela 3. DáugoĞü pobytu turystów zagranicznych w Polsce w 2014 i 2017roku (%)
Table 3. Length of stay of foreign tourists in Poland in 2014 and 2017 (%)
DáugoĞü
pobytu
1 do 3
noclegów
4 do 7
noclegów
8 do 28
noclegów
Ponad 4 tyg.
ĝrednia liczba
noclegów

Ogóáem

Niemcy

Nowe kraje
UE

14 UE

Rosja,
BiaáoruĞ
Ukraina

Gáówne
zamorskie

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

55,9

44,9

42,3

33,9

44,3

30,2

90,8

70,6

88,1

88,0

20,4

10,6

31,1

32,4

45,0

44,0

38,5

41,9

6,3

18,4

8,1

8,3

22,9

27,3

11,6

21,0

12,2

21,2

16,1

26,3

2,7

10,5

3,3

2,9

45,5

50,4

1,4

1,7

0,4

0,9

1,2

1,6

0,2

0,5

0,5

0,9

11,2

11,8

5,1

6,2

5,1

5,9

5,5

7,5

2,1

3,9

2,5

2,5

15,8

15,1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018.
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W tabeli 3 przedstawiono dáugoĞü pobytu turystów zagranicznych odwiedzających
PolskĊ. NajwiĊkszą grupĊ stanowili przyjeĪdĪający na 1 do 3 dni, kolejna grupa to
odwiedzający na 4 do 7 dni, a ostatnia to od 8 do 28 dni. ĝrednia dáugoĞü pobytu
zwiĊkszyáa siĊ w 2017 roku o 21,6% w stosunku do roku 2014.
W tabeli 4 moĪemy znaleĨü informacje dotyczące wykorzystywanej podczas pobytu w
Polsce bazy noclegowej. W roku 2017 w ogólnej liczbie przewaĪa korzystanie z noclegu u
rodziny lub znajomych (41,3%) oraz w hotelach i motelach (40,6%). Mniej turystów
zagranicznych korzystaáo z noclegów w pensjonatach i kwaterach prywatnych
(odpowiednio 3,9% oraz 3,4%)
Tabela 4. Wykorzystanie bazy noclegowej przez turystów zagranicznych przyjeĪdĪających do Polski w 2014
i 2017 roku (%)
Table 4. Use of accommodation facilities by foreign tourists coming to Poland in 2014 and 2017 (%)
Miejsce
noclegowe
Hotele,
motele
U rodziny
lub
znajomych
Pensjonaty
Kwatery
prywatne
Inne

Ogóáem
2014

Niemcy

2017

2014

14 UE

2017

2014

Nowe kraje UE

2017

2014

2017

Rosja BiaáoruĞ
Ukraina
2014 2017

Gáówne
zamorskie
2014 2017

27,9

40,6

17,0

33,1

37,9

46,6

23,5

43,2

25,8

38,1

50,6

64,1

46,5

41,3

74,5

56,5

47,3

46,9

17,6

20,1

15,6

21,9

46,6

34,2

3,8

3,9

3,8

4,2

5,6

3,8

1,1

2,5

3,8

5,5

1,4

2,4

2,5

3,4

1,0

3,6

2,4

2,0

5,2

3,8

4,2

5,1

3,4

2,2

20,5

12,7

4,2

3,8

8,5

4,4

52,7

31,1

52,7

30,1

1,9

3,0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018.

Inaczej przedstawiaáa siĊ sytuacja w przypadku turystów zagranicznych z Rosji,
Biaáorusi i Ukrainy. Wykorzystywali oni najczĊĞciej nocleg w hotelach i motelach (38,1%)
oraz u rodziny i znajomych (21,9%).

WielkoĞü i struktura wydatków turystów zagranicznych w Polsce
Analizując dane zebrane w roku 2017 roku moĪna zauwaĪyü, Īe przeciĊtne wydatki
turystów zagranicznych poniesione na terenie Polski uksztaátowaáy siĊ na poziomie 455
USD na osobĊ w roku 2014, a 476 USD na osobĊ w roku 2017 (wiĊcej o 4,6%). NajwyĪsze
wydatki dotyczyáy krajów Skandynawskich oraz Niemiec.
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Sáowacja

268 232

Czeska Republika 205 225
Litwa

224 293

BiaáoruĞ

294 267

Niemcy

362

Ukraina
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Francja
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Wielka Brytania
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328

2014
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Rys. 3. PrzeciĊtne wydatki turystów zagranicznych na osobĊ w 2014 i 2017r. w USD (wedáug krajów)
Fig. 3. Average expenses of foreign tourists per person in 2014 and 2017. in USD (by country)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018.

MoĪna zauwaĪyü znaczny stopieĔ zróĪnicowania przeciĊtnych wydatków wedáug
krajów: wydatki te wahaáy siĊ w roku 2017 w granicach od 225 USD (Czeska Republika)
przez 407 USD (Niemcy), 480 USD (Skandynawia) aĪ do 1436 USD (Kraje zamorskie).
W stosunku do roku 2014, w roku 2017 wzrost wielkoĞci przeciĊtnych wydatków na osobĊ
zanotowano gáównie z Niemiec, Francji, Litwy, Czeskiej Republiki. Zaobserwowaü moĪna
spadek wydatków cudzoziemców ze Skandynawii, z Rosji, z Ukrainy.
Sáowacja
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46
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Litwa
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Rys. 4. PrzeciĊtne wydatki turystów na 1 dzieĔ pobytu w 2014 i w 2017 roku w USD (wedáug krajów)
Fig. 2. Average tourist expenses for one day of stay in 2014 and 2017 in USD (by country)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018.
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Przyjazzdy cudzozieemców do Polski
P
wywo
oáują róĪne konsekwencjee dla kraju
odwiedzanego. MoĪna te konsekwencje rozpatrywaüü od strony ekkonomicznej, logistycznej,
spoáeczno-kkulturowej, ekkologicznej, a takĪe czĊĊĞciowo dem
mograficznej, politycznej,
estetycznej, psychologiczznej (Rakowskki, Teperek, 20
009).
W artyykule zwróconno uwagĊ gáóównie na konssekwencje ekoonomiczne. P
Przekraczanie
granicy wym
maga obsáugii ruchu graniicznego na ró
óĪnych szczeeblach organizzacji danego
paĔstwa (am
mbasady, konsulaty, biura paszportowe, biura turystyyczne, rozwijaa siĊ handel,
hotele, przeewodnicy). Aby
A
te elemennty byáy speáánione potrzebne jest dokksztaácanie w
róĪnym zakkresie, ludzie szukają now
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Rys. 5. Struktuura wydatków ponniesionych przez turystów zagranicznych na tereniee Polski w 2017 rroku (%)
Fig. 5. Structurre of expenses inccurred by foreign tourists in Polan
nd in 2017 (%)
ħródáo: Charakkterystyka przyjazzdów nierezydenttów do Polski w 2017
2
roku, Minissterstwo Sportu i Turystyki,
Warszawa 20188.

Na ryys. 5 zaprezzentowano sttrukturĊ wyd
datków ponieesionych przez turystów
zagranicznyych w Polsce. Gáówna gruppa wydatków to te poniesiione na zakuppy na wáasne
potrzeby (446,10%), trannsport (18,00%), wyĪywieenie (14,10%
%), czy nocleegi (13,7%).
Struktura tych wydatków w stosunku do
d roku 2014 nie
n zmieniáa siĊ.

Analiza SWOT
S
PoniĪejj przedstawioono analizĊ SWOT
S
zagran
nicznej turystyyki przyjazdoowej. WĞród
analizowanyych czynników
w przewaĪająą mocne stron
ny takie jak m.in.:
m
centralnne poáoĪenie
w Europie, wyjątkowe walory
w
naturaalne, szeroka oferta produuktów turystyycznych, czy
wreszcie corraz wyĪsza jaakoĞü obsáugi. Na uwagĊ zaasáugują równnieĪ szanse jakkie pojawiają
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siĊ w otoczeniu. Zaliczyü moĪna do nich m.in.: pozytywne wraĪenia wracających z Polski,
pozytywny efekt wizerunkowy związany z odbytymi wydarzeniami, czy wykorzystanie
marek poszczególnych miast (Warszawa, Kraków, Wrocáaw, GdaĔsk).
Tabela 5. Analiza SWOT turystyki zagranicznej przyjazdowej
Table 5. SWOT analysis of incoming foreign tourism
Mocne strony

Sáabe strony

Stan bazy noclegowej (nowoczesne obiekty)
Centralne poáoĪenie w Europie
Obszary o korzystnych, wyjątkowych walorach
naturalnych
BliskoĞü wybrzeĪa baátyckiego
Ogromna róĪnorodnoĞü dziedzictwa historycznokulturowego
Szeroka oferta produktów turystycznych
Kuchnia regionalna/zdrowa ĪywnoĞü
GoĞcinnoĞü
Coraz lepszy stan infrastruktury/komunikacji lotniczej
i lądowej
DuĪa róĪnorodnoĞü rodzajów turystyki
Coraz wyĪsza jakoĞü obsáugi

Sáaba rozpoznawalnoĞü marki POLSKA
Brak
analiz
dotyczących
potrzeb
turystów
zagranicznych
Nadal sáabe wskaĨniki stanu bazy noclegowej
Brak wsparcia ze strony podmiotów spoza branĪy
turystycznej
Brak tworzonych z duĪym wyprzedzeniem kalendarzy
imprez sportowych czy kulinarnych
Infrastruktura drogowa, kolejowa, rowerowa

Szanse

ZagroĪenia

Pozytywne wraĪenia i rekomendacje wracających
z Polski
Pozytywny efekt wizerunkowy (np. EURO 2012)
Wspieranie przez UE promocji Europy w tym Polski
Wzrost zainteresowania turystyką do Europy wĞród
mieszkaĔców innych regionów Ğwiata
Rozwój infrastruktury (drogowej, konferencyjnej)
Rosnąca
aktywnoĞü
mieszkaĔców
paĔstw
sąsiadujących z Polską
Wykorzystanie marek poszczególnych miast, które
przyciągają turystów z zagranicy (Warszawa, Kraków,
GdaĔsk, Wrocáaw)

Wzrost cen/niekorzystne kursy walut
Brak stabilnoĞci tanich linii lotniczych
Wysokie koszty transportu
Oczekiwanie niskiej ceny
Zmniejszone wydatki samorządów terytorialnych na
promocjĊ turystyki
Pogorszenie siĊ koniunktury gospodarczej w Europie i
na Ğwiecie

ħródáo: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna,
Warszawa 2011, s.72.

Warto zwróciü uwagĊ, iĪ sáabych stron nie jest wiele. WĞród nich moĪemy odnotowaü
m.in.: brak analiz dotyczących potrzeb turystów zagranicznych, nadal sáaba
rozpoznawalnoĞü marki POLSKA, brak tworzonych kalendarzy imprez odbywających siĊ
w kraju, które mogáyby przyczyniü siĊ do przyciągniĊcia turystów do Polski. Znajdujemy
teĪ zagroĪenia, jak choüby wzrost cen, czy pogorszenie siĊ koniunktury gospodarczej w
Europie i na Ğwiecie.
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Podsumowanie
W artykule zaprezentowano charakterystykĊ przyjazdów do Polski turystów
zagranicznych z uwzglĊdnieniem ich wydatków. W wyniku przeprowadzonej analizy
stwierdzono, Īe:
x W 2017 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski zostaáa oszacowana na poziomie
83,8 mln wiĊcej niĪ w roku 2014, w tym liczbĊ turystów zagranicznych oszacowano na
poziomie 18,3 mln (wiĊcej o 14,1% niĪ w 2014 r.) i w poprzednich latach;
x Gáównym celem przyjazdu turystów zagranicznych do Polski byáy odwiedziny
u krewnych i znajomych (37,9%), cele turystyczne (26,7%) oraz sáuĪbowe (24,8%);
mniejsze znaczenie miaáy zakupy (4,4%);
x NajwiĊcej turystów zagranicznych korzystaáo w Polsce od 1 do 3 noclegów (44,9%), od
4 do 7 noclegów oraz od 8 do 28 noclegów (21%), wartoĞci te nie róĪniáy siĊ znacząco
od tych z roku 2014;
x TuryĞci zagraniczni przebywający w Polsce najczĊĞciej wykorzystywali noclegi
u rodziny i znajomych (41,3%) oraz w hotelach i motelach (40,6%); mniej
w pensjonatach i kwaterach prywatnych (odpowiednio 3,9% oraz 3,4%). Nieco inaczej
przedstawiaáa siĊ sytuacja w przypadku turystów zagranicznych z Rosji, Biaáorusi
i Ukrainy: najwiĊcej z nich korzystaáo z noclegów w hotelach i motelach (38,1%);
x PrzeciĊtne wydatki turystów poniesione na terenie Polski uksztaátowaáy siĊ na poziomie
476 USD na osobĊ (wiĊcej niĪ w roku 2014). NajwiĊcej pozostawiaáy w Polsce turyĞci
z krajów zamorskich (1 436 USD).
Do gáównych perspektyw rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski zaliczyü moĪna:
- ciągle rosnącą liczbĊ przyjazdów turystów zagranicznych do Polski, która powinna siĊ
utrzymywaü;
- rozwój róĪnych form i rodzajów turystyki dla osób w róĪnym wieku i o róĪnych
zainteresowaniach;
- dbaáoĞü o poprawĊ infrastruktury oraz dostĊpnoĞü komunikacyjną;
-wzrost zainteresowania jakoĞcią usáug, a w szczególnoĞci jakoĞcią usáug specjalistycznych
przy zdecydowanej poprawie i ujednoliceniu jakoĞci usáug standardowych;
- wzrost wydatków na cele kulturalno-rekreacyjne, a nie tylko na transport i nocleg;
- konkurencyjnoĞü polskich produktów turystycznych na rynku miĊdzynarodowym
i wysoką jakoĞü kadr turystycznych
Turystyka jest waĪną czĊĞcią gospodarki Polski. Gospodarka turystyczna w znacznym
stopniu moĪe przyczyniü siĊ do poprawy spójnoĞci gospodarczej, terytorialnej i spoáecznej
Polski. Rozwój zrównowaĪony sektora turystyki wysokiej jakoĞci stanowi jeden
z kierunkowych priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. Rodzi to wyzwanie
wzmocnienia potencjaáu gospodarczego i spoáecznego, sprzyjającego wzrostowi sektora
turystyki, rozumianego jako element konkurencyjnoĞci gospodarczej regionów
europejskich. Turystyka jest czynnikiem dywersyfikacji gospodarki, wywoáującym
zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innowacyjne usáugi i nowoczesne narzĊdzia
zarządzania oraz badania i analizy wspierające zrównowaĪony rozwój gospodarczy oparty
na turystyce. Wszystko to stwarza nowe moĪliwoĞci ujĊcia rozwoju turystyki, jako czĊĞci
polityki regionalnej, wzmacniającej konkurencyjnoĞü danego terytorium.
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Ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci w paĔstwach Unii
Europejskiej
Economic Access to Food in Countries of the European Union
Synopsis. Zaspokojenie gáodu i pragnienia jest podstawowym prawem przysáugującym kaĪdemu
czáowiekowi. Ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci stanowi jeden z czterech koniecznych warunków do
zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego paĔstw i ich obywateli. Dane FAO, Parlamentu
Europejskiego czy statystyki Eurostatu pokazują, Īe problem ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci
dotyczy równieĪ paĔstw UE. Celem prezentowanego artykuáu jest ukazanie wielkoĞci problemu
ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci w paĔstwach Wspólnoty. Przeprowadzone badania dowodzą, Īe
opisywany problem nie moĪe byü lekcewaĪony. Wydatki na ĪywnoĞü stanowią wciąĪ jedną
z gáównych grup wydatków gospodarstw domowych, w paĔstwach takich jak Rumunia czy Litwa
przekraczając 20% ogóáu ponoszonych wydatków. Ponad poáowa obywateli UE boryka siĊ
z trudnoĞciami związanymi z pokryciem wydatków osiąganymi dochodami. SytuacjĊ utrudnia takĪe
nierównomierny rozkáad niedoĪywienia wystĊpujący w poszczególnych paĔstwach.
Sáowa kluczowe: ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe, konsumpcja
ĪywnoĞci, dochody gospodarstw domowych, Unia Europejska
Abstract. Satisfying hunger and thirst is a basic right of every human. The economic access to food is
one of the four necessary conditions to provide food security of countries and their citizens. Data from
FAO, European Parliament or statistics from Eurostat show that the problem of economic access to
food concerns countries of the European Union as well. The aim of the paper is to present the
magnitude of the problem of economic access to food in the EU countries. The conducted research
proves that the described problem cannot be underestimated. The food expenditure still constitutes to
be one of the main groups of households’ expenditures, for instance in countries like Romania or
Lithuania, where it exceeds 20% of overall expenditure. More than half of the citizens of the EU
struggle to cover the expenditure with earned income. The situation is even harder because of the
uneven distribution of malnutrition in particular countries.
Key words: economic access to food, food security, food consumption, household income, European
Union
JEL Classification: D14, D18, O15, O57, Q18

Wprowadzenie
Obserwowany obecnie, niespotykanie szybki rozwój kulturowy, spoáeczny
i gospodarczy wspóáczesnych spoáeczeĔstw, daje nadziejĊ na poprawĊ jakoĞci Īycia
wszystkich mieszkaĔców Ziemi, zwáaszcza tych mających trudnoĞci z zaspokojeniem
swoich podstawowych potrzeb. W sierpniu 2015 roku 193 paĔstwa czáonkowskie
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), osiągnĊáy kompromis w sprawie dokumentu
1
dr hab., prof. UE, Katedra Rynku i Konsumpcji, Wydziaá Ekonomii, UE w Katowicach, ul. 1-go maja 50,
40-286 Katowice, e-mail: grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl; https://orcid.org/0000-0002-1318-0747
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koĔcowego - nowej agendy “Przeksztaácanie naszego Ğwiata: Agenda na Rzecz
ZrównowaĪonego Rozwoju – 2030” (ONZ, 2018). Idea zrównowaĪonego rozwoju Ziemi to
dziaáania mające na celu „zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich ludzi przy
jednoczesnym zachowaniu, ochronie i przywracaniu zdrowia i integralnoĞci ekosystemu
Ziemi, bez zagroĪenia moĪliwoĞci zaspokojenia potrzeb przyszáych pokoleĔ i bez
przekraczania dáugoterminowych granic pojemnoĞci ekosystemu Ziemi” (Kramer, 2011,
s. 7). PrzyjĊty przez Narody Zjednoczone dokument zakáada w latach 2016-2030 realizacjĊ
16 celów i 169 zadaĔ. Jednym z Celów ZrównowaĪonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals – SDGs) jest wyeliminowanie ubóstwa i gáodu we wszystkich ich
formach i wymiarach na obszarze caáego ĝwiata (ONZ, 2018). Cel ten koresponduje z
jednym z kardynalnych praw przysáugujących czáowiekowi, jakim jest prawo do
zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Do grupy potrzeb podstawowych, zgodnie z
teorią potrzeb A.H. Maslowa (2018), zaliczyü naleĪy w pierwszej kolejnoĞci potrzebĊ
zaspokojenia gáodu i pragnienia (tzw. potrzeby ĪywnoĞciowe). Zaspokojenie tych potrzeb
warunkuje rozwój dalszych potrzeb czáowieka. SpoĞród ogóáu odczuwalnych potrzeb
ludzkich potrzeby ĪywnoĞciowe cechuje najwyĪsza pilnoĞü ich zaspokajania (Dąbrowska i
Ozimek, 2014). Determinuje ją biologiczna funkcja ĪywnoĞci, odpowiadająca za
utrzymanie czáowieka w codziennej sprawnoĞci i fizjologii rozwoju fizycznego oraz
psychicznego (GawĊcki, 2004). Problemem pierwszoplanowym staje siĊ zatem kwestia
zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego wszystkim mieszkaĔcom Ziemi. Brak
zapewnionego bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego prowadzi do niedoĪywienia, co w dáuĪszym
okresie moĪe prowadziü do wystąpienia chronicznego niedoĪywienia, prowadzącego w
konsekwencji do wielu groĨnych chorób mogących zakoĔczyü siĊ w rezultacie zgonem
jednostki (Michalczyk, 2012; WHO, 2016).
Problem gáodu i niedoĪywienia nie jest problemem dotykającym wyáącznie krajów
rozwijających siĊ. Nie dotyczy takĪe tylko samego niedoboru odpowiedniej iloĞci i jakoĞci
poĪywienia, ale równieĪ nierównomiernej, niewáaĞciwej jego dystrybucji. Z jednej strony
„w Europie 79 mln obywateli Unii Europejskiej (UE) Īyje poniĪej progu ubóstwa, a 16 mln
jest zaleĪnych od pomocy ĪywnoĞciowej pochodzącej od instytucji charytatywnych” (dane
Parlamentu Europejskiego za A. ObiedziĔska, 2016, s. 126). Z drugiej - obserwowaü
moĪna ogromne marnotrawienie ĪywnoĞci wynikające z takich zjawisk, jak
hiperkonsumpcja (kupowanie tylko dla wáasnej przyjemnoĞci i podkreĞlania swojego
statusu), konsumpcjonizm (nadkonsumpcja, nadmierna, niepotrzebna konsumpcja) czy
nierównomierne rozlokowanie placówek sieci handlu detalicznego nastawionych gáównie
na zaspokajanie potrzeb masowego konsumenta, Īyjącego w duĪych skupiskach miejskich.
Kwestia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego jest zatem wieloobszarowym problemem
obejmującym záoĪone zagadnienia ekonomiczne, polityczne, spoáeczno-kulturowe,
demograficzne i techniczne (European Commission, 2009). Aby zagwarantowaü jednostce
bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe musi zostaü speánionych kilka warunków. Warunkiem
kluczowym jest zapewnienie dostĊpnoĞci ĪywnoĞci na poziomie ekonomicznym. Dlatego
teĪ celem artykuáu jest przedstawienie wielkoĞci problemu ekonomicznego dostĊpu do
ĪywnoĞci obywateli paĔstw Unii Europejskiej.
Artykuá ma charakter poznawczy. Badania na potrzeby niniejszego opracowania
przeprowadzone zostaáy metodą desk research na podstawie krytycznej analizy literatury
przedmiotu oraz dostĊpnych Ĩródeá wtórnych, gáównie danych MiĊdzynarodowej
Organizacji ds. WyĪywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United
Nations, FAO) oraz Eurostat. W pierwszej czĊĞci pracy przedstawiono kwestiĊ
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ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci jako kluczowego warunku bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego. W dalszych czĊĞciach analizie poddano wielkoĞü siáy nabywczej jaką
dysponują obywatele paĔstw Unii Europejskiej, poziom jej wystarczalnoĞci oraz poziom i
miejsce wydatków na ĪywnoĞü w strukturze wydatków ogóáem. Wnioski páynące z
zaprezentowanego materiaáu nie wyczerpują w peáni podjĊtego tematu, mogą jednak
stanowiü gáos w dyskusji nad efektywniejszym ksztaátowaniem polityki bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego paĔstw Unii Europejskiej oraz rolą jaką peáni w niej ekonomiczna
dostĊpnoĞü ĪywnoĞci.

Ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci jako warunek bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego jednostki
Wedáug najnowszego raportu FAO, po dáuĪszym okresie spadku, zaobserwowano
ponowny wzrost gáodu na Ğwiecie. Szacuje siĊ, Īe w 2017 roku na Ziemi Īyáo blisko 821
mln niedoĪywionych osób. Innymi sáowy 1 osoba na 9 cierpiaáa niedoĪywienie (FAO,
IFAD, UNICEF, WFP and WHO 2018, s.2). Zdecydowana wiĊkszoĞü tych ludzi
zamieszkuje tereny krajów rozwijających siĊ, gáównie z Azji, Afryki oraz Ameryki
àaciĔskiej i Karaibów. Liczba niedoĪywionych osób w Europie i Ameryce Póánocnej nie
przekracza 2,5% ogóáu ludnoĞci tych regionów, wynosząc okoáo 27,6 mln osób (tab.1).
Tabela 1. Liczba niedoĪywionych osób na Ğwiecie w latach 2005-2017
Table 1. Number of undernourished people in the world in 2005–2017
Wyszczególnienie

2005
945,0
196,0
9,7
176,7
113,5
36,2
3,6
33,0
684,4
6,5
219,1
101,7
339,8
19,4
51,1
9,1
42,1
12,4
29,6
1,8
< 26,4

Liczba osób niedoĪywionych (w mln)
2010
2012
2014
2016
820,5
805,7
783,7
804,2
200,2
205,2
212,5
241,3
8,5
17,6
17,8
19,5
181,0
187,6
194,7
221,9
119,1
113,3
117,1
129,6
36,5
36,4
36,1
40,8
4,2
4,2
4,6
5,2
31,9
33,7
36,9
46,3
569,9
552,2
523,1
514,5
4,6
4,0
4,0
4,2
178,4
160,4
142,6
139,5
73,7
65,1
60,6
63,6
293,1
299,6
289,4
278,1
20,1
23,1
26,5
29,1
40,7
38,9
38,5
38,9
8,0
7,9
7,7
7,2
32,6
31,0
30,8
31,7
11,6
11,9
11,6
11,0
21,1
19,1
19,3
20,7
1,9
2,0
2,3
2,6
< 27,0
< 27,2
< 27,3
< 27,5

ĝwiat
Afryka
Afryka Póánocna
Sahara
Afryka Wschodnia
Afryka ĝrodkowa
Afryka Poáudniowa
Afryka Zachodnia
Azja
Azja Centralna
Azja Wschodnia
Azja Poáudniowo-Wschodnia
Azja Poáudniowa
Azja Zachodnia
Ameryka àaciĔska i Karaiby
Karaiby
Ameryka àaciĔska
Ameryka Centralna
Ameryka Poáudniowa
Oceania
Europa i Ameryka Póánocna
a – dane szacunkowe
ħródáo: FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2018), s. 6.

2017a
820,8
256,5
20,0
236,5
132,2
42,7
5,4
56,1
515,1
4,4
139,6
63,7
277,2
30,2
39,3
7,0
32,3
11,0
21,4
2,8
< 27,6
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ĩywnoĞü zatem dla bardzo wielu mieszkaĔców globu wciąĪ pozostaje dobrem
deficytowym, a dąĪenie do zapewnienia sobie i swoim najbliĪszym bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego celem priorytetowym ich dziaáaĔ. Wobec problemu gáodu i niedoĪywienia
nie pozostawaáa obojĊtna spoáecznoĞü miĊdzynarodowa. Nad zapewnieniem bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego wszystkim mieszkaĔcom Ziemi na arenie miĊdzynarodowej dyskutowano
bowiem juĪ od lat 30. XX wieku (Shaw, 2007). Dopiero jednak w 1974 roku pojĊcie to
zostaáo oficjalnie zinterpretowane. Zdaniem J. Maáysza staáo siĊ to w wyniku nasilającego siĊ
globalnego problemu ĪywnoĞciowego, gdy w nastĊpstwie ogólnoĞwiatowego nieurodzaju
skutkującego sáabymi zbiorami nastąpiá gwaátowny spadek zapasów zbóĪ, obniĪenie siĊ
podaĪy i wzrost cen artykuáów ĪywnoĞciowych oraz wyraĨny spadek dostĊpnoĞci ĪywnoĞci
(Maáysz, 2008). Stąd teĪ pierwotnie kwestiĊ bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego odnoszono
jedynie do strony podaĪowej rynku ĪywnoĞci i to tylko w wymiarze miĊdzynarodowym,
definiując je jako „dostĊpnoĞü w kaĪdym czasie, w skali caáego Ğwiata, podaĪy
podstawowych artykuáów ĪywnoĞciowych, dla zachowania ciągáego wzrostu konsumpcji
ĪywnoĞci i zrównowaĪenia fluktuacji produkcji i cen” (Kowalczyk, 2009, s. 15; Krzysztofiak
i Pawlak, 2017, s. 181). W przytoczonej definicji zwracano wiĊc uwagĊ przede wszystkim na
fizyczną dostĊpnoĞü ĪywnoĞci. Przez kolejne lata koncepcja bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
ewoluowaáa, rozszerzając siĊ o kolejne aspekty, takie jak ekonomiczny dostĊp do ĪywnoĞci,
bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci, dostĊp do wystarczającej iloĞci ĪywnoĞci posiadającej
odpowiednie walory odĪywcze, dostĊp do ĪywnoĞci wychodzącej naprzeciw indywidualnym
preferencjom Īywieniowym jednostki. ĩywnoĞü zaczĊto takĪe traktowaü jako podstawĊ
aktywnego i zdrowego Īycia czáowieka (Michalczyk, 2012). Obecnie pojĊcie bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego interpretuje siĊ zgodnie z wytycznymi ĝwiatowego Szczytu BezpieczeĔstwa
ĩywnoĞciowego, który odbyá siĊ w listopadzie 2009 roku w Rzymie. BezpieczeĔstwo
ĪywnoĞciowe, jest to zatem „sytuacja, która istnieje, kiedy wszyscy ludzie mają caáy czas
fizyczny, ekonomiczny i spoáeczny dostĊp do wystarczającej, bezpiecznej i poĪywnej
ĪywnoĞci, speániającej ich potrzeby dietetyczne i preferencje Īywieniowe dla prowadzenia
aktywnego i zdrowego Īycia” (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO 2018, s.159). Widaü
zatem, Īe przedstawiona definicja rozszerza dotychczasowe pojĊcie bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego o aspekt spoáeczny.
Tabela 2. Warunki bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
Table 2. Food security conditions
Warunek
Fizyczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci

Ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci
Spoáeczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci
DostĊpnoĞü bezpiecznej ĪywnoĞci

Charakterystyka
Zagwarantowanie spoáeczeĔstwu / jednostce odpowiedniej iloĞci
ĪywnoĞci, która pokryje niezbĊdną dawkĊ energetyczną oraz potrzebne
skáadniki odĪywcze. O ĪywnoĞci dostĊpnej fizycznie mówi siĊ, gdy
znajduje siĊ ona na rynku, moĪna ją wyprodukowaü w gospodarstwie,
importowaü bądĨ otrzymaü w ramach pomocy spoáecznej.
Zagwarantowanie spoáeczeĔstwu / jednostce odpowiedniej siáy nabywczej
umoĪliwiającej pozyskanie odpowiedniej iloĞci fizycznie dostĊpnej
ĪywnoĞci.
Zagwarantowanie spoáeczeĔstwu / jednostce ĪywnoĞci zgodnej
z kulturowymi i spoáecznymi upodobaniami okreĞlonej grupy.
Zagwarantowanie spoáeczeĔstwu / jednostce ĪywnoĞci wolnej od
zanieczyszczeĔ i optymalnej pod wzglĊdem skáadników odĪywczych.

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: Maáysz (2008, s. 88); CFS (2012, s. 4-11); MarzĊda-Máynarska (2014,
s. 103); Krzysztofiak i Pawlak (2017, s. 182); ObiedziĔska (2017, s. 128).
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W oparciu o zaprezentowaną definicjĊ, moĪna wskazaü cztery warunki, które muszą
byü speánione jednoczeĞnie, aby zostaáo zapewnione bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe.
Przedstawione zostaáy one w tabeli 2.
Z zaprezentowanego zestawienia jasno zatem wynika, Īe zagwarantowanie
ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci jest równie waĪnym kryterium osiągniĊcia
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, jak pozostaáe trzy warunki. Zagwarantowanie jednostce
fizycznego dostĊpu do ĪywnoĞci bezpiecznej, zgodnej z kulturowymi i spoáecznymi jej
preferencjami nie zda siĊ bowiem na nic, wobec braku siáy nabywczej tej jednostki,
pozwalającej na zakup oferowanej ĪywnoĞci. Tak wiĊc, aby ĪywnoĞü byáa w peáni
dostĊpna, jednostka – konsument musi dysponowaü odpowiednią siáą nabywczą, wysoką na
tyle, aby umoĪliwiü mu zakup tej ĪywnoĞci. Na rynku ĪywnoĞci siáĊ nabywczą konsumenta
wyznaczają osiągane przez niego dochody, a takĪe ceny ĪywnoĞci oraz ceny pozostaáych
towarów i usáug dostĊpnych na rynku (Maáysz, 2008). Chcąc zbadaü ekonomiczną
dostĊpnoĞü ĪywnoĞci, naleĪy odnieĞü siĊ przede wszystkim do najczĊĞciej
wykorzystywanych mierników i wskaĨników wielkoĞci tego problemu, a mianowicie:
wielkoĞci dochodu rozporządzalnego, poziomu cen ĪywnoĞci, wielkoĞci wydatków na
ĪywnoĞü czy udziaáu wydatków na ĪywnoĞü w wydatkach ogóáem (Kapusta, 2016).

Dane i metody
Materiaáem Ĩródáowym, wykorzystanym w czĊĞci badawczej pracy, są agregaty
danych Eurostatu zgromadzone w ramach:
x European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC);
x Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP);
x European System of National and Regional Accounts in the European Union (ESA
2010).
Badanie EU-SILC jest obecnie jedynym tak kompleksowym i wiarygodnym Ĩródáem
informacji na temat dochodów ludnoĞci, warunków ich Īycia oraz wybranych obszarów
zachowaĔ dotyczących zdrowia, które swym zasiĊgiem obejmują wszystkie 28 paĔstwa
czáonkowskie UE, a ponadto takĪe IslandiĊ, NorwegiĊ oraz SzwajcariĊ. Badania te zostaáy
zaprojektowane jako podstawowe Ĩródáo wsparcia dla badaĔ ad hoc, ale takĪe jako
formalny mechanizm monitorowania postĊpów w realizacji strategii integracji spoáecznej
"Europa 2020", której celem jest wyprowadzenie co najmniej 20 milionów ludzi z ubóstwa
i wykluczenia spoáecznego oraz zwiĊkszenie zatrudnienia wĞród osób w wieku 20-64 do
75% (Copeland i Daly, 2012; Arora i in., 2015).
Z kolei COICOP jest jedną z rodziny klasyfikacji spoĪycia wedáug celu,
opracowanych i rekomendowanych przez ONZ. COICOP stosowana jest równieĪ w innych
waĪnych obszarach statystyki. np. rachunkach narodowych, badaniu budĪetów gospodarstw
domowych (HBS) i badaniu parytetu siáy nabywczej (PPP). Klasyfikacja ta, zarówno
w badaniu HBS, PPP jak i HICP jest zgodna z obowiązującą wersją COICOP
opublikowaną przez ONZ (GUS, 2013).
ESA 2010 jest systemem zbudowanym w oparciu o uzgodnione miĊdzynarodowe
pojĊcia, definicje, klasyfikacje i zasady rachunkowoĞci. Tworzy go zbiór wzajemnie ze
sobą powiązanych rachunków sporządzonych w okreĞlonym porządku. KaĪdy z nich
odzwierciedla inny rodzaj dziaáalnoĞci gospodarczej, prowadzonej przez przedmioty
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klasyfikowane do róĪnych sektorów instytucjonalnych i prowadzące dziaáalnoĞü w
kolejnych okresach czasowych (GUS, 2017).
Zgromadzone dane pozwoliáy na analizĊ wysokoĞci przeciĊtnych dochodów
gospodarstw domowych paĔstw UE, wysokoĞci wydatków na ĪywnoĞü, udziaáu tych
wydatków w wydatkach ogóáem oraz opinii gospodarstw domowych na temat pokrycia ich
miesiĊcznych wydatków osiąganymi dochodami. Z uwagi na brak kompletnych danych za
rok 2017 w momencie przekazania artykuáu do wydawnictwa, w niektórych analizach
posáuĪono siĊ danymi z lat 2015 i 2016. Do analizy danych posáuĪono siĊ metodami
wnioskowania logicznego oraz metodą porównawczą. Do prezentacji uzyskanych wyników
badaĔ zastosowano formĊ opisową i tabelaryczną.

Wyniki badaĔ
W 2017 roku paĔstwa Unii Europejskiej wyeksportowaáy do swoich dziesiĊciu
gáównych partnerów handlowych ĪywnoĞü, napoje i tytoĔ o wartoĞci blisko 122 mld Euro.
JednoczeĞnie importując tego typu towary o áącznej wartoĞci 112 mld. W porównaniu do
2015 roku wartoĞü eksportu ĪywnoĞci, napojów i tytoniu wzrosáa o 8,5 mld Euro. W tym
samym czasie wartoĞü importu analizowanych dóbr wzrosáa o 3,6 mld Euro. Z danych
przedstawionych w tabeli 3 widaü zatem, Īe UE jest nie tylko jednym z najwiĊkszych
eksporterów ĪywnoĞci na Ğwiecie, ale takĪe jednym z jej najwiĊkszych importerów. Kraje
wspólnoty stoją zatem z jednej strony przed problemem nadprodukcji ĪywnoĞci, a z drugiej
takiego jej rozmieszczenia, aby byáa dostĊpna dla wszystkich obywateli wspólnoty.
Tabela 3. WartoĞü eksportu i importu ĪywnoĞci, napojów i tytoniu paĔstw Unii Europejskiej oraz ich gáównych
partnerów handlowych w latach 2015-2017 (w mld Euro)
Table 3. Value of export and import of food, drinks and tobacco in the European Union countries and their main
trade partners in 2015-2017 (in EUR billion)
Wyszczególnienie

Eksport

Import

Bilans

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

UE28

113,2

116,0

121,7

108,4

109,1

112,0

4,8

6,8

9,7

Brazylia

43,5

42,7

44,5

7,1

8,3

7,7

36,4

34,5

36,8

Chiny (bez Hong
Kongu)

55,4

58,4

59,4

50,7

49,9

54,4

4,7

8,5

5,0

Indie

24,7

24,2

28,0

8,7

9,7

11,0

16,1

14,5

16,9

Japonia

4,4

5,0

5,1

52,1

52,8

55,5

-47,7

-47,7

-50,4

Kanada

34,2

33,1

34,0

29,6

29,5

30,0

4,6

3,5

4,0
-16,4

Korea Poáudniowa

5,7

6,2

6,5

21,5

21,6

22,9

-15,7

-15,4

Meksyk

23,4

25,5

28,1

17,7

17,8

18,3

5,7

7,7

9,8

Rosja

12,5

12,9

15,3

20,7

19,3

22,2

-8,2

-6,4

-6,8

Singapur

8,9

8,6

8,5

10,1

9,9

10,0

-1,2

-1,3

-1,5

USA

98,5

97,3

98,2

114,8

117,3

121,8

-16,3

-20,1

-23,5

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat [ext_it_introle] – dostĊp: 12.11.2018.
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Rozwiązanie obserwowanych problemów utrudnia nierównomierny rozkáad
niedoĪywienia wystĊpujący w poszczególnych paĔstwach Wspólnoty. Istniejące
zróĪnicowanie opisują m.in. wyniki badaĔ na temat niedoĪywienia w Europie i Azji
ĝrodkowej przeprowadzone przez S. Capacci i in. (2013, s.7-8). Na wyniki zespoáu
S. Capacci powoáuje siĊ takĪe A.ObiedziĔska zestawiając paĔstwa UE w ukáadzie
tabelarycznym w czterech grupach ze wzglĊdu na poziom wystĊpującego na ich terenie
niedoĪywienia (tab.4). Autorka zwraca uwagĊ, Īe „Polska zostaáa zaklasyfikowana jako
paĔstwo, gdzie niedoĪywienie iloĞciowe i jakoĞciowe utrzymuje siĊ na równi bądĨ poniĪej
Ğredniej dla tego regionu, podczas gdy nadkonsumpcja jest relatywnie wyĪsza od innych
paĔstw Europy i Azji ĝrodkowej” (ObiedziĔska, 2016, s.126).
Tabela 4. Podziaá paĔstw Unii Europejskiej ze wzglĊdu na wystĊpujące niedoĪywienie
Table 4. The division of the European Union countries concerning the occurrence of malnutrition
Grupa niedoĪywienia
NiedoĪywienie

Charakterystyka grupy
PaĔstwa, w których poziom niedoĪywienia
iloĞciowego i jakoĞciowego utrzymuje siĊ na
wysokim poziomie, a poziom nadkonsumpcji jest
niski

Potrójne obciąĪenie z
powodu
niedoĪywienia

PaĔstwa, w których niedoĪywienie iloĞciowe i
jakoĞciowe utrzymuje siĊ na wzglĊdnie wysokim
poziomie i wystĊpuje relatywnie wyĪszy poziom
nadkonsumpcji

Nadmierne
odĪywienie
(nadkonsumpcja)

PaĔstwa, w których niedoĪywienie iloĞciowe i
jakoĞciowe utrzymuje siĊ na równi bądĨ poniĪej
Ğredniej dla regionu Europy i Azji ĝrodkowej,
podczas gdy nadkonsumpcja jest relatywnie wyĪsza
niĪ w innych paĔstwach naleĪących do tego
regionu

Problem
niedoĪywienia nie jest
tak wyraĨny

PaĔstwa, w których wszystkie poziomy
niedoĪywienia bądĨ nadkonsumpcji są znacznie
poniĪej Ğredniej dla paĔstw regionu Europy i
ĝrodkowej Azji

PaĔstwa Unii Europejskiej
-

Buágaria, Chorwacja,
Cypr, Rumunia

Czechy, Niemcy, WĊgry,
Irlandia, àotwa, Luksemburg,
Malta, Polska,
Portugalia, Sáowacja,
Sáowenia, Hiszpania,
Wielka Brytania
Austria, Belgia, Dania,
Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Wáochy,
Holandia, Szwecja

ħródáo: Capacci i in. (2013, 7-8); ObiedziĔska (2016, 126).

Polska i pozostaáe paĔstwa Wspólnoty, dziaáając na polu bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego, indywidualnie napotykaáyby na znacznie wiĊksze trudnoĞci w jego
zapewnieniu, niĪ to jest w sytuacji realizowania wspólnej polityki rolnej (WPR).
O postanowieniach zapewnienia ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci przeczytaü moĪna juĪ
w Traktacie rzymskim, w którym znalazá siĊ zapis o koniecznoĞci umoĪliwienia
konsumentom nabywania ĪywnoĞci po rozsądnych cenach (Michalczyk, 2013). By tak siĊ
staáo wszystkim obywatelom UE musi zostaü zapewniona odpowiedniej wielkoĞci siáa
nabywcza, pozwalająca na realizacjĊ ich potrzeb Īywieniowych.
Postawą i gáówną skáadową siáy nabywczej jest dochód rozporządzalny gospodarstw
domowych. Zgodnie z nomenklaturą GUS stanowi on „sumĊ bieĪących dochodów
gospodarstw domowych z poszczególnych Ĩródeá, pomniejszoną o zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych páacone przez páatnika w imieniu podatnika, o podatki od
dochodów z wáasnoĞci, podatki páacone przez osoby pracujące na wáasny rachunek, w tym
przedstawicieli wolnych zawodów i osób uĪytkujących gospodarstwo indywidualne
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w rolnictwie oraz o skáadki na ubezpieczenie spoáeczne i zdrowotne” (GUS, 2018).
PrzeciĊtny roczny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych w UE wynosiá
w 2016 roku 18 873 EUR (tab. 5). Dochody powyĪej Ğredniej unijnej zaobserwowaü moĪna
w 11 paĔstwach Wspólnoty, z czego najwyĪsze osiągaáy gospodarstwa domowe
w Luksemburgu. Dochody te byáy ponad 14-krotnie wyĪsze od najniĪszych dochodów
osiąganych przez rumuĔskie gospodarstwa domowe. WyraĨnie mniejsze róĪnice
w wysokoĞci dochodu rozporządzalnego wystĊpują, kiedy jego wartoĞü uwzglĊdnia róĪne
poziomy cen w paĔstwach czáonkowskich. WyraĪając dochody w jednostkach parytetu siáy
nabywczej (PPS) moĪna zauwaĪyü obniĪenie siĊ siáy nabywczej obywateli paĔstw
osiągających dochody powyĪej Ğredniej unijnej i jej zwiĊkszenie wĞród paĔstw w których
mieszkaĔcy osiągają dochody poniĪej Ğredniej. W rezultacie przeciĊtne gospodarstwo
domowe w Luksemburgu dysponowaáo nie 14-krotnie, a 6-krotnie wyĪszym dochodem od
przeciĊtnego gospodarstwa domowego w Rumunii.
Gospodarstwa domowe paĔstw o wysokich dochodach, charakteryzowaáy siĊ równieĪ
wysokimi wydatkami na ĪywnoĞü. Tu równieĪ na pierwszym miejscu wymieniü naleĪy
Luksemburg. W 2016 roku, kaĪdy mieszkaniec tego kraju wydaá na ĪywnoĞü 2 553 EUR.
Zaraz za mieszkaĔcami Luksemburga wskazaü naleĪy DuĔczyków, Belgów, Wáochów,
Szwedów i Finów, których roczne wydatki na ĪywnoĞü per capita przekraczają 2 200 EUR.
Polacy na artykuáy ĪywnoĞciowe wydawali wiĊcej jedynie od Buágarów i WĊgrów.
Analizując poziom wydatków na ĪywnoĞü paĔstw Wspólnoty, róĪnica pomiĊdzy
wydającym najwiĊcej Luksemburgiem, a wydającą najmniej Buágarią byáa blisko 3,5krotna, a miĊdzy Luksemburgiem a Polską – niewiele ponad 2,5-krotna. RóĪnice te nie są
wiĊc aĪ tak wielkie, jak w przypadku opisanej rozpiĊtoĞci dochodów, a w sytuacji
zastosowania PPS, stają siĊ jeszcze niĪsze. Wynika to rzecz jasna z koniecznoĞci
nabywania artykuáów ĪywnoĞciowych celem zaspokajania podstawowych potrzeb gáodu i
pragnienia, ale takĪe z niĪszego poziomu cen tych dóbr w paĔstwach sáabiej rozwiniĊtych.
Wydatki na ĪywnoĞü stanowią waĪną pozycjĊ w budĪetach gospodarstw domowych
paĔstw UE (tab.5). W 2016 r. w takich krajach jak Buágaria, Litwa i Rumunia stanowiáy
wciąĪ najwiĊkszą grupĊ wydatków konsumpcyjnych, w przypadku Rumunii i Litwy
przekraczając nawet 20% udziaáu w wydatkach ogóáem. W wiĊkszoĞci paĔstw Unii
wysokoĞü wydatków na ĪywnoĞü ustĊpuje jedynie wydatkom na uĪytkowanie mieszkania
i noĞniki energii. Tylko w niewielu paĔstwach wydatki na ĪywnoĞü spadają na dalsze
pozycje, obciąĪając budĪety gospodarstw domowych w mniejszym stopniu, niĪ wydatki na
transport, rekreacjĊ i kulturĊ czy restauracje i hotele. Sytuacja taka ma miejsce jedynie
w paĔstwach wysoko rozwiniĊtych gospodarczo, takich jak: Wielka Brytania czy Austria
(Eurostat, 2018a).
Wysoki udziaá wydatków na artykuáy ĪywnoĞciowe w sposób bezpoĞredni wpáywa na
moĪliwoĞci zaspokojenia innych potrzeb, zwáaszcza wyĪszego rzĊdu. Analizując prace
innych badaczy, zgodziü naleĪy siĊ z J. Krzysztofiak i K. Pawlak, Īe niewielkie dochody
rozporządzalne gwarantują zaspokojenie gáownie potrzeb elementarnych, niezbĊdnych do
przeĪycia (2017, s.188). W opublikowanych przez Eurostat w listopadzie 2018 roku
wynikach badaĔ EU-SILC z 2017 roku, wciąĪ ponad poáowa mieszkaĔców UE z
wiĊkszymi bądĨ mniejszymi trudnoĞciami wiązaáa koniec z koĔcem. Oznacza to, Īe u
51,6% obywateli paĔstw Unii uzyskiwane dochody rozporządzalne nie wystarczaáy na
pokrycie najwaĪniejszych wydatków. Odsetek gospodarstw odczuwających tego typu
trudnoĞci w ostatnich latach maleje, co naleĪy uznaü za zjawisko pozytywne. W 2015 roku
wynosiá on 53,8%, a w 2010 roku – 55,6% (Eurostat, 2018b).
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Tabela 5. PrzeciĊtny dochód rozporządzalny, wydatki na ĪywnoĞü per capita oraz udziaá tych wydatków
w wydatkach ogóáem w paĔstwach UE w 2016 roku
Table 5. Mean equivalised net income by households, food expenditure per capita and food expenditure as
a percentage of total households final consumption expenditure in EU in 2016

PaĔstwa

PrzeciĊtny dochód
rozporządzalny gospodarstwa
domowego

Wydatki na ĪywnoĞü
per capita

Udziaá wydatków
na ĪywnoĞü
w wydatkach ogóáem

w PPS

w Euro

w PPS

w Euro

w%

-

18 873

1 800

1 762

11,1

Austria

25 414

26 054

1 500

1 828

8,6

Belgia

23 172

24 240

2 000

2 246

12,3

Buágaria

8 253

3 855

1 100

779

17,9

UE28

Chorwacja

9 941

6 337

1 300

1 207

-

Cypr

19 551

16 943

2 000

2 158

12,9

Czechy

14 021

8 808

1 500

1 158

14,4

Dania

23 919

32 139

1 500

2 247

10,1

Estonia

13 877

10 106

1 800

1 589

18,7

Finlandia

22 302

26 379

1 900

2 225

10,9

Francja

24 009

25 276

1 900

2 146

12,3

Grecja

10 491

8 682

1 900

1 936

16,3

Hiszpania

17 755

15 842

1 700

1 676

11,7

Holandia

23 663

25 381

1 900

1 907

10,7

Irlandia

20 870

25 513

1 300

1 532

8,6

Litwa

11 646

7 023

2 300

1 785

20,6

Luksemburg

32 604

39 416

2 100

2 553

8,2

àotwa

10 930

7 534

1 400

1 281

16,5
10,5

Malta

19 513

15 393

1 200

1 324

Niemcy

23 910

24 020

1 700

1 793

9,4

Polska

12 315

6 676

1 600

996

15,4

Portugalia

12 987

10 562

2 000

1 945

15,9

Rumunia

5 305

2 747

2 300

1 394

26,4

Sáowacja

11 132

7 391

1 500

1 302

16,2

Sáowenia

16 320

13 193

1 500

1 489

13,5

Szwecja

22 567

27 364

1 700

2 226

11,0

WĊgry

9 363

5 397

1 100

898

15,2

Wielka Brytania

20 218

24 603

1 700

1 617

7,1

Wáochy

18 248

18 286

2 000

2 235

13,1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat [ilc_di04], [prc_ppp_ind], [nama_10_co_p3] – dostĊp:
17.08.2018.

Problem wiązania koĔca z koĔcem przybiera róĪne rozmiary w poszczególnych
paĔstwach Wspólnoty. NajwiĊkszy odsetek gospodarstw domowych, deklarujących
trudnoĞci w pokryciu wydatków osiąganymi dochodami, zaobserwowano w Grecji (94,3%
gospodarstw deklarujących wiĊksze lub mniejsze trudnoĞci), Buágarii (89,0%), Chorwacji
(85,1%) i Rumunii (81,0%). Ponad 3/4 gospodarstw domowych zgáaszaáo trudnoĞci na
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Litwie, àotwie i na WĊgrzech oraz – co jest pewnym zaskoczeniem – we Wáoszech.
Najkorzystniej swoją sytuacjĊ dochodową oceniáy gospodarstwa domowe w Niemczech
i Szwecji. W paĔstwach tych z trudnoĞciami w pokryciu wydatków boryka siĊ odpowiednio
15,6% i 17,2% gospodarstw domowych. Polska wĞród krajów Wspólnoty plasuje siĊ na 13
miejscu, tuĪ za Czechami, i pozycjĊ przed Francją. W 2017 roku trudnoĞci z pokryciem
wydatków uzyskiwanymi dochodami deklarowaáo 57,4% polskich gospodarstw domowych
(tab. 6).
RóĪnice w ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci gospodarstw domowych widoczne są
takĪe w podziale na ĪywnoĞü nisko i wysokoprzetworzoną. W tabeli 7 zaprezentowano
obliczenia ukazujące, ile danego artykuáu ĪywnoĞciowego mogą nabyü gospodarstwa
domowe za swój roczny dochód. Oprócz informacji na temat wysokoĞci dochodów do
analizy wykorzystano statystyki na temat Ğrednich cen poszczególnych artykuáów
ĪywnoĞciowych z paĔstw udostĊpniających tego typu dane. Jak juĪ to zostaáo
przedstawione wczeĞniej, paĔstwa wysoko rozwiniĊte, o wysokich dochodach
mieszkaĔców dysponują wiĊkszą ekonomiczną dostĊpnoĞcią ĪywnoĞci od paĔstw, w
których obywatele są niĪej uposaĪeni. RóĪnice te zwiĊkszają siĊ jeszcze bardziej w
przypadku ekonomicznego dostĊpu do ĪywnoĞci wysokoprzetworzonej. I tak na przykáad,
Holendrzy, którzy w tym zestawieniu dysponowali najwiĊkszymi dochodami, mogliby za
nie kupiü 25 727 litrów ĞwieĪego mleka, podczas gdy obywatele Rumunii, dysponujący
dochodami najniĪszymi – 2 624, czyli blisko 10-krotnie mniej. Ale juĪ w przypadku masáa
Holendrzy mogliby nabyü 18 692 kostki – Rumuni 1 345, czyli blisko 14-krotnie mniej.
Jeszcze wyraĨniejsze róĪnice zaobserwowaü moĪna na przykáadzie ziemniaków i frytek
mroĪonych. PrzeciĊtne holenderskie gospodarstwo domowe za swój dochód moĪe kupiü
blisko 3-kronie wiĊcej ziemniaków, niĪ przeciĊtne gospodarstwo domowe z Rumunii – ale
juĪ ponad 10-krotnie wiĊcej mroĪonych frytek.
Zapewnienie ekonomicznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci wszystkim obywatelom paĔstw UE
pozostaje wciąĪ aktualnym, waĪnym i wielopáaszczyznowym problemem. Potwierdzają to
takĪe wyniki badaĔ innych autorów, przywoáywanych choüby w tej pracy. J. Krzysztofiak
i K. Pawlak wskazaáy m.in., Īe w latach 2010-2015 poprawa lub pogorszenie dostĊpnoĞci
ekonomicznej ĪywnoĞci byáa bardzo silnie uwarunkowana szybkoĞcią wzrostu dochodów
rozporządzalnych w stosunku do wzrostów cen towarów i usáug konsumpcyjnych.
Badaczki polepszenie dostĊpnoĞci ekonomicznej ĪywnoĞci na skutek szybszego wzrostu
dochodów niĪ cen zaobserwowaáy w Szwecji, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, na
Malcie, Sáowacji, w Estonii, na Litwie, w Polsce, na àotwie, w Rumunii i Buágarii. Z kolei
pogorszenie poziomu dostĊpnoĞci ekonomicznej ĪywnoĞci zaobserwowaáy szczególnie w
paĔstwach, w których dochód rozporządzalny zmniejszyá siĊ, czyli we Wáoszech, w
Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji i na Cyprze. (Krzysztofiak i Pawlak, 2017).
Podziaáy na „starych” i „nowych” czáonków UE, choü wciąĪ widoczne choüby w poziomie
PKB per capita, stają siĊ zatem coraz mniej wyraĨne, szczególnie gdy patrzy siĊ na nie
przez pryzmat dochodów wyraĪanych w jednostkach parytetu siáy nabywczej.
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Tabela 6. Rozkáad pokrycia miesiĊcznych wydatków dochodami w 2017 roku na podstawie subiektywnych opinii
gospodarstw domowych paĔstw UE (w %)
Table 6. Distribution of coverage of monthly expenditure by income in 2017 based on subjective opinions of EU
countries` households (in%)
Gospodarstwa domowe wiąĪące koniec z koĔcem
PaĔstwa

z duĪym
trudem

z trudem

z pewnym
trudem

doĞü áatwo

áatwo

UE28

7,8

14,2

29,6

27,9

15,4

5,0

Austria

4,5

7,0

24,0

31,0

22,6

10,7

Belgia

8,5

12,4

16,4

26,5

28,8

7,4

Buágaria

28,0

30,4

30,6

8,7

1,9

0,4

Chorwacja

15,5

28,4

41,2

11,5

2,8

0,5

Cypr

22,2

21,4

30,2

17,4

7,4

1,3

Czechy

7,4

14,6

34,9

31,9

9,3

1,9

Dania

3,4

6,0

16,2

29,7

28,6

16,0

Estonia

3,7

10,6

41,2

32,2

10,6

1,7
13,4

bardzo áatwo

Finlandia

2,3

4,4

18,2

38,1

23,6

Francja

4,1

14,0

39,7

28,2

12,2

1,8

Grecja

39,9

37,3

17,1

4,2

1,2

0,2

Hiszpania

9,5

15,6

28,1

32,5

13,3

0,9

Holandia

3,2

8,3

15,2

21,9

37,8

13,7

Irlandia a

12,0

15,4

36,7

25,4

7,7

2,7

Litwa

7,1

21,1

50,8

17,2

3,2

0,6

Luksemburg

5,1

7,5

17,6

35,9

25,8

8,1

àotwa

13,5

27,0

36,9

17,3

4,7

0,6

Malta

4,6

11,1

27,2

38,9

16,1

2,1

Niemcy

2,1

4,0

9,5

39,4

32,2

12,8

Polska

6,8

15,3

35,3

30,2

9,5

2,8

Portugalia

15,2

18,4

37,0

21,5

7,1

0,8

Rumunia

14,7

22,7

43,6

14,1

4,0

0,9

Sáowacja

8,1

18,1

40,7

26,6

5,7

0,7

Sáowenia

6,5

16,1

36,5

25,7

13,8

1,3

Szwecja

2,9

4,1

10,2

32,8

27,4

22,6

WĊgry

15,7

25,5

37,2

18,8

2,5

0,3

Wielka Brytania

5,4

7,1

24,9

35,5

17,0

10,1

19,5

47,5

21,4

2,9

0,2

Wáochy
8,6
a – dane dla Irlandii z 2016 roku.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat [ilc_mdes09] – dostĊp: 12.11.2018.
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Tabela 7. PrzeciĊtny ekwiwalentny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w wybranych paĔstwach
europejskich wyraĪony wielkoĞcią niektórych artykuáów ĪywnoĞciowych w 2015 roku
Table 7. Mean equivalised net income by households in selected countries of Europe expressed by the value of
certain foods in 2015
MP

ChB

Ml

Ma

Ku

WM

Po

Zi

KP

FM

KS

SG

1 kg

1 kg

1l

250g

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Buágaria

7442

5932

3861

1878

1631

-

3936

8898

2607

2862

484

378

Chorwacja

8093

3818

7494

2836

1984

848

3229

9790

2628

3592

536

753

Cypr

14239

8186

12836

6517

4447

2265

12836 23865

5448

7272

2480

1517

Czechy

18141 10177 10838

5877

PaĔstwa

3285

2225

5282

17031

3918

6785

1175

1264

11984 29822

7788

11215

1651

-

-

-

-

-

8545

18126

1562

3478

Finlandia

39170

6834

-

21165

-

2581

Hiszpania

20010

5523

19754

-

5331

-

Holandia

45143 15048 25727 18692

4923

4055

-

18790

11286 21950

Litwa

9513

4103

8005

3931

2781

1523

4405

18233

3011

4154

687

964

Malta

16310

7257

18274

5576

4909

2170

8025

23700

4815

5856

910

1288

Niemcy

-

-

-

19563

9135

3151

-

-

-

-

1291

4585

Polska

11416

6089

10148

5198

3828

2030

4471

24588

2557

3073

823

1405

Rumunia

4316

2731

2624

1345

1179

648

2230

7645

1163

1761

-

347

Sáowacja

15854

-

7927

3628

2929

-

3879

14300

2964

4767

988

935

Sáowenia

17852

7958

15013

6845

3690

1879

6810

24465

5482

9174

1070

1565

12510

17202

-

Wáochy

24176

6148

8169

3727

1725

6106

7454

988

1737

Norwegia

27823

20421 23806 15842

7935

4032

12366 19188 11593 25882

1573

3527

Turcja
5063 4122 5009 1738 2218
485
6211 6850 2089
Legenda: MP – mąka pszenna, ChB – chleb biaáy, bochenek, WM – woáowina mielona, Ku- kurczak caáy, Ml –
mleko ĞwieĪe, Ma – masáo niesolone, Po – pomidory ĞwieĪe, Zi – ziemniaki, KP – keczup pomidorowy, FM –
frytki mroĪone, KS – kieábasa salami, SG – ser gouda.
ħródáo: opracowanie i obliczenia wáasne na podstawie danych Eurostat [ilc_di04], [prc_dap15] – dostĊp:
17.08.2018.

Z kolei zdaniem A. Dąbrowskiej i I. Ozimek ekonomiczną dostĊpnoĞü ĪywnoĞci
moĪna poprawiü niezaleĪnie od wysokoĞci uzyskiwanych dochodów czy posiadanej siáy
nabywczej. Kluczem jest ograniczenie zbĊdnej konsumpcji (nadkonsumpcji) i bardziej
racjonalne zachowania konsumentów w zakresie nabywania i niemarnowania ĪywnoĞci
(Dąbrowska i Ozimek, 2014).
Natomiast A. ObiedziĔska w swych badaniach dowodzi, Īe zapewnienie ĪywnoĞci
zarówno dla obecnej populacji, jak i stworzenia odpowiednich warunków dla przyszáych
pokoleĔ zaleĪy przede wszystkim od wydajnoĞci áaĔcucha rolno-ĪywnoĞciowego. Poprawa
jego wydajnoĞci powinna byü zadaniem kaĪdego z paĔstw czáonkowskich. Najpewniej
osiągnąü ją moĪna poprzez ograniczanie oraz prewencjĊ strat i marnotrawstwa ĪywnoĞci
(ObiedziĔska, 2017).
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Podsumowanie
PaĔstwa Unii Europejskiej stanowią obecnie drugą siáĊ gospodarczą na Ğwiecie.
Wysoki rozwój gospodarczy oraz osiągane wartoĞci PKB nie oznaczają jednak, Īe wĞród
obywateli Wspólnoty przestaá istnieü problem niedoĪywienia i niewáaĞciwego odĪywiania.
Przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykuáu badania oraz badania innych autorów
powoáywane w prezentowanym tekĞcie, dowodzą wystĊpowania problemu ekonomicznej
dostĊpnoĞci ĪywnoĞci w paĔstwach Unii Europejskiej i koniecznoĞci jej poprawy. Problem
szczególnie dotyczy nowych paĔstw czáonkowskich z Europy ĝrodkowo-Wschodniej oraz
paĔstw gorzej radzących sobie ze skutkami niedawnego kryzysu finansowego. Dlatego teĪ
kwestią kluczową PaĔstw Wspólnoty w dalszym ciągu pozostaje zagwarantowanie
kaĪdemu obywatelowi Unii siáy nabywczej umoĪliwiającej mu pozyskanie odpowiedniej
iloĞci ĪywnoĞci fizycznie dostĊpnej, wolnej od zanieczyszczeĔ i optymalnej pod wzglĊdem
skáadników odĪywczych. Koniecznym zatem staje siĊ prowadzenie dalszych,
systematycznych badaĔ w zakresie monitorowania sytuacji materialnej obywateli
Wspólnoty. Celem takich badaĔ powinna byü identyfikacja obszarów ubóstwa i
nierównoĞci spoáecznych, aby móc skutecznie i optymalnie redukowaü te obszary poprzez
stosowanie róĪnych instrumentów finansowych takich jak, dokonywanie transferów
socjalnych redukujących ubóstwo i nierównoĞci dochodowe czy ustalanie páac
minimalnych na poziomie zapewniającym bezpieczeĔstwo ekonomiczne obywateli.
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Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing
Industry with the Entities Rendering Business Services
Abstract. An intensive competition in the sector of food processing industry sets forth the
requirement of improving the processes of operating in the market. One of them is cooperation with
the entities rendering business services. The aim of the paper is to analyse the level of making use of
business services by the enterprises operating in the food processing industry as well as to assess the
cooperation between the companies rendering such services. The authors used for this purpose the
results of quantitative research carried out among the enterprises operating in the polish market. In
result of thereof they have ascertained that, in general, along with the growth of the size of an
enterprise there grows the scale of the use of business services, and it must be said that greater
propensity to use business services is displayed by the enterprises with the share of foreign capital. At
the same time, the assessment of cooperation with the companies rendering business services is not
determined either by the size of an enterprise or by the share of foreign capital.
Key words: food processing industry, business services, cooperation of enterprises, business relations
JEL Classification: L66, L84, P13

Introduction
The enterprises operating in the modern economy constantly look for the solutions that
would have allowed building their competitive edge and would have been a base for a
market success. The key strategic value for the companies operating on the B2B principles
is an ability to set forth and manage interpersonal relationships understood as interplay of
business partners with a simultaneous experiencing that interplay (RogoziĔski, 2006). The
exchange based on partner relationships means the process where partners form bonds of
the social, economic and technical nature whose aim is to reduce the transaction costs and
to increase the delivered value leading to mutual benefits (ZieliĔski, 2014). An extensive
research in the B2B environment has shown the pivotal importance of relationships for
carrying out business activity (LeszczyĔski, 2012). The formation and maintenance of
external relationships is seen as the sources for not only survival, but also for the
development of contemporary organisations (Dyer et al., 1998; Vaan, 2014; Krupski,
2015). The external relationships may make up the basic source of an above-average value
and competitive edge (Niemczyk, 2015; Czakon, 2005), often determining the market
position of enterprises and their effectiveness (StaĔczyk-Hugiet et al., 2015; Klimas, 2015).
It is generally assumed that the contemporary world of business requires from the
management practice effectiveness in the sphere of formation and maintenance of various
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types of relationships and even entire networks of external relationships (Ritter et al.,
2004). As the research shows, the enterprises interested in their long-term functioning, all
the more the enterprises oriented on the development and improvement of their competitive
position, must retain various external relationships: business and non-business, formal and
informal, interorganisational and interpersonal (Ritter, 1999). The importance of retention
of relationships is the bigger the bigger is their dynamics, complexity or uncertainty of the
market environment (Krupski, 2015).
The above-mentioned phenomena concern all enterprises operating in the market, also
those functioning in the sector of food processing industry. The food processing industry is
one of the most important and the fastest-growing branches of the Polish economy. In 2017,
the average employment amounted to 402.7 thousand workers, what accounted for 15.2%
of all employees working in industry. The sales value in 2017 amounted to 244.26 billion
zlotys, what accounted for the 18% share in the industrial sector (Industry…, 2018).
Against that background, there can be clearly seen the legitimacy of undertaking
research related to identification of the scale of use of business services by the enterprises
belonging to the sector of food processing industry. These topics has yet been lacking of a
thorough analysis in the literature. The described surveys most often concern the use of
business services in the context of enterprises as the whole. There are also lacking studies
related to assessment of cooperation with the entities rendering these services. This specific
gap in knowledge has been a cause for undertaking by the authors the research on the issues
in question.
The aim of the article is to analyse the level of the use of business services by the
enterprises operating in the food processing industry as well as to assess cooperation
between the companies rendering such services. The authors focused on the identification
and assessment of dependences between the issues in question and the two features of
enterprises: the size measured by the number of employees and the capital origin. To
evaluate these dependences the authors used, besides the descriptive statistics, the tests:
Pearson’s Ȥ² Test, Mann-Whitney U Test, and ANOVA (Kruskal-Wallis) Test. The grounds
for considerations were the results of quantitative research carried out in the years 20142015 among enterprises of the sector of food processing industry.

The role of business services in the contemporary world – theoretical
framework
Among the service activities, in the recent years, there has been observed the dynamic
development of the market for services connected with business support activities,
commonly called business services (Internal Market, 2015). Business services are
connected with business and enterprise support activities, being complementary thereto
(Nowacki, 2009). They comprise all services rendered by specialised firms on behalf of
other entities in order to increase their effectiveness, productivity and competitiveness
(Kuczewska, 2009). Business services comprise diversified types of activity, from simple
activities requiring solely manual qualifications and undergoing standardisation (e.g.
cleaning, property protection) till the services involving employees with a very high level
of competency, taking the form of individual projects (e.g. legal services, economic
consulting, scientific research, etc.). However, all types of services, being a part of business
services, have one common denominator – recipients thereof are business entities.

Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry …

361

In their article, the authors adopted the definition of the Central Statistical Office,
according to which business services mean “an aggregate of services rendered by
specialised companies on behalf of other establishments in order to increase their
effectiveness, productivity and competitiveness” (Internal Market, 1997). This definition
aptly expresses the essence of business services as there is emphasised in it their
importance in raising business entities’ competitiveness. Among sparse definitions
accessible in publications, it is proper to mention another one, in accordance with which
business services are “all services related to enterprising and enterprise servicing”
(Chilimoniuk-PrzeĨdziecka, 2011). The term ‘business services’ is often substituted by the
designation ‘professional services’ (RogoziĔski, 2000).
The entities rendering business services include enterprises running, inter alia, their
activities within the framework of telecommunication, IT, information, legal, accounting
and bookkeeping, and tax-consulting services, in the field of management and consulting,
R&D, engineering and architectonic, advertising services, market and public opinion
research as well as those related to employment. These are the so-called smart business
services or knowledge-saturated services (Kox, Rubalcaba, 2007), intrinsically being
characterised by high innovativeness, what stems from the development of the
accompanying infrastructure and the required creativity (Nowacki, 2016).
The economic importance of business services must be considered both in the macroand microeconomic scale. Their macroeconomic role is primarily expressed in actuating the
development of the economy and in raising the level of its competitiveness. In the
economic system, they also play the innovative, value-creating, canvassing, supporting, and
information roles (Majchrzak, 2012; Daszkowska, 1998). In the microeconomic scale,
business services are the driving force of the development of entrepreneurship. The
expediency of their use results from the determinants of costs, time and place. Use of
business services provides the enterprise with cost reduction, enables focusing on their
basic activity, is conducive to the increase of enterprise’s goodwill and to the growth of
competitiveness as well as ensured the access to new technologies (Dąbrowska, 2008). An
enterprise can fulfil many functions on its own or to commission execution thereof to other
companies. The services provided by professional firms are, as a rule, not only cheaper
(owing to the use of the economies of scale) than those performed on their own, but also of
a higher quality (the effect of specialisation). The decision on outsourcing may be a result
of the conviction that specialised service companies have deep professional knowledge in
various disciplines, unique expertise in the field of recipients, and methods of formation of
their behaviours; finally, they have a significantly greater creative potential, owing to which
they can contribute to better business effects of their customers (Gralpois, Liodice, 2010).
The sector of business services is also a source of innovation for enterprises as well as
affects effectiveness of their activity (Szczukocka, 2012).
Pursuant to the CSO’s data, in 2016, in the domestic market, there were operating
approx. 444 thousand enterprises which, within the framework of their basic activities,
rendered business services. Those enterprises accounted for 26.2% out of almost 1.7
million enterprises running their economic activity. Compared to the previous year, the
number of those enterprises increased by 11.4%, whereas the number of the whole body of
enterprises running their economic activity grew by 5.5%. In 2016, in the sector of business
services, there were working more than 1.5 million people, i.e. 17.3% of workers at
enterprises as the whole. Vis-à-vis 2015, the number of employees in this sector grew by
7.8% compared to the 4.1% growth in the number of employees at enterprises as the whole.

362

R. Nowacki, K. Wasilik

Sales of enterprises classified to the service branches related to business support activities
reached 308.8 billion zlotys, what accounted for 7.7% of the value of sales of enterprises
running business as the whole. Compared to the previous year, the sales value grew by
5.4% (in the sector of enterprises as the whole, there was noted the growth by 4.2%)
(Business Services, 2018).

The data and research method
The basis for the study is results of the research carried out in 2014-2015 within the
framework of the project related to an analysis of business services at enterprises operating
in the Polish market. The research was carried out within the project financed by the
National Science Centre No. 2013/09/B/HS4/02733, entitled Innovativeness of Business
Services in Raising Enterprises’ Competitiveness. A Model Approach on the nation-wide
quota stratified sample of 505 entities with the number of employees exceeding 9 persons;
among them, 201 entities represented the sector of food processing industry. In the
sampling process, there were taken into account the three stratifying variables: the sector of
operation, the size measured with the number of employees, and locality of headquarters.
To describe the surveyed population there were also used the variables connected with the
range of activity, the year of emergence, the market position, economic situation, monthly
turnover, and the capital origin (Kuczewska, Nowacki, 2016). The structure of the surveyed
sample of enterprises belonging to the sector of food processing industry, from the point of
the two features analysed in this article (the enterprise’s size and capital origin), is
presented in Table 1.
Table 1. Structure of the surveyed sample of enterprises of the sector of food processing industry
Enterprises’ features
Number of employees
from 10 to 49

N

%

32

15.9

75

37.3

250 and more people

94

46.8

exclusively Polish

149

74.1

foreign or mixed

52

25.9

from 50 to 249
Capital origin

Source: own research, 2014/2015.

The survey was carried out by the method of face-to-face interviews based on the
author’s questionnaire. In the context of this paper, the authors attempted in their research
to answer the two research questions:
 Does the use of business services depend on the enterprise’s size and capital origin?
 Do the enterprise’s size and capital origin differentiate assessment of the cooperation
with the firms rendering business services?
The research questions posed in the article lead to the formulation of the following
four hypotheses:
 H1: there occurs a statistically significant correlation between the size of an enterprise
and the use of business services;
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H2: there occurs a statistically significant correlation between the origin of capital, and
the use of business services;
 H3: there occurs no statistically significant correlation between the size of an enterprise
and evaluation of cooperation with companies providing business services;
 H4: there occurs no statistically significant correlation between the origin of the capital of
an enterprise and evaluation of cooperation with companies providing business services.
The analyses findings are presented taking into consideration the differentiation into
the two basic categories of enterprises: their size and capital origin. The findings analysis
was carried out with the use of the statistical package IBM SPSS Statistics 24.0. For the
purpose of presentation of the scale of use of business services, there were applied the
indices of structure, whereas in order to show the assessments of cooperation with service
companies there were used the average values and standard deviation. The relationships
between the independent (exogenous) variables and the dependent (endogenous) variables
are determined on the base of nonparametric tests: Ȥ² Pearson’s test (in case of the
relationships between the use of business services and the enterprise’s size and its capital
origin), the Mann-Whitney test (in case of the relationship between the assessment of
cooperation and the capital origin), and the ANOVA Kruskal-Wallis test (in case of the
relationship between the assessment of cooperation and the enterprise’s size), at a critical
level of significance of p=0.05. To determine the strength of relationship between the use of
business services and the enterprises’ features there was applied the Cramer’s V test.

Results
Use of business services by enterprises from the sector of food processing
industry
The carried out research shows that the enterprises belonging to the sector of food
processing industry relatively often make use of business services, though the scale and
range of use of individual categories of services is diversified. Definitely most often – by
all the entities surveyed – are used telecommunication services. The often used business
services include also those related to software and consultancy in the field of computer
science (74.6%) as well as accounting and bookkeeping, and tax consulting services
(72.6%), followed by legal services (67.2%). More than one half of enterprises also declare
the use of information services (59.2%) and advertising ones (55.2%). Other services are
used more seldom, by less than every second enterprise (Table 2).
In case of the majority of services, one may notice the positive dependence between the use
thereof and the enterprises’ size – the bigger they are the more often they make use of business
services. The biggest differences occur in case of the services related to information,
management and consulting as well as R&D (by approx. 30 p.p.). The exceptions are accounting
and bookkeeping services, advertising ones and those related to employment. The first are most
frequently used by small entities (as it is more profitable to outsource them than to keep one’s
own accountancy). In case of the second, the scale of use at small and big enterprises is
approximate. In turn, the third are used most often by the biggest entities, while the most seldom
medium ones (it is alike in case of advertising and accounting and bookkeeping services). In
case of the profile related to the capital origin, in case of all business services (naturally, apart
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from telecommunication ones), there occurs a greater propensity to make use of them in the
entities with foreign capital or mixed one. The biggest disparities of the structure-related indices
occur in case of the services related to R&D (the difference is as much as 38.7 p.p.) as well as to
advice and consulting services, market and public opinion research, and information services
(the differences amounting to more than 20 p.p.). In turn, the least disparities are specific to the
services related to software and computer sciences as well as accounting and bookkeeping
services (nearly 6 p.p.).
Table 2. Use of business services at the surveyed enterprises from the sector of food processing industry
Size of the enterprise
Services
Telecommunication
Those related to software
and IT consultancy

Total

Small

Medium

Capital origin

Large

Purely
Polish

Foreign and
mixed

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

74.6%

56.3%

74.7%

80.9%

73.2%

78.8%

Information

59.2%

37.5%

57.3%

68.1%

53.7%

75.0%

Legal

67.2%

53.1%

58.7%

78.7%

63.1%

78.8%

Accounting and bookkeeping/tax consulting

72.6%

87.5%

64.0%

74.5%

71.1%

76.9%

Consultancy related to
management/consulting

36.8%

15.6%

33.3%

46.8%

29.5%

57.7%

In the field of R&D

32.8%

12.5%

22.7%

47.9%

22.8%

61.5%

Advertising

55.2%

59.4%

46.7%

60.6%

51.7%

65.4%

Market and opinion
research

24.4%

12.5%

14.7%

36.2%

18.1%

42.3%

Related to employment

44.8%

40.6%

33.3%

55.3%

40.3%

57.7%

Source: own research, 2014/2015.
Table 3. Assessment of statistical significance between the use of business services and the size and capital origin
of the enterprises surveyed from the sector of food processing industry with the Ȥ² test

Services
Telecommunication

Size of the enterprise
Capital origin
Test’s
SignifiMeasure of
Test’s
SignifiCramer’s
value
cance
correlation
value
cance
V
Ȥ²
p
(Cramer’s V)
Ȥ²
p
Statistics are not calculated as the use of services has constant values.

Those related to software and
IT consultancy

7.63

0.022

0.195

0.660

0.417

0.057

Information

9.419

0.009

0.216

7.247

0.007

0.190

Legal

11.011

0.004

0.234

4.341

0.037

0.147

Accounting and
bookkeeping/tax consulting

6.530

0.038

0.180

0.648

0.421

0.057

Consultancy related to
management/consulting

10.603

0.005

0.230

13.143

0.000

0.256

In the field of R&D

19.154

0.000

0.309

26.204

0.000

0.361

Advertising

3.558

0.169

0.133

2.929

0.087

0.121

Market and opinion research

13.376

0.001

0.258

12.232

0.000

0.247

Related to employment

8.420

0.015

0.205

4.733

0.030

0.153

Source: own research, 2014/2015.
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The identified dependencies are mostly characterised by statistical significance
(Table 3). In case of the relationship between the use of business services and the
enterprise’s size, only in case of advertising services the dependency is not statistically
significant, whereas in case of the dependency between the use of business services and the
capital origin such a situation takes place besides advertising services, additionally also in
case of the services related to software and computer science as well as accounting and
bookkeeping services. In these four cases, the statistical significance exceeded the critical
value p=0.05, what provides the basis to reject the hypothesis of the relationship between
the variables. The strength of the identified statistical significant dependencies is not,
however, too big – the value of the Cramer’s V coefficient only twice exceeded the level of
0.3 (0.361 and 0.309 with the dependency between the use of R&D and, respectively, the
capital origin and the size of the enterprise).
Assessment of the cooperation with the companies rendering business
services performed by managers of enterprises in the sector of food
processing industry
The cooperation with the companies rendering business services in Poland is assessed
very high. The mean of scores made on the scale from 1 to 4 formed itself at the level of
3.48. Characteristic is also minor differentiation in case of individual services – the spread
of average scores was between 3.34 and 3.58 (Table 4). The best was assessed the
cooperation with the companies rendering information services, the worst – those related to
employment.
Table 4. Assessment of the cooperation with the companies rendering business services carried out by managers of
the enterprises from the sector of food processing industry
Size of the enterprise
Total
Services

Telecommu-nication
Those related to software and IT
consultancy
Information
Legal
Accounting and bookkeeping/tax consulting
Consultancy related to
management/consulting
In the field of R&D
Advertising
Market and opinion
research
Related to employment

Small

Medium

Large

Capital origin
Foreign and
Purely Polish
mixed

Mean

St.
dev.

Mean

St.
dev.

Mean

St.
dev.

Mean

St.
dev.

Mean

St.
dev.

Mean

St.
dev.

3.41

0.52

3.22

0.49

3.44

0.50

3.46

0.54

3.42

0.51

3.40

0.57

3.47

0.60

3.06

0.80

3.46

0.60

3.57

0.50

3.45

0.62

3.51

0.55

3.58
3.52

0.50
0.52

3.33
3.29

0.49
0.59

3.53
3.55

0.50
0.50

3.66
3.55

0.48
0.50

3.56
3.56

0.50
0.52

3.62
3.41

0.49
0.50

3.51

0.50

3.39

0.50

3.46

0.50

3.59

0.50

3.54

0.50

3.43

0.50

3.46

0.55

3.00

0.00

3.44

0.51

3.52

0.59

3.45

0.55

3.47

0.57

3.50
3.46

0.56
0.54

3.50
3.42

0.58
0.51

3.59
3.31

0.51
0.53

3.47
3.56

0.59
0.54

3.56
3.43

0.50
0.55

3.44
3.53

0.62
0.51

3.53

0.50

3.50

0.58

3.36

0.50

3.59

0.50

3.48

0.51

3.59

0.50

3.34

0.56

3.00

0.58

3.20

0.50

3.50

0.54

3.23

0.56

3.57

0.50

Source: own research, 2014/2015.
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Table 5. Assessment of the statistical significance of differences in assessment of the cooperation with the
companies rendering business services carried out by managers of the surveyed enterprises from the sector of food
processing industry

Services

Telecommunication
Those related to software and
IT consultancy
Information
Legal
Accounting and bookkeeping/tax consulting
Consultancy related to
management/consulting
In the field of R&D
Advertising
Market and opinion research
Related to employment
ª – ANOVA Kruskal-Wallis test;
• – Mann-Whitney U test.

Size of the enterpriseª
Statistical
Test
Signi- significance of
statistics
fican-ce
assessment
T
divergence
5.280
0.071
No

Capital origin•
Statistical
Test
Signi- significance of
statistics
fican-ce
assessment
Z
divergence
-0.013
0.990
No

7.196

0.027

Yes

-0.443

0.658

No

4.842
2.965

0.089
0.227

No
No

-0.546
-1.632

0.585
0.103

No
No

3.624

0.163

No

-1.211

0.226

No

4.982

0.083

No

-0.138

0.890

No

0.439
4.961
1.665
10.199

0.803
0.084
0.435
0.006

No
No
No
Yes

-0.689
-0.835
-0.756
-2.613

0.491
0.404
0.450
0.009

No
No
No
Yes

Source: own research, 2014/2015.

In the research, the authors also analysed the significance of differences between the
scores relating to individual services depending on the enterprise’s size and its capital
origin (Table 5). The analyses carried out with the use of nonparametric tests: KruskalWallis ANOVA (for the first grouping variable) and Mann-Whitney U (for the second
grouping variable) showed that the statistical significance of the differences between the
scores took place only in three cases: twice as related to the variable characterising the size
of the enterprise and once as related to the capital origin. In case of the enterprise’s size,
clear differences refer to the assessment of the cooperation with the companies rendering
services related to software and IT consulting as well as the ones related to employment,
whereas the capital origin significantly differentiated the assessment of the cooperation
with the entities operating in the sphere of employment. In these cases, the asymptotic
significance did not exceed the adopted critical value p=0.05, what means that there are no
grounds for rejection of the hypothesis of the existence of the statistically significant
differences.
In their research, the authors identified the eight most important factors affecting the
positive assessment of the cooperation (Table 6).
Of the greatest importance for respondents was reliability and integrity of the
companies rendering business services – this factor was among the two most often
mentioned one in case of the six amongst the nine analysed types of services, noting the
percentages from 27.8% to 42.0%. Four times among the two key factors appeared high
quality of services and high competences of employees of the service companies. The latter
factor recorded, at the same time, the highest percentage of indications amongst all the
cases analysed – 45.8% of indications as related to services of management and consulting
advice. Relatively of the lowest importance was the innovative nature of services as well as
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the service company’s brand and image (which failed to appear at least once among the
most important factors) as well as mutual trust (which appeared only once, but as the most
important factor in case of the services related to employment).
Table 6. The factors crucial to the positive assessment of the cooperation with the companies rendering business
services in the opinion of managers of the surveyed enterprises from the sector of food processing industry

High competences of
employees of the service
company

Brand/image of the
service company

Reliability/integrity of
the service company

Long-term cooperation
with the service
company

Prices for business
services

Mutual trust

Telecommunication
Those related to software and IT
consultancy
Information
Legal
Accounting and
bookkeeping/tax consulting
Consultancy related to
management/consulting
In the field of R&D
Advertising
Market and opinion research
Related to employment

Innovative nature of
services

Services

High quality of services

Factors affecting the positive assessment of cooperation

37.1%

19.6%

18.0%

25.3%

34.0%

39.7%

31.4%

15.5%

30.6%

25.0%

35.4%

19.4%

37.5%

34.0%

28.5%

22.9%

44.5%
33.6%

28.1%
8.2%

31.1%
36.6%

25.2%
17.9%

42.0%
40.3%

24.4%
35.1%

24.4%
16.4%

19.3%
33.6%

41.8%

13.0%

36.3%

15.8%

32.2%

35.6%

21.9%

32.9%

23.6%

18.1%

45.8%

15.3%

27.8%

29.2%

34.7%

30.6%

43.8%
31.2%
24.5%
18.6%

34.4%
23.9%
22.4%
14.0%

25.0%
29.4%
26.5%
31.4%

17.2%
15.6%
26.5%
18.6%

39.1%
36.7%
36.7%
30.2%

31.3%
21.1%
28.6%
34.9%

17.2%
40.4%
26.5%
36.0%

20.3%
25.7%
24.5%
40.7%

Source: own research, 2014/2015.

Discussion and conclusions
The presented research findings indicate a broad scale of the use by enterprises of the
sector of food processing industry of business services. They are treated as an important
factor determining their functioning in the market and raising their competitiveness. The
aim of the paper is to analyse the level of making use of business services by the enterprises
operating in the food processing industry as well as to assess the cooperation between the
companies rendering such services.
Referring to the first of the asked research questions, relating to the assessment
whether the use of business services depends on of the enterprise’s size and capital origin,
we can answer in a positive way. There is a positive relationship between the features of
enterprises and the use of business services – the bigger they are and the more connected
with foreign capital, the most often they use of the majority of business services. Lack of
such relationship occurs sporadically and the specific case is here advertising services
whose use is not determined by whatever of the analysed features of enterprises. This way,
the hypotheses H1 and H2 concerning the occurrence of statistical dependence between the
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size and origin of the capital of enterprises and the evaluation of cooperation with
companies providing business services.
Answering the second research question referring to the impact of the enterprise’s size
and capital origin on the differentiation of assessment of the cooperation with the
companies rendering business services it is proper to note that the assessment of
cooperation with the companies rendering business services is not in principle determined
either by the enterprise’s size or by the share of foreign capital. Such an impact was
revealed only in three cases. The relationships primarily concern the assessment of
cooperation with the companies rendering the services related to employment – the bigger
are the firms making use of them and of the greater importance for their functioning is
foreign capital, the better is their assessment of such cooperation. This also means that the
hypotheses H3 and H4 regarding statistical independence between the size and origin of the
capital of enterprises and evaluations of cooperation with companies providing business
services.
Considering the companies of a food processing sector it is recommended to increase
the scale of the use of business services, especially with regard to entities from the SME
sector. On the other hand, the companies providing business services should focus on the
quality of services, in particular on the efficiency and reliability of relationships with
contractors and they should pay attention to high competences of workers – since these are
factors which affect a positive evaluation of the cooperation and customer satisfaction to
the largest extent.
The presented considerations do not use up the issues of cooperation between
companies rendering business services and their customers. They can be a starting point for
a further, deeper research. A crucial problem is, for instance, identification of the reasons
for non-enjoyment of business services by a part of enterprises operating in the market as
well as the lip service of some findings, e.g. those related to the factors affecting the
assessment of cooperation. The quantitative research explaining these doubts should be
conducted on a considerably bigger sample supporting it with a qualitative research of the
exploratory nature.
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Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców
roĞlinnych na Jednolity Rynek Europejski3
Comparative Advantages of the US in the Export of Selected
Plant Raw Materials to the Single European Market
Synopsis. Celem artykuáu byáo zidentyfikowanie przewag komparatywnych USA w eksporcie
wybranych surowców roĞlinnych na Jednolity Rynek Europejski (JRE) na tle najwiĊkszych unijnych
producentów i eksporterów analizowanych grup produktów w latach 2003-2017. W badaniach
wykorzystano dane pochodzące z zasobów Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i
Rozwoju (UNCTAD). W analizie przewag komparatywnych zastosowano wybrane wskaĨniki
ujawnionych przewag komparatywnych (XRCA, MRCA, RTA), wskaĨnik pokrycia importu
eksportem (CR), wskaĨnik specjalizacji eksportowej (SI) indeks handlu wewnątrzgaáĊziowego
Grubela-Lloyda (IIT) oraz udziaáy w eksporcie. Na podstawie przeprowadzonych analiz moĪna
stwierdziü, Īe USA generowaáy wysokie przewagi komparatywne w eksporcie na JRE owoców i
orzechów oraz surowców oleistych, które zapewniaáy im znaczącą, odpowiednio prawie 25procentową i ponad 15-procentową czĊĞü ogóáu przychodów z tytuáu eksportu artykuáów rolnoĪywnoĞciowych do paĔstw UE.
Sáowa kluczowe: konkurencyjnoĞü, przewagi komparatywne, surowce roĞlinne, owoce i orzechy,
nasiona i owoce oleistych, USA, Jednolity Rynek Europejski
Abstract. The aim of the paper was to assess the US comparative advantages in the export of selected
plant raw materials to the Single European Market (SEM) against the major EU producers and
exporters of analysed product groups in 2003-2017. The research is based on the data from the United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) resources. The following indicators were
used in the comparative advantage analysis: the Revealed Comparative Advantage Indexes (XRCA,
MRCA, RTA), the Coverage Ratio (CR), the Specialization Indicator (SI), Intra-Industry Trade Index
(IIT) and the export shares. It was proved that the US had strong comparative advantages in the export
of fruits and nuts, as well as oil seeds and oleaginous fruits to the SEM. These product groups gave
the US almost 25% and more than 15% of the total revenue from the export of agri-food products to
the EU countries, respectively.
Key words: competitiveness, comparative advantage, plant raw materials, fruits and nuts, oil seeds
and oleaginous fruits, the US, Single European Market
JEL Classification: F14, Q17
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Wprowadzenie
Kraje UE i USA odgrywają istotną rolĊ w gospodarce Ğwiatowej, a dla siebie
nawzajem, mimo stosunkowo niewielkiej wartoĞci bilateralnych obrotów artykuáami rolnospoĪywczymi, są waĪnymi partnerami gospodarczymi (zob. Czarny i Folfas, 2016). W
2017 roku wartoĞü eksportu produktów rolno-ĪywnoĞciowych z USA na rynki paĔstw UE
wyniosáa niemal 12,3 mld USD, a kraje UE byáy piątym, co do wartoĞci obrotów, odbiorcą
artykuáów rolno-ĪywnoĞciowych z USA4 (GATS, 2018). JednoczeĞnie produkty rolne
zajmowaáy waĪne miejsce w strukturze eksportu towarowego USA, generując okoáo 10%
wpáywów z tytuáu eksportu i zapewniając producentom rolnym okoáo 20-25% przychodów
z produkcji rolniczej (Pawlak, 2011). Dla paĔstw UE, charakteryzujących siĊ wysokim
stopniem koncentracji obrotów wewnątrzregionalnych, USA byáy pierwszym partnerem
handlowym spoĞród krajów pozaunijnych (GATS, 2018). W 2017 roku z rynku
amerykaĔskiego pochodziáo ponad 11% ogóáu ĪywnoĞci nabywanej przez paĔstwa UE w
krajach trzecich, a wĞród importowanych produktów dominowaáy artykuáy pochodzenia
roĞlinnego oraz przetwory spoĪywcze, które áącznie stanowiáy okoáo 85% wartoĞci
przywozu z USA do UE (Pawlak, 2017a).
Przez 50 lat od zakoĔczenia II wojny Ğwiatowej partnerstwo transatlantyckie sáuĪyáo
rozwojowi bilateralnej wspóápracy gospodarczej i wzmacnianiu miĊdzynarodowej pozycji
konkurencyjnej paĔstw zlokalizowanych po obu stronach Atlantyku. Na początku XXI
wieku ranga partnerstwa transatlantyckiego zaczĊáa siĊ jednak obniĪaü, a coraz wiĊksze
znaczenie ekonomiczne w relacjach z USA zyskiwaáy kraje Azji (zob. Kenen, 2004).
Remedium na obserwowaną równoczeĞnie utratĊ udziaáów UE i USA w rynku Ğwiatowym
(Mucha-Leszko, 2018) oraz czynnikiem wspomagającym odbudowĊ transatlantyckich
wiĊzi gospodarczych miaáo byü utworzenie strefy wolnego handlu UE-USA. Wyrazem
dąĪeĔ do pogáĊbienia wzajemnych relacji gospodarczych UE z USA staáy siĊ negocjacje
Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (The Transatlantic Trade and
Investment Partnership – TTIP), przerwane zmianą kierunku polityki zagranicznej USA w
okresie prezydentury Donalda Trumpa. Z rozwaĪaĔ Kaufmann i Lohausa (2018) wynika
jednak, Īe zarówno UE, jak i USA są gotowe do realizacji ambitnego i kompleksowego
programu liberalizacji handlu i bĊdą dąĪyü do zawarcia porozumienia. Takie stanowisko
wydają siĊ potwierdzaü deklaracje skáadane w ostatnich miesiącach przez przedstawicieli
administracji obu zainteresowanych stron. W tym kontekĞcie pojawiają siĊ pytania: w
jakich warunkach i na jakich zasadach powinna przebiegaü transatlantycka integracja
powiązaĔ gospodarczych? Jakie bĊdą priorytety stron partnerstwa zarówno w odniesieniu
do relacji bilateralnej, jak i w kwestiach globalnych? Czy przeciwstawne interesy i
niestabilnoĞü polityki handlowej USA nie zantagonizują partnerów porozumienia?
Uzgodnione ramy instytucjonalne wspóápracy, wraz z iloĞciową i jakoĞciową zasobnoĞcią
w czynniki produkcji, stosowanym systemem kierowania gospodarką, czynnikami
strukturalnymi, techniczno-technologicznymi, koniunkturalnymi i politycznymi5, bĊdą
wspóádecydowaáy o moĪliwoĞciach i sile oddziaáywania gospodarek UE i USA na
miĊdzynarodowe otoczenie ekonomiczne oraz ich pozycji konkurencyjnej w gospodarce
Ğwiatowej i w relacji partnerskiej.
WiĊkszych niĪ kraje UE zakupów ĪywnoĞci dokonywaáy na rynku amerykaĔskim jedynie Kanada, Meksyk,
Chiny i Japonia.
5
Zob. podziaá czynników konkurencyjnoĞci proponowany przez Sulmickiego (1977).

4

372

K. Pawlak, D. Jabkowski

W warunkach ksztaátowania nowej równowagi siá na rynku Ğwiatowym, problematyka
konkurencyjnoĞci miĊdzynarodowej gospodarek UE i USA oraz ich poszczególnych
sektorów nabiera szczególnego znaczenia. Specyficznym przedmiotem Ğwiatowej wymiany
handlowej są produkty rolno-ĪywnoĞciowe. Z jednej strony, z uwagi na regionalnie
odmienne warunki przyrodniczo-klimatyczne i glebowe oraz róĪnicĊ potencjaáów
produkcyjnych nie korelującą z liczbą ludnoĞci zamieszkującej poszczególne regiony
Ğwiata, pojawia siĊ bowiem potrzeba zagospodarowywania trwaáych nadwyĪek
produkcyjnych, a z drugiej koniecznoĞü pokrywania niedoborów ĪywnoĞci i zaspokajania
potrzeb rynku wewnĊtrznego przez uczestnictwo w handlu miĊdzynarodowym (por.
Wojciechowski, 1994). NieodzownoĞü wymiany ĪywnoĞci cechuje równieĪ relacjĊ
handlową UE-USA, a kwestia konkurencyjnoĞci sektorów rolno-ĪywnoĞciowych tych
gospodarek jest poddawana analizom, zarówno w ukáadzie bilateralnym, jak i na rynku
globalnym. Badania poziomu i zmian przewag konkurencyjnych sektora rolnospoĪywczego krajów UE i USA w handlu Ğwiatowym podejmowali m.in. Dunmore (1986),
Reed i Marchant (1992), Gopinath i in. (1997), RowiĔski i Buákowska (2013), Nosecka i
Pawlak (2014), Sapa (2014), Bojnec i Fertö (2015, 2017), Wijnands i Verhoog (2016) oraz
Pawlak (2017b, 2018). Odnosząc siĊ do partnerstwa transatlantyckiego, wobec róĪnicy
skali produkcji i struktur produkcyjnych rolnictwa UE i USA oraz wynikających z niej
przewag kosztowo-cenowych producentów i przetwórców z USA, czĊĞciej prowadzono
dyskurs w kontekĞcie rzeczywistej i potencjalnej konkurencyjnoĞci rolnictwa i przemysáu
spoĪywczego krajów UE na rynku USA. Rzadziej natomiast poddawano dyskusji relacjĊ
odwrotną. Stąd, biorąc pod uwagĊ strukturĊ asortymentową eksportu produktów rolnospoĪywczych z USA do paĔstw UE oraz uwzglĊdniając warunki konkurencji panujące w
obrocie wewnątrzwspólnotowym, celem artykuáu jest zidentyfikowanie przewag
komparatywnych USA w eksporcie wybranych surowców roĞlinnych na Jednolity Rynek
Europejski na tle najwiĊkszych unijnych producentów i eksporterów analizowanych grup
produktów w latach 2003-2017.

Dane i metody
W badaniach wykorzystano dane pochodzące z zasobów Konferencji Narodów
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and
Development – UNCTAD). Analizą objĊto dwie grupy surowców pochodzenia roĞlinnego
mające relatywnie najwiĊkszy, okoáo 20-procentowy udziaá w strukturze eksportu
produktów rolno-ĪywnoĞciowych z USA do krajów UE, tj. owoce i orzechy oraz nasiona i
owoce oleistych.
Szacunki przewag komparatywnych wykonano przy uĪyciu celowo dobranego
zestawu iloĞciowych wskaĨników miĊdzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post,
spoĞród których zastosowano wybrane wskaĨniki ujawnionych przewag komparatywnych
(XRCA, MRCA, RTA)6, wskaĨnik pokrycia importu eksportem (CR), wskaĨnik
6

WskaĨniki ujawnionych przewag komparatywnych oceniono sumarycznie, wykorzystując wystĊpujące pomiĊdzy
nimi zaleĪnoĞci. Dodatnie wartoĞci wskaĨnika RTA i wiĊksze od jednoĞci – XRCA Ğwiadczą o wysokiej
konkurencyjnoĞci (+). Gdy wskaĨnik RTA jest ujemny, a MRCA powyĪej jednoĞci badany kraj wykazuje brak
konkurencyjnoĞci (-), natomiast w pozostaáych przypadkach wyniki analizy nie są tak jednoznaczne (+/-)
(Frohberg, 2000).
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specjalizacji eksportowej (SI), indeks handlu wewnątrzgaáĊziowego Grubela-Lloyda (IIT)
oraz udziaáy w eksporcie. Formuáy obliczeniowe wskaĨników w postaci ogólnej zostaáy
odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb analizy relacji bilateralnej7.
Przewagi komparatywne generowane przez USA w eksporcie na Jednolity Rynek
Europejski oceniono na tle gáównych konkurentów na tym rynku, tj. najwiĊkszych unijnych
producentów i eksporterów analizowanych grup produktów. W przypadku owoców
i orzechów byáy to: Hiszpania, Polska, Francja, Grecja, Rumunia, Holandia, Wáochy,
Belgia i Niemcy, a w przypadku nasion i owoców oleistych: Francja, Rumunia, Niemcy,
WĊgry, Polska, Holandia i Buágaria8.
Poprzedzającą analizĊ przewag komparatywnych charakterystykĊ eksportu produktów
rolno-ĪywnoĞciowych z USA do paĔstw UE przeprowadzono na poziomie grup produktów
wyodrĊbnionych wedáug MiĊdzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC).
Zakres czasowy badaĔ objąá lata 2003-2017.

WartoĞü i struktura eksportu produktów rolno-ĪywnoĞciowych z USA
na Jednolity Rynek Europejski w latach 2003-2017
W latach 2003-2017 wartoĞü eksportu produktów rolno-spoĪywczych z USA do
paĔstw UE zwiĊkszyáa siĊ o ponad 70%, osiągając w latach 2015-2017 przeciĊtnie 12,4
mld USD rocznie (tabela 1). SpoĞród podstawowych produktów rolnictwa w strukturze
wywozu na Jednolity Rynek Europejski (JRE) dominowaáy owoce i orzechy oraz nasiona i
owoce oleistych, które zapewniaáy USA od 33% (lata 2003-2005) do 40% (lata 2015-2017)
caáoĞci przychodów z tytuáu eksportu artykuáów rolno-ĪywnoĞciowych na rynki krajów UE.
W latach 2015-2017 wartoĞci eksportu tych dwóch grup asortymentowych wynosiáy
odpowiednio Ğrednio 2,9 mld USD oraz 2,2 mld USD rocznie i byáy ponad 2-krotnie
wiĊksze niĪ w okresie 2003-2005. Co istotne, udziaá obu grup produktów w strukturze
eksportu rolno-spoĪywczego ogóáem zwiĊkszaá siĊ, odpowiednio z niespeána 14% do
17,5% oraz z 19,5% do ponad 23%, m.in. kosztem napojów i tytoniu – trzeciej co do
wartoĞci wywozu grupy produktów odgrywającej istotne znaczenie w eksporcie z USA na
JRE. Zarówno w wywozie owoców, jak i surowców oleistych USA uzyskiwaáy nadwyĪkĊ
obrotów z paĔstwami UE. W okresie 2015-2017 dodatnie saldo w handlu owocami i
orzechami przekraczaáo 2,7 mld USD rocznie, a w wymianie nasionami i owocami
oleistych 2,0 mld USD. àącznie nadwyĪka bilansu handlowego generowana w zakresie
tych dwóch grup asortymentowych o ponad 35% poprawiaáa ujemne saldo obrotów rolnoĪywnoĞciowych ogóáem USA z UE9 (UNCTAD, 2018). Ponadto, z USA sprowadzano do
krajów UE ryby i skorupiaki, warzywa, gotową paszĊ dla zwierząt oraz zboĪa i przetwory
zboĪowe. MoĪna jednak zauwaĪyü, Īe mimo wzrostu bezwzglĊdnej wartoĞci wywozu
wymienionych grup produktów na JRE, wyáączając warzywa, ich udziaáy w eksporcie
zmniejszaáy siĊ, osiągając w ostatnim badanym trzyleciu odpowiednio okoáo 9%, 8%, 6% i
4%.
7

Na temat kryteriów doboru wskaĨników, formuá obliczeniowych oraz zasad interpretacji wyników zob. m.in.
Jagieááo (2003), Pawlak, Koáodziejczak i Koáodziejczak (2010), Pawlak (2013).
8
WĞród wymienionych paĔstw znajduje siĊ piĊciu najwiĊkszych producentów i eksporterów kaĪdej analizowanej
grupy produktów, wyáonionych odpowiednio na podstawie danych Eurostat i UNCTAD.
9
W latach 2015-2017 deficyt handlu produktami rolno-spoĪywczymi USA z UE wynosiá Ğrednio 13,4 mld USD
rocznie.
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Tabela 1. WartoĞü i struktura eksportu produktów rolno-ĪywnoĞciowych z USA na JRE w latach 2003-2017
Table 1. Value and structure of agri-food export from the US to the Single European Market in 2003-2017
Eksport
Wyszczególnienie

20032005

20062008

20092011

20122014

Struktura eksportu
20152017

mln USD

20032005
=100

20032005

20062008

20092011

20122014

20152017

%

ZwierzĊta
Īywe

188,7

260,0

181,0

204,0

199,6

105,8

2,6

2,8

2,0

1,7

1,6

MiĊso
i przetwory
miĊsne

253,5

294,0

356,3

384,6

310,8

122,6

3,5

3,1

3,9

3,1

2,5

Produkty
mleczarskie

50,4

122,6

110,2

95,6

57,8

114,8

0,7

1,3

1,2

0,8

0,5

Ryby
i skorupiaki,
miĊczaki
i pozostaáe
bezkrĊgowce
wodne

786,2

1088,5

1081,6

1192,9

1136,0

144,5

10,9

11,6

11,7

9,7

9,1

ZboĪa
i przetwory
zboĪowe

496,6

908,7

612,9

638,9

508,6

102,4

6,9

9,7

6,6

5,2

4,1

Nasiona
i owoce
oleistych

1005,9

1307,0

1091,1

2007,3

2175,4

216,3

13,9

14,0

11,8

16,4

17,5

Owoce
i orzechy

1405,2

1776,4

1811,1

2588,6

2913,4

207,3

19,5

19,0

19,6

21,1

23,4

Warzywa

452,2

612,5

710,1

904,9

1015,0

224,4

6,3

6,5

7,7

7,4

8,2

Cukier
i wyroby
cukiernicze

73,5

68,7

73,2

78,2

80,3

109,2

1,0

0,7

0,8

0,6

0,6

Kawa, herbata,
kakao
i przyprawy

89,1

100,7

116,8

132,5

177,8

199,6

1,2

1,1

1,3

1,1

1,4

Pasza dla
zwierząt

601,5

491,7

618,1

1016,1

703,4

116,9

8,3

5,3

6,7

8,3

5,7

Oleje
i táuszcze

8,3

44,0

100,2

83,1

129,9

1563,4

0,1

0,5

1,1

0,7

1,0

1393,8

1579,1

1508,5

1754,7

1835,0

131,7

19,3

16,9

16,4

14,3

14,8

410,0

699,2

847,9

1170,9

1196,5

291,8

5,7

7,5

9,2

9,6

9,6

7214,8

9353,2

9219,0

12252,4

12439,3

172,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Napoje i tytoĔ
Pozostaáe
Ogóáem

ħródáo: (UNCTAD, 2018), obliczenia wáasne.
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Z powyĪszego wynika, Īe paĔstwa UE importowaáy z USA gáównie produkty innych
stref klimatycznych (np. owoce i orzechy), komplementarne wzglĊdem wytwarzanych w
UE lub produkowane w iloĞciach niewystarczających wzglĊdem potrzeb rynku
wewnĊtrznego (nasiona i owoce oleistych), zajmując w relacji bilateralnej z USA pozycjĊ
ich importera netto. Taki stan rzeczy po pierwsze jest związany z obserwowanym od
drugiej poáowy lat osiemdziesiątych pogáĊbianiem specjalizacji eksportowej USA w
zakresie produktów ogrodniczych (Sumner, 1995), a po drugie dowodzi sáusznoĞci
spostrzeĪeĔ Salvacruz i Reeda (1993) oraz Pawlak (2016), którzy wskazują, Īe w relacjach
bilateralnych wartoĞü eksportu z USA do paĔstw ich partnerów handlowych jest
uzaleĪniona m.in. od poziomu samowystarczalnoĞci ĪywnoĞciowej w krajach importerów
oraz stopnia komplementarnoĞci rolnictwa partnerów handlowych.

Przewagi komparatywne USA w eksporcie owoców i orzechów
oraz surowców oleistych na Jednolity Rynek Europejski w latach
2003-2017
Z przeprowadzonych analiz wynika, Īe w latach 2003-2017 USA posiadaáy silną
pozycjĊ konkurencyjną w eksporcie na JRE zarówno owoców i orzechów, jak i surowców
oleistych (tabela 2 i 4). W handlu owocami i orzechami USA realizowaáy wyraĨną
specjalizacjĊ eksportową (SI>1) i uzyskiwaáy bardzo wysokie przewagi komparatywne
(XRCA>1 i RTA>0), a najpowaĪniejszym spoĞród analizowanych paĔstw konkurentem
byáa dla USA Hiszpania. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe o ile przywóz tej grupy produktów z
USA w duĪej mierze skáadaá siĊ z importu tzw. „pozostaáych orzechów”, tj. migdaáów,
orzechów laskowych i wáoskich oraz owoców suszonych, o tyle Hiszpania dostarczaáa na
rynki pozostaáych krajów UE gáównie ĞwieĪe owoce cytrusowe. W obu paĔstwach udziaá
owoców w eksporcie rolno-ĪywnoĞciowym kierowanym na rynek wewnątrzunijny
systematycznie zwiĊkszaá siĊ. W okresie 2015-2017 przewyĪszaá 22% (tab. 3) i byá okoáo
3- lub 3,5-krotnie wyĪszy niĪ Ğrednio w obrocie wewnątrzwspólnotowym (2,95<SI<3,83;
tab. 2). Wzrostowi znaczenia badanej grupy asortymentowej w strukturze eksportu na JRE
towarzyszyá wzrost przewag komparatywnych oraz rosnąca nadwyĪka bilansu handlowego
– początkowo wiĊksza w Hiszpanii niĪ w USA, ale juĪ od 2009 roku Ğwiadcząca o
umacniającej siĊ pozycji konkurencyjnej eksporterów amerykaĔskich. W latach 2012-2017
wartoĞü eksportu owoców i orzechów z USA do krajów UE okoáo 14-krotnie przewyĪszaáa
wartoĞü importu tej grupy produktów, wskazując na stosunkowo maáe zapotrzebowanie
rynku amerykaĔskiego na produkty rolne strefy umiarkowanej, które z powodzeniem, a
zwykle takĪe taniej są wytwarzane w USA i które stanowią nadwyĪki eksportowe tego
kraju. Relatywnie niski stopieĔ komplementarnoĞci oferty eksportowej paĔstw UE i USA
nadawaá bilateralnej wymianie handlowej owcami i orzechami, pogáĊbiający siĊ wraz z
upáywem czasu, charakter miĊdzygaáĊziowy (12,95%<IIT<24,56%). Porównywalnie niska
intensywnoĞü handlu wewnątrzgaáĊziowego charakteryzowaáa równieĪ hiszpaĔską
wymianĊ wewnątrzwspólnotową, natomiast obroty owocami pozostaáych analizowanych
krajów odznaczaáy siĊ wysokim stopniem nakáadania siĊ strumieni eksportu i importu,
determinowanym bardziej komplementarną niĪ konkurencyjną strukturą produkcji i ofert
eksportowych partnerów handlowych na JRE.
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Tabela 2. KonkurencyjnoĞü owoców i orzechów pochodzących z USA i wybranych paĔstw czáonkowskich UE na
JRE w latach 2003-2017
Table 2. Competitiveness of fruits and nuts exporting from the US and selected EU member states to the Single
European Market in 2003-2017
WskaĨniki

SI

CR (%)

Lata

Belgia Francja Grecja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Rumunia Wáochy

USA

2003-2005

1,49

0,68

2,39

3,44

0,66

0,36

0,49

0,60

2,05

2,95

2006-2008

1,52

0,63

2,45

3,44

0,75

0,45

0,39

0,25

2,16

3,06

2009-2011

1,41

0,61

2,70

3,67

0,84

0,42

0,19

0,23

2,05

3,41

2012-2014

1,26

0,58

2,57

3,83

0,96

0,41

0,21

0,26

1,93

3,69

2015-2017

1,13

0,56

2,30

3,55

1,05

0,47

0,24

0,16

1,77

3,64

2003-2005 299,33

89,90

269,09

1108,85

156,19

28,61

40,86

59,67

239,28

714,23

2006-2008 280,84

81,78

281,91

936,17

205,95

40,36

41,00

15,35

293,67

780,33

2009-2011 265,61

69,52

390,26

980,81

235,54

38,34

22,63

27,84

247,81

1023,21

2012-2014 207,63

62,00

540,54

1173,20

268,00

36,41

30,76

20,76

229,15

1380,70

2015-2017 174,74

48,21

610,98

1169,84

284,58

41,33

42,68

9,08

221,94

1444,59

2003-2005

1,54

0,67

2,64

4,16

0,64

0,35

0,47

0,58

2,22

3,42

2006-2008

1,48

0,62

2,53

4,10

0,74

0,43

0,38

0,24

2,34

3,32

2009-2011

1,25

0,59

2,61

4,39

0,83

0,40

0,18

0,22

2,19

3,46

2012-2014

1,10

0,57

2,44

4,63

0,95

0,40

0,20

0,25

2,05

3,79

2015-2017

1,10

0,54

2,45

4,30

1,06

0,46

0,23

0,15

1,87

4,33

2003-2005

0,72

1,14

0,52

0,51

1,05

1,36

2,14

0,50

0,64

0,24

2006-2008

0,77

1,11

0,54

0,59

0,97

1,27

1,71

0,76

0,58

0,23

2009-2011

0,75

1,14

0,48

0,63

0,95

1,27

1,41

0,68

0,69

0,19

2012-2014

0,82

1,16

0,37

0,62

0,85

1,28

1,29

1,13

0,71

0,16

2015-2017

0,93

1,31

0,35

0,61

0,88

1,30

1,17

1,51

0,75

0,14

2003-2005

0,82

-0,47

2,12

3,65

-0,41

-1,01

-1,67

0,08

1,57

3,19

2006-2008

0,71

-0,50

1,99

3,50

-0,23

-0,84

-1,33

-0,52

1,76

3,09

2009-2011

0,51

-0,55

2,13

3,76

-0,11

-0,86

-1,23

-0,46

1,51

3,26

2012-2014

0,29

-0,59

2,07

4,01

0,10

-0,88

-1,09

-0,88

1,34

3,62

2015-2017

0,17

-0,77

2,10

3,69

0,18

-0,84

-0,95

-1,36

1,11

4,19

2003-2005

+

-

+

+

-

-

-

+/-

+

+

2006-2008
Ocena
2009-2011
sumaryczna
2012-2014

+

-

+

+

+/-

-

-

+/-

+

+

+

-

+

+

+/-

-

-

+/-

+

+

+

-

+

+

+/-

-

-

-

+

+

2015-2017

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

2003-2005 50,08

94,68

54,19

16,54

78,07

44,49

58,02

74,74

58,95

24,56

2006-2008 52,52

89,98

52,37

19,30

65,37

57,51

58,16

26,62

50,80

22,72

2009-2011 54,70

82,02

40,79

18,50

59,61

55,43

36,91

43,55

57,50

17,81

2012-2014 65,01

76,55

31,22

15,71

54,35

53,38

47,04

34,38

60,76

13,51

2015-2017 72,79

65,06

28,13

15,75

52,01

58,49

59,83

16,65

62,12

12,95

XRCA

MRCA

RTA

IIT (%)

ħródáo: (UNCTAD, 2018), obliczenia wáasne.
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Tabela 3. Udziaá owoców i orzechów w caákowitym eksporcie rolno-ĪywnoĞciowym na JRE w latach
2003-2017 (%)
Table 3. Share of fruits and nuts in the total value of agri-food export to the Single European Market
in 2003-2017 (%)
Kraje
Belgia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Rumunia
Wáochy
USA

2003-2005
9,8
4,5
15,8
22,7
4,3
2,4
3,2
3,9
13,6
19,5

2006-2008
9,4
3,9
15,2
21,3
4,7
2,8
2,4
1,6
13,4
19,0

2009-2011
8,1
3,5
15,6
21,2
4,9
2,4
1,1
1,3
11,8
19,6

2012-2014
7,2
3,3
14,7
21,9
5,5
2,4
1,2
1,5
11,1
21,1

2015-2017
7,2
3,6
14,8
22,8
6,8
3,0
1,5
1,0
11,4
23,4

ħródáo: (UNCTAD, 2018), obliczenia wáasne.

WysokoĞü przewag komparatywnych osiąganych przez badane paĔstwa
w wewnątrzwspólnotowym eksporcie owoców oraz saldo wymiany byáy widocznie
skorelowane z poziomem realizowanej specjalizacji eksportowej. WyĪszemu niĪ
przeciĊtnie w skali UE znaczeniu analizowanej grupy asortymentowej w eksporcie (SI>1)
towarzyszyáy wyĪsze przewagi komparatywne (XRCA>1 i RTA>0) i nadwyĪka bilansu
handlowego (CR>100%; tab. 2). Ma to szczególne znaczenie dla Grecji, Wáoch i Belgii,
którym eksport owoców przysparzaá zwykle co najmniej 10% (w przypadku Grecji 15%)
caáoĞci przychodów z tytuáu eksportu produktów rolno-ĪywnoĞciowych na rynki
pozostaáych krajów UE i które stanowiáy realne zagroĪenie konkurencyjne dla czĊĞci
producentów i eksporterów z USA (tab. 3). Mniej korzystna niĪ paĔstw z basenu Morza
ĝródziemnego byáa sytuacja konkurencyjna krajów strefy umiarkowanej, poáoĪonych w
zachodniej i Ğrodkowo-wschodniej czĊĞci Europy, o znacznym potencjale produkcyjnym,
ale niepredysponowanych do caáorocznej uprawy gatunków ciepáolubnych, a czĊsto takĪe
rozdrobnionej strukturze produkcji upraw ogrodniczych. Znajdowaáa ona odzwierciedlenie
w niĪszym niĪ Ğrednio w skali UE poziomie specjalizacji eksportowej (SI<0), braku
przewag komparatywnych w handlu (RTA<0) oraz deficycie obrotów handlowych
(CR<100%), wynikającym zwykle z wysokiej, wyĪszej niĪ w paĔstwach Europy
Poáudniowej, intensywnoĞci handlu wewnątrzgaáĊziowego (IIT), z jednej strony wywoáanej
komplementarnym wobec partnerów handlowych w ramach UE charakterem struktury
produkcji owoców, a z drugiej podobieĔstwem struktur popytu i rosnącymi wymaganiami
konsumentów co do jakoĞciowego i cenowego zróĪnicowania oferowanych produktów
(Pawlak, Koáodziejczak i Koáodziejczak, 2010).
WyĪsze niĪ w eksporcie owoców, choü w analizowanym okresie malejące, byáy
przewagi komparatywne uzyskiwane przez USA w wywozie na JRE surowców oleistych
(tab. 4). Z uwagi na brak samowystarczalnoĞci ĪywnoĞciowej w tym zakresie, UE od lat
naleĪy do najwiĊkszych importerów surowców oleistych na Ğwiecie, stosując w ich przywozie
bardzo niskie stawki celne. Na rynki krajów UE sprowadza siĊ je m.in. z USA, które w
minionych kilkunastu latach generowaáy rosnące nadwyĪki produkcji nasion oleistych
wzglĊdem krajowego zuĪycia (FAOSTAT, 2018). Przeznaczenie nadwyĪkowych iloĞci na
eksport sprawiaáo, Īe udziaá omawianej grupy asortymentowej w caákowitym eksporcie
produktów rolno-ĪywnoĞciowych z USA na JRE byá od okoáo 7 do 15 razy wyĪszy
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Tabela 4. KonkurencyjnoĞü nasion i owoców oleistych pochodzących z USA i wybranych paĔstw czáonkowskich
UE na JRE w latach 2003-2017
Table 4. Competitiveness of oil seeds and oleaginous fruits exporting from the US and selected EU member states
to the Single European Market in 2003-2017
WskaĨniki

SI

CR (%)

XRCA

MRCA

Buágaria

Francja

Niemcy

Polska

2003-2005

Lata

8,05

2,07

Holandia
1,11

0,51

0,77

Rumunia
14,13

WĊgry
8,42

USA
15,17

2006-2008

8,86

2,01

0,78

0,44

0,98

17,09

6,39

11,56

2009-2011

13,07

1,48

0,75

0,32

0,56

12,16

5,74

7,22

2012-2014

10,73

1,31

0,97

0,23

0,88

8,97

4,17

8,61

2015-2017

10,50

1,50

1,02

0,27

0,73

14,35

4,27

10,89

2003-2005

741,72

931,58

204,86

28,24

196,93

1113,87

1491,04

41746,55

2006-2008

705,76

672,99

102,08

22,75

241,21

450,02

1036,04

69664,88

2009-2011 1552,08

297,84

99,78

18,28

107,41

313,34

1220,89

37496,86

2012-2014

805,60

316,38

174,33

10,72

286,24

424,68

326,60

13754,73

2015-2017

441,73

246,19

203,30

11,04

135,34

810,43

291,43

6633,02

2003-2005

8,61

2,09

1,11

0,51

0,77

16,05

9,03

17,41

2006-2008

9,78

2,03

0,77

0,44

0,98

21,18

6,83

13,23

2009-2011

16,29

1,49

0,75

0,32

0,56

14,88

6,22

8,03

2012-2014

13,09

1,31

0,97

0,23

0,87

10,53

4,43

10,03

2015-2017

12,38

1,51

1,02

0,27

0,73

18,24

4,51

12,93

2003-2005

1,63

0,31

1,28

1,83

0,62

0,62

0,89

0,02

2006-2008

1,19

0,38

1,84

1,99

0,62

1,61

0,86

0,01

2009-2011

1,04

0,55

1,75

1,76

0,75

2,92

0,70

0,01

2012-2014

1,76

0,47

1,26

2,28

0,52

1,77

2,26

0,04

2015-2017

2,86

0,57

1,02

2,36

0,94

1,26

2,09

0,08

2003-2005

6,98

1,77

-0,17

-1,32

0,15

15,43

8,14

17,39

2006-2008

8,60

1,65

-1,07

-1,55

0,36

19,56

5,97

13,22

2009-2011

15,24

0,94

-1,00

-1,44

-0,19

11,96

5,52

8,02

2012-2014

11,33

0,85

-0,29

-2,06

0,35

8,76

2,17

9,99

2015-2017

9,52

0,94

0,01

-2,09

-0,22

16,97

2,42

12,85

2003-2005

+

+

-

-

+/-

+

+

+

2006-2008
Ocena
2009-2011
sumaryczna
2012-2014

+

+

-

-

+/-

+

+

+

+

+

-

-

+/-

+

+

+

+

+

-

-

+/-

+

+

+

2015-2017

+

+

+

-

+/-

+

+

+

2003-2005

23,76

19,39

65,60

44,04

67,36

16,48

12,57

0,48

2006-2008

24,82

25,87

98,97

37,06

58,62

36,36

17,60

0,29

2009-2011

12,11

50,27

99,89

30,92

96,43

48,39

15,14

0,53

2012-2014

22,08

48,03

72,90

19,37

51,78

38,12

46,88

1,44

2015-2017

36,92

57,77

65,94

19,88

84,98

21,97

51,09

2,97

RTA

IIT (%)

ħródáo: (UNCTAD, 2018), obliczenia wáasne.
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Tabela 5. Udziaá nasion i owoców oleistych w caákowitym eksporcie rolno-ĪywnoĞciowym na JRE w latach 20032017 (%)
Table 5. Share of oil seeds and oleaginous fruits in the toal value of agri-food export to the Single European
Market in 2003-2017 (%)
Kraje
Buágaria
Francja
Holandia
Niemcy
Polska
Rumunia
WĊgry
USA

2003-2005
7,3
1,9
1,0
0,5
0,7
12,8
7,6
13,9

2006-2008
10,5
2,4
0,9
0,5
1,2
20,2
7,6
14,0

2009-2011
21,0
2,4
1,2
0,5
0,9
19,6
9,2
11,8

2012-2014
19,5
2,4
1,8
0,4
1,6
16,3
7,6
16,4

2015-2017
16,5
2,4
1,6
0,4
1,2
22,6
6,7
17,5

ħródáo: (UNCTAD, 2018), obliczenia wáasne.

niĪ w paĔstwach UE (7,22<SI<15,17). ZbliĪony do USA poziom specjalizacji w eksporcie
surowców oleistych realizowaáy wĞród wybranych krajów jedynie Rumunia i Buágaria,
wiodący unijni producenci sáonecznika, zyskując jednak przy tym znacznie mniejszą
nadwyĪkĊ obrotów. W latach 2003-2017 wartoĞü eksportu nasion i owoców oleistych
(gáównie soi) z USA do UE przewyĪszaáa wartoĞü ich importu z paĔstw UE na rynek
amerykaĔski od ponad 66 (lata 2015-2017) do niemal 700 razy (lata 2006-2008), podczas
gdy w Rumunii i Buágarii nadwyĪka ta byáa odpowiednio co najwyĪej 11- i 16-krotna (tab.
4). Tak wysoki stopieĔ pokrycia importu eksportem wynikaá w USA ze stricte
miĊdzygaáĊziowego charakteru wymiany surowców oleistych z krajami UE (IITч2,97). W
latach 2015-2017 wywóz tej grupy asortymentowej zapewniaá Buágarii, USA i Rumunii
odpowiednio ponad 16%, 17% i 22% áącznych przychodów z tytuáu eksportu artykuáów
rolno-spoĪywczych na JRE (tab. 5), a poziom osiąganych w eksporcie przewag
komparatywnych (XRCA, RTA) byá wprost proporcjonalny do udziaáów w handlu.
Mniejsze zagroĪenie konkurencyjne na rynkach paĔstw UE stwarzali dla eksporterów
amerykaĔskich producenci nasion oleistych z WĊgier, Francji i Polski. Za znikomą moĪna
natomiast uznaü presjĊ konkurencyjną wywieraną przez pozbawionych przewag
komparatywnych producentów holenderskich i niemieckich, w wiĊkszym stopniu
skupionych na zaspokajaniu rosnących potrzeb rynków wewnĊtrznych10 niĪ podejmujących
specjalizacjĊ w eksporcie.

Podsumowanie
Podsumowując przeprowadzone analizy moĪna stwierdziü, Īe w latach 2013-2017
USA realizowaáy wysoki poziom specjalizacji eksportowej i generowaáy wysokie przewagi
komparatywne w eksporcie na JRE owoców i orzechów oraz surowców oleistych, które
zapewniaáy im znaczącą, odpowiednio prawie 25-procentową i ponad 15-procentową czĊĞü
ogóáu przychodów z tytuáu eksportu artykuáów rolno-spoĪywczych na rynki paĔstw UE.
Byáy to grupy produktów, w zakresie których kraje UE nie osiągaáy samowystarczalnoĞci
10

W związku z coraz wiĊkszym wykorzystaniem surowców oleistych na cele niespoĪywcze, w tym m.in. do
produkcji do produkcji biopaliw, smarów i páynów hydraulicznych oraz oleochemikaliów. Szerzej na temat
niespoĪywczego wykorzystania nasion oleistych i olejów roĞlinnych zob. m.in. Zanetti, Monti i Berti (2013).
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ĪywnoĞciowej, a ich import w duĪej mierze miaá charakter komplementarny wzglĊdem
produkcji wewnątrzregionalnej lub niezbĊdny dla zaspokojenia potrzeb rynku
wewnĊtrznego. Z uwagi na koniecznoĞü uzupeániania niedoborów produkcji wewnĊtrznej,
w imporcie obu grup asortymentowych obowiązywaáy stosunkowo niskie stawki celne,
a gros przywozu odbywaáo siĊ na warunkach bezcáowych11. Niewysoki poziom ochrony
taryfowej rynku UE, a w przypadku surowców oleistych takĪe wyjątkowo niski poziom
protekcji pozataryfowej sáuĪyáy wyrównywaniu instytucjonalnych warunków
konkurowania podmiotów z USA z eksporterami wewnątrzunijnymi12. Z kolei znaczący
potencjaá produkcyjny w zakresie produktów deficytowych na JRE oraz wynikające ze
skali produkcji przewagi kosztowo-cenowe zapewniaáy eksporterom amerykaĔskim
pozycjĊ wysokokonkurencyjnego, jednak – sądząc po strukturze rodzajowej wymiany i jej
miĊdzygaáĊziowej specyfice – nie stanowiącego duĪego bezpoĞredniego zagroĪenia dla
unijnych producentów, eksportera netto obu analizowanych grup asortymentowych.
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Rola Ğrodków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju
pszczelarstwa na przykáadzie Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Poznaniu
The role of funds from the European Union
in the development of beekeeping on the example
of the Provincial Union of Beekeepers in PoznaĔ
Synopsis. Poza dostarczaniem niezwykle cennych produktów, pszczoáy są jednym z gatunków
zdolnych do zapylania roĞlin entomofilnych. Stąd wspieranie rozwoju pszczelarstwa w obliczu ich
znaczenia dla ludzkoĞci wydaje siĊ byü niezwykle istotne. W Polsce zadanie to jest realizowane takĪe
przy uĪyciu Ğrodków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programów Wsparcia Rynku
Produktów Pszczelich. Celem artykuáu jest zatem okreĞlenie roli Ğrodków pochodzących z Unii
Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa w województwie wielkopolskim na przykáadzie
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. Do badaĔ wykorzystano niepublikowane dane
WZP w Poznaniu, a takĪe wyniki przeprowadzonej ankiety. Wyniki badaĔ wskazują na pozytywne
oddziaáywanie Ğrodków z UE na rozwój pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, zwáaszcza ze
wzglĊdu na spore zainteresowanie mechanizmem wĞród pszczelarzy.
Sáowa kluczowe: pszczelarstwo, Wielkopolska, fundusze unijne, wsparcie pszczelarstwa
Abstract. In addition to providing extremely valuable products, bees are one of the species capable of
pollinating entomophilic plants. Hence, supporting the development of beekeeping in the face of their
importance to humanity seems to be extremely important. In Poland, this task is also carried out using
funds from the European Union as part of the Bee Market Program Support Programs. The aim of the
article is therefore to determine the role of funds originating from the European Union in the
development of beekeeping in the Wielkopolskie voivodship on the example of the Provincial Union
of Beekeepers in PoznaĔ. First of all unpublished JPA data in PoznaĔ, as well as the results of surveys
were used for the research. The results of the research indicate a positive impact of EU funds on the
development of beekeeping in the Wielkopolskie voivodship, especially due to the considerable
interest in the mechanism among beekeepers.
Key words: beekeeping, Wielkopolska, EU funds, support for beekeeping
JEL Classification: O13, Q51, Q57

Wprowadzenie
Pszczoáy są dla czáowieka istotne od kilku tysiĊcy lat. Ogromne znaczenie
pszczelarstwa dla ludzkoĞci, a w szczególnoĞci dla sektora rolnego, wynika z dwóch
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aspektów. Po pierwsze, pszczoáy dostarczają bardzo wielu wartoĞciowych produktów,
takich jak miód, propolis, pyáek pszczeli, pierzga i wiele innych. Z drugiej zaĞ strony są
jednym z gatunków zdolnych do zapylania roĞlin entomofilnych, co stanowi gáówną
przesáankĊ do ich uĪytkowania. Poprzez zapylanie moĪliwe jest zachowanie
bioróĪnorodnoĞci Ğrodowiska naturalnego, a takĪe uzyskanie wyĪszych plonów wielu roĞlin
uĪytkowych (Majewski 2012). Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa szacuje, Īe wartoĞü
uzyskiwana dziĊki zapylaniu roĞlin przez pszczoáy jest ponad dwudziestokrotnie wyĪsza
niĪ wartoĞü wytwarzanych przez nie produktów (Madras-Majewska, Majewski, 2006).
Przytoczone argumenty są gáównymi przesáankami utrzymywania pszczóá. Niestety
pomimo relatywnie sporej liczby pni pszczelich, którą w Polsce szacuje siĊ na ok. 1,55 mln
(z czego 1,32 mln naleĪy do pszczelarzy zrzeszonych w organizacjach pszczelarskich)
(Semkiw, 2017), to wedáug szacunków Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (Oddziaá
Pszczelarstwa), do zapylania sadów oraz rzepaków w Polsce potrzebnych jest okoáo 2,5
mln rodzin pszczelich (Madras-Majewska, Majewski, 2006). Z kolei straty w gospodarce
polskiej wynikające ze zbyt maáej liczby pni pszczelich szacuje siĊ na 2,5-3 mld záotych
rocznie (Borowska, 2010).
Wyzwaniem dla pszczóá i pszczelarzy staje siĊ intensyfikacja rolnictwa. Wraz ze
wzrostem jego intensywnoĞci roĞnie takĪe problem z zatruciami pszczóá. Jak podaje
Semkiw (2017), w 2017 roku w Polsce wystĊpowaáy liczne ostre zatrucia oraz podtrucia
pszczóá, gáównie pochodzące z rzepaków, zbóĪ, malin, a takĪe innych roĞlin uprawnych.
Problemem w rozwoju pszczelarstwa i systematycznym zwiĊkszaniu liczby rodzin
pszczelich są równieĪ problemy z zimowaniem: przykáadowo, zimy 2016/2017 nie
przetrwaáa okoáo ¼ rodzin pszczelich w Polsce.
Z jednej strony bardziej intensywne rolnictwo potrzebuje coraz wiĊcej pszczóá
niezbĊdnych do zapylania coraz wiĊkszego areaáu roĞlin entomofilnych, z drugiej zaĞ
poprzez tĊ intensyfikacjĊ, a zwáaszcza bardziej powszechne uĪywanie Ğrodków ochrony
roĞlin szkodzących pszczoáom, niekorzystanie wpáywa na te zapylające owady.
W warunkach Polski najwaĪniejszymi roĞlinami entomofilnymi, których istnienie oraz
plonowanie uzaleĪnione jest od ich zapylenia, są krzewy owocowe, plantacje trwaáe,
roĞliny sadownicze oraz rzepak (Majewski, 2017). MoĪna zatem stwierdziü, Īe wraz
z rozwojem rolnictwa niezbĊdny jest jednoczesny, dynamiczny rozwój pszczelarstwa.
Jednak ze wzglĊdu na charakterystykĊ pasiek w Polsce, rozwój ten wymaga pewnego
impulsu, którym z pewnoĞcią mogą byü Ğrodki finansowe wspierające pszczelarzy.
Pod wzglĊdem ekonomicznym wyróĪnia siĊ nastĊpujące pasieki (Ostrowska, 1988): 1)
amatorskie (prowadzone tylko dla przyjemnoĞci), 2) prowadzone w celu uzyskania
dodatkowego dochodu (poza pracą zawodową), 3) zawodowe (stanowiące gáówne Ĩródáo
dochodu pszczelarza). WiĊkszoĞü pasiek to pasieki hobbystyczne, które nie stanowią dla
pszczelarza jedynego Ĩródáa utrzymania (Pawáowski, 2017). Ponadto wiĊkszoĞü
pszczelarzy w Polsce to osoby w starszym wieku, co Ğwiadczy o malejącej popularnoĞci
tego zajĊcia. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy uznaje siĊ niską rentownoĞü
prowadzonych gospodarstw pasiecznych (KarliĔski, 2015).
RóĪnice w strukturach pasiek w poszczególnych regionach są zdeterminowane
przede wszystkim wystĊpowaniem poĪytków pszczelich. W przypadku rzepaku w Polsce
wystĊpuje bardzo duĪe zróĪnicowanie regionalne w powierzchni uprawy tej entomofilnej
roĞliny. Województwo wielkopolskie jest jednym z liderów w produkcji, ustĊpując jedynie
województwu dolnoĞląskiemu. W 2016 roku areaá tej uprawy wynosiá w Wielkopolsce 104
tys. ha, co daje niespeána 13% krajowej powierzchni (rys. 1). W peáni uzasadnia to
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znaczenie gospodarcze pszczelarstwa w tym województwie, a takĪe podjĊcie badaĔ
w zakresie oceny dziaáaĔ zmierzających do poprawy sytuacji pasiek, w tym takĪe przy
wykorzystaniu Ğrodków z Unii Europejskiej.
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Rys. 1. Powierzchnia uprawy rzepaku w poszczególnych województwach w 2016 roku
Fig. 1. Area of rape cultivation in individual provinces in 2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Unia Europejska stosuje wsparcie branĪy pszczelarskiej od 1997 roku, podkreĞlając
wagĊ tego elementu we Wspólnej Polityce Rolnej. Jak podaje Agencja Rynku Rolnego
(Sprawozdanie z…, 2016), przesáankami wpáywającymi na dofinansowywanie dziaáaĔ
paĔstw czáonkowskich przez KomisjĊ Europejską na rynku produktów pszczelich są:
rozwój obszarów wiejskich, ujednolicenie warunków produkcji oraz zbytu produktów
pochodzących od pszczóá, zapobieganie rozdrobnienia produkcji i handlu miodem,
utrzymanie równowagi ekologicznej, równowaĪnie popytu i podaĪy na miód, a takĪe
zwalczanie chorób pszczóá (zwáaszcza warrozy). Obecnie udzielanie pomocy w sektorze
pszczelarskim okreĞla art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013, zaĞ wczeĞniej obowiązującym aktem prawnym byáo rozporządzenie Rady (WE)
nr 1234/2007. Komisja Europejska zatwierdza trzyletnie krajowe programy wsparcia
pszczelarstwa, które nastĊpnie są realizowane przez dziaáania paĔstw czáonkowskich.
W Polsce agencją realizującą mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” byáa
Agencja Rynku Rolnego (obecnie Krajowy OĞrodek Wsparcia Rolnictwa).
W przypadku Krajowych Programów Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010/2011,
2011/2012 oraz 2012/2013, Komisja Europejska ustaliáa szeĞü kierunków wsparcia
pszczelarstwa (Rozporządzenie Rady (WE) 1234/2007):
1. Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;
2. Zwalczanie warrozy;
3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli;
4. ĝrodki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy produktów pszczelich
w celu uáatwienia pszczelarzom wprowadzania do obrotu i podnoszenia wartoĞci
swoich produktów;
5. ĝrodki mające na celu wsparcie zasiedlania uli w Unii;
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6.

Wspóápraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdraĪania
stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa
i produktów pszczelich;
Na podstawie art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013 dodano kolejne dwa kierunki:
7. Monitorowanie rynku;
8. Poprawa jakoĞci produktów, aby skuteczniej pozycjonowaü produkty na rynku.
PaĔstwa Wspólnoty mogą dowolnie dobieraü instrumenty wsparcia z katalogu
dostĊpnych dziaáaĔ, a takĪe uszczegóáawiaü planowane do realizacji dziaáania (Majewski,
2015). Polska korzysta z szeĞciu pierwotnie ustalonych kierunków. ĝrodki finansowane
przeznaczane na wsparcie pszczelarstwa przekazywane są w czĊĞci przez paĔstwa
czáonkowskie, a w czĊĞci przez UniĊ Europejską, która pokrywa do 50% kosztów
kwalifikowanych. Bardzo istotny jest podziaá Ğrodków pomiĊdzy kraje czáonkowskie, który
dokonywany jest przy pomocy okreĞlenia udziaáu liczby pni pszczelich w danym kraju, do
ogólnej liczby pni pszczelich we Wspólnocie (BolisĊga, 2004).
W latach 2005-2016 Agencja Rynku Rolnego wypáaciáa w ramach Krajowych
Programów Wsparcia Pszczelarstwa ponad 206 mln zá. ZauwaĪalny jest stopniowy wzrost
wypáacanego wsparcia w poszczególnych latach (rys. 2), który przyjmuje charakter trendu
liniowego, dlatego w nastĊpnych latach moĪna siĊ spodziewaü kolejnych wzrostów
wypáaconych Ğrodków. Sytuacja taka moĪe mieü miejsce z jednej strony ze wzglĊdu na
rosnącą liczbĊ pni pszczelich, z drugiej zaĞ na coraz lepsze i peániejsze wykorzystanie
przyznawanych przez UE Ğrodków.
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Rys. 2. Wypáaty netto w ramach programów "Wsparcia rynku produktów pszczelich" (mln zá)
Fig. 2. Net payments under the "Supports for bee products market" programs (PLN m)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ze sprawozdaĔ ARR (2005-2016).

Celem artykuáu jest okreĞlenie roli Ğrodków pochodzących z Unii Europejskiej
w rozwoju pszczelarstwa w województwie wielkopolskim na przykáadzie Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Poznaniu. Województwo wielkopolskie naleĪy do województw,
w których pszczelarstwo ma najwiĊksze znaczenie gospodarcze. WiąĪe siĊ to gáównie ze
sporą powierzchnią upraw roĞlin entomofilnych takich jak rzepak. Dlatego istotne jest
okreĞlenie stanu pasiek w tym województwie, a takĪe perspektyw ich rozwoju, zwáaszcza
w aspekcie moĪliwoĞci wsparcia pszczelarstwa Ğrodkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
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Dane i metody
W województwie wielkopolskim istnieje áącznie piĊü organizacji zrzeszających
pszczelarzy. W związku z tym niezwykle trudne byáoby pozyskanie porównywalnych
danych dla kaĪdej z tych niezaleĪnych od siebie organizacji. Dlatego zdecydowano siĊ
pozyskaü dane z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu (WZP), który ma
najwiĊksze znaczenie i zrzesza najwiĊkszą liczbĊ pszczelarzy. Jego udziaá w pszczelarstwie
wielkopolskim ogóáem prezentuje tabela 1. PrzyjĊto zaáoĪenie, Īe organizacja ta bĊdzie
stanowiáa punkt odniesienia do okreĞlenia sytuacji pszczelarstwa w Wielkopolsce
w kontekĞcie otrzymywanych Ğrodków z UE w ramach Programów Wsparcia Rynku
Produktów Pszczelich.
Gáównym materiaáem Ĩródáowym poddanym analizie są niepublikowane dane
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu dotyczące iloĞciowych i finansowych
efektów wdraĪania Programów Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Dane te dotyczą
ostatniego sezonu Programu na lata 2010-2013 a takĪe wszystkich trzech sezonów
Programu 2013-2016. W opisie badaĔ przyjĊto uproszczone nazewnictwo kierunków
wsparcia stosowane przez WZP. Dane pochodzą z projektów Programów tworzonych przez
zarząd WZP, a takĪe z umów dotyczących przyznania wsparcia w ramach poszczególnych
kierunków. Na tej podstawie okreĞlono liczbĊ beneficjentów oraz kwoty przeznaczane na
poszczególne dziaáania.
W celu okreĞlenia znaczenia pszczelarstwa dla gospodarski (w tym gáównie dla
rolnictwa), skorzystano z danych Gáównego UrzĊdu Statystycznego oraz Instytutu
Ogrodnictwa (Oddziaá Pszczelnictwa). Ponadto uĪyto danych ze sprawozdaĔ Agencji
Rynku Rolnego (dotyczących wielkoĞci Ğrodków wypáacanych w ramach Programów
Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich). Bardzo istotnym materiaáem pierwotnym byáy
wyniki badania ankietowego przeprowadzonego podczas Wielkopolskiego Forum
Pszczelarskiego w Sielinku. Respondentami byli czáonkowie Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Poznaniu w liczbie 133 osób. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyáy
uczestnictwa pszczelarzy w Programie w przeszáoĞci, chĊci uczestnictwa w przyszáoĞci, a
takĪe preferencji odnoĞnie zmiany wielkoĞci pasiek. Dane zostaáy poddane analizie
iloĞciowej oraz jakoĞciowej. DziĊki temu moĪliwe staáo siĊ okreĞlenie podejĞcia
wielkopolskich pszczelarzy do otrzymywanych z UE Ğrodków, a takĪe ustalenie wpáywu,
jakie mają na rozwój pasiek.
Aby zrealizowaü gáówny cel artykuáu, w opracowaniu oraz ocenie materiaáu
badawczego posáuĪono siĊ nastĊpującymi metodami: porównawczą, opisową, graficzną,
tabelaryczną, a takĪe analizy przyczynowo-skutkowej.

Wyniki badaĔ
Jak podają dane Instytutu Ogrodnictwa w Puáawach, liczba pszczelarzy w województwie
wielkopolskim zwiĊkszaáa siĊ systematycznie w latach 2012-2017, osiągając w ostatnim roku
analizy 5680 pszczelarzy. Podobna tendencja miaáa miejsce w WZP, gdzie w 2017 roku
zrzeszonych byáo 1411 osób, co stanowiáo niespeána 25% wielkopolskich pszczelarzy ogóáem.
Wzrastaáa takĪe liczba pni pszczelich. W 2017 roku niespeána 41 tysiĊcy pni naleĪących do
czáonków WZP, stanowiáo ponad 32% pni w Wielkopolsce ogóáem. WyĪszy udziaá w strukturze
pni pszczelich niĪ w strukturze pszczelarzy Ğwiadczy o wiĊkszej koncentracji pni pszczelich w
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pasiekach zrzeszonych w WZP. Pszczelarze WZP posiadają wiĊksze pasieki od pozostaáych
pszczelarzy w Wielkopolsce Ğrednio o 5 uli.
Tabela 1. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu na tle pszczelarstwa w Wielkopolsce
Table 1. Participation of the Provincial Union of Beekeepers in PoznaĔ in the beekeeping of Greater Poland
Województwo wielkopolskie ogóáem*
Rok

Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Poznaniu

Udziaá WZP
w województwie
wielkopolskim

Liczba
pszczelarzy

Liczba pni
pszczelich

ĝrednia
wielkoĞü
pasieki

Liczba
pszczelarzy

Liczba pni
pszczelich

ĝrednia
wielkoĞü
pasieki

%
pszczelarzy

% pni
pszczelich

2012

4213

102002

24,2

1078

31854

29,5

25,6

31,2

2013

4606

111079

24,1

1148

33472

29,2

24,9

30,1

2014

4913

116152

23,6

1310

35995

27,5

26,7

31,0

2015

5181

115044

22,2

1341

37372

27,9

25,9

32,5

2016

5377

121791

22,7

1387

39733

28,6

25,8

32,6

2017

5680

126438

22,3

1411

40618

28,8

24,8

32,1

*Liczba pszczelarzy oraz pni pszczelich okreĞlona na podstawie danych z Powiatowych Inspektoratów
Weterynarii
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu oraz „Sektor pszczelarski w Polsce…”
(2017).

Wielkopolskie pasieki rokrocznie otrzymują ponad dwa miliony záotych w ramach
Programów wsparcia pszczelarstwa (tab. 2). Znaczącą czĊĞü tej sumy wypáacana jest
pszczelarzom WZP, którzy otrzymują nieco ponad 1/3 kwoty przeznaczonej dla
województwa wielkopolskiego. To zdecydowanie wyĪszy udziaá w strukturze wypáat, niĪ
udziaá pszczelarzy w ich ogólnej liczbie. Ponadto wskaĨnik udziaáu WZP w wypáatach dla
Wielkopolski jest Ğrednio o 2 punkty procentowe wyĪszy niĪ wskaĨnik udziaáu pni
pszczelich. ĝwiadczy to o lepszym wykorzystaniu moĪliwych do pozyskania Ğrodków.
Tabela 2. Wypáaty Ğrodków finansowych z Programów „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich”
w poszczególnych sezonach
Table 2. Payments of funds from the "Support of the bee products market" programs in seasons
Sezon

Województwo
wielkopolskie ogóáem
(tys. zá)

Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Poznaniu
(tys. zá)

Udziaá WZP w wypáatach Ğrodków
finansowych w województwie
wielkopolskim (%)

2012/2013

2 215

738

33,3

2013/2014

2 021

688

34,0

2014/2015

2 068

718

34,7

2015/2016

2 191

740

33,8

àącznie:

8 495

2 884

34,0

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu oraz SprawozdaĔ z dziaáalnoĞü ARR (20132016)

PowyĪsze wnioski potwierdzają takĪe dane zawarte w tabeli 3, dotyczące wysokoĞci
wypáat Ğrodków finansowych w ramach programów wsparcia pszczelarstwa w przeliczeniu
na jednego pszczelarza oraz jeden pieĔ pszczeli. Czáonkowie WZP w kaĪdym
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z analizowanych sezonów otrzymywali Ğrednio wiĊksze wsparcie. Co prawda w przypadku
czĊĞci kierunków wysokoĞü moĪliwych do uzyskania Ğrodków finansowych jest
uzaleĪniona od wielkoĞci pasieki (np. w przypadku zakupu sprzĊtu pszczelarskiego limit
stanowi iloczyn posiadanych pni pszczelich oraz kwoty 50 zá), co sprawia, Īe w sytuacji
wyĪszej Ğredniej wielkoĞci pasiek niejako automatycznie zwiĊksza siĊ finansowanie na
jedną pasiekĊ. DziĊki temu pasieki zrzeszone w WZP otrzymywaáy w latach 2012-2016
Ğrednio o 170 zá wiĊcej rocznie w przeliczeniu na jedną pasiekĊ. JeĪeli chodzi natomiast o
wsparcie na jeden pieĔ pszczeli, to ule w WZP byáy równieĪ lepiej dofinansowywane,
jednak tutaj róĪnica nie jest tak wyraĨna: Ğrednio o 0,60 zá wiĊcej niĪ w przypadku
pozostaáych pasiek w Wielkopolsce.
Jak wykazano, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu jest znaczącym
beneficjentem Ğrodków pochodzących z programów wsparcia pszczelarstwa. W dalszej
czĊĞci artykuáu skoncentrowano siĊ na efektach iloĞciowych oraz finansowych wdraĪanych
przez niego dziaáaĔ.
Tabela 3. Wypáaty Ğrodków finansowych z Programów „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich”
w poszczególnych sezonach w przeliczeniu na jednego pszczelarza oraz jeden pieĔ pszczeli w województwie
wielkopolskim oraz w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Poznaniu (zá)
Table 3. Payments of funds from the "Support Programs for the Bee Products Market" programs in individual
seasons per one beekeeper and one beech stump in the Greater Poland Voivodeship and in the Provincial
Beekeepers Association in PoznaĔ (PLN)
Wsparcie na pszczelarza

Sezon

Wsparcie na pieĔ pszczeli

WLKP

WZP

WLKP

WZP

2012/2013

481

685

21,7

22,1

2013/2014

411

599

18,2

19,1

2014/2015

399

548

17,8

19,2

2015/2016

407

552

19,0

18,6

ĝrednio:

425

596

19,2

19,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu, SprawozdaĔ z dziaáalnoĞü ARR (2013-2016)
oraz „Sektor pszczelarski w Polsce…” (2012-2017).

Zdecydowanie dominującymi kierunkami wsparcia w strukturze wypáat Ğrodków byá
zakup sprzĊtu pszczelarskiego oraz zakup leków (tab. 4).
Tabela 4. Wypáaty Ğrodków finansowych w ramach poszczególnych kierunków wsparcia (tys. zá)
Table 4. Payments of funds under individual support directions (PLN thousand)
Sezon

Zakup pszczóá

Zakup sprzĊtu

Zakup leków

Zakup lawet

Szkolenia

Analizy

P*

U*

P

U

P

U

P

U

P

U

P

U

2012/2013

283,2

168,0

329,4

262,7

442,0

272,1

35,0

24,5

22,8

15,8

-

-

2013/2014

241,3

169,0

371,6

312,2

340,1

287,9

4,6

4,7

13,8

13,8

4,0

1,6

2014/2015

234,9

156,0

305,6

305,6

287,3

253,8

11,4

11,4

13,1

13,1

-

-

2015/2016

236,2

145,3

317,2

317,2

314,9

251,1

21,1

19,1

13,5

13,5

2,2

2,2

àącznie:

995,6

638,3

1 323,9

1 197,7

1 384,3

1 064,8

72,1

59,6

63,2

56,2

6,2

3,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* P - kwota w projekcie, U – kwota
w umowie).
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àącznie w trakcie trwania czterech edycji Programu na kaĪde z tych dziaáaĔ
wydatkowano ponad milion záotych. Zaledwie 3,8 tys. zá przeznaczono na analizy jakoĞci
miodu. Stosunkowo niewielkie Ğrodki przekazano takĪe na zakup lawet (áącznie 59,6 tys.
zá) oraz na szkolenia (56,2 tys. zá). ZauwaĪalne są takĪe pewne tendencje dotyczące
wielkoĞci wypáaconego wsparcia w poszczególnych kierunkach. Na przestrzeni
analizowanych sezonów wzrastaáo finansowanie zakupu sprzĊtu pszczelarskiego, z kolei
coraz mniej Ğrodków wypáacano na zakup pszczóá oraz leków.
Efekty iloĞciowe okreĞlają liczbĊ zakupionych jednostek danego rodzaju produktu
w ramach kaĪdego kierunku wsparcia (tab. 5). W ujĊciu tym, zarówno zaplanowano jak
i zakupiono najwiĊcej leków (w ich skáad wchodzą gáównie leki wspomagające zwalczanie
warrozy). àącznie w ciągu czterech sezonów w ramach programu zakupiono niespeána 35
tys. jednostek lekowych (z ponad 50 tys. planowanych do zakupu). Spore zainteresowanie
budziá takĪe zakup pszczóá (zarówno matek pszczelich jak i odkáadów2, których liczbĊ
w niniejszej analizie zsumowano): áącznie zakupiono niespeána 13 tys. matek pszczelich
oraz odkáadów. Zrealizowano takĪe sporo inwestycji związanych z zakupem sprzĊtu
pszczelarskiego, áącznie ponad 4 tys. sztuk. Nadmieniü jednak naleĪy, Īe do skorzystania
z dofinansowania do zakupu sprzĊtu uprawnieni byli tylko pszczelarze, których pasieki
liczyáy co najmniej 20 pni pszczelich. Drugim z ograniczeĔ jest maksymalna wielkoĞü
ekonomiczna gospodarstwa lub pasieki, ustalona na poziomie 4 ESU3. Te wymagania
wykluczają najmniejszych pszczelarzy z jednej strony, oraz osoby prowadzące dodatkowo
gospodarstwa rolne z drugiej. Z kolei do zakupu pszczóá oraz leków w ramach programu
upowaĪnieni są wszyscy czáonkowie Związku.
Tabela 5. Efekty iloĞciowe Programów „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” w analizowanych latach: liczba
planowanych do finansowania oraz zakupionych jednostek danego produktu
Table 5. Quantitative effects of the "Support of the bee products market" programs in the analyzed years: the
number of planned for financing and purchased units of a given product
Sezon

Zakup pszczóá
P*

Z*

2012/2013

6000

3264

2013/2014

4200

3004

2014/2015

4050

3229

Zakup sprzĊtu
P

Zakup leków

Zakup lawet

Szkolenia

Analizy

Z

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

333

351

13900

6936

10

7

4

4

0

0

1731

1300

17700

7759

3

3

7

7

40

16

1456

1228

10440

9050

4

4

6

6

0

0

2015/2016

4110

3447

1491

1186

11700 10594

4

4

6

6

20

20

àącznie:

18360

12944

5011

4065

53740 34339

21

18

23

23

60

36

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* P- planowana iloĞü, Z – zakupiona iloĞü).

Bardzo nagáoĞnionym w mediach kierunkiem wsparcia jest zakup lawet
umoĪliwiających mobilnoĞü pasiek i przemieszczanie siĊ w rejony, gdzie wystĊpują
najlepsze poĪytki. Jak jednak moĪna zauwaĪyü, w praktyce niewielu pszczelarzy
RóĪnica pomiĊdzy matką pszczelą a odkáadem polega na tym, Īe odkáadem pszczelim nazywamy plastry
z pokarmem i czerwiem wraz z obsiadającymi je pszczoáami, które zostaáy pobrane z jednej lub kilku rodzin
i umieszczone w nowym ulu, stanowiąc w peáni samodzielną rodzinĊ pszczelą. Matka pszczela jest natomiast
samodzielnie umieszczana w ulu, w którym juĪ znajdują siĊ pszczoáy. NajczĊĞciej wprowadza siĊ ją w celu
poprawy wáaĞciwoĞci genetycznych posiadanych pszczóá.
3
Jednostka ESU (European Size Unit) wyraĪa wielkoĞü ekonomiczną gospodarstw i okreĞlana jest na podstawie
standardowej nadwyĪki bezpoĞredniej produkcji; 1 ESU=1200 EUR.
2
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zdecydowaáo siĊ na skorzystanie z tej formy wsparcia. W trakcie czterech sezonów
zakupiono zaledwie 18 lawet.
W ramach Programu moĪliwe byáo takĪe korzystanie ze szkoleĔ, które organizowaá
WZP (liczby w tabeli dotyczą godzin ich trwania). Najmniej popularnym dziaáaniem
okazaáy siĊ analizy jakoĞci miodu, z których skorzystano tylko w dwóch sezonach, áącznie
pobierając do badaĔ 36 próbek.
Poza liczbą zakupionych w ramach wsparcia jednostek, istotna jest takĪe liczba
beneficjentów, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach poszczególnych kierunków (tab.
5). W tym aspekcie równieĪ dominowaá zakup leków, z którego corocznie korzystaáo ponad
tysiąc pszczelarzy (w trakcie 4 lat 4646 osób). Zakupu pszczóá dokonywaáo pomiĊdzy 515
a 609 beneficjentów (áącznie 2303osoby). Ponad 200 pasiek rocznie dokonywaáo inwestycji
w sprzĊt korzystając ze wsparcia, a áącznie w badanych latach 18 zakupiáo lawety do
transportu pszczóá. W szkoleniach wziĊáo udziaá 1450 pszczelarzy, a próbki do badaĔ
jakoĞci miodu w ciągu czterech lat pobrano z zaledwie 6 pasiek.
Tabela 6. Efekty iloĞciowe Programów „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” w analizowanych latach: liczba
planowanych beneficjentów oraz beneficjentów, którym wypáacono Ğrodki finansowe w ramach poszczególnych
kierunków wsparcia
Table 6. Quantitative effects of the "Support of the bee products market" programs in the analyzed years: the
number of beneficiaries and beneficiaries planned, for which financial resources were disbursed under the
particular directions of support
Sezon

Zakup pszczóá

Zakup sprzĊtu

Zakup leków

Zakup lawet

Szkolenia

Analizy

P*

Z*

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

2012/2013

850

609

333

213

1300

1091

10

7

400

400

0

0

2013/2014

650

515

1731

238

1290

1181

3

3

350

350

12

2

2014/2015

610

603

1456

236

1250

1171

4

4

350

350

0

0

2015/2016

645

576

1491

246

1290

1203

4

4

350

350

2

4

àącznie:

2755

2303

5011

933

5130

4646

21

18

1450

1450

14

6

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* P- planowana liczba beneficjentów,
Z – liczba beneficjentów, którym wypáacono Ğrodki finansowe)

Jedynym dziaáaniem zrealizowanym w stu procentach w stosunku do zaplanowanej
liczby zarówno jednostek jak i beneficjentów byáy szkolenia (tab. 7). MoĪna to táumaczyü
faktem posiadania najwiĊkszej kontroli nad tym dziaáaniem przez zarząd WZP, gdyĪ to
wáaĞnie zarząd organizuje i przeprowadza szkolenia, dziĊki czemu moĪe w peáni
wykorzystaü zaplanowane na ten cel Ğrodki. Pod wzglĊdem liczby zakupionych jednostek
w odniesieniu do liczby planowanych do zakupu, satysfakcjonująco zostaáy zrealizowane
dziaáania związane z zakupem lawet (86%) oraz zakupem sprzĊtu (81%). Najmniej
jednostek zaplanowanych do zakupu zrealizowano w ramach dziaáania analiz miodu (60%)
oraz zakupu leków (64%). Pszczelarze najchĊtniej korzystali z zakupu leków, lawet,
pszczóá oraz sprzĊtu. We wszystkich tych dziaáaniach poziom wykorzystania programu pod
wzglĊdem liczby beneficjentów wynosiá niespeána 80% lub wiĊcej. Warto odnotowaü, Īe w
sezonie 2012/2013 zakupiono o 5% jednostek sprzĊtu wiĊcej niĪ pierwotnie planowano.
ĝwiadczyü to moĪe o lepszym planowaniu dziaáaĔ przez WZP w kolejnych latach z jednej
strony, a takĪe wiĊkszym zainteresowaniem wĞród pszczelarzy z drugiej.

Rola Ğrodków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykáadzie …

391

Tabela 7. Wykorzystanie programu w ujĊciu iloĞciowym w odniesieniu do jednostek danego produktu oraz
beneficjentów (%)
Table 7. Use of the program in terms of quantity in relation to units of a given product and beneficiaries (%
Sezon

Zakup pszczóá

Zakup sprzĊtu

Zakup leków

Zakup lawet

Szkolenia

Analizy

J*

B*

J

B

J

B

J

B

J

B

J

2012/2013

54

72

105

76

50

84

70

70

100

100

-

B
-

2013/2014

72

79

75

79

44

92

100

100

100

100

40

17

2014/2015

80

99

84

76

87

94

100

100

100

100

-

-

2015/2016

84

89

80

82

91

93

100

100

100

100

100

200

àącznie:

71

84

81

78

64

91

86

86

100

100

60

42

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* J- jednostki inwestycyjne, B beneficjenci).

KaĪdy z kierunków wsparcia posiada okreĞlony poziom zwrotu kosztów
kwalifikowanych inwestycji (tab. 8). W przypadku szkoleĔ oraz analiz jakoĞci miodu
z Programu finansowana jest caáoĞü kosztów ich realizacji4. Pszczelarze otrzymują 80%
zwrotu kosztów zakupu leków, 70% kosztów zakupu pszczóá oraz 60% zakupu sprzĊtu
i lawet. Refundacja tak jak w przypadku innych form wsparcia z UE nie obejmuje podatku
od towarów i usáug.
Najpeániej wykorzystanymi kierunkami wsparcia na przestrzeni analizowanego okresu
byáy zakup sprzĊtu pszczelarskiego oraz szkolenia. W ich ramach wydatkowano niespeána
90% planowanych do zrealizowania Ğrodków. W pozostaáych dziaáaniach zakáadany
pierwotnie plan finansowy zrealizowano w granicach od 61,2 do 71,7%. Niepeáne
wykorzystanie Ğrodków finansowych przez pszczelarzy moĪe Ğwiadczyü o pewnej
nieefektywnoĞci i niechĊci do korzystania z dziaáaĔ Programu. Z drugiej jednak strony
moĪe to byü oznaka sprawnoĞci dziaáania zarządu WZP, który dziĊki zaplanowaniu
wyĪszych kwot wsparcia w poszczególnych kierunkach umoĪliwia skorzystanie ze
wsparcia wszystkim chĊtnym pszczelarzom, którzy speániają warunki dotyczące
poszczególnych dziaáaĔ. ĝwiadczy to takĪe o dalszym potencjale rozwoju wielkopolskich
pasiek, które w kolejnych okresach programowania mogą w jeszcze wiĊkszym stopniu
korzystaü z oferowanego wsparcia.
Tabela 8. Poziom wsparcia oraz wykorzystania poszczególnych kierunków wsparcia (%)
Table 8. The level of support and the use of particular directions of support (%)
Sezon

Zakup pszczóá
PW*

W*

Zakup sprzĊtu
PW

61,6

70,0

69,1

-

67,9

78,2

96,8

40,0

2013/2014

60,7

78,5

2015/2016
àącznie:

65,2

60

60,8
-

61,2

99,4

80

99,7
-

88,5

82,7

60

79,7
-

71,6

W

88,1

PW

100

64,3
-

71,7

W

Analizy

100

79,0

PW

Szkolenia

W

58,5
70

Zakup lawet

PW

2012/2013
2014/2015

Zakup leków

W

99,9

PW

100

100,0
-

88,1

W

100,0

-

61,6

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* PW- procentowy poziom wsparcia, Wwykorzystanie Ğrodków).

4

W sezonie 2012/2013 w stu procentach byá takĪe finansowany zakup leków.
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Reasumując, áącznie w trakcie czterech sezonów Programu Wsparcia Rynku
Produktów Pszczelich realizowanego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu,
najwiĊkszy udziaá w strukturze finansowania poszczególnych kierunków wsparcia miaá
zakup sprzĊtu (40,6%). Znaczącą czĊĞü stanowiáy takĪe zakup leków (34,4%) oraz zakup
pszczóá (21,1%). Marginalne znaczenie miaáy pozostaáe dziaáania (Īadne z nich nie
przekroczyáo udziaáu na poziomie 2%). Szczegóáowa struktura wypáaconych Ğrodków
zostaáa przedstawiona na rysunku 4.
Bardzo istotnym elementem badaĔ dopeániającym peáen obraz realizacji Programu
Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich przez WZP w Poznaniu byáy badania ankietowe,
które miaáy na celu zapoznanie siĊ z preferencjami pszczelarzy dotyczącymi wsparcia
pszczelarstwa Ğrodkami pochodzącymi z UE oraz okreĞlenia ich zadowolenia i chĊci
skorzystania ze Ğrodków w przyszáoĞci. 64,66% zapytanych pszczelarzy korzystaáo ze
wsparcia w ramach Programów Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. 88,37%
z korzystających ze wsparcia do tej pory oraz 70,21% pszczelarzy, którzy nie korzystali ze
wsparcia, chce z niego skorzystaü w przyszáoĞci. 92,86% pszczelarzy korzystających
3 razy, 85,71% korzystających 2 razy, 76,67% korzystających 1 raz oraz 70,21% nie
korzystających ani razu chce skorzystaü z finansowania w przyszáoĞci. Wynika z tego fakt,
Īe im wiĊcej razy pszczelarze uczestniczyli w programie wsparcia, tym bardziej chcą
uczestniczyü po raz kolejny. SpoĞród wszystkich badanych 51,88% chce powiĊkszaü
pasiekĊ, w tym 47,19% korzystających oraz 57,45% nie korzystających do tej pory.
SpoĞród chcących korzystaü ze wsparcia 57,80% chce powiĊkszyü pasiekĊ, z kolei 36,70%
nie zamierza zmieniaü jej rozmiarów. MoĪna zatem uznaü, Īe wiĊkszoĞü pszczelarzy
uzaleĪnia powiĊkszenie pasieki od otrzymanego w przyszáoĞci wsparcia.
Szkolenia; 1,9%
Zakup lawet; 1,8%

Analizy; 0,1%
Zakup pszczóá ;
21,1%

Zakup leków;
34,4%

Zakup sprzĊtu;
40,6%

Rys. 4. Struktura wypáaconych Ğrodków finansowych WZP w Poznaniu w ramach Programów „Wsparcia Rynku
Produktów Pszczelich” w latach 2012-2016
Fig. 4. Structure of funds paid to the Provincial Beekeepers Association in PoznaĔ under the "Support of the Bee
Products Market" programs in 2012-2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych WZP w Poznaniu.
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Podsumowanie
Pszczelarstwo w województwie Wielkopolskim ma niezwykle istotne znaczenie
gospodarcze. ĝwiadczy o tym przede wszystkim areaá upraw roĞlin entomofilnych, takich
jak rzepak. Dlatego tak waĪne jest, aby w jak najwiĊkszym stopniu zapewniü odpowiednie
napszczelenie, dziĊki czemu moĪliwe bĊdzie zapylanie wszystkich roĞlin, które tego
wymagają. WĞród zapylaczy najwiĊksze znaczenie ma pszczoáa miodna, która
w dzisiejszych czasach dla wáaĞciwego rozwoju wymaga odpowiedniej opieki, którą
zapewniają jej osoby zajmujące siĊ pszczelarstwem. To wáaĞnie zapylanie roĞlin jest
gáówną przesáanką do uĪytkowania pszczóá, a efekty z tego páynące moĪna zaliczyü do
kategorii dóbr publicznych, poniewaĪ przynoszą korzyĞci caáemu spoáeczeĔstwu. W peáni
uzasadnia to podejmowanie dziaáaĔ wspierających pasieki, zwáaszcza tych wdraĪanych
przez UniĊ Europejską. W Polsce dziaáania te są realizowane przy pomocy Programów
Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich, które bezpoĞrednio do pasiek są implementowane
przez poszczególne związki pszczelarzy.
Jak wykazaáa analiza, pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w
Poznaniu stanowią okoáo ¼ wszystkich pszczelarzy w Wielkopolsce, jednak w ich
pasiekach wystĊpuje wiĊksza koncentracji pni pszczelich (Ğrednio o 5 uli w pasiece).
ĝrodki pochodzące z UE w znaczącym stopniu przyczyniają siĊ do rozwoju
wielkopolskiego pszczelarstwa. Jednak pomimo ich istotnego znaczenia, nadal nie są
wykorzystywane w caáoĞci. Z drugiej strony powoduje to istnienie potencjaáu do dalszego
rozwoju pasiek. Dominującymi kierunkami wsparcia są zakup sprzĊtu, zakup leków oraz
zakup pszczóá, zaĞ pozostaáe kierunki mają marginalne znaczenie. NajwiĊksza liczba
beneficjentów korzystaáa jednak z zakupu leków, zakupu pszczóá oraz szkoleĔ. Im wiĊcej
razy pszczelarze uczestniczyli w programie wsparcia, tym bardziej chcą uczestniczyü po
raz kolejny. WiĊkszoĞü pszczelarzy, którzy nie korzystali do tej pory ze wsparcia, a takĪe
tych chcących korzystaü z programów w przyszáoĞci, zamierza powiĊkszyü pasiekĊ.
Rezultaty niniejszych badaĔ wskazują na potrzebĊ dalszej i jeszcze bardziej dogáĊbnej
eksploracji zagadnieĔ związanych z ekonomiką pszczelarstwa oraz jego wsparcia przy
pomocy Ğrodków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. NaleĪaáoby takĪe
okreĞliü zasadnoĞü tego wsparcia, zwáaszcza w kontekĞcie wynagradzania pszczelarzy za
Ğwiadczone dobra publiczne, co planowane jest w dalszych badaniach związanych
z omawianym zagadnieniem.
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Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy
miĊdzynarodowego handlu miodem pszczelim
The Application of a Gravitational Model for Analyzing
of International Trade in Bee Honey
Synopsis. Celem artykuáu jest okreĞlenie cech funkcjonowania i identyfikacja trendów w rozwoju
Ğwiatowego rynku miodu. Aby zidentyfikowaü czynniki wpáywające na Ğwiatowy handel miodem,
zastosowano model grawitacyjny, a mianowicie jego odmianĊ dla pojedynczego produktu. Dane
statystyczne dotyczące handlu miĊdzynarodowego pozyskano z baz Ğwiatowych organizacji i uĪyto do
iloĞciowego okreĞlenia tego modelu. W wyniku analizy ekonometrycznej danych panelowych
zidentyfikowano determinanty Ğwiatowego handlu miodem i potwierdziáa zasadnoĞü zastosowania
modelu grawitacyjnego do oceny tego rynku.
Sáowa kluczowe: miód pszczeli, miĊdzynarodowy handel, model grawitacyjny
Abstract. The aim of the article is to analyze the characteristics of functioning and to identify trends
in the development of the global honey market. To analyze the factors affecting global trade in honey,
the gravity model was used, namely its variation for a single product. Statistics on international trade
from databases of leading international organizations were used to quantify this model. As a result of
econometric analysis of panel data, the determinants of global trade in honey were identified and the
use of the gravity model was justified in assessing this market.
Key words: bee honey, international trade, gravitational model
JEL Classification: F14, Q13, Q17

Wprowadzenie
SpoĞród prawie wszystkich naturalnych produktów spoĪywczych, miód pszczeli jest
jednym z najbardziej wyjątkowych pod wzglĊdem znaczenia dla ludzi i historii produkcji.
Biorąc pod uwagĊ obecny stan rozwoju naukowego i technologicznego, spoáeczeĔstwo jest
bardzo uzaleĪnione od pszczóá, zwáaszcza od wyników ich dziaáalnoĞci – zapylania
wiĊkszoĞci roĞlin rolniczych. WartoĞü ekonomiczna zapylania gáównych upraw przez
owady jest 10-15 razy wiĊksza niĪ wartoĞü miodu (Majewski, 2016). Miód i inne produkty
pszczele są produktami ubocznymi gáównej funkcji pszczóá, a przychody uzyskane ze
sprzedaĪy miodu moĪna uznaü za wynagrodzenie usáug zapylania. WydajnoĞü
ekonomiczna pszczelarstwa jest waĪnym elementem wspierania wystarczającej liczby pni
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pszczelich, a zdolnoĞü pszczelarstwa do Ğwiadczenia koniecznych usáug zapylania zaleĪy
bezpoĞrednio od sytuacji na rynku miodu.
Pszczelarstwo peáni bardzo waĪną funkcjĊ interdyscyplinarną, poniewaĪ miód, pyáek
kwiatowy, wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele są pozyskiwane od pszczóá, są
szeroko stosowane zarówno w przemyĞle spoĪywczym, jak i farmaceutycznym. W
ostatnich latach rola pszczóá dla Ğrodowiska staáa siĊ bardziej widoczna w Europie i
Stanach Zjednoczonych w związku z problemem masowej Ğmierci pszczóá (Tapparo i in.,
2012). Jednak w krajach bĊdących gáównymi producentami i eksporterami miodu gáówne
problemy pszczelarstwa dotyczą sytuacji ekonomicznej, jak: sáabe powiązania rynkowe,
niska przejrzystoĞü cenowa, niewystarczające umiejĊtnoĞci pracy, ograniczony dostĊp do
kredytu i niezdolnoĞü do przeprowadzania testów jakoĞci (Bradbear, 2009).
Obrót Ğwiatowego rynku miodu, którego udziaá w ogólnej wartoĞci produktów
pszczelich jest nie mniejszy niĪ 90%, jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi
sektorami rolnictwa. W 2017 r. wartoĞü produktów pszczelich wytworzonych na Ğwiecie
wyniosáa 8,8 mld USD, w tym miód – 8 mld USD. JednoczeĞnie na rynek Ğwiatowy
dostarczono 690 tysiĊcy ton miodu o wartoĞci 2,4 mld USD, a w latach 2008-2018
Ğwiatowy rynek produktów pszczelarskich pod wzglĊdem wartoĞci wzrastaá o 2% rocznie.
Trend ten jest charakterystyczny zarówno dla krajów rozwiniĊtych, jak i rozwijających siĊ.
W omawianym okresie znacznie zwiĊkszyá siĊ wywóz miodu z Ukrainy, Nowej Zelandii,
Brazylii, Meksyku, Argentyny, Turcji i innych "krajów miodu". Nieznacznie zmniejszony
zostaá eksport miodu z Chin i Wietnamu.
Rosnąca ĞwiadomoĞü zdrowotna wĞród konsumentów na temat korzyĞci zdrowotnych
jest gáównym czynnikiem przyczyniającym siĊ do wzrostu globalnego rynku miodu
w wiĊkszoĞci regionów. W ostatnich latach na Ğwiatowym rynku miodu mają miejsce
kardynalne zmiany: rosnące wymagania co do jakoĞci tego produktu, zmieniający siĊ ukáad
siá w pierwszej dziesiątce producentów i eksporterów, nasilająca siĊ konkurencyjna walka
miĊdzy nimi i konflikty handlowe. Globalizacja znacznie zaostrzyáa konkurencjĊ
o obiecujące rynki, które obejmowaáy dziesiątki krajów – producentów, eksporterów
i importerów miodu.
JednoczeĞnie, w obliczu globalizacji Ğwiatowej gospodarki i liberalizacji handlu, rządy
wielu krajów podejmują energiczne dziaáania w celu ochrony interesów swoich
producentów i eksporterów miodu, aby zapewniü im bezpoĞrednią i poĞrednią pomoc.
Wáączenie produktów rolnych do handlu miĊdzynarodowego zaleĪy od krajowej polityki
rolnej, która rozwija siĊ w sferze produkcji, ochrony importu i ekspansji eksportu (Dascal i
in., 2002). MiĊdzynarodowy handel miodem wykazuje spadek udziaáu w handlu ogóáem,
ale jednoczeĞnie pozostaje najbardziej chronionym sektorem w wielu krajach, zwáaszcza
tych najbardziej rozwiniĊtych, które prowadzą krajową politykĊ wsparcia dla lokalnych
producentów miodu.
Pszczelarstwo jest szeroko reprezentowane w badaniach akademickich, jednak rynek
miodu w perspektywie globalnej jak dotąd nie byá szeroko dyskutowany w Ğrodowisku
akademickim. WiĊkszoĞü badaĔ ekonomicznych dotyczących produktów pszczelich jest
bezpoĞrednio związana z aspektami Ğrodowiskowymi. NajczĊĞciej rozpatrywane problemy
związane są z wysokim poziomem wykorzystania chemikaliów w rolnictwie, co
negatywnie wpáywa na kondycjĊ rodzin pszczelich i jakoĞü miodu, co z kolei negatywnie
wpáywa na stan ogrodnictwa i produkcji roĞlinnej oraz moĪliwoĞci eksportowe krajów
produkujących miód (Ören i in., 2010; Yamei i Zhihua, 2012; Adgaba i in., 2014).
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CzĊĞü artykuáów dotyczących ekonomiki pszczelarstwa opiera siĊ gáównie na róĪnych
aspektach mikroekonomicznych, w tym na gáównych wskaĨnikach ekonomicznych
produkcji miodu, analizie spoáeczno-ekonomicznej pszczelarstwa, profilach pszczelarskich
i czynnikach wpáywających na wprowadzenie ulepszonych technologii pszczelarskich
(Vural, 2010; PîrvuĠoiu i Popescu, 2011; Garcia, 2018). WĞród tematów badaĔ znalazáa siĊ
równieĪ budowa modelu pszczelarstwa, który obejmuje dynamikĊ w ciągu i pomiĊdzy
latami w populacji pszczóá miodnych lub modelowanie rynku usáug zapylania przez
pszczoáy miodne (Rucker i in., 2012; Champetier i in., 2015; ĩak, 2017).
Badania empiryczne miĊdzynarodowego handlu produktami rolnymi mogą byü oparte
na "modelu przyciągania", jednym z najpopularniejszych modeli ekonometrycznych w
handlu miĊdzynarodowym, uwzglĊdniającym handel dwustronny jako funkcjĊ wielkoĞci
gospodarki partnerów handlowych, poáoĪenie geograficzne, koszty transakcji (koszty
transportu, koszty administracyjne bariery). Niemniej jednak istnieje tylko kilka badaĔ
opartych na modelu grawitacji w odniesieniu do jednego produktu rolnego lub grupy
towarów i, o ile moĪna to oceniü na podstawie dostĊpnej literatury, Īadno z nich nie byáo
powiązane z rynkiem miodu.
Dlatego gáównym celem artykuáu jest okreĞlenie moĪliwoĞci wykorzystania modelu
grawitacji jako narzĊdzia do analizy globalnego handlu miodem. Stosując standardowe
metody analizy ekonometrycznej danych panelowych, zostanie przetestowana hipoteza, Īe
w odniesieniu do miĊdzynarodowego handlu produktami pszczelarskimi wartoĞü eksportu
lub importu danego kraju jest pozytywnie uzaleĪniona od jego PKB, poniewaĪ produkcja
okreĞla podaĪ towarów przeznaczonych na eksport, PKB kraju importującego, poniewaĪ
okreĞla zdolnoĞü produkcyjną, wielkoĞü rynku i popyt na import, i ujemnie z kosztów
transportu, które rosną wraz ze wzrostem odlegáoĞci miĊdzy krajami. Ponadto oczekuje siĊ,
Īe obecnoĞü róĪnego rodzaju umów handlowych miĊdzy krajami ma pozytywny wpáyw na
przepáywy eksportowe produktów pszczelich.
Handel miodem jest waĪny albo jako potencjalne Ĩródáo dochodu, albo jako gáówne
Ĩródáo importu tego rodzaju ĪywnoĞci, zwáaszcza, Īe coraz wiĊksza czĊĞü produkcji miodu
jest przedmiotem wymiany miĊdzynarodowej. To dyktuje potrzebĊ analizy szans i
perspektyw na globalnym rynku miodu, badanie "reguá gry" i sytuacji na tym rynku.
Potwierdza to znaczenie badania miĊdzynarodowego handlu produktami pszczelimi, który
jest waĪnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, stabilnoĞci politycznej i ma kluczowe
znaczenie dla krajowych strategii bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego dla wielu krajów
rozwijających siĊ. Identyfikacja kluczowych czynników na globalnym rynku miodu
pomoĪe uzyskaü peány obraz rynku, gáĊbiej zrozumieü obecne trendy rynkowe i oceniü
przyszáe perspektywy rynkowe dla poszczególnych struktur biznesowych i caáych krajów.

Przegląd literatury
Klasyczna teoria handlu miĊdzynarodowego, oparta na zasadzie przewagi
komparatywnej, dostarcza wyjaĞnienia miĊdzynarodowej specjalizacji jako przyczyny
miĊdzynarodowej wymiany, ale pozostawia poza badaniem szereg czynników, które mogą
mieü znaczący wpáyw na towary i geograficzną strukturĊ handlu. Luka ta jest wypeániona
empirycznymi metodami badaĔ, z których najbardziej znanym jest „model Tinbergena"
(Tinbergen i Hekscher, 1962). Model grawitacji jest ekonomiczną analogią prawa Isaaca
Newtona, który mówi, Īe dwie cząstki materii są do siebie przyciągane z siáą Fij, wprost
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proporcjonalną do iloczynu ich mas Mi i Mj, staáą grawitacji G, i odwrotnie proporcjonalną
do kwadratu odlegáoĞci Dij miĊdzy nimi:
D

F
ij

E

Mi M j
G
2
Dij

(1)

Gáówną ideą stojącą za podejĞciem grawitacyjnego modelu handlu jest obrót handlu
zagranicznego, który jest bezpoĞrednio zaleĪny od potencjaáu gospodarczego krajów
handlujących oraz od odwrotnoĞci odlegáoĞci miĊdzy nimi. Klasyczna wersja modelu
opiera siĊ na dwóch zmiennych, a mianowicie: produkcie krajowym brutto (PKB), który
charakteryzuje wielkoĞü gospodarki oraz geograficzną odlegáoĞü miĊdzy krajami
handlowymi, wpáywającą na koszty transportu. Kolejne pochodne oryginalnego modelu
biorą równieĪ pod uwagĊ heterogenicznoĞü firm pod wzglĊdem produktywnoĞci,
wyjaĞniają zerowy handel wielu krajów i asymetryczne przepáywy handlowe, a takĪe
badają wpáyw innych czynników, takich jak wspólny jĊzyk, wspólna granica,
przynaleĪnoĞü do jednego bloku handlowego.
Serrano i Pinilla (2010) dokonali analizy wpáywu róĪnych czynników na dwustronny
handel rolny, produkcjĊ i handel ogólny w latach 1963-2000 na reprezentatywnej próbie z
40 krajów stosującą model grawitacyjny. Wyniki wyraĨnie pokazują, Īe niska elastycznoĞü
popytu na produkty rolne i produkty ĪywnoĞciowe, ich niewielki udziaá w handlu
wewnątrzprzemysáowym, jak równieĪ wysoki poziom protekcjonizmu, na który są
naraĪeni, są gáównymi przyczynami ich stosunkowo powolnego wzrostu oraz utraty udziaáu
znaczenia produktów rolnych i ĪywnoĞci na rynku miĊdzynarodowym.
Koo i in. (1994) zbudowali model, aby okreĞliü czynniki wpáywające na Ğwiatowy
handel miĊsem i produktami miĊsnymi. Teoretycznie uzasadniając moĪliwoĞü zastosowania
modelu grawitacyjnego dla jednej grupy produktów, jednoczeĞnie zauwaĪając, Īe uĪycie
modelu grawitacyjnego dla jednego produktu lub branĪy jest moĪliwe tylko przy uĪyciu
danych panelu. W nowszych badaniach Witt i Witt (1995) skonstruowali model
grawitacyjny do szacowania przepáywów turystycznych, Walsh (2018) – handlu usáugami,
Dascal i in. (2002) – handlu winem.
Fontagné i in. (2005) ocenili wpáyw Ğrodowiska instytucjonalnego na handel
miĊdzynarodowy w postaci taryf i barier pozataryfowych w handlu oraz stwierdzili, Īe
wymiana handlowa miĊdzy dwoma krajami zaleĪy od ich mas ekonomicznych i jest
negatywnie związana z kosztami wymiany handlowej miĊdzy nimi. Z kolei Mac Callum
i inni (2003) rozwaĪali róĪne rodzaje czynników wpáywających na koszty handlu, a ich
wpáyw na miĊdzynarodowe przepáywy handlowe byá w stanie obliczyü koszt przekroczenia
granicy dla towarów rolnych.
Djankov i in. (2010) zastosowali model grawitacji do danych Doing Business
dotyczących czasów przekraczania granicy miĊdzy 98 krajami, aby pokazaü, Īe czas
przejĞcia na granicy znacznie zmniejsza dwustronny handel, a jeden dodatkowy dzieĔ
zmniejsza eksport o 1%. Wedáug ich badaĔ, áatwo psujące siĊ produkty rolne i
przemysáowe są szczególnie wraĪliwe na czasy przekraczania granic, a kraje bez dostĊpu
do morza są szczególnie wraĪliwe na czasy przekraczania granicy, dla których jeden
dodatkowy dzieĔ zmniejsza eksport o 4%.
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Kucharcukova i in. (2010) wykorzystując rozszerzony model grawitacji wnioskowali,
Īe sáaba jakoĞü instytucji gospodarczych w wielu krajach SEE i WNP jest najwiĊkszą
przeszkodą dla wiĊkszej integracji handlowej i potwierdza, Īe od początku reform
rynkowych w 1989 roku, kraje SEE i CIS handlują znacznie mniej ze Ğwiatową gospodarką
niĪ kraje Europy ĝrodkowo-Wschodniej, które póĨniej przystąpiáy do UE. Autorzy tego
badania sugerują, Īe poprawa jakoĞci instytucji, poprawa infrastruktury i otwartoĞü na
wspóápracĊ regionalną są dodatkowymi narzĊdziami stymulującymi handel miĊdzy SEE i
CIS z resztą Ğwiata, a czáonkostwo w WTO ma pozytywny wpáyw na handel, ale Ğrednio
mniej niĪ czáonkostwo w strefie wolnego handlu.
Hatab i in. (2010) wykorzystali metodĊ modelu grawitacyjnego do analizy gáównych
czynników wpáywających na wywóz produktów rolnych z Egiptu do gáównych partnerów
handlowych w latach 1994-2008. Jako niezaleĪne zmienne do analizy wykorzystali PKB
krajów partnerskich i PKB per capita w modelu alternatywnym, obecnoĞü wspólnego jĊzyka
paĔstwowego, wspólną granicĊ i odlegáoĞü miĊdzy stolicami oraz wspóáczynnik otwartoĞci
gospodarki. Ich wyniki pokazują, Īe jeden procent wzrostu PKB w kraju prowadzi do
piĊciokrotnego wzrostu egipskich przepáywów eksportowych. JednoczeĞnie wzrost PKB na
mieszkaĔca prowadzi do zmniejszenia egipskiego eksportu, co táumaczy siĊ tym, Īe wzrost
gospodarczy i rosnące dochody ludnoĞci zwiĊkszają popyt na wszystkie zwykáe dobra.
Wspóáczynnik otwartoĞci gospodarki w wyniku analizy okazaá siĊ nieistotny, a obecnoĞü
wspólnego jĊzyka arabskiego i wspólnej granicy przyczyniáa siĊ do wzrostu eksportu.
Ozturk i Kalyoncu (2009) empirycznie zbadali wpáyw zmiennoĞci kursów walutowych
na przepáywy handlowe szeĞciu krajów w okresie kwartalnym w latach 1980-2005. Gáówne
wyniki pokazują, Īe wzrost realnej zmiennoĞci kursów walutowych, zbliĪając siĊ do
niepewnoĞci kursu walutowego, ma znaczący negatywny wpáyw na handel w Korei
Poáudniowej, Pakistanie, Polsce i Republice Poáudniowej Afryki, ale w dáuĪszej
perspektywie ma pozytywny wpáyw na TurcjĊ i WĊgry. Wniosek ten jest sprzeczny
z wynikami innych badaĔ, które potwierdzają poĞredni związek miĊdzy zmiennoĞcią
kursów wymiany a handlem miĊdzynarodowym.
Fogarasi (2011) poruszyá kwestiĊ wpáywu zmiennoĞci kursów walut na miĊdzynarodowe
przepáywy handlowe krajów o gospodarkach w okresie przejĞciowym w Europie ĝrodkowej,
analizując przypadek eksportu wĊgierskich produktów rolnych do krajów przeznaczenia
eksportowego w latach 1999-2008. W oparciu o model grawitacji, który kontroluje inne
czynniki, wyniki pokazują, Īe zmiennoĞü nominalnego kursu walutowego miaáa znaczący
pozytywny wpáyw na handel produktami rolnymi w tym okresie.
Tomanov (2013) przeanalizowaá równieĪ wpáyw zmiennoĞci kursów wymiany na
wyniki eksportowe w Europie ĝrodkowej i Wschodniej poprzez dwustronne przepáywy
eksportowe z Czech, Sáowacji, WĊgier i Polski do strefy euro, wykorzystując miesiĊczne
dane szeregów czasowych w latach 1999-2013. Wyniki nie wskazują na istotny związek
miĊdzy zmiennoĞcią kursów wymiany a wynikami eksportowymi w krajach Europy
ĝrodkowej, wpáyw zmiennoĞci kursów walut jest niejednoznaczny.
Grant i Lambert (2008) wykazali, Īe wpáyw umów o wolnym handlu na handel
czáonków w duĪej mierze zaleĪy od tego, czy analiza koncentruje siĊ na sektorach rolnych
czy pozarolniczych, na konkretnej analizowanej umowie i na dáugoĞci okresu fazy
charakteryzującego prawie caáoĞü WTC. Lambert i McKoy (2009), analizujący wpáyw
róĪnych umów o wolnym handlu w róĪnych okresach, pokazali, Īe przynaleĪnoĞü do FTA
zazwyczaj zwiĊksza handel produktami rolnymi i produktami spoĪywczymi miĊdzy
krajami. Prehn i Brümmer (2011) ustalili, Īe okoáo 20 miĊdzynarodowych grup
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towarowych handlu jest przedmiotem analizy za pomocą modeli grawitacji, poniewaĪ
skutki ekonomiczne polityk dotyczą przede wszystkim konkretnych produktów.

Dane i metody
W celu oceny charakteru handlu miodu w kontekĞcie Ğwiatowych dwustronnych
przepáywów handlu zagranicznego przeprowadzono analizĊ za pomocą modelu
grawitacyjnego. Gáówną przewagą komparatywną jest zdolnoĞü do wykorzystywania danych
rzeczywistych do oceny wraĪliwoĞci przepáywów handlowych w stosunku do czynników
polityki, które nas interesują. Gáówną wadą ekonometrycznego modelu grawitacyjnego jako
narzĊdzia do analizy efektów integracji jest duĪa zmiennoĞü szacunków, ze wzglĊdu na
wraĪliwoĞü modelu na zestaw czynników, pobieranie próbek i metodĊ oceny.
Podczas budowania modelu grawitacyjnego, niezaleĪnie od tego, czy jest on
powszechny, czy teĪ dla konkretnej branĪy, konieczne jest oparcie siĊ na podstawowym
sformuáowaniu modelu, uzupeániając je zmiennymi bĊdącymi przedmiotem zainteresowania.
Lista zmiennych kontrolnych obejmuje PKB jako zmienną okreĞlającą masĊ kraju
partnerskiego, odlegáoĞü miĊdzy krajami jako zmienną zastĊpczą kosztów transportu, udziaá
w globalnych i regionalnych umowach handlowych. W rezultacie model, odzwierciedlający
zaleĪnoĞü wielkoĞci obrotu miodu od powyĪszych czynników, ma postaü „równania agresji":
ஒ

ஒ

ஒ

ஒ

୧୨ ൌ Ⱦ ୧ భ ୨ మ ୧୨య ୧୨

(2)

୧୨ ൌ Ⱦ  Ⱦଵ ୧  Ⱦଶ ୨  Ⱦଷ ୧୨  Ⱦସ ୧୨  ɂ୧୨

(3)

gdzie Xij jest obrotem handlu zagranicznego lub eksportem (importem) miodu z kraju i do
kraju j; Yi - PKB kraju i; Yj - PKB kraju; Dij - odlegáoĞü miĊdzy krajami i oraz j; Aij wszelkie inne czynniki (czynniki), które mogą uáatwiü lub utrudniü wymianĊ handlową
miĊdzy krajami, w tym przypadku udziaá w związkach zawodowych; ȕn - szacowane
elastycznoĞci obrotów handlu zagranicznego w odpowiednich zmiennych
Aby zastosowaü metodĊ regresji liniowej, powyĪsze równanie (2) przeksztaácono
w standardowy logarytmiczny model postaci:

gdzie Xij jest wielkoĞcią dwustronnego handlu miodu miĊdzy krajami i oraz j; Yi - PKB
kraju i, Yj - PKB kraju; Dij jest odlegáoĞcią miĊdzy stolicami krajów i oraz j, a Aij jest
zmienną obojĊtną, odzwierciedlającą przynaleĪnoĞü paĔstw i oraz j do preferencyjnego
związku zawodowego lub obecnoĞü unii celnej, która obejmuje kraje i oraz j.
Aby przeprowadziü empiryczne badanie globalnego handlu miodem, dane ogólne
zostaáy zebrane z 20 krajów, najwiĊkszych importerów miodu na Ğwiecie: USA, Niemcy,
Japonia, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Wáochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Polska,
Australia, Hongkong, Szwajcaria, Kanada, Szwecja, Singapur, Dania, Portugalia, Irlandia,
Grecja, Malezja, Kuwejt, Finlandia, Rumunia2, zaangaĪowanych w handel zagraniczny ze
wszystkimi innymi krajami i miĊdzy sobą. PoniewaĪ zastosowanie modelu grawitacji
w odniesieniu do poszczególnych produktów z punktu widzenia czynników popytu i
2

http://agriexchange.apeda.gov.in/product_profile/Major_Imporing_Countries.aspx?categorycode=0408.
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podaĪy, które róĪnią siĊ od zagregowanych przepáywów handlowych, wymaga uĪycia
danych panelowych, badanie przeprowadzono na szeregach przestrzenno-czasowych za lata
2012-2016. Wybór tego przedziaáu czasowego wynikaá z dostĊpnoĞci danych, a takĪe z
faktu, Īe w tym okresie brak jest drastycznych zmian wskaĨników dotyczących wstrząsów
gospodarczych podobnych do kryzysu z 2008 r. Próba skáada siĊ z 3428 obserwacji.
ħródáem danych o dwustronnym handlu miodem w krajach, zmienną zaleĪną, byáa
baza danych FAO. W przypadku zmiennych kontrolnych wykorzystano PKB krajów
partnerskich, a jako Ĩródáo danych wybrano bazĊ danych ĝwiatowego WskaĨnika Rozwoju
ĝwiatowego. Koszty transportu i dostĊpnoĞü preferencyjnych warunków handlu miĊdzy
krajami zostaáy pobrane z baz danych CEPII DATABASE i UN Comtrade.
Jako odlegáoĞü miĊdzy eksporterem a importerem zostaáa uĪyta odlegáoĞü miĊdzy
stolicami dwóch krajów, jako gáównymi oĞrodkami gospodarczymi krajów. Przy pomocy
zmiennych fikcyjnych na podstawie podejĞcia binarnego przetestowano jaki wpáyw ma
czynnik istnienie umów dwustronnych dotyczących preferencyjnego lub bezcáowego
handlu miĊdzy krajami lub naleĪących do jednej unii handlowej i gospodarczej.
Tabela 1. Charakterystyka danych
Table 1. Data characteristics
Zmienna

Obserwacje

ĝrednia

Odch. standardowe

Min

Max

exim

3428

2504.697

9094.639

0

152079

gdp

3428

13848.38

18581.12

218.2835

108600.9

dist

3428

8481.799

4703.571

.9951369

19951.16

pol

3428

.1743862

.379445

0

1

ħródáo: obliczenia wáasne.

Aby uzyskaü bardziej szczegóáową analizĊ miĊdzynarodowego handlu miodem, oprócz
wspomnianego zestawu danych z tych samych Ĩródeá i w tym samym okresie, zebrano
informacje na temat przepáywów handlowych produktów pszczelarskich dla dwóch krajów:
Ukrainy i Polski. Zestaw danych dotyczących Ukrainy zawiera 190 obserwacji dotyczących
sprzedaĪy eksportowej miodu ukraiĔskiego na rynku miĊdzynarodowym, poniewaĪ przywóz
miodu na UkrainĊ byá niewielki. Baza danych o obrotach polskich miodu obejmuje 333
obserwacje, wĞród których znajdują siĊ wskaĨniki zarówno eksportu, jak i importu.

Wyniki badaĔ
W ramach modelu grawitacji handlu miĊdzynarodowego oceniono oszacowanie
równania regresji (3). Do dalszej analizy model grawitacyjny wybraá próbki danych dla
20 krajów – najwiĊkszych importerów miodu, a takĪe czĊĞciowo zbiory danych dla Ukrainy
i Polski. Biorąc pod uwagĊ tĊ zaleĪnoĞü miĊdzy wskaĨnikami, moĪna skonstruowaü
równania odzwierciedlające istotĊ "grawitacji" dla importu dla wspólnego zestawu danych,
eksportu dla Ukrainy i handlu zagranicznego miodu, czyli eksportu i importu dla Polski.
Wybierając metodĊ oceny modelu do analizy przepáywów miodu eksportowoimportowego, dokonano porównania miĊdzy modelem z deterministycznymi
indywidualnymi efektami a losowymi indywidualnymi efektami. PomiĊdzy modelem
z deterministycznymi indywidualnymi efektami a losowymi indywidualnymi efektami
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wybór padá na model z deterministycznymi indywidualnymi efektami. Wyniki testu
Hausmana, którego celem byáo porównanie modeli z deterministycznymi i losowymi
indywidualnymi efektami, nie pozwoliáy na odrzucenie hipotezy zerowej o równoĞci
wyników ocen uzyskanych przez modele, a zatem nie mógá pomóc w wyborze pomiĊdzy
tymi specyfikacjami. Jednak model z deterministycznymi indywidualnymi efektami opiera
siĊ na zaáoĪeniu, Īe obserwacje w próbce mają charakter unifikujący, co jest prawdziwe
w przypadku próbki.
Tabela 2. Lista zmiennych
Table 2. List of variables
Zmienna

Parametr
ȕ1

PKB kraju i

ȕ2

PKB kraju j

ȕ3

OdlegáoĞü miĊdzy stolicami krajów i oraz j

ȕ4

Dummi ze wzglĊdu na istniejącą preferencyjną umowĊ handlową miĊdzy krajem i oraz j

ȕ5

Dummi za istniejącą preferencyjną umowĊ handlową miĊdzy krajem i oraz j w latach 2015-2016

ħródáo: opracowanie wáasne.

W tabelach 2-4 przedstawiono wyniki estymacji regresji wspóáczynników równania
handlu zagranicznego miodu w latach 2012-2016 w trzech modelach najmniejszych
kwadratów oszacowanych za pomocą pakietu ekonometrycznego STATA.
Tabela 3. Wyniki oceny równania dla 20 krajów – najwiĊkszych importerów miodu
Table 3. Results of the evaluation of the equation for 20 countries - the largest honey importers
Parametr

Wspóáczynnik

Báąd stand.

t-Statistic

p-value

ȕ0

.0309205

ȕ1

.9398199

.0770057

0.40

0.688

.0071391

131.64

ȕ2

0.000

.8462465

.0070224

120.51

0.000

ȕ3

-.9912178

.0185748

-53.36

0.000

ȕ4

.5395641

.051909

10.39

0.000

Number of obs

3428

F(4,3421)

503.78

Prob > F

0.0000

R-sq overall

0.7500

ħródáo: obliczenia wáasne.

Wyniki oszacowania równania regresji dla zestawu danych dotyczących 20
najwiĊkszych importerów miodu na Ğwiecie przedstawione w tabelach pokazują, Īe
czynniki PKB kraju eksportującego, PKB kraju importującego, odlegáoĞü miĊdzy krajami
i przynaleĪnoĞü do FTA są znaczące przy 99% przedziale ufnoĞci. Znaki przy
wspóáczynnikach regresji miĊdzy wielkoĞciami importu a powyĪszymi czynnikami
odpowiadają zaáoĪeniom ograniczeĔ grawitacyjnych, to znaczy potwierdzają speánienie
wspóázaleĪnoĞci leĪących u podstaw modelu grawitacyjnego.
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Tabela 4. Wyniki oceny równania dla Ukrainy
Table 4. Results of the evaluation of the equation for Ukraine
Parametr

Wspóáczynnik

Báąd stand.

t-Statistic

p-value

ȕ0

.0889591

ȕ1

.9585429

.0314087

2,83

0.005

.0063464

151.04

ȕ2

0.000

.8472751

.0063216

134.03

0.000

ȕ3

-1.008063

.017464

-57.72

0.000

ȕ4

.4412589

.04982

8,86

0.000

ȕ5

.2511433

.0521221

4.82

0.000

Liczba obserwacji

190

F(4,183)

582.26

p-value (> F)

0.0000

R2

0.6977

ħródáo: obliczenia wáasne.

Aby oszacowaü równanie dla zbioru danych dotyczących eksportu miodu na rynek
Ğwiatowy z Ukrainy, model zmodyfikowano tak, aby odzwierciedlaá obserwowane
nielosowe odchylenia. Zmodyfikowany model ma inną zmienną atrapową dla danych
dotyczących 2015 i 2016 r., Czyli okresu obowiązywania umowy stowarzyszeniowej
miĊdzy Ukrainą a Unią Europejską. Wprowadzona zmienna równa jednostce za te lata
oszacuje wpáyw umowy na wywóz miodu z Ukrainy. Model nadal obejmuje czynniki PKB
krajów przeciwnych i ich oddalenie od wybranego kraju eksportującego - importera, udziaá
w umowie o wolnym handlu. Zgodnie z oczekiwaniami udziaá w umowie o wolnym handlu
pozytywnie wpáynąá na przepáywy importowe miodu, ale w początkowej wersji modelu
znaczenie wynosiáo okoáo 90%. Zatem wáączenie do modelu dodatkowej zmiennej
fikcyjnej doprowadziáo do zauwaĪalnej poprawy istotnoĞci statystycznej, która okazaáa siĊ
byü poniĪej poziomu krytycznego.
Tabela 5. Wyniki oceny równania dla Polski
Table 5. Results of the evaluation of the equation for Poland
Parametr

Wspóáczynnik

Báąd stand.

t-Statistic

p-value

ȕ0

.0177934

.0206764

0.86

0.389

ȕ1

.9222838

.0260529

35.40

0.000

ȕ2

.9416122

.0260529

36.14

0.000

ȕ3

-.1458999

.0453851

-3,21

0.001

ȕ4

.336971

.0339237

9.93

0.000

Liczba obserwacji

333

F(4,326)

539.53

p-value (> F)

0.0000

R2

0.7048

ħródáo: obliczenia wáasne.
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Ocena modelu miĊdzynarodowego zbioru danych dotyczących miodu w Polsce
wykazuje duĪe znaczenie, w tym na poziomie istotnoĞci 0,1% wszystkich czynników
oceny: wspóáczynniki dla PKB kraju eksportującego, dla PKB kraju importującego, dla
odlegáoĞci, a takĪe wspóáczynnik determinacji, charakteryzujące adekwatnoĞü modelu.
MoĪna zauwaĪyü, Īe we wszystkich modelach wszystkie czynniki byáy znaczące na
poziomie istotnoĞci 0,1. Badanie potwierdziáo, Īe miĊdzynarodowy handel miodem podlega
ogólnym zasadom, przestrzega ogólnych wzorców ekonomicznym: na eksport i import
miodu w danym kraju duĪy wpáyw ma skala ekonomiczna krajów handlujących,
w szczególnoĞci kraju wywozu, poniewaĪ zaleĪnoĞü od PKB kraju importującego jest
mniej elastyczna, a odlegáoĞü geograficzna partnera handlowego ma ujemny wpáyw. We
wszystkich przypadkach umowy o wolnym handlu, umowy o integracji, związki celne mają
pozytywny (o okoáo 25-50%) wpáyw na wielkoĞü miĊdzynarodowego handlu miodu.
JednoczeĞnie niektóre wskaĨniki mają odchylenia od oczekiwanych wartoĞci w dóá.
Wspóáczynnik dla terminu odpowiadającego odlegáoĞci dla Polski jest znacznie mniejszy
niĪ dla grupy najwiĊkszych importerów i dla Ukrainy. NaleĪy zauwaĪyü, Īe ocena
zaleĪnoĞci miĊdzy wielkoĞcią przywozu a odlegáoĞcią zwykle maleje, tj. rola kosztów
transportu sáabnie, gáównie za sprawą wzrostu importu z Chin. Jak wynika z otrzymanych
obliczeĔ, spadek wspóáczynnika regresji miĊdzy wielkoĞcią przywozu a odlegáoĞcią miĊdzy
krajami (wedáug moduáów) sugeruje, Īe dystans miĊdzy krajami stopniowo traci na
znaczeniu. MoĪe to byü związane ze zmniejszeniem kosztów transportu towarów i
Ğwiadczenia usáug. Z drugiej strony jednak moĪe to wynikaü z faktu, Īe import z krajów
towarów, dla których istnieje zapotrzebowanie niezaleĪnie od kosztów transportu, lub gdy
importuje siĊ z Chin, tanioĞü towarów rekompensuje koszty transportu.
Uzyskane wyniki sugerują, Īe szacunki wzrostu wolumenu wymiany handlowej oparte
na grawitacyjnym modelu dwustronnego handlu miĊdzynarodowego mieszczą siĊ
w optymistycznych oczekiwaniach rządów. Optymistyczną prognozĊ moĪna wprowadziü
przy zachowaniu dynamiki wzrostu nominalnego PKB lub zawarcia umowy o wolnym
handlu. NaleĪy równieĪ pamiĊtaü, Īe szacunki uzyskane w wyniku analizy potencjalnej
wielkoĞci miĊdzynarodowego handlu miodu opierają siĊ na Ğwiatowych tendencjach rozwoju
stosunków dwustronnych zidentyfikowanych w analizie modelu grawitacji, którego siáa
predykcyjna moĪe jednak nie byü wystarczająco duĪa dla niestabilnych gospodarek.

Podsumowanie
Rezultatem badaĔ jest skonstruowany i oceniony zbiór modeli, w oparciu o które
szacowany i prognozowany jest handel miodu. W ramach badania zbudowano grawitacyjne
modele przepáywów eksportu i importu miodu dla importu dwudziestu krajów –
najwiĊkszych importerów miodu na Ğwiecie, eksportu z Ukrainy i obrotów handlu
zagranicznego Polski. Aby oceniü równania regresji, zostaáy uĪyte podstawowe dane
dotyczące przepáywów handlowych wywozu i przywozu miodu z kaĪdego kraju wraz z
resztą grupy, dane o PKB krajów partnerskich, odlegáoĞü miĊdzy stolicami krajów, udziaá
w związkach handlowych w okresie 2012-2016. Wyniki empirycznych testów modelu
wskazują na istotny wpáyw wszystkich powyĪszych czynników na bilateralny bilans w
handlu miodu. W wyniku analizy regresji ustalono, Īe przepáywy handlowe są w sposób
pozytywny zaleĪne od PKB obu krajów i w przypadku braku barier handlowych i
negatywnie zaleĪą od odlegáoĞci miĊdzy krajami.
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ChociaĪ model grawitacji jest odpowiednią platformą dla badaczy zajmujących siĊ
analizą handlu miĊdzynarodowego, jego uĪycie wiąĪe siĊ teĪ z pokonaniem potencjalnych
problemów. Znaczna liczba badaĔ z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego okreĞlonych
produktów koncentruje siĊ na produktach podstawowych, a skala powinna zostaü
rozszerzona na produkty w sektorze drugorzĊdnym gospodarki. Z drugiej strony model
grawitacji jest kluczowym narzĊdziem dla badaczy zainteresowanych skutkami polityk
związanych z handlem. Zapewnia wygodną bazĊ testową, w której moĪna oceniü wpáyw na
handel róĪnych dodatkowych zmiennych zawartych w modelu. Model ten moĪe byü
wykorzystywany do badania skutków umów o wolnym handlu, które mogą oferowaü
korzystną politykĊ handlową dla krajów eksportujących i importujących. Przyszáe badania
mogą równieĪ dotyczyü aspektu metodologicznego modelu grawitacji, który jest nadal
wzglĊdnie ograniczony.
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Hunger Solution: One-Dimensional and Multi-Dimensional Food
Security Programs
Abstract. Addressing hunger requires many different programs to tackle this issue. These programs need
to be organized in an effective way, and so far, no evidence exists of attempts made to categorize hunger
solution programs. This study takes the first step in suggesting a new approach to hunger program
categorization. The two categories suggested are one-dimensional hunger programs and multidimensional hunger programs. The first category emphasizes a solution focused on one channel of
activity to address the hunger problem. The second category emphasizes that hunger is a complex, multidimensional problem that requires a multi-pronged solution, working simultaneously through several
channels to address hunger. This study tests six food security programs, discusses each profile’s working
plans, and determines which category each program applies to. Categorization makes the study of hunger
programs much easier and helps to identify similarity between proposes solutions. It has a practical side
too. For example, it could serve as a basis for developing other new ideas for this issue or help to
compare and determine effective programs or solutions. The two categories offered in this study for food
security programs could also be easily applied to other hunger programs.
Keywords: categorization, classification, one-dimension, multi-dimension, food security
JEL Classification: Q18

Introduction
Global hunger solutions present different approaches and concepts to address the
problem, with most efforts focusing on poor rural populations in developing countries. One
well-known solution to reduce hunger is a food security program2. This concept, promoted
by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), is set out in the
second Sustainable Development Goal (SDG 2). It explicitly aims to eradicate hunger, to
achieve food security and improved nutrition, and to initiate sustainable agriculture by 2030
(Weingärtner, 2000).
The importance of food security is growing because the agricultural sector has been found
to be about twice as effective in reducing poverty and hunger when compared to other sectors.
Thus, the focus of hunger solution programs has been on developing food security solutions.
These solutions for food security are presented in the research literature and usually recognized
by the agency that promotes them. The fact that there are no classifications in this field is very
surprising, since these days, the classification of information is found to be an important tool for
many reasons (Hunter, 2000).
1
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Food security - “Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to
sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences in order to lead a healthy and
active life.” This definition gives greater emphasis to the multi-dimensional nature of food security and includes
“the availability of food, access to food, biological utilization of food, and stability [of the other three dimensions
over time]” (FAO, 2006). http://www.fao.org/3/a-ax736e.pdf.
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So far, there is no evidence of any attempts to categorize food security programs. This
article therefore takes a first step by presenting a new simple approach to categorizing and
examining various hunger solution programs. It focuses mainly on food security solutions,
but other hunger solution programs could easily find their place in one of the two different
categories offered here.
This study will attempt to present two categories for food security programs. Firstly,
the one-dimensional food security program emphasizes a focus on one channel of activity
believed to eradicate hunger. Agricultural intervention in its different forms is considered to
be a one-dimensional model, for example. Secondly, the multi-dimensional food security
program highlights that hunger is a complex, multi-faceted problem that requires a multipronged solution. It works simultaneously through several channels to achieve food
security. Such efforts may involve support for family farmers, school meal programs, better
food access, and so on.
Demonstrating this simple categorized tool for food security, six different food
security programs will be discussed as a case model, showing how each program’s profile
and action/working plans fit into each category. In order to promote the above idea
(categorized food security solutions), this article discusses the following issues that are
important to achieve this study’s goal: (1) FAO food security history and the FAO’s leading
food security concept; (2) classification for food security solutions as an important tool for
hunger programs; (3) the categorization of six different food security programs; and (4)
summary and conclusion discussion of three issues.
The second issue points out two facts: (i) that no attempts have previously been made
to categorize food security programs and (ii) that some programs have quite similar
approaches and working plans. These emphasize the need for classification.
The four sub-issues related to issue (4) above are (i) the practical application aspect of
classification in food security programs; (ii) some suggestions for how to improve this basic
concept; (iii) an emphasis on how other hunger solution programs could easily find their
way into one of the two different categories offered here.

Literature review
Food security
The concept of food security was first promoted by the FAO to fight the world hunger
problem in developing countries. According to the World Development Report (WDR) of
2008, three out of four poor people in developing countries lived in rural areas in 2002
(WDR, 2008). Moreover, access to quality, nutritious food is fundamental to human
existence and has a wide range of positive impacts, including economic growth and
employment; poverty reduction; trade opportunities; increased global security and stability;
and improved health and healthcare (Torero, 2014).
After World War I, world hunger grew in developing countries, but most efforts focused
on people in European countries. Before World War II, the need for some form of multilateral
global food security arrangement had already been recognized by the League of Nations (D. J.
Shaw, 2007). This subject later re-emerged with the creation of the FAO. Following President
Roosevelt’s call for “freedom from want,” the FAO defined freedom from want as “a secure,
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an adequate, and a suitable supply of food for every man.” Consequently, the main goal of the
FAO between 1945 and 1970 was “to ensure humanity’s freedom from hunger.” Over the
years, different bodies were established to help achieve world food security. Food security
was defined in the 1974 World Food Summit as the “availability at all times of adequate
world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and
to offset fluctuations in production and prices.” The essential elements of food security are the
availability of food and the ability to acquire it (Shaw, 2007).
The concept of food security has taken on more significance with the worst global food
crisis in modern times occurring at the beginning of the 1970s, which led to the UN World
Food Conference of 1974. Actions taken on some of the more prominent resolutions include
the international undertaking on world food security; an international grain reserve system;
and an international emergency food reserve. In 1976, Edouard Saouma, the new FAO
director-general from Lebanon, placed food security as the central focus of the FAO’s work.
The programs during this time included: the Food Security Assistance Scheme; the Special
Action Program for the prevention of food losses; and the expansion of national and regional
food-storage facilities. One of his most important steps, made in 1983, was revising the FAO’s
concept of world food security by adding a third pillar (“access to food by the poor”) to the
existing two pillars of “increased food production” and “stability of food supplies”.
During the 1990s, a series of international conferences took place, mostly related to
world food security. At the 2005 World Summit at the United Nations, world leaders
reiterated their commitment to achieving the millennium goals as set out at the 2000
summit. This was an important turning point in understanding hunger as a global issue
rather than as a local problem. Furthermore, the crisis of world hunger has brought a new
response to such a massive problem, and it has resulted in the creation of the goal to end
world hunger in its many different forms.
As the post-2015 development agenda reveals its nature, the international community
has stepped up its determination to make certain that food and nutrition security lie at the
center of the fresh development framework. Potential ways to combat hunger include foodbased methods, but there are also other solutions with wider concepts to address the problem.

Classification and food security programs
The quest to take action against hunger and provide food security resulted in
organizations coming up with different ways of tackling this issue. Not only did countries
and organizations present different ideas—many offered programs with quite similar
approaches and working plans. These programs present a great deal of information that
needs to be organized in an effective way. It therefore seems reasonable to question whether
these programs should be classified, but first we need to discuss the importance of
classification for food security programs.
E. Hunter (2002) defined classification as the grouping together of similar things
according to common qualities or characteristics. In the field of hunger problems,
classification is mostly connected to an international standard for classifying the severity of
food insecurity and disasters, which is called the Integrated Food Security Phase
Classification. The existing food security phase classifications are:3 Emergency, Warning,
3
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Watch, and No Alert (IPC Global Partners, 2008). Classification is a basic concept in many
different fields, such as in biology and various fields of applied biology. In addition,
classification plays a key role in the project management field. Moreover, classification is
often used interchangeably with categorization. In fact, in the vast majority of different
studies, these two terms are used in the same sense (Niknazar, Bourgault, 2017). This work
builds on the existing work on classification and views classification and categorization as
having the same meaning.
The importance of classification in the case of biology and other fields like project
management could be easily translated to the field of hunger programs. Possible reasons for
this could include making the study of hunger programs much easier; projecting a clear
picture of all programs at a glance; and helping to clarify the basic concepts of the different
programs offered in literature. Therefore, classification is a useful means to increase clarity
and enhance the understanding of different issues. In addition, it could have practical
applications, such as serving as a basis for the development of new ideas for this issue.
Different food security solutions/programs presented in the research literature are
mostly recognized by the agencies that promote them, and one of the leading agencies in
this field is the FAO. It has well-known programs for food security:4 (1) the Special
Program for Food Security (SPFS), which has a two-phase approach (FAO, 2008); (2) the
twin-track approach (FAO, 2002); and (3) Zero Hunger, which is a broad, integrated
strategy (FAO, 2011a).
Other leading programs for food security include the WFP’s emergency-assistance
program, which is built around different targets. It involves providing the right assistance to
the right people at the right time and in the right way; working in close partnership
with internal and external stakeholders; and finding a balance between speed and quality
(WEP, 2018). The National Institute of Food and Agriculture (NIFA) also tries to address
hunger and food security. Its programs are based on community food security, such as (1)
the Community Food Projects Competitive Grant Program (CFPCGP) which has three
topic areas, namely Community Food Projects, Training and Technical Assistance Projects
(T&TA), and Planning Projects; and (2) the Crop Protection and Pest Management Program
(CPPM), which supports projects that will increase food security and respond effectively to
other major societal challenges (NIFA, 2017). The Canadian International Development
Agency (CIDA) also has various programs that engage with global poverty and hunger
reduction through international development. Its strategy is to achieve food security in
developing countries, and its programs include meeting basic needs, finding sustainable
solutions, and encouraging innovation (CIDA, 2013). It can be noted that the basic concepts
behind these programs are very similar, and they have a common working plan, such as
promoting agricultural and rural development; providing direct, immediate food aid to fight
hunger; and supplying agricultural training.

One-dimensional and multi-dimensional programs
The various dimensions of hunger have attracted different solutions from various
organizations and agencies, resulting in numerous approaches to eradicate hunger. Two
basic approaches can be distinguished in those hunger solutions. The first is based on the
4
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assumption that food deficiency is the main cause of hunger in developing countries. The
second approach is based on the assumption that world hunger comes from an inability to
get food to those who need it. This work refers to the first approach as a one-dimensional
hunger solution model, which emphasizes a focus on one channel of activity to eradicate
hunger. The second concept is the multi-dimensional hunger solution model, which sees
hunger as a complex, multi-faceted problem that requires a multi-pronged solution. It
therefore works simultaneously through several channels of activities related to hunger.
These two categories are applied to six examples.

One-dimensional Hunger Programs: Food subsidies, Food Aid, Sustainable
Agriculture
Food Subsidies: Agricultural input subsidies were mainly applied in African
agriculture after the 2008 global food prices crisis, when many countries witnessed severe
food shortages and civil riots. The debate about subsidies has since shifted toward how to
improve the efficiency and effectiveness of using them. Therefore, the core concern is the
design and implementation of smart subsidies (targeted subsidies).
Food subsidy programs in developing countries have different objectives, including
improving the real purchasing power and nutritional status of the poor. They also take many
forms, such as being directly financed by government or indirectly supported through fiscal
or exchange rate policy, and they are generally applied and targeted to specific population
groups (Shaw, 2007). Five major subsidy programs were implemented by different African
governments with the overarching goal of increasing agricultural output and productivity.
These included subsidizing agricultural mechanization services through support for the
establishment and operation of Agricultural Mechanization Service Centers (AMSECs);
subsidizing fertilizers through a national fertilizer subsidy program (FSP); establishing and
managing block farms that benefit from subsidized mechanization services, inputs
(fertilizers, improved seed, and pesticides), and extension services; and stabilizing output
prices through the establishment and operation of a national food buffer stock company
(NAFCO) (Benin et al., 2013).
Targeted subsidies demonstrate a one-dimension character, as the solution focuses on
one channel of activity, which in this case is various agricultural efforts, such as farmsupport subsidies for agricultural output and productivity; the subsidization of agricultural
mechanization services; the subsidization of fertilizers; and the establishment and operation
of the national food buffer stock company.
Food Aid: Food aid has long been one of the many responses to global hunger and
food security. Food aid provides immediate relief to countries with a food security problem
(Murphy, McAfee, 2005). It includes all forms of food-support interventions to abate food
insecurity in any country. Modern food aid began in the USA with the passage of United
States Public Law 480 (PL 480) in 1954 (Awokuse, 2011).
Under the broad heading of food aid, the World Food Program (WFP) recognizes three
categories of aid based on the different ways in which the aid is meant to contribute to food
security: (i) program food aid, (ii) project food aid, and (iii) emergency food aid. Program
food aid involves the transfer of food from one country to another as a form of economic
support. Project (targeted) food aid is provided on a grant basis for hunger-related
development, disaster relief, or nutrition programs, mainly by the WFP or through non-
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government organizations (NGOs). Examples of project food aid include food for work
(FFW), food for training (FFT), and school meal programs. Emergency food aid is intended
for the direct, free distribution of food to people facing famine or an acute food shortage as
a result of natural or human-made disasters. Food aid is also categorized by the way the
food is sourced. This occurs in three ways: direct, triangular, and local transfers. Direct
transfers involve food aid donations that originate in the donor country, while triangular
transfers describe the purchase of food aid from one country (not the donor’s) for use as in
another country. Local transfers, meanwhile, refer to the procurement of food in the
recipient country (Murphy, McAfee, 2005; Awokuse, 2011; FAO, 2002).
It is clear that food aid programs are clearly fulfilling the one-dimensional program
criterion by only providing food assistance, albeit in different forms.
Sustainable Agriculture: Opinions about how to improve global food security tend to
focus solely on increasing food production. Linking sustainable agriculture with food
security mainly concerns the rural poor in developing countries. Different organizations—
such as the International Food Policy Research Institute (IFPRI), the World Bank, and the
FAO – have concluded that food production will have to increase substantially over the
next few decades to feed an increasing global population, and the sustainable intensification
of agriculture offers significant opportunities to improve food production (Pretty, 2007;
Clarke, 2006). Sustainable agriculture is multi-functional within landscapes and economies.
It produces food and other goods for farm families and markets, but it also contributes to a
range of public benefits, such as clean water, wildlife, carbon sequestration in soils, and
flood protection (Pretty, 1999).
A number of organizational and national bodies are currently promoting sustainable
agriculture in its various aspects. The most prominent organizations dealing with this issue
are the FAO, the Committee on Agriculture (COAG), and the National Sustainable
Agriculture Coalition (NSAC) (United Nations, 2017).
Applying sustainable agriculture to the various aspects of food production means that
there is a focus on the current and future needs of farmers. Even though sustainable
agriculture’s strategy and policy addresses multiple dimensions of agriculture, it is
categorized as a one-dimensional food security program.

Multi-Dimensional Hunger Programs: Zero Hunger and the FAO’s Twintrack and SPFS
Zero Hunger Program: The Zero Hunger Program is a Brazilian program to reduce
hunger in the country. Its basic concept is that the hunger problem derives from insufficient
income to buy food on an ongoing basis in sufficient quantity and quality. In Brazil, the
paradox is that millions of families do not have enough food in a country where food is
plentiful. The hunger problem in Brazil has been found to be difficult to tackle through
compensatory policies based on food donations alone, as has been the case traditionally
(FAO, 2011b)5,6.
In January 2003, the Zero Hunger Program (Fome Zero) was launched by the
Brazilian Federal Government with the aim of ensuring food security to all Brazilians. This
5
6
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program’s strategy involves four lines of action: (i) access to food; (ii) a strengthening of
family farming; (iii) income generation; and (iv) social empowerment, mobilization, and
oversight. In practical terms, the Zero Hunger Program, consists of a set of over 30
complementary programs designed to fight the immediate and underlying causes of hunger
and food insecurity. Thus, this program involves three simultaneous courses of action: an
expansion in the actual demand for food; measures to lower food prices; and emergency
programs to assist the portion of the population excluded from the market (FAO, 2011b).
The Zero Hunger Program emphasizes its multi-faceted strategy for simultaneous
action, including improved access to food, a strengthening of family farming, enhanced
income generation, and articulation, mobilization, and social control. Therefore, the Zero
Hunger Program demonstrates how a multi-dimensional program can be effective through
multiple levels of simultaneous actions.
The FAO’s Food Security programs: The FAO has supported a variety of programs
and measures to strengthen food security. Two different approaches used by FAO include
the direct and indirect approaches to achieving food security. In the direct approach, the
FAO sets out the key principles to achieve food security goals, and the participating country
needs to comply with them. The FAO’s set of rules for achieving food security are based on
the following four pillars: availability, access, stability, and utilization. The FAO’s twintrack food security program presents such an approach (discussed below). In the indirect
concept, meanwhile, countries that join a program formulate their own national food
security strategies within a framework provided by the FAO’s special program. This
program links the FAO’s field of activity around the program with the key objective of food
security. The FAO’s Special Program for Food Security (SPFS) presents such an approach
(also discussed below).
The FAO’s twin-track program: The goal of achieving food security for all is at the
heart of the FAO’s work, as demonstrated in the World Food Summit (1996). To achieve
food security, all its four pillars (as mentioned above) must be fulfilled simultaneously. To
make this a reality, the FAO developed the twin-track approach as a conceptual framework
(FAO, 2011a).
The twin-track approach builds on the fact that hunger is both a result and a cause of
poverty. The first track creates opportunities for the hungry to improve their livelihoods by
promoting development, particularly agricultural and rural development, through policy
reform and investments in agriculture. The second track involves direct and immediate
action to fight hunger. Its leading programs improve the immediate access to food by the
hungry, thus increasing their productive potential and allowing them to take advantage of
the opportunities offered by development. Both tracks are intended to be mutually
reinforcing, and the positive interaction between them leads to achieving food security. The
FAO also recognizes the relevance of good governance for increasing food security. Good
governance is underpinned by principles such as efficiency and effectiveness,
responsiveness, accountability, and transparency (FAO, 2011a; FAO, 2006).
The FAO’s twin-track program is clearly a multi-dimensional program, with its core
elements including the promotion of rural development and productivity enhancement,
better income-earning opportunities, and good governance.
The FAO’s Special Program for Food Security (SPFS): The motivation for this
program came from the FAO’s (2008) study, which pointed out that the main problem of
food security is the growing world population, especially in developing countries. It found
that well-targeted actions are needed to improve food security. This study also highlighted
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that chronic undernutrition and food insecurity are principally the results of: (a) low
agricultural productivity, often resulting from flawed policies or technological and
institutional limits; (b) seasonal influences on food supplies, often resulting from variations
in rainfall and a general lack of water for agricultural activities; and (c) a lack of working
opportunities outside farms, which in turn leads to lower, more uncertain income levels in
rural and urban settings. Therefore, the FAO’s SPFS aims to improve nations’ food security
through rapid increases in food productivity and improved access to food (Dooley, 2004;
FAO, 2008; FAO, 2011).
A unique concept in the SPFS program is its special program management, where each
government is responsible for the actual design and implementation of its own program.
The SPFS includes at its core the objectives of increasing farmers’ net incomes, raising
employment in rural areas, and promoting social equity. More specifically, it also seeks to
(i) improve the management practices and technology of farmers; (ii) help smallholders to
share better farming methods; and (iii) implement policy reforms that will relieve any
bureaucratic constraints and promote conditions that are more conductive to greater offfarm employment, increased farm incomes, and higher food production (FAO, 2008).
The SPFS’s key principles present different leading subjects conducive to achieving
political, social, economic, and agricultural growth, such as adopting appropriate policies
and regulations; providing training, extension, and information services; and investing in
research, roads, and irrigation. In addition, it involves increasing the production of staple
food crops while protecting natural resources and biological diversity. All these
demonstrate SPFS’ multi-dimensional character.

Summary and Conclusion
Categorization/classification is a basic tool in various research areas, such as biology
and project management. Classification is of a great importance, and it is a useful way to
increase clarity and enhance understanding about different subjects. It also has the potential
for use in practical applications. Examining the literature related to different solutions for
the global hunger problem revealed no evidence of any attempts to categorize hunger
solution programs, or in our case, food security programs. Moreover, the similarity in the
approaches and working plans of various programs indicated a need for classification. Most
hunger solution programs presented in the research literature are recognized by the agencies
promoting them. This study takes a first step by presenting a new simple approach for
categorizing and examining various hunger solution programs. More specifically, this study
presented two simple categories: one-dimensional and multi-dimensional programs. Six
food security programs were used as test cases, and the results are presented in Table 1.
Table 1 shows a clear picture of all the programs at a glance, and it helps in
understanding the basic concepts underpinning each program. Such presentation could
make the study of hunger programs much easier, as well as help identify which programs
offer similar solutions. Classification has practical applications as well. For example, it
could serve as a basis for developing new hunger solutions, leading to new insights and
promoting more new hunger solutions. In addition, it could be used as a tool to compare
solutions and identify the most effective program or solution for the hunger problem in
developing countries. In other words, classification could be an effective tool for tracking
and analyzing different countries’ progress and achievements over time under different
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categories and policies, namely one-dimensional and multi-dimensional programs. Thus, it
can act as a tool to create more economically effective solutions for the hunger problem in
developing countries, where billions of dollars are invested in various solutions. This
study’s model for categorizing food security programs could be easily applied to other
hunger programs, such as the United States’ Agency for International Development
(USAID); The Hunger Project; Food for the Hungry; Community Alliance with Family
Farmers (CAFF); and Freedom from Hunger.
Table 1. One-dimensional and Multi-dimensional programs
Working plan
Program

One-dimensional programs
1. Food subsidies

Concept

Food
deficiency
issue

Various
agricultural
development
efforts

Social/
government
involvement

Addresses
disaster

X

3. Sustainable agriculture
1. Zero Hunger

Farming
skills

X

2. Food aid
Multi-dimensional programs

Food
aid/
cash

X
Inability to
get food

X

X

2. FAO’s Twin-Track

X

X

3. FAO SPFS

X

X

X
X

X

X

X

Source: Author’s own elaboration.

Suggestions for further research include looking at how many hunger
solutions/programs have been implemented in the twenty-first century, worldwide.
Extending this research and categorizing all of these different programs may revel new
insights into the factors addressed by each program. Such research could lead to new
conclusions about future programs’ suitability for specific goals, populations, and times.
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Koncepcja i znaczenie obszarów rolniczych o wysokich
walorach przyrodniczych
The Concept and Importance of High Nature Value Farmland
Synopsis. Koncepcja rolniczych obszarów HNV (ang. HNV farmland, lub HNVf) zostaáa
wprowadzona do nauki i polityki gospodarczej Unii Europejskiej na przeáomie dwóch ostatnich
wieków, jako podstawa do skutecznych dziaáaĔ na rzecz przeciwdziaáania dalszej redukcji
bioróĪnorodnoĞci na gruntach rolnych. Dotychczas ta waĪna kwestia nie jest zadawalająco
dyskutowana i prezentowana w piĞmiennictwie polskim. W niniejszej pracy przeglądowej,
stanowiącej przegląd i analizĊ europejskiej literatury naukowej, monografii i raportów unijnych,
przedstawiono waĪne zagadnienia, dotyczące definicji i typów rolniczych obszarów HNV, ich
znaczenia przyrodniczego i gospodarczego oraz uzasadnienia realizacji programowej ochrony. Obszar
rolniczy HNV stanowi grunty rolne, na których istnieje bogata bioróĪnorodnoĞü o duĪym znaczeniu
dla ochrony gatunków, siedlisk i krajobrazów oraz stosowane są ekstensywne systemy rolnicze, które
sprzyjają dalszemu trwaniu lub wzbogacania istniejącej tam agro-bioróĪnorodnoĞci. Obszary HNV
pozwalają realizowaü wiele funkcji oraz dostarczaü dóbr publicznych, Ğrodowiskowych i spoáecznogospodarczych. Uznaje siĊ, Īe najlepszym sposobem ochrony wysokich walorów przyrodniczych
obszarów rolniczych jest prowadzenie na nich ekstensywnej lub niskonakáadowej gospodarki
rolniczej. Dla speánienia tego postulatu UE nakáada na kraje czáonkowskie obowiązek wdraĪania
koncepcji obszarów HNV, polegający gáównie na ich delimitacji oraz wielostronnym i elastycznym
wspieraniu rolników na tych terenach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk krajowych.
Sáowa kluczowe: Definicja obszarów HNV, funkcje obszarów HNV, ochrona obszarów HNV, WPR
Abstract. The concept of HNV farmland (HNVf) was introduced to the science and economic policy
of the European Union at the turn of the last two centuries as a basis for effective measures to stop
further reduction of biodiversity on farmlands. So far, this important issue has not been successfully
discussed and presented in the Polish literature. In this review paper, based on European scientific
literature, monographs and EU reports, important issues have been presented regarding the definition
and types of HNVf, their environmental and economic importance and the justification for the
implementation of program protection. HNV farmlands include those agricultural lands where rich
agro-biodiversity exists – which is important for general protection of species, habitats and landscapes
– and where they are accompanied by extensive or/and low-input farming systems. HNVf allow us to
perform many functions and provide public, environmental and socio-economic goods. It is
recognized that the best way to protect the high nature value of agricultural areas is to conduct on
them extensive or low-input farming systems. In order to meet this demand, the EU imposes on
Member States the obligation to implement the concept of HNVf, consisting mainly in their
delimitation and flexible support for farmers in these areas under the Common Agricultural Policy and
other national policies.
Key words: Definition of HNV farmland (HNVf), functions of HNVf, protection of HNVf, CAP
JEL Classification: Q18
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Wprowadzenie
Rolnictwo jest dominującym sposobem uĪytkowania ziemi na Ğwiecie, zaĞ w Europie
rozprzestrzenionym na ponad 45% obszarów lądowych (Henle i in., 2008; Power, 2010; Lomba
i in., 2014). Okoáo 50% wszystkich gatunków flory i fauny europejskiej zaleĪy mniej lub
bardziej od siedlisk rolniczych (EEA, 2006; Henle i in., 2008; Stoate i in., 2009; Halada i in.,
2011; Lomba i in., 2014, 2015). Z powodu intensyfikacji rolnictwa, jego upraszczania
i ograniczania lub rezygnacji z dziaáalnoĞci rolniczej gospodarstw, od drugiej polowy XX
wieku, uksztaátowana przez wieki róĪnorodnoĞü biologiczna na wielu obszarach rolniczych w
Europie stale ulega zawĊĪaniu siĊ (Strijker, 2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014;
Strohbach i in., 2015). To bardzo niekorzystne, wrĊcz groĨne zjawisko permanentnego
kurczenia siĊ agro-bioróĪnorodnoĞci zostaáo wáaĞciwie zauwaĪone i ocenione na początku 90tych lat zeszáego wieku przez specjalistów europejskich (Baldock i in., 1993; Beaufoy i in.,
1994). Przejawem ich podejĞcia do tego zjawiska byáo wprowadzenie pojĊcia „obszar rolniczy o
wysokich walorach przyrodniczych”, okreĞlanym jako „obszar rolniczy HNV” (ang. High
Nature Value farmland, w skrócie HNV farmland lub HNVf). Pod wpáywem postĊpu badaĔ nad
obszarami HNV i ewolucji terminologii w tym zakresie, w literaturze przedmiotowej coraz
czĊĞciej, obok tradycyjnego pojĊcia „obszar rolniczy HNV” uĪywa siĊ równoznacznego
(niektórzy uwaĪają, Īe bliskoznacznego) okreĞlenia „rolnictwo HNV” (ang. HNV farming). W
niniejszym opracowaniu bĊdziemy posáugiwali siĊ tym pierwszym pojĊciem, dopuszczając
takĪe nazwĊ skrótową „obszar HNV”. Obszar HNV jest kategorią pojĊciową zarówno o
znaczeniu przyrodniczo-rolniczym, jak i spoáeczno-ekonomicznym (ZieliĔska, 2013; Strijker,
2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014).
W tematycznych monografiach i raportach wáadz i instytucji unijnych oraz w naukowej
literaturze Ğwiatowej i europejskiej w zakresie nauk rolniczych i ekonomicznych oraz nauk o
ziemi, a zwáaszcza ich pogranicza, od prawie üwierüwiecza dokumentowana jest obficie
ogromna intelektualna aktywnoĞü polityczno-gospodarcza i prawna Unii Europejskiej oraz
towarzysząca jej dziaáalnoĞü naukowa, która dotyczy rolniczych obszarów HNV. Gáównymi
problemami, które są podejmowane w tych pracach odnoszą siĊ do oceny znaczenia obszarów
HNV, adekwatnego wydzielania oraz charakterystyki przyrodniczo-rolniczej i ekonomicznej
tych obszarów, wraz z monitoringiem ich wystĊpowania, a takĪe dotyczą oceny skutecznoĞci
róĪnych narzĊdzi i Ğrodków wspierania obszarów HNV (Oppermann i in., 2012; Keenleyside i
in., 2014; Europeen Commission, 2016). Publikacje te ilustrują ogromne znaczenie, jakie Unia
Europejska nadaje rozwojowi i wdraĪaniu koncepcji obszarów HNV, zgodnie z doktryną
ochrony przyrody i paradygmatem rolnictwa zrównowaĪonego pod wzglĊdem przyrodniczym,
gospodarczym i spoáecznym (Lomba i in., 2014; Strohbach i in., 2015).
JednakĪe, w Polsce, zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej nie obserwujemy
podobnego zainteresowania obszarami HNV. NiewĊgáowska i ZieliĔska (2010) wskazują,
Īe Polska jest jednym z niewielu krajów czáonkowskich UE, który posiadaá do 2010 roku
jedynie wstĊpną koncepcjĊ wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski obszarów o
wysokich walorach przyrodniczych (HNV) oraz opracowania dla tych obszarów
monitoringu. W ramach tej koncepcji dokonano pierwszej - i dotychczas jedynej - próby
delimitacji (zmapowania) obszarów HNV na obszarze caáego kraju, a dokument ten zostaá
záoĪony oficjalnie do wáadz unijnych i jest opublikowany (Oppermann i in., 2012;
Keenleyside i in., 2014). Niniejsza praca przeglądowa jest próbą przybliĪenia polskiemu
Czytelnikowi gáównych zagadnieĔ teorii i praktyki obszarów HNV, rozpatrywanych
aktualnie w UE.
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Celem tej pracy, opartej na publikacjach naukowych, monografiach i raportach unijnych,
jest 1) przedstawienie waĪnych pojĊü, poglądów i zagadnieĔ dotyczących definicji i
gáównych typów rolniczych obszarów HNV, 2) charakterystyka znaczenia obszarów HNV
oraz uzasadnienie ich programowej ochrony, 3) prezentacja wyników najwaĪniejszych
europejskich oraz krajowych badaĔ naukowych i wdroĪeniowych w tym zakresie.

Definicja i gáówne typy obszarów rolniczych o wysokich walorach
przyrodniczych
Beaufoy i in., (1994) oraz Andersen i in. (2003) sprecyzowali istotĊ pojĊcia „obszar
rolniczy HNV” w postaci nastĊpującej definicji “Obszary rolnicze o wysokich walorach
przyrodniczych (obszary HNV) są tymi terenami w Europie, gdzie rolnictwo stanowi
gáówny (zwykle dominujący) rodzaj uĪytkowania ziemi, sprzyjając wysokiej róĪnorodnoĞci
gatunkowej i siedliskowej, a takĪe (albo) wystĊpowaniu gatunków o duĪym znaczeniu dla
ochrony przyrody w skali europejskiej”. Uznaje siĊ, Īe gáównym warunkiem utrzymania
i poĪądanego ksztaátowania rolniczych obszarów HNV, czyli rolnictwa HNV jest
ekstensywna i maáo intensywna gospodarka rolnicza, ale zapewniająca ĪywotnoĞü
egzystencjalną i ekonomiczną ludnoĞci rolniczej tam mieszkającej (Bignal i McCracken,
1996, 2000; Andersen i in., 2003; Strijker, 2005; Halada i in., 2011; Lomba i in., 2014).
Wobec tego, o istnieniu rolniczych obszarów HNV (rolnictwa HNV) decyduje
wspóáistnienie dwóch bytów. Jednym z nich jest okreĞlony, fizyczno-Ğrodowiskowy obszar
rolniczy HNV (ang. HNV farmland), rozumiany jako ta wyróĪniona czĊĞü obszaru
rolniczego, tj. obszaru gruntów rolnych (obejmującego uĪytki rolne oraz nieuĪytki rolne),
na której istnieje bogata bioróĪnorodnoĞü o duĪym znaczeniu dla ochrony gatunków,
siedlisk i krajobrazów (EEA, 2012; Oppermann i in., 2012; Keenleyside i in., 2014;
Europeen Commission, 2016). Drugim bytem są stosowane na tych terenach ekstensywne i
maáo intensywne systemy gospodarki rolniczej, które sprzyjają dalszej dynamice
naturalnych procesów oraz tworzeniu warunków dla trwania lub nawet poszerzania
(wzbogacania) istniejącej tam agro-bioróĪnorodnoĞci (Henle i in., 2008; Paracchini i in.,
2008; Beaufoy i Cooper, 2009; Keenleysideean i in., 2014; Lomba et al., 2014; Strohbach i
in., 2015). Takie systemy gospodarki rolniczej, wyraĪające siĊ niską obsadą zwierząt na 1
ha uĪytków rolnych, wysokimi nakáadami pracy, maáym poziomem mechanizacji,
stosowaniem odáogów, niskim zuĪyciem chemikaliów i nawodnienia, są nazywane w
najnowszej literaturze, systemami HNV, ang. HNV farming systems (Van Doorn i Elbersen,
2012; Ribeiro i in., 2014). Są one czĊsto badane pod kątem ich identyfikacji, oceny
róĪnorodnoĞci (typologii) i monitoringu, zwáaszcza w aspekcie pogáĊbionej oceny
obszarów HNV oraz doskonalenia strategii i scenariuszy wspierania ich ochrony i rozwoju
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Lomba i in., 2014, 2015; Ribeiro i in., 2014;
Strohbach i in., 2015). W przedmiotowej literaturze naukowej, badawczo-rozwojowej i
polityczno-gospodarczej stwierdza siĊ wyraĨnie, Īe doĞü nowe i sáabo utrwalone pojĊcia
„HNV farmland” oraz „HNV farming systems”, choü są ĞciĞle powiązane merytorycznie, to
jednak stanowią róĪne, komplementarne kategorie charakteryzujące obszary rolnicze HNV
(rolnictwo HNV). Zatem, te dwa pojĊcia nie mogą byü uĪywane zamiennie. KaĪde z nich
jest wyrazem fizycznych, Ğrodowiskowych, spoáecznych i ekonomicznych aspektów
obszaru rolniczego i gospodarki sprzyjającej jego duĪym walorom przyrodniczym
(ZieliĔska, 2013; Strijker, 2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014).
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W bardziej rozwiniĊtym ujĊciu wysoka wartoĞü przyrodnicza jest przypisywana tym
obszarom rolniczym, które charakteryzują siĊ 1) wysokim udziaáem naturalnej i/lub póánaturalnej roĞlinnoĞci, trwale przystosowanej do warunków siedliskowych (gáównie
ekstensywnych trwaáych uĪytków zielonych, pastwiskowych terenów rolniczo-leĞnych,
lasów na uĪytkach rolnych, starych sadów itp.) oraz 2) mozaiką gruntów ornych i uĪytków
trwaáych, wzbogaconą rozproszonymi nieuĪytkami rolniczymi, zarówno naturalnymi, jak
i póá-naturalnymi (Ğródpolnymi zadrzewieniami, zakrzewieniami, zaroĞlami, mokradáami,
ciekami wodnymi etc.), na których stosuje siĊ gáównie ekstensywne systemy gospodarki
rolniczej z niską obsadą zwierząt, stosowaniem odáogów miĊdzy polowymi roĞlinami
uprawnymi oraz niskim zuĪyciem nawozów mineralnych, Ğrodków ochrony roĞlin
i nawodnieĔ pól uprawnych (EEA, 2004; Beaufoy i Cooper, 2009; Lomba i in., 2014,
2015). Andersen i in. (2003) wprowadzili definicjĊ trzech typów obszarów HNV, które
póĨniej zostaáy nieco zmodyfikowane (Paracchini i in., 2006, 2008; Lomba i in., 2014):
Typ 1 - obszary rolnicze uĪytkowane ekstensywnie z wysokim udziaáem roĞlinnoĞci póánaturalnej lub/i nieuĪytków naturalnych; Typ 2 obszary rolnicze uĪytkowane przewaĪnie
ekstensywnie lub/i maáo intensywnie, z niĪszym udziaáem roĞlinnoĞci póá-naturalnej,
wysoką róĪnorodnoĞcią (mozaikowatoĞcią) krajobrazu, a takĪe obecnoĞcią rozproszonych
nieuĪytków naturalnych; Type 3 - obszary rolnicze (wáączając intensywnie uĪytkowane
grunty orne i trwaáe uĪytki zielone), które są naturalnym siedliskiem wystĊpowania lub/i
rozrodu chronionych gatunków zwierząt, zwáaszcza ptaków. W rzeczywistoĞci te trzy typy
obszarów HNV nie są wyróĪnione ostrymi granicami, zaĞ mogą pokrywaü siĊ w róĪnym
stopniu. Taka koegzystencja dotyczy gáównie obszarów HNV typu 1 i 2, co utrudnia
w praktyce dokonanie trafnej kategoryzacji tych obszarów w zakresie lokalnym,
regionalnym, krajowym lub europejskim (Peppiette i in., 2012; Lomba i in., 2014).

Znaczenie obszarów HNV i uzasadnienie ich programowej ochrony
Rolnicze obszary HNV w kaĪdym kraju są waĪnym dobrem narodowym, dáugo
ksztaátowanym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym, oferowanym spoáeczeĔstwu przez
rolnictwo wielofunkcyjne w ramach polityki unijnej (Power, 2010; Sullivan i in., 2017).
Obszary te pozwalają realizowaü wiele celów, funkcji oraz dostarczaü dóbr publicznych,
zarówno Ğrodowiskowych (ekologicznych lub ekosystemowych), jak i spoáecznogospodarczych. NaleĪą do nich trwaáe zapewnienie 1) wysokiego stopnia bioróĪnorodnoĞci
obszarów rolniczych (znaczący udziaá w caáoĞciowym systemie ochrony przyrody danego
kraju), 2) osobliwego piĊkna oraz turystyczno-rekreacyjnej i osiedleĔczej atrakcyjnoĞci
krajobrazów wiejskich, 3) dobrej jakoĞci wody, powietrza i gleby w wąskiej i szerszej skali
przestrzennej, 4) regulacji klimatu i ochrony przed powodziami, 5) produkcji wysoko
jakoĞciowej ĪywnoĞci ekologicznej i specjalistycznej oraz 6) zrównowaĪonego rozwoju wsi
i rolnictwa ze szczególnym uwzglĊdnieniem ĪywotnoĞci spoáeczno-ekonomicznej ludnoĞci
wiejskiej (ZieliĔska, 2013; Power, 2010; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017;
Strohbach i in., 2015; Sullivan i in., 2017). Zatem, obszary HNV wymagają Ğwiadomej
i dobrze zorganizowanej, dáugoterminowej ochrony ich wysokiej wartoĞci przyrodniczej,
poprzez wsparcie publiczne. Wspierając ich ochronĊ, uskuteczniamy i optymalizujemy
realizacjĊ wymienionych celów. Dlatego, obszary HNV są waĪnym przedmiotem
rolniczych i ekonomicznych badaĔ naukowych i wdroĪeniowych oraz sprzĊĪonych z nimi,
zainteresowaĔ strategów, analityków, polityków i decydentów gospodarczych w zakresie
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politycznego wspierania rolnictwa (Henle i in., 2008; Oppermann in., 2012; Keenleyside
i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2015).
Wedáug badaĔ wykonanych przez Europejską AgencjĊ ĝrodowiskową dla wszystkich
krajów unijnych za 2006 rok (EEA 2012), przeciĊtny udziaá powierzchni obszarów HNV
w UE stanowiá wówczas okoáo 40% powierzchni gruntów rolnych, tj. áącznie uĪytków
rolnych (UR) oraz nieuĪytków rolnych (obszarów o niekorzystnej rzeĨbie terenu,
zadrzewieĔ, zaroĞli, torfowisk, mokradeá itp.). W Polsce obszary HNV obejmowaáy 22,7%
gruntów rolnych, zaĞ 30% UR. Istnieje bardzo duĪe zróĪnicowanie pomiĊdzy paĔstwami
czáonkowskimi Unii Europejskiej pod wzglĊdem udziaáu rolniczych obszarów HNV
w ogólnej powierzchni gruntów rolnych (od ok. 5% w Danii do 90-100% w Norwegii
i Islandii). Udziaá obszarów HNV jest najwiĊkszy w póánocno-zachodniej, póánocnej,
poáudniowej i wschodniej Europie, zwáaszcza w rejonach górskich, podgórskich
i wyĪynnych (EEA, 2012; Van Doorn i Elbersen, 2012; Oppermann i in., 2012;
Keenleyside i in., 2014). Obszary HNV są zlokalizowane gáównie na obszarach ONW w
Unii Europejskiej, gdzie warunki przyrodnicze ograniczają intensywniejsze
gospodarowanie (EEA, 2004, 2006, 2012; Paracchini i in., 2006, 2008; Keenleyside i in.,
2014).
Obszary HNV podlegają wielu dáugoterminowym i wspóáczesnym zagroĪeniom,
gáównie ze strony intensyfikacji i globalizacji rolnictwa, albo teĪ na skutek upraszczania
(maáej dywersyfikacji) systemów gospodarki rolniczej lub porzucania i degradacji
dziaáalnoĞci rolniczej na tych terenach i pojawiania siĊ sukcesji wtórnej rodzimej
roĞlinnoĞci (Strijker, 2005; Lomba i in. 2014; Terres i in. 2015). ZagroĪenia te są
rezultatem gáównie 1) braku naleĪytego docenienia i uznania wysokiej wartoĞci
przyrodniczej obszarów HNV oraz rolników tam gospodarujących w wielu krajach
unijnych, 2) braku swoistego i skutecznego wspierania publicznego w obecnej i
proponowanej reformie WPR, 3) sáabej ĪywotnoĞci ekonomicznej obszarów HNV i
satysfakcji rolników, stosujących systemy HNV, w porównaniu do innych systemów
gospodarowania (Strohbach i in. 2015). Zatem, gáównym ideowym, politycznym i
administracyjnym zadaniem wszystkich wáadz paĔstwowych i samorządowych,
odpowiedzialnych za zachowanie wysokiej przyrodniczej wartoĞci obszarów HNV, wraz z
permanentnym Ğwiadczeniem ekosystemowych i spoáeczno-ekonomicznych dóbr
publicznych, jest poprawa spoáeczno-ekonomicznej ĪywotnoĞci systemów gospodarowania
HNV na tych terenach (EEA 2006, 2012; Keenleyside i in., 2014).
Wedáug obecnych poglądów, wypracowanych przez ekologów, najlepszym sposobem
zachowania bioróĪnorodnoĞci obszarów HNV i (przez to) ochrony wysokich walorów
przyrodniczych tych krajobrazów, jest prowadzenie na nich ekstensywnej gospodarki
rolniczej, czyli rolniczego wykorzystania ziemi, zgodnie z doktryną, Īe „Ochrona tego co
jeszcze pozostaáo jest waĪniejsza, niĪ przywracanie, tego co zostaáo utracone” (Kleijn i in.,
2009; Lomba i in., 2014). WszakĪe, rolnik jest kustoszem i architektem kaĪdego obszaru
rolniczego i do niego naleĪy gáówna decyzja, dotycząca tego, jak gospodarowaü we
wáasnym gospodarstwie. JednakĪe, rolnik odpowiednio uĞwiadamiany, przekonywany i
zachĊcany ekonomicznie, moĪe wdraĪaü takie systemy gospodarowania rolniczego, które
pozwolą lepiej wydobyü, ukazaü oraz utrwaliü niepowtarzalne piĊkno natury,
wkomponowane w krajobraz obszarów wiejskich. Dalsze istnienie i rozwój przyrodniczoekonomiczny rolniczych obszarów HNV wymagają permanentnego stosowania na nich
niskonakáadowych, ekstensywnych lub póá-intensywnych metod gospodarowania (Strijker
2005; Beaufoy i Cooper 2009; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017). Dla
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niezawodnej realizacji tego warunku wymagane jest wdraĪanie koncepcji obszarów HNV,
polegające gáównie na wielostronnym, elastycznym i moĪliwie trafnym wspieraniu
rolników na tych terenach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, WPR (ZieliĔska, 2013;
Lomba i in., 2014, 2017; Strohbach i in., 2015). Dla zapewnienia warunków do
efektywnego wdraĪania narzĊdzi wspierania obszarów HNV w ramach WPR i krajowej
polityki gospodarczej, UE nakáada na kaĪdy kraj unijny zobowiązanie do identyfikacji,
pogáĊbionej charakterystyki (typologii) i monitoringu zmian tych obszarów oraz oceny
efektywnoĞci programów rolno-Ğrodowiskowych (Kleijn i Sutherland, 2003; Henle i in.,
2008; EEA 2012; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017). Niestety, utrudnienia
w dostĊpnoĞci do baz danych odnoĞnie szczegóáowego pokrycia ziemi i agrobioróĪnorodnoĞci oraz brak jednolitej wspólnej metodyki wydzielania i mapowania
obszarów HNV w krajach UE, stwarzają powaĪne trudnoĞci i ograniczenia w skutecznym
wdraĪaniu koncepcji obszarów HNV (Oppermann i in., 2012; Keenleyside i in., 2014;
Lomba i in., 2014, 2017; Strohbach i in., 2015; Sullivan i in., 2017).

Podsumowanie
Obszary HNV pozwalają realizowaü wiele celów i funkcji oraz dostarczaü dóbr
publicznych, zarówno ekologicznych lub ekosystemowych, jak i spoáeczno-gospodarczych.
Obejmują one trwaáe zapewnienie moĪliwie duĪej agro-bioróĪnorodnoĞci, unikalnego
piĊkna tradycyjnej wiejskiej przestrzeni krajobrazowej oraz jej atrakcyjnoĞci turystycznorekreacyjnej i osiedleĔczej, dziĊki dobrej jakoĞci wody, powietrza i gleby wraz z
moĪliwoĞcią wytwarzania ĪywnoĞci wysoko jakoĞciowej. Z drugiej strony, rolnicze
obszary HNV, zarówno w Polsce, jak i poza nią, muszą byü tak umiejĊtnie rozwijane i
wspierane w sposób zrównowaĪony, aby nie nadwyrĊĪyü fundamentów ich istnienia, czyli
ĪywotnoĞci spoáecznej i ekonomicznej ludnoĞci rolniczej tam mieszkającej i pracującej w
oparciu o swoje gospodarstwa rolne. Ta ludnoĞü przez wieki caáe jest solą obszarów HNV.
Stanowi ona wyjątkowo tradycyjne spoáecznoĞci rolników-kustoszy swoich gruntów
rolnych, zĪytych silnie ze swoją ziemią i z determinacją dbających o swój godziwy byt, ale
teĪ dbających o ochronĊ matki natury. Oni zawsze tak czynili, dlatego im zawdziĊczamy
obecne istnienie (zachowanie przed degradacją) obszarów HNV w Polsce oraz innych
krajach Europy i Ğwiata. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, ĞwiadomoĞcią historyczną i
znajomoĞcią praw dziejów spoáecznych, co jest wyraĪone tak piĊknie w postaci unijnej
koncepcji „rolnicze obszary HNV”, UE, wáadze paĔstw czáonkowskich i samorządów
róĪnych szczebli powinny tylko dobrze (roztropnie, sprawiedliwie dla caáego
spoáeczeĔstwa i odczuwalnie dla rolników) wspieraü materialnie (finansowo i poprzez
Ğrodki towarzyszące), duchowo (danie satysfakcji, uznania, docenienie) oraz intelektualnie
(ksztaácenie, doradztwo, staáy dopáyw informacji merytorycznej, szkolenia, dyskusja
partnerska itp.) rolników mieszkających i pracujących na obszarach HNV i/lub obszarach
zmierzających do znalezienia siĊ w tej kategorii. Dla zapewnienia warunków do
efektywnego wdraĪania narzĊdzi publicznego wspierania obszarów HNV w ramach WPR i
krajowej polityki gospodarczej, UE nakáada na kaĪdy kraj unijny zobowiązanie do
identyfikacji, pogáĊbionej charakterystyki (typologii) i monitoringu dynamiki obszarów
HNV oraz oceny efektywnoĞci programów rolno-Ğrodowiskowych w zakresie ochrony i
ksztaátowania rozwaĪanych obszarów. Realizacja tego trudnego zadania wymaga
zintegrowanych i skoordynowanych prac politycznych, eksperckich, naukowych i
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administracyjnych, zarówno w skali miĊdzynarodowej, jak i wewnątrzkrajowej. W Ğwietle
literatury przedmiotu i oficjalnych raportów unijnych, w Polsce stan tych prac jest dalece
niezadawalający.
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Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie
dla rynku fasoli szparagowej
Spatial Integration of Wholesale Markets – Application
for the Green Bean Market
Synopsis. Celem opracowania byáa ocena poziomu integracji przestrzennej rynków hurtowych
owoców i warzyw na przykáadzie fasoli szparagowej. W pracy podjĊto problem mechanizmu
powiązaĔ cenowych i transmisji cen pomiĊdzy rynkami hurtowymi. Do opracowania wykorzystano
dzienne notowania cen analizowanego gatunku na piĊciu rynkach hurtowych w Polsce. Do
opracowania danych posáuĪyáy metody ekonometryczne tj. wybrane modele ekonometrii
dynamicznej. Wskazano, Īe znaczenie poszczególnych rynków hurtowych w kreowaniu cen zaleĪy
m.in. od wielkoĞci rynku oraz jego lokalizacji.
Sáowa kluczowe: transmisja cen, integracja przestrzenna, model VAR, przyczynowoĞü w sensie
Grangera, funkcja odpowiedzi na impuls
Abstract. The aim of the study was to assess the level of spatial integration of wholesale fruit and
vegetable markets in Poland based on the example of green bean, with respect to the results of
research on a global scale. The paper discusses the problem of the price mechanism and transmission
between the wholesale markets. The daily price quotations of the analyzed species on five wholesale
markets in Poland were used for the study. Econometric methods, that is selected models of dynamic
econometrics, were used to develop the data
Key words: price transmission, spatial integration, VAR model, Granger causality, impulse response
function
JEL Classification: Q13, C32

Wprowadzenie
Analiza relacji przestrzennych cen ma na celu wyjaĞnienie przestrzennych aspektów
funkcjonowania i interakcji rynków (Serra i in., 2006). Integracja przestrzenna rynków
odnosi siĊ do sytuacji, w której ceny towaru na przestrzennie oddzielonych rynkach
zmieniają siĊ równolegle, zaĞ sygnaáy i informacje przekazywane są páynnie pomiĊdzy
nimi. Stąd teĪ integracja rynków moĪe byü oceniana w kategoriach relacji miĊdzy cenami
na przestrzennie oddzielonych rynkach (Ghos, 2000; Rembeza i Chotkowski, 2006).
Powiązanie cenowe pomiĊdzy rynkami rolnymi na tym samym poziomie áaĔcucha
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dystrybucji okreĞla siĊ poziomą transmisją cen. Jest ona związana z przenoszeniem
impulsów cenowych tych samych produktów w róĪnych lokalizacjach. Zjawisko to
definiowane jest jako przestrzenna transmisja cen (ang. spatial price transmission) lub
integracja przestrzenna rynków (ang. spatial market integration) [Stachowiak 2013].
Wedáug Goodwina i Schroedera (1991) o integracji dwóch rynków moĪna mówiü w
sytuacji, gdy zmiana cen na jednym rynku znajduje peáne odzwierciedlenie w zmianie
poziomu cen na innym rynku. Z uwagi na fakt, iĪ poziom cen w gospodarce ksztaátowany
jest na podstawie relacji podaĪy i popytu, poziom integracji rynku moĪna zdefiniowaü
równieĪ jako miarĊ, w jakim stopniu fluktuacja tych dwóch zmiennych na danym rynku jest
przekazywana na pozostaáe powiązane ze sobą rynki (Goletti, Ahmed, Farid, 1995;
Negassa, Meyers, Gabre-Maldhin, 2004).
Analiza integracji przestrzennej rynków jest bardzo czĊsto wykorzystywana w ocenie
ogólnej sprawnoĞci systemu rynkowego (Faminow, Benson, 1990). Integracja przestrzennie
oddalonych rynków ma szczególne znaczenie w rolnictwie, czyli w sektorze gospodarki,
w którym produkty cechują siĊ niską trwaáoĞcią, zaĞ miejsce ich konsumpcji znajduje siĊ
czĊsto w znacznych odlegáoĞciach od miejsca produkcji, co potencjalnie przyczynia siĊ do
wzrostu kosztów produkcji i dystrybucji (Sexton, Kling, Carman, 1991). Brak integracji
rynków prowadzi do zaburzeĔ w przesyáaniu sygnaáów cenowych pomiĊdzy nimi, co
skutkuje nieefektywną alokacją zasobów i báĊdnymi decyzjami odnoĞnie do miejsca
sprzedaĪy produktów.
W warunkach liberalizacji integracja rynków nabraáa przyspieszenia. Jednostki
przestrzenne takie jak m.in. paĔstwa podlegają wpáywom sąsiadujących z nimi jednostek.
Są one tym samym zaleĪne od zachodzących w nich procesów ekonomicznych,
politycznych oraz spoáecznych. Ceny miĊdzy lokalizacjami mogą byü zróĪnicowane.
Wynika to miĊdzy innymi z restrykcji handlowych, kosztów transportu a w ujĊciu
miĊdzynarodowym z wahaĔ kursu walutowego oraz niejednolitych stawek podatkowych.
Rynek produktów ogrodniczych jest powiązany z innymi rynkami branĪowymi.
Pomimo, Īe jest elementem rynku rolniczego to wyróĪnia siĊ wysokim poziomem
sezonowoĞci, znacznym udziaáem maáych, niezorganizowanych podmiotów, a takĪe
szerokim asortymentem produktów o zróĪnicowanym poziomie jakoĞci. Ponadto zarówno
warzywa, jak równieĪ owoce charakteryzują siĊ znacznym zróĪnicowaniem pod wzglĊdem
trwaáoĞci, tolerancji na transport, a takĪe niejednorodnoĞci w zakresie jakoĞci i zasad
przygotowania towaru do sprzedaĪy, co powoduje destabilizacjĊ tego rynku (GoáĊbiewski,
Sobczak, 2017). Destabilizacja ta bardzo czĊsto wiąĪe siĊ z wystĊpowaniem istotnych
fluktuacji w poziomie cen zarówno w przekroju czasowym jak równieĪ przestrzennym, a
tym samym przyczynia siĊ do wystĊpowania asymetrii w transmisji cen i braku
zintegrowania przestrzennego. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe pomiar integracji rynków
hurtowych moĪe staü siĊ jednym z narzĊdzi sáuĪących do zrozumienia ich funkcjonowania,
a tym samym uáatwiü producentom podejmowanie decyzji dotyczących miejsca sprzedaĪy
swoich produktów.
Ze wzglĊdu na proces globalizacji oraz istotne znaczenie miĊdzynarodowej wymiany
handlowej produktami ogrodniczymi poznanie poziomu integracji rynków w zakresie
ksztaátowania siĊ cen w poszczególnych paĔstwach jest aspektem bardzo istotnym dla
prowadzonej polityki handlowej. Niewielka liczba aktualnych opracowaĔ w tym zakresie
zarówno na poziomie krajowym, jak i Ğwiatowym wskazuje na koniecznoĞü podjĊcia
dalszych analiz dotyczących integracji przestrzennej rynków. Ponadto stosunkowo niewiele
analiz zostaáo przeprowadzonych w odniesieniu do owoców i warzyw, zarówno w
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literaturze krajowej jak równieĪ Ğwiatowej. Analiza przestrzennej integracji rynków w
zakresie tych gatunków prowadzona byáa miĊdzy innymi w Wielkiej Brytanii, Francji,
Indonezji, USA, Meksyku, Kenii. Ze wzglĊdu na brak opracowaĔ dotyczących integracji
przestrzennej rynków hurtowych w sektorze ogrodniczym istotnym jest podjĊcie tego
tematu, co uzupeáni krajową lukĊ w tym obszarze.
Celem opracowania byáa ocena poziomu integracji przestrzennej rynków hurtowych
owoców i warzyw w Polsce w przypadku gatunków sezonowych na przykáadzie fasoli
szparagowej.

Dane i metody
Na potrzeby badaĔ wybrano piĊü rynków hurtowych, tj. Warszawski RolnoSpoĪywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Wielkopolską GildiĊ Rolno-Ogrodniczą
S.A. w Poznaniu, Rolno SpoĪywczy Rynek Hurtowy Gieáda Kaliska Sp. z o.o., RolnoSpoĪywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu oraz Sandomierski Ogrodniczy Rynek
Hurtowy S.A, Wyboru celowego rynków dokonano, kierując siĊ takimi czynnikami, jak
wielkoĞü, zasiĊg i charakter rynku. W wyborze uwzglĊdniono równieĪ dostĊpnoĞü i
porównywalnoĞü danych w zakresie dziennych notowaĔ cen. Zakres czasowy
analizowanych cen obejmowaá lata 2011–2016, áączna liczba obserwacji wyniosáa 2 380.
Baza dziennych notowaĔ cen zawieraáa nieliczne braki danych, jednak przed
przeprowadzeniem badania empirycznego dane zostaáy zbilansowane. W przypadku doboru
gatunku kierowano siĊ okresem, przez jaki gatunek ten, jako produkt krajowy, dostĊpny
jest w formie ĞwieĪej na rynku (gatunek sezonowy) oraz dostĊpnoĞcią i porównywalnoĞcią
danych w zakresie notowaĔ cen. Notowane ceny byáy cenami deklarowanymi przez
producentów jako ceny ofertowe. Dane zostaáy pozyskane bezpoĞrednio z rynków
hurtowych oraz Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe.
Do okreĞlenia wystĊpowania wspóázaleĪnoĞci cen fasoli szparagowej na rynkach
hurtowych posáuĪyáy metody ekonometryczne. W celu doboru odpowiedniej metodyki badaĔ
w pierwszej kolejnoĞci dokonano oceny wáaĞciwoĞci szeregów czasowych w zakresie ich
stacjonarnoĞci przy wykorzystaniu rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF, Augmented
Dickey-Fuller test). Test ADF wykorzystuje model regresji pomocniczej o postaci:


οݕ௧ ൌ ߜݕ௧ିଵ   ߛ ȟݕ௧ିଵ  ߝ௧ ሺͳሻ
ୀଵ

gdzie: į i Ȗ – parametry szacowane metodą najmniejszych kwadratów, k –liczba opóĨnieĔ,
¨yt-1 – wartoĞü szeregu pierwszych róĪnic badanego zjawiska w okresie t-1, İt – skáadnik
losowy (Maddala, 2008). Hipoteza zerowa testu mówi, Īe szereg yt jest niestacjonarny
z powodu wystąpienia pierwiastka jednostkowego, natomiast hipoteza alternatywna
wskazuje, Īe szereg jest stacjonarny.
ZmiennoĞü cen analizowana jest na wielu páaszczyznach, w wiĊkszoĞci przypadków są
to zmiany poziomów cen w okreĞlonym przedziale czasowym na róĪnych rynkach. W tym
celu stosowane są dynamiczne modele ekonometryczne (Borkowski, Krawiec, 2009). W
celu okreĞlenia zmiennoĞci poziomów cen we wskazanym przedziale czasowym na róĪnych
rynkach zastosowano dynamiczny model ekonometryczny Vector Autoregression Model –
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VAR, który nie posiada podziaáu na zmienne endogeniczne oraz egzogeniczne. Wszystkie
zmienne w tym modelu są zmiennymi objaĞnianymi, zaĞ ich opóĨnienia zmiennymi
objaĞniającymi. Model ten jest modelem wielorównaniowym o strukturze autoregresyjnej.
Model VAR jest alternatywą dla klasycznego modelu wielorównaniowego o równaniach
wspóázaleĪnych. Postaü modelu VAR moĪna zapisaü jako:


ܺ௧ ൌ ܣ ܦ௧    ܣ ݔ௧ି  ݁௧ ሺʹሻ
ୀଵ

gdzie: Xt= [xt1 …xtk]T – wektor obserwacji na bieĪących wartoĞciach wszystkich zmiennych
objaĞniających, Dt – wektor egzogenicznych skáadników równaĔ, takich jak wyraz wolny,
zmiana czasowa, niestochastyczne regresory, opóĨnione wartoĞci zmiennych
egzogenicznych, A0 – macierz parametrów przy zmiennych wektora Dt (nie zawiera
zerowych elementów), Ai – macierz parametrów przy opóĨnionych zmiennych wektora xt
(nie zawiera zerowych elementów), k – rząd modelu, okreĞlający maksymalną dáugoĞü
opóĨnienia, et = [e1t … ekt]T – wektory stacjonarnych zakáóceĔ losowych (wektory reszt
równaĔ modelu) (Sims, 1980; Kusideá, 2000).
Do przeprowadzenia analizy zaleĪnoĞci przyczynowo-skutkowych pomiĊdzy
analizowanymi zmiennymi posáuĪono siĊ przyczynowoĞcią w sensie Grangera, która
okreĞla czy jedna zmienna jest przyczyną innej zmiennej. Zgodnie z powyĪszym zmienna x
jest przyczyną w sensie Grangera zmiennej y w przypadku, gdy wartoĞci zmiennej y mogą
byü dokáadniej prognozowane poprzez uwzglĊdnienie przeszáej wartoĞci zmiennej x niĪ bez
uwzglĊdniania tych wartoĞci. PrzyczynowoĞü w sensie Grangera opiera siĊ na poniĪszym
ukáadzie równaĔ:




ୀଵ

ୀ

ܻ௧ ൌ ߚ   ߚ ܻ௧ି   ߚ ܺ௧ି  ݑ௧ ሺ͵ሻ




ܺ௧ ൌ ߚ   ߚ ܺ௧ି   ߚ ܻ௧ି  ݑ௧ ሺͶሻ
ୀଵ

ୀ

gdzie: Yt – wartoĞci zmiennej Y, Xt – wartoĞci zmiennej X, ȕ – parametry strukturalne
modelu, ut – skáadnik losowy modelu (Granger, 1969). Hipoteza zerowa w teĞcie
przyczynowoĞci w sensie Grangera mówi, Īe wszystkie wspóáczynniki ȕk są równe zero, co
oznacza brak przyczynowoĞci, natomiast hipoteza alternatywna zakáada wystĊpowanie
przyczynowoĞci.
W celu szczegóáowego opisu przebiegu zaleĪnoĞci pomiĊdzy cenami na badanych
rynkach hurtowych posáuĪono siĊ funkcją odpowiedzi na impulsy – IRF (ang. Impulse
Response Function). Funkcja IRF przyjmuje postaü Ğredniej ruchomej uwzglĊdniającej
oddziaáywania zakáóceĔ losowych (Kusideá, 2000):
ஶ

ܺ௧ ൌ  Ȱ ߦ௧ିଵ ሺͷሻ
ୀଵ

430

W. Sobczak, R. Zbyrowski

gdzie:
B – macierz parametrów stojących przy nieopóĨnionych wartoĞciach wektora Xt,
ĭi – odpowiedĨ wyróĪnionej zmiennej wektora Xt na impuls ze strony innej zmiennej.

Wyniki badaĔ
Analizując poziom cen fasoli szparagowej na wybranych rynkach hurtowych w Polsce
zauwaĪono, Īe w latach 2011 – 2016 charakteryzowaáy siĊ one duĪą zmiennoĞcią, co
obrazuje rysunek 1. Przy czym najwiĊksze wahania w ich poziomie wystąpiáy na Rolno
SpoĪywczym Rynku Hurtowym Gieáda Kaliska Sp. z o.o. oraz Sandomierskim
Ogrodniczym Rynku Hurtowym S.A. Na podstawie przeprowadzonych analiz moĪna
wnioskowaü, Īe najbardziej stabilnym rynkiem hurtowym w przypadku fasoli szparagowej
w badanym okresie byá Warszawski Rolno-SpoĪywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach.
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Rys. 1. Poziom cen fasoli szparagowej na analizowanych rynkach hurtowych
Fig. 1. The price level of green beans on wholesale markets analyzed
ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne przy wykorzystaniu programu EViews.

Badanie wspóázaleĪnoĞci szeregów czasowych wymaga okreĞlenia ich stacjonarnoĞci.
Poziom zintegrowania badanych dziennych notowaĔ cen fasoli szparagowej zbadano za
pomocą rozszerzonego testu Dickey’a-Fullera (ADF). Zgodnie z zaáoĪeniami testu ADF
hipoteza zerowa stanowi, Īe badane szeregi czasowe są niestacjonarne. Stąd jeĪeli
obliczona wartoĞü testu ADF jest mniejsza niĪ wartoĞü krytyczna hipoteza zerowa zostaje
odrzucona na rzecz hipotezy alternatywnej (stacjonarnoĞci zmiennej). W przeprowadzonym
teĞcie stacjonarnoĞci ADF wáaĞciwa liczba opóĨnieĔ k zostaáa dobrana na podstawie
kryteriów informacyjnych Schwarz’a. Dla badanych notowaĔ cen nie zaobserwowano
zmian wartoĞci Ğredniej arytmetycznej w czasie, stąd w równaniach poszczególnych testów
nie uwzglĊdniono trendu deterministycznego, a jedynie wartoĞü staáą. Na wykresach cen
fasoli szparagowej w czasie zauwaĪyü moĪna krótkookresowe fluktuacje, które mogą mieü
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związek z wystĊpowaniem zjawiska sezonowoĞci. W tym przypadku zmiennoĞü ta nie
miaáa wpáywu na ostateczne wyniki testu stacjonarnoĞci - testy wykonano zarówno dla
danych pierwotnych jak i poddanych odsezonowaniu. Na etapie modelowania VAR
powtórnie podjĊto próby uwzglĊdnienia sezonowoĞci jako skáadowej wektora
deterministycznego, jednak nie przyniosáo to oczekiwanych rezultatów. Wyniki testu dla
analizowanych szeregów czasowych zaprezentowane w tabeli 1, które wskazują na
stacjonarnoĞü wszystkich badanych zmiennych.
Tabela 1. Wyniki testów stacjonarnoĞci szeregów czasowych badanych cen fasoli szparagowej
Table 1. Results of stationary tests of time series of the examined prices of green beans
Wyszczególnienie
Rynki hurtowe

WartoĞü krytyczna dla poziomu istotnoĞci p-value
Statystyka testu ADF

p-value = 0,01

p-value = 0,05

Bronisze

-5,114

-3,444

-2,867

p-value = 0,1
-2,570

PoznaĔ

-4,861

-3,444

-2,867

-2,570

Kalisz

-4,759

-3,444

-2,867

-2,570

Radom

-5,876

-3,444

-2,867

-2,570

Sandomierz

-5,783

-3,444

-2,867

-2,570

ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne przy wykorzystaniu programu EViews.

Parametry oszacowane w modelu VAR dla poziomów (dane nielogarytmowane),
równieĪ wskazaáy na istnienie integracji przestrzennej pomiĊdzy cenami tego gatunku na
wszystkich badanych rynkach hurtowych (tab. 2). WiĊkszoĞü parametrów równaĔ dla
modelu VAR byáa istotna statystycznie wskazując, Īe zmiany cen na poszczególnych
rynkach są od siebie uzaleĪnione. Wyniki estymacji parametrów modelu VAR wskazaáy, Īe
zmiany cen na badanych rynkach byáy we wszystkich przypadkach istotnych statystycznie
dodatnie. Ponadto naleĪy zauwaĪyü, Īe zmiany cen na danym rynku silniej reagują na
jednostkową zmianĊ ceny odnotowaną na tym samym rynku niĪ na jednostkowe zmiany
cen na innych rynkach. Przy czym powyĪsze stwierdzenie dotyczy opóĨnienia o 1 okres.
Dodatkowo przeprowadzone analizy z zastosowaniem opóĨnienia wiĊkszego niĪ 1 okres
nie wykazaáy zmian w wystĊpowaniu relacji cenowej pomiĊdzy rynkami hurtowymi.
Oszacowany model VAR generuje stacjonarne szeregi skáadników resztowych, które
jednak podlegają autokorelacji do drugiego rządu opóĨnienia. Wskazuje na to sprawdzian
statystyki testu LM (Test mnoĪnika Lagrange'a) o wartoĞci 121,5. Ponadto zawarte w
Tabeli 2 testy Jarque-Bera dla reszt poszczególnych równaĔ modelu sugerują moĪliwoĞü
wystĊpowania w tym przypadku rozkáadów nienormalnych. Jest to jednak kwestia
dyskusyjna poniewaĪ badanie zostaáo przeprowadzone na relatywnie duĪym zbiorze danych
(2380 obserwacji -dane dzienne w okresie ponad 5 lat). W teĞcie Jarque-Bera dla duĪej
próby wszelkie odstĊpstwa od rozkáadu normalnego pod wzglĊdem kurtozy i asymetrii
zostają mocno uwypuklone z powodu obecnoĞci trzeciego i czwartego momentu
centralnego w formule testu.

432

W. Sobczak, R. Zbyrowski

Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modelu VAR
Table 2. The results of the VAR model parameter estimation
Wyszczególnienie
Bronisz(-1)

PoznaĔ(-1)

Kalisz(-1)

Radom(-1)

Sandomierz(-1)

C

Bronisz

PoznaĔ

Kalisz

Radom

Sandomierz

0.900518

0.057547

0.149756

0.099441

0.085976

(0.03176)

(0.03432)

(0.03762)

(0.03854)

(0.04025)

[28.3496]

[1.67660]

[3.98061]

[2.58024]

[2.13610]

-0.054381

0.648419

0.156601

0.137648

-0.002777

(0.04473)

(0.04834)

(0.05298)

(0.05428)

(0.05668)

[-1.21564]

[13.4143]

[2.95573]

[2.53611]

[-0.04900]

0.091682

0.251250

0.681690

0.029240

-0.035124

(0.04624)

(0.04996)

(0.05476)

(0.05610)

(0.05859)

[1.98281]

[5.02868]

[12.4478]

[0.52120]

[-0.59949]

-0.036658

-0.046871

-0.013960

0.660780

0.062951

(0.03232)

(0.03493)

(0.03828)

(0.03922)

(0.04096)

[-1.13413]

[-1.34198]

[-0.36467]

[16.8494]

[1.53703]

-0.024634

0.022683

0.018687

0.020407

0.833118

(0.02177)

(0.02352)

(0.02578)

(0.02641)

(0.02758)

[-1.13172]

[0.96439]

[0.72484]

[0.77270]

[30.2061]

0.623208

0.478319

-0.150842

0.118884

0.184798

(0.12140)

(0.13118)

(0.14379)

(0.14730)

(0.15383)
[1.20131]

[5.13338]

[3.64621]

[-1.04907]

[0.80711]

R-squared

0.822495

0.851100

0.844671

0.800910

0.802890

Adj. R-squared

0.820642

0.849545

0.843050

0.798832

0.800832

Jarque-Bera:

93921.45

1545.146

4031.221

5210.244

21828.10

LM-Stat:
121.5160
Poziom báĊdu w ( ), T-Studenta [ ], parametry istotne statystycznie – kolor szary (poziom istotnoĞci – Į=0,05);
C-staáa modelu
ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne przy wykorzystaniu programu EViews.

Wyniki testu przyczynowoĞci Grangera w przypadku fasoli szparagowej zamieszczone
w tabeli 3 wskazaáy na wzajemne oddziaáywanie cen tylko w przypadku wybranych
rynków hurtowych. Radomski i sandomierski rynek hurtowy nie miaáy wpáywu na
ksztaátowanie cen fasoli szparagowej na wiĊkszoĞci rynków hurtowych, przy czym naleĪy
zauwaĪyü, Īe byáy one odbiorcą informacji cenowej. NaleĪy jednoczeĞnie powiedzieü, Īe
oddziaáywanie na wszystkie badane rynki w latach 2011 – 2016 miaáy impulsy wynikające
ze zmiany cen fasoli szparagowej na Warszawskim Rolno-SpoĪywczym Rynku Hurtowym
S.A. w Broniszach (tab. 3).
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Tabela 3. Wyniki testu przyczynowoĞci Grangera dla fasoli szparagowej
Table 3. Granger causality test results for green beans
Wyszczególnienie
Bronisze
PoznaĔ
Kalisz
Radom
Sandomierz

Bronisze
X
X
X

PoznaĔ

Kalisz

Sandomierz

ĺ

ĺ

ĺ

ĺ

(7.5E-05)

(5.0E-05)

(4.0E-08)

(0.00178)

X
ĺ

ĺ

ĺ

ĺ

0.00118

( 8.3E-10)

(0.02900)

X

ĺ

ĺ

(8.4E-09)

(0.02326)

X

(9.4E-10)
X

Radom

X

X

ĺ
(0.00642)

X

X

X

ĺ

X

(0.02951)
wartoĞü w nawiasie – wartoĞü p-vaule dla odpowiedniej statystyki; ĺ – kierunki przyczynowoĞci w sensie
Grangera
ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne przy wykorzystaniu programu EViews.

W celu uzyskania szczegóáowych informacji o wzajemnych dostosowaniach cen na
poszczególnych rynkach posáuĪono siĊ funkcjami odpowiedzi na impuls (IRF). KolejnoĞü
zmiennych uwzglĊdnionych w badaniu podyktowana byáa wielkoĞcią rynku hurtowego.
Zmienne zostaáy uszeregowane od rynku najwiĊkszego w Broniszach do najmniejszego
w Sandomierzu. KolejnoĞü zmiennych jest w tym przypadku o tyle istotna, Īe wpáywa na
wyniki badania i jeĞli to moĪliwe jest ustalana w oparciu o wiedzĊ merytoryczną
i doĞwiadczenie badacza. Funkcje IRF wyznaczone zostaáy dziĊki wynikom estymacji
parametrów modelu VAR dla poziomów (dane nie zostaáy zlogarytmowane). Rysunek 2
obrazuje wzajemne dostosowania cen pomiĊdzy analizowanymi rynkami.
Przebieg funkcji IRF potwierdza wzajemne oddziaáywanie cen, w przypadku których
estymacja modelu VAR wskazaáa wystĊpowanie wspóázaleĪnoĞci w ich ksztaátowaniu siĊ,
wskazując jednoczeĞnie brak reakcji w przypadku wystąpienia impulsów cenowych
pomiĊdzy rynkami, w przypadku których parametry modelu VAR nie byáy istotne
statystycznie. Analiza przebiegu funkcji IRF (rysunek 1) ukazuje, Īe poszczególne funkcje
wygasają w perspektywie okresu 10 dni, zatem wygenerowane relacje mają tendencjĊ do
powracania do stanu równowagi. W wiĊkszoĞci przypadków juĪ po upáywie 7 dni (tzn.
tygodnia) od pojawienia siĊ impulsu zauwaĪyü moĪna znaczący powrót do równowagi na
danym rynku hurtowym. JednoczeĞnie warto zwróciü uwagĊ na stosunkowo silne
oddziaáywanie najwiĊkszego rynku w Broniszach na poziom notowaĔ cen na pozostaáych
rynkach hurtowych - pamiĊtając równieĪ Īe to wáaĞnie Bronisze zostaáy na pierwszym
miejscu uwzglĊdnione w przeprowadzonym badaniu IRF.
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Rys. 2. Reakcja poszczególnych rynków na impuls w postaci zmiany cen fasoli szparagowej.
Fig. 2. The reaction of individual markets to the impulse in the form of a change in the price of green beans.
ħródáo: Obliczenia i opracowanie wáasne przy wykorzystaniu programu EViews.
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Podsumowanie i dyskusja
Niniejsze badania zostaáy przeprowadzone przy zastosowaniu metod ekonometrii
dynamicznej do okreĞlenia dynamiki dostosowaĔ cenowych w przypadku fasoli
szparagowej jako gatunku z kategorii warzyw sezonowych, obecnego na rynku przez krótki
czas. Zbadano wspóázaleĪnoĞci miĊdzy cenami fasoli szparagowej na 5 rynkach hurtowych
Polsce wĞród których znalazáy siĊ Warszawski Rolno-SpoĪywczy Rynek Hurtowy S.A. w
Broniszach, Wielkopolska Gilda Rolno-Ogrodnicza S.A., Rolno-SpoĪywczy Rynek
Hurtowy Gieáda Kaliska Sp. z o.o., Rolno-SpoĪywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu
oraz Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. Oszacowane parametry modelu VAR
sugerują, Īe najwiĊksze znaczenie w ksztaátowaniu cen na danym rynku hurtowym miaá
poziom cen z dnia poprzedniego na tym samym rynku. Ponadto wskazano wystĊpowanie
integracji rynków z Warszawskim Rolno-SpoĪywczym Rynkiem Hurtowym S.A. w
Broniszach
Uzyskane wyniki testu przyczynowoĞci Grangera pokazaáy, Īe siáa i kierunek
wzajemnych relacji cen byáy zróĪnicowane w poszczególnych przypadkach. Podobne
wyniki uzyskaá Mauyo i wspóáautorzy (2007), którzy dokonali pomiaru stopnia integracji
rynków regionalnych w przypadku fasoli w Kenii i Ugandzie, wykazując, Īe pomiĊdzy
analizowanymi rynkami wystĊpuje silne powiązanie cen.
Poziom integracji rynków warzyw sezonowych w literaturze zostaá równieĪ
przeanalizowany na przykáadzie pomidorów oaz kalafiorów. Uzyskane wyniki byáy zbieĪne
z wynikami zaprezentowanymi w niniejszym opracowaniu. Jordan oraz VanSickl (1995),
wykorzystując dane empiryczne dotyczące poziomu cen pomidorów dokonali analizy
powiązaĔ pomiĊdzy rynkami na Florydzie oraz w Meksyku. Wykazali oni, Īe pomiĊdzy
tymi rynkami istnieje integracja przestrzenna. Badacze ci zauwaĪyli jednak, Īe przepáyw
informacji cenowych pomiĊdzy badanymi przez nich rynkami hurtowymi jest
asymetryczny. NaleĪy wskazaü, Īe ze wzglĊdu na brak opracowaĔ dotyczących integracji
przestrzennej rynków hurtowych w sektorze ogrodniczym, opracowanie stanowi
uzupeánienie luki poruszanego obszaru.
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Tendencje na rynku masáa i serów na Ğwiecie i w Polsce
w latach 2001-2017
Tendencies in the Global Butter and Cheese Markets
and in Poland in the years 2001-2017
Synopsis. Przedstawiono zmiany w produkcji oraz tendencje w niedoborach/nadwyĪkach rynkowych
masáa i sera na Ğwiecie w latach 2001-2017 u najwiĊkszych producentów oraz w Polsce. NadwyĪki
rynkowe masáa zwiĊkszaáy siĊ w: Nowej Zelandii, UE i Biaáorusi, a zmniejszaáy w Australii i na
Ukrainie. Niedobory rosáy w Chinach, Meksyku, Iranie i Turcji, a zmniejszaáy siĊ w Rosji i Kanadzie.
WzglĊdnie zrównowaĪona produkcja i spoĪycie wystĊpowaáy w Indiach, Pakistanie, USA i Brazylii.
Na rynku sera nadwyĪki rosáy w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Biaáorusi, a zmniejszaáy siĊ
w Australii i na Ukrainie. Niedobory rosáy w: Rosji, Brazylii, Meksyku. W Polsce rosáy nadwyĪki
produkcji masáa i sera, co skutkowaáo rosnącym eksportem, kierowanym gáównie do krajów UE.
Ceny masáa i sera w krajach UE i na rynku Ğwiatowym charakteryzowaáy siĊ konwergencją. Na
początku badanego okresu ceny masáa w UE byáy o 134% wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym, a sera o
92,6%, a w 2017 r. róĪnice te wynosiáy odpowiednio: 6% i 0,6%.
Sáowa kluczowe: masáo, ser, produkcja, zuĪycie krajowe, nadwyĪki rynkowe
Abstract. Changes in production and trends in shortages / market surpluses of butter and cheese in the
world and in Poland in 2001-2017 were presented. Market surplus of butter increased in New Zealand,
EU and Belarus, and decreased in Australia and Ukraine. Shortages grew in China, Mexico, Iran and
Turkey, and decreased in Russia and Canada. Relatively balanced production and consumption
occurred in India, Pakistan, the USA and Brazil. On the cheese market, surplus grew in: EU, USA,
New Zealand, Argentina and Belarus, and decreased in Australia and Ukraine. The shortages grew in:
Russia, Brazil, Mexico. In Poland, there were surpluses in butter and cheese production, which
resulted in growing exports, directed mainly to EU countries. Prices of butter and cheese in EU
countries and on the world market were characterized by convergence. At the beginning of the
analyzed period, butter prices in the EU were 134% higher than on the world market, and cheese
prices were higher by 92.6%, and in 2017 these differences were respectively 6% and 0.6%.
Key words: butter, cheese, production, domestic consumption, market surpluses
JEL Classification: F190, F140

WstĊp
Mleko i jego produkty są waĪną czĊĞcią gospodarki ĪywnoĞciowej, mającą znaczenie
gospodarcze, spoáeczne i Ğrodowiskowe. Produkcja mleka surowego stanowi znaczące
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Ĩródáo przychodów i dochodów z produkcji dla producentów rolnych. W Polsce skup
mleka wynosiá w 2017 r. 24,1% produkcji towarowej rolnictwa, a 34,4% w produkcji
towarowej produktów zwierzĊcych (Rolnictwo…, 2018).
Przetwórstwo mleka na róĪne produkty jest jedną z podstawowych gaáĊzi przemysáu
spoĪywczego. Udziaá produktów mleczarskich w wartoĞci sprzedanych wyrobów
przemysáu spoĪywczego wynosiá w 2016 r. 14,3% (Rocznik…, 2016).
Mleko i jego produkty ze wzglĊdu na swoje wartoĞci odĪywcze stanowi takĪe
znaczącą pozycjĊ w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Udziaá
wydatków na mleko i jego produkty w wydatkach na ĪywnoĞü gospodarstw domowych
wynosiá w 2016 r. 12,1% (Rocznik…, 2016).
Mleczarstwo ma takĪe waĪne znaczenie w handlu zagranicznym produktami rolnospoĪywczymi. Obroty handlowe mlekiem i jego produktami z zagranicą charakteryzują siĊ
rosnącym dodatnim saldem handlowym, które wpáywa pozytywnie na poprawĊ salda
handlowego ogóáem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego tą grupą produktów wynosiáo
w 2000 r. 154,7 mln EUR3, i zwiĊkszyáo siĊ w 2017 r. do 1131,5 mln EUR (Handel
zagraniczny…, 2001, s. 37 i Rynek mleka…, nr 54, 2018, s. 26). Poprawiające siĊ dodatnie
saldo wymiany handlowej wynikaáo z rosnących nadwyĪek produkcji w kraju i
powodowaáo koniecznoĞü ich zagospodarowania na rynkach zagranicznych. W 2000 r.
eksport produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka wyniósá 890 mln ton, co stanowiáo
7,5% produkcji4, a w 2017 r. eksport mleka i jego przetworów wyniósá 4,05 mln ton
mleka5, co stanowiáo 29,5% produkcji (Rynek mleka …, nr 54, 2016, s. 3).
Coraz wiĊksze powiązanie krajowego rynku mleka z rynkami zagranicznymi poprzez
obroty handlowe stwarza koniecznoĞü oceny prawidáowoĞci wystĊpujących na rynkach
zagranicznych, które decydują o sytuacji na rynku i moĪliwoĞciach rozwoju produkcji
w kraju.

Cel, materiaáy i metody
Celem opracowania byáo okreĞlenie zmian w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych
przetworami mleczarskimi (masáo i sery) u gáównych producentów na Ğwiecie. Te dwa
produkty stanowiáy w 2017 r. 50,9% wartoĞci Ğwiatowego eksportu produktów mleczarskich6.
Do gáównych producentów masáa zaliczono te kraje, które wytwarzaáy co najmniej 75 tys. t w
ostatnich 5 latach. Byáy to: Indie, kraje UE, USA, Pakistan, Nowa Zelandia, Rosja, Turcja,
Meksyk, Iran, Kanada, BiaáoruĞ, Ukraina, Australia, Chiny i Brazylia. Za najwiĊkszych
producentów serów przyjĊto te kraje, które wytwarzaáy w ostatnich piĊciu latach wiĊcej niĪ
200 tys. t serów rocznie. Oceniono zmiany w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych. Na
podstawie tych informacji okreĞlono tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek lub niedoborów
rynkowych w poszczególnych krajach.
Podstawowym Ĩródáem informacji byáe dane Faostatu, Eurostatu i ITC (International
Trade Centre). Siedemnastoletni okres pozwoliá wyodrĊbniü dominujące kierunki zmian.
3

Oszacowano saldo w EUR na podstawie danych wyraĪonych w USD i kursu EUR/USD.
Oszacowano na podstawie Handel zagraniczny…nr 16, s. 31.
5
Wolumen eksportu mleka IERiGĩ-PIB liczy wykorzystując wskaĨniki zawartoĞci suchej masy w produktach
mleczarskich.
6
Oszacowano na podstawie danych International Trade Centre (ITC) – International trade statistics 2001-2017
statistics.
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Do pomiaru tych zmian wykorzystano modele tendencji, jednopodstawowe wskaĨniki
dynamiki oraz Ğredniookresowe tempo zmian, a takĪe jedne z miar statystyki opisowej wskaĨniki struktury (Aczel, 2005; JóĨwiak i Pogórski, 1998; Timofiejuk, 1990).

Tendencje w produkcji i zuĪyciu masáa7
Táuszcz zawarty w mleku jest jednym z cenniejszych skáadników w znacznym stopniu
wpáywającym na wartoĞü mleka i jego przetworów (np. masáa, serów). Kierunki zmian
produkcji i zuĪycia krajowego u gáównych Ğwiatowych producentów masáa i w Polsce
w latach 2001-2017 przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym masáa u najwiĊkszych jego producentów na Ğwiecie oraz
w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Table 1. Changes in production and domestic consumption of butter for the largest producers in the world and
in Poland in 2001-2017 (thousand tonnes)
Kraj / grupy krajów

ĝrednioroczne zmiany w tys. t
Lata

Produkcja

ZuĪycie krajowe

Kraje UE

2001-2009
8
2010-2017

-28,65
54,90

-2,51
37,97

USA

2001-2017

20,87

19,19

Chiny

2001-2017

0,45

5,92

Rosja

2001-2017

-2,99

-4,75

Indie

2001-2017

212,12

211,8

Brazylia

2001-2017

0,65

0,77

Meksyk

2001-2017

9,29

9,52

Nowa Zelandia

2001-2017

15,02

-0,10

Ukraina

2001-2017

-2,89

-0,60

Australia

2001-2017

-2,90

3,30

Kanada

2001-2017

1,93

1,85

BiaáoruĞ

2001-2017

3,56

0,77

Iran

2001-2016

-0,22

1,60

Turcja

2001-2017

8,56

9,52

Pakistan

2001-2017

16,67

16,71

Polska

2001-2017

2,22

1,29

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: FAOSTAT, EUROSTAT i ITC.

Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym masáa u najwiĊkszych Ğwiatowych
producentów byáy róĪnokierunkowe. Ocena poziomu, kierunku i skali zmian w produkcji
7

W ocenie zmian w produkcji, zuĪyciu krajowym i handlu zagranicznym oprócz masáa uwzglĊdniono takĪe
táuszcze mleczne, co wynikaáo z dostĊpnoĞci danych w obrotach miĊdzynarodowych.
W ksztaátowaniu produkcji masáa w krajach UE wyodrĊbniono dwa okresy: pierwszy, w którym obowiązywaáy
kwoty mleczne i ulegaáy niewielkim zmianom i lata, w których stopniowo zwiĊkszano kwoty produkcji, a
nastĊpnie je zlikwidowano.

8
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i zuĪyciu pozwala wyodrĊbniü wĞród najwiĊkszych Ğwiatowych producentów trzy grupy
krajów:
- pierwszą stanowią te, które produkują wiĊcej niĪ zuĪywają; do tej grupy moĪna zaliczyü
takie kraje, jak: Nowa Zelandia, kraje UE, BiaáoruĞ, Australia i Ukraina,
- drugą grupĊ stanowią te, w których produkcja byáa niĪsza niĪ zuĪycie krajowe; byáy to:
Chiny, Turcja, Rosja, Kanada, Meksyk i Iran,
- trzecią grupĊ stanowią te, w których wystĊpuje wzglĊdne zrównowaĪenie produkcji
i zuĪycia krajowego; do tej grupy zaliczono takie kraje, jak: USA, Indie, Brazylia
i Pakistan.
W pierwszej grupie krajów, tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym byáy
róĪnokierunkowe. Na tej podstawie moĪna wydzieliü dwie podgrupy. Do pierwszej
naleĪaáy kraje, które zwiĊkszaáy swoje nadwyĪki ponad potrzeby krajowe, do drugiej te, w
których nadwyĪki produkcyjne zmniejszaáy siĊ (rys. 1).
W krajach UE do czasu obowiązywania kwot produkcji mleka nadwyĪki rynkowe
masáa zmniejszaáy siĊ, a po ich zniesieniu zwiĊkszaáy siĊ. W latach 2010-2017 roczne
tempo wzrostu produkcji wynosiáo 2,5%, a zuĪycia krajowego 1,8%. W Nowej Zelandii
nastĊpowaá wzrost produkcji masáa przy obniĪaniu siĊ konsumpcji. BiaáoruĞ zwiĊkszaáa
swoje nadwyĪki rynkowe z powodu szybszego wzrostu produkcji (przeciĊtnie w roku o
3,9%) niĪ zuĪycia krajowego (roczne tempo wzrostu wynosiáo 1,9%). Do tej grupy krajów
naleĪaáa takĪe Polska. W latach 2001-2017, pomimo wahaĔ tempo wzrostu produkcji
(przeciĊtnie w roku 1,2%) byáo szybsze niĪ zuĪycia krajowego (przeciĊtnie w roku 0,8%),
co powodowaáo wzrost nadwyĪek rynkowych ponad potrzeby krajowe. Takie tendencje
oznaczaáy koniecznoĞü zagospodarowania nadwyĪek rynkowych na rynkach zagranicznych
i Ğwiatowych. W wyniku takich tendencji udziaá krajów UE, Nowej Zelandii i Biaáorusi w
Ğwiatowym eksporcie masáa zwiĊkszyá siĊ z 83,8% w 2001 r. do 90,4% w 2017 r. Tak
wysoki udziaá tych krajów w Ğwiatowym eksporcie oznacza duĪą jego koncentracjĊ.
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Rys. 1. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek rynkowych masáa ponad potrzeby krajowe u najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 1. Trends in the market surplus of butter of the world's largest producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie FAOSTAT, EUROSTAT i ITC.
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Do krajów, w których zmniejszaáy siĊ nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe
zaliczono AustraliĊ i UkrainĊ. W Australii w latach 2001-2017 produkcja zmniejszaáa siĊ
przeciĊtnie w roku o 2,2%, przy wzroĞcie zuĪycia krajowego o 4,3%. Natomiast na
Ukrainie roczne tempo spadku produkcji wynosiáo prawie 2,9%, i byáo szybsze niĪ zuĪycia
krajowego (roczny spadek 0,6%). W wyniku takich tendencji zmniejszaáy siĊ nadwyĪki
rynkowe w tych krajach.
RóĪnokierunkowe tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowych masáa i táuszczy
mlecznych wystĊpowaáy takĪe w krajach, w których zuĪycie krajowe byáo wyĪsze niĪ
produkcja. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów rynkowych tej grupie krajów
przedstawiono na rys. 2.
W grupie krajów, w których zuĪycie krajowe byáo wiĊksze niĪ produkcja moĪna
wydzieliü dwie podgrupy: pierwszą o rosnących niedoborach i drugą o zmniejszających siĊ
niedoborach rynkowych.
Do podgrupy krajów o rosnących niedoborach masáa i táuszczy mlecznych moĪna
zaliczyü: Chiny, Meksyk, Iran i TurcjĊ. W najwiĊkszej skali niedobory rynkowe zwiĊkszaáy
siĊ w Chinach. PrzeciĊtny roczny wzrost produkcji wynosiá 0,4 tys. t, a zuĪycia 5,9 tys. t,
co prowadziáo do powiĊkszania siĊ niedoborów rynkowych. W Iranie przy spadku
produkcji (przeciĊtnie w roku o 0,2 tys. t) zwiĊkszaáo siĊ zuĪycie krajowe (przeciĊtnie w
roku o 1,6 tys. t), co prowadziáo do powiĊkszania siĊ róĪnic miĊdzy konsumpcją a
produkcją. Z kolei w Turcji produkcja zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 8,6 tys. t, a
zuĪycie krajowe o 9,5 tys. t. Takie same kierunki zmian wystĊpowaáy w Meksyku
(odpowiednio: produkcja o 9,3 tys. t, a zuĪycie o 9,5 tys. t). W wyniku takich tendencji w
tej podgrupie krajów powiĊkszaáy siĊ niedobory rynkowe masáa i táuszczy mlecznych.

Chiny

Rosja

Meksyk

Turcja

Kanada

Iran

Rys. 2. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów rynkowych masáa u najwiĊkszych Ğwiatowych producentów
w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 2. Trends in the market deficiency of butter in the world's largest producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

Do drugiej podgrupy o zmniejszających siĊ niedoborach rynkowych masáa i táuszczy
mlecznych naleĪaáy Rosja i Kanada. W Rosji obniĪaáa siĊ produkcja przeciĊtnie w roku o 3 tys.
t, a konsumpcja o 4,8 tys. t, co powodowaáo zmniejszanie siĊ niedoborów rynkowych masáa i
táuszczy mlecznych. Z kolei w Kanadzie roczne wzrosty produkcji (1,9 tys. t) byáy wyĪsze niĪ
zuĪycia (1,8 tys. t), co skutkowaáo zmniejszaniem siĊ niedoborów (rys. 2).
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W grupie najwiĊkszych Ğwiatowych producentów masáa i táuszczy mlecznych
wystĊpowaáa takĪe grupa krajów, która charakteryzowaáa siĊ wzglĊdnym zrównowaĪeniem
produkcji i zuĪycia krajowego. Do grupy tych krajów moĪna zaliczyü: Indie, Pakistan,
USA i BrazyliĊ (rys. 3).
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Rys. 3. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów/nadwyĪek rynkowych masáa u duĪych Ğwiatowych
producentów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 3. Trends in market shortages/surpluses of butter from large world producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

W tej grupie krajów poziom i zmiany produkcji i zuĪycia krajowego byáy wzglĊdnie
zrównowaĪone (podobne). Powodowaáo to brak tendencji w zakresie powiĊkszania siĊ lub
zmniejszania nadwyĪek lub niedoborów rynkowych.

Tendencje na rynku masáa w Polsce w latach 2001-2017
W badanym okresie kontynuowane byáy zmiany strukturalne, modernizacyjne, jak
i wáasnoĞciowe w branĪy mleczarskiej wynikające z dostosowaĔ do gospodarki rynkowej,
jak i z integracji Polski z UE (Urban, 2004; Seremak-Bulge i in., 2005; Szajner, 2009;
StaĔko, Mikuáa 2018). NastĊpowaáy takĪe znaczące zmiany w strukturze i asortymencie
przetworów mleczarskich. Uwidaczniaáo siĊ coraz silniejsze powiązanie rynku krajowego z
rynkami zagranicznymi.
Produkcja masáa i táuszczy mlecznych w badanych latach charakteryzowaáa siĊ
tendencją wzrostową. Przyrosty zuĪycia byáy niĪsze niĪ wzrosty produkcji, co skutkowaáo
powstawaniem nadwyĪek ponad potrzeby krajowe (rys. 4).
W latach 2001-2009, tj. w okresie, w którym obowiązywaáy ograniczenia wynikające
z kwot produkcji mleka i inne instrumenty interwencyjne (Rozporządzenie…, 2009),
produkcja masáa i táuszczy mlecznych w Polsce charakteryzowaáa siĊ tendencją spadkową
(przeciĊtnie w roku o 1,3%), ale jeszcze szybciej zmniejszaáo siĊ zuĪycie krajowe (o 2,1%
rocznie). W wyniku takich tendencji rosáy nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe, co
skutkowaáo wzrostem eksportu. Od 2010 r., tj. od kiedy rozpoczĊto zwiĊkszaü kwoty
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produkcji mleka a nastĊpnie je zniesiono, znacznie zwiĊkszyáa siĊ produkcja i podaĪ
surowca. W latach 2001-2009 produkcja mleka zwiĊkszaáa siĊ rocznie przeciĊtnie o 70 tys.
t, tj. w tempie 0,6%, a w latach 2010-2017 Ğrednioroczny wzrost produkcji wynosiá 175 tys.
t, tj. 1,4% rocznie. Wzrost podaĪy surowca (mleka) skutkowaá przyĞpieszeniem wzrostu
produkcji masáa i táuszczy mlecznych. W latach 2010-2017 produkcja masáa i táuszczy
mlecznych rosáa w tempie 6,3% rocznie. Rosáo takĪe ich zuĪycie w kraju, ale w tempie
wolniejszym (5,3% rocznie). Takie tendencje skutkowaáy powstawaniem nadwyĪek
rynkowych masáa, które byáy zagospodarowywane na rynkach zagranicznych. W tym
okresie eksport masáa i táuszczy mlecznych zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 7,1%.
NiezaleĪnie od wahaĔ w produkcji i zuĪyciu w latach 2001-2017 w Polsce, produkcja
masáa i táuszczy mlecznych charakteryzowaáa siĊ tendencją wzrostową. Skala i tempo
wzrostu produkcji byáo wiĊksze niĪ zuĪycia krajowego. Powodowaáo to wzrost nadwyĪek
rynkowych ponad moĪliwoĞci zagospodarowania tych produktów w kraju. W tych
warunkach szybko zwiĊkszaá siĊ eksport, który rósá rocznie o 7%. Powodowaáo to wzrost
znaczenia eksportu w zagospodarowaniu produkcji. W badanych latach prawie 85%
przyrostu produkcji masáa kierowane byáo na rynki zagraniczne. Przed integracją Polski
z UE na rynkach zagranicznych zagospodarowywane byáo 8,5% produkcji masáa i táuszczy
mlecznych, a w ostatnich piĊciu analizowanych latach wskaĨnik ten wynosiá 22,2%.
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Rys. 4. Tendencje w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych na rynku masáa w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 4. Trends in butter production, consumption and trade turnover in Poland in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

Eksport masáa i táuszczy mlecznych z Polski byá wysoko skoncentrowany na rynkach
krajów UE. Na rynkach tych krajów zagospodarowane byáo w 2017 r. 91,8% eksportu
analizowanych produktów, w tym na rynki krajów UE-15 - 57,1% i pozostaáych krajów UE
– 34,7%9. Dominujący eksport masáa i táuszczy mlecznych z Polski na rynki krajów UE,
zwáaszcza UE-15 w znacznej czĊĞci wynikaá z bliskoĞci rynków, jak i wyĪszych cen niĪ na
rynku Ğwiatowym (rys. 5).

9

Obliczono na podstawie danych ITC.
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Rys. 5. Ceny masáa na rynku krajów UE-15 i Ğwiatowym w latach 2001-2017 (EUR/t)
Fig. 5. Butter prices on the EU-15 and world market in 2001-2017 (EUR / t)
ħródáo: Dla lat 2005-2017 EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030
(18/12/2017). European Commission 2017. Tables: Butter market projection for the EU, 2005-2030. Agriculture
and Rural Development. Dla lat 2001-2004 obliczono na podstawie danych miesiĊcznych.

W warunkach kiedy obowiązywaáy róĪne instrumenty interwencyjne na rynku mleka
(kwotowanie produkcji, protekcja w handlu zagranicznym oraz róĪne sposoby
zagospodarowania nadwyĪek rynkowych (np. skup interwencyjny róĪnych produktów)), ceny
masáa w UE byáy znacząco wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym. W latach 2001-2004 ceny w
UE-15 byáy 2,4-krotnie wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym. W wyniku reform WPR w tym
obniĪenia cen interwencyjnych zakupu produktów mleczarskich, np. masáa i mleka w proszku
i ograniczenia skali zakupów interwencyjnych, ceny masáa w UE coraz bardziej zbliĪaáy siĊ
do cen Ğwiatowych. Dalsze zmiany dotyczące interwencji na rynku mleka, w tym zniesienie
kwot produkcji oznaczaáy coraz wiĊkszy wpáyw na rynek mleka i jego produktów praw
podaĪy i popytu. Powodowaáo to zmniejszanie siĊ róĪnic cenowych miĊdzy UE a cenami
Ğwiatowymi (rys. 5). W latach 2015-2017 ceny w UE byáy przeciĊtnie wyĪsze niĪ ceny
Ğwiatowe o 6%. Takie kierunki zmian oznaczają, Īe o cenach produktów mleczarskich w UE
w coraz wiĊkszym stopniu decyduje równowaga na rynku Ğwiatowym. Powiązanie cen w UE
i cen na rynku Ğwiatowym oznacza takĪe zwiĊkszenie ich zmiennoĞci.

Tendencje w produkcji i zuĪyciu serów
Innym waĪnym produktem wytwarzanym z mleka są sery. Produkty te w pewnej skali
konkurują o táuszcz mleczny z masáem. Zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym serów
u najwiĊkszych jego producentów na Ğwiecie a takĪe importerów10 oraz w Polsce w latach
2001-2017 przedstawiono w tabeli 2.
10

Do najwiĊkszych importerów zaliczono te kraje, które importowaáy w ostatnich 5 latach wiĊcej niĪ 100 tys. ton
sera rocznie.
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Tendencje w zmianach produkcji i zuĪycia krajowego serów u najwiĊkszych jego
producentów na Ğwiecie byáy zróĪnicowane co do kierunku i skali. Na podstawie oceny
poziomu i tendencji w produkcji oraz zuĪyciu krajowym moĪna wyróĪniü dwie grupy
krajów:
- pierwszą, do której zaliczono te kraje, które wytwarzaáy wiĊcej niĪ zuĪywaáy,
- drugą stanowiáy te kraje, w których produkcja byáa niĪsza od zuĪycia.
Do pierwszej grupy moĪna zaliczyü: UE, USA, Nową ZelandiĊ, ArgentynĊ, AustraliĊ,
BiaáoruĞ i UkrainĊ. Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym w tej grupie krajów byáy
zróĪnicowane. Na tej podstawie wydzielono dwie podgrupy krajów. Do pierwszej
zaliczono te kraje, w których przyrosty produkcji serów byáy wiĊksze niĪ przyrosty
zuĪycia. Do tej podgrupy: UE, USA, Nowa Zelandia, Argentyna i BiaáoruĞ. Takie
tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym spowodowaáy, Īe w krajach tej grupy
zwiĊkszaáy siĊ nadwyĪki sera ponad potrzeby krajowe (rys. 6). Oznacza to takĪe coraz
wiĊkszy udziaá tej grupy krajów w Ğwiatowym eksporcie sera. Z tych krajów pochodziáo w
2001 r. 75,5% a w 2017 r. 88,7% Ğwiatowego eksportu.
W drugiej podgrupie duĪych Ğwiatowych producentów sera, przyrosty zuĪycia
krajowego byáy wyĪsze niĪ produkcji, co powodowaáo zmniejszanie siĊ nadwyĪek ponad
potrzeby krajowe. Do tej podgrupy moĪna zaliczyü AustraliĊ i UkrainĊ. W obu tych krajach
wystĊpowaáa spadkowa tendencja produkcji, przy wzrostowej zuĪycia krajowego (tab. 2),
co skutkowaáo spadkową tendencją w nadwyĪkach rynkowych (rys. 6), a takĪe
zmniejszeniem ich udziaáu w Ğwiatowym eksporcie (z 22,1% w 2001 r. do 9% w 2017 r.).
Tabela 2. Zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym serów u najwiĊkszych jego producentów a takĪe importerów na
Ğwiecie oraz w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Table 2. Changes in production and domestic consumption of cheese for its largest producers as well as for
importers in the world and in Poland in 2001-2017 (thous. tonnes)
Kraj
Kraje UE
USA
Rosja
Brazylia
Meksyk
Nowa Zelandia
Ukraina (lata 2005-2017)
Argentyna
Australia
BiaáoruĞ
Kanada
Japonia (importer)
Korea Pád.(importer)
Chiny (importer) (lata 2001-2013)
Polska
ħródáo: jak w tab. 1.

ĝrednioroczne zmiany w tys. t
Produkcji
ZuĪycia krajowego
160,0
131,9
115,0
88,6
26,0
29,3
22,5
24,9
11,5
14,3
3,3
0,9
- 7,4
3,2
12,3
9,4
- 4,9
2,4
14,7
2,8
6,7
6,6
0,9
4,1
0,2
5,8
3,7
7,2
22,8
16,9
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Rys. 6. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek rynkowych serów ponad potrzeby krajowe u duĪych Ğwiatowych
producentów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 6. Trends in the market surplus of cheese of large global producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak w tab. 1.

W grupie najwiĊkszych Ğwiatowych producentów sera znajdowaáy siĊ takĪe kraje,
które uzupeániaáy podaĪ krajową importem. Do krajów tych moĪna zaliczyü: RosjĊ,
BrazyliĊ, Meksyk, KanadĊ, a takĪe duĪych importerów sera, do których naleĪaáy: Japonia,
Korea Pád. i Chiny. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów rynkowych w tych krajach
przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów serów u duĪych Ğwiatowych producentów a takĪe duĪych
importerów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 7. Trends in the market deficiency of cheese in large global producers as well as large importers in 2001-2017
(thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

W tej grupie krajów (oprócz Kanady) przyrosty produkcji byáy niĪsze niĪ wzrosty
zuĪycia. Takie kierunki zmian powodowaáy powiĊkszanie siĊ niedoborów ze Ĩródeá
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krajowych i wzrost importu. Natomiast w Kanadzie przyrosty produkcji sera byáy wyĪsze
niĪ przyrosty jego zuĪycia, co skutkowaáo zmniejszaniem siĊ niedoborów ze Ĩródeá
krajowych.
W krajach, w których produkcja serów byáa niĪsza niĪ ich zuĪycie import miaá duĪe
znaczenie w ksztaátowaniu podaĪy rynkowej. Byáy to: Japonia (w 2017 r. 89,4% zuĪycia
krajowego pochodziáo z importu, a w 2001 r. - 85,4%), Korea Pád. (odpowiednio: 86,8%
i 66,2%), Chiny (odpowiednio: 30% i 0,9%), Meksyk (odpowiednio: 29,1% i 32,2%),
Rosja (odpowiednio: 20,0% i 20,8%). Natomiast w Kanadzie i Brazylii udziaá importu sera
w krajowym zuĪyciu nie przekraczaá 6%.

Tendencje na rynku sera w Polsce w latach 2001-2017
W badanych latach produkcja sera w Polsce charakteryzowaáa siĊ tendencją
wzrostową. PrzeciĊtne roczne tempo wzrostu wynosiáo 3,7% i byáo wyĪsze od przyrostu
zuĪycia krajowego, które wynosiáo 3%. Takie tendencje w produkcji i zuĪyciu powodowaáy
rosnące nadwyĪki ponad potrzeby krajowe, które byáy eksportowane na rynki zagraniczne
(rys. 8). W badanych latach 54,6% przyrostu produkcji sera kierowane byáo na rynki
zagraniczne. W tych warunkach eksport charakteryzowaá siĊ szybkim tempem wzrostu,
przeciĊtnie w roku o 10,5%. Rynki zagraniczne odgrywaáy coraz wiĊkszą rolĊ w
zagospodarowaniu rosnącej produkcji w Polsce. W 2001 r. na rynkach zagranicznych
zagospodarowane byáo 9,1% produkcji sera, a w 2017 r. juĪ 29,6%. Rósá takĪe import sera i
jego udziaá w zuĪyciu krajowym wynosiá 1,1% w 2001 r., a w 2017 r. 13,6%. Eksport sera
z Polski kierowany byá gáównie na rynki krajów UE. W 2001 r. do UE eksportowane byá
58,3% sera, a w 2017 r. 77%. Import sera do Polski pochodziá gáównie z krajów UE.
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Rys. 8. Tendencje w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych serami w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 8. Trends in cheese production, consumption and trade turnover in Poland in 2001-2017 (thousand tonnes)
ħródáo: jak w tab. 1.

Dominujący udziaá krajów UE w obrotach handlowych serem z Polską wynikaá
z bliskoĞci rynków zbytu, a takĪe poziomu cen.
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Rys. 9. Ceny serów11 na rynku krajów UE-15 i Ğwiatowym w latach 2001-2017 (EUR/t)
Fig. 9. Cheese prices on the EU-15 and world market in 2001-2017 (EUR / t)
ħródáo: Dla lat 2005-2017 EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030
(18/12/2017). European Commission 2017. Tables: Cheese market projection for the EU, 2005-2030. Agriculture
and Rural Development. Dla lat 2001-2004 obliczono na podstawie danych miesiĊcznych.

Tendencje cen sera na rynku krajów UE i Ğwiatowym przedstawiono na rysunku 9.
W okresie kiedy rynek mleka w UE byá znacznie „odizolowany” od rynku Ğwiatowego,
to jest w okresie kiedy obowiązywaáy róĪne instrumenty interwencyjne (protekcja graniczna,
kwotowanie produkcji mleka, zakupy interwencyjne produktów mleczarskich, wspieranie
konsumpcji, dopáaty do przechowywania produktów) ceny produktów mleczarskich, w tym
sera byáy wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym. Negatywne skutki WPR spowodowaáy szereg jej
reform, które ograniczaáy interwencjĊ rynkową i administracyjne ograniczanie produkcji (np.
likwidacja kwot produkcji mleka). Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej jaka dokonaáa siĊ
w wyniku tych reform spowodowaáa zwiĊkszenie wpáywu na rolnictwo rynku i jego
parametrów. Skutki tych reform znalazáy swój wyraz w konwergencji12 cen sera na rynku UE
i Ğwiatowym, o czym Ğwiadczy rys. 9. Ceny sera w UE w latach 2001-2004 byáy wyĪsze niĪ
na rynku Ğwiatowym o 92,6%. Natomiast kiedy zaczĊto ograniczaü kwotowanie produkcji i
póĨniej je zlikwidowano, a takĪe ograniczono inne instrumentu interwencyjne, ceny sera
prawie siĊ wyrównaáy. W latach 2009-2011 ceny sera w UE byáy wyĪsze od cen Ğwiatowych
o 4,1%, a w latach 2015-2017 tylko o 0,6%. Po reformach polityki interwencyjnej w UE
podobne są takĪe kierunki ich zmian (rys. 9).

Podsumowanie
Tendencje w produkcji masáa i táuszczy mlecznych i ich zuĪyciu u najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów w badanych krajach byáy róĪnokierunkowe. W najwiĊkszej skali
wzrost produkcji masáa ponad potrzeby krajowe wystąpiá w Nowej Zelandii, krajach UE
11

Ceny sera Chedar.
Konwergencja to proces rozwoju, w rezultacie którego zmienne ekonomiczne w analizowanych paĔstwach
zbliĪają siĊ do siebie.

12
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i Biaáorusi. Natomiast nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe zmniejszaáy siĊ
w Australii i Ukrainie. Szybszy wzrost zuĪycia krajowego niĪ produkcji wystĊpowaá w
takich krajach jak: Chiny, Meksyk, Iran i Turcja, natomiast w coraz mniejszej skali
niedobory rynkowe wystĊpowaáy w Rosji i Kanadzie. U pozostaáych duĪych Ğwiatowych
producentów masáa i táuszczy mlecznych zmiany produkcji i zuĪycia krajowego byáy
wzglĊdnie zrównowaĪone. W Polsce wzrosty produkcji masáa i táuszczy mlecznych byáy
wiĊksze niĪ zuĪycia krajowego, co powodowaáo powiĊkszanie siĊ nadwyĪek rynkowych i
wzrost eksportu.
Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym serów u najwiĊkszych Ğwiatowych
producentów byáy róĪnokierunkowe. Wzrost produkcji przekraczający zwiĊkszenie zuĪycia
krajowego wystĊpowaá w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Biaáorusi. Kraje te
zwiĊkszaáy w badanych latach swoje moĪliwoĞci eksportowe. Z krajów tych pochodziáo
w 2017 r. prawie 89% Ğwiatowego eksportu. Australia i Ukraina zmniejszaáy skalĊ
eksportu. WĞród duĪych Ğwiatowych producentów sera, w Rosji, Brazylii i Meksyku
przyrosty produkcji byáy mniejsze niĪ zwiĊkszenie zuĪycia. ZuĪycie krajowe uzupeániane
byáo rosnącym importem. Rosnący import wystĊpowaá takĪe u duĪych importerów sera, to
jest w: Japonii, Korei Pád. i Chinach.
W Polsce wzrosty produkcji sera przewyĪszaáy zwiĊkszenie jego zuĪycia, co
skutkowaáo rosnącym eksportem. Eksport sera z Polski kierowany byá gáównie do krajów
UE (77% w 2017 r.).
Zmiany cen masáa i sera w UE i na Ğwiecie cechowaáy siĊ konwergencją. Na początku
badanego okresu ceny masáa w UE byáy wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym o 143%, a sera
o 92,6%, a w 2017 r. róĪnice te wynosiáy odpowiednio: 6% i 0,6%.
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SpóádzielczoĞü rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane
zagadnienia prawne i ekonomiczne
Agricultural Cooperatives in France and Germany – Selected
Legal and Economic Issues
Synopsis. Francja i Niemcy są przykáadami paĔstw, w których rolnictwo jest istotnym dziaáem
gospodarki, wystĊpuje duĪa liczba gospodarstw rolnych, a ruch spóádzielczy jest bardzo popularny.
W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 22 tys. spóádzielni rolniczych. W ramach rozwaĪaĔ
zaprezentowano dane statystyczne i regulacje prawne dotyczące spóádzielni rolniczych we Francji
i Niemczech, w szczególnoĞci francuski Code Rural oraz niemiecką ustawa Genossenschaftsgesetz.
W podsumowaniu autorka stwierdziáa, Īe polski prawodawca, tworząc nowy prawny model
spóádzielczoĞci, powinien bezsprzecznie skorzystaü z doĞwiadczeĔ i niektórych rozwiązaĔ prawnych
wystĊpujących w Niemczech i Francji, m.in. w zakresie wprowadzenia szerokiej definicji spóádzielni
rolniczych, uproszczeĔ w zakresie zakáadania i funkcjonowania tych podmiotów, instrumentów
finansowych, w tym podatkowych, áączenia spóádzielni z innymi podmiotami spóádzielczymi czy
spóákami kapitaáowymi.
Sáowa kluczowe: spóádzielnie rolnicze, rolnictwo, gospodarstwo rolne, spóádzielnie we Francji
i Niemczech
Abstract. France and Germany are examples of countries where agriculture is an important part of the
economy, there is a large number of farms and the cooperative movement is very popular. In the
European Union there are over 22 thousand agricultural cooperatives. The article presents statistical
data and legal regulations concerning agricultural cooperatives in France and Germany, in particular,
the French Code Rural and the German Genossenschaftsgesetz. In conclusion the author states that the
Polish legislature, creating a new model of cooperative law, should unquestionably draw on the
experience and some legal solutions implemented in Germany and France, and in particular introduce
a broad definition of agricultural cooperatives, a simplified procedure of their formation and
functioning, financial instruments, including tax, and rules on merging cooperatives with other
cooperative entities or companies.
Key words: agricultural cooperatives, agriculture, agricultural holding, cooperatives in France and
Germany
JEL Classification: P13, Q13, K15, K22, N50,

Wprowadzenie
SpóádzielczoĞü rolnicza ma dáugą historiĊ i duĪe znaczenie praktyczne w wiĊkszoĞci
krajów Unii Europejskiej. Wedáug danych statystycznych funkcjonuje tam okoáo 22 tys.
spóádzielni rolniczych, a ich caákowity obrót przekracza 347 mld euro. Mają wiĊcej niĪ
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50% udziaáu w dostawach Ğrodków do produkcji rolniczej, a w skupie, przetwórstwie
i marketingu produktów rolnych ponad 60% (COGECA, 2014)2. W niektórych paĔstwach
europejskich to wáaĞnie dziĊki rozszerzaniu przedmiotu dziaáalnoĞci spóádzielni
i dostosowaniu go do potrzeb rolnictwa oraz wymogów Wspólnej Polityki Rolnej, a takĪe
rozbudowanej strukturze, dbającej o rozwój spóádzielni, podmioty spóádzielcze są w dobrej
kondycji finansowej i w duĪym stopniu wspierają gospodarstwa rolne spóádzielców
(COGECA, 2014; SuchoĔ, 2016). Odnotowaü naleĪy takĪe spóádzielnie zajmujące siĊ
prowadzeniem dziaáalnoĞci rolniczej wytwórczej, np. Niemcy, Polska, Sáowacja.
Francja i Niemcy są przykáadami paĔstw, w których ruch spóádzielczy jest bardzo
popularny, a jego początki siĊgają XIX w. JednoczeĞnie spóádzielnie są niezmiernie
waĪnym elementem gospodarki tych krajów, przyczyniając siĊ do rozwoju obszarów
wiejskich i rozwiązywania wystĊpujących tam problemów. Prowadzą dziaáalnoĞü
w zakresie m.in. zaopatrzenia, czyli nabywania dóbr potrzebnych do produkcji rolnej
prowadzonej przez jej czáonków, usáug agrotechnicznych, przechowania i wspólnej
sprzedaĪy produktów rolnych, przetwórstwa (COGECA, 2014).
Wybór Francji i Niemiec nie jest przypadkowy. Są to dwa paĔstwa w których
rolnictwo jest waĪną gaáĊzią gospodarki (wedáug opracowania COGECA w Niemczech
wkáad rolnictwa w gospodarkĊ w 2014 r. wynosiá ponad 54 mld euro, a we Francji ponad
77 mld euro), dziaáalnoĞü rolniczą prowadzi duĪa liczba producentów rolnych
(w Niemczech w 2010 r. byáo ponad 299 tys. gospodarstw rolnych, a we Francji ponad
489 tys.) oraz funkcjonuje znaczna liczba spóádzielni rolniczych i spóádzielców
(wNiemczech dziaáa 2400 takich podmiotów, zrzeszając 1440 600 czáonków i generując
obrót w wysokoĞci ponad 67,502 mld euro, a we Francji 2800 spóádzielni rolniczych, z 858
tys. czáonków obrotem 84,350 mld euro) (COGECA, 2014).
Celami artykuáu są: po pierwsze przybliĪenie polskiemu czytelnikowi prawnych
i ekonomicznych zagadnieĔ dotyczących funkcjonowania spóádzielni dziaáających
w rolnictwie we Francji i Niemczech, a po drugie próba wskazania wystĊpujących w tych
krajach rozwiązaĔ prawnych, które mogą zostaü wykorzystane w Polsce podczas prac
legislacyjnych dotyczących spóádzielni, szczególnie rolniczych.
Podstawową metodą badawczą jest – charakterystyczna dla pracy prawnika –
dogmatyczna analiza tekstów normatywnych. Badaniu poddane zostaáy przede wszystkim
akty prawne dotyczące spóádzielczoĞci we Francji i Niemczech. RozwaĪania typowo
prawnicze poparte zostaáy danymi statystycznymi, rysem historycznym i informacjami
praktycznymi.

We Francji áącznie funkcjonowaáo w latach 2006-2009 ponad 21 tys. spóádzielni, we Wáoszech – 41,5 tys.,
w Hiszpanii – 24 tys., Szwecji – 9,1 tys., w Polsce – 8,8 tys. Poza UE: w Norwegii – 5,3 tys., na Ukrainie
5,1 tys. spóádzielni. Pod wzglĊdem liczby czáonków spóádzielni pierwsze miejsce zajmuje Francja (23 mln
czáonków), drugie Niemcy (20,5 mln), trzecie Wáochy (13 mln), czwarte Wielka Brytania (8,4 mln), piąte
Polska (ok. 8 mln). JeĪeli chodzi o zatrudnienie w spóádzielniach, najwiĊcej osób pracuje w tym sektorze we
Wáoszech (1,1 mln pracowników), Francji (900 tys.) i w Niemczech (830 tys.). W szeĞciu krajach (Austria,
Cypr, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja) ponad 40% populacji naleĪy do róĪnych spóádzielni (dane
statystyczne podajĊ za Piechowski, 2012; Cooperatives Europe, 2006, 2009). W poprzednim opracowaniu
COGECA z 2010 r. podano liczbĊ 38 tys. spóádzielni. Zmiana spowodowana jest wyáączeniem z tej liczby
francuskich CUMA (Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole, czyli maáych spóádzielni
uĪytkowania sprzĊtu rolniczego) oraz redukcją liczby spóádzielni w Grecji z uwagi na zmiany przepisów
o rejestracji, a takĪe konsolidacją spóádzielni (COGECA, 2010, 2014; W. Boguta, Z. Gumowski,
K. Lachowski, 2007).
2
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SpóádzielczoĞü rolnicza we Francji
We Francji dziaáalnoĞü prowadzi áącznie ok. 2800 spóádzielni rolniczych (w tym
spóádzielnie mleczarskie, winiarskie, owocowo–warzywne, pszczele, zwierząt
hodowlanych czy spóádzielnie upraw rolnych i inne dziaáające w rolnictwie bez CUMA)
(COGECA, 2014); dodatkowo dziaáają związki spóádzielcze, SICA3 oraz oddziaáy
podmiotów spóádzielczych (French Ministry of Agriculture and Fisheries, 2005). Ich áączny
obrót w 2004 r. wyniósá ponad 77 mld euro, by w 2014 r. osiągnąü ponad 84 mld euro
[COGECA, 2014]. O duĪej popularnoĞci tej formy prowadzenia dziaáalnoĞci niech
Ğwiadczy fakt, Īe dziewiĊciu spoĞród dziesiĊciu francuskich rolników to czáonkowie takich
podmiotów. Stanowią one takĪe istotne miejsce pracy dla ponad 165 tys. pracowników,
przyczyniając siĊ do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich i ich rozwoju (w 2004 r.
dla 150 tys. pracowników) (https://www.lacooperationagricole.coop/nos-actualites-coopde-france).
Co wiĊcej, od kilku lat obserwowaü moĪna przejmowanie wielu waĪnych
przedsiĊbiorstw sektora rolno-spoĪywczego przez spóádzielnie i tworzenie oddziaáów
zajmujących siĊ marketingiem oraz przetwórstwem. Rolnicy za poĞrednictwem swoich
spóádzielni i ich spóáek zaleĪnych kontrolują juĪ ponad poáowĊ przemysáu przetwórczego
produktów rolnych we Francji (French Ministry of Agriculture and Fisheries, 2005).
WyodrĊbniü moĪna róĪne rodzaje spóádzielni dziaáających we Francji. Popularne są
spóádzielnie podstawowe, które odbierają od rolników ich plony, czĊsto je przechowują,
a potem – na jak najlepszych warunkach – wprowadzają na rynek. Niektóre spóádzielnie
dysponują odpowiednimi budynkami i wyposaĪeniem pozwalającymi na magazynowanie.
Dziaáają takĪe spóádzielnie zaopatrzenia, które kupują produkt, takie jak np. nasiona,
opakowania, nawozy, pestycydy czy sprzĊt rolniczy, by nastĊpnie sprzedaü je swoim
czáonkom. Odnotowaü naleĪy spóádzielnie usáug, których zadaniem jest zapewnianie
czáonkom wszystkich usáug niezbĊdnych do produkcji rolnej, np. konserwacji i naprawy
sprzĊtu rolniczego bądĨ drobnych prac budowlanych. Niektóre spóádzielnie zajmują siĊ
przetwórstwem mleka, trzody chlewnej, wytwarzaniem pasz (French Ministry of
Agriculture and Fisheries, 2005).
Wspomnieü naleĪy takĪe o CUMA, czyli maáych podmiotach spóádzielczych
zbiorowego uĪytkowania sprzĊtu rolniczego. Są one rodzajem spóádzielni usáug. DziĊki
odpowiedniemu wyposaĪeniu wykonują zadania, które mają bezpoĞredni wpáyw na
prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej. Celem CUMA jest bowiem uáatwienie dziaáalnoĞci lub
poprawa i zwiĊkszenie produktywnoĞci gospodarstw rolnych. Obecnie we Francji dziaáa
ponad 13 tys. CUMA z ponad 230 tys. czáonków. Wedáug innych danych ponad 11,5 tys.
(COGECA, 2014).
We Francji pierwsze przedspóádzielcze formy zrzeszania siĊ pojawiáy siĊ juĪ w na
początku XII w., natomiast rozwój nowoczesnej spóádzielczoĞci datuje siĊ od początku
XIX w. W tym paĔstwie spóádzielnie traktowano początkowo jak spóáki handlowe.
Niemniej podejmowano dziaáania zmierzające do stworzenia odrĊbnych regulacji
dotyczących stowarzyszeĔ spóádzielczych. Przykáadem są chociaĪby propozycje z 1849 r.
czy 1866 r., a w ustawie z 24 lipca 1867 r. o spóákach4 na odrĊbne regulacje dotyczące
stowarzyszeĔ spóádzielczych wskazuje juĪ sama nazwa „spóáki o zmiennym kapitale”
3
4

Spóádzielnie rolnicze wspólnego interesu.
Loi du 24 Juillet 1867 sur les societes, Bulletin officiel, no. 1513, no. 15328.
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(Bierzanek, 1984). W tym czasie dziaáaá teĪ Philippe Buchez, uznawany za jednego
z pierwszych francuskich teoretyków spóádzielczoĞci, zwáaszcza produkcyjnej (chodziáo
np. o spóádzielnie robotnicze (Bruggemann, 1985).
We Francji wspóápraca producentów rolnych byáa odpowiedzią na roĪnego rodzaju
kryzysy doĞwiadczające gospodarkĊ rolną od koĔca XIX w. Wskazaü moĪna dwa gáówne
powody powstawania i rozwoju spóádzielni we Francji – odpowiadaáy one na takie
potrzeby ekonomiczne czáonków spóádzielni, które nie mogáy byü zaspokajane przez nich
samych, i dodatkowo broniáy spóádzielców przed silną pozycją kupców na rynku
(Chômel, 2010).
10 wrzeĞnia 1947 r. uchwalono ustawĊ o statucie prawnym spóádzielni5 (Coutant,
1950). àączyáa ona w jednym akcie prawnym wszystkie zasady wspólne dla róĪnych
rodzajów spóádzielni oraz okreĞliáa sposoby i warunki ich funkcjonowania. Warto tu
nadmieniü o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 27 czerwca 1972 r.,
ustalających m.in. moĪliwoĞü prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej z podmiotami
niebĊdącymi czáonkami, odejĞcie od zasady jeden czáonek – jeden gáos, przeszacowanie
ich kapitaáu, dopuszczenie inwestora do czáonkostwa w spóádzielni. Warto takĪe
wspomnieü o ustawach ze stycznia 1991 r. i lipca 1992 r., które daáy inwestorom prawo
do udziaáu w kapitale spóádzielni (Chômel, 2010).
We Francji, poza ogólną ustawą nr 47-1775 z 10 wrzeĞnia 1947 r., istnieją takĪe
przepisy szczególne odnoszące siĊ do wybranych branĪ spóádzielczoĞci. Przykáadowo
sprawy spóádzielni rolniczych znalazáy siĊ w Code Rural (kodeksie rolnym, ksiĊga V, tytuá
II), spóádzielni handlowców detalicznych – w kodeksie handlowym, spóádzielni
pracowników produkcyjnych – w ustawie 78-763 z 19 lipca 1978 r., natomiast
budownictwa spóádzielczego – w kodeksie budowlanym i mieszkaniowym (Chômel, 2010).
W kolejnych latach odnotowaü naleĪy zmiany Code Rural dotyczące spóádzielni
rolniczych, które miaáy dostosowaü regulacje prawne do potrzeb spoáeczno-gospodarczych
i przyczyniü siĊ do rozwoju spóádzielni.
Wedáug francuskiej ustawy nr 47-1775 z 10 wrzeĞnia 1947 r. po zmianie na podstawie
ustawy nr 2014-856 z 31 lipca 2014 r. o spoáecznej i solidarnej ekonomii (gospodarki)6,
spóádzielnia zostaáa zdefiniowana jako zrzeszenie (spóáka) utworzone przez kilka osób
áączących siĊ dobrowolnie w celu zaspokajania swoich potrzeb gospodarczych
(ekonomicznych) i spoáecznych, wykorzystujące wáasne, poáączone Ğrodki. Realizuje ona
swoje cele we wszystkich dziedzinach Īycia i pracy czáowieka, przestrzegając
nastĊpujących zasad: dobrowolnego i otwartego czáonkostwa dla wszystkich,
demokratycznego zarządzania, wspóáuczestnictwa ekonomicznego czáonków i ich
szkolenia raz wspóápracy z innymi spóádzielniami. Z wyjątkiem klauzul specjalnych,
odnoszących siĊ do pewnych kategorii spóádzielni, kaĪdy spóádzielca posiada jeden gáos na
walnym zgromadzeniu. Natomiast nadwyĪki osiągane w spóádzielni są w pierwszym
rzĊdzie przeznaczane na rozwój jej i spóádzielców. Ustawodawca francuski wprowadziá
zatem bezpoĞrednio do ustawy odwoáanie do zasad spóádzielczych.
Gáówny cel spóádzielni stanowi zaspokajanie potrzeb gospodarczych (ekonomicznych)
i spoáecznych spóádzielców. Jest to pojĊcie bardzo szerokie i nawiązuje do definicji
5

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération; JORF n°0214 du 11 septembre 1947
p. 9088 ze zm; zwana ustawą nr 47-1775 z 10 wrzeĞnia 1947 r.
6
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire; JORF n°0176 du 1 août 2014,
p. 12666.
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spóádzielni europejskiej, która podaje, Īe jej celem jest zaspokojenie potrzeb czáonków,
wsparcie ich gospodarczej oraz spoáecznej dziaáalnoĞci. Odwoáanie do obszernego pojĊcia
potrzeb czáonków prawdopodobnie wynika ze zróĪnicowanej dziaáalnoĞci spóádzielni we
Francji. Popularne są tu spóádzielnie mieszkaniowe, rolnicze, pracy, konsumentów, ale
takĪe np. lekarzy czy transportowe (Chômel, 2010).
Szczegóáowe unormowania dotyczące spóádzielni rolniczych francuski ustawodawca
wprowadziá do Code Rural. Te rozbudowane regulacje zawiera Tytuá II czĊĞci L art. 521-1
do 528-1 (Gourlay, 1980), a takĪe Tytuá II czĊĞci R art. 521-1 do R 529-2. Zawarte w tych
regulacjach zasady dotyczą: celów dziaáalnoĞci spóádzielni rolniczych, wymagaĔ
odnoszących siĊ do czáonków spóádzielni i podmiotów wspóápracujących, zaáoĪenia
spóádzielni, w tym zatwierdzenia przez Wysoką RadĊ Wspóápracy Rolnej (Haut Conseil de
la Coopération Agricole), statutu, spraw finansowych, struktury organizacyjnej, w tym
organów, zarządzania i kontroli, likwidacji, poáączeĔ, podziaáu, a takĪe czĊĞciowego
przeniesienia aktywów.
Artykuá L 521-1 Code Rural wskazuje, Īe celem spóádzielni rolniczych jest wspólne
stosowanie przez producentów rolnych wszystkich wáaĞciwych Ğrodków zmierzających do
uáatwienia lub rozwoju ich dziaáalnoĞci gospodarczej oraz poprawy bądĨ zwiĊkszania
wyników tej dziaáalnoĞci. Natomiast wedáug R 521-1 celem spóádzielni rolniczych,
okreĞlonym w ich statutach, jest podejmowanie – niezaleĪnie od sposobu i technik przez
nie stosowanych – jednego lub wiĊcej spoĞród nastĊpujących dziaáaĔ:
a) zapewnianie lub uáatwianie produkcji, sprzedaĪ, w szczególnoĞci na eksport, produktów
rolnych i leĞnych pochodzących z gospodarstw czáonków spóádzielni, bezpoĞrednio po
ich zebraniu lub przechowywaniu, opakowaniu bądĨ przetworzeniu oraz poprawa
produkcji, przechowywania, a takĪe zarządzania jednym lub wieloma terenami leĞnymi
na rzecz czáonków spóádzielni;
b) zapewnianie i dostarczanie swoim spóádzielcom produktów, urządzeĔ, narzĊdzi
i zwierząt niezbĊdnych do prowadzenia dziaáalnoĞci bądĨ do utrzymywania
nieruchomoĞci leĞnych, pod warunkiem, Īe przyczyniają siĊ one do wytwarzania
i przygotowywania niezbĊdnych produktów, w szczególnoĞci pasz dla zwierząt lub
nawozów, oraz uczestniczenie w naprawie i konserwacji maszyn i narzĊdzi rolniczych;
c) oferowanie czáonkom spóádzielni na wyáączny uĪytek ich gospodarstw rolnych i leĞnych
wszystkich niezbĊdnych usáug, zwáaszcza udostĊpnianie sprzĊtu, maszyn rolniczych,
Ğrodków utrzymywania i naprawy, zwierząt, Ğrodków sáuĪących wprowadzaniu
udoskonaleĔ technicznych i ksztaácenia zawodowego, wsparcie placówek badawczych,
przeprowadzających
eksperymenty
i analizy,
jak
równieĪ
odpowiednio
wyspecjalizowanego personelu;
d) prowadzenie na rzecz czáonków spóádzielni dziaáaĔ i prac wáaĞciwych dla zawodów
rolniczych.
Wymienione powyĪej czynnoĞci mogą byü równieĪ wykonywane przez spóádzielnie
dla gospodarstw, które do nich naleĪą lub które dzierĪawią albo które zostaáy im przyznane.
Co istotne, związki spóádzielni rolniczych mogą wykonywaü takie same czynnoĞci jak
spóádzielnie rolnicze (Chômel, 2013).
We Francji obowiązuje zasada swobody zakáadania spóádzielni. JednoczeĞnie cechą
charakterystyczną francuskiego modelu spóádzielczoĞci jest terytorializm. Artykuá L 522-2
Code Rural stanowi, Īe tylko rolnicy, którzy mieszkają i prowadzą dziaáalnoĞü rolniczą na
okreĞlonym terenie, mogą zaáoĪyü spóádzielniĊ. Zasada terytorializmu jest analizowana
w literaturze francuskiej w kontekĞcie wynikających z niej korzyĞci i wad (Filipp, 2013).
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W spóádzielniach funkcjonuje demokratyczny sposób zarządzania. Na walnym
zgromadzeniu wszyscy czáonkowie co do zasady mają jeden gáos, niezaleĪnie od liczby
udziaáów i wielkoĞci ekonomicznej transakcji ze spóádzielnią. JednakĪe statut moĪe
wprowadziü pewne wyjątki. Niektórzy czáonkowie mogą mieü wiĊcej gáosów, zaleĪnie od
„jakoĞci” ich uczestnictwa w dziaáalnoĞci spóádzielni. Od 1973 r. obserwuje siĊ proces
wáączania inwestorów w poczet czáonków spóádzielni, choü ograniczono ich wkáad do
mniej niĪ 50% kapitaáu oraz do najwyĪej 1/3 czáonków w radzie dyrektorów (Filipp, 2013).
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe do rozwoju spóádzielni rolniczych we Francji przyczynia siĊ
Wysoka Rada Wspóápracy Rolnej. Artykuá L 528-1 Code Rural wskazuje, Īe jest to
instytucja uĪytecznoĞci publicznej posiadająca osobowoĞü prawną. Koordynuje ona
realizacjĊ polityki publicznej w zakresie wspóápracy rolnej. Bada i proponuje strategiczne
kierunki rozwoju sektora spóádzielczego. Czuwa nad jego staáym rozwojem, zgodnie
z wymogami áączącymi efektywnoĞü ekonomiczną z zadaniami wynikającymi ze statusu
spóádzielni oraz rozwojem terytorialnym. Jest ona gwarantem poszanowania reguá i zasad
wspóápracy rolnej. Jej ciągáa praca polega na prowadzeniu analiz i przedstawianiu
propozycji m.in. w kwestiach prawnych i podatkowych. Wysoka Rada wprowadza
i wycofuje spóádzielcze porozumienie ds. spóádzielni rolniczych i ich związków zgodnie
z warunkami przewidzianymi w Code Rural (SuchoĔ, 2016).

SpóádzielczoĞü rolnicza w Niemczech
Niemiecki rolnik jest z reguáy czáonkiem co najmniej dwóch podstawowych
spóádzielni rolniczych, które z kolei naleĪą do spóádzielni regionalnych. Wedáug danych
statystycznych na koniec 2017 r. do regionalnych związków spóádzielczych związanych
z rolnictwem (Genossenschaftsverbände) naleĪaáy 2104 spóádzielnie (2186 spóádzielnie
w 2016 r.), w tym 198 mleczarskich, 86 producentów bydáa i miĊsa, 162 plantatorów wina,
83 owoców i warzyw, 378 zakupu i sprzedaĪy produktów rolnych (zaopatrzenia i zbytu),
714 produkcji rolnej – oraz inne dziaáające na wsi, np. kredytowe, związane z bioenergią,
gorzelnictwem, leĞnictwem. Ich áączny obrót w 2017 r. wyniósá ponad 63 mld euro
(w 2016 r. 60 mld euro) (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 2018a i b).
W systemie niemieckim wystĊpują takĪe tzw. centrale spóádzielni, które dziaáają
wyáącznie w dziedzinie przetwórstwa, m.in. centrale spóádzielni mleczarskich (mleczarnie),
ubojnie, spóádzielnie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz spóádzielnie winiarskie. Są
to spóádzielnie, których czáonkami nie są producenci rolni, lecz spóádzielnie podstawowe,
które skáadają siĊ z rolników. Centrale uzupeániają i wspierają dziaáalnoĞü miejscowych,
podstawowych spóádzielni przetwórczych, gwarantując im konieczny zbyt wykraczający
poza zasiĊg terytorialny spóádzielni oraz przejmując waĪne mechanizmy i funkcje
regulujące rynek i ceny (Helios, 2009; SuchoĔ, 2012).
Spóádzielnie podstawowe naleĪą teĪ do związków regionalnych oraz związku
sprawdzającego (audyt). Te ostatnie są z kolei czáonkami Der Deutsche Raiffeisenverband
e.V. (DRV), czyli niemieckiego związku spóádzielni Raiffeisen (Deutscher
Raiffeisenverband e.V., 2011). Po II wojnie Ğwiatowej, 18 listopada 1948 r. jego
dziaáalnoĞü zostaáa przywrócona w Wiesbaden na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Jako stowarzyszenie spóádzielni branĪowych reprezentuje interesy róĪnych spóádzielni
wiejskich na poziomie krajowym i miĊdzynarodowym, dlatego jego biura znajdują siĊ
w zarówno w Niemczech (Berlin, Bonn), jak i Brukseli.
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W czĊĞci wschodniej Niemiec dziaáają takĪe rolnicze spóádzielnie produkcyjne
(zwanej dawniej LPG). Prowadzą wspólne gospodarstwa na 27% powierzchni gruntów
rolnych landów wschodnich. Ich przychody w 2009 r. przekroczyáy 1,8 mld euro. Jedna
spóádzielnia produkcji rolnej ma przeciĊtnie okoáo 1,8 tys. ha i 44 czáonków. Wynika
z tego, Īe na jedną osobĊ przypada okoáo 41 ha. Jako Īe tak niewielkie gospodarstwa rolne
byáyby maáo konkurencyjne na rynku niemieckim, a tym bardziej unijnym, czáonkowie
spóádzielni nie wykazują, co do zasady, zainteresowania wycofaniem wkáadów ze
spóádzielni i zaáoĪeniem gospodarstwa indywidualnego (Deutscher Raiffeisenverband e.V.,
2010).
Spóádzielnie produkcji rolnej to podmioty prowadzące dziaáalnoĞü rolniczą
z wykorzystaniem coraz nowszych technologii, ochrony uprawy roĞlin i nawozów. Poza
tym starają siĊ one uwzglĊdniaü wymogi ochrony Ğrodowiska w rolnictwie. Spóádzielnie
rolnicze prowadzą dziaáalnoĞü w zakresie produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych, energii
wiatrowej, sáonecznej i biogazu (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 2010/2011).
W zachodniej czĊĞci Niemiec dáugą historiĊ mają natomiast spóádzielnie zajmujące siĊ
skupem i sprzedaĪą produktów wytwarzanych w gospodarstwie pojedynczego rolnika.
Ugruntowaną pozycjĊ na rynku mają takĪe spóádzielnie mleczarskie. PrzynaleĪnoĞü do
takich podmiotów to czĊsto tradycja wielopokoleniowa. Powstają takĪe nowe podmioty.
Niemcy są przykáadem kraju, w którym wystĊpuje coraz wiĊkszy wpáyw spóádzielni na
rynek energii. Dziaáa tam ponad 940 spóádzielni energetycznych, a przedmiotem ich
dziaáalnoĞci jest produkcja i sprzedaĪ energii ze Ĩródeá odnawialnych. W latach 2006–2014
utworzono 716 takich podmiotów (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband
e.V., 2014) z ponad 145 tys. spóádzielców (ok. 130 tys. to osoby prywatne, czĊsto
mieszkaĔcy wsi i maáych miasteczek). Czáonkami mogą byü takĪe podmioty publiczne.
WĞród spóádzielni rolniczych są podmioty prowadzące biogazownie (których czáonkami są
producenci rolni), wykorzystujące produkty rolne albo produkty uboczne z dziaáalnoĞci
rolniczej (Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., 2014).
Powstanie niemieckiej spóádzielczoĞci rolniczej bezsprzecznie áączy siĊ
z dziaáalnoĞcią Hermanna Schulze-Delitzscha i Friedricha Wilhema Raiffeisena7 (Zinke,
1995). Pierwszym aktem prawnym regulującym te kwestie na ziemiach niemieckich byáa
ustawa pruska z 27 marca 1867 r. o prywatnoprawnej pozycji spóádzielni gospodarczych i
spóádzielni nabywczych8. DziĊki staraniom Schulze-Delitzscha ustawĊ tĊ ogáoszono 4 lipca
1868 r. jako póánocnoniemiecką ustawĊ federalną9, uwzglĊdniającą zmiany i uzupeánienia
(Helios, 2009). Po negocjacjach i dyskusjach, w maju 1889 r., w II Rzeszy uchwalono
wreszcie Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) vom 1.
Mai 1889 ustawĊ o spóádzielniach gospodarczych i nabywczych10 (obecna nazwa
Genossenschaftsgesetz, zwana dalej GenG). Oprócz zmian organizacyjnych, pozycji
związków kontrolnych i áączenia siĊ spóádzielni ten akt prawny w ogólnym ksztaácie
obowiązuje do dnia dzisiejszego. OczywiĞcie odnotowaü naleĪy kilka jego nowelizacji.

7
2018 r. w Niemczech obchodzony jest jako „200 Jahre Friedrich W. Raiffeisen“. PodajĊ za:
https://raiffeisen2018.de/, pobrano 5 lipca 2018.
8
Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von
27.03.1867, GS S. 501.
9
Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von 4.7.1868,
BGBI S. 415.
10
BGBl. S. 369, 810; BGBl. 111 S. 4125-1.
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Caákiem odmienna sytuacja w zakresie prawodawstwa i rozwoju spóádzielczoĞci miaáa
miejsce w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po II wojnie Ğwiatowej paĔstwo to pod
wpáywem ZSRR musiaáo wprowadzaü np. spóádzielnie produkcyjne. Początkowo w NRD
obowiązywaáa ustawa o spóádzielniach z 1898 r. Dopiero po reformie Boden, w 1952 r.
i wejĞciu w Īycie ustawy o rolniczych spóádzielniach produkcyjnych (LPG) – od 1959 r. na
terenie NRD obowiązywaáa odmienna regulacja prawna. W nastĊpnych latach uchwalono
kolejne akty prawne dotyczące rolniczych spóádzielni produkcyjnych, np. ustawĊ z 2 lipca
1982 r.11 (SuchoĔ 2012).
Z dniem 3 paĨdziernika 1990 r. nastąpiáo zjednoczenie Niemiec, niosące zmiany
takĪe w ramach rolnictwa, dlatego 29 czerwca 1990 r. uchwalona zostaáa ustawa
w sprawie dopasowania rolnictwa12, stanowiąca podstawĊ przeksztaáceĔ w mieniu
wspomnianych spóádzielni LPG. W jej Ğwietle kaĪda spóádzielnia zaáoĪona na podstawie
socjalistycznego prawa dawnej NRD musiaáa przeksztaáciü siĊ w jedną z nastĊpujących
form prawnych: spóádzielniĊ zarejestrowaną wedáug ustawy z 1889 r. o spóádzielniach
(obowiązującej na terenie RFN), spóákĊ osobową (prawa cywilnego, komandytową),
spóákĊ kapitaáową (spóákĊ akcyjną albo spóákĊ z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią)13
(Steding, 1995). Po zjednoczeniu Niemiec kolejne nowelizacje przepisów poĞwiĊconych
spóádzielniom obowiązują zarówno w starych, jak i nowych landach. Przede wszystkim
naleĪy podkreĞliü, Īe z dniem 18 sierpnia 2006 r. weszáa w Īycie ustawa o wprowadzeniu
spóáki europejskiej oraz zmieniająca prawo spóádzielcze14, która miaáa dwojaki cel.
Z jednej strony byáo nim stworzenie podstaw prawnych do implementacji spóádzielni
europejskiej SCE jako nowej formy prawnej w prawie niemieckim. Z drugiej strony
gáównym zaáoĪeniem nowych regulacji byáo wprowadzenie uáatwieĔ przy tworzeniu
i rejestrowaniu spóádzielni oraz pozyskiwaniu i utrzymywaniu dla niej kapitaáu/funduszy,
jak równieĪ wzmocnienie praw czáonków. W literaturze niemieckiej podkreĞla siĊ, Īe ta
tzw. duĪa reforma prawa spóádzielczego byáa oczekiwana od wielu lat (Münkner, 2010).
Do zaáoĪenia spóádzielni wystarczy obecnie tylko trzech czáonków. Po podpisaniu
statutu (musi mieü on formĊ pisemną) zaáoĪyciele skáadają wniosek o rejestracjĊ w sądzie
(Steinle, Terbrack, 2009; SuchoĔ, 2012). JednoczeĞnie prawo przewiduje specjalną
kontrolĊ procesu tworzenia i rejestracji przez związki sprawdzające (audyt). àącznie
z wnioskiem o rejestracjĊ zaáoĪyciele muszą przedstawiü zaĞwiadczenie związku
regionalnego spóádzielni, Īe po zakoĔczeniu procedury rejestracji bĊdzie ona przyjĊta do
związku (§ 11ust. 2nr 3 GenG), jak równieĪ pisemną opiniĊ związku o procesie tworzenia
nowego podmiotu. Dopiero po rejestracji uzyskuje ona osobowoĞü prawną i staje siĊ
zarejestrowaną spóádzielnią15. Jako osoba prawna ma swoje prawa i obowiązki; moĪe
nabywaü wáasnoĞü i inne prawa rzeczowe; moĪe byü pozywana i pozywaü inne podmioty.

11

Gesetz über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vom 2. Juli 1982 (GB1. 1 Nr. 25, S.443).
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (GBl. I S. 642). Ustawa ta byáa wielokrotnie zmieniana.
13
Wedáug danych statystycznych na 1790 dokonanych przeksztaáceĔ 40 dawnych LPD wybraáo spóákĊ
akcyjną, 182 – spóákĊ komandytową, 306 – spóákĊ z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, a 1262 (ponad 70%) –
spóádzielniĊ zarejestrowaną wedáug ustawy z 1 kwietnia 1889 r. o spóádzielniach (Grimm,2004; Steding,
1995).
14
Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung Genossenschaftsrechts, BGBl. I
2006, s. 1911-1957.
15
Sprawy związane z rejestracją spóádzielni uregulowane zostaáy w rozporządzeniu o rejestrze spóádzielni
Verordnung über das Genossenschaftsregister (Genossenschaftsregisterverordnung – GenRegV), rozporządzenie
o rejestrze spóádzielni, BGBl. I S. 2268.
12
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W rozumieniu przepisów niemieckiego prawa handlowego (Münkner, 2010; SuchoĔ, 2012)
spóádzielnie są uwaĪane za kupców (przedsiĊbiorców).
Wspominana juĪ zmiana do GenG z 2006 r. wprowadziáa moĪliwoĞü przystąpienia do
spóádzielni czáonków inwestujących. Są to podmioty niezainteresowane nawiązywaniem
stosunków handlowych ze spóádzielnią, lecz wnoszące kapitaá i oczekujące z tego tytuáu
dywidendy. Wedáug art. 43 GenG kaĪdy czáonek ma jeden gáos. Statut moĪe jednak
przewidzieü prawo do kilku gáosów. Przesáanki do tego powinny byü okreĞlone w statucie
i uwzglĊdniaü nastĊpujące kryteria: prawo do kilku gáosów winno byü zagwarantowane
tylko tym czáonkom, którzy szczególnie wspierają dziaáalnoĞü spóádzielni, a Īadnemu
z czáonków nie moĪna przyznaü wiĊcej niĪ trzech gáosów. Czáonkostwo w spóádzielni moĪe
byü rozwiązane za wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiedniego terminu. Zgodnie
z § 65 GenG minimalny termin wynosi trzy miesiące przed koĔcem roku budĪetowego,
a maksymalny – piĊü lat. Okres wypowiedzenia moĪe byü przedáuĪony do maksymalnie
dziesiĊciu lat w spóádzielni, która skáada siĊ z przedsiĊbiorców. W przypadku, gdy okres
wypowiedzenia wynosi dwa lata lub wiĊcej czáonek ma dodatkowe prawo do
wypowiedzenia czáonkostwa z powodów osobistych lub ekonomicznych. Ponadto
czáonkostwo w spóádzielni wygasa, jeĞli osobiste wymagania nie są speánione przez
czáonków spóádzielni (§ 67 GenG), w przypadku Ğmierci czáonka (§ 77 GenG) czy odmowy
przyjĊcia warunków kontynuacji czáonkostwa w wypadku poáączenia. Przykáadowo
w Ğwietle prawa niemieckiego czáonkostwo w spóádzielni moĪe byü rozwiązane za
wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiedniego terminu.
Jako Īe procesy globalizacji wymuszają koniecznoĞü áączenia spóádzielni, takĪe temu
zagadnieniu warto poĞwiĊciü trochĊ uwagi. Przez wiele lat kwestie te byáy uregulowane
przede wszystkim w GenG (§ 93). Z dniem 1 stycznia 1995 r. weszáa w Īycie ustawa
z 1994 r. o przeksztaáceniach (Umwandlungsgesetz, UmwG). Ten akt prawny ma
zastosowanie nie tylko do spóádzielni, ale takĪe innych podmiotów, m.in. spóáki z o.o.,
spóáki akcyjnej, spóáki komandytowej w przypadku przeksztaáceĔ w drodze poáączenia czy
podziaáu. W Ğwietle tego aktu prawnego spóádzielnie mogą swobodnie áączyü siĊ z innymi
podmiotami gospodarczymi, w tym spóádzielniami, lub przeksztaáciü np. w spóákĊ akcyjną.
Spóádzielnie jako przedsiĊbiorcy objĊte są, co do zasady, takimi samymi reguáami
podatkowymi jak inne osoby prawne. Jeden z wyjątków dotyczy spóádzielni dziaáających
w rolnictwie i odnosi siĊ do podatku korporacyjnego (dochodowego od korporacji – osób
prawnych). Wedáug § 5 ust. 1 pkt 14 Körperschaftsteuergesetz16 z podatku zwolnione są:
spóádzielnie nabywcze i gospodarcze, jak równieĪ związki (zrzeszenia), o ile ich
dziaáalnoĞü ogranicza siĊ do:
a) wspólnego (zbiorowego) uĪywania rolnych i leĞnych pomieszczeĔ gospodarczych
i przedmiotów;
b) ĞwiadczeĔ w ramach umów cywilnoprawnych dotyczących produkcji wyrobów rolnych
i leĞnych na potrzeby gospodarstw czáonków, jeĞli Ğwiadczenia te są z obszaru leĞnictwa
bądĨ rolnictwa, do czego zaliczają siĊ teĪ Ğwiadczenia dotyczące budowy i eksploatacji
urządzeĔ wentylacyjnych, dróg gruntowych (uĪywanych przez pojazdy gospodarstwa
rolnego lub leĞnego) i melioracje;

16

Körperschaftsteuergesetz (KStG) BGBl. I S. 4144 ze zm., Ustawa o podatku od osób prawnych.
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c) przetwarzania i wykorzystywania przez czáonków uzyskanych w swoich gospodarstwach
rolnych wyrobów leĞnych i rolnych, jeĞli przetwarzanie (obróbka) i wykorzystywanie
(uĪytkowanie) nastĊpuje w obszarze rolnictwa i leĞnictwa; lub
d) doradztwa w zakresie produkcji i wykorzystywania wyrobów leĞnych oraz rolnych
pochodzących z gospodarstw czáonków spóádzielni.
JednoczeĞnie naleĪy zaznaczyü, Īe wskazane zwolnienie podatkowe jest jednak
wyáączone, jeĪeli przychody spóádzielni (nabywcze i gospodarcze, jak równieĪ związków)
z dziaáalnoĞci nieokreĞlonych powyĪej przekraczają 10% wszystkich przychodów (Helios,
2009a; SuchoĔ, 2016).

Podsumowanie
Spóádzielnie dziaáające w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz w innych obszarach
gospodarki mają bogatą historiĊ i ugruntowaną pozycjĊ nie tylko w niemieckich
i francuskich systemach prawnych, ale teĪ w praktyce. Ustawodawcy w tych paĔstwach
starają siĊ wprowadziü regulacje, które mają rozwiązywaü problemy prawne istniejących
podmiotów i zachĊciü do zakáadania nowych. Niewątpliwie duĪy wpáyw na dalszy rozwój
spóádzielczoĞci w XXI w. mają: nowelizacja niemieckiej ustawy spóádzielczej
(Genossenschaftsgesetz), która weszáa w Īycie 18 sierpnia 2006 r., oraz francuska ustawa nr
47-1775 z 10 wrzeĞnia 1947 r.17 po zmianie na podstawie aktu prawnego nr 2014-856
z 31 lipca 2014 r. o spoáecznej i solidarnej ekonomii (gospodarki), a takĪe Code Rural.
Znaczącą rolĊ odgrywają takĪe aktywnie dziaáające organizacje spóádzielcze, takie jak
Deutscher Raiffeisenverband e.V. w Niemczech, Coop de France we Francji, które
podejmują dziaáania mające chroniü interesy spóádzielni rolników na szczeblu krajowym,
jak i unijnym.
Polski prawodawca, tworząc nowy model spóádzielczoĞci, powinien bezsprzecznie
skorzystaü z doĞwiadczeĔ i niektórych rozwiązaĔ wystĊpujących w Niemczech i Francji.
Na uwagĊ zasáuguje szeroka francuska definicja spóádzielni rolniczych zawarta w Code
Rural i szczegóáowe przepisy dotyczące ich zaáoĪenia oraz funkcjonowania. W systemie
niemieckim wystarczą obecnie tylko trzy osoby fizyczne lub prawne, Īeby powoáaü
spóádzielniĊ. Inne ciekawe rozwiązanie to moĪliwoĞci przystąpienia do spóádzielni
czáonków inwestorów, kontynuacja czáonkostwa przez spadkobierców, zasady
wypowiadania czáonkostwa (w tym wprowadzenia dáuĪszego okresu pozwalającego na
wystąpienie ze spóádzielni), odstĊpstwa od zasady jeden czáonek jeden gáos. Nowatorskie
są niektóre regulacje związane z walnym zgromadzeniem, np. podejmowanie decyzji przez
czáonków takĪe na drodze elektronicznej albo moĪliwoĞü uczestniczenia czáonków rady
nadzorczej w walnym zgromadzeniu poprzez transmisjĊ wideo lub audio. Na uwagĊ
zasáuguje takĪe odrĊbna ustawa o przeksztaáceniach (Umwandlungsgesetz) z 1994 r., której
odpowiednika nie ma w systemie polskim. Ten akt prawny ma zastosowanie nie tylko
w odniesieniu do spóádzielni, ale takĪe innych podmiotów m.in. spóáki z o.o., spóáki
akcyjnej, spóáki komandytowej w przypadku przeksztaáceĔ w drodze poáączenia czy
podziaáu.

17

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération; JORF n°0214 du 11 septembre 1947,
p. 9088 ze zm.
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Prócz uproszczeĔ oraz nowoĞci wprowadzonych w ostatnich latach dotyczących spraw
organizacyjnych, systemy niemiecki i francuski przewidują takĪe inne instrumenty. To
wáaĞnie przepisy finansowe, w tym podatkowe, stanowią jeden z efektywnych czynników
zachĊcających do wyboru formy spóádzielni oraz przeksztaácania spóáek w spóádzielnie,
áączenia spóádzielni i nabywania udziaáów spóákach kapitaáowych. Preferencje podatkowe
obejmujące takĪe spóádzielnie zajmujące siĊ przetwórstwem czy doradztwem przyczyniają
siĊ do rozwoju struktury spóádzielczoĞci. Co istotne, ulga ta zachĊca do wspóápracy
pomiĊdzy spóádzielniami zarówno wertykalnej (pionowej), jak i horyzontalnej (poziomej).
Takie wspóádziaáanie nie powoduje utraty ulg podatkowych w Niemczech.
Na koniec warto dodaü, Īe w sektorze rolnym z uwagi na sytuacjĊ na rynkach
europejskim i Ğwiatowym, procesy globalizacji i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej
nastĊpowaü bĊdzie dalszy proces konsolidacji spóádzielni. Zmniejszanie siĊ liczby
producentów rolnych oznacza mniejszą liczbĊ czáonków. Jednak istotne są obroty
spóádzielni, a one z reguáy wzrastają. ĝwiadczy to z kolei o rozwoju spóádzielni i rolników
bĊdących jej czáonkami. Odnotowaü naleĪy takĪe powstawanie nowych podmiotów
w zakresie np. energii odnawialnej, szczególnie w Niemczech.
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Kierunki dostosowaĔ przedsiĊbiorstw handlowych do wzorców
zakupowych konsumentów
Directions of Adaptation of Commercial Enterprises
to Consumer Purchasing Patterns
Synopsis. W okresie transformacji polskiej gospodarki, najwiĊksze zmiany zaszáy w systemie
dystrybucji. Tak jak w latach 90. XX w. integratorem w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym byá przemysá
spoĪywczy, tak w drugiej dekadzie XXI w. funkcjĊ tĊ peáni handel detaliczny. Wynika to z faktu
rosnącej pozycji korporacji transnarodowych w Polsce. Celem przewodnim artykuáu jest
przedstawienie skali i zakresu zmian w handlu detalicznym w Polsce i okreĞlenie kierunku
dostosowaĔ przedsiĊbiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów. Punktem wyjĞcia
rozwaĪaĔ jest przedstawienie procesów koncentracji sektora w latach 2012-2016. NastĊpnie poddano
analizie kierunki zmian w handlu detalicznym w okresie transformacji gospodarki polskiej. W
kolejnej czĊĞci opracowania przedstawiono dostosowania przedsiĊbiorstw handlowych do wzorców
zakupowych polskich konsumentów.
Sáowa kluczowe: handel detaliczny, zmiany strukturalne w handlu, wzorce zakupowe konsumentów
Abstract. During the transformation of the Polish economy, the huge changes took place in the
distribution system. In 1990 the integrator in the food chain was the food industry. In the second
decade of the 21st century, the same function is fulfilled by retail trade. This situation is due to the
growing position of transnational corporations in Poland. The main goal of the article is to present the
scale and scope of changes in retail trade in Poland and to determine the direction of adaptation of
commercial enterprises to consumer purchasing patterns. The starting point of consideration is to
present the processes of sector concentrations in 2012-2016. Then, the trends of retail trade during the
transformation of the Polish economy were analysed. The next part of the study presents adaptations
of trade enterprises to the purchasing patterns of Polish consumers.
Key words: retail trade, trade structural changes, consumer purchasing patterns
JEL Classification: D12, L81, M39

WstĊp
W okresie transformacji gospodarki ĪywnoĞciowej w Polsce, zmiany objĊáy wszystkie
jej ogniwa, przy czym skala zmian byáa relatywnie najwiĊksza w dystrybucji. W handlu
hurtowym i detalicznym procesy restrukturyzacji rozpoczĊáy siĊ w latach 90. i byáy
wynikiem relatywnie najwiĊkszego stopnia koncentracji kapitaáu. Efekt tych procesów
stanowiáo pojawienie siĊ na polskim rynku duĪych, o wysokim potencjale przedsiĊbiorstw
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handlowych. Rynek polski charakteryzowaá siĊ wysoką pojemnoĞcią i wzrastającą siáą
nabywczą konsumentów, co sprzyjaáo rozwojowi konkurencji miĊdzy przedsiĊbiorstwami
polskimi i zagranicznymi. Istotne zmiany w nowoczesnych formatach handlu detalicznego
dokonaáy siĊ w drugiej dekadzie XXI wieku. Wynikaáo to z tendencji zbliĪania siĊ
wzorców zakupowych Polaków do tych, jakie są charakterystyczne dla krajów
rozwiniĊtych Unii Europejskiej.
Celem przewodnim artykuáu jest przedstawienie skali i zakresu zmian w handlu
detalicznym w Polsce i okreĞlenie kierunku dostosowaĔ przedsiĊbiorstw handlowych do
wzorców zakupowych konsumentów. Opracowanie powstaáo w oparciu o dane wtórne,
pochodzące z przeglądu literatury przedmiotu, opracowaĔ Gáównego UrzĊdu
Statystycznego oraz raportów agencji badaĔ rynku.

Dotychczasowy stan wiedzy na temat zmian w handlu detalicznym
w Polsce
Problematyka dokonujących siĊ zmian w handlu detalicznym w okresie transformacji
gospodarki w Polsce, staáa siĊ przedmiotem zainteresowaĔ badawczych wielu naukowców.
Szczególne znaczenie w ocenie roli i pozycji handlu mają prace B. Borusiak,
P. Chechelskiego i A. Dąbrowskiej (Borusiak, 2017; Dąbrowska i in., 2015; Chechelski,
2015). Rozwój handlu hurtowo-detalicznego postĊpowaá w Polsce przy wykorzystaniu
integracji poziomej i pionowej. W ramach interacji poziomej przedsiĊbiorstwa zrzeszaáy siĊ
na zasadach dobrowolnoĞci w celu dokonywania wspólnych zakupów (KáosiewiczGórecka, Wasilik, 2014). Integracja pionowa obejmowaáa wspóápracĊ w obrĊbie:
producent-hurtownik-detalista. W praktyce wystĊpuje dąĪenie do upraszczania tej formuáy
przez eliminowanie poĞredników, co skutkuje powstawaniem tzw. jednostek hurto-detalu
(Maleszyk, 2009). JeĞli chodzi o kierunek i dynamikĊ przeksztaáceĔ zachodzących w
handlu hurtowym i detalicznym w latach 1990-1996, naleĪy zauwaĪyü dystrybutorów
zagranicznych, którzy zaczĊli podejmowaü inwestycje w polski handel, począwszy od 1992
roku. W pierwszym etapie byáy tworzone spóáki typu joint-ventures z firmami polskimi, w
kolejnym nastĊpowaá ich wykup przez inwestorów zagranicznych. Dystrybutorzy
zagraniczni zakáadali wáasne wielkopowierzchniowe sklepy filialne. W efekcie tych
dziaáaĔ, na przestrzeni lat 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku, nastąpiá dynamiczny
wzrost udziaáu hipermarketów i supermarketów, przesądzając o wysokim poziomie
koncentracji handlu detalicznego w Polsce. O budowaniu przewag konkurencyjnych
zagranicznych dystrybutorów na polskim rynku przesądzaáo oferowanie relatywnie
niĪszych cen towarów, wysoka pojemnoĞü rynku polskiego i wzrastająca siáa nabywcza
polskich konsumentów (Szwacka-Mokrzycka, 2017). Sytuacja ta niewątpliwie stanowiáa
siáĊ napĊdową rozwoju konkurencji na polskim rynku miĊdzy przedsiĊbiorstwami polskimi
i zagranicznymi. Ekspansja podmiotów zagranicznych na polski rynek wpáynĊáa teĪ na
zmianĊ wzorców zakupowych Polaków, którzy zaczĊli preferowaü wybór form sprzedaĪy
preselekcyjnej (Chechelski, 2014; Dąbrowska i in., 2015).
Na potrzebĊ wiązania zmian w rozwoju handlu detalicznego z analizą cyklu Īycia
produktu zwraca uwagĊ Borusiak (2017). Powstawanie nowych formatów odbywa siĊ pod
wpáywem róĪnorodnych czynników o charakterze zewnĊtrznym i wewnĊtrznym. Koncepcja
cyklu Īycia produktu wskazuje na potrzebĊ Ğledzenia zmian w rozwoju handlu detalicznego
i dokonywania modyfikacji systemowych, poprzez tworzenie nowych formatów. WĞród
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czynników zewnĊtrznych dominujące znaczenie mają demograficzno-spoáeczne
i ekonomiczne. Natomiast do czynników wewnĊtrznych zaliczono: potencjaá gospodarczy,
pozycjĊ rynkową formatu, kluczowe kompetencje, orientacjĊ temporalną oraz strategiĊ
przedsiĊbiorstwa. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwuje siĊ na polskim rynku istotne
zmiany w nowoczesnych formatach handlu detalicznego. Dotyczą one osáabienia pozycji
hipermarketów, przy jednoczesnym wzroĞcie zapotrzebowania na mniejsze formaty. NaleĪy
uznaü, Īe rynek hipermarketów w Polsce osiągnąá fazĊ nasycenia i zbliĪa siĊ do fazy spadku
(Mazurkiewicz, 2012). Nastąpiá jednoczeĞnie wzrost popytu na produkty oferowane przez
sieü dyskontów na skutek rozwoju szerokiego asortymentu produktów marek wáasnych,
utoĪsamianych przez klientów z relatywnie wysoką jakoĞcią. W efekcie przyjĊtej strategii
nastąpiáo poszerzenie grona klientów dysponujących relatywnie wysokimi dochodami. Na tle
prowadzonych analiz moĪna przyjąü, Īe format dyskontów znajduje siĊ w fazie dojrzaáoĞci.
NaleĪy ponadto zwróciü uwagĊ na rozwój w Polsce supermarketów o mniejszej powierzchni
sprzedaĪowej, lokalizowanych blisko miejsc zamieszkania konsumentów, jak teĪ
supermarketów z szeroką ofertą artykuáów delikatesowych, czĊstą sygnowanych marką
wáasną o wysokiej jakoĞci (Káosiewicz-Górecka, 2013).

Procesy koncentracji sektora handlu detalicznego w latach 2012-2016
Jak juĪ zostaáo powiedziane, w okresie transformacji polskiej gospodarki, najwiĊksze
zmiany zaszáy w systemie dystrybucji. Byáy one związane z dziaáaniami dostosowawczymi
sektora gospodarki ĪywnoĞciowej do gospodarki rynkowej. Wyrazem tego byá wzrastający
w latach 90. XX w. udziaá sektora prywatnego w handlu hurtowym i detalicznym
(Dąbrowska i in., 2015). W drugiej dekadzie XXI w. funkcjĊ integratora w áaĔcuchu
ĪywnoĞciowym zacząá peániü handel detaliczny. Wynika to z faktu rosnącej pozycji
korporacji transnarodowych w Polsce. W ramach dziaáaĔ globalizacyjnych na Ğwiecie,
w Polsce w badanym okresie zaczĊáy siĊ pojawiaü super i hipermarkety, dominując
w sprzedaĪy detalicznej. Proces koncentracji sprzedaĪy hurtowej i detalicznej miaá swoje
nasilenie w latach 1990-2000 i w jego efekcie na polskim rynku funkcjonowaáy i dziaáają
do dziĞ sieci sprzedaĪy duĪych formatów. Procesy globalizacji niewątpliwie sprzyjają
procesom koncentracji w handlu poprzez fuzje i przejĊcia przedsiĊbiorstw. Począwszy od
2009 roku, czyli w okresie dekoniunktury na rynku Ğwiatowym, sukces rynkowy wiĊkszoĞü
KTN zawdziĊczaáo dziaáaniom na rynkach wschodzących, do których naleĪy zaliczyü: kraje
Ameryki Poáudniowej, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy Wschodniej. Koncentracja
handlu w drugiej dekadzie 21. wieku zostaáa przyĞpieszona przez zwiĊkszoną ekspansjĊ
koncernów Ğwiatowych, wyposaĪonych w znaczne zasoby kapitaáowe i technologiczne.
Sprzyjaáa temu teĪ homogenizacja wzorców zachowaĔ konsumenckich na skutek
przenikania róĪnych stylów zakupowych w kontekĞcie rynku miĊdzynarodowego.
Relatywnie najwyĪszy stopieĔ koncentracji handlu detalicznego, w latach 2012-2016, miaá
miejsce w krajach skandynawskich oraz na Litwie i w Sáowacji (76-90%). Na poziomie
58-70% ksztaátowaá siĊ w tym czasie poziom koncentracji w wysokorozwiniĊtych krajach
Europy Centralnej (Francja, Austria, Niemcy) i w Czechach. Zdecydowanie najwiĊkszy
stopieĔ rozproszenia handlu detalicznego w analizowanym okresie, wystąpiá w Polsce,
Buágarii, Grecji, we Wáoszech i w Rumunii, stanowiąc 30-49% udziaáu w obrotach handlu
detalicznego ĪywnoĞcią. SytuacjĊ tą naleĪy wiązaü z duĪym udziaáem w strukturze handlu
tych krajów, maáych, rodzinnych przedsiĊbiorstw handlowych – tabela 1.
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Tabela 1. StopieĔ koncentracji sektora handlu detalicznego w Europie w latach 2012-2016
Table 1. The level of the retail sector concentration in Europe in 2012-2016
Kraj

2012

2013

2014

2015

2016

Austria

69,7

71,8

72,5

73,6

75,8

Buágaria

31,6

32,3

34,6

36,8

36,6

Chorwacja

48,7

50,6

55,8

53,5

54,4

Czechy

64,6

65,5

69,8

70,6

71,2

Dania

76,4

78,1

78,7

79,1

78,9

Francja

58,1

59,5

60,5

60,2

59,8

Grecja

33,3

30,6

32,6

34,6

34,4
43,3

Hiszpania

41,4

41,4

43,1

43,4

Litwa

76,5

77,0

78,2

78,2

77,1

Niemcy

69,2

69,8

70,3

70,6

70,7

Norwegia

83,2

80,4

81,3

86,2

90,5

Polska

30,9

41,8

46,5

47,3

48,7

Portugalia

50,4

50,8

51,9

52,6

53,2

Rumunia

33,8

38,1

39,4

40,9

43,3

Sáowacja

70,2

71,3

71,5

72,8

73,1

Wegry

57,0

55,0

56,7

56,5

56,5

Wielka Brytania

62,8

61,4

60,4

59,5

58,8

Wáochy

32,8

34,1

35,7

35,6

ħródáo: opracowanie na podstawie Borusiak, 2017.

Kraje o najwyĪszym rozproszeniu handlu detalicznego, charakteryzowaáy siĊ
zróĪnicowaną dynamiką zmian w analizowanym okresie. Relatywnie najwyĪszą dynamiką
wzrostu charakteryzowaáa siĊ Polska, gdzie zaobserwowano wzrost udziaáu o ponad 35%,
Rumunia – o 25% i Norwegia o 10%. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ w Polsce, mimo wysokiej
dynamiki wzrostu w analizowanym okresie, handel wciąĪ jest rozdrobniony. Nieznaczny
spadek udziaáu piĊciu najwiĊkszych firm w obrotach handlu ĪywnoĞcią, wystąpiá na
WĊgrzech i w Wielkiej Brytanii. W pozostaáych krajach utrzymana zostaáa stabilna pozycja
sprzedaĪowa badanych firm (tabela 1). Przyczyny przyĞpieszenia procesów koncentracji
handlu w krajach transformacji (Polska, Rumunia) naleĪy wiązaü z napáywem inwestycji
zagranicznych o zasiĊgu globalnym z wiĊkszym nasileniem, niĪ w pozostaáych krajach
o ustabilizowanej strukturze handlu detalicznego. Sytuacja ta spowodowaáa istotne zmiany
strukturalne w handlu, wyraĨne odejĞcie od dominowania maáych, rodzinnych sklepów na
rzecz preferowania sprzedaĪy przez sieü dyskontów. W krajach skandynawskich na
przestrzeni pierwszej i drugiej dekady XXI wieku zaobserwowano utrwalenie siĊ tendencji
koncentracji handlu detalicznego na relatywnie najwyĪszym poziomie w systemie
gospodarki europejskiej. Natomiast w krajach o silnych konotacjach kulturowych, czego
przykáadem są Wáochy, rozwija siĊ przede wszystkim handel rodzinny.
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Zmiany strukturalne w handlu detalicznym w latach 1995-2015
Rozwój handlu detalicznego w Polsce, mimo, iĪ nastĊpowaá pod wpáywem KTN,
w duĪej mierze pozostaje pod wpáywem rodzimych przedsiĊbiorstw handlowych.
Dysponują one niewątpliwie lepszą wiedzą na temat preferencji konsumentów, ich
nawyków konsumpcyjnych i upodobaĔ. Dotyczy to zwáaszcza konsumentów
odznaczających siĊ silnym etnocentryzmem w ksztaátowaniu swoich wzorców spoĪycia.
OczywiĞcie wiele korporacji transnarodowych stosuje na polskim rynku strategie
dostosowawcze do potrzeb rynku lokalnego, przede wszystkim w zakresie ksztaátowania
oferty produktowej i sposobów komunikacji marketingowej. Rynek artykuáów
spoĪywczych w Polsce odznacza siĊ relatywnie wysokim poziomem nasycenia potrzeb,
zatem nie podlega istotnym zmianom w zaleĪnoĞci od sytuacji dochodowej konsumentów.
Przemawiają za tym wyniki badaĔ elastycznoĞci dochodowej wydatków i spoĪycia
ĪywnoĞci prowadzonych w przekroju kategorii produktowych. Nastąpiáo obniĪenie
wspóáczynników elastycznoĞci w kaĪdej z analizowanych grup, przy czym skala tego
spadku jest zróĪnicowana. ĝwiadczy to o wzrastającym stopniu nasycenia potrzeb
ĪywnoĞciowych w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Relatywnie najwiĊksze
obniĪenie wspóáczynników w analizowanym okresie wystąpiáo w grupie wydatków
odpowiadających zaspokojeniu potrzeb niĪszego rzĊdu. Ten sam kierunek zmian wystąpiá
w odniesieniu do wspóáczynników elastycznoĞci dochodowej spoĪycia ĪywnoĞci dla grup
produktów. Natomiast w odniesieniu do produktów zaspokajających potrzeby podstawowe
(o relatywnie wysokim poziomie przetworzenia) elastycznoĞü dochodowa wydatków i
spoĪycia utrzymuje siĊ na zbliĪonym poziomie w relacji do pierwszej dekady XXI wieku.
Wynika to z faktu stabilizacji wydatków na produkty wysoko przetworzone w latach 20102017. Przyczyn tej sytuacji naleĪy upatrywaü w zmianie stylu Īycia i wzorców konsumpcji
Polaków oraz wzroĞcie zapotrzebowania na produkty ĪywnoĞciowe wysokiej jakoĞci.
Zmiany jakoĞciowe w handlu detalicznym w Polsce są wyrazem toczącej siĊ konkurencji
pomiĊdzy krajowymi podmiotami a zagranicznymi. Na przestrzeni pierwszej i drugiej
dekady XXI w. istotnie wzrósá poziom integracji krajowych handlowców poprzez
tworzenie firm franchisingowych i partnerskich. Niewątpliwie firmy z kapitaáem
zagranicznym dysponują znacznie wiĊkszą siáą kapitaáową i budują swoje przewagi
konkurencyjne w oparciu o nowoczesne, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, jak teĪ
atrakcyjne warunki zakupu. NaleĪy podkreĞliü, Īe zagraniczne sieci handlowe w XXI
wieku nadal mają decydujący wpáyw na zmiany w strukturze powierzchni sprzedaĪowej
sklepów, udziaá w sprzedaĪy poszczególnych „formatów” (Chechelski, 2015; Rynek
WewnĊtrzny, 2017). W drugiej dekadzie XXI wieku w handlu detalicznym produktami
spoĪywczymi dokonują siĊ istotne zmiany w ujĊciu jakoĞciowym, jak i iloĞciowym. W
pierwszym wymiarze dotyczą one systemu zarządzania jednostkami handlowymi, w
drugim zaĞ struktury handlu. Na przestrzeni lat 1995-2015 na polskim rynku pojawiáy siĊ
wszystkie nowe istniejące w krajach rozwiniĊtych formaty, tj.: hipermarkety, dyskonty,
supermarkety, sklepy typu „convenience” i internetowe (e-handel). W Polsce, naleĪącej do
krajów rozwijających siĊ, wejĞcie nowych formatów, byáo ĞciĞle związane z poziomem
rozwoju gospodarczego kraju, szacowaniem potencjalnego popytu przez firmy
miĊdzynarodowe. Temu byáa podyktowana stopa inwestowania i szacowanie ryzyka z tym
związanego, przez globalne korporacje handlowe. Polska stwarzaáa korzystne warunki dla
pozyskania kapitaáu zagranicznego, zatem bariery wejĞcia na nasz rynek i podejmowanie
inwestycji w tym zakresie nie byáo obciąĪone duĪym ryzykiem. Na polskim rynku w I i II
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dekadzie XXI wieku dokonaáy siĊ istotne zmiany w nowoczesnych formatach handlu
detalicznego (tabela 2).
Tabela 2. SprzedaĪ detaliczna produktów spoĪywczych w ujĊciu kanaáów dystrybucji w latach 2004 i 2014
Table 2. Retail sales of food products by distribution channels in years 2004 and 2014
Wyszczególnienie

WartoĞü sprzedaĪy (mld zá)
2004

2014

Struktura rynku (%)
2004

2014

Hipermarkety

21,9

30,4

17,0

15,8

Supermarkety

14,4

37,9

11,2

19,7

Sklepy dyskontowe

10,1

52,8

7,9

27,5

Maáe sklepy / convenience

9,5

26,4

7,4

13,8

NiezaleĪne sklepy spoĪywcze

51,8

28,5

40,2

14,8

Specjalistyczne sklepy spoĪywcze

12,9

10,2

10,0

5,3

Pozostaáe

8,1

6,0

6,3

3,1

OGÓàEM

128,7

192,2

100,0

100,0

ħródáo: ZatoĔski, 2015.

Jest to wynikiem duĪej konkurencji, przejawiającej siĊ zarówno na polu krajowych
dystrybutorów, jak i zagranicznych. Jedną z najstarszych form handlu detalicznego jest
hipermarket, powstaáy w 1963 roku. Na polskim rynku funkcjonują najwiĊksze globalne
korporacje handlowe, jak: Carrefour, Tesco, Leclerc, Auchan oraz Grupa Schwarz
(Kaufland). Udziaá tych sieci w formacie hipermarketów stanowiá w 2013 roku, 85%.
W drugiej dekadzie XXI w. obserwujemy w Polsce stopniowe obniĪanie siĊ pozycji
hipermarketów na polskim rynku. ĝwiadczy o tym spadek ich udziaáu w rynku z 17.0%
w 2004 do 15.8 % w 2014 [ZatoĔski 2015]. Jest to wynikiem przede wszystkim
zaostrzającej siĊ konkurencji cenowej ze strony sieci dyskontów i supermarketów, jak teĪ
zmian we wzorcach zakupowych konsumentów. Sytuacja ta wpáynĊáa na modyfikacjĊ
strategii sprzedaĪowych wáaĞcicieli hipermarketów. Zmiany te przejawiaáy siĊ gáównie we
wprowadzaniu nowych form hipermarketów typu dyskontowego (Tesco), jak teĪ
prowadzenie strategii niskich cen (Leclerc, Auchan). Dziaáania te spowolniáy spadek
sprzedaĪy, ale nie bĊdą przynosiáy spodziewanych efektów w dáugim okresie czasu.
Badania preferencji konsumenckich wskazują na potrzebĊ szerszego uwzglĊdnienia w
dziaáaniach dostosowawczych wygody zakupu i oszczĊdnoĞci czasu. Zatem naleĪy uznaü,
Īe w warunkach polskich rynek hipermarketów osiągnąá fazĊ nasycenia i zbliĪa siĊ do fazy
spadku.
Kolejny omawiany format stanowią sklepy dyskontowe o profilu spoĪywczym,
których powstanie jest datowane na 1970 rok. Nastąpiá wyraĨny wzrost udziaáu dyskontów
w handlu detalicznym ĪywnoĞcią w Polsce z 7.9% w 2004 do 27.5% w 2014 roku
(ZatoĔski, 2015). W kolejnych latach moĪna zaobserwowaü tendencjĊ wzrostową tego
formatu do ponad 30% udziaáów. Dane te potwierdzają kierunek rozwoju tego typu formatu
w innych krajach europejskich. Ten dynamiczny rozwój sklepów tego formatu byá przede
wszystkim wywoáany poszerzeniem grona nabywców produktów oferowanych przez
dyskonty. W drugiej dekadzie XXI wieku segment nabywców zostaá poszerzony o klientów
o wyĪszych dochodach, niĪ to miaáo miejsce na początku dziaáalnoĞci tego formatu w
Polsce. Marki wáasne oferowane przez sieü dyskontów są wspóáczeĞnie postrzegane jako
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produkty wysokiej jakoĞci, gdyĪ są pozycjonowane w róĪnych segmentach cenowych, w
tym w segmencie premium. Wynika to gáównie z forsowania przez sklepy szerokiego
asortymentu produktów marek wáasnych, utoĪsamianych przez klientów z relatywnie
wysoką jakoĞcią i przystĊpną ceną. Wprowadzane są teĪ do asortymentu znane produkty
markowe, szeroka oferta produktów ĞwieĪych. Na rynku polskim wiodące znaczenie mają
Biedronka i Lidl. Jak szacują eksperci, dyskonty obecnie znajdują siĊ w fazie dojrzaáoĞci,
z uwagi na rosnącą konkurencjĊ ze strony innych formatów.
W latach 2004-2014 nastąpiá teĪ dynamiczny rozwój formatu convenience, maáych
sklepów spoĪywczych, zlokalizowanych w pobliĪu miejsca zamieszkania. NaleĪą do nich
sklepy charakteryzujące siĊ relatywnie maáą powierzchnią sprzedaĪy, ale o wydáuĪonych
godzinach pracy, takĪe w dni Ğwiąteczne (w stosunku do pozostaáych formatów).
PrzewaĪnie dziaáają one w systemie franczyzowym. Udziaá w rynku sklepów convenience,
wzrósá z 7.4% w 2004 do 13.8% w 2014 (ZatoĔski, 2015).

Dostosowania przedsiĊbiorstw handlowych do wzorców zakupowych
konsumentów
Wzorce zakupowe stanowią utrwalone zachowania rynkowe konsumentów i są
ksztaátowane przez nastĊpujące czynniki:
x CzĊstotliwoĞü dokonywanych zakupów;
x WielkoĞü jednorazowego zakupu;
x Typ wybieranego sklepu;
x WraĪliwoĞü na dziaáania promocyjne.
Poznanie zmian dokonujących siĊ we wzorcach zakupowych konsumentów wiąĪe siĊ
z potrzebą prowadzenia badaĔ rynkowych o róĪnorodnym charakterze. Na ich podstawie
moĪna ustaliü, czym kieruje siĊ konsument w procesie podejmowania decyzji zakupowych.
Wyniki badaĔ konsumenckich wskazują, Īe wzorce zakupowe Polaków pozostają pod
wpáywem zróĪnicowanego ukáadu preferencji nabywczych (Górska-Warsewicz, 2009;
Káosiewicz-Górecka, 2013). NaleĪy tu uwzglĊdniü:
x Dogodną lokalizacjĊ sklepu (w pobliĪu miejsca zamieszkania) i elastyczne
godziny otwarcia;
x ZróĪnicowaną, wysokiej jakoĞci ofertĊ produktów;
x Zapotrzebowanie na produkty o wysokim stopniu przetworzenia
(convenience food) i usáugi gastronomiczne;
x Zapotrzebowanie na produkty prozdrowotne;
x WygodĊ zakupu;
x Nowoczesne formy komunikacji marketingowej.
Dokonujące siĊ zmiany we wzorcach konsumpcyjnych, a w szczególnoĞci rozwój
trendów wygody i prozdrowotnoĞci, wymagają dostosowaĔ w obszarze przedsiĊbiorstw
przetwórczych i handlowych. Obejmują one gáównie: zróĪnicowanie struktury
asortymentowej produktów ĪywnoĞciowych, poprawĊ ich jakoĞci, jak teĪ wdraĪanie
innowacyjnoĞci i wzmocnienie dziaáaĔ marketingowych ukierunkowanych na budowanie
wizerunku rynkowego. PróbĊ dostosowania siĊ przedsiĊbiorców do nowych wzorców
zakupowych konsumentów stanowią zmiany w strukturze handlu detalicznego w Polsce na

470

J. Szwacka-Mokrzycka, G. Letkowski

przeáomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Odpowiedzią na te potrzeby jest wáaĞnie
rozwój formatu sklepów dyskontowych, typu convenience oraz sklepów branĪowych.
Wyrazem wzrostu zapotrzebowania konsumentów o mniej zasobnych portfelach na
produkty relatywnie wysokiej jakoĞci, ale sprzedawane po niskiej cenie (sygnowane marką
wáasną) jest rozwój sieci dyskontowych. WspóáczeĞnie coraz wiĊkszego znaczenia
w ksztaátowaniu wzorców zakupowych Polaków, nabierają sklepy convenience. Maáe
osiedlowe punkty sprzedaĪy, zdobywają coraz wiĊkszą popularnoĞü, ze wzglĊdu na
moĪliwoĞü dokonywania zakupów o charakterze podstawowym. Wysoki relatywnie popyt
na produkty oferowane przez tą sieü sklepów jest wynikiem ich duĪej elastycznoĞci
w dostosowywaniu siĊ do potrzeb i preferencji miejscowych klientów. Asortyment tych
sklepów jest czĊsto wspomagany oferowaniem przez nie dodatkowego pakietu usáug
gastronomicznych.
Zmiany zachowaĔ zakupowych Polaków wskazują, Īe w tym kierunku powinny teĪ
podąĪaü inne formaty. Wyrazem tego są teĪ dziaáania duĪych korporacji, sprowadzające siĊ
do modyfikacji strategii sprzedaĪowych w zakresie powoáywania mniejszych sklepów (np.
Tesco, Carrefour, Grupa Schwarz). Za tym kierunkiem zmian przemawiają dane
wskazujące na podwojenie liczby tego typu sklepów w latach 2010-2015. W tym formacie
na polskim rynku dziaáa przede wszystkim sieü ĩabka. NaleĪy nadmieniü, Īe oferta
sklepów convenience jest z reguáy droĪsza od sprzedawanej w dyskontach, przy
jednoczeĞnie znacznie wĊĪszym asortymencie oferowanych produktów. Niemniej przewaga
konkurencyjna tego typu formatu wynika przede wszystkim ze zmiany wzorców
zakupowych Polaków w kierunku preferowania wolnego czasu i komfortu zakupów, nawet
za poniesienie wyĪszych wydatków. Sytuacja ta jest teĪ przejawem kontynuacji przez
Polaków pewnej tradycji opartej na przyzwyczajeniu do robienia zakupów w maáych
sklepach, zlokalizowanych w bliskiej odlegáoĞci od miejsca zamieszkania.
Wzrasta teĪ zapotrzebowanie na rozwój sklepów branĪowych z artykuáami
ĪywnoĞciowymi o wąskiej specjalizacji, jak piekarniczo-ciastkarskie, z napojami
alkoholowymi, miĊsne, owocowo-warzywne, supermarketów z szeroką ofertą artykuáów
delikatesowych (jak Alma, Bomi, Piotr i Paweá), z ofertą produktów ĞwieĪych, czĊsto
sygnowanych marką wáasną o wysokiej jakoĞci.
Przejawem trendów wygody jest teĪ wzrost wĞród Polaków zainteresowania
dokonywaniem zakupów przez Internet. Dotyczy to zwáaszcza produktów ĪywnoĞciowych
o relatywnie dáugim okresie trwaáoĞci, moĪliwych do przechowywania, jak tez napojów.
E-handel jest wspóáczeĞnie najbardziej rozwojową formą handlu. Przemawiają za tym
nastĊpujące argumenty: oszczĊdnoĞü czasu, wygoda zakupu oraz porównywalnoĞü cen
w relacji do tradycyjnych formatów.
Na zróĪnicowanie oferty produktowej wpáywa teĪ rozwój trendu prozdrowotnoĞci.
ĝwiadczy o tym wzrost popytu na warzywne soki i kiszonki, polskie wyroby lokalne
i regionalne. Wzrasta teĪ popyt konsumencki na ĪywnoĞü funkcjonalną, a w ramach tej
oferty, na bakalie, stanowiące zdrową przekąskĊ (alternatywĊ dla sáodyczy i sáonych
przekąsek). Produkty te rekomendowane są do spoĪycia przez znanych szefów kuchni
i blogerów, nie tylko ze wzglĊdu na walory smakowe, ale teĪ wsparcie profilaktyki wielu
chorób ukáadu pokarmowego oraz nowotworowych.
Dostosowania przedsiĊbiorstw handlowych do zmian zachodzących we wzorcach
zakupowych polskich konsumentów obejmują teĪ sposoby komunikacji marketingowej.
Wyrazem tego jest wykorzystanie w promocji marki zarówno konwencjonalnych, jak
i niekonwencjonalnych form promocji. Coraz wiĊkszą rolĊ w budowaniu relacji z klientem
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odgrywają: marketing internetowy, mobilny i media spoáecznoĞciowe oraz programy
lojalnoĞciowe.

Podsumowanie
Rozwój handlu detalicznego w Polsce w okresie transformacji gospodarczej wskazuje
na wysoki poziom jego unowoczeĞnienia i duĪe zróĪnicowanie formatów handlu.
Priorytetowe znaczenie w rozwoju handlu detalicznego mają sklepy wygodnego zakupu
oraz internetowe. Przedstawione zmiany w handlu są wywoáane przeformuáowaniem
ukáadu preferencji polskich konsumentów, jak teĪ zaostrzającą siĊ konkurencją pomiĊdzy
poszczególnymi formatami handlu. Efektem dziaáaĔ konkurencyjnych pomiĊdzy
korporacjami handlowymi a globalnymi przedsiĊbiorstwami przemysáu spoĪywczego jest
rozwój oferty produktów sygnowanych markami wáasnymi. Przedstawione dziaáania ze
strony handlowców stanowią odpowiedĨ na zmieniające siĊ potrzeby konsumentów.
Wspóáczesny konsument podejmuje coraz bardziej przemyĞlane decyzje zakupowe, oparte
Wspóáczesny konsument opiera swoje decyzje zakupowe nie tylko na niskiej cenie, ale na
uwzglĊdnianiu relacji ceny do jakoĞci produktu (model „smart” zakupów). UwzglĊdnia on
w dokonywaniu wyborów konsumenckich: skáadu produktu, jego jakoĞci, dziaáaĔ
promocyjnych prowadzonych przez przedsiĊbiorców i preferowaniu produktów polskiego
pochodzenia.
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Dynamika Ğwiatowej produkcji miĊsa drobiowego
w latach 1965-2016
The Dynamics of World Production of Poultry Meat
from 1965-2016
Synopsis. Produkcja miĊsa drobiowego odznacza siĊ wysoką dynamiką wzrostu. Do najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów miĊsa drobiowego naleĪą: Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia. Produkcja
miĊsa drobiowego w tych trzech krajach stanowiáa ok. 45% produkcji Ğwiatowej w 2016 roku.
Pozostaáymi krajami liczącymi siĊ w Ğwiecie w produkcji drobiarskiej byáy: Rosja, Indie, Meksyk,
Japonia i Polska. NajwiĊkszy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 miaá miejsce w Brazylii
oraz w Chinach. Natomiast udziaá Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii Europejskiej w
ujĊciu procentowym zmniejszaá siĊ. W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie
byá ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest najwiĊkszym producentem i eksporterem miĊsa
drobiowego w Unii Europejskiej.
Sųowa kluczowe: produkcja miħsa, produkcja drobiarska, Polska
Abstract. The production of poultry meat is characterized by high dynamics of growth. The world's
largest producers of poultry meat include: USA, China and Brasil. The production of poultry meat in
these three countries accounted for around 45% of world production in 2016. The other countries that
counted in the world in poultry production were: Russia, India, Mexico, Japan and Poland. The largest
increase in poultry production in 1965-2016 took place in Brazil and China. On the other hand, the
share of the United States and the countries of the present European Union in percentage terms
decreased. In Poland, the increase in poultry production in the analyzed period was over 25 times.
Since 2014, Poland is the largest producer and exporter of poultry meat in the European Union.
Key words: meat production, poultry production, Poland
JEL Classification: E23, E31

WstĊp
MiĊso zajmuje waĪną rolĊ w diecie czáowieka, dostarczając przede wszystkim
peánowartoĞciowego biaáka zwierzĊcego, o korzystnym skáadzie aminokwasów, jak
równieĪ witamin. KonkurencyjnoĞü polskiego drobiu na wymagającym rynku unijnym i
Ğwiatowym jest pozytywnym przykáadem wykorzystania krajowych zasobów
produkcyjnych tej branĪy, wspieranych postĊpem rolniczym. Na efektywnoĞü
gospodarowania wpáyw wywieraáy prace nad nowymi rasami i mieszaĔcami handlowymi,
jak równieĪ wdraĪanie nowych technologii produkcji oraz poprawa zarządzania produkcją.
1
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Na najbardziej dynamiczny wzrost produkcji drobiu rzeĨnego korzystny wpáyw wywiera
niewątpliwie takĪe krótki czas odchowu i najszybsze przyrosty masy ciaáa spoĞród zwierząt
hodowlanych. Ponadto, miĊso to wybierane jest najchĊtniej przez konsumentów, wpisując
siĊ w modĊ na zdrowe odĪywianie siĊ, jako najbardziej dietetyczne i prozdrowotne. MiĊso
drobiowe moĪna zaliczyü do ĪywnoĞci wygodnej (convenience food). Rynek ten w Polsce
naleĪy do dynamicznych i innowacyjnych segmentów przetwórstwa spoĪywczego, na
którym znaczącą pozycjĊ zajmują przetwory z miĊsa drobiowego.
W ciągu ostatnich 50 lat Ğwiatowa produkcja miĊsa ogóáem wzrosáa ponad
czterokrotnie, natomiast produkcja miĊsa drobiowego rozwijaáa siĊ najbardziej
dynamicznie i wzrosáa prawie jedenastokrotnie (FAOSTAT). W krajach Unii Europejskiej
najwiĊkszy wzrost produkcji notowany byá w Polsce. DziĊki dobrej jakoĞci polskich
produktów drobiowych i konkurencyjnym cenom od 2014 roku Polska jest najwiĊkszym
producentem miĊsa drobiowego w krajach Unii Europejskiej, z produkcją na poziomie
okoáo 2,69 mln ton (2017 r.).
Celem podjĊtych badaĔ byáo rozpoznanie poziomu i struktury produkcji drobiu u jego
najwiĊkszych producentów i eksporterów, na tle produkcji miĊsa ogóáem.

Materiaá badawczy i metodyka
W celu uzyskania danych dotyczących wielkoĞci produkcji miĊsa w Polsce i na
Ğwiecie, ze szczególnym uwzglĊdnieniem produkcji miĊsa drobiowego za lata 1965-2016
skorzystano z bazy FAOSTAT. Do analizy wziĊto te kraje, w których produkcja wynosiáa
co najmniej 1% w produkcji Ğwiatowej (wielkoĞü produkcji dla 2016 roku). AnalizĊ
wykonano dla piĊüdziesiĊcioletniego przedziaáu czasowego, w interwaáach co 10 lat, czyli
dla 1965, 1975, 1985, 1995, 2005 oraz 2016 roku. Policzono dynamikĊ i strukturĊ
produkcji miĊsa ogóáem i miĊsa drobiowego w ujĊciu iloĞciowym dla wybranych krajów na
Ğwiecie, w tym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem pozycji Polski.
Policzono wskaĨniki dynamiki ciągáej, w odniesieniu do 1965 roku.

Wyniki
Produkcja miĊsa w Ğwiecie sukcesywnie wzrastaáa na przestrzeni ostatnich lat.
W okresie lat 1965-2016 produkcja miĊsa ogóáem wzrosáa prawie czterokrotnie, z poziomu
84,47 mln ton w 1965 roku do wielkoĞci 329,9 mln ton (2016 r.). NajwiĊkszym wzrostem
odznaczaáa siĊ produkcja miĊsa drobiowego, która wzrosáa prawie jedenastokrotnie, z 10,96
mln ton (1965 r.) do poziomu 120,3 mln ton w 2016 roku (rys. 1).
W 1965 roku w strukturze miĊsa ogóáem udziaá wieprzowiny wynosiá 37%, woáowiny
– 37,7%, drobiu 13%, a pozostaáych 12,3%. Na przestrzeni rozpatrywanych lat udziaá
wieprzowiny wynosiá od 36% (1975 rok) do 40% (1995 rok), w 2016 roku udziaá ten
zmniejszyá siĊ do 35,8%. Udziaá woáowiny w 1965 i 1975 roku byá najwyĪszy i wynosiá
odpowiednio 37,7 i 37,8%, a nastĊpnie zmniejszaá siĊ i w kolejnych latach wynosiá 31,9%
w 1985 roku, poprzez 25% w 1995 roku do 20,0% w 2016 roku. W ujĊciu iloĞciowym
produkcja woáowiny wzrosáa dwukrotnie w ciągu 50 lat: z poziomu 31,86 mln ton w 1965
roku do 65,97 mln ton w 2016 roku. Zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijaáa siĊ
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produkcja drobiu, gdyĪ w 1965 roku jej udziaá stanowiá 13%, w 1985 roku – juĪ 20,2%,
w 2005 roku – 31,2%, osiągając poziom 36,5% w strukturze miĊsa ogóáem w 2016 roku.
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Rys. 1. Poziom i struktura produkcji miĊsa na Ğwiecie w latach 1965-2016 (sáupki oznaczają wielkoĞü produkcji,
linie – udziaá %)
Fig. 1. Volume and structure of meat world production from 1965-2016 (bars represent the production volume,
lines – share %)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAOSTAT.

Jeszcze w 2005 roku iloĞciowo produkcja wieprzowiny byáa najwyĪsza i wynosiáa
98,78 mln ton (37,9%), a drobiu – 81,33 mln ton (31,2%), natomiast w 2016 roku
produkcja drobiu (120,30 mln ton; udziaá 36,5%) przewyĪszyáa produkcjĊ wieprzowiny
(118,17 mln ton; udziaá 35,8%).
Do najwiĊkszych Ğwiatowych producentów miĊsa drobiowego naleĪą: Stany
Zjednoczone, Chiny i Brazylia. WielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego w Stanach
Zjednoczonych wynosiáa 21,48 mln ton w 2016 roku, co stanowiáo prawie 18% Ğwiatowej
produkcji globalnej drobiu (tab. 1, rys. 2). Drugie miejsce pod tym wzglĊdem zajmowaáy
Chiny, a trzecie Brazylia, z produkcją odpowiednio 18,08 mln ton (15%) i 14,50 mln ton
(12%). Produkcja miĊsa drobiowego w tych trzech krajach dawaáa ok. 45% produkcji
Ğwiatowej w 2016 roku. Pozostaáymi krajami liczącymi siĊ w Ğwiecie w produkcji
drobiarskiej byáy: Rosja (3,4%), Indie (2,9%), Meksyk (2,6%), Japonia (2%) i Polska
(1,9%) (tab. 1).
NajwiĊkszy wzrost produkcji miĊsa drobiowego w latach 1965-2016 miaá miejsce
w Brazylii, która wzrastaáa z poziomu 0,22 mln ton (2,0% Ğwiatowej produkcji) do
wielkoĞci 14,5 mln ton (12,1%) oraz w Chinach, gdzie produkcja powiĊkszyáa siĊ z
poziomu 0,72 mln ton (6,6%) do poziomu 18,08 mln ton (15%). Natomiast udziaá Stanów
Zjednoczonych w tym okresie zmniejszyá siĊ z 34% (3,7 mln ton) w 1965 roku do 18%
(21,5 mln ton) w 2016 roku, a krajów obecnej Unii Europejskiej – z 26% (2,8 mln ton) do
12% (14,5 mln ton).
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Rys. 2. WielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego na Ğwiecie oraz udziaá najwiĊkszych producentów w produkcji
miĊsa drobiowego w latach 1965-2016 (sáupki oznaczają udziaá, linia – wielkoĞü produkcji)
Fig. 2. The volume of production and the share in the biggest producers of poultry meat on the world from 19652016 (bars represent share in %, line - the production volume)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAOSTAT.
Tabela 1. WielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego (mln t) w wybranych krajach oraz udziaá (%) najwiĊkszych
producentów w produkcji miĊsa drobiowego w 2016 roku
Tab. 1. The volume of production of poultry meat (million tons) in selected countries and the share (%) in the
biggest producers of poultry meat in 2016
Kraj

Produkcja
mln ton

Kraj

%

Produkcja
mln ton

%

USA

21,48

17,86

Wielka Brytania

1,79

1,49

Chiny

18,08

15,03

Francja

1,77

1,47

Brazylia

1,39

14,50

12,05

Malezja

1,67

Rosja

4,14

3,44

Tajlandia

1,67

1,39

Indie

3,43

2,85

Myanmar

1,66

1,38

Meksyk

3,12

2,59

Niemcy

1,55

1,29

Japonia

2,35

1,95

Peru

1,51

1,26

Polska

2,25

1,87

Kolumbia

1,49

1,24

Indonezja

2,15

1,78

Hiszpania

1,43

1,19

Iran

2,14

1,78

Kanada

1,36

1,13

Argentyna

1,97

1,64

Wáochy

1,35

1,13

Turcja

1,93

1,61

Filipiny

1,24

1,03

1,84

1,53

Australia

1,21

1,01

120,30

100,00

Poáudniowa Afryka
ĝwiat

ħródáo: baza danych FAOSTAT.

Produkcja miĊsa drobiowego w Unii Europejskiej w 2016 roku ksztaátowaáa siĊ na
poziomie 14,51 mln ton (12,1% Ğwiatowej produkcji drobiarskiej), wobec 2,84 mln ton (26%)
w 1965 roku, co daáo ponad 5-krotny wzrost produkcji w ostatnim piĊüdziesiĊcioleciu.
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Rys. 3. Udziaá (%) i wielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego w Unii Europejskiej w latach 1965-2016 (sáupki
oznaczają udziaá, linia – wielkoĞü produkcji)
Fig. 3. The share (%) and the volume of production in the biggest producers of poultry meat in European Union
from 1965-2016 (bars represent share in %, line - the production volume)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAOSTAT.

SpoĞród krajów Wspólnoty najwiĊkszą produkcjĊ miaáy: Francja, Niemcy, Wielka
Brytania, Hiszpania, Wáochy i Polska w rozpatrywanym póáwieczu. W 1965 roku
najwiĊkszym producentem miĊsa drobiowego w Europie byáa Francja z produkcją na
poziomie 635,7 tys. ton (22,4%), nastĊpnie Wáochy 515,0 tys. ton (18%), Wielka Brytania
377,3 tys. ton (13,3%), Hiszpania i Niemcy (rys. 3). Francja byáa najwiĊkszym
producentem miĊsa drobiowego w UE do 2014 roku, a jej udziaá wahaá siĊ od 27,4% w
1995 roku (2 810 tys. t), poprzez 16 i 17% w l. 1975 i 2005. W 2016 roku Francja znalazáa
siĊ na trzeciej pozycji w unijnej produkcji drobiarskiej (za Polską i Wielką Brytanią), z
produkcją na poziomie 1 770,4 tys. t i 12% udziaáem. Spadek pozycji Francji w produkcji
drobiarskiej w UE moĪe byü związany z tym, Īe obecnie zdecydowanie przewaĪa we
francuskiej produkcji drobiarskiej odchów brojlerów wolno rosnących, o wysokiej jakoĞci
miĊsa (fran. Label Rouge). Produkcja drobiu rzeĨnego w Wielkiej Brytanii wzrosáa 4,7krotnie w l. 1965-2016, z poziomu 377 tys. t w 1965 roku do 1 792,5 tys. t w 2016 roku, a
jej udziaá w unijnej produkcji wahaá siĊ ok. 12±2%. Produkcja drobiu w Niemczech
wzrosáa w analizowanym okresie 7-krotnie, z 218,0 tys. t w 1965 roku do 1 549,5 tys. t w
2016 roku, a jej udziaá w unijnej produkcji byá takĪe doĞü stabilny i wynosiá ok. 6,3%
(1995 r.) – 10,7% (2016 r.). Niedobory miĊsa drobiowego na rynku wewnĊtrznym Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Francji od lat uzupeánia m.in. eksport drobiu z Polski, gdyĪ na te rynki
trafiaáo ok. 80% wywoĪonego z Polski miĊsa drobiowego (FAOSTAT, 2018).
W 2016 roku, w porównaniu z 1965 rokiem najwiĊkszy wzrost udziaáu w produkcji
miĊsa drobiowego osiągnĊáa Polska (o 12,4%). Zmniejszenie udziaáu nastąpiáo we Francji
(o 10,7%), we Wáoszech (o 8,8%) oraz w Wielkiej Brytanii (o 0,9%). Wzrost produkcji
drobiarskiej w Polsce w analizowanym okresie byá ponad 25-krotny, gdyĪ produkcja ta
wzrastaáa z poziomu 88,7 tys. t w 1965 roku do wielkoĞci 2 252,6 tys. t w 2016 roku.
Aktualnie produkcja ta rozwija siĊ najszybciej w Europie. WielkoĞü produkcji drobiarskiej
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wzrosáa w analizowanych latach takĪe w pozostaáych krajach unijnych, ale wzrost ten byá
mniej dynamiczny: w Niemczech produkcja ta wzrosáa 7,1-krotnie w 2016 roku
w porównaniu do 1965 roku, w Hiszpanii 6-krotnie, w Wielkiej Brytanii 4,7-krotnie, we
Francji prawie 2,8-krotnie, we Wáoszech 2,6-krotnie.
Od 2014 roku Polska jest liderem w produkcji drobiu w Europie. Przesądza o tym
miĊdzy innymi wysoka jakoĞü i efektywnoĞü produkcji, niska cena oraz rosnące
zapotrzebowanie na tanie i zdrowe Ĩródáo biaáka zwierzĊcego. W 2016 roku
wyprodukowano w Polsce ponad 2,2 mln ton miĊsa drobiowego, co oznaczaáo prawie 13%
wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Komisja Europejska prognozuje, Īe ten
wzrastający trend produkcji miĊsa drobiowego w Polsce siĊ utrzyma w najbliĪszych latach.
NajwaĪniejszymi czynnikami determinującymi wzrost tej produkcji w naszym kraju są
eksport i wzrastająca konsumpcja. Do 1998 roku przyrost konsumpcji miĊsa drobiowego
byá szybszy niĪ wzrost produkcji, natomiast od 1998 roku Polska staáa siĊ eksporterem tego
miĊsa oraz jego przetworów (StaĔko, 2011).
NajwiĊkszymi rynkami zbytu miĊsa drobiowego z Polski byáy gáównie paĔstwa UE, tj.
Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Francja, Buágaria i Sáowacja, gdzie trafia ok.
80% krajowego eksportu, jednak systematycznie roĞnie równieĪ sprzedaĪ na inne,
rozwijające siĊ rynki zagraniczne, takie jak Afryka i Azja.

Dyskusja
Na wysoką dynamikĊ wzrostu produkcji miĊsa drobiowego w Polsce záoĪyáo siĊ kilka
czynników. W Polsce ceny miĊsa drobiowego naleĪaáy do najniĪszych w Unii Europejskiej
(Utnik-BanaĞ, 2018). CzyĪewski i Danilczuk (2008) podali, Īe niewątpliwie cena jest
najwaĪniejszym czynnikiem decydującym o wysokiej konkurencyjnoĞci drobiu na rynkach
miĊdzynarodowych.
Wedáug OlszaĔskiej (2016), po wejĞciu Polski do UE nastąpiá dalszy wzrost produkcji
na tym rynku na skutek znacznego wzrostu zarówno eksportu, jak i importu miĊsa
drobiowego i jego produktów. Nastąpiáa natomiast widoczna zmiana relacji cen skupu
Īywca drobiowego do cen pozostaáych rodzajów Īywca. Przed akcesją ceny skupu Īywca
drobiowego byáy zbliĪone, a w wielu miesiącach wyĪsze od cen skupu Īywca wieprzowego
i woáowego. Od maja 2004 r. ceny skupu drobiu byáy najniĪsze w porównaniu do cen
skupu pozostaáych surowców miĊsnych (OlszaĔska, 2009). Ceny drobiu ksztaátowaáy róĪne
czynniki. WczeĞniejsze wyniki badaĔ wskazują, Īe w okresie 1995-2004 na cenĊ Īywca
decydujący wpáyw miaáy czynniki kosztowe (cena piskląt, paszy i pszenicy). (Utnik-BanaĞ
i ĩmija, 2016). Po wstąpieniu do struktur unijnych nastąpiá natomiast wzrost wpáywu
czynników popytowych, w tym sezonowy wzrost cen związany ze zwiĊkszonym popytem
na miĊso drobiowe w miesiącach letnich. Natomiast okresowy spadek popytu na miĊso
drobiowe związany z wystąpieniem ptasiej grypy wpáynąá istotnie na spadek cen Īywca
kurcząt brojlerów. Cena Īywca brojlerów wykazywaáa istotną dodatnią korelacjĊ z ceną
wieprzowiny i znacznie sáabsze powiązania z ceną woáowiny. Ponadto wykazano, Īe ceny
miĊsa kurcząt brojlerów cechuje sezonowoĞü (Utnik-BanaĞ, 2017). WyĪsze ceny obserwuje
siĊ latem (z kulminacją czerwiec – sierpieĔ), a niĪsze póĨną jesienią i zimą (listopad - luty).
Podobne tendencje podaáa OlszaĔska (2012), wykazując, Īe najkorzystniejszy do sprzedaĪy
drobiu byá zazwyczaj okres od lipca do paĨdziernika, a w pozostaáych miesiącach ceny, ale
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takĪe i podaĪ byáy niĪsze od Ğredniej, a najmniej korzystna sprzedaĪ wystĊpowaáa w
grudniu, styczniu, lutym i kwietniu.
W latach 2007-2016 najwyĪsze ceny wystĊpowaáy w Niemczech, Finlandii i na
Cyprze (Ğrednio powyĪej 240 Euro/100 kg), a najniĪsze byáy w Polsce, Wielkiej Brytanii i
Buágarii (poniĪej 150 Euro/100 kg). NajwiĊksze amplitudy zmian sezonowych cen
natomiast wystĊpowaáy w Polsce (Ğrednio 20%), Portugalii (15%), Belgii (11%) i Wielkiej
Brytanii (10%), najbardziej stabilne ceny byáy w Niemczech (3%) (Utnik-BanaĞ, 2017).
Nadal takĪe obserwowane byáy tendencje do wypierania z rynku miĊsa woáowego i
jego przetworów. SpoĪycie woáowiny w analizowanych latach w Polsce spadaáo,
wieprzowiny utrzymywaáo siĊ od wielu lat na poziomie ok. 40 kg, natomiast spoĪycie
miĊsa drobiowego systematycznie wzrastaáo i wynosiáo 30 kg na mieszkaĔca w 2017 roku
(FAOSTAT, 2018). Wzrost konsumpcji miĊsa drobiowego w Polsce bĊdzie coraz
wolniejszy, ale moĪliwoĞci jego wzrostu są wciąĪ duĪe, zwaĪywszy na to, Īe konsumpcja
drobiu w USA wynosi 45 kg na osobĊ, a w Izraelu ponad 60 kg.
ĝledzenie trendów rynkowych jest bardzo waĪne. Zdobywający coraz wiĊksze uznanie
ostatnio kierunek to brojlery wolno rosnące, który w Polsce zaczyna siĊ rozwijaü.

Podsumowanie i wnioski
Produkcja miĊsa drobiowego odznaczaáa siĊ wysoką dynamiką wzrostu. NajwiĊkszym
producentem miĊsa drobiowego w Ğwiecie byáy Stany Zjednoczone, Chiny oraz Brazylia.
Produkcja miĊsa drobiowego w tych trzech krajach stanowiáa ok. 45% produkcji Ğwiatowej
w 2016 roku. Pozostaáymi krajami liczącymi siĊ w Ğwiecie w produkcji drobiarskiej byáy:
Rosja, Indie, Meksyk, Japonia i Polska.
NajwiĊkszy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 miaá miejsce w Brazylii oraz
w Chinach. Natomiast udziaá Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii
Europejskiej w ujĊciu procentowym zmniejszaá siĊ. Produkcja miĊsa drobiowego w Unii
Europejskiej w 2016 roku wyniosáa 14,51 mln ton, co stanowiáo 12,1% Ğwiatowej
produkcji drobiarskiej i oznaczaáo 5-krotny wzrost produkcji w ostatnim
piĊüdziesiĊcioleciu.
Polska produkcja drobiarska zajmuje obecnie znaczącą pozycjĊ na rynku unijnym, jak
równieĪ Ğwiatowym. W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie byá
ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest najwiĊkszym producentem miĊsa drobiowego
w Unii Europejskiej z produkcją na poziomie okoáo 2,69 mln ton w 2017 roku,
wyprzedzając dotychczasowych liderów: Wielką BrytaniĊ i FrancjĊ. WiĊkszoĞü eksportu
trafiaáa do krajów Unii Europejskiej, jednak producenci rozwijali teĪ sprzedaĪ na nowe
rynki w Afryce (RPA) i Azji (Chiny i Korea). Kluczem do sukcesu wysokiej produkcji
miĊsa drobiowego w Polsce i wysokiego eksportu byáa wysoka jakoĞü produktów
drobiarskich, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe, atrakcyjna cena i Ğledzenie potrzeb
konsumentów.
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Starzenie siĊ spoáeczeĔstwa a wzrost gospodarczy w krajach
Unii Europejskiej
Demographical Ageing and Economic Growth in the UE
Countries
Synopsis. Z uwagi na wciąĪ pogáĊbiający siĊ proces demograficznego starzenia siĊ ludnoĞci
i znaczenie skutków tego procesu dla gospodarki, w artykule poddano analizie relacjĊ pomiĊdzy
starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa krajów Unii Europejskiej a wzrostem gospodarczym. Celem podjĊtych
badaĔ byáa próba okreĞlenia wpáywu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa na dynamikĊ wzrostu gospodarczego
w krajach UE 27. Okres badaĔ obejmowaá lata 1996-2016, dane pochodziáy z bazy Eurostatu oraz
Banku ĝwiatowego. Na potrzeby badaĔ uwzglĊdniono podziaá na kraje „starej” Unii i „nowej” Unii.
Za miarĊ wzrostu gospodarczego przyjĊto tempo wzrostu PKB, natomiast uwzglĊdnionymi miarami
staroĞci demograficznej byáy stopa staroĞci (odsetek osób w wieku 65+ w populacji) oraz
wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci (odsetek osób w wieku 80+ w populacji). Wykorzystano modele
panelowe. Stwierdzono, Īe demograficzne starzenie siĊ spoáeczeĔstwa ujemnie koreluje z dynamiką
wzrostu gospodarczego. W skonstruowanych modelach panelowych dla krajów „starej” Unii
wspóáczynniki regresji odpowiadające stopie staroĞci i wspóáczynnikowi sĊdziwej staroĞci wynosiáy
odpowiednio: –0,446 oraz –1,521, podczas gdy dla krajów „nowej” Unii byáy równe: –0,153 (dla
stopy staroĞci) oraz –0,980 (dla wspóáczynnika sĊdziwej staroĞci). Oznacza to, Īe negatywny wpáyw
starzenia siĊ ludnoĞci na tempo wzrostu PKB jest silniejszy w krajach „starej” Unii w porównaniu
z krajami „nowej” Unii.
Sáowa kluczowe: starzenie siĊ ludnoĞci, wzrost gospodarczy, Unia Europejska, modele panelowe
Abstract. Due to the still growing demographic aging process and the significance of this process
on the economy, the article analyzes relationship between the demographic aging of the European
Union countries and economic growth. The aim of the research was to determine the impact
of demographic aging on the rate of economic growth in the EU27. The research period covered the
years 2000-2015. Data from the Eurostat and the World Bank databases were used. The study adopted
a division into the “old” and “new” EU Member States. The rate of GDP growth was taken as the
measure of economic growth, while the measures of demographic aging included the old-age rate
(percentage of population aged 65 or over) and the venerable senility rate (share of the population
at the age of 80 or more in the general number of population). Panel models were used. It was found
that the demographical aging of society negatively correlates with the dynamics of economic growth.
In panel models constructed for countries of the "old" Union, regression coefficients for the old-age
rate and the venerable senility rate were respectively: –0,446 and –1,521, while for the "new" EU
countries were equal to: –0,153 (for the old-age rate) and –0,980 (for the venerable senility rate). This
means that the negative impact of demographic aging on the GDP growth rate is more strongly
observed in the countries of the "old" Union in comparison with the countries of the "new" Union.
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Wprowadzenie
Demografia, jako nauka o zjawiskach ludnoĞciowych w oczywisty sposób związana
jest z ekonomią. PrawidáowoĞci w rozwoju gospodarczym kraju czy regionu zawsze
bowiem wynikają z okreĞlonych decyzji i zachowaĔ czáowieka (ĝleszyĔski, 2010). Wpáyw
procesów ludnoĞciowych na Īycie gospodarcze dostrzegano juĪ w staroĪytnoĞci. Platon
i Arystoteles wskazywali, Īe problemy gospodarcze Grecji wynikaáy z nadmiaru ludnoĞci
w stosunku do obszaru i maáej urodzajnoĞci gleby. Platon byá zwolennikiem ograniczenia
liczby ludnoĞci, Arystoteles dowodziá, Īe nadmierny wzrost liczby ludnoĞci moĪe
doprowadziü do zmniejszenia potĊgi kraju i sprowadziü choroby spoáeczne. W staroĪytnym
Rzymie natomiast propagowano szybki wzrost liczby ludnoĞci, jako Ĩródáo potĊgi paĔstwa
(Zając, 2007). W XVI w. francuski uczony Jean Bodin formuáowaá tezĊ, Īe ludnoĞü jest
Ĩródáem siáy i bogactwa paĔstwa, gdyĪ liczba mieszkaĔców oznacza w prosty sposób
zwiĊkszenie potencjaáu gospodarczego i militarnego (ĝleszyĔski, 2010). KorzyĞci z duĪej
i rosnącej liczby ludnoĞci podnoszone byáy teĪ na gruncie teorii merkantylizmu (XVI-XVII
w.). Wskazywano na korzyĞci gospodarcze z duĪej i rosnącej liczby ludnoĞci, propagowano
politykĊ popierającą zawieranie związków maáĪeĔskich, duĪe rodziny, poprawĊ zdrowia
publicznego, kontrolowaną emigracjĊ i imigracjĊ (Podstawowe…, 2013). LudnoĞü byáa
uwaĪana za waĪny czynnik bogactwa narodowego, toteĪ popieranie przyrostu ludnoĞci byáo
jednym z najwaĪniejszych celów polityki merkantylistycznej (Zając, 2007).
Pierwszą próbĊ sformuáowania zwartej teorii rozwoju ludnoĞci w powiązaniu
z rozwojem ekonomicznym podjąá na przeáomie XVIII i XIX w. ekonomista angielski
T.R. Malthus. Wedáug T.R. Malthusa liczba ludnoĞci wzrasta w postĊpie geometrycznym
(1,2,4,8,16,...) i podwaja siĊ co 25 lat, a produkcja Ğrodków ĪywnoĞciowych – w postĊpie
arytmetycznym (1,2,3,4,5,...), co grozi katastrofą (Podstawowe…, 2013).
Zainteresowanie ekonomistów kwestiami demograficznymi początkowo sprowadzaáo
siĊ jedynie do analiz wpáywu wielkoĞci populacji oraz tempa jej wzrostu na procesy
gospodarcze. Dopiero w póĨniejszym okresie dostrzeĪono, iĪ obok liczby ludnoĞci
znaczenie ma równieĪ jej wewnĊtrzna struktura. Gdy w drugiej poáowie XX w. populacje
zaczĊáy siĊ intensywnie starzeü, pojawiáa siĊ potrzeba gáĊbszej refleksji naukowej nad
nastĊpstwami procesu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa (Jurek, 2012).
Starzenie siĊ spoáeczeĔstwa, tj. wzrost udziaáu ludnoĞci w starszym wieku (65 lat
i wiĊcej) wĞród ogóáu mieszkaĔców, jest skutkiem przemian demograficznych
polegających na przejĞciu od wysokich do niskich wskaĨników umieralnoĞci oraz
wskaĨników páodnoĞci (Bloom i in., 2003). Podstawową konsekwencją zachodzącej
transformacji demograficznej jest istotny spadek zasobów pracy, co musi przekáadaü siĊ
niekorzystnie na perspektywy wzrostu gospodarczego. Zmniejsza siĊ bowiem grupa
ludnoĞci mająca najistotniejszy wpáyw w kreowaniu PKB, a wzrasta znacząco grupa
Ğwiadczeniobiorców (Strzelecki, 2012).
NaleĪy jednak wskazaü, Īe zarazem to wáaĞnie wzrost gospodarczy jest jednym
z waĪniejszych czynników determinujących procesy demograficzne. Tak wiĊc miĊdzy
demografią a wzrostem gospodarczym wystĊpują záoĪone sprzĊĪenia zwrotne, które nie
áatwo jest skwantyfikowaü. Rezultaty tych wzajemnych powiązaĔ zaleĪą bowiem od wielu
czynników, zarówno iloĞciowych, jak i jakoĞciowych (MączyĔska, 2010). Jednym
z czynników iloĞciowych jest struktura wiekowa ludnoĞci, a ta z kolei okreĞla poziom
staroĞci spoáeczeĔstwa.
W. Florczak i M. PrzybyliĔski (2016) wskazują na wzajemne powiązania procesów
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ekonomicznych i demograficznych uzasadniając, iĪ moĪna przyjąü, Īe uwarunkowania
ekonomiczne są endogeniczne wzglĊdem rozwoju demograficznego. Autorzy wyjaĞniają,
Īe uwarunkowania ekonomiczne wpáywają jedynie na strumienie procesów
demograficznych i przyczyniają siĊ do zmian w oczekiwanej dáugoĞci Īycia, co w krótkim
okresie nieznacznie wpáywa na poziom zasobów demograficznych. Natomiast
oddziaáywanie zasobów demograficznych na procesy ekonomiczne jest natychmiastowe
i kluczowe, co wyraĪa siĊ np. w podaĪy pracy.
Zmniejszające siĊ zasoby pracy spowodowane starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa stają siĊ
ogromnym wyzwaniem dla tworzenia PKB (Strzelecki, 2012). Siáa robocza jest kluczowym
czynnikiem produkcji, a zatem jej ubytek, bĊdący nastĊpstwem spadku liczby ludnoĞci
w wieku produkcyjnym, przekáada siĊ bezpoĞrednio na zmniejszenie siĊ produkcji/PKB
ogóáem (Florczak, PrzybyliĔski, 2016).
W literaturze przedmiotu badania podejmujące związek procesów demograficznych
ze wzrostem gospodarczym są bardzo skromne. Ograniczają siĊ na ogóá do analiz wpáywu
zmian liczebnoĞci populacji na tempo wzrostu gospodarczego (w ujĊciu globalnym i per
capita). Kompleksowa, przejrzysta teoria áącząca wzrost gospodarczy z liczbą oraz
strukturą ludnoĞci nie zostaáa dotychczas wypracowana. Jak podaje ĝleszyĔski (2010,
s. 57): „najczĊĞciej wymieniana w podrĊcznikach demografii i ekonomii teoria (wáaĞciwie
quasi-teoria) rozwoju transformacji demograficznej nie jest explicite rozwiązaniem
wiąĪącym ĞciĞle wzrost, stagnacjĊ lub spadek gospodarczy z odpowiednimi iloĞciowymi
procesami demograficznymi w przestrzeni”.
Wobec wciąĪ pogáĊbiającego siĊ procesu starzenia siĊ ludnoĞci oraz znaczenia
skutków tego procesu dla rozwoju gospodarczego istotne jest prowadzenie analiz
w zestawieniu: procesy demograficzne-wzrost gospodarczy. Celem podjĊtych badaĔ byáa
próba kwantyfikacji wpáywu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa na dynamikĊ wzrostu
gospodarczego w krajach Unii Europejskiej (UE 27). Jednostką badawczą byá kraj, przy
czym z badaĔ wyáączona zostaáa Chorwacja ze wzglĊdu na brak danych. W opracowaniu
przyjĊto za Florczakiem i PrzybyliĔskim (2016), Īe procesy gospodarcze są endogeniczne
wzglĊdem procesów demograficznych.
Analizą objĊto okres 1996-2016. Materiaá empiryczny stanowiáy dane publikowane
przez Eurostat oraz Bank ĝwiatowy. Do wykonania niezbĊdnych obliczeĔ wykorzystano
program GRETL.

Metoda badaĔ
Z uwagi na charakter danych (dane panelowe), do realizacji przyjĊtego celu
wykorzystane zostaáy modele panelowe. Terminem „dane panelowe” okreĞla siĊ dane,
powstające z poáączenia szeregów czasowych obserwacji dla jednostek przekrojowych.
Modele panelowe (ang. panel data models) to modele ekonometryczne szacowane na
podstawie danych panelowych. W przypadku takich modeli zakáada siĊ, Īe na
ksztaátowanie siĊ zmiennej objaĞnianej wpáywają, oprócz zmiennych objaĞniających,
pewne niemierzalne, staáe w czasie i okreĞlone dla danego obiektu czynniki, zwane
efektami indywidualnymi (lub grupowymi) (DaĔska-Borsiak, 2009).
Badania przeprowadzone z zastosowaniem modeli panelowych do analiz
ekonometrycznych prezentują L. Mátyás, P. Sevestr (2008). WagĊ stosowania modeli
panelowych podkreĞlają takĪe m.in. H.-J. Andreß, K. Golsch oraz A. Schmidt-Catran
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(2013). Modele te z powodzeniem mogą byü stosowane w analizie zjawisk ekonomicznych,
w szczególnoĞci dla realizacji celu sygnalizowanego w niniejszym opracowaniu.
Ze wzglĊdu na coraz wiĊksze zainteresowanie modelami panelowymi w objaĞnianiu
ksztaátowania siĊ zjawisk ekonomicznych, w literaturze przedmiotu dokonano podziaáu
danych panelowych na mikropanele i makropanele. Mikropanele to dane, które
charakteryzują siĊ duĪą liczbą obserwacji przekrojowych oraz niewielka liczbą obserwacji
opisujących poszczególne obiekty w czasie (jako przykáad moĪna tutaj wymieniü dane
dotyczące gospodarstw indywidualnych). Makropanele natomiast są to zbiory danych,
które cechuje mniejsza liczba obserwacji przekrojowych oraz dáuĪszy szereg czasowy,
siĊgający kilkudziesiĊciu okresów (jako przykáady moĪna tutaj wymieniü dane
makroekonomiczne dotyczące paĔstw Unii Europejskiej) (DaĔska-Borsiak, 2011).
Najprostszym sposobem estymacji parametrów strukturalnych modelu panelowego
jest estymator panelowy MNK. JednakĪe w przypadku wykorzystania tego estymatora
naleĪy przyjąü dosyü restrykcyjne zaáoĪenia mówiące o homogenicznoĞci populacji oraz
tym, Īe róĪnice zachodzące pomiĊdzy rzeczywistymi wartoĞciami zmiennej zaleĪnej,
a wartoĞciami teoretycznymi są jedynie nastĊpstwem wystĊpowania skáadnika losowego
(Geise, 2013). W praktyce zaáoĪenia te są trudne do speánienia ze wzglĊdu na
niejednorodnoĞü badanych populacji. Koniecznym jest zatem uwzglĊdnienie w modelu
róĪniü pomiĊdzy poszczególnymi obiektami w postaci efektów staáych lub losowych.
W związku z tym wprowadzono rozróĪnienie i wyodrĊbniono (Maddala, 2008; Dougherty,
2011):
 modele z efektami staáymi (ustalonymi) (ang. fixed effects regression models), które
stosuje siĊ w przypadku stwierdzenia wystĊpowania efektów indywidualnych. Zakáada
siĊ przy tym wystĊpowanie nieznanych (nieobserwowalnych), ale staáych w czasie róĪnic
pomiĊdzy obiektami. Model taki ma postaü:
ݕ௧ ൌ ݔ௧ ߚ  ߤ  ߝ௧ ,

(1)

gdzie ߤ jest to staáy w czasie efekt indywidualny i-tego obiektu, ߝ௧ – czysty báąd losowy
dla i-tego obiektu w czasie t;
 modele z efektami losowymi (modele z dekompozycją skáadnika losowego) (ang.
random effects regression models), w których kaĪdej jednostce przypisuje siĊ pewną
zmienną losową, której realizacja odpowiada za efekt indywidualny ߤ w danym okresie.
àączny báąd losowy skáada siĊ wtedy z efektu indywidualnego (efektu losowego ߤ ) oraz
czystego báĊdu losowego ߝ௧ . koniecznym staje siĊ wtedy zastosowanie uogólnionego
estymatora najmniejszych kwadratów (UMNK).
Ze wzglĊdu na moĪliwoĞü wystĊpowania efektów indywidualnych, modele panelowe
powinny zostaü podawane testom statystycznym weryfikującym zasadnoĞü ich
zastosowania. Celem tych testów jest wskazanie najbardziej odpowiedniej metody
estymacji parametrów strukturalnych modeli. W literaturze podaje siĊ trzy najczĊĞciej
stosowane testy weryfikujące. Pierwszym z nich jest test Walda, który stosuje siĊ do
testowania istotnoĞci efektów ustalonych (Geise, 2013). Na podstawie testu Hausmana
dokonuje siĊ wyboru miĊdzy estymatorem efektów staáych a estymatorem losowych
efektów indywidualnych (Hausman, 1978). Testowanie efektów losowych odbywa siĊ
natomiast przy wykorzystaniu testu Breuscha-Pagana (Breusch, Pagan, 1980).
W modelach panelowych skonstruowanych w ramach prezentowanych badaĔ
za zmienną objaĞnianą przyjĊto podstawową miarĊ wzrostu gospodarczego, jaką jest tempo
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wzrostu PKB mierzone procentowymi zmianami PKB wzglĊdem roku poprzedniego.
Zmiennymi objaĞniającymi byáy zmienne opisujące poziom staroĞci demograficznej
w poszczególnych paĔstwach UE. StopieĔ zaawansowania staroĞci demograficznej moĪe
byü oceniony przy wykorzystaniu wielu róĪnych miar. Najpopularniejsze z nich
przedstawiają relacje miĊdzy liczbą osób w okreĞlonych grupach wieku (Podogrodzka,
2016). W niniejszym opracowaniu jako zmienne objaĞniające przyjĊto stopĊ staroĞci (udziaá
ludnoĞci w wieku 65 lat i powyĪej, tj. 65+, w ogólnej liczbie ludnoĞci) oraz miarĊ bĊdącą
jej uzupeánieniem, tj. wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci (odsetek osób w wieku 80 lat
i powyĪej, tj. 80+, w populacji ogóáem). Autorzy mają ĞwiadomoĞü, Īe przyjĊte do badaĔ
mierniki nie wyczerpują katalogu miar charakteryzujących proces starzenia siĊ ludnoĞci.
Ograniczono siĊ jednak do dwóch wskazanych miar, jako jednych z podstawowych
opisujących zmiany demograficzne w spoáeczeĔstwie.
WyodrĊbniono trzy grupy modeli: dla 27 krajów UE áącznie (UE 27), dla krajów
„starej” Unii (UE 15) oraz dla krajów „nowej” Unii (EĝW), tj. nowych paĔstw
czáonkowskich, które wstąpiáy do UE w 2004 r. bądĨ póĨniej.

Wyniki badaĔ
Poziom staroĞci demograficznej w najprostszy sposób moĪna okreĞliü wyznaczając
udziaá osób starszych w ogólnej liczbie ludnoĞci. Przyjmując za próg staroĞci wiek 65 lat
(Król, 2014) wyznacza siĊ stopĊ staroĞci (wspóáczynnik staroĞci), czyli udziaá osób
w wieku 65 lat i wiĊcej w populacji ogóáem. Uzupeánieniem stopy staroĞci jest
wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci obrazujący udziaá osób najstarszych (w wieku 80 lat
i wiĊcej) w liczbie ludnoĞci ogóáem. Zmiany tych udziaáów, obserwowane w latach 19962016 wskazują na wyraĨnie postĊpujący proces starzenia siĊ spoáeczeĔstw w krajach Unii
Europejskiej (rys. 1).
25
20
15
10
5

65 lat i wiĊcej

80 lat i wiĊcej

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

0-14 lat

Rys. 1. Udziaá osób starszych i dzieci w ogólnej liczbie ludnoĞci (%) w krajach UE w latach 1996-2016
Fig. 1. Percentage share of older people and children in the total population in EU countries in 1996-2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.
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W badanym okresie 1996-2016, udziaá osób starszych (65+) wzrósá o 5,6 p.p.,
osiągając w 2016 r. poziom 23%. Oznacza to, Īe juĪ w 2016 r. blisko co czwarty
mieszkaniec Unii Europejskiej osiągnąá wiek co najmniej 65 lat, a prognozy demograficzne
wskazują, Īe w ciągu kolejnych dziesiĊcioleci sytuacja bĊdzie siĊ pogarszaü. JednoczeĞnie
obserwuje siĊ wzrostu udziaá osób sĊdziwych (80+). Udziaá ten zwiĊkszyá siĊ w badanym
okresie o 1,9 p.p. Zaobserwowanym zmianom udziaáów osób starszych i najstarszych
towarzyszyá spadek udziaáu dzieci (w wieku 0-14 lat) w populacji ogóáem o 2,5 p.p.
PostĊpujące przemiany demograficzne są tym bardziej niepokojące, Īe prowadzą do
systematycznego kurczenia siĊ zasobów siáy roboczej oraz wzrostu liczby osób
pobierających Ğwiadczenia emerytalne, przy zmniejszającej siĊ liczbie osób finansujących
te Ğwiadczenia.
Wzrost udziaáu osób starszych (65+) oraz sĊdziwych (80+) w populacji ogóáem
zaobserwowano w badanym okresie nie tylko globalnie – w caáej Unii – ale równieĪ
w kaĪdym kraju czáonkowskim (rys. 2 i 3). Przy tym moĪna zauwaĪyü róĪnicĊ w poziomie
staroĞci w podziale na kraje „starej” Unii i „nowej” Unii. MieszkaĔcy UE 15 są Ğrednio
starsi niĪ mieszkaĔcy nowych krajów czáonkowskich, jednak ta róĪnica maleje w czasie.
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Rys. 2. Udziaá osób w wieku 65 lat i wiĊcej w ogólnej liczbie ludnoĞci (%) w krajach UE w 1996 r. i 2016 r.
Fig. 2. Percentage share of people aged 65 and more in the total population in the EU countries in 1996 and 2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

O ile w 1996 r. wspóáczynnik staroĞci demograficznej w krajach „starej” Unii wahaá
siĊ w przedziale od 13,7% (w Irlandii) do 21,2% (w Szwecji), to w krajach „nowej” Unii
zamykaá siĊ w przedziale od 12,5% (w Sáowacji) do 17,4% (w Buágarii), przy czym
w Īadnym kraju „nowej” Unii nie przekroczyá Ğredniej unijnej wynoszącej 17,4%. NaleĪy
jednak zauwaĪyü, Īe w 2016 r. róĪnice w poziomie staroĞci obu grup krajów nie byáy juĪ
tak znaczne. Cztery kraje „nowej” Unii (Buágaria, àotwa, Estonia, Litwa) miaáy juĪ,
w 2016 r., stopĊ staroĞci na poziomie wyĪszym niĪ Ğrednia unijna równa 23,0%.
Podobne tendencje zaobserwowano w odniesieniu do wspóáczynnika sĊdziwej
staroĞci. JednakĪe w tym przypadku udziaá osób w wieku 80 lat i wiĊcej w krajach „nowej”
Unii utrzymaá siĊ na niĪszym poziomie niĪ w krajach „starej” Unii w caáym badanym
okresie. W Īadnym kraju „nowej” Unii wspóáczynnik ten nie przekroczyá ani nie osiągnąá
Ğredniej unijnej i w 2016 r. zamknąá siĊ w przedziale od 3,2% (Sáowacja) do 5,3% (Litwa),
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podczas gdy wĞród krajów UE 15 wahaá siĊ od 3,1% (Irlandia) do 6,7% (Wáochy), przy
Ğredniej unijnej wynoszącej 5,4%. PogáĊbione badania w tym zakresie, potwierdzające
zaobserwowane tendencje przeprowadziáa E. Wasilewska (2017) konstruując rankingi
krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia zaawansowania staroĞci demograficznej.
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Rys. 3. Udziaá osób w wieku 80 lat i wiĊcej w ogólnej liczbie ludnoĞci (%) w krajach UE w 1996 r. i 2016 r.
Fig. 3. Percentage share of people aged 80 and more in the total population in the EU countries in 1996 and 2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

Aby zrealizowaü cel sformuáowany we wstĊpie, przeprowadzono analizĊ empiryczną
z wykorzystaniem danych panelowych. Ze wzglĊdu na charakter danych rozwaĪono trzy
typy estymatorów: panelowy MNK, fixed effects (FE) oraz random effects (RE). Wyboru
najwáaĞciwszego z nich dokonano drogą analizy heteroskedastycznoĞci skáadnika
losowego, z wykorzystaniem testów opisanych w czĊĞci metodycznej. W pierwszym kroku
za pomocą testu Walda badano, czy wprowadzenie zróĪnicowanych wyrazów wolnych dla
i-tych obiektów daje dokáadniejsze oszacowania parametrów modelu danych panelowych.
NastĊpnie, badano zaáoĪenia o staáoĞci wariancji skáadnika losowego dla obiektów (test
Breuscha-Pagana) oraz wáasnoĞci estymatorów FE oraz RE, po czym dokonywano wyboru
nieobciąĪonego
estymatora
(test
Hausmana).
Wyniki
testów,
wskazujące
najodpowiedniejszą postaü modelu panelowego zaprezentowano w tabeli 1.
W przypadku wszystkich krajów UE zarówno w modelu, w którym zmienną
objaĞniającą byáa stopa staroĞci, jaki i odsetek osób 80+, w testach Walda oraz BreuschaPagana odrzucono hipotezĊ zerową o braku zróĪnicowania efektów indywidualnych na
korzyĞü hipotezy alternatywnej, uznając tym samym estymator FE, jako najbardziej
odpowiedni w przypadku testu Walda oraz estymator RE, w przypadku testu BreuschaPagana. RozstrzygniĊcie problemu polegającego na wyborze najlepszego estymatora
stanowiá w tym przypadku test Hausmana, którego wynik wskazaá na brak podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej o wystĊpowaniu zgodnoĞci obu estymatorów – dla efektów
ustalonych i efektów losowych, przy czym estymator efektów losowych byá bardziej
efektywny. Tak wiĊc w Ğwietle testu Hausmana, modelem efektywniejszym i tym samym
najlepiej opisującym zmiennoĞü tempa wzrostu PKB w grupie wszystkich krajów UE byá
model z efektami losowymi RE.
UwzglĊdnienie w badaniu krajów jedynie „starej” UE spowodowaáo zmianĊ
w wyborze estymatora do oszacowania parametrów modelu, w którym zmienną
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objaĞniającą byáa stopa staroĞci. W wyniku przeprowadzenia testu Walda stwierdzono brak
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o barku zróĪnicowania efektów indywidualnych.
Dodanie wiĊc tych efektów jest zbyteczne, a estymator MNK, w przypadku modelu,
w którym zmienną objaĞniającą byáa stopa staroĞci, jest najbardziej odpowiedni.
W przypadku modeli dla krajów „nowej” UE, zarówno gdy zmienną objaĞniającą byáa
stopa staroĞci jak i odsetek osób w wieku 80+, wykonane testy wskazaáy wybór estymatora
MNK. Oznacza to, Īe w Ğwietle testu Walda, modelami efektywniejszymi i tym samym
najlepiej opisującymi zmiennoĞü tempa wzrostu PKB byáy w tym przypadku modele
zakáadające brak efektów indywidualnych (zbiorowoĞü krajów „nowej” Unii byáa
homogeniczna).
Tabela 1. Testy heteroskedastycznoĞci dla modeli panelowych
Table 1. Heteroscadasticity tests for panel models
Testy

Zmienna objaĞniająca – stopa staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

Test Walda

F(26; 539) = 1,713
wartoĞü p = 0,016

F(14; 299) = 1,048
wartoĞü p = 0,405

F(11; 239) = 1,383
wartoĞü p = 0,182

Test Breuscha-Pagana

LM = 5,063
wartoĞü p = 0,024

LM = 0,004
wartoĞü p = 0,952

LM = 0,018
wartoĞü p = 0,892

Test Hausmana

H = 0,173
wartoĞü p = 0,678

H = 0,075
wartoĞü p = 0,784

H = 4,785
wartoĞü p = 0,029

RE

MNK

MNK

Estymator:
Testy

Zmienna objaĞniająca – wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

Test Walda

F(26; 539) = 1,581
wartoĞü p = 0,035

F(14; 299) = 1,931
wartoĞü p = 0,023

F(11; 239) = 1,279
wartoĞü p = 0,237

Test Breuscha-Pagana

LM = 3,189
wartoĞü p = 0,074

LM = 4,322
wartoĞü p = 0,038

LM = 0,089
wartoĞü p = 0,765

Test Hausmana

H = 0,543
wartoĞü p = 0,461

H = 0,007
wartoĞü p = 0,933

H = 3,265
wartoĞü p = 0,071

RE

RE

MNK

Estymator:

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Banku ĝwiatowego.

Wyniki oszacowaĔ parametrów modeli panelowych uzyskanych przy zastosowaniu
odpowiednich estymatorów przedstawiono w tabeli 2. RozwaĪając modele dla wszystkich
krajów UE, krajów „starej” UE jak i „nowej” UE, we wszystkich przypadkach stwierdza siĊ
istotną zaleĪnoĞü miĊdzy zmiennymi objaĞniającymi a tempem wzrostu PKB. Zarówno
stopa staroĞci (odsetek osób w wieku 65+ w populacji ogóáem), jak i wspóáczynnik
sĊdziwej staroĞci (odsetek osób w wieku 80+ w populacji ogóáem) są ujemnie skorelowane
z dynamiką PKB.
Najsilniejszą ujemną zaleĪnoĞü miĊdzy tempem wzrostu PKB a zmiennymi
demograficznymi zaobserwowano w przypadku krajów „starej” Unii. Otrzymano tu dla
stopy staroĞci i wspóáczynnika sĊdziwej staroĞci oceny parametrów równe odpowiednio:
-0,446 oraz -1,521. Oznacza to, Īe wraz ze wzrostem stopy staroĞci o 1 p.p. tempo wzrostu
PKB spada przeciĊtnie o 0,446 p.p., natomiast w przypadku zwiĊkszenia o 1 p.p odsetka
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osób w wieku 80+, moĪna oczekiwaü spadku tempa wzrostu PKB o 1,521 p.p. Wynik taki
jest merytorycznie uzasadniony, gdyĪ osoby máodsze w grupie 65+ czĊsto jeszcze pracują,
nie stanowią, wiĊc tak duĪego obciąĪenia dla wydatków publicznych jak osoby w wieku
80+.
Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modeli panelowych
Table 2. Results for the estimation of parameters in panel models
Wyszczególnienie
WartoĞü parametru
IstotnoĞü
WielkoĞü panelu
Wyszczególnienie
WartoĞü parametru
IstotnoĞü
WielkoĞü panelu

Zmienna objaĞniająca – stopa staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

-0,351

-0,446

-0,153

0,000

0,000

0,073

567 obserwacji

315 obserwacji

252 obserwacji

Zmienna objaĞniająca – wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

-1,265

-1,521

-0,980

0,000

0,000

0,001

567 obserwacji

315 obserwacji

252 obserwacji

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Banku ĝwiatowego.

Dla krajów „nowej” Unii odnotowano sáabsze zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi
zmiennymi niĪ w przypadku krajów „starej” Unii. Ocena parametru dla zmiennej stopa
staroĞci wyniosáa –0,153, co oznacza, Īe przy wzroĞcie o 1 p.p odsetka osób w wieku 65+
oczekiwany spadek tempa wzrostu PKB wynosi 0,153 p.p. Natomiast w odniesieniu do
odsetka osób najstarszych (80+), ocena parametru równa jest –0,980, tak wiĊc wzrost tego
odsetka o 1 p.p. przekáada siĊ na spadek tempa wzrostu PKB przeciĊtnie o 0,980 p.p.
Niekorzystna relacja miĊdzy wzrostem gospodarczym a starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa
moĪe byü rezultatem zarówno zmniejszenia zasobów siáy roboczej, jak i ograniczenia
moĪliwoĞci inwestycyjnych wskutek malejących oszczĊdnoĞci – cechy charakterystycznej
dla starzejącego siĊ spoáeczeĔstwa (Urbaniak i in., 2015). Jednak przede wszystkim
wzrastający udziaá osób starszych w spoáeczeĔstwie staje siĊ coraz wiĊkszym obciąĪeniem
dla finansów publicznych z uwagi na wzrastające wydatki emerytalno-rentowe, koszty
opieki zdrowotnej, koszty usáug opiekuĔczych dla osób starszych przy zmniejszającej siĊ
liczbie osób finansujących te wydatki.
Starzenie siĊ spoáeczeĔstwa moĪe przekáadaü siĊ na spadek oszczĊdnoĞci obywateli.
Ten z kolei przyczynia siĊ do spadku inwestycji i wpáywa hamująco na gospodarkĊ
(Gradzewicz, 2016). Teoretyczną relacjĊ pomiĊdzy starzeniem siĊ a skáonnoĞcią do
oszczĊdzania opisuje hipoteza cyklu Īycia (ang. the life-cycle hypothesis). Zgodnie z tą
hipotezą ludzie w podeszáym wieku oraz osoby máodsze, które ksztaácą siĊ lub osiągają
dochody na niskim poziomie, oszczĊdzając mniej, niĪ osoby w Ğrednim wieku. Analiza
literatury przedmiotu wskazuje jednakĪe, Īe kwestia empirycznej sáusznoĞci tej hipotezy
jest nadal otwartym problemem badawczym. Szczególnie brak jest empirycznych dowodów
na to, Īe ludzie mniej oszczĊdzają pod koniec swojego Īycia. Sáabszy związek pomiĊdzy
badanymi zmiennymi w krajach „nowej” Unii moĪna zatem táumaczyü tym, iĪ w krajach
tych wspóáczynnik oszczĊdzania dla osób starszych moĪe byü wyĪszy, niĪ przewidywany
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zgodnie hipotezą cyklu Īycia, ze wzglĊdu na motywacjĊ przezornoĞciową oraz wiĊkszą
gotowoĞü wspomagania dzieci w przyszáoĞci (Chawla i in., 2007).
Warto wskazaü, iĪ badania zaleĪnoĞci miĊdzy stopą staroĞci a tempem wzrostu PKB
w krajach Unii Europejskiej prowadzili teĪ Urbaniak i inni (2015, s. 63). Wedáug tych
autorów „nie obserwuje siĊ istotnego zróĪnicowania miĊdzy krajami „starej” i „nowej” UE
pod wzglĊdem oddziaáywania udziaáu osób w wieku 65+ na tempo wzrostu PKB”. NaleĪy
wskazaü, Īe badania prowadzone w ramach niniejszej pracy pozwoliáy zauwaĪyü istotne
róĪnice miĊdzy krajami „starej” i „nowej” Unii w tym zakresie. Stwierdzono, Īe negatywny
wpáyw starzenia siĊ populacji jest silniejszy w krajach „starej” Unii niĪ w nowych krajach
czáonkowskich. Warto podkreĞliü, Īe autorzy cytowanego opracowania (Urbaniak i in.,
2015) stosowali bardzo uproszczone narzĊdzia badawcze, posáugując siĊ modelami regresji
prostej konstruowanymi na podstawie danych uĞrednionych, przy czym korzystali z danych
pochodzących z krótkiego szeregu czasowego (2010-2013), co w zasadzie nie upowaĪnia
do niebudzącego wątpliwoĞci wnioskowania o wystĊpowaniu zaleĪnoĞci przyczynowoskutkowej pomiĊdzy badanymi zmiennymi. Badania zaprezentowane w niniejszej pracy
prowadzone byáy przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy ekonometrycznej, stosowano
modele panelowe, których uĪycie byáo uzasadnione z uwagi na wystĊpowanie efektów
indywidualnych.
RozwaĪając relacje miĊdzy procesami demograficznymi a wzrostem gospodarczym
naleĪy mieü na uwadze, Īe proces starzenia siĊ spoáeczeĔstw moĪe mieü równieĪ skutki
pozytywne dla kreowania PKB. NaleĪy podkreĞliü, Īe chociaĪ prognozy zmian
demograficznych są pesymistyczne – zapowiadają moĪliwą destabilizacjĊ finansów
publicznych, to z drugiej strony zaistniaáa sytuacja ekonomiczna moĪe spowodowaü
zagospodarowanie pewnej niszy rynkowej. W opinii niektórych ekonomistów proces
starzenia siĊ spoáeczeĔstw moĪe mieü pozytywny wpáyw na gospodarkĊ, poprzez
pobudzanie zapotrzebowania na nowe produkty i usáugi dostosowane do potrzeb osób
starszych. W literaturze przedmiotu zostaáo nawet wypracowane pojĊcie tzw. srebrnej
gospodarki (ang. silver economy), czyli gospodarki, generującej usáugi skierowane gáównie
do tej grupy wiekowej (Nietupska, 2015).

Podsumowanie
Analizy powiązaĔ miĊdzy demografią a ekonomią zyskują na znaczeniu z uwagi
na coraz szybciej postĊpujący proces starzenia siĊ spoáeczeĔstwa (wzrastający udziaá osób
w wieku starszym w populacji). Szczególnie istotne są badania skutków, jakie niesie ten
proces dla gospodarki. Pomimo tego, iĪ problem ten jest w literaturze oraz praktyce szeroko
dyskutowany, to nastĊpstwa procesu demograficznego starzenia siĊ ludnoĞci wciąĪ
pozostają niedostatecznie rozpoznane. Wydaje siĊ zatem celowe zbadanie procesu starzenia
siĊ spoáeczeĔstw oraz wpáywu tego procesu na rozwój gospodarczy wieloma niezaleĪnymi
od siebie metodami.
W opracowaniu poddano analizie relacjĊ pomiĊdzy starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa
krajów Unii Europejskiej a wzrostem gospodarczym przy wykorzystaniu modeli
panelowych. Zaprezentowane modele pozwoliáy wskazaü, iĪ wzrost gospodarczy jest
ujemnie skorelowany ze starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa. Stwierdzono, Īe ujemny wpáyw
zmiennych demograficznych, tj. stopy staroĞci (odsetka osób w wieku 65+ w populacji)
i wspóáczynnika sĊdziwej staroĞci (odsetka osób w wieku 80+ w populacji) jest silniejszy
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w krajach „starej” Unii w porównaniu z krajami „nowej” Unii. Otrzymane wspóáczynniki
regresji odpowiadające stopie staroĞci i wspóáczynnikowi sĊdziwej staroĞci w modelach dla
krajów „starej” Unii wynosiáy odpowiednio: -0,446 oraz -1,521, podczas gdy dla krajów
„nowej” Unii byáy równe: -0,153 (dla stopy staroĞci) oraz -0,980 (dla wspóáczynnika
sĊdziwej staroĞci).
Warto nadmieniü, Īe zaprezentowane modele nie wyczerpują katalogu zmiennych
objaĞniających dynamikĊ wzrostu gospodarczego. W celu opracowania modeli, które
w peániejszym stopniu opisywaáyby analizowany problem, naleĪaáoby wáączyü inne
zmienne makroekonomiczne, w tym zmienne opisujące w peániejszy sposób sytuacjĊ
demograficzną w poszczególnych krajach. Tak wiĊc problem zasygnalizowany
w niniejszym opracowaniu wymaga dalszych, pogáĊbionych badaĔ. Badania w tym zakresie
mogą byü pomocne w okreĞlaniu i usuwaniu negatywnych nastĊpstw starzenia siĊ
spoáeczeĔstwa oraz dostosowaniu instrumentów wspierania rozwoju spoáecznogospodarczego na szczeblu europejskim jak i krajowym.
RozwaĪając relacje miĊdzy starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa a wzrostem gospodarczym,
naleĪy mieü na uwadze – oprócz zagroĪeĔ dla gospodarki, jakie niesie ze sobą zwiĊkszająca
siĊ liczba osób starszych – równieĪ aspekty pozytywne. W krajach rozwiniĊtych ujawnia
siĊ tzw. srebrna gospodarka, która w istotnym stopniu korzysta z doĞwiadczeĔ osób
starszych na rynku pracy. Przede wszystkim jednak postrzega te osoby jako waĪną grupĊ
konsumentów, o zwiĊkszającym siĊ znaczeniu rynkowym i o specyficznych potrzebach.
Zaspokajanie tych potrzeb pozytywnie wpáywa na kreowanie PKB, stając siĊ szansą
na rozwój gospodarczy.
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The Enterprise’s Financial Condition Assessment
as a Component of its Creditworthiness
Abstract. The article covers aspects of financial condition analysis regarding creditworthiness of
Ukrainian agricultural enterprises that had to operate in unstable economic conditions in 2009-2017.
It is proposed to improve methodological approaches to financial assessment of an enterprise – a
potential borrower, due to changes in the economy, in particular in the financial sector, which have
been influenced by crises that have shaken the Ukrainian economy twice in the past ten years. The
proposed approaches to assessing the financial condition of an agricultural enterprise as a component
of its creditworthiness increase the accuracy and credibility of such assessments and help to minimize
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Introduction
This is the second of five articles describing research conducted to assess the
creditworthiness of Ukrainian enterprises and the impact of such assessment on credit rates.
Within the study, it was assumed that evaluation of credit worthiness of enterprises
involves four factors, including: a credit history of a company (Wasilewska, Davydenko,
2017), its financial state, a business plan and adequacy of collateral. The article describes
the results of financial condition assessments for enterprises.
In order for results of the study to be reasonable and credible, one should consider
economic processes that took place in the Ukrainian economy from 2007 to 2017. The
environment in which an enterprise operates in has a significant impact on its activities and
financial performance. Financial results of Ukrainian companies versus inflation in Ukraine
in 2001-2016 are shown in Table 1.
The first crisis that hit Ukraine in 2008 was a continuation of the global financial crisis
that began in the USA. The impact of the initial financial shock on the Ukrainian economy
was one of the most serious in European countries. The devaluation of the Ukrainian
currency - hryvnia - reached 40% during 2008-2009. Of course, neither enterprises, nor
financial institutions (including banks) could react to such processes adequately.
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Table 1. Financcial Performance of Ukrainian Entterprises versus In
nflation
Financcial result before tax
growth
rate/rate of
o
decrease, %

L
Loss

Profit
rate of
decrease,
%

Inflation,
%

Accumulated
d
inflation, %

Year

millioon,
UAH
H

2002

14641

78

-227700

108

37411

94

999

105

2003

19643

134

-261744

115

45817

122

1088

114

2004

44578

2
227

-291166

111

73695

161

1122

128

2005

64371

144

-247944

85

89165

121

1100

141

2006

762253

118

-343955

139

110649

124

1122

158

2007

135898

178

-470977

137

182994

165

1177

184

2008

89954

7

-1847155

392

193669

106

1222

225

2009

-424415

-5574

-1864744

101

144059

74

1122

252

2010

58334

2
238

-1536755

82

212009

147

1099

175

2011

1222210

2
210

-1505166

98

272726

129

1055

288

2012

101885

83

-1760544

117

277939

102

1000

287

2013

292283

29

-2052311

117

234514

84

101

289

2014

-523587

-18888

-8581044

418

334517

143

1255

361

2015

-340100

65

-8153022

95

475202

142

1433

517

2016

-22 875

15587

-547 0322

67

524 175

111

1144

590

million,
UAH

million,
UAH

grrowth
raate, %

Source: Based on statistical dataa (Statistical Yearrbook of Ukrainee, 2017).

A new "era of lossess" has started for Ukrainian
n enterprises, as
a financial reesults of most
companies have turned negative sincce 2008. Thee enterprises have barely managed to
ment, when a new round of
o political innstability and
recover andd adapt to the new environm
military actiions struck in late 2013. Figure 1 clearly
y shows that 2008
2
and 20144 became the
starting poinnts for initiating new extreemely negativ
ve processes for Ukrainiann enterprises,
resulting in substantial lossses for the majority
m
of enteerprises.
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Fig. 1. Profit annd loss of Ukrainnian enterprises
Source: Based on statistical dataa (Statistical Yearrbook of Ukrainee, 2017).
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However, the economic situation in Ukraine has greatly worsened due to an extremely
high rate of price growth over the past 10 years. Thus, during 2000-2016 the level of
accumulated inflation reached 590%. In Figure 2, an attempt was made to show
profitability/loss of Ukrainian enterprises adjusted for inflation. After all, it is in this way
that one can correctly evaluate financial performance of companies operating under
conditions of high inflation. It should be noted that in 2015, profitability of enterprises was
1%; however, given the inflation, the situation deteriorated significantly – estimated loss
ratio of enterprises accounted for 43%.
20
10
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

-10
-20
-30
-40
-50
profitability of enterprises taking into account inflation, %

profitability of enterprises, %

Fig. 2. Profitability of Ukrainian enterprises adjusted for inflation
Source: Based on statistical data (Statistical Yearbook of Ukraine, 2017).

In such circumstances, the attractiveness of enterprises as potential borrowers
decreased. Moreover, some companies suffering losses already have loans and can hardly
fulfill their financial obligations. Therefore, at a certain moment, the level of nonperforming loans reached 50%.
It is under these conditions in Ukraine, in addition to a tough business environment,
changeable investment climate and lagging efficiency of management, that one needs to
carefully reconsider procedures of creditworthiness evaluation, with a particular stress on
the financial condition of a potential borrower. Introduction of new financial assessment
requirements will help to minimize credit risks and increase the efficiency of cooperation
between banks and enterprises.
The purpose of the study is to identify the quantitative measure of correlation
between the assessment of the financial condition of an enterprise, including agrarian
conditions, and the level of credit repayment under the banking sector crisis, as well as to
improve methodological approaches to such assessment.
To achieve this goal the following steps are planned within the framework of the
conducted research:
1. To describe the method of enterprises’ financial condition evaluation as part of the
model for assessing a company's creditworthiness.
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2. To conduct assessment of 200 financial reports of Ukrainian enterprises which
applied for a loan to a commercial bank in 2017.
3. To compare results of assessment of financial reports of Ukrainian enterprises
which applied for a loan in 2009, using the proposed model of an enterprise
creditworthiness evaluation.
4. To substantiate the results of conducted research in view of the situation of the
Ukrainian economy, and on the basis of this, to suggest changes to the model of
creditworthiness evaluation in the part of enterprises’ financial condition assessment, which
will lead to an increase in accuracy of such assessment.

Literature review
Feschijan D. found that the notion "creditworthiness" can be defined as a presumed
ability to meet agreed deadlines related to repaying credit and interest, considering the
vitality of a borrower. The repayment process should be based on income received from
business operations of a borrower, without deteriorating the financial position of any of
counterparts (Feschijan, 2008).
Analysis of creditworthiness involves preliminary study of factors and prerequisites
which can adversely affect duly repayment of the credit. It is of high importance that bank
specialists demonstrate a competent and conscientious approach to a borrower (Stoyanov,
2008).
In Western European literature on banking, prerequisites for creditworthiness are
divided into personal and financial. Personal prerequisites are greatly dependent on
business management, including the ability to respond quickly and adequately to a
changing economic environment. Data about the financial and economic situation of a loan
applicant are defined as financial prerequisites for creditworthiness. These include forecasts
about expected development of an industry and a company, as well as a study on whether a
loan can be repaid in accordance with terms and using revenue from activity of a potential
borrower (Feschijan, 2008).
Analysis can be useful in observing trends in financial performance of a company and
determining interdependence between factors which influence the financial success of a
business entity (Stoyanov, Feschijan, 2008).
Regarding assessment of the financial condition of a company, historical data as well
as current position does matter for a bank. However, it is extremely important to assess
long-term financial stability of a business, since it is expected to meet financial obligations
to a bank in future. Sorak L., Uroševiü S. noted that bank credit officers relied on ratio
analysis of a credit applicant’s business. A procedure for credit applicants required credit
officers to ask certain questions to complete financial analysis. Financial report analysis
performed by credit officers put emphasis on the ability to return a loan and minimize credit
risk (Sorak, Uroševiü, 2014).
Conducting an enterprise’s financial analysis, certain groups of financial indicators
that characterize an enterprise from different perspectives are used. The main groups of
financial indicators are as follows:
1.Operating performance or turnover ratios,
2. Profitability ratios,
3. Financial leverage or debt ratios,
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4. Liquidity or solvency ratios.
Performanceor turnover ratios are measures of success in managing company’s assets.
They reflect circulation of assets in the business process.
Financial efficiency is often measured by profitability ratios (Zabolotnyy, Wasilewski,
2018). Absolute profitability is defined as the difference between revenues and expenses.
The absolute profitability is usually divided by another number, such as equity or turnover.
A better view of company’s profitability can be achieved by analysing longer periods, as
profitability ratios usually depict short-term profitability (Niskanen and Niskanen, 2003).
Briefly put, if business revenues exceed business expenses a company can be considered
profitable (Salmi and Rekola-Nieminen, 2004).
According to textbooks in business analysis, excessive debt on a balance sheet implies
distress and leads to a decrease of creditworthiness of a company (Wahlen, Baginski,
Bradshaw, 2014). Hence, the debt-to-asset ratio is a strong predictor of the borrower’s
ability to repay the loan (Zech and Pederson, 2003).
Niskanen and Niskanen define liquidity as a company’s ability to pay off short-term
debts. Liquidity is usually measured by working capital. Net working capital can be
calculated by subtracting short-term debt from current assets. The result of these
calculations demonstrate the surplus of operating assets which can be easily transferred into
cash to maintain current business processes (Niskanen and Niskanen, 2003).

Methodological approaches
The proposed method involves a financial condition assessment of an enterprise
(industrial or agrarian) as a borrower of a long-term or short-term loan. The method is
intended to be applied as a component of the mathematical model of an enterprise's
creditworthiness, considering its credit history, quality of a proposed business plan (if
necessary), and adequacy of collateral (Wasilewska, 2009).
The method was developed and applied in practice in 2009 on a sample of 100 loan
cases of enterprises. In the framework of research, the proposed method is to be improved
to assess financial condition and potential of companies, given the needs and challenges of
the Ukrainian economy.
The essence of the proposed method is as follows: At first, key indicators of financial
rating of an enterprise-borrower were determined. These indicators were divided into three
groups (Wasilewska, 2009):
- collateral quality;
- business activity and profitability;
- liquidity and financial sustainability.
Normative values of indicators and their weights are given in Table 2. Groups of
indicators are arranged in a certain order. Coefficients from different groups are related to
each other and their hierarchy reflects the importance for creditors. For example, the third
group of indicators has the most significant impact in evaluation of creditworthiness.
Coefficients that are assigned to the second group are also determinants for the first group.
Moreover, the first group includes coefficients, which influence the level of indicators of
the second group.
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Table 2. Indicators of financial rating of an enterprise
Indicator
1.Indicators of collateral quality
1.1. Debt ratio
1.2. The depreciation of fixed assets
1.3. Liquidity of current assets
2. Indicators of business activity and
profitability
2.1. Asset turnover
2.2. Return on Assets (ROA)
2.3. Return on Sales (ROS)
3. Liquidity and sustainability indicators
3.1. Coverage of short-term obligations
3.2. Coverage of long-term obligations
3.3. Provision of own funds
3.4. Maneuverability of own funds
TOTAL

Normative
value of the
indicator*

Weightsof the indicator in financial rating of an
enterprise
total
long-term
short- term

0,5
> 0,5
0,5/0,8

10
5
5

10
10
ɯ

10
ɯ
10

0,5/1,0
0,1
0,2/0,1

5
15
10

5
15
10

5
15
10

1,0
0,5
0,5
0,5

15
15
10
10
ɯ

ɯ
30
10
10
100

30
ɯ
10
10
100

*The normative values are indicated for agrarian enterprises.
Source: Wasilewska, 2009.

The above hierarchy of indicators can be presented by the inequality:
f1< f2 < f3,
where fi–weight of indicators of the i-j group.
Obviously, Ȉ fi=100. The weight of individual indicators fij are defined as follows: min
- 5; med - 10; max – 15. The corresponding weights of groups of indicators are
differentiated within the limits: 20< fi<50.
Since C 1.1 shows the enterprise's equity capital provision, and C 1.2 and C 1.3 - the
capital state, then: f 1.1 = f1.2 + f 1.3 at f 1.2 = f 1.3.
Among the indicators of the 2nd group C 2.2 is the most important; indicators C 2.1
and C 2.3 complement each other and the most important of them is C 2.3. Therefore: f 2.2
= f 2.1 + f 2.3 at f 2.1 <f 2.3. The most important indicators of the 3rd group are C 3.1 and
C 3.2. Herewith: f 3.1 = f 3.2 and f 3.3 = f 3.4 at f 3.3 < f 3.1. Therefore f 1.1 = 10; f 1.2 =
5; f 1.3 = 5; f 2.1 = 5; f 2.2 = 15; f 2.3 = 10; f 3.1 = 15; f 3.2 = 15; f 3. 3 = 10; f 3.4 = 10
Thus f 1 = 20; f 2 = 30; f 3 = 50.
The class of the enterprise - borrower is determined by its financial rating, calculated
in points based on values and weights of indicators (Table 3) (Wasilewska, 2009).
Then the aggregate value of an indicator is calculated according to the formula:
ܲீ ൌ σୀଵ ܲ ,
where: PG – the aggregate measure of financial rating, Pi – weighted value of an indicator.
Table 3. Definition of the borrower's class depending on its financial rating
ʋ
1
2
3
4
5

Rating, points
90
80 – 89,9
60 – 79,9
50 – 59,9
<50

Source: Wasilewska, 2009.

Class
Ⱥ
B
C
D
E
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It is worth noting that the enterprises, which belong to classes A, B, or C, have
a satisfactory financial condition and can be credited by banks. The enterprises falling to D
class can get a loan but the bank must obtain the sufficient guarantees to minimize credit
risk. Enterprises that belong to the E class may not be credited at all.
Table 4. Consolidated balance sheet of the LLC “Agrosvit” and LLC “Servis” as of July 01, 2017, thousand UAH

Assets
I. Fixed assets
In-progress capital investments
Fixed assets
initial value
Accumulated depreciation
Investment property
Long-term financial investments:
which are accounted for using the equity
method of other enterprises
Long-term receivables
Total for Section I
II. Current assets
Inventory
Accounts receivable for products, goods,
works, services
Cash and its equivalents
Prepaid expenses
Other current assets
Total for Section II
Balance
Shareholder equity and liabilities
I. Equity capital
Registered (share) capital
Retained earnings (uncovered loss)
Total for Section I
II. Long-term commitments and collateral
Long-term bank credits
Other long-term liabilities
Total for Section II
III. Current liabilities and collateral
Short-term bank credits
Current payables for:
Accounts payable
Wages and salaries
Other current liabilities
Total for Section ȱȱȱ
Balance

Source: Authors’ own research.

LLC “Agrosvit”
at the beginning of
at the end of the
the reporting
reporting period
period
550 000
2 399 583
4 152 014
1 752 431
82 293
93 884
93 884

850 000
3 368 447
5 160 398
1 791 951
79 300
90 399
90 399

3 125 760

LLC “Servis”
at the end of
at the beginning of
the reporting
the reporting
period
period
173 453
2 555 845
5 232 254
2 676 409

814 453
2 000 394
5 757 515
3 757 121

4 388 146

62 445
2 791 743

85 224
2 900 071

1 933 225
312 866

1 965 542
395 726

2 195 501
548 821

1 587 579
482 335

323 577
132 395

264 475
198 502

444 218
480 968
54 882
2 702 063
2 824 245
3 724 390
5 827 823
7 212 391
6 516 133
at the beginning of
at the beginning of
at the end of the
the reporting
the reporting
reporting period
period
period

245 350
602 000
45 414
2 962 678
5 862 749
at the end of
the reporting
period

2 900 000
1 304 936
4 204 936

2 700 000
1 710 924
4 410 924

2 300 000
756 623
3 056 623

3 000 000
124
3 000 124

200 085
12 435
212 520

1 194 438
35 562
1 230 000

367 735
32 265
400 000

0
54 564
54 564

335 102

0

249 017

1 200 000

269 651
405 350
400 264
1 410 367
5 827 823

565 022
493 978
512 467
1 571 467
7 212 391

1 019 208
844 510
946 775
3 059 510
6 516 133

193 436
692 115
722 510
2 808 061
5 862 749
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Results and prospects of further research
The procedure for applying the described method is illustrated by the following
example. Commercial Bank "Inconbank"4 received one request from the LLC “Agrosvit”
for a loan of 7,500 thousand UAH for a term of 28 months for reconstruction of the dairy
plant production line. Another request was obtained from LLC “Servis” for a loan of
14,000 thousand UAH for a period of 30 months for construction of a service automobile
center. The financial condition of the LLC “Servis” will be evaluated by using a procedure
for the industrial enterprise, applying for a long-term loan. At the same time LLC
“Agrosvit” will be assessed according to the standards for an agrarian enterprise – a
potential recipient of long-term financing. Information from balance sheets of potential
borrowers is presented in Table 4.
Not only information from the balance sheet of the enterprise is required for the
financial state assessment, but also information from the profit and loss statement (Table 5).
Table 5. Selected information from consolidated profit and loss statement of the LLC “Agrosvit” and LLC
“Servis” as of July 1, 2017, thousand UAH
Article
Revenue from sales of products,
goods, works, services
Net:
Profit
Loss
II OPERATING EXPENSES
Depreciation

LLC “SERVIS”
for the previous
for the reporting
period
period

LLC “Agrosvit”
for the previous
for the reporting
period
period

6 309 650

10 449 370

6 122 458

1 304 936

1 710 924

756 623

8 255 423

124
58 344

64 256

75 622

85 231

Source: Authors’ own research.

The results of the two enterprises' financial condition assessment are presented in Table 6.
Table 6. The results of financial condition assessment of enterprises
##
ɋ1.1
ɋ1.2
ɋ2.1
ɋ2.2
ɋ2.3
ɋ3.1
ɋ3.2
ɋ3.3
ɋ3.4
Total

Indicators (cofficients) value
LLCServis
LLCAgrosvit
8,2
9,8
5,6
10,4
9,0
1,3
5,0
5,8
0,0
28,5
0,0
13,1
9,5
14,3
25,0
69,3
0,6
0,1
x
x

##
Ɋ1.1
Ɋ1.2
Ɋ2.1
Ɋ2.2
Ɋ2.3
Ɋ3.1
Ɋ3.2
Ɋ3.3
Ɋ3.4
Total

Indicators (cofficients) in points
LLCServis
LLCAgrosvit
8,3
9,8
5,7
10,0
5,0
1,3
5,0
5,0
0,0
15,0
0,0
10,0
9,7
14,3
25,1
30,0
0,6
0,1
60,0
95,6

Source: Authors’ own research.

Thus, the general assessment of the financial condition of the LLC “Agrosvit” is
ܲீ ൌ σ଼ୀଵ ܲ = 95.6 points. However, the general assessment of the financial condition of
4

The names of legal entities have been changed.
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the LLC “Servis” σ଼ୀଵ ܲ = 60.0 points, which is extremely low. According to the proposed
method, enterprises with 60 points can receive a loan, considering other components of
creditworthiness at a satisfactory level.
Comparison of financial conditions of enterprises under the credit cases using
correlation-regression analysis revealed a close relationship between these variables. As
a result of the processing the following system of equations is compiled:
11315 = 200 ɚ + 15739 b
976134 = 15739 ɚ + 1294812 b
As a result of the system solution, the dependence is determined:
ݕത௫ = 1,5264 x – 63,45 d 100,

where ݕത௫ - the theoretical (most probable) level of credit obligations fulfillment by
borrowers depending on the assessment of their financial condition,%;
x - assessment of the financial condition of the borrower, points.
Coefficient of pair correlation ry/x = 0,836.
The results of the study in 2017 based on 200 credit cases, showed a really threatening
situation for cooperation between banks and enterprises. Even with an "ideal" financial
condition of the enterprise with 100 points, the credit repayment level is 89%, which
indicates an extremely high level of credit risk. When the financial condition of the
enterprise is assessed lower than 81points, the credit risk exceeds the permissible level,
which means that the bank should refuse to lend to the enterprise.
It is appropriate to recall the study results of 2009.The statistical processing of 100
credit cases made it possible to compile the following system of equations:
9600 = 100 ɚ + 7343 b
729434 = 7343 ɚ + 571625 b
As a result of the system solution, the dependence is determined:
ݕത௫ ൌ ͶͲǡͷͳͲͶȂ ͲǡͷͷͺݔdͳͲͲ,

The pair correlation coefficient was ry/x = 0,70885. With the financial condition
assessment at 78,7 points and more - the credit risk was minimized, and in the case of
a reduction to 60 points, the expected level of obligations performance fell to 85,8%
(Wasilewska, 2009).

Conclusions
A comparison of the results of a financial condition assessment within 300 cases of
Ukrainian companies applying for a bank credit in 2009 and 2017 makes it possible to
formulate the following conclusions:
1. There is a significant decrease in the level of repayment of the loan (the level of
repayment of the loan in the investigated bank: 2009 - 96.00%, 2017 – 56,58%).
Unfortunately, this situation is common for the entire banking sector in Ukraine. According
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to the National Bank of Ukraine, the level of non-repayment of loans in general for
commercial banks in 2017 is more than 50% (Wasilewska, Davydenko, 2017).
2. The complexity of the relationship between the studied variables, namely, the
financial condition and the level of repayment of credit by calculating the correlation
coefficient, has changed in the direction of increase for the last 8 years (ry/x = 0,709 in 2009
and ry/x= 0,836 in 2017). However, even when the financial condition of the enterprise is
estimated at 100 points, the level of credit repayment is only 89% in 2017, while in 2009 it
was sufficient that the financial condition to be estimated at 78,7 points as the credit risk
was minimized. To that end, one can draw the following conclusion: the significance of the
financial condition in the overall assessment of creditworthiness has increased, but even an
excellent financial condition cannot guarantee 100 % financial obligations fulfillment. This
fact can be explained by the extremely unstable economic situation in the country, which
threatens even the financially strong enterprises.
3. The study also confirms the necessity of introducing changes to the
methodological approach of assessing the financial condition of an enterprise. In our
opinion, neither financial ratios, nor their construction, require any changes, since they
sufficiently evaluate the financial state of an enterprise. The only matter that needs to be
reviewed are the terms of the loan under the borrower's financial rating. Given the
increased risk of borrowers’ credit default, Ukrainian banks should review criteria on loangranting for enterprises from C or D class, including such parameters as the capacity of
mortgage (real estate, which is securing financial obligations), risk premium credit rates5 or
credit limits for enterprises. The introduction of such a system of measures is extremely
necessary for the banks to maintain their liquidity under unstable economic conditions.
At the same time, an even more complicated situation occurs in relation to agrarian
enterprises. In 2017 agrarian enterprises received loans for only 4% of the total
requirement. The high risk level is inherent in agriculture, and thus predetermines a higher
level of credit rates in relation to other sectors of the economy. This prevents lending in
agribusiness. Thus, the beginning of 2018 turned out to be difficult both for Ukrainian
businesses and the banking sector. Based on the unstable economic situation, banking
institutions in Ukraine have to raise credit rates for long-term credits in national currency
up to 30% per annum. Undoubtedly, the state policy support in the agrarian sector, in
particular preferential credits, improves the situation to some extent.
3. Further research on assessment of creditworthiness of an enterprise in the context
of its business performance and securitization plan is required. This will enable to develop
an advanced multifactor model for assessing creditworthiness of an enterprise.
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Analiza porównawcza sytuacji finansowej farm wiatrowych
w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2017
Comparative Analysis of Wind Farms Financial Situation
in Selected Countries of the European Union in years 2009-2017
Synopsis. Celem publikacji byáa jest analiza porównawcza wybranych wskaĨników sytuacji
finansowej przedsiĊbiorstw, których gáówną dziaáalnoĞcią jest generowanie energii wiatrowej i jej
sprzedaĪ do sieci energetycznej. W publikacji porównano wybrane Ğrednie wartoĞci wskaĨników
finansowych dla nastĊpujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Buágaria, Chorwacja,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, àotwa,
Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Sáowacja, Sáowenia, Szwecja, WĊgry, Wielka Brytania,
Wáochy. Wnioskiem z badaĔ jest wysoka rentownoĞü farm wiatrowych w Austrii, Belgii, Portugalii i
Wielkiej Brytanii, co pokrywa siĊ z wysokimi cenami energii elektrycznej w tych krajach. Kraje z
niĪszymi cenami energii odnotowaáy zwykle gorsze wyniki finansowe farm wiatrowych. Są jednak od
tej reguáy wyjątki (farmy wiatrowe w Niemczech mimo wysokich cen energii elektrycznej nie
uzyskiwaáy bardzo dobrych wyników finansowych).
Sáowa kluczowe: farmy wiatrowe, Ĩródáa odnawialne energii, finanse przedsiĊbiorstw energetycznych
Abstract. The aim of the publication was a comparative analysis of selected indicators of the financial
situation of enterprises whose main activity is the generation of wind energy and its sale to the power
grid. The publication compared selected average values of financial ratios for the following European
Union countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Greece, Spain, the Netherlands, Ireland, Lithuania, Latvia, Germany, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Great Britain, Italy. The conclusion from the
research is the authors observed high profitability of wind farms in Austria, Belgium, Portugal and the
United Kingdom, which coincides with the high electricity prices in these countries. Countries with
lower energy prices usually recorded worse financial results of wind farms. There are, however,
exceptions to this rule (wind farms in Germany, despite high electricity prices, did not achieve very
good financial results).
Keywords: wind farms, renewable resources, corporate finance
JEL Classification: G30, O13

WstĊp
Energetyka wiatrowa jest jedną z technologii pozwalających generowaü energiĊ
elektryczną bez emisji dwutlenku wĊgla, ani Īadnych innych zanieczyszczeĔ do atmosfery,
a takĪe bez odpadów poprodukcyjnych. Do wad tej technologii naleĪy uzaleĪnienie od
warunków pogodowych (od siáy wiatru), kolizje z migrującymi ptakami, haáas, który moĪe
1
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byü uciąĪliwy dla osób mieszkających blisko elektrowni wiatrowych (Gielnik, Rosicki,
2013). Jako jedno ze Ĩródeá energii odnawialnej elektrownie wiatrowe są jednym z narzĊdzi
realizowania polityki Unii Europejskiej w zakresie celów związanych z energią i klimatem,
w ramach których do 2020 roku w krajach czáonkowskich Unii Europejskiej udziaá energii
pochodzącej ze Ĩródeá odnawialnych w ogólnym zuĪyciu energii ma byü nie niĪszy niĪ
20%. Do roku 2030 udziaá ten ma wzrosnąü do co najmniej 27%. Celem publikacji jest
analiza porównawcza sytuacji finansowej wspomnianych elektrowni wiatrowych (farm
wiatrowych) w wybranych krajach Unii Europejskiej, aby oceniü na ile energetyka
wiatrowa jest obecnie (tzn. w latach 2009-2017) opáacalna pod wzglĊdem finansowym.

Przegląd wczeĞniejszych badaĔ
Badania nad opáacalnoĞcią finansową energetyki wiatrowej w stosunku do innych
form energetyki (szczególnie wĊgla kamiennego) są zwykle realizowane poprzez obliczanie
tzw. wskaĨnika uĞrednionego kosztu energii elektrycznej (ang. LCOE) obliczanego jako
iloraz sumy kosztów w okresie trwania inwestycji (elektrowni) podzielonego przez iloĞü
energii elektrycznej otrzymanej w tym czasie. SumĊ kosztów elektrowni oblicza siĊ jako
zdyskontowaną sumĊ nakáadów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i utrzymania
elektrowni oraz energii jaka jest potrzebna do generowania nowej energii. WartoĞci
reprezentujące wielkoĞci energii generowane w kolejnych latach Īycia elektrowni takĪe są
dyskontowane tą samą stopą dyskontową co koszty i nakáady (Projected..., 2015). Zwykle
do formuáy LCOE dokáadane są wartoĞci dopáat oraz zielonych certyfikatów, które
zmniejszają wartoĞü kosztów w mianowniku, a takĪe podatki i kary, jeĪeli elektrownia
bĊdzie musiaáa je zapáaciü (Bruck, Sandborn, Goudarzi, 2018).

 ܧܱܥܮൌ

σ௧ୀଵ

ܫ௧  ܯ௧  ܨ௧ െ ܦ௧ െ ܩ௧  ܲ௧
ሺͳ  ݎሻ௧
ܧ௧
σ௧ୀଵ
ሺͳ  ݎሻ௧

Gdzie: I(t) – nakáady inwestycyjne w roku t, M(t) – koszty operacyjne i utrzymania
elektrowni w roku t, F(t) – wydatki na energiĊ potrzebną do funkcjonowania elektrowni
w roku t, D(t) – dotacje w roku t, G(t) – cena certyfikatów emisyjnych w roku t, P(t) – kary
za emisje CO2, E(t) energia elektryczna wygenerowana w roku t, n – oczekiwana liczba lat
funkcjonowania elektrowni w latach.
WiĊkszoĞü badaĔ posáugujących siĊ, wskaĨnikiem LCOE wykazuje niĪsze koszty
energii wiatrowej niĪ energii uzyskiwanej z wĊgla kamiennego. Na przykáad, w roku 2018
Franunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE opublikowaá raport
(Stromgestehungskosten …, 2018), w którym oszacowano LCOE dla nowych elektrowni
opartych na wĊglu kamiennym w przedziale cenowym 63-99 euro, dla energii wiatrowej
onshore 40-82 euro, a offshore 75-138 euro (za 1 MWh). Ministerstwo Biznesu, Energii
i Strategii Przemysáowej w Wielkiej Brytanii (BEIS – the Department for Business, Energy
and Industrial Strategy) w 2015 roku podaáo z kolei nastĊpujące przedziaáy LCOE dla
nowych elektrowni: koszt energii z wĊgla kamiennego powinien ksztaátowaü siĊ w
przedziale 124-171 GBP/MWh, a koszt energii wiatrowej onshore i offshore (odpowiednio)
w przedziaáach: 47-76 GBP (onshore) oraz 90-115 GBP/MWh (offshore). Z kolei agencja
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rządowa w USA Administracji Informacją Energetyczną (ang. EIA – Energy Information
Administration) podaáa, Īe w 2022 roku nowe elektrownie na wĊgiel kamienny uzyskają
LCOE na poziomie 103-196 USD/MWh, a wiatrowe onshore i offshore (odpowiednio):
43-75 USD/MWh (onshore) oraz 137-213 USD/MWh (offshore). Sugeruje to, Īe wyniki
finansowe farm wiatrowych powinny byü bardzo dobre, gdyĪ są w stanie produkowaü
energiĊ taniej od elektrowni wĊglowych.
Podane wartoĞci dotyczą jednak elektrowni, które powstaną w przyszáoĞci, a nie
elektrowni, które juĪ funkcjonują. Za szacunek ceny energii dla obecnie funkcjonujących
elektrowni wĊglowych (na wĊgiel kamienny) moĪna przyjąü ceny z kontraktów na polskiej
gieádzie towarowej na najbliĪsze 3 lata, które wahają siĊ w przedziale 240-260 zá/MWh
(z dostawą, dla poziomu cen za emisjĊ CO2 do 20 euro/tonĊ) (Wieczerzak-KrusiĔska,
2018), jakkolwiek dla nowych elektrowni jest to cena znacznie wyĪsza (od 360 do 500 zá /
MWh) (Wieczerzak-KrusiĔska, 2018). Dla obecnie dziaáających (kilku lub
kilkunastoletnich) elektrowni wiatrowych onshore wydaje siĊ to byü przedziaá 346,9-415
zá/MWh (Mielcarek, 2014; Gnatowska, Wąs, 2015) (okres eksploatacji 20 lat, kurs
euro/PLN = 4,20). To z kolei rodzi pytanie jaka jest aktualna opáacalnoĞü farm wiatrowych
i czy ich obecne wyniki finansowe zachĊcają do realizowania kolejnych inwestycji. DoĞü
istotnym elementem determinującym sytuacjĊ farm wiatrowych wydaje siĊ byü atmosfera
polityczna wokóá energii wiatrowej. W tabeli 1 przedstawiono ocenĊ nastawienia
politycznego w krajach UE (za raportem Wind Energy in Europe: Outlook to 2020).
Tabela 1. Ocena nastawienia politycznego oraz stopnia realizacji celu OZE 2020 w wybranych krajach UE*, stan
w roku 2018
Table 1. Political attitude and RES 2020 target realization level for selected EU countries, 2018

Kraj

Opis oczekiwanych decyzji politycznych w
zakresie energii wiatrowej

Ocena
podejĞcia
politycznego

StopieĔ
realizacji
OZE 2020

Wzrost
roczny

Moc
zainstalowana 2017
GW

Nowa
moc w
latach
20182022

Austria

Zmiany w ustawie o zielonej energii odblokują co
najmniej 350 MW

neutralna

osiągniĊty

15%-35%

2.8

1.1

Belgia

DuĪy rozwój farm offshore, ale pewne ryzyko
zmian pogarszających sytuacjĊ istniejących farm

neutralna

w trakcie
osiągania

5%-15%

2.8

2.5

Buágaria

Brak zachĊt do budowania nowych farm
wiatrowych

negatywna

osiągniĊty

0%-5%

0.7

0

Chorwacja

Rząd planuje generowaü 40-50% energii z wiatru

pozytywna

osiągniĊty

5%-15%

0.5

0.2

Czechy

Farmy wiatrowe wymagają zgody Ministerstwa
Przemysáu

neutralna

osiągniĊty

0%-5%

0.3

0

Dania

Aktualna strategia koĔczy siĊ w roku 2018, nowa
strategia ma siĊ pojawiü dopiero za rok

neutralna

w trakcie
osiągania

5%-15%

5.5

2.2

Estonia

ZachĊty do budowania kolejnych farm wiatrowych
pomimo osiągniĊcia wartoĞci wymaganych przez
UE

pozytywna

osiągniĊty

5%-15%

0.3

0.19

Finlandia

Strategia zachĊt zakoĔczy siĊ po osiągniĊciu limitu
2500 MVA

neutralna

osiągniĊty

5%-15%

2.1

2.3

Francja

Strategia rządu przewiduje dalszy rozwój farm
wiatrowych, 15 GW do koĔca 2018 roku i 25.8 GM
do koĔca 2023 roku

pozytywna

daleko od
celu

5%-15%

13.8

11.7

Grecja

PrzejĞcie na system aukcji w roku 2018

neutralna

w trakcie
osiągania

5%-15%

2.6

1.3

Hiszpania

ZakoĔczenie aukcji po 3 aukcjach w 2016-2017,
warunki do inwestowania pozostają niekorzystne,

neutralna

w trakcie
osiągania

5%-15%

23.2

7
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Wzrost
roczny

Moc
zainstalowana 2017
GW

Nowa
moc w
latach
20182022

prawo zniechĊca do dalszych inwestycji

Holandia

Farmy wiatrowe nadal dofinansowywane z budĪetu
paĔstwa aĪ do 2020 roku, ale raczej produkcja
energii nie osiągnie planowanego poziomu 6 GW
onshore, dla farm offshore cel dla roku 2023
wynosi 4.5 GW

pozytywna

daleko od
celu

15%-35%

4.3

5.7

Irlandia

Trwa dyskusja polityczna dotycząca nowej strategii
i systemu zachĊt

neutralna

daleko od
celu

5%-15%

3.1

1.6

Litwa

Rząd ustaliá nowy cel strategiczny wynoszący 30%
konsumpcji energii z energii wiatrowej do roku
2020

neutralna

osiągniĊty

5%-15%

0

0.08

àotwa

Energia ze Ĩródeá odnawialnych nie ma priorytetu,
ale kraj dąĪy do osiągniĊcia udziaáu w konsumpcji
energii elektrycznej ze Ĩródeá odnawialnych
wymaganego przez UE w 2020 roku

negatywna

w trakcie
osiągania

0%-5%

0

0.06

Niemcy

Peáne przejĞcie na system aukcyjny dla energii ze
Ĩródeá onshore i offshore, duĪa przewidywalnoĞü i
stabilnoĞü polityki

pozytywna

w trakcie
osiągania

5%-15%

56.1

16.6

Polska

Obecne uregulowania prawne ograniczają
powstawanie nowych farm, trwa dyskusja w
Parlamencie

negatywna

daleko od
celu

0%-5%

5.8

0.5

Portugalia

Brak zachĊt do budowania nowych farm
wiatrowych

negatywna

w trakcie
osiągania

0%-5%

5.3

0.3

Rumunia

Brak zachĊt do budowania nowych farm
wiatrowych

negatywna

osiągniĊty

0%-5%

3

0.5

Sáowacja

Ostatnie zmiany ograniczają wsparcie paĔstwa dla
farm wiatrowych - naáoĪono nowy podatek,
paĔstwo bĊdzie wybieraáo farmy, które są
wspierane

negatywna

osiągniĊty

0%-5%

0

0

Sáowenia

Skomplikowane procedury, podatki

neutralna

daleko od
celu

0%-5%

0

0

Szwecja

Cel dodatkowych 18 TWh do roku 2030, ale
oczekiwany wzrost energii z wiatru tylko na
początku tego okresu

neutralna

osiągniĊty

15%-35%

6.7

4.7

WĊgry

Brak zachĊt do budowania nowych farm
wiatrowych

negatywna

osiągniĊty

0%-5%

0

0.3

Wielka
Brytania

Koniec systemu zielonych certyfikatów, ale energia
z farm offshore nadal jest wspierana za pomocą
systemu aukcji

pozytywna

w trakcie
osiągania

5%-15%

18.9

7

Wáochy

System aukcyjny pozostaje, ale nie ma ogáoszeĔ o
nowych aukcjach

negatywna

osiągniĊty

5%-15%

9.5

3

ħródáo: Wind Europe, Wind Energy in Europe: Outlook to 2020, Sept 2017, Bruksela, Belgia, Wind Energy in
Europe Outlook to 2022, September 2018, Buksela, Belgia. Raporty pobrane z: http://windeurope.org.

Negatywne nastawienie polityczne obserwowane jest w krajach takich jak: àotwa,
Polska, Portugalia, Rumunia, Sáowacja, WĊgry, Wáochy (tabela 1). MoĪe to dodatkowo
wpáywaü na sáabsze wyniki finansowe farm wiatrowych w wymienionych krajach.
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Metoda badawcza
W celu oceny sytuacji finansowej farm wiatrowych w Unii Europejskiej zdecydowano
zbadaü nastĊpujące wskaĨniki finansowe: wskaĨnik rentownoĞci kapitaáu wáasnego,
wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej oraz wskaĨnik zadáuĪenia mierzony relacją zobowiązaĔ
odsetkowych do kapitaáu wáasnego. Wspomniane wskaĨniki pokazują stopĊ zwrotu dla
wáaĞcicieli przedsiĊbiorstwa, zdolnoĞü do terminowego regulowania zobowiązaĔ bieĪących
oraz stopieĔ zadáuĪenia jednostki.
Tabela 2. Liczba farm wiatrowych objĊtych badaniem w okresie 2009-2017, wybrane kraje Unii Europejskiej^
(liczby reprezentują liczbĊ dostĊpnych sprawozdaĔ finansowych za dany rok)
Table 2. Number of available financial statements of wind farms in years 2009-2017, selected EU countries
Kraj
Liczba Liczba > 5 turbin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Austria
283
78
3
6
8
4
4
4
6
4
1
Belgia
275
51*
42
41
40
35
31
27
25
24
17
Buágaria
77
30*
21
24
22
22
28
28
28
5
5
Chorwacja
25
21
13
11
10
10
9
8
6
6
8
Czechy
91
8*
5
9
9
8
9
9
9
9
7
Dania
3258
106*
201
200
198
196
181
24
25
18
11
Estonia
40
15*
11
14
14
9
8
10
11
11
12
Finlandia
225
60*
48
54
70
57
51
28
22
15
13
Francja
1394
577*
397
404
381
367
372
396
398
392
364
Grecja
252
120
3
11
8
12
16
14
22
22
17
Hiszpania
1157
838*
151
176
189
178
172
163
160
183
189
Holandia
723
133
2
3
9
11
13
13
12
18
14
Irlandia
276
115
13
22
22
14
8
7
7
7
11
Litwa
74
11
b.d.
2
3
3
2
b.d.
1
1
b.d.
àotwa
34*
34*
33
31
33
33
34
33
31
26
3
Niemcy
8528
1158*
28
131
147
129
136
121
109
78
70
Polska
330
149*
32
105
178
172
165
128
114
91
57
Portugalia
446
175*
85
90
88
90
82
74
87
92
92
Rumunia
108
38*
6
39
38
42
43
49
52
47
32
Sáowacja
3
2
1
1
1
1
1
1
1 b.d.
b.d.
Sáowenia
4
4*
4
3
2
2
2
1
1
1
b.d.
Szwecja
1100
148*
391
415
417
408
405
365
344
267
243
WĊgry
50*
50*
39
46
50
50
47
58
66
45
49
Wielka Brytania 1088
422*
239
243
245
203
187
168
146
125
91
Wáochy
646
405*
243
302
316
311
283
291
286
289
241
Razem
2012 2384 2499 2368 2289 2020 1969 1776 1547
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (^ pominiĊto kraje dla których nie
posiadano danych). Liczba farm wiatrowych na podstawie: https://www.thewindpower.net/windfarms_list_en.php,
(* przedziaá zaufania do max. 10%).

àączna liczebnoĞü próby badawczej wynosiáa 4512 farm wiatrowych, a dane
pozyskano z bazy Orbis. Ze wzglĊdu na to, Īe farmy wiatrowe nie posiadaáy osobnego
numeru klasyfikacji NACE, wyszukiwano je za pomocą nazwy, która musiaáa zawieraü
sáowa „farma wiatrowa” lub „energia wiatrowa” w jednym z jĊzyków kraju Unii
Europejskiej, a takĪe jako gáówną dziaáalnoĞü NACE mieü wskazaną produkcjĊ energii.
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Takie kryteria wyszukiwania ograniczyáy liczbĊ podmiotów wykorzystanych do badania,
ale dawaáy teĪ pewnoĞü, Īe wybrane zostaną podmioty, których gáównym rodzajem
dziaáalnoĞci jest produkcja energii z wiatru. Dodatkowym ograniczeniem liczebnoĞci próby
badawczej byáo to, Īe dane finansowe dla bardzo wielu przedsiĊbiorstw byáy dostĊpne
jedynie za jeden, dwa lata oraz to, Īe usuwano niektóre podmioty, których wartoĞü
odchylenia standardowego byáa dwukrotnie wyĪsza od wartoĞci Ğredniej. W tabeli 2
przedstawiono faktyczną liczbĊ dostĊpnych sprawozdaĔ finansowych dla kaĪdego kraju i
dla kaĪdego roku objĊtego badaniem. PrzedsiĊbiorstwa byáy wybierane losowo, i aby
znaleĨü siĊ w próbie badawczej musiaáy byü samodzielnymi jednostkami prowadzącymi
peáną rachunkowoĞü (aby byáy dostĊpne ich sprawozdania finansowe) z siedzibą w danym
kraju. Niestety, liczba dostĊpnych sprawozdaĔ finansowych nie byáa wystarczająca, aby ją
uznaü za statystycznie reprezentatywną dla danego kraju (im mniejsza jest liczebnoĞü caáej
populacji, tym wiĊksza musi byü w relacji do niej próba badawcza, aby byáa
reprezentatywna). Dlatego uzyskane wyniki badaĔ naleĪy traktowaü ostroĪnie jedynie jako
szacunek sytuacji farm wiatrowych w danym kraju. JeĪeli jednak przyjąü, Īe osobne
sprawozdania finansowe sporządzają farmy wiatrowe posiadające ponad 5 turbin
wiatrowych, wtedy reprezentatywną próbĊ badawczą udaáo siĊ uzyskaü dla 18 krajów z
grupy 25 poddanych badaniu.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, w kaĪdym z badanych lat populacja
przedsiĊbiorstw byáa inna, a dane dla krajów, dla których nie znaleziono próby
reprezentatywnej, moĪna traktowaü jedynie jako wartoĞci orientacyjne.

Wyniki badaĔ
W tabelach 3, 5 oraz 6 przedstawiono (odpowiednio) Ğrednie wartoĞci wskaĨników
rentownoĞci kapitaáu wáasnego, páynnoĞci bieĪącej oraz zadáuĪenia odsetkowego do
kapitaáu wáasnego. W tabeli 4 przedstawiono procent badanych przedsiĊbiorstw, który w
danym roku wykazaá stratĊ finansową netto.
Tabela 3. ĝredni wskaĨnik rentownoĞci kapitaáu wáasnego obliczony dla farm wiatrowych objĊtych badaniem, lata
2009-2017, wybrane kraje Unii Europejskiej* [w %]
Table 3. Average return on equity calculated for a selected sample of wind farms, years 2009-2017, selected EU
countries [in %]
Kraj
Austria
Belgia
Buágaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia

2017
8.7
20.0
8.1
2.4
17.8
10.3
11.3
-12.6
-11.2
13.5
3.8
-3.0

2016
-1.9
5.8
7.0
16.4
0.7
-21.8
11.8
-47.9
-17.6
-5.5
-5.6
3.2

2015
4.0
-4.9
20.7
-2.0
26.9
-12.2
9.2
-50.1
16.7
8.3
1.6
5.0

2014
4.4
1.7
-33.0
3.8
12.8
4.7
10.3
-19.5
3.3
3.5
-3.5
-69.0

2013
6.7
16.5
-5.8
-21.8
6.4
4.6
6.2
-27.1
-1.4
-5.9
5.5
-5.0

2012
21.6
24.7
0.2
-38.8
11.7
-0.1
25.1
-67.0
5.9
6.5
2.8
26.6

2011
12.3
-7.4
-0.9
-33.7
12.3
-10.2
9.5
25.5
-36.7
-6.8
9.7
14.5

2010
0.2
-24.5
5.5
-22.8
6.5
20.2
7.3
-3.8
-66.9
-20.1
2.1
-9.0

2009
-3.0
11.6
13.4
-30.9
9.2
15.3
-22.7
-17.0
-56.9
-34.1
7.3
-2.0
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Kraj
Irlandia
Litwa
àotwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowacja
Sáowenia
Szwecja
WĊgry
Wielka Brytania
Wáochy
Razem

2017
56.9
b.d.
-16.0
9.3
-10.1
25.8
-25.6
9.7
-13.6
-28.4
-3.8
27.5
-9.7
-3.0

2016
-8.2
6.2
3.0
5.6
-52.3
24.2
-8.2
18.0
-16.8
-38.9
-13.1
8.4
-12.0
-15.0

2015
18.4
19.2
-36.3
7.6
-23.9
24.8
-27.6
4.9
-21.9
-20.6
-24.0
54.8
-37.0
-3.7

2014
15.0
-4.1
1.4
-2.3
-28.9
23.8
-36.6
0.2
14.1
-29.6
-31.2
16.2
-19.7
-9.1

2013
53.9
21.7
-30.3
3.9
-45.3
27.9
-21.4
2.2
37.1
-33.1
5.5
23.0
-25.3
-9.6

2012
38.6
b.d.
28.6
-0.4
-23.2
40.8
-29.9
22.1
-3.7
-31.8
30.2
9.7
-22.4
-6.4

2011
23.3
-25.7
-20.9
0.2
-33.1
-14.2
-45.6
12.5
-50.8
-5.1
-27.7
20.1
-41.1
-16.8

2010
-10.1
9.1
-22.3
-24.1
-40.3
20.0
3.2
b.d.
-2.0
-7.9
-5.8
5.9
-45.0
-25.6

2009
56.7
b.d.
20.6
-26.4
-68.9
-7.8
29.1
b.d.
b.d.
-11.2
-69.7
9.5
-51.8
-27.7

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (* pominiĊto kraje, dla których nie
posiadano danych).
Tabela 4. Udziaá farm wiatrowych, które wykazaáy w danym roku obrotowym stratĊ netto (w %)
Table 4. Wind farms with net financial losses as a percentage of total wind farms under research, years 2009-2017 [%]
Kraj
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Austria
0
33
13
25
0
0
0
25
100
Belgia
17
29
23
34
29
22
20
50
24
Buágaria
10
4
18
45
36
32
57
20
20
Chorwacja
46
36
30
40
67
38
83
67
75
Czechy
0
11
22
25
22
22
22
22
43
Dania
31
49
43
41
42
38
44
28
45
Estonia
27
57
29
33
50
30
55
64
67
Finlandia
52
54
50
49
41
43
41
27
15
Francja
50
59
44
47
48
49
67
81
82
Grecja
33
55
38
42
56
43
27
59
47
Hiszpania
45
52
42
58
40
35
38
46
50
Holandia
100
33
44
36
23
0
8
50
7
Irlandia
15
55
36
36
25
29
14
43
36
Litwa
b.d.
0
0
33
0
b.d.
100
0
b.d.
àotwa
55
55
55
52
47
48
52
38
33
Niemcy
29
41
30
54
47
49
45
68
66
Polska
59
78
67
73
79
75
82
77
86
Portugalia
26
24
23
26
22
15
29
37
41
Rumunia
67
62
55
52
53
49
62
53
31
Sáowacja
0
0
0
0
0
0
0
b.d.
b.d.
Sáowenia
50
67
100
50
50
100
100
100
b.d.
Szwecja
72
77
60
61
60
54
41
42
37
WĊgry
49
52
50
56
38
62
70
58
86
Wielka Brytania
17
29
16
26
20
25
24
30
24
Wáochy
42
55
66
67
69
71
73
81
80
Razem
44
54
46
52
50
49
53
60
60
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (* pominiĊto kraje, dla których nie
posiadano danych).
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach 3 i 4, straty finansowe netto moĪna
byáo zaobserwowaü doĞü regularnie w krajach takich jak: Chorwacja, Finlandia, Francja,
àotwa, Polska, Rumunia, Sáowenia, Szwecja, WĊgry, Wáochy. W Chorwacji, Estonii,
Finlandii, Francji, Polsce, Rumunii, Sáowenii, Szwecji, WĊgrzech i we Wáoszech odsetek
przedsiĊbiorstw ze stratą netto regularnie przekraczaá dla badanych przedsiĊbiorstw 50%.
Nawet przyjmując duĪy margines báĊdu, wynikający z maáej liczebnoĞci próby badawczej,
wyniki te sugerują, Īe w wymienionych krajach znaczna czĊĞü farm wiatrowych ponosiáa
straty. O ile dla czĊĞci krajów moĪna winiü tzw. klimat polityczny, to w wielu przypadkach
(Estonia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Sáowenia, Szwecja) nie ma do tego podstaw,
a jednak mimo tego farmy wiatrowe ponoszą straty finansowe. Jak zatem siĊ wydaje, w
wielu krajach generowanie zysków z farmy wiatrowej nie jest moĪliwe, nawet na poziomie
zysków netto, bez analizowania zwrotu nakáadów inwestycyjnych. Z drugiej strony istnieją
kraje, w których stosunkowo wysoki odsetek farm wiatrowych przynosi zyski. NaleĪą do
nich: Austria, Belgia, Czechy, Portugalia, Wielka Brytania. Produkcja tej energii w
Czechach jest jednak minimalna, wiĊc Czechy moĪna z tej listy pominąü.
Tabela 5. ĝrednie wartoĞci wskaĨnika páynnoĞci bieĪącej w latach 2009-2017, w wybranych krajach Unii
Europejskiej
Table 5. Average value of current liquidity ratio, years 2009-2017, selected European Union countries
Kraj
Austria
Belgia
Buágaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
àotwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowacja
Sáowenia
Szwecja
WĊgry
Wielka Brytania
Wáochy
Razem

2017
0.8
2.5
2.5
1.4
6.1
4.2
0.6
4.2
4.3
5.2
2.9
18.9
2.2
b.d.
9.3
3.8
4.8
2.5
b.d.
b.d.
0.5
3.3
8.2
3.9
5.1
4.1

2016
26.8
1.8
2.8
2.1
16.9
4.6
0.4
3.5
4.2
7.2
2.8
16.0
1.6
0.8
13.4
3.8
2.8
5.7
6.9
19.6
9.9
4.2
8.7
3.4
3.4
4.2

2015
59.9
1.9
2.0
2.5
11.6
4.4
0.6
2.7
3.3
2.7
4.9
11.1
1.5
0.9
7.3
5.1
5.6
2.2
6.4
8.3
0.4
3.5
11.2
3.4
4.1
4.1

2014
18.4
1.8
1.4
1.3
6.5
5.4
0.5
2.9
3.3
6.1
2.6
3.1
1.3
1.4
12.0
4.0
6.1
4.1
5.6
7.4
0.3
3.4
6.5
4.1
4.4
4.0

2013
27.5
4.1
1.8
1.1
4.6
6.1
1.4
4.7
2.6
4.5
2.1
5.3
0.9
0.7
9.1
5.1
5.6
1.6
6.7
6.4
1.0
3.3
5.5
3.7
4.0
3.8

2012
23.4
2.2
4.8
1.9
7.5
13.0
0.4
5.3
3.3
4.2
2.3
4.6
1.1
b.d.
19.6
4.0
7.8
2.5
3.6
15.1
1.3
4.3
11.5
3.3
3.1
4.1

2011
38.1
2.5
4.9
3.5
4.9
6.5
0.4
5.3
3.0
7.8
2.8
5.2
1.1
0.5
18.4
4.7
7.0
1.7
4.2
22.5
0.1
3.7
7.3
3.4
4.1
4.0

2010
31.0
4.3
0.9
4.7
2.2
3.9
2.5
10.6
3.8
6.7
3.4
2.2
4.9
0.2
9.9
4.7
5.4
2.1
7.1
b.d.
24.5
4.0
5.5
3.2
4.3
4.2

2009
0.1
1.8
1.4
15.9
3.4
10.9
2.6
10.4
3.9
6.9
3.1
5.3
3.9
b.d.
5.3
4.1
7.1
2.4
4.6
b.d.
b.d.
4.4
1.7
2.3
3.5
3.8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (* pominiĊto kraje, dla których nie
posiadano danych).
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W tabeli 5 przedstawiono Ğrednią wartoĞü wskaĨnika páynnoĞci bieĪącej dla badanych
krajów. WartoĞci wskaĨnika dla Austrii wskazują na nadpáynnoĞü, a dla Estonii, Litwy
i Sáowenii na potencjalne problemy z utrzymaniem páynnoĞci finansowej. Dla pozostaáych
krajów wskaĨniki páynnoĞci utrzymywaáy siĊ na stabilnym poziomie.
W tabeli 6 zaprezentowano Ğrednie wartoĞci wskaĨnika zadáuĪenia mierzonego jako
relacja zobowiązaĔ odsetkowych do kapitaáu wáasnego. WartoĞü tego wskaĨnika na
poziomie 1:1 jest uwaĪana za odpowiednią, natomiast wyĪszy poziom moĪe sygnalizowaü
nadmierne finansowanie dáugiem (choü warto sprawdziü wskaĨnik pokrycia odsetek, bo nie
zawsze wyĪsze zadáuĪenie jest niebezpieczne dla przedsiĊbiorstwa). Przedstawione w tabeli
6 liczby znacząco przekraczają tĊ wartoĞü, ale moĪe o tym decydowaü specyfika branĪy,
która wymaga wysokich nakáadów inwestycyjnych na początku projektu. Pocieszające jest
to, Īe wskaĨniki zadáuĪenia nie rosną w czasie, moĪna zaobserwowaü ich powolny spadek.
Sugeruje to, Īe zadáuĪenie farm wiatrowych nie ma tendencji do wzrostu w czasie, jednakĪe
jest ogólnie dla branĪy bardzo wysokie.
Tabela 6. ĝrednia wartoĞü wskaĨnika zobowiązania odsetkowe do kapitaáu wáasnego dla farm wiatrowych
w wybranych krajach UE*, lata 2009-2017, wybrane kraje Unii Europejskiej* [w %]
Table 6. Average financial gearing ratio for wind farms in selected EU countries*, years 2009-2017 [in %]
Kraj
Austria
Belgia
Buágaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
àotwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowacja
Sáowenia
Szwecja
WĊgry
Wielka Brytania
Wáochy
Razem

2017
137
212
156
252
170
127
156
184
156
266
157
b.d.
315
b.d.
87
250
206
216
b.d.
0
8
145
86
189
136
160

2016
105
205
153
257
149
126
148
173
172
52
206
96
343
b.d.
10
255
188
241
111
0
555
143
95
177
138
170

2015
147
178
135
271
102
131
226
227
197
107
223
9
313
323
16
281
160
238
37
10
458
150
57
187
139
178

2014
130
212
153
212
206
114
284
169
159
56
208
97
282
496
33
278
156
222
73
13
346
154
24
188
126
165

2013
134
229
207
138
249
133
166
210
171
83
214
50
252
700
41
305
163
323
b.d.
16
346
182
52
223
101
181

2012
371
261
187
74
233
19
110
347
149
91
197
49
301
b.d.
42
317
134
280
b.d.
b.d.
346
191
88
206
100
173

2011
256
243
184
115
266
42
131
155
139
117
227
40
288
b.d.
32
250
204
303
b.d.
b.d.
b.d.
225
71
214
89
172

2010
280
223
302
242
330
39
294
169
120
100
193
98
238
b.d.
114
260
159
324
b.d.
b.d.
b.d.
188
69
190
69
155

2009
377
199
279
170
226
17
282
182
107
49
187
89
163
b.d.
27
258
104
249
b.d.
b.d.
b.d.
146
41
197
53
137

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (*pominiĊto kraje, dla których nie
posiadano danych).
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Wnioski i rekomendacje
Podsumowując rozwaĪania zawarte w pracy wydaje siĊ, Īe trudno z poziomu
sprawozdaĔ finansowych okreĞliü efektywnoĞü finansową farm wiatrowych jako
zadawalającą. Nie oznacza to, Īe inwestycje w energetykĊ wiatrową muszą prowadziü do
strat. Byü moĪe sprawozdania nie oddają caáej rzeczywistoĞci, bądĨ teĪ potrzeba czasu, aby
inwestycje tego typu zaczĊáy przynosiü czĊĞciej zyski. Badania wykazaáy teĪ, Īe nie ma
szczególnie silnych powiązaĔ pomiĊdzy rentownoĞcią farm wiatrowych a pozytywną,
neutralną czy negatywną atmosferą polityczną wobec energii wiatrowej. Najbardziej
rentowna produkcja energii z wiatru wydaje siĊ byü w Austrii, Belgii, Portugalii i Wielkiej
Brytanii. Wskazują na to wyniki analizy sprawozdaĔ finansowych.
Dobre wyniki farm wiatrowych we wspomnianych krajach pokrywają siĊ z relatywnie
wysokimi cenami energii elektrycznej, jakie obowiązują w tych krajach. Jedynie Niemcy są
wyjątkiem, w którym obowiązują wysokie ceny energii elektrycznej, a jednoczeĞnie duĪa
czĊĞü farm wiatrowych ponosi straty (dziaáa tam jednak rekordowa liczba elektrowni
wiatrowych, duĪa czĊĞü z nich to maáe firmy rodzinne). Poza tym wyjątkiem, we
wszystkich innych badanych krajach moĪna zauwaĪyü wyraĨną zaleĪnoĞü pomiĊdzy
wynikami farm wiatrowych a cenami energii.
Tabela 7. ĝrednia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w latach 2010-2017 w wybranych krajach
Unii Europejskiej, cena w euro za 100 MWh (ze wszystkimi opáatami i podatkami)
Table 7. Average price of electricity for households in years 2010-2017 in selected EU countries [euro/100 MWh]
Kraj
Austria
Belgia
Buágaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
àotwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowacja
Szwecja
WĊgry
Wielka Brytania
Wáochy

2017
20
28
10
12
14
30
12
16
17
19
23
16
23
11
16
30
15
23
12
14
19
11
18
21

2016
20
27
10
13
14
31
12
15
17
17
23
16
23
12
b.d.
30
14
24
12
15
20
11
18
23

2015
20
24
9
13
14
30
13
15
17
18
24
18
25
12
b.d.
29
14
23
13
15
19
11
22
24

2014
20
20
9
13
13
30
13
15
18
18
24
17
25
13
13
30
14
22
12
15
19
11
20
23

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Eurostat.

2013
20
22
9
14
15
29
14
16
16
16
23
19
24
14
14
29
14
21
13
17
20
13
18
23

2012
20
22
10
14
15
30
11
16
15
14
23
19
23
13
14
27
15
21
11
17
21
16
18
23

2011
20
21
9
11
15
30
10
16
14
12
21
18
21
12
13
25
14
19
11
17
20
16
16
21

2010
19
20
8
12
14
27
10
14
14
12
19
18
19
12
10
24
14
17
11
16
20
16
14
19
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RentownoĞü farm wiatrowych w duĪym stopniu zaleĪy od cen energii, czyli tego, co
farmy tworzą i sprzedają (tabela 7). WciąĪ teĪ pomiĊdzy Europą Zachodnią a ĝrodkowoWschodnią wystĊpują róĪnice w poziomie cen, co przekáada siĊ na rentownoĞü farm
wiatrowych. Najlepsze wyniki farmy wiatrowe uzyskują bowiem w Europe Zachodniej.
JednakĪe równieĪ w krajach Europy ĝrodkowo-Centralnej czĊĞü elektrowni wiatrowych
generuje zyski, mimo Īe ceny energii stanowią ½ lub nawet 1/3 cen z krajów Europy
Zachodniej. Wydaje siĊ zatem, Īe energetyka wiatrowa w tych krajach wymaga duĪo
staranniejszego namysáu i kontroli, aby byáa rentowna przy niĪszym poziomie cen. Farmy
wiatrowe, które regularnie realizują zyski w takich krajach powinny byü badane pod kątem
czynników sukcesu pozwalających im, mimo trudnych warunków, utrzymaü rentownoĞü.
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Poland’s Position on the Investment Development Path
Abstract. In the modern world based on open national economies, individual countries are closely
related and even interdependent in terms of trade, investment flows, labor migration, as well as
cooperation at the level of enterprises. The role of enterprises in foreign markets in the form of FDI is
growing, while the national economies compete for the inflow of such capital. Due to the fact that
since the 1990s Poland has been extensively involved in internationalization processes, it seems
important to find answers to the questions: how has the inflow of FDI into the country evolved over
the years; what position have Polish investors built in foreign markets during this time; and, finally,
what is the current position of Poland on the investment development path. To answer these questions,
research tools such as the review of domestic and foreign literature were used and desk research
(based on NBP and UNCTAD statistical databases) was carried out to determine the position of the
Polish economy in the IDP model. The analyses indicate that since 2008, Poland has been moving
towards the third phase of the IDP model in a slow but steady manner.
Key words: Foreign Development Investment (FDI), Investment Development Path Model (IDP
Model), Poland
JEL Classification: F21, F23, O10.

Introduction
In the globalized world, foreign direct investment (FDI), apart from foreign trade,
plays an increasingly important role. In macroeconomic terms, FDI is an important factor in
economic growth and development. It also increases the competitiveness of the economy.
In microeconomic terms – for enterprises – it provides an opportunity for growth through
internationalization. The reference literature and numerous discussions of practitioners and
economic commentators raise this issue in the meticulous analyses of the importance of
FDI for the entire global economy, its individual regions, sectors and enterprises operating
within them, professional groups or societies.
International capital flows in the form of FDI allow for the assessment of the position
of a given country on the investment development path. In this context, the model of
investment development path (IDP) proposed by J. H. Dunning may be useful. This concept
combines microeconomic considerations within the framework of the eclectic FDI and the
macroeconomic approach, thanks to linking investment decisions of entrepreneurs with the
level of economic development of a country (Rymarczyk, 2004).
Based on the available NBP and UNCTAD statistical data, it can be concluded that
since the early 1990s, Poland has been gaining in significance, on the one hand, as an
attractive recipient of FDI and, on the other hand, as an increasingly active exporter of such
capital. It should be noted that although Poland has been a net importer of foreign direct
investment since the beginning of its economic transformation, Polish entrepreneurs
1
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recognize the positive aspects of foreign expansion. Their presence on world markets attests
to the maturity of the economy and contributes to further economic development. As a
result of the internationalization of their activity, Polish investors gain experience and
technologies, and increase the value of their companies. This leads to increased
competitiveness on regional and global markets.
The article aims to present the investment situation of Poland in terms of imported and
exported foreign direct investments. The starting point of the study is the IDP model, while
the main indicator under analysis is the NOI per capita. The research period covered the
years 1990-2017.
The article uses the following research tools: the review of domestic and foreign
literature, as well as desk research, based on data from the NBP and UNCTAD statistical
databases.

Foreign Direct Investment (FDI) – Conceptualization
The processes of the internationalization of an economy and its enterprises have been
accompanied, especially since the 1980s, by the dynamic development of international
capital flows in the form of direct foreign investments (FDI). Foreign direct investment is
understood as investment made in a country other than the investor’s country of origin,
consisting in the depositing of capital – usually long-term – in a foreign enterprise in order
to obtain effective control of this enterprise and achieve financial profit. Investment of this
type includes: a purchase of shares in existing foreign companies, the establishment of a
new subsidiary abroad, the establishment of a joint venture with a foreign entity and the
acquisition of real estate abroad to extend the existing activity (Krugman, Obstfeld, 2007).
According to the OECD nomenclature (2008), direct investment is made when a foreign
investor has a stake of at least 10% of shares or votes in a given enterprise, and while it
does not have to exercise absolute control over the company, it is important that it has an
influence on its management. Direct investment may take the form of greenfield investment
(i.e. starting a completely new business), brownfield investment (i.e. the acquisition of an
existing enterprise for example through privatization) or capital involvement in an
enterprise (if the threshold of 10% is exceeded).
In the reference literature, a number of theories explain why investors invest their
capital abroad, for example: the theory of monopolistic advantages, the theory of the
international product life cycle, theory of location, the theory of internalization. However,
the most frequently quoted theory that constitutes their synthesis is the eclectic theory of
international production by J. H. Dunning (2000), also called the OLI paradigm. According
to this theory, the prerequisite for FDI is the simultaneous occurrence of three factors
(Budnikowski, 2006). First of all, ownership, i.e. having access to, for example, capital,
resources of qualified workforce and managerial staff, raw materials, unique technology,
information, management methods, brand, monopolistic position, research potential.
Second, location, i.e. the advantage which concerns the attributes describing the
attractiveness of the foreign market, e.g. a dynamically developing market, low prices of
basic production factors, high qualifications and productivity of the workforce, transport
accessibility, low transport costs, the friendly attitude of a host society to foreign capital,
favorable legislation. Finally, the third factor is internalization, which means that
international transactions within the company are more favorable than transactions
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concluded in the free market. Establishing a subsidiary abroad allows an enterprise to
protect technology and provides the possibility of coordination and vertical integration.
Apart from the classic OLI model, in their decisions to choose FDI to expand into foreign
markets, enterprises take into account both the standard – “hard” – factors and other – so
called “soft” – factors which constitute a specific “value added” to a location. Here, we can
distinguish the character of the labor market, infrastructure of economic activity, economic
climate, public relations of the place or cultural determinants (RosiĔska-Bukowska, 2009).
Foreign direct investment causes a lot of controversy. The arguments in its favor
include: the possibility of increasing production, employment and labor productivity in the
country, access to modern and effective technologies, know-how and management
techniques, the opportunity to improve the balance of payments, the ability to finance
restructuring and development processes in a way which is safer compared to foreign loans,
and the stimulation of the activity of domestic producers, improved quality of products,
consumer access to new products and services as a result of increased competition on the
domestic market. The main threats include: the risk of an unfavorable balance of payments,
deterioration of terms of trade and reduced tax revenues resulting from foreign transfer
pricing by foreign companies, weaker competition and the emergence of a local monopoly
by a foreign company, bankruptcy of local companies, taking over control of domestic
branches by increasing competition on the domestic market, which local companies are not
able to cope with, limiting the effects of macroeconomic policy in a situation where the
participation of investors (international corporations) in the production of a given country is
high and financing their operations comes mainly from abroad, a threat to the natural
environment due to the transfer of obsolete or so-called dirty technologies from abroad, the
acquisition of domestic enterprises with the aim to liquidate them, deepening development
disparities by concentrating FDI in the most attractive industries and regions of a country, a
threat to the sovereignty of a state in the situation of taking control over strategic industries
and sectors of the economy (Nowara, 2001).

Characteristic of the IDP Model
The phenomenon of investing capital in the form of foreign direct investments is
connected with changes in the competitive position of individual countries on the
international arena. This fact was examined and described (Dunning 1981, Dunning, Narula
1996) as the Investment Development Path (IDP model). J.H. Dunning showed that there is
a relationship between the level of GDP per capita and the size of net investment per capita.
At the same time, net investments (NOI – net outward investment rate) are the difference
between foreign investments undertaken by economic entities in a given country and
foreign investments realized by foreign entities in the territory of that country (Stawicka,
2008). According to the IDP model, initially low-developed countries attract investment
using local resources of raw materials and cheap labor, while they do not undertake
investment abroad. In the course of industrialization and the shift of comparative
advantages from labor-intensive to capital-intensive industries, the rationale behind FDI
changes. In the most developed countries, investors look for strategic resources, such as
access to technologies, research facilities, and human capital. At the same time, the assets
accumulated in the economy become the foundation for the effective international
expansion of domestic enterprises. In the IDP model, depending on the value of the NOI
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indicator and its tendency, five phases can be distinguished. Their characteristics are
presented in Table 1.
Table 1. Stages in the IDP Model
Phase

Characteristics

I

This phase is characterized with a gradual, but slow increase in FDI inflow to a given economy.
These investments are mainly focused on the use of natural assets of the target country. FDI of
domestic enterprises is practically non-existent; they are still not ready to undertake the most active
forms of internationalization. The value of the NOI in this phase is negative – initially close to zero,
and gradually increasing over time.

II

In this phase there is a further, increasingly more intensive inflow of direct investments to the
economy, aimed at capturing market share and using cheap resources (mainly labor). At the same
time, the structure of the national economy is changing – the share of capital-intensive production
branches is increasing (e.g. chemicals, metals and metal products, electrical devices). The first
attempts are made by domestic enterprises to expand internationally. The values of the NOI index
are still negative and declining; however, at the end of this phase, the dynamics of this decline are
clearly slowing down. This is the result of a steady increase in the value of FDI implemented by
enterprises from the host economy.

III

In this phase, the value of FDI implemented by domestic enterprises increases dynamically. The
dynamics exceed the dynamics of FDI inflow. This means that the value of the NOI – although still
negative – begins to increase gradually. The economies of the countries in the third phase of IDP
are included in the group of industrialized countries, whose competitiveness is increasingly
attributed to innovation and skilled workforce, and not only to investment. The main driver of FDI
is to look for opportunities to improve the global effectiveness of the entire corporation.

IV

In this phase, the stream of investments flowing out of the economy increases faster than the inflow
of investments, which results in the NOI adopting positive values. The economy becomes the net
capital exporter. Its location advantages for FDI include accumulated intangible assets (e.g.
technology, know-how, knowledge), and the entire economy is perceived as a developed economy.
The economy is also characterized by innovation and high research and development expenditures.

V

In this phase there is a further dynamic growth in both FDI inflows and capital exports in the form
of FDI of domestic enterprises. Depending on the temporary advantage of one or the other, the
value of the NOI index changes – in principle, however, its fluctuates around zero. Phase V is
characteristic of the most developed, innovative, knowledge-based economies.

Source: Author’s own elaboration based on (Dunning, Lundan, 2008; Gorynia, Nowak, Wolniak, 2009;
Ferencikova, Ferencikova, 2012)

The classic approach to the IDP model has been empirically verified and expanded in
a number of studies. One of the more interesting approaches is to include foreign trade in
this concept. It turns out that the structure of foreign trade demonstrates similar tendencies
to changes in relation to economic growth, such as foreign direct investment. It was noted
that the development path coincides with a gradual change in the export structure. In the
initial stages of economic development, it is based mainly on raw materials, natural and
low-processed products. Economic development is accompanied by changes in the structure
of exports, which tend to be dominated by highly processed, capital-intensive and
innovative products (Dunning, Kim and Lin, 2001).
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Foreign direct investment in Poland and direct investment by Polish
enterprises
Since the early 1990s, the countries of Central and Eastern Europe, including Poland,
have been attractive for investors. An increased interest in this part of the world was
influenced above all by the changes related to the post-communist transformation of the
region, integration processes with the structures of the European Union, favorable labor
cost index and fast-growing markets. According to the E&Y Report (2017), the countries of
Central and Eastern Europe rank third, behind Western Europe and the USA, among the
most attractive regions of the world in terms of foreign investment. Moreover, Central and
Eastern Europe has seen the greatest rise among all regions, catching up with China.
In terms of FDI in absolute terms (Figure1), Poland belongs to the group of the most
attractive countries in Europe and is a leader in Central and Eastern Europe. Since the
beginning of the transformation, the value of direct investment has steadily increased, to the
highest value in 2007 – USD 1,909 million. The years 2008-2009 saw a decline in the value
of FDI caused by the global economic crisis. Although the next years witnessed an increase
in the value of capital in the form of FDI located in Poland, the record from 2007 has not
yet been repeated. In 2012, the Polish economy reported a significant decrease (by 33%) in
FDI compared to the previous year. The year 2013 was another year of decline in the inflow
of direct investment to Poland – not only compared to 2012, but over the previous ten
years. This can be attributed to such developments as: the liquidation of special purpose
entities and the withdrawal of capital in transit, the sale of shares in the banking sector to
foreign portfolio investors, the limited activity of certain financial companies and the
withdrawal of shares by foreign investors. The years 2014-2016 marked a renewed interest
of foreign investors in Poland. In 2017, there was another fall – the FDI value did not
exceed USD 6.5 million. In its opinion, the National Bank of Poland (NBP) stated that the
situation was caused by transactions in which residents purchased shares in Polish
companies from direct investors (NBP).
Based on NBP statistics, it can be concluded that prior to Poland’s EU accession, the
share of FDI in this area was high and amounted to 74%, and then systematically increased
to reach 92% in 2016. In 2003, the highest FDI values came from such countries as the
Netherlands, France, Germany, Austria, the United Kingdom, and from outside Europe –
the USA and South Korea. In 2016, the largest inflow of FDI was recorded from the
Netherlands, Germany and Luxembourg, and from outside Europe: Japan, Israel and the
USA. Before the accession to the European Union, most funds in the form of FDI were
invested in entities operating in the field of industrial processing, trade and repairs (61%),
real estate services, IT, science, machinery rental and other services related to conducting
economic activity (14%), financial intermediation (11%), and electricity, gas and water
supply (10%). In 2016, foreign direct investment was primarily addressed to entities
involved in construction trade and repairs for hotels, transports, communication (36%), as
well as real estate and business activities (30%) and manufacturing (29%) (NBP).
Polish enterprises also invest abroad more extensively and their investment activity
has increased on global markets. In the early 1990s, FDI of Polish enterprises accounted for
only 0.01% of global FDI flows, while towards the late 2010’s, this value increased to
0.4%, and in 2016 exceeded 0.43% (which is a 43-fold increase). This phenomenon is an
important signal of changes taking place in the Polish economy and indicates the level of its
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internationalization. Investment activity reflects the growing potential of Polish enterprises
that are becoming active participants in the international system of trading in investment
capital.
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Fig. 1. FDI inflows to Poland and FDI of Polish enterprises, 1990-2017
Source: Author’s own elaboration based on UNCTAD. Database.

The dynamic growth of FDI value of Polish entrepreneurs has been particularly visible
since 2005, when – for the first time – the value of exported capital exceeded USD 1.3
billion, while another record was broken in 2010 in the amount of USD 6.15 billion and,
finally, in 2016 – USD 8.7 billion. In turn, in 2013, the largest divestments of Polish
entrepreneurs on foreign markets took place – amounting to over USD 1.5 billion.
According to NBP data, approximately 83% of Polish FDI is located in the EU
countries. In terms of the number of operating companies, Polish entrepreneurs mainly
choose neighboring countries, such as Germany, the Czech Republic, Ukraine or Russia, as
the location for foreign investments. This situation confirms the thesis that the proximity of
markets, the lack of regulatory barriers or good acquaintance with markets determine the
choice of investment location. In turn, the reason for capital flows to such countries as
Luxembourg, the Netherlands or Cyprus is favorable tax regulations. Companies register
companies in these countries and invest through them (so-called capital in transit). In
contrast, Belgium and the United Kingdom are large financial centers – here financial
surpluses are allocated from the entire capital group (ĩak, 2017). In 2016, the largest, yet
single transactions were made in Luxembourg (USD 4.8 billion) and Sweden (USD 989
million), moreover, a relatively high transaction value was recorded in Hungary (USD 927
million) and outside Europe – in Canada (USD 702 million).
In 2016, approximately 65% of Polish FDI was carried out through mergers and
acquisitions in foreign markets. The industry-based cross-section of Polish FDI transactions
changed significantly. However, this did not stem from the emergence of new trends, but
was the result of large individual transactions made by Polish investors. In 2016,
investments of the highest value went to entities conducting professional, scientific and
technical activities (USD 2.4 billion), to entities related to information and communication
(USD 1.7 billion) and entities associated with wholesale and retail trade; repair of motor
vehicles and motorcycles (USD 992 million) (NBP).
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The assessment of Poland’s investment position based on the IDP
Model
The assessment of Poland’s position on the investment path based on the IDP model
was developed on the basis of data on FDI realized in Poland and by Polish investors,
calculated per capita, in the years 1990-2017. For each period, the value of NOI per capita
was determined (Fig. 2). In his discussion of the successive phases of the IDP model, H.J.
Dunning showed that there is a relationship between the level of GDP per capita and the
size of net investment per capita. In order to determine the position of Poland in a given
phase of the IDP model, the data concerning the classification of national economies based
on the GDP per capita in 2017 were used (IMF). Accordingly, the following countries were
distinguished: countries with a low level of economic development: GDP below USD 2,000
per capita, countries with a low average level of economic development: GDP of USD
2,000-10,000 per capita, countries with a higher average level of economic development:
GDP of USD 10,000-35,000 per capita, countries with a high level of economic
development: GDP of USD 35,000-50,000 per capita, and countries with a very high level
of economic development: GDP of over USD 50,000 per capita.
Taking into account the values of NOI per capita and the trend determined on their
basis, together with the information on GDP per capita in Poland, the following
observations can be made:
 At the beginning of the transformation in 1990, GDP per capita did not exceed USD
2,000 in Poland. The value of foreign capital in the Polish economy was low and there
were practically no foreign investments pursued by Polish entrepreneurs. According to
the model described by Dunning, the Polish economy was in the first phase of the IDP
model.
 In the years 1991-2007 we can observe a gradual improvement in the GDP per capita
level. In 1991, its value amounted to USD 2,247, to gradually increase in subsequent
years, exceeding USD 10,000 in 2007 and reaching USD 11,194. This means that
Poland was included in the group of countries with a lower average level of economic
development. During this period, we also observe a dynamic growth in the value of
direct investment in Poland. In 2007, its value was 55 times as high as in 1991.
However, this was not a consistent period. In the years 1991-2000, there was a steady
increase in the inflow of investment to Poland from USD 359 million to USD 9,445
million. It was a 26-fold growth. In the years 2001-2003, the value of FDI flowing to
Poland decreased significantly (by nearly 58%) to increase again in 2004 to USD
12,140 million. Also, in the following years, except for 2005, there was a dynamic
growth in foreign investment to Poland, with a record value in 2007 – USD 19,836
million. The foreign investment of Polish entrepreneurs in 1991-1996 grew slowly but
steadily. In the subsequent years, FDI pursued by Polish investors fluctuated between
higher and lower values, or even negative values, which marked the withdrawal of
capital from foreign markets. Increasingly higher FDI values in Poland and higher but
variable values of Polish foreign investment caused that in 1991-2000 the NOI per
capita reached consistently lower values, while in 2001-2003 it increased slightly, only
to decline again to USD 473 per capita and in the subsequent years until 2007. The
characteristics of the presented data and the NOI per capita trend prove that the Polish
economy in the discussed period was in the second phase of the IDP model.
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Fig. 2. NOI per capita in Poland, 1990-2017
Source: Author’s own elaboration.



Since 2008, GDP per capita has adopted variable values, but remained above USD
11,000. The highest value was achieved in 2014 – USD 14,237. This means that
Poland can be included in the group of countries with a higher average level of
economic development. After 2007, the value of imports of foreign investments in
Poland assumed fluctuating values in the subsequent years, but it can be estimated that
their average value amounted to over USD 11,600 million annually. The value of
exports of Polish investments in the years 2008-1017 was also variable, but there were
such years as 2010, when Polish foreign investments exceeded USD 6,100 million, or
2016, when Polish FDI accounted for 58% of the FDI located in Poland. This means
that NOI per capita has slowly picked up in the last ten years (trend line).
Consequently, it can be assumed that the Polish economy has entered the initial stage
of the third phase of the investment development path model. An additional argument
supporting such a conclusion is the fact that changes in the structure of FDI flowing
into Poland can also be observed, i.e. investment in pharmaceuticals, aviation or
electronics as well as in the areas requiring the employment of a highly qualified
workforce, such as financial intermediation, consulting and business services, are
becoming increasingly important.

Conclusion
The political and economic changes taking place in Poland, and the ongoing process of
internationalization and integration with the European Union, mean that we can observe
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increasingly more dynamic flows of capital to the Polish economy in the form of foreign
direct investments as well as foreign direct investment pursued by Polish entrepreneurs.
The trend for the synthetic NOI index in the years 1990-2017 presented in the article
leads to the conclusion that Poland’s investment position is changing very slowly but
steadily. Increasingly, we deal with the inflow of more capital-intensive and technologically
advanced FDI. The growing value of Polish investment exports is also a positive factor.
Although the values of NOI per capita in the subsequent years indicate that Poland is a net
FDI importer, it can be stated, based on the presented trend line of the index, that the Polish
economy is at the threshold of the third phase of H.J. Dunning’s model. To maintain this
positive trend, efforts should be constantly made to reinforce the strengths of the Polish
economy which attract foreign investors, i.e. to maintain stable economic growth
(supported by high positions in international investment attractiveness rankings), to foster
development and high qualifications of employees, to fuel cooperation within the European
Union. Moreover, in order to encourage the desired foreign capital and increase the
attractiveness of Polish foreign investment exports, it is necessary to increase R&D
expenditures and intensify the implementation and application of product, technological,
management or marketing innovations. In the face of the relatively high economic growth
observed in Poland for several years and the improved innovation-oriented attitude, a
further increase in the NOI index should be expected and Poland should take a more
advantageous position on the IDP curve.

References
Budnikowski, A. (2006). MiĊdzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relationships). PWE,
Warszawa.
Dunning, J.H. (1981). Explaining the international direct investment position of countries: towards a dynamic or
developmental approach. Weltwirtschaftliches Archiv, 117, 30-64.
Dunning, J.H., Narula, R. (1996). The Investment Development Path revisited: some emerging issues. In: J.H.
Dunning, R. Narula (red.) Foreign direct investment and governments. Catalysts for economic restructuring.
London–New York: Routledge, 1-41.
Dunning, J.H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity.
International Business Review, 9, 163-164.
Dunning, J.H., Kim, Ch.-S., Lin, J.-D. (2001). Incorporating trade into the Investment Development Path. A case
study of Korea and Taiwan. Oxford Development Studies, 29(2), 146.
Dunning, J.H., Lundan, S.M. (2008). Multinational enterprises and the global economy, Cheltenham: Edward
Elgar Publishing.
Ernst&Young Report (2017). Poland's Attractiveness Survey. Mature Leader of the CEE region. Available
5.09.2018 from: www. ey.com/Publication.
Ferencikova, Sr.S., Ferencikova, Jr.S. (2012). Outward investment flows and the development Path. The case of
Slovakia. Eastern European Economics, 50(2), 85-111.
Gorynia, M., Nowak, J., Wolniak, R.(2009). Poland’s Investment Development Path: in search of a synthesis,
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 2(2), 153-174.
IMF. Available 20.08.2018 from: www.imf. org.
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2007). MiĊdzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economics: Theory
and Policy). PWN, Warszawa.
NBP. Available 5.09.2018 from: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib.
Nowara, W. (2001). Wpáyw zagranicznych inwestycji bezpoĞrednich na gospodarkĊ Polski (Impact of Foreign
Direct Investment on the Polish Economy). In: J. Biski, T. Mizioáek (red.), Liberalizacja stosunków
ekonomicznych Polski z gospodarką Ğwiatową (Liberalization of Poland's Economic Relationships with the
Global Economy). àódzkie Towarzystwo Naukowe, àódĨ, 318-319.

524

K. ĩak

OECD (2008). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth Edition. Available 15.08.2018
from: www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf.
RosiĔska-Bukowska, M.(2009). Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej
przestrzeni biznesowej (The Role of Transnational Corporations in Globalization Processes. Creating Global
Business Space). Dom Wydawniczy Duet, Biaáystok.
Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiĊbiorstwa (Internationalization and Globalization
of the Enterprises). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
Stawicka, M. (2008). Rola bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych
nowych krajów czáonkowskich Unii Europejskiej (The Role of Foreign Direct Investments in Reduction of
Disproportion in Development of New EU Member Countries). NierównoĞci Spoáeczne a Wzrost
Gospodarczy, 13, 295-305.
UNCTAD. Database. Available 20.08.2018 from: www.unctad.org/fdistatistics.
ĩak, K. (2017). Analiza i ocena ekspansji zagranicznej polskich przedsiĊbiorstw (Analysis and Evaluation of
Foreign Expansion of Polish Enterprises). OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 2(86), 74-92.

For citation:
ĩak K. (2018). Poland’s Position on the Investment Development Path. Problems of World
Agriculture, 18(4), 515–524; DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.139

Informacje dla autorów artykuáów zamieszczanych
w Zeszytach Naukowych Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Problemy Rolnictwa ĝwiatowego
1. W Zeszytach Naukowych Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Problemy Rolnictwa ĝwiatowego publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne
z profilem czasopisma, w jĊzyku polskim i angielskim.
2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego artykuáy zostaną przekazane do recenzji
do dwóch niezaleĪnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowoĞci („doubleblind review proces”). W przypadku artykuáów napisanych w jĊzyku kongresowym, co
najmniej jeden z recenzentów bĊdzie afiliowany w instytucji zagranicznej. Lista
recenzentów jest publikowana w zeszytach naukowych i na stronie internetowej
czasopisma.
3. Recenzja ma formĊ pisemną koĔczącą siĊ jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia lub nie artykuáu do publikacji (formularz recenzji znajduje siĊ na stronie
internetowej czasopisma).
4. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” autorzy
wypeániają oĞwiadczenia (druk oĞwiadczenia znajduje siĊ na stronie internetowej
czasopisma).
5. Autor przesyáa do redakcji tekst artykuáu przygotowany wedáug wymogów
redakcyjnych (wymogi redakcyjne znajdują siĊ na stronie internetowej czasopisma).
Autor ponosi odpowiedzialnoĞü za treĞci prezentowane w artykuáach.
6. Pierwotną wersją wydawanego czasopisma naukowego jest wersja papierowa.
Elektroniczna wersja jest zamieszczona na stronie internetowej czasopisma.
7. Autorzy artkuáów partycypują w kosztach przygotowania do druku.
8. Czasopismo jest kwartalnikiem. KaĪdy artykuá opublikowany w Zeszytach Naukowych
Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa
ĝwiatowego otrzymuje 13 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dn. 23 grudnia 2015).
Adres do korespondencji
Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Problemy Rolnictwa ĝwiatowego
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydziaá Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i MiĊdzynarodowych Stosunków Gospodarczych
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (22) 593 41 03, 593 41 02, fax. 593 41 01
e-mail: problemy_rs@sggw.pl
prs.wne.sggw.pl

Information for Authors of papers published
in Scientific Journal Warsaw University of Life Science – SGGW
Problems of World Agriculture
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

The Scientific Journal of Warsaw University of Life Science – SGGW Problems of
World Agriculture, publishes scientific papers based on original research, compliant
with the profile of the journal, in Polish and English.
The manuscripts submitted, accepted by the Editor, will be subject to the double-blind
peer review. If the manuscript is written in English at least one of the reviewers is
affiliated with a foreign institution. The list of reviewers is published in the journal.
The written review contains a clear reviewer's finding for the conditions of a scientific
manuscript to be published or rejected it (the review form can be found on the website
of the journal).
In order to prevent the "ghostwriting" and "guest authorship" the authors are requested
to fill out and sign an Author's Ethical Declarations (the declaration form can be found
on the website of the journal).
Authors have to send to the Editor text of the paper prepared according to the editorial
requirements (editorial requirements can be found on the website of the journal).
Author is responsible for the contents presented in the paper.
The original version of the scientific journal issued is a print version. An electronic
version is posted on line on the journal's website.
The authors of the papers contribute to the costs of printing (issuing).
The journal is published quarterly. Each paper published in the Scientific Journal of
Warsaw University of Life Science – SGGW Problems of World Agriculture receives
13 points (Decision from the Minister of Science and Higher Education on the list of
scientific journals dated. Dec. 23, 2015).

Editorial Office:
Scientific Journal Warsaw University of Life Science: Problems of World Agriculture
/ Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy
Rolnictwa ĝwiatowego
Faculty of Economic Sciences WULS-SGGW
Department of Agricultural Economics and International Economic Relations
166 Nowoursynowska St.
02-787 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 5934103, +48 22 5934102, fax.: +48 22 5934101
e-mail: problemy_rs@sggw.pl
prs.wne.sggw.pl

