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Badawczy w Warszawie 

Konkurencyjno  polskiego eksportu jab ek na rynki Wspólnoty 
Niepodleg ych Pa stw 

The Competitiveness of Apple Exports from Poland 
to the Markets of Commonwealth Independent States  

Synopsis. Celem bada  by o okre lenie konkurencyjno ci eksportu jab ek z Polski na rynki Wspólnoty 

Niepodleg ych Pa stw. W artykule zidentyfikowano najwa niejszych producentów oraz importerów netto z 

WNP. Przy wykorzystaniu mierników pozycji konkurencyjnej ex-post okre lono pozycj  konkurencyjn  

eksportu z Polski na wybrane rynki WNP. W latach 2006-2016 Polska by a najwi kszym dostawc  jab ek na 

Bia oru , do Kazachstanu oraz na Ukrain , a w latach 2006-2014 równie  do Rosji. Pozycja konkurencyjna 

eksportu jab ek z Polski obni y a si  w latach 2015-2016 na rynku bia oruskim, a wzros a na kazachskim i 

ukrai skim. W wyniku embarga na import jab ek z UE, wzros a na rynku Federacji Rosyjskiej pozycja 

konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin, Mo dawii oraz Bia orusi. 

S owa kluczowe: eksport, import, jab ka, konkurencyjno  

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 

wiatowa produkcja jab ek w latach 2006-2016 ros a systematycznie osi gaj c 89 mln 

ton w roku 2016. Przeci tnie globalne zbiory zwi ksza y si  w tym czasie o 2,6 mln ton 

rocznie, a w Polsce rednio o 164 tys. ton rocznie. W latach 2015-2016 krajowa produkcja 

wynios a 3,2 mln ton. Zbiory jab ek w Polsce cechuj  si  du ymi fluktuacjami 

w poszczególnych latach, na co wp ywa pogoda, a zw aszcza wiosenne przymrozki 

(Kraci ski, 2018a).  

Wolumen wiatowego eksportu jab ek w latach 2015-2016 osi gn  8,8 mln ton, z 

czego z Polski wyeksportowano 0,9 mln ton, co stanowi o 10% globalnego handlu 

                                                 
1 mgr, Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa, IERiG  – PIB, ul. wi tokrzyska 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. wiatowy eksport w latach 2006-2016 zwi ksza  si  

przeci tnie o 148 tys. ton rocznie, podczas gdy eksport z Polski rós  o 69 tys. ton rocznie. 

Dzi ki tak du emu przyrostowi udzia  kraju w wiatowym handlu zwi kszy  si  w stosunku 

przeci tnego wolumenu z lat 2006-2008 o 5 p.p. 
Poj cie konkurencyjno  wywodzi si  od zjawiska konkurencji mi dzy podmiotami 

gospodarczymi. W literaturze u yto go pierwszy raz w latach 70. XX wieku, gdy naukowcy 

z USA starali si  okre li  poziom konkurencyjno ci gospodarek USA oraz Japonii w 

wyniku silnej rywalizacji pomi dzy przedsi biorstwami z tych krajów (Wzi tek-Kubiak 

2003). Brak jest jednej przyj tej i ogólnie akceptowalnej definicji konkurencyjno ci. 

Wynika to m.in. z tego, e konkurencyjno  bada si  na sze ciu poziomach od 

pojedynczego produktu czy konsumenta po uj cie globalne (Gorynia, 2009). Budnikowski 

(2003) definiuje konkurencyjno  jako zdolno  kraju do produkcji i sprzeda y dóbr i us ug 

na rynkach zagranicznych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – 

PIB okre la konkurencyjno  jako zdolno  lokowania si  krajowych producentów 

ywno ci na rynkach zagranicznych oraz zdolno  rozwijania eksportu.  

Zjawisko konkurencyjno ci nale y rozpatrywa  szerzej jako system sk adaj cy si  

z potencja u konkurencyjnego (zasobów), instrumentów konkurowania (np. cena, jako  

itd.), przewag konkurencyjnych (zastosowanie instrumentów), oraz zajmowanej pozycji 

konkurencyjnej (Stankiewicz, 2000). Pozycja konkurencyjna to zdolno  konkurowania 

w danym momencie czasowym (Bie kowski, Sadza, 2000). Konkurencyjno  mo na 

analizowa  w odniesieniu do rynku krajowego (konkurencyjno  wewn trzna) oraz 

zagranicznego (konkurencyjno  zewn trzna lub mi dzynarodowa). Konkurencyjno  

krajowa to pozycja badanego obiektu (np. bran y, sektora) wzgl dem pozosta ych (Wo , 

2001). Konkurencyjno  mi dzynarodowa to rywalizacja na rynkach zagranicznych, a wi c 

odnosi si  do handlu zagranicznego. 

Konkurencyjno  analizowana jest ex-post oraz ex-ante (Frohberg, 2000). Pomiaru pozycji 

konkurencyjnej ex-post dokonuje si  przy wykorzystaniu wska ników, w ród których mo na 

wydzieli  trzy grupy: mierniki przewag komparatywnych, mierniki udzia ów w rynku lub 

handlu mi dzynarodowym oraz mierniki konkurencyjno ci cenowo-kosztowej. 

Konkurencyjno  eksportu jab ek z Polski znajdowa a si  ju  w kr gu zainteresowa  

badaczy. Kraci ski (2016) bada  pozycj  konkurencyjn  najwi kszych wiatowych 

eksporterów tych owoców w latach 2006-2015, przy wykorzystaniu mierników pozycji 

konkurencyjnej ex-post (saldo wymiany, udzia  w wiatowym eksporcie, wska nik 

relatywnej orientacji eksportowej, wska nik ujawnionej przewagi komparatywnej). Wyniki 

wskaza y na wzrost konkurencyjno  eksportu jab ek z Polski na rynku wiatowym do 

wprowadzenia przez Rosj  embarga na import m.in. owoców z Unii Europejskiej.  

Konkurencyjno  eksportu jab ek z Polski bada a równie  Trajer i in. (2014), 

wykorzystuj c dziesi  wska ników mierz cych pozycj  konkurencyjnej ex-post, Analizy 

obejmowa y lata 2003-2013 i wykaza y wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu jab ek z 

Polski. 

Kowalska (2016) analizowa a konkurencyjno  zewn trzn  owoców wie ych 

i przetworzonych w latach 2004-2014. Pozycj  konkurencyjn  eksportu z Polski okre lono 

wykorzystuj c: wska nik pokrycia importu eksportem, wska nik relacji eksportowo-

importowych Lafaya oraz wska nik handlu wewn trzga ziowego Grubela-Lloyda. 

Autorka wykaza a, e konkurencyjno  eksportu owoców wie ych z Polski by a niska. 

Badacze koncentrowali si  równie  na identyfikacji najwa niejszych odbiorców jab ek 

eksportowanych z Polski. Wyniki uzyskane przez Buga  (2014), Kraci skiego (2014, 
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2015), J der (2016), Filipiaka (2016), Ambroziaka (2017) wykaza y, e Wspólnoty 

Niepodleg ych Pa stw (WNP), g ównie Rosja by a najwi kszym importerem jab ek z 

Polski. Eksport do krajów Unii Europejskiej (UE) by  mniejszy, g ównie dlatego, e zbiory 

Wspólnoty przekracza y zapotrzebowanie wewn trzne (Kraci ski, 2018b).  

Cel i metodyka bada  

Celem bada  by o okre lenie pozycji konkurencyjnej eksportu jab ek z Polski na 

rynkach krajów Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw oraz ocena perspektyw rozwoju eksportu 

w najbli szych latach. W ród krajów WNP zidentyfikowano importerów netto jab ek i 

okre lono dynamik  ich przywozu. Pozycja konkurencyjna eksportu jab ek z Polski na 

rynki krajów WNP pozostaj ce importerami netto, zosta a zbadana przy wykorzystaniu 

mierników ex-post. 

W artykule wykorzystano dane o wiatowej produkcji i handlu jab kami z baz danych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy ywienia i Rolnictwa (FAOSTAT, UN 

Comtrade), a wielko ci eksportu z Polski Ministerstwa Finansów RP. Okres badawczy 

obejmowa  lata 2006-2016. Podzielono go na trzy trzyletnie okresy (lata 2006-2008, 2009-

2011, 2012-2014) oraz jeden dwuletni 2015-2016. Taki podzia  wynika  z ch ci 

zmniejszenia wp ywu o waha  produkcji i eksportu w poszczególnych latach. Fluktuacje w 

produkcji i eksporcie wynikaj  z wp ywu pogody. W Polsce najwi ksze znaczenie maj  

wiosenne przymrozki, które w niektórych latach przyczyniaj  si  do znacznych spadków 

zbiorów a za nimi eksportu. Ostatni okres obejmuje pierwsze lata po wprowadzeniu 

rosyjskiego embarga. Okres by  krótszy, ale wynika  z odmiennych warunków w których 

przysz o funkcjonowa  eksporterom. Embargo zosta o wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku, 

jednak eksport jab ek z Polski odbywa si  g ownie od grudnia do sierpnia, dlatego 

wi kszo  eksportu z Polski w roku 2014 dotyczy a produkcji z roku 2013. W celu 

okre lenia tendencji, w opracowaniu porównano rednie warto ci z lat 2006-2008 i 2015-

2016. W bazie danych brak by o danych handlowych dla Tad ykistanu, Turkmenistanu 

oraz Uzbekistanu, dlatego w odniesieniu do wielko ci eksportu i importu podane warto ci 

dotycz  pozosta ych 8 krajów.  

Pomiar pozycji konkurencyjnej jab ek eksportowanych z Polski na rynki krajów WNP 

dokonano przy u yciu:  

1. Udzia u w wolumenie eksportu do poszczególnych krajów WNP (UE) 

 

Eic – eksport produktu i z kraju c na wybrany rynek; 

Eiw – wiatowy eksport produktu i na wybrany rynek. 

Udzia  eksportu produktu i z kraju c w wiatowym eksporcie na dany rynek w jest 

jednym z najprostszych wska ników mierz cych pozycj  konkurencyjn . Wzrost udzia u 

w eksporcie na dany rynek w interpretowany jest jako poprawa pozycji konkurencyjnej 

(Zawi li ska, 2003). Udzia  w eksporcie jest cz sto stosowany w badaniach 

konkurencyjno ci zewn trznej produktów. W przypadku analizowania jednego produktu 

mo na pos u y  si  udzia em w wolumenie lub warto ci eksportu. W artykule zastosowano 

udzia  w wolumenie eksportu. 
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2. Wska nik ujawnionej przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage 

Index – RCA): 

 

Ejc – eksport grupy produktów j z kraju c; 

Ejw – wiatowy eksport grupy produktów j na wybrany rynek 

Miernik okre la przewag  komparatywn  eksportu z pa stwa c. Za twórc  uznaje si  

Balass  (1965). Warto ci powy ej 1 oznaczaj  e eksport produktu i z kraju c jest 

konkurencyjny. W literaturze funkcjonuj  modyfikacje wska nika, ale pierwsza wersja jest 

nadal cz sto stosowana. Zakres warto ci przyjmowanych przez RCA pozwala wydzieli  

kraje pod wzgl dem si y przewagi komparatywnej w eksporcie produktu i (Hinloopen 

i Marrewijk, 2001): 

0 < RCA  1 brak przewagi komparatywnej; 

1 < RCA  2 s aba przewaga komparatywna; 

2 < RCA  4 rednia przewaga komparatywna; 

4 < RCA silna przewaga komparatywna. 

Stosowanie RCA jest krytykowane ze wzgl du m.in. z brak unormowania warto ci 

(Salamaga, 2013). W badaniach grup  odniesienia do produktu i (jab ka) (kod TARIC 

080810) stanowi y owoce wie e wraz orzechami (kody od 0801 do 0810). 

Produkcja i handel zagraniczny jab kami w krajach WNP 

W latach 2006-2016 ros y zbiory jab ek niemal we wszystkich krajach WNP. W latach 

2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 produkcja jab ek w WNP wzros a o 35% do 5,7 mln 

ton (tab. 1). Przeci tny roczny wzrost zbiorów jab ek w krajach WNP osi gn  184 tys. ton. 

Tabela 1. Produkcja jab ek 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 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 Dynamika % 

Kraje tys. ton % tys. ton % tys. ton % tys. ton % 
2015-16 

2006-08 

cznie 4226 100,0 4188 100,0 5292 100,0 5716 100,0 135 

Azerbejd an 190 4,5 213 5,1 245 4,6 255 4,5 134 

Bia oru  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 

Mo dawia 225 5,3 229 5,5 320 6,0 360 6,3 160 

Rosja 1697 40,1 1210 28,9 1533 29,0 1728 30,2 102 

Tad ykistan 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych UN Comtrade. 
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Najwi kszymi producentami jab ek spo ród krajów WNP by y Rosja, Ukraina oraz 

Uzbekistan. rednia wielko  zbiorów z tego najwi kszego producenta jab ek w WNP 

w latach 2015-2016 wynosi a 1,7 mln ton i by a zbli ona do redniej produkcji z latach 

2006-2008. W tym czasie wzros y natomiast znacz co zbiory Uzbekistanu (104%) oraz 

Ukrainy (70%). W krajach tych produkcja jab ek w latach 2014-2016 wynosi a oko o 1,1 

mln ton. Wa nym producentem jab ek w WNP jest Mo dawia. Zbiory w tym niewielkim 

kraju w latach 2015-2016 wynios y 360 tys. ton ale wzros y w stosunku do lat 2006-2018 o 

60%. Produkcja jab ek na Bia orusi wzros a w latach 2014-2015 w stosunku do lat 2006-

2008 jedynie o 15% do przeci tnie 432 tys. ton tocznie. W badanym okresie obni y y si  

jedynie zbiory jab ek w Armenii (o 13%). 

Tabela 2. Import netto jab ek 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 % 

cznie  217 324 404 523 242 

Armenia 0 1 0 0 72 

Azerbejd an -78 -46 -48 -13 17 

Bia oru  77 62 82 303 394 

Kazachstan 12 133 133 134 1090 

Kirgistan 40 0 -18 1 4 

Mo dawia -77 -168 -152 -113 146 

Rosja 932 1155 1226 769 82 

Ukraina 129 121 49 33 25 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych UN Comtrade. 

czny import netto jab ek w krajach WNP w latach 2015-2016 wyniós  523 tys. ton 

i by  o 142% wy szy w porównaniu do wolumenu przywozu z lat 2006-2008 (tab. 2). 

W ród krajów WNP jedynie Bia oru , Kazachstan, Rosja oraz Ukraina pozostawa y w 

latach 2006-2016 importerami netto jab ek. Najwi kszym importerem netto jab ek by a 

Rosja. Import jab ek do tego kraju rós  do lat 2012-2014, kiedy osi gn  poziom 1,2 mln 

ton, czyli 32% wi cej w porównaniu do przeci tnego importu z lat 2006-2008. W latach 

2014-2015 import Rosji obni y  si  do 769 tys. ton, czyli 37% wzgl dem lat 2012-2014. 

Tak du y spadek wynika  z wprowadzenia przez Rosj , w dniu 1 sierpnia 2014 roku zakazu 

importu m.in. owoców z terytorium UE. 

Rosja pozostaje z Bia orusi  i Kazachstanem w Unii Celnej, dzi ki czemu wymiana 

towarów mi dzy tymi krajami jest atwiejsza. Bia oru  i Kazachstan nie wprowadzi y 

embarga na import z UE. Cz  importu realizowanego przez Bia oru  oraz Kazachstan 

mog a s u y  zwi kszeniu eksportu do Rosji, na której rynku powsta  du y 

niezagospodarowany popyt na jab ka. Import netto na Bia orusi w latach 2015-2016 

wyniós  303 tys. ton i w stosunku do lat 2006-2008 zwi kszy  si  blisko 4 – krotnie. 

Nadwy ka importu nad eksportem w Kazachstanie w stosunku do lat 2006-2008 wzros a 10 

– krotonie, ale zbli ony jej poziom (oko o 130 tys. ton) utrzymywa  si  ju  od lat 2009-

2011. W ród importerów netto z WNP najbardziej obni y  si  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 jab ek na rynki krajów 
WNP 

Najwi kszym dostawc  jab ek na Bia oru  w latach 2006-2016 by a Polska (tab. 3). 

Udzia  naszego kraju w imporcie Bia orusi obni y  si  z maksymalnego poziomu 82% 

w latach 2009-2011 do 54% w latach 2015-2016, co nale y to intepretowa  jako spadek 

pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski na Bia oru . wiadczy o tym równie  obni ka 

wska nika RCA z poziomu 5,7 w latach 2009-2011 do 2,8 w latach 2015-2016. Eksport 

z Polski w badanym okresie utraci  silne przewagi komparatywne na rynku Bia orusi. Mimo 

wzrostu wolumenu eksportu z Polski na Bia oru , jego konkurencyjno  spad a. Wynika o to 

z rosyjskiego embarga, które wp yn o negatywnie na wolumen sprzeda  jab ek z Polski. 

Owoce nie mog y by  legalnie eksportowane do Rosji, dlatego na rynkach WNP wi ksz  rol  

zacz y odgrywa  owoce importowane z innych krajów, np. z Pó kuli Po udniowej. Wi ksze 

znacznie na rynku bia oruskim uzyska y owoce importowane z RPA, których udzia  w 

wolumenie importu tego kraju wzrós  z nieistotnego poziomu w okresach wcze niejszych do 

niespe na 6% w latach 2015-2016. Wska nik RCA wskazywa  jednak, e RPA nie mia y 

przewag komparatywnych w eksporcie na rynek Bia orusi. Wi ksze znaczenie mia  import 

jab ek z Mo dawii, który w latach 2015-2016 stanowi  9% wolumenu przywozu tych owoców 

na Bia orusi. Udzia  importu z Mo dawii obni y  si  jednak w relacji do lat 2006-2009 o 19 

p.p, co wiadczy o o spadku pozycji konkurencyjnej eksportu z tego kraju. Eksport 

z Mo dawii na Bia oru  w latach 2006-2008 i 2009-2011 posiada  przeci tne przewagi 

komparatywne, podczas gdy w ostatnich analizowanych okresach s abe.  

Import jab ek w Kazachstanie realizowany by  g ównie z Polski, Bia orusi oraz Chin. 

Udzia  eksportu z Polski w latach 2015-2016 stanowi  51% wolumenu przywozu 

Kazachstanu wobec 5% w latach 2006-2008. Udzia  ten zwi ksza  si  systematycznie 

w analizowanych okresach. Eksport z Polski mia  silne przewagi komparatywne na rynku 

Kazachstanu. Pozycja konkurencyjna eksportu z Polski mierzona udzia em w wolumenie 

przywozu wzros a, a wska nik RCA waha  si  od 13 do 25. W latach 2015-2016 wzrós  

znacz co w porównaniu do okresów wcze niejszych (z 0 do 43%), udzia  jab ek 

sprowadzanych z Bia orusi w imporcie Kazachstanu, co mo na interpretowa  jako skutek 

zak óce  w swobodnej wymianie handlowej mi dzy Rosj  a Uni  Europejsk . Spad o 

natomiast znaczenie dostaw z Chin, których udzia  w latach 2015-2016 wyniós  zaledwie 

11% wolumenu wobec 71% w latach 2006-2008. Eksport z Chin do Kazachstanu utraci  

w latach 2015-2016 przewagi komparatywne. Wynika to z tendencji spadkowej eksportu 

jab ek z Chin, przy wzro cie cen sprzeda y z tego kraju, co by o skutkiem wzrostu 

konsumpcji wewn trznej w Chinach (Nosecka i in., 2014). 

Najwi kszym rynkiem zbytu jab ek w ród krajów WNP jest Rosja. W wyniku 

wprowadzenia przez Rosj  embarga, struktura importu do tego kraju uleg a zmianie. Do 

2015 roku najwi kszym dostawc  jab ek na rynek rosyjski by a Polska. Udzia  importu z 

Polski wrós  z 19% wolumenu przywozu w latach 2006-2008 do 47% w latach 2012-2014. 

Eksport z Polski mia  najwy sze i wzrastaj ce przewagi komparatywne. Owoce 

importowane z Polski wypiera y jab ka innych dostawców z rynku rosyjskiego (m.in. z 

Chin czy W och). 



Konkurencyjno  polskiego eksportu jab ek na rynki Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw     19 

Tabela 3. Pozycja konkurencyjna najwi kszych dostawców jab ek na wybrane rynki krajów WNP w latach 2006-

08, 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 Udzia  w wolumenie eksportu 

Lata 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 2006-08 2009-11 2012-14 2015-16 

Kraje         

Bia oru  

Polska 4,2 5,7 3,5 2,8 61,6 82,2 75,7 53,9 

Mo dawia 3,1 2,3 1,4 1,3 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 

Kazachstan 

Bia oru  0,0 0,0 13,6 5,1 0,0 0,0 8,0 43,0 

Chiny 11,2 6,8 5,7 2,5 70,5 66,3 24,3 10,7 

Polska 19,8 13,4 24,7 15,1 4,9 16,0 37,3 50,9 

Rosja 

Bia oru  brak brak 12,0 7,0 brak brak 7,3 8,6 

Chiny 10,2 7,6 5,3 4,1 21,0 13,5 8,8 14,8 

W ochy 6,2 6,5 7,7 embargo 5,6 5,1 3,1 embargo 

Mo dawia 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 

Ukraina 

Italy 0,9 0,7 0,6 0,2 2,7 1,5 1,5 0,2 

Mo dawia 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych UN Comtrade. 

Obustronne korzy ci z wymiany powodowa y wzrost produkcji jab ek w Polsce 

(Kraci ski, 2018 b), czego skutkiem po wprowadzeniu embarga by y problemy 

w op acalnym zagospodarowaniu produkcji (Kraci ski, 2015). Mniejszy import jab ek 

realizowany by  w Rosji z Chin, Mo dawii, Bia orusi czy Serbii. W wyniku embarga 

najbardziej wzros a pozycja konkurencyjna eksportu z Serbii, której udzia  w wolumenie 

rosyjskiego importu wzrós  w stosunku do lat 2012-2014 o 17 p.p. do, 24% w latach 2015-

2016. Jednocze nie przewagi komparatywne serbskiego eksportu na rynku rosyjskim 

osi gn y w tym czasie najwy szy poziom (RCA=12), przewy szaj c mo dawskie 

(RCA=8) i bia oruskie (RCA=7). Zgodnie z danymi UN Comtrade kolejnym (po Serbii) 

dostawc  na rynek rosyjski w latach 2015-2016 by y Chiny, których pozycja 

konkurencyjna do czasu wprowadzenia embarga systematycznie spada a, tak w odniesieniu 

do udzia u w wolumenie przywozu jak i si y przewag komparatywnych. W stosunku do lat 

2012-2014, udzia  Chin w wolumenie przywozu Rosji, wzrós  o 4 p.p. do 15% w latach 

2015-2016. Eksport z Chin do Rosji mia  silne, ale obni aj ce si  przewagi komparatywne 

w ca ym badanym okresie, co mo na powi za  z rosn cymi cenami sprzeda y jab ek z 

Chin (Nosecka i in., 2017). Dane UN Comtrade potwierdzaj  równie  wzrost pozycji 
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konkurencyjnej mierzonej udzia em w eksporcie przywozu do Rosji z Mo dawii (o 3 p.p) 

oraz Bia orusi (1,3 p.p.), przy jednoczesnym obni eniu si  przewag komparatywnych 

eksportu z tych krajów. 

Podsumowanie i wnioski 

Zbiory jab ek ros y niemal we wszystkich (poza Armeni ) krajach WNP. 

Najwi kszymi producentami tych owoców w WNP, ze zbiorami przekraczaj cymi w latach 

2015-2016 1 mln ton by y Rosja (1,7 mln ton), Ukraina (1,1 mln ton) oraz Uzbekistan (1,1 

mln ton). W ród g ównych producentów jab ek w WNP, najwi ksza dynamik  wzrostu 

zbiorów w latach 2014-2015 w stosunku do lat 2006-2008 odnotowano w Uzbekistanie 

(104%), na Ukrainie (70%) i w Mo dawii (60%). W latach 2005-2016 produkcja jab ek w 

Mo dawii by a w wi kszo ci przerabiana na zag szczony sok jab kowy i eksportowana. 

Du y udzia  zbiorów jab ek eksportowanych w postaci koncentratu jab kowego 

obserwowano w tym czasie równie  na Ukrainie (Kraci ski, 2018c). W rosn cej produkcji 

jab ek krajach WNP mo e nast powa  wzrost udzia u jab ek deserowych. Jednym z 

czynników wp ywaj cych na wi ksze zainteresowanie produkcj  jab ek deserowych jest 

blisko  rynku rosyjskiego, który pozostaje najwi kszym wiatowym odbiorc  takich 

owoców.  

W ród krajów WNP jedynie Rosja, Bia oru , Kazachstan oraz Ukraina pozostawa y 

we wszystkich latach importerami netto jab ek. Na Ukrainie import netto obni y  si  w 

latach 2015-2016 w stosunku do lat 2006-2008 o 75%, a w Rosji o 18%. W tym czasie 

wzrós  o 294% import netto na Bia orusi oraz o 990% w Kazachstanie. Zgodnie z 

oficjalnymi danymi wzrost importu netto w WNP by  wy szy ni  produkcji jab ek, ale 

jako  danych nie uprawnia do wyci gni cia wniosku, e zwi kszy o si  zapotrzebowanie 

importowe na jab ka w krajach WNP. Po pierwsze brak by o danych handlowych dla 3 

krajów WNP, a po drugie w wyniku rosyjskiego embarga dosz o do zwi kszenie wymiany 

mi dzy Rosj , a Bia orusi  oraz Rosj  i Kazachstanem, która w cz ci mog a nie zosta  

obj ta statystyk . Dla przyk adu w 2015 roku, zgodnie z danymi UN Comtrade, Bia oru  

zaimportowa a (g ównie z Polski) 731 tys. ton, a wyeksportowa a (g ownie do Rosji) 611 

tys. ton jab ek. W 2016 roku import jab ek na Bia oru  wyniós  599 tys. ton, a eksport z 

tego kraju zaledwie 113 tys. ton. Tak gwa towany wzrost zapotrzebowania na jab ka na 

rynku wewn trznym Bia orusi w 2016 roku wydaje si  ma o prawdopodobny.  

G ównym dostawc  jab ek na Bia oru , z udzia em przekraczaj cym 50% w latach 

2014-2015 by a Polska. Mimo wzrostu wolumenu eksportu z Polski na Bia oru , jego 

pozycja konkurencyjna mierzona udzia em w wolumenie oraz wska nikiem RCA ulega a 

obni eniu. Polska sta a si  w badanym okresie najwi kszym dostawc  jab ek do 

Kazachstanu z udzia em w latach 2015-2016 wynosz cym 51% wolumenu importu tego 

kraju. W Kazachstanie odnotowano wzrost pozycji konkurencyjnej eksportu z Polski 

mierzony udzia em w rynku oraz silne przewagi komparatywne sprzeda y zagranicznej z 

tego kraju. Wzrost eksportu do Kazachstanu by  zapewne skutkiem rosyjskiego embarga. 

Polska by a najwi kszym dostawc  jab ek do Rosji z udzia em w wolumenie importu 

wynosz cym w latach 2012-2014 47%. Eksport z Polski mia  równie  silne przewagi 

komparatywne na rynku rosyjskim. Po wprowadzaniu embarga wzros a najbardziej na 

rynku rosyjskim pozycja konkurencyjna dostaw z Serbii, Chin oraz w mniejszym zakresie 

Mo dawii i Bia orusi. Zgodnie z danymi znacznie eksportu z Bia orusi by o relatywnie 
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ma e. Wzrost znaczenia Serbii w dostawach do Rosji mo e mie  zwi zek z realizowaniem 

reeksportu z innych krajów.  

Dane z lat 2006-2016 uwidoczni y, e wzrost produkcji jab ek w krajach WNP by  

mniejszy ni  przyrost importu netto. Nale y jednak mie  na uwadze, e dane o imporcie 

netto mog  by  zawy one, ze wzgl du na realizacj  przez cz  krajów WNP reeksportu 

jab ek. Takie podejrzenia nasuwaj  m.in. wspomniane dane dla Bia orusi za 2016 rok. 

Dodatkowo okres od inwestycji do uzyskiwania pe ni zbiorów w sadownictwie trwa kilka 

lat, wi c impuls do wzrostu produkcji jab ek wywo any rosyjskim embargiem, mo e 

prze o y  si  na zwi kszenie produkcji oraz dopiero w najbli szych latach. Media oraz 

eksperci rynkowi informowali o inwestycjach przy wspó udziale dotacji pa stwowych w 

sadownictwo w Rosji oraz o niezale nym rozwoju sadownictwa na Ukrainie, Uzbekistanie, 

Mo dawii i w innych krajach regionu. W d u szym okresie, nawet w przypadku zniesienia 

embarga na dostawy do Rosji, mo liwy jest spadek pozycji konkurencyjnej jab ek 

eksportowanych z Polski. Rosn ca produkcja jab ek w krajach WNP mo e przyczyni  si  

do wzrostu eksportu z tych krajów, czego konsekwencj  mo e by  zmniejszenie importu 

jab ek przez kraje WNP z Polski. W celu redukowania potencjalnych negatywnych 

skutków utraty rynków WNP nale y d y  do wzrostu produkcji jab ek najwy szej jako ci, 

które b dzie mo na sprzeda  na innych rynkach (np. UE). Wymaga to szeregu dostosowa  

w zakresie organizacji rynku (m.in. koncentracja poda y poprzez integracj  w silnych 

organizacjach producenckich oraz wzrostu wiedzy o mechanizmach rynkowych u 

uczestników rynku.  
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Pozycja przemys u spo ywczego w a cuchu ywno ciowym 
w Polsce na prze omie 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. Przemys  spo ywczy jest jednym z g ównych ogniw (cz onów) gospodarki ywno ciowej. 
Jest on najwi kszym odbiorc  nieprzetworzonych surowców rolnych, a zarazem g ównym dostawc  
ywno ci do sfery handlu (hurtowego i detalicznego). Znaczenie przemys u spo ywczego wzrasta te  

z tego powodu, e firmy przetwórcze cz sto integruj  podmioty bior ce udzia  w procesie produkcji 
ywno ci od przys owiowego pola do sto u. Sprzyja temu wzrost towarowo ci polskiego rolnictwa 

oraz rosn cy popyt na ywno  wysoko przetworzon . W ostatnich latach przewag  w relacjach 
handlowych zyska y du e sieci handlowe (g ównie z kapita em zagranicznym), które cz sto narzucaj  
warunki sprzeda y dostawcom ywno ci (firmom spo ywczym, producentom rolnym). 

S owa kluczowe: rynek, przemys  spo ywczy, przetwórstwo ywno ci, 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 
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Cel pracy, materia  i metody badawcze 

Celem niniejszego opracowania by o pokazanie roli i znaczenia przemys u 
spo ywczego – jednego z g ównych ogniw a cucha ywno ciowego na tle dwóch innych 
wa nych jego cz onów, tj. producentów rolnych (dostawców surowców do przetwórstwa) 
i sfery handlu w ostatnich trzech dekadach. Szczegó ow  analiz  obj to latach 2000-2016, 
porównuj c zmiany w przemy le spo ywczym oraz rolnictwie pod wzgl dem liczby 
podmiotów oraz ich wielko ci, warto ci produkcji (sprzedanej, globalnej, towarowej), 
zatrudnienia oraz udzia u w tworzeniu produktu krajowego brutto. Handel detaliczny 
przedstawiono w formie opisowej z uwagi na brak porównywalnych danych, chocia by 
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z tego wzgl du, e wielkopowierzchniowe sklepy (w tym du e sieci handlowe) oferuj  
du y asortyment produktów (nie tylko ywno ciowych), przy czym ywno  stanowi 
przewa aj c  cz  oferty handlowej (ponad 50%), natomiast udzia  sklepów specjalizuj ce 
si  w sprzeda y artyku ów spo ywczych jest relatywnie niedu y i si  zmniejsza. 

Praca ma charakter analizy porównawczej, w której wykorzystano wtórne materia y 
ród owe. Do okre lenia zmian w czasie pos u ono si  odpowiednimi wska nikami. 

W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim publikowane oraz niepublikowane dane 
G ównego Urz du Statystycznego oraz publikacje nawi zuj ce tematyk  do szeroko 
rozumianej gospodarki ywno ciowej. 

Ewolucja a cucha ywno ciowego 

Wraz z ewolucj  a cucha ywno ciowego, która jest powi zana z rozwojem 
spo eczno-gospodarczym, zmienia si  ogniwo wiod ce (dominuj ce) (rys. 1). Jest to proces 
uwarunkowany wieloma czynnikami. Zmiany w a cuchu ywno ciowym w Polsce 
w ostatnich trzech dekadach P. Chechelski przedstawi  w nast puj cy sposób:  
1. W Polsce w systemie centralnie planowanej gospodarki g ównym ogniwem a cucha 

ywno ciowego by o rolnictwo. Wielko  jego produkcji decydowa a o poziomie 
zaspokojenia potrzeb ywno ciowych konsumentów. W tym czasie konsument 
zaopatrywa  si  w du ym stopniu bezpo rednio od producentów rolnych. Na pocz tku 
lat 90 ubieg ego wieku wraz ze zmianami ustrojowymi nast pi  wzrost importu 
artyku ów ywno ciowych, g ównie wysoko przetworzonych, z krajów Europy 
Zachodniej oraz zmniejszy  si  eksport surowców rolnych i ywno ci przetworzonej do 
krajów dawnego bloku wschodniego. Spowodowa o to zmniejszenie si  popytu na 
surowce z rolnictwa, co w efekcie wp yn o równie  na zmniejszenie jego znaczenia 
w a cuchu ywno ciowym. 

2. Prywatyzacja przedsi biorstw przemys u spo ywczego spowodowa a nap yw kapita u 
zagranicznego (gównie z korporacji transnarodowych – KTN), wzrós  popyt krajowy, 
rozpocz a si  restrukturyzacja przedsi biorstw krajowych. Wszystko to razem 
spowodowa o dynamiczny rozwój przemys u spo ywczego i w efekcie w latach 
dziewi dziesi tych sta  si  on najwa niejszym ogniwem a cucha ywno ciowego. 

3. Szybki rozwój globalnych sieci handlowych w pierwszej dekadzie XXI wieku 
w Polsce zmieni  uk ad si  w a cuchu ywno ciowym. Obecnie ponad 50% udzia u 
korporacji w handlu artyku ami ywno ciowymi powoduje, e s abnie dominuj ca 
pozycja firm przetwórczych. Swoimi dzia aniami korporacje handlowe s  w stanie 
wp ywa  zarówno na: przedsi biorstwa przemys u spo ywczego (zmuszaj c je do 
obni ki kosztów, koncentracji i specjalizacji produkcji, zlecaj c produkcj  pod 
w asnymi markami itd.), rolnictwo (produkcje tanich surowców), przedsi biorstwa 
handlowe (do koncentracji i specjalizacji sprzeda y oraz eliminuj c je z rynku), jak 
i konsumentów (zmieniaj c poprzez reklam  i dzia ania marketingowe ich 
przyzwyczajenia i preferencje ywieniowe). 

4. W perspektywie nale y spodziewa  si , e wraz ze wzrostem edukacji i zamo no ci 
spo ecze stwa oraz lepsza jego organizacj  (poprzez ruchy konsumenckie 
i antyglobalne) konsument stanie si  najwa niejszym ogniwem w a cuchu 
ywno ciowym. 
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Rys. 1. Ewolucja modelu a cucha ywno ciowego w Polsce zachodz ca pod wp ywem procesów globalizacji na 
prze omie 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 

ród o: Chechelski (2015). 

Na szybki rozwój sieci handlowych maj  wp yw równie  procesy globalizacji. Ocena 
poziomu globalizacji w poszczególnych ogniwach a cucha ywno ciowego w Polsce 
wed ug bada  P. Chechelskiego wskazuje, e w 2012 r. by a ona najwy sza w handlu 
(51%), w ród konsumentów (48%), w przemy le spo ywczym wynios a 43% a najni sza 
by a w rolnictwie 14-19% (Chechelski, 2015).  

Tendencje rozwojowe rolnictwa, przemys u spo ywczego i handlu po 
transformacji polskiej gospodarki 

Zmiany ustroju politycznego jakie nast pi y w Polsce blisko trzy dekady temu, 
doprowadzi y do transformacji gospodarczej kraju, której jednym z filarów mia a by  
gospodarka rynkowa oparta na prawach popytu i poda y. Nowe realia je eli nie dla 
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wszystkich, to dla wi kszo ci uczestników rynku by y du  niewidom  i wyzwaniem, a dla 
niektórych szokiem.  

W pierwszych latach transformacji polscy rolnicy, przetwórczy oraz handlowcy 
podlegali du ym przekszta ceniom, zw aszcza w asno ciowym, cho  w ró nej skali 
i tempie. Zlikwidowano m.in. centralne ustalanie cen wi kszo ci dóbr i us ug oraz 
ograniczono, b d  zaprzestano stosowania dotacji do produkcji. 

Rolnictwo jest podstawowym i najwi kszym dostawc  surowców rolnych (produktów) 
do przemys u spo ywczego. Przekszta cenia w asno ciowe w rolnictwie w pierwszych latach 
transformacji gospodarczej w Polsce dotyczy y przede wszystkim likwidacji pa stwowych 
gospodarstw rolnych. Sektor pa stwowy w rolnictwie polskim w latach 1986-1990, tj. w 
szczytowym okresie rozwoju, dysponowa  19% ziemi rolnej, wytwarza  18% produkcji 
ko cowej i 21% produkcji globalnej oraz 31% produkcji towarowej. Utworzona z dniem 1 
stycznia 1992 r. Agencja W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (AWRSP) zosta a zobowi zana 
do przej cia w ci gu 2 lat (do 1 stycznia 1994 r.)2 mienia po zlikwidowanych PGR-ach, które 
u ytkowa y 3,8 mln ha, zatrudniaj c 204 tys. osób (Zegar, 2018).  

Zmiany w rolnictwie indywidualnym, w strukturze gospodarstw przebiega y w ró nych 
kierunkach i wynika y z wielu czynników (w tym m.in. wielko ci gospodarstwa). Generalnie 
po 1990 roku zacz a zmniejsza  si  ogólna liczba indywidulanych gospodarstw rolnych (tak 
powy ej, jak i poni ej 1 ha). Z analiz przeprowadzonych przez J. Fa kowskiego wynika, e w 
okresie transformacji w grupie gospodarstw najmniejszych (1-2 ha) oraz ma ych (od 2 do 20 
ha) notowano sta y spadek ich liczby, natomiast odwrotna sytuacja mia  miejsce w przypadku 
gospodarstw du ych i najwi kszych (powy ej 20 i 50 ha), których liczba, wprawdzie powoli, 
ale systematycznie ros a (Fa kowski, 2010).  

Przez ostatnie trzy dekady rolnictwo polskie przesz o du e zmiany. Zmniejszy a si  
powierzchnia u ytków rolnych o 22,9% z 18,8 mln ha w 1989 r. do 14,5 mln ha w 2016 
roku, zmala a liczba gospodarstw rolnych o 41,1% z 2393,1 tys. do 1410,7 tys., 
a przeci tna powierzchnia gospodarstwa rolnego wzros a o 30,4% z 7,9 ha do 10,3 ha UR. 

Wej cie Polski do UE oznacza o objecie polskiego rolnictwa Wspóln  Polityk  Roln . 
Wysoko  dop at bezpo rednich wyp acana polskim rolnikom by a i jest nadal ni sza ni  
przeci tnie w najbogatszych krajach Unii, tj. UE-15, to jednak ich poziom oraz wsparcie 
finansowe gospodarstw rolnych, poprzez ró ne programy pomocowe by o wi ksze ni  
mog oby na ten cel przeznaczy  pa stwo polskie3. Otrzymane rodki finansowe pozwoli y 
unowocze ni  gospodarstwa rolne (zw aszcza silniejsze ekonomicznie) poprzez zakup 
nowych maszyn i urz dze  oraz zmodernizowa  b d  wybudowa  nowe obiekty 
produkcyjne. Z drugiej strony dop aty bezpo rednie w opinii wielu osób, zahamowa y 
szybsze przemiany strukturalne w polskim rolnictwie. Z analiz W. Józwiaka wynika, e 
w 2013 roku by o w Polsce 290,7 tys. gospodarstw o wielko ci produkcji liczonej w sposób 
standardowy (SO) przekraczaj cej 15 tys. euro/gospodarstwo tj. o 14% wi cej ni  w 2010 
roku (Józwiak, 2017). 

W 2015 roku Polska sta a si  najwi kszym w Unii Europejskiej (wed ug wolumenu) 
producentem mi sa drobiowego, a ponadto jest:  

 trzecim producentem zbó , 

                                                 
2 Proces likwidacji pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej2 zako czy  si  w 1995 roku. W efekcie 
zlikwidowanych zosta o ponad 1600 PPGR-ów 
3 jeszcze przed wej ciem Polski do Unii Europejskiej zacz y obowi zywa  wspó finansowane przez UE 
programy pomocowe, jak, np. PHARE i SAPARD, które dotyczy y rodków na rozwój gospodarki ywno ciowej 
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 czwartym producentem mi sa wieprzowego,  
 czwartym producentem serów,  
 pi tym producentem mleka krowiego,  
 pi tym producentem mas a,  
 na siódmym miejscu w produkcji mi sa wo owego. 
Polska jest tak e du ym producentem owoców i warzyw w Unii Europejskiej. 

W produkcji jab ek i porzeczek jeste my liderem. Mamy drugie miejsce w produkcji 
truskawek i wi ni. Polska jest najwi kszym w Europie producentem buraków czerwonych 
oraz marchwi, a drugim ogórków. Ponadto jeste my najwi kszym producentem pieczarek 
w UE i najwi kszym ich eksporterem na wiecie. Duzi producenci rolni czy te  grupy 
producenckie maj  silniejsz  pozycj  negocjacyjn  wobec firm przetwórczych czy sieci 
handlowych (Dro d , Mroczek, 2017). 

W ród strukturalnych czynników okre laj cych warunki startu sektora przetwórstwa 

ywno ci (prze om lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych ubieg ego wieku) w procesy 
transformacji systemowej R. Urban, wskazuje na niezwykle istotne znaczenie struktury 
podmiotowej przemys u spo ywczego, które charakteryzowa y si  nast puj cymi cechami: 

 dominacj  przedsi biorstw pa stwowych, których udzia  w produkcji tego 
przemys u wynosi  ok. 75%, znacz c  rol  centralnie zarz dzanej spó dzielczo ci 
(ok. 20%) oraz marginesow  i wy cznie uzupe niaj c  pozycj  sektora 
prywatnego (ok. 5%),  

 wyra n  przewag  potencja u pa stwowego, z regu y wielozak adowych 
przedsi biorstw, nad ma ymi i rednimi firmami prywatnymi i spó dzielczymi, 

 istnieniem silnych struktur bran owych, które z jednej strony – dokonuj c 
podzia u zasobów i dotacji – ogranicza y samodzielno  przedsi biorstwa 
i spó dzielni, a z drugiej strony stanowi y bran owe grupy nacisku na w adze 
gospodarcze pa stwa. 

Te cechy powodowa y, e wej cie do przetwórstwa spo ywczego nowych prywatnych 
podmiotów by o niezwykle utrudnione, a istniej ce firmy kierowa y si  zasad  solidarno ci 
bran owej, a nie konkurencji czy te  rywalizacji. Dlatego te  zmiana postaw 
przedsi biorstw na w a ciwe dla gospodarki rynkowej nie mog a by  w tym sektorze atwa 
i szybka (Urban, 1998). 

Dla przyspieszenia procesów dostosowawczych przetwórstwa spo ywczego do 
warunków rynkowych istotne by y liberalne regulacje, poprzedzaj ce program 
L. Balcerowicza, dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i spó ek z udzia em 
kapita u zagranicznego, a tak e decyzja o urynkowieniu gospodarki ywno ciowej z dnia 
1.08.1989 r. Regulacje te wcze niej uruchomi y inwestycje w przetwórstwie spo ywczym 
i da y pocz tek nowym firmom, które podj y rywalizacj  z przedsi biorstwami 
pa stwowymi i spó dzielczymi (Urban, 1998). 

W latach 1989-1992 uruchomione zosta y gwa towne procesy dostosowawcze 
przetwórstwa spo ywczego do warunków gospodarki rynkowej. Dla tego okresu jak 
wskazuje R. Urban charakterystyczne by y trzy zjawiska: szybki rozwój przetwórstwa 
lokalnego, silna redukcja produkcji w firmach przemys owych oraz globalny spadek 
przetwórstwa w dziedzinach, w których – po urealnieniu cen - nast pi a redukcja popytu 
krajowego lub wzrost samozaopatrzenia. 

Rozwój przetwórstwa lokalnego nast powa  trzema sposobami: 
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 przez zwi kszenie produkcji w rzemio le spo ywczym, które dopiero po 
zniesieniu ogranicze  w dost pie do surowców, kredytów i rynków zbytu 
mog o wykorzysta  swój potencja , 

 w wyniku szybkiej prywatyzacji przetwórni spó dzielczych i rolniczych, 
 w drodze prywatnych inwestycji w budow  przetwórni, g ównie ma ych 

i rednich. 
W ci gu 2-3 lat powsta a g sta sie  ma ych zak adów przetwórstwa rolno-

spo ywczego, których liczba zwi kszy a si  dwukrotnie (do ponad 30 tys. przetwórni). 
Rozwija y si  one g ównie w dziedzinie ubojów i przetwórstwa mi sa ( cznie z drobiem), 
w piekarnictwie i przemia ach zbó  oraz w produkcji napojów, przetworów rybnych 
i owocowo-warzywnych (Urban, 1998). Do powstawaniu nowych firm (poza 
wspomnianymi ju  nowymi regulacjami) przyczyni  si  równie  du y popyt wewn trzny na 
produkty ywno ciowe. Ujawni o si  wiele nisz rynkowych, a „wyg odzony” rynek 
stwarza  warunki atwego zbytu ró nych wyrobów, w tym wyrobów wytwarzanych 
z zastosowaniem prostych technologii. Uruchomienie ich nie wymaga o du ych nak adów 
kapita owych, a o sukcesie decydowa a umiej tno  poszukiwania nisz rynkowych. 

atwiejszy sta  si  dost p do surowca, dotacji i subwencji oraz ta szych kredytów. Wa ne 
by o tak e to, e w pierwszej fazie urynkowienia gospodarki ywno ciowej wysoka by a 
rentowno  przetwórstwa osi gana cz sto kosztem producentów rolnych i konsumentów. 

Przetwórstwo lokalne przyj o wówczas ok. 20% produkcji firm przemys owych 
i zwi kszy o swój udzia  w przetwórstwie ywno ci do ok. 25-30%. Osi gn o ono 
znacz c  pozycj  zarówno w przetwórstwie wst pnym (uboje, przemia ), jak i w produkcji 
wyrobów przetworzonych (mi snych, rybnych, pieczywa, napojów) (Urban, 1998). 

O ile w pierwszej fazie transformacji nie by o istotnych przekszta ce  w przemys owej 
cz ci przetwórstwa, to lata nast pne by y okresem g bokiej przebudowy struktur 
i sposobu funkcjonowania przemys u spo ywczego. Cech  lat 1993-1998 by o: 

 powrót tendencji do uprzemys awiania przetwórstwa rolno-spo ywczego, 
 pog bienie przetwórstwa ywno ci,  
 przyspieszona modernizacja potencja u wytwórczego sektora, 
 szybka i zró nicowana prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych, 
 powrót tendencji do koncentracji, 
 rozwijanie integracji pionowej i nowoczesnych systemów zarz dzania. 

W tym okresie wiele nowych firm (zw aszcza rodzinnych), które powsta y na 
prze omie lata osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych, rozwija o si  po przez tzw. 
„p czkowanie”, czyli dobudowywanie dodatkowych pomieszcze  do istniej cych 
zak adów, zwi kszaj c w ten sposób potencja  produkcyjny. 

Wej cie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o koniczno  dostosowania si  
zak adów przetwórczych do nowych norm i wymogów produkcyjnych, sanitarnych 
i weterynaryjnych. Nie wszystkim przetwórcom uda o si  spe ni  te wymogi. Oznacza o to 
brak mo liwo ci eksportu swoich produktów na rynek unijny i ukierunkowanie produkcji 
na rynek lokalny (przy spe nieniu mniej restrykcyjnych wymogów), b d  zaprzestanie 
produkcji. Bran e wra liwe, tj.: mi sna, drobiarska, mleczarska i rybna obj te zosta y 
okresami przej ciowymi. 
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Dane zawarte w tab. 1 potwierdzaj  analizy przeprowadzone przez wielu naukowców4, 
dotycz ce zmiany jakie zasz y w polskim rolnictwie w ostatnich dwóch-trzech dekadach. 

Tabela1. Podstawowe parametry charakteryzuj ce rolnictwo oraz przemys  spo ywczy w Polsce w latach 2000-
2016 

Table 1. Agriculture and food industry in Poland in 2000-2016 – selected characteristics 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2016 

Zmiany  
w latach  

2000-2016  
(w proc. rocznie) 

 Rolnictwo 

Powierzchnia u ytków 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 

w tym       

gosp. indywidualnych  

(w tys.) 
2 854,4 2 728,9 1 505,0 1 405,5 -4,3 

Liczba pracuj cych  

(w tys. osób) 
4 125,3 2 082,2 2 326,8 2 328,7 -3,4 

Produkcja globalna  

(w mld z ) 
56,0 63,3 84,5 103,4 3,9 

Produkcja towarowa  

(w mld z ) 
33,5 42,9 59,4 76,5 5,3 

Towarowo  produkcji (w %) 59,8 67,8 70,3 74,1 . 

Udzia  w PKB (w %)a 2,3 2,3 2,2 2,1 . 

 Przemys  spo ywczy 

Liczba firm (w sztukach) 21 977 18 079 15 690 15 613 -2,1 

Liczba pracuj cych  

(w tys. osób) 
500,2 458,2 454,3 457,0 -0,6 

Warto  produkcji sprzedanej 
(w mln z ) 

92,8 125,2 162,3 220,2 5,6 

Udzia  w PKB (w %)a 3,0 2,8 2,7 3,0 . 

a – mierzony warto ci  dodan  brutto (WDB) 

ród o: opracowanie w asne 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 przemy le spo ywczym) 
mo na wskaza  na nast puj ce zjawiska: 

 malej cy potencja  produkcyjny polskiego rolnictwa w postaci zmniejszenia si  
powierzchni u ytków rolnych o 18,5% z 17,8 mln ha do 14,5 mln ha, przy 
jednoczesnym wzro cie produkcji globalnej rolniczej oraz towarowej odpowiednio 
o 84,6% i 228,%, tj. o 3,9% i 5,3% rocznie (a w cenach sta ych o 1,6 i 2,5% 
rocznie),  

                                                 
4 m.in. A. Wo , J. Zegar, W. Józwiak 
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 wzro cie towarowo ci produkcji w rolnictwie o 14,3 pkt. proc. (z 59,8% do 
74,1%), co wskazuje na rozwijanie produkcji towarowej, g ównie przez wi ksze 
gospodarstwa rolne powi zane z rynkiem i zaprzestawanie (wygaszanie) produkcji 
w najmniejszych gospodarstwach, b d  wydzier awienie ziemi, 

 wzrost produkcji globalnej rolniczej oraz towarowej w cenach sta ych odpowiednio 
o 29,5 i 49,0% wskazuje te  na wzrost produktywno ci ziemi (rekompensuj cy 
spadek powierzchni u ytków rolnych w badanym okresie) oraz wzrost efektywno ci 
(wydajno ci) produkcji zwierz cej, co ma o tyle istotne znaczenie, e firmy 
przemys u spo ywczego zainteresowane s  zakupem powtarzalnych, du ych partii 
surowca do przetwórstwa, a takie mog  zapewni  du e i efektywne gospodarstw 
rolne, b d  dobrze zorganizowane grupy producenckie, 

 du y spadek pracuj cych w rolnictwie o 43,6% o 2,3 mln osób (co i tak jest nadal 
du  liczb ) i o 8,6% w przemy le spo ywczym, 

 redukcji liczby firm przemys u spo ywczego (o 2,1% rocznie) i szybkim rozwoju 
produkcji sprzedanej w tym sektorze (o 5,6% rocznie), a w cenach sta ych o 3,7% 
rocznie, 

 zmniejszy  si  udzia  rolnictwa w tworzeniu PKB Polski z 2,3% do 2,1%, 
natomiast przemys u spo ywczego pozostaje na wzgl dnie stabilnym poziomie ok. 
3%, co wskazuje na s abn c  pozycj  rolnictwa w polskiej gospodarce, ale te  
wzgl dem przemys u spo ywczego. 

Inn  wa n  cech , na któr  trzeba wskaza  jest uprzemys awianie produkcji 
w przetwórstwie spo ywczym, czego wyrazem jest rosn cy udzia  przedsi biorstw du ych 
(zatrudniaj cych 250 i wi cej osób za ogi) w produkcji sprzedanej sektora. W latach 2000-
2016 udzia  ten zwi kszy  si  do 59,7%, tj. o 8,0 pkt proc., za  udzia  rednich 
i najmniejszych firm zmala  odpowiednio o 4,1 i 3,9 pkt proc.- do 27,0 i 13,3% (tab. 2). 

Tabela 2. Koncentracja produkcji artyku ów spo ywczych i napojów (bez tytoniu) w Polsce 

Table 2. Concentration of food and beverage production (without tobacco) in Poland 

Wyszczególnienie 

2000 2005 2010 2016 

WPSa w 
mld z  

Udzia  

w % 
WPSa w 
mld z  

Udzia  

w % 
WPSa w 
mld z  

Udzia  

w % 
WPSa w 

mld z  
Udzia  

w % 

Firmy ogó em, tym: 85,1 100,0 113,6 100,0 153,7 100,0 210,7 100,0 

 firmy mikro  
i ma e  

14,6 17,2 19,1 16,8 23,3 15,1 28,1 13,3 

 firmy rednie 26,5 31,1 34,3 30,2 41,3 26,9 56,9 27,0 

 firmy du e 44,0 51,7 60,2 53,0 89,1 58,0 125,7 59,7 

WPSa - warto  produkcji sprzedanej  

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 

W 1990 roku prywatna w asno  w handlu stanowi a oko o 94%. W okresie 
transformacji gospodarczej w Polsce J. Wrzesi ska wyró nia trzy etapy ekspansji sklepów 
wielkopowierzchniowych: 

 pierwszy to lata 1990-1994 z ma  aktywno ci  rozwojow  tego rodzaju sklepów, 
 drugi obejmuje lata1995-2003, gdy nast pi  szybki ich rozwój zarówno pod 

wzgl dem liczebno ci, jak i wysoko ci obrotów, 
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 trzeci okres, od 2004 roku do chwili obecnej, ma ni sz  dynamik  przyrostu 
wielkich obiektów handlowych, uwidacznia si  tendencja do tworzenia filii 
du ych sieci handlowych o mniejszej powierzchni sprzeda y i bardziej 
wyspecjalizowanym profilu poda y (Wrzesi ska, 2008). 
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a – dane obejmuj  ca o  sprzeda y danego kana u (nie tylko artyku y spo ywcze), pomini to stacje benzynowe 
oraz cash&carry 

Rys. 2. Warto  sprzeda y detalicznej sklepów spo ywczych w Polsce (netto, w mld z ) 

Fig. 2. Value of grocery retail sales in Poland (net, in PLN billion) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania KPMG Na rozdro u. Wyzwania i priorytety sieci 
spo ywczych w Polsce. Warszawa 201. 

Liczba wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH)5 w Polsce w 1992 
roku wynosi a 1973 sklepy, a w 2007 roku by o ich ju  7601. Ich udzia  w ogólnej liczbie 
sklepów by  niewielki, ale z tendencj  wzrostow , gdy  w tym okresie zwi kszy  si  on 
z 0,56% do 2,08%. W tym czasie liczba wszystkich sklepów zwi kszy a si  o 5,1% z 353 
tys. do 371 tys. sztuk, przy czym w pierwszej po owie tego okresu (lata 1992-1998) ich 
liczba wzros a o 28%, a potem zacz a spada . W latach 1999-2007 najwi ksz  dynamik  
wzrostu liczebno ci placówek charakteryzowa y si  hiper i supermarkety, których liczba 
zwi kszy a si  odpowiednio czterokrotnie (z 93 do 396) i dwuipó krotnie (z 1407 do 3506) 
(Wrzesi ska, 2008). Tak szybki wzrost tych placówek wynika  przede wszystkim z tego, e 
sta  za nimi kapita  zagraniczny, liberalnego prawa oraz niezaspokojonych i rosn cych 
potrzeb konsumentów. W latach 2010-2014 liczba skalpów w Polsce mia a lekk  tendencj  
wzrostow , gdy  zwi kszy a si  o 2,5% z 346,1 tys. do 354,8 tys. Znacznie szybciej 
rozwija y si  wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, których liczba zwi kszy a si  
o prawie 23% (z 9589 do 11788 sztuk), co oznacza ich dalsze umocnienie w sprzeda y 
detalicznej ywno ci. Najszybciej powstawa y supermarkety, ich liczba zwi kszy a si  
o 46% i wynios a 6509 sztuk. W 2014 roku w 113 tys. sklepów sprzedawano tylko 

                                                 
5 tj. hipermarketów, supermarketów, domów handlowych, domów towarowych. 
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ywno . Nast pn  grup  sklepów stanowi y placówki sprzedaj ce artyku y 
nie ywno ciowe (by o ich ok. 121 tys.) (K osiewicz-Górecka, 2015). Poza tymi sklepami 
by y jeszcze podmioty ze sprzeda  mieszan , gdy  ywno  mo na spo y  w placówkach 
gastronomicznych, a artyku y spo ywcze i napoje mo na by o kupi  w centrach 
handlowych, w kioskach z pras  oraz na stacjach benzynowych.  

Z bada  firmy audytorsko-doradczej KPMG wynika, e w latach 2005-2014 warto  
sprzeda y detalicznej sklepów spo ywczych w Polsce zwi kszy a si  ze 129 mld z  do 192 
mld z  (netto) (rys. 2). W tym czasie dyskonty zwi kszy y sprzeda  ponad pi ciokrotnie, 
przyczyniaj c si  wraz z supermarketami i sieciami ma ych sklepów do spadku znaczenia 
tradycyjnego handlu spo ywczego6, którego udzia y w rynku zmniejszy y si  z 56,6% do 
23,2%, tj. o 33,4 pkt proc. (rys. 2). Wed ug szacunków Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji warto  polskich produktów (w tym ywno ci i napojów) wyeksportowanych 
za po rednictwem sieci handlowych wynios a w 2014 roku ok. 10 mld z , tj. ok. 11,5% 
ca ego polskiego eksportu ywno ci (surowców rolnych i produktów spo ywczych), 
a w 2016 roku mog a wzrosn  do 11-13 mld z . 

Przetwórstwo jako jeden z g ównych cz onów a cucha 
ywno ciowego 

Norma ISO 22000 definiuje a cuch ywno ciowy jako sekwencj  etapów i procesów 
maj cych miejsce w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i post powaniu 
z ywno ci  oraz jej sk adnikami, pocz wszy od produkcji pierwotnej a  do konsumpcji. 
Wspó cze nie do podstawowych ogniw a cucha ywno ciowego zalicza si : rolnictwo, 
przemys  spo ywczy (przetwórczy), handel, konsumentów oraz przemys  rodków 
produkcji i us ugi. Jak podkre la P. Chechelski wspó czesne a cuchy ywno ciowe to 
konstrukcje nadzwyczaj skomplikowane, czego przyk adem s  bardzo rozbudowane 
po rednie jego cz ony tj. przemys u rodków produkcji i us ug (Chechelski, 2015). 

Efektem zmian, jakie mia y miejsce w a cuchu ywno ciowym na przestrzeni 
ostatnich dziesi cioleci jest: 

 d u sza droga „od pola do sto u” ( ywno  wysoko przetworzona), 
 wi cej ogniw po rednich uczestnicz cych w a cuchu ywno ciowym (wzrasta 

anonimowo , a tym samym zagro enie pod wzgl dem bezpiecze stwa i jako ci 
ywno ci), 

 w coraz wi kszym stopniu zunifikowana ywno , 
 szybko rosn ca wymiana handlowa surowcami i produktami ywno ciowymi 

w skali wiata sprawia, e asortyment na rynku ywno ci jest coraz wi kszy 
w poszczególnych krajach, 

 post p w procesie technologicznym i przechowalnictwie wyd u aj cy okres 
przydatno ci do konsumpcji, 

 silna konkurencja na rynku przyczyniaj ca si  do wprowadzani na rynek ta szej, 
lecz cz sto o ni szej jako ci ywno ci (wykorzystywanie surowców o ni szej 
jako ci, z u yciem konserwantów, polepszaczy smaków, barwników itp.), 

 trudniejsze monitorowanie historii a cucha ywno ci [Kowalczyk 2012]. 

                                                 
6 tworz  go przede wszystkim niezale ne sklepy spo ywcze oraz specjalistyczne sklepy spo ywcze. 
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Przemys  spo ywczy, rolnictwo oraz handel ró ni  si  mi dzy sob  nie tylko charakterem 
prowadzonej dzia alno ci, ale tak e parametrami ekonomicznymi opisuj cymi ich potencja  i 
wyniki ekonomiczne. Syntetyczne zestawienie wybranych parametrów przedstawiono w tab. 3. 

Tabela 3. Podstawowe parametry ekonomiczne polskiego rolnictwa, przemys u spo ywczego oraz handlu 
detalicznego artyku ami ywno ciowymi w 2016 roku 

Table 3. Basic economic parameters of the Polish farming, the food industry and the retail trade of foodstuffs in 2016 

Wyszczególnienie Rolnictwo 
Przemys  

spo ywczy 
Handel 

detalicznya 

Liczba podmiotów (w tys.)  1411 15,6 354,0 (112,0)c,e,f 

w tym: towarowych, przemys owych oraz 
wielkopowierzchniowychb 300-320d 5,8 12,2 (7,4)c,e,f 

Liczba pracuj cych (w tys. osób) 2328,7 457,0 450-480f 

w tym w firmach towarowych, przemys owych lub 
obiektach wielkopowierzchniowych 

450 400 55f 

Warto  produkcji (sprzeda y) w cenach bie cych  

(w mld z ) 
   

globalna  103,4 235,1 . 

towarowa 76,5 220,2 . 

detaliczna . . 229,8g 

Warto  dodana brutto (w mld z ) 38,5 56,5 54,0f 

Eksport (w mld z ) 17,0 88,9 11,0-13f 

Import (w mld z ) 25,7 49,7 10,0-13,0f 

Warto  spo ycia ywno ci, napojów i wyrobów 
tytoniowych oraz narkotyków h (w mld z ) 

246,0 (270,0f)i  

a – prowadzony g ównie przez ma e sklepy detaliczne o ró nej formie prawnej oraz obiekty 
wielkopowierzchniowe (super i hipermarkety, domy towarowe, domy handlowe), 
b – obiekty wielkopowierzchniowe – to sklepy, których powierzchnia sprzeda owa ma 401 i wi cej m2, 
c – z tej grupy sklepów – ok.112,0 tys. sprzedawa o art. ywno ciowe ogó em, jak te  by y to sklepy 
specjalistyczne, np. mi sne, rybne, piekarniczo –ciastkarskie, sklepów z artyku ami nie ywno ciowymi by o ok. 
121,0 tys., 
d – szacunek gospodarstwa o wielko ci produkcji liczonej w sposób standardowy (SO) przekraczaj cej 15 tys. 
euro/gospodarstwo, 
e – sklepy wielkopowierzchniowe, z których 7,4 tys. to super i hipermarkety, 
f – szacunek, 
g – warto  sprzeda y detalicznej art. ywno ciowych wraz z napojami oraz alkoholem i wyrobami tytoniowymi 
realizowana przez sklepy detaliczne cznie ze sprzeda  detaliczn  dokonywan  w hurtowniach i u producentów, 
h – stanowi sum  spo ycia prywatnego, tj. spo ycia w sektorze gospodarstw domowych i sektorze instytucji 
niekomercyjnych dzia aj cych  
na rzecz gospodarstw domowych oraz spo ycia indywidualnego w sektorze instytucji rz dowych 
i samorz dowych, 
i – z ywieniem zbiorowym (rynek HoReCa) 

ród o: Rocznik Statystyczny GUS 2017 r. oraz obliczenia w asne na podstawie Eurostatu i niepublikowanych 
danych GUS o liczbie przedsi biorstw przemys u spo ywczego. 

Zró nicowane parametry ekonomiczne s  wynikiem nast puj cych zjawisk: 
 warto  produkcji globalnej przemys u spo ywczego jest ponad dwukrotnie wi ksza 

ni  rolnictwa, a warto  produkcji sprzedanej tego przemys u jest blisko 3 razy 
wi ksza od produkcji towarowej rolnictwa i na podobnym poziomie, jak sprzeda  
detaliczna, 
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 warto  dodana brutto przemys u spo ywczego jest o ok. 47% wi ksza ni  
wytworzona przez producentów rolnych porównywalna z t  ze sprzeda y detalicznej 
ywno ci, 

 liczba pracuj cych w przemy le spo ywczym jest pi ciokrotnie mniejsza ni  
w rolnictwie oraz porównywalna do liczby osób pracuj cych w handlu detalicznym. 

Cech  wspóln  analizowanych cz onów a cucha ywno ciowego w Polsce w ostatnich 
dwóch dekadach, by o umacnianie pozycji du ych (w tym najwi kszych) graczy rynkowych. 
Nast pi  wzrost koncentracji produkcji w sferze produkcji i przetwórstwa ywno ci oraz 
zwi kszy a si  dominacja du ych sieci handlowych, cz sto o zasi gu globalnym. 

Umocnienie pozycji du ych sieci handlowych w a cuchu dostaw w ostatnich latach, 
to te  wynik wsparcia kapita u zagranicznego, gdy  ich siedziby ulokowane s  za granic . 
Ponadto sieci handlowe w umiej tny sposób korzysta y, zw aszcza w pierwszych latach 
swojej ekspansji na rynku polskim z ulg podatkowych, co te  stanowi o obiektywnie 
patrz c, element nieuczciwej konkurencji wobec innych podmiotów (sklepów). 

Rynek ywno ciowy podlega ci g ym zmian . S  one wynikiem dostosowywania oferty 
handlowej do potrzeb klientów, du ej konkurencji, a tak e zmian w prawie. W ostatnich latach 
szybko rozwija si  w Polsce rynek HoReCa (szeroko rozumiany segment gastronomiczny) i 
wed ug firmy badawczej PMR sprzeda  ywno ci w tym kanale dystrybucji w 2017 roku mog a 
osi gn  warto  ok. 24 mld z . Rozwój tego segmentu rynku wynika m.in. z poprawy sytuacji 
ekonomicznej spo ecze stwa i cz stszego sto owania si  po za domem.  

W ostatnim czasie sporo mówi si  te  o skróceniu a cucha dostaw. Zgodnie 
z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 dotycz cym 
rozwoju obszarów wiejskich krótki a cuch dostaw oznacza a cuch dostaw obejmuj cy 
ograniczon  liczb  podmiotów gospodarczych zaanga owanych we wspó prac  oraz 
lokalny rozwój gospodarczy. Stwarza to potencjalne korzy ci dla rodowiska, gospodarki 
oraz spo ecze stwa. Jak zauwa aj  S. Jarz bowski i N. Bezat niekoniecznie wszystkie 
krótkie a cuchy dostaw b d  przynosi  oczekiwane korzy ci (Jarz bowski, Bezat, 2018). 
Dzi ki wdro eniu krótkich a cuchów dostaw mo liwe jest uzyskanie przez rolników 
wy szych mar  przy ni szych kosztach ogólnych ni  w przypadku d u szych a cuchów 
dostaw. Kolejn  korzy ci  krótkich a cuchów dostaw jest ograniczenie konkurencji 
mi dzy wieloma ma ymi i dotychczas niekoordynowanymi a cuchami dostaw w regionie. 
Wa n  rzecz  jest efektywno  a cuch dostaw, która wp ywa na konkurencyjno  
i zrównowa ony rozwój ca ego sektora rolno-spo ywczego. Jest to wa na kwestia 
zw aszcza w odniesieniu do producentów rolnych, gdy po rednicy przejmuj  cz  
profitów, które mogliby otrzyma  rolnicy i w ten sposób wi cej zarobi . Wydaje si , e dla 
przemys u spo ywczego, jako ca ego by oby to bez wi kszego znaczenia, chocia by z tego 
wzgl du, e tylko w niektórych bran ach udzia  po redników jest jeszcze znacz cy, przede 
wszystkich w obrocie ywcem wo owym i w mniejszym stopniu ywcem wieprzowym. 

Wi ksze korzy ci przemys  spo ywczy mo e osi gn  z poprawy relacji handlowych 
z du ymi odbiorcami, jakimi s  du e sieci handlowe. Polska zabiega, aby kwestie 
nieuczciwych praktyk handlowych zosta y uregulowane na poziomie unijnym. 
Jednocze nie w jak najwi kszym stopniu powinny one uwzgl dnia  rozwi zania ju  
przyj te przez pa stwa cz onkowskie, w drodze przepisów krajowych. Polska przyj a 
w 2017 roku ustaw  o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno–
spo ywczym. W ocenie by ego ministra rolnictwa K. Jurgiela lista nieuczciwych praktyk 
jest d uga i obejmuje m.in.: 
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 opó nione p atno ci za produkty szybko psuj ce si ,  
 anulowanie zlece  w ostatniej chwili,  
 jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tych e warunków z moc  

wsteczn , 
 dania, aby dostawcy p acili za zmarnowane produkty ywno ciowe. 

Rol  i znaczenie przemys u spo ywczego w a cuchu ywno ciowym mo na 
rozpatrywa  w ró nych aspektach, np.: 
ekonomicznym 

 podobnie jak inne dzia y gospodarki, wnosi wk ad w tworzenie produktu 
krajowego brutto, 

 dynamicznie rozwijaj cy si  eksport produktów spo ywczych po wej ciu Polski 
do Unii Europejskiej oraz jego dodatnie saldo wymiany handlowej ogranicza  
deficytu wymiany handlowej Polski, a obecnie poprawia dodatnie saldo wymiany 
handlowej.  

spo eczno-ekonomicznym 

 zapewnia miejsca pracy, 
 przyczynia si  do kreowania zmian w jako ci produkowanych surowców rolnych 

poprzez wy sze wymagania stawiane ich producentom, 
 zak ady przemys u spo ywczego wychodz  naprzeciw gustom i oczekiwaniom 

konsumentów, co do jako ci i asortymentu produkowanej ywno ci, 
 zak ady przetwórcze rozwijaj c eksport swoich produktów, promuj  polsk  

ywno  za granic  oraz zagospodarowuj  jej nadwy ki, 
 przemys  spo ywczy agodzi gwa towne wzrosty cen skupu produktów rolnych 

(Mroczek, 2017), 
 zapewnia bezpiecze stwo ywno ciowe konsumentom, poniewa  jako wytwórca 

ywno ci i podmiot odpowiedzialny jest za wprowadzany na rynek produkt7,  
Podstawow  rol  przemys u spo ywczego jest wytwarzanie ywno ci i napojów 

z surowców rolnych, które poddane mniejszemu lub wi kszemu przetworzeniu w kolejnych 
etapach dystrybucji a cucha ywno ciowego (handlu, gastronomii) oferowane s  
konsumentowi. W ten sposób przetwórstwo wraz z rolnictwem oraz handlem zabezpiecza 
jedn  z podstawowych potrzeb bytowych cz owieka, jak  jest zaspokojenia g odu. 

Zak ady przemys u spo ywczego pe ni  cz sto funkcj  integratora podmiotów 
bior cych udzia  w procesie produkcji od pola do sto u. Jednak jak zauwa a R. Urban rol  
t  coraz cz ciej mog  przejmowa  handel i du e sieci handlowe, gdy  to one zaczynaj  
odgrywa  rol  dominuj c  w a cuchu ywno ciowym (Urban, 2012). Zmieniaj ce si  
uwarunkowania zewn trzne i wewn trzne wymuszaj  na firmach spo ywczych 
poszukiwanie nowych rozwi za  i dostosowywanie si  do potrzeb finalnych odbiorców 
ywno ci, jakimi s  konsumenci. 

Polska jest szóstym producentem wyrobów przemys u spo ywczego w Unii 
Europejskiej z udzia em wynosz cym 8,5% (w 2004 roku by o to 6,9%). Wyra nie 
wyprzedzaj  nas: Niemcy, Francja, W ochy i Hiszpania, a w nieco mniejszym stopniu 
Wielka Brytania (Mroczek, 2017). 

                                                 
7 Wytyczne te zawarte s  w podstawowym rozporz dzeniu higienicznym (WE) nr 852/2004. 
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Podsumowanie 

1. W ostatnich trzech dekadach ca y sektor ywno ciowy w Polsce podlega  du ym 
zmianom, tak pod wzgl dem ilo ciowym, jak i jako ciowym. W przemy le 
spo ywczym zmniejszy a si  liczby firm, a modernizacja zak adów przetwórczych, 
wymiana linii produkcyjnych, poprawi a efektywno  produkcji i rozszerzy a ofert  
handlow . Mniejsza liczba firm z powodzeniem zwi ksza a sprzeda  
i zagospodarowywa a nadwy ki w produkcji rolniczej, czemu sprzyja  szybko rosn cy 
eksport polskiej ywno ci po przyst pienie do Unii Europejskiej. 

2. Szybko przebiegaj ce procesy dostosowawcze krajowego przemys u spo ywczego do 
zmieniaj cego si  otoczenia rynkowego, spowodowa y, e sektor ten ma pozycj  
dominuj ca w odniesieniu do producentów rolnych, gdy  jest silniejszym podmiotem, 
co wynika m.in. z wi kszej koncentracji produkcji, natomiast w stosunku do du ych 
sieci handlowych (za którymi cz sto stoi kapita  zagraniczny), jego pozycja jest ju  
s absza, co wynika m.in. z mniejszej si y przetargowej oraz du ej konkurencji mi dzy 
firmami przemys u spo ywczego. 

3. Wzmocnienie pozycji przetargowej firm przemys u spo ywczego w Polsce wzgl dem 
du ych sieci handlowych, mo e ulec pewnej poprawie, poprzez odpowiednie regulacje 
prawne, które je eli nie wyeliminuj , to ogranicz  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. G ównym celem artyku u jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach 2012-2017 
w kontek cie zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi. W celu weryfikacji hipotezy 
wykorzystano metody statystyki opisowej (analiz  porównawcz  w czasie, analiz  struktury, liniow  
funkcj  trendu). W badanym okresie obserwuje si  tendencj  do powi kszania si  dodatniego salda 
obrotów handlowych mi sem, podrobami i przetworami kurzymi, natomiast saldo drobiem ywym 
by o ujemne. W latach 2012-2017 przy znacznym wzro cie pog owia kur (oprócz niosek), wyst pi  
ponad 58% wzrost ich ubojów oraz ponad dwukrotnie zwi kszy  si  eksport produktów kurzych (drób 
kurzy ywy, mi so, podroby i przetwory). W eksporcie i w spo yciu dominuj  produkty kurze, a na 
drugim miejscu s  produkty indycze. Produkcja ywca kurzego jest bardzo skoncentrowana. 

S owa kluczowe: polski rynek ywca kurzego, tuszka, handel zagraniczny, pog owie kur, produkcja 
ywca 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 najwi kszym producentem ywca kurzego w UE od 2014 r. Produkcja mi sa 
kurzego w UE jest bardzo skoncentrowana, oko o dwie trzecie tej produkcji dostarczaj  
Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Holandia i W ochy (Slaughtering…, 2018). 

W latach 2012-2017 zasz y znaczne zmiany na rynku produktów kurzych, zwi ksza a 

si  jego produkcja, eksport i import (GUS c, 2013-2018, dane MF). Mi so kurze by o 

ta sze ni  np. mi so wo owe i jest atwiejsze w obróbce kulinarnej ni  mi so wo owe. 

Sprzyja o to wzrostowi jego spo ycia (z 26,1 kg/mieszka ca w 2012 r. do 29,2 kg/ 

mieszka ca w 2016 r.) (GUS b 2013, 2017). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
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e-mail: dorota.pasinska@ierigz.waw.pl; http://orcid.org/0000-0003-4363-9202 
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ywno ciowej – PIB przewiduje, e spo ycie w 2017 r. wzros o do 30,5 kg na mieszka ca 

a w br. wzro nie do 30,8 kg na mieszka ca ( wietlik 2018). 

Przegl d literatury  

Zdecydowana wi kszo  wyników bada  po wi conych polskiemu rynkowi drobiu 

dotyczy cen (np. Utnik-Bana , 2012; Hamulczuk i in., 2012; Hamulczuk, 2013; wietlik, 

2008; Czy ewski i in., 2008; K usek, 2015), spo ycia ( wietlik, 2008; Konarska i in., 

2015), produkcji drobiu lub ca ego sektora (np. Utnik-Bana , 2016; Dybowski, 2014; 

Pasi ska, 2016; Czakowski, 2015). Te, które s  po wi cone handlowi zagranicznemu 

dotycz  zwykle analizy handlu drobiu domowego ogó em (np. Dybowski, 2016) mi sa i 

podrobów drobiowych ogó em (np. Czy ewski i in., 2008; Utnik-Bana , 2016) lub mi sa 

kurzego (np. Utnik-Bana , 2016). Ponadto badania dotycz ce kierunków geograficznych 

handlu zagranicznego produktami drobiowymi prowadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowy Instytut Badawczy. G ównym celem bada  

prowadzonych przez Instytut jest ocena krótkookresowych zmian na rynku drobiu w 

Polsce. Wyniki tych bada  publikowane s  dwa razy w roku (IERiG -PIB 2012-2018). 

W wymienionych opracowaniach brak jest analizy skali polskiego handlu zagranicznego 

produktami kurzymi tj. drobiem ywym kurzym, mi sem i podrobami czy przetworami 

kurzymi.  

Dane i metody 

G ównym celem opracowania jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach 

2012-2017 w kontek cie zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi, tj. ywcem, 

mi sem i podrobami oraz przetworami kurzymi. Przyj to hipotez  badawcz , e z Polski 

eksportuje si  coraz wi cej produktów kurzych, a import zmniejsza si , z czego wynika 

potrzeba ustalenia rozmiarów handlu zagranicznego tymi produktami. Zasadnicz  metod  

s u c  do realizacji hipotezy jest analiza porównawcza w czasie (przyrosty wzgl dne oraz 

wska niki dynamiki o podstawie sta ej i a cuchowej) pog owia brojlerów kurzych wg 

skali chowu, ubojów, eksportu i importu ogó em i poszczególnych grup produktowych oraz 

analiza struktury towarowej eksportu i importu produktów kurzych, a tak e oszacowanie 

liniowej funkcji trendu dla eksportu ( ) i importu ( ). Oszacowanie dla eksportu 

przedstawia si  nast puj co: 

 

a dla importu: 

gdzie:  

 okres, . 
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Rys. 2. Struktura pog owia kurcz t brojlerów wg skali chowu w 2013 r. i 2016 r. (w %) (od 1 szt. do 10000 szt. 

i wi cej) 

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) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: (GUS a 2014, 2017). 

W 2016 r. chowem brojlerów kurzych w Polsce zajmowa o si  64,5 tys. gospodarstw 

(wobec 65,4 tys. w 2013 r.). Udzia  gospodarstw tego typu w ogóle gospodarstw 

utrzymuj cych zwierz ta gospodarskie wynosi  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 

wykazywa y tendencj  wzrostow  (rys. 3). W uj ciu wzgl dnym rednioroczne tempo 

wzrostu eksportu produktów kurzych wynios o 19,4%. Na podstawie oszacowanej liniowej 

funkcji trendu, dla eksportu produktów kurzych mo na stwierdzi , e z roku na rok eksport 

rós  o 123,5 tys. ton. Za pomoc  skonstruowanego równania uda o si  obja ni  98% 

zmienno ci eksportu. Eksport ogó em ( ywca, mi sa i podrobów oraz przetworów kurzych) 

wzrós  ponad 2-krotnie z 419 tys. ton w 2012 r. do 1017 tys. ton w 2017 roku, przy 

jednoczesnym wzro cie importu (o 83%) (zob. tab. 1). Polska by a eksporterem netto 

produktów kurzych w ca ym badanym okresie. Zwi kszenie wolumenu wywozu by o 

wypadkow  zwi kszenia eksportu drobiu kurzego ywego o 17%, mi sa i podrobów o 

137% i przetworów o 229%. By o ono mo liwe dzi ki znacznemu wzrostowi produkcji 

ywca kurzego. W latach 2013-2017 eksport mi sa i podrobów oraz przetworów kurzych 

wzrasta , natomiast eksport drobiu ywego rós  tylko w latach 2013-2016, a w 2017 r. 

spad , co najprawdopodobniej mia o zwi zek z wyst pieniem ptasiej grypy w Polsce na 

prze omie 2016 r. i 2017 r. 
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najwy szy w przypadku mi sa i podrobów drobiowych (od prawie 73%) i przetworów 

kurzych (od prawie 63%), mniejszy za  dla drobiu ywego (od 16% do 30%) (tab. 2). 

Udzia  importu ywego drobiu kurzego w imporcie ywego drobiu ogó em waha  si  w 

przedziale od 73% do 85%, mi sa i podrobów kurzych w mi sie drobiowym ogó em – od 

53% do 69%, przetworów kurzych - od 86% do 96%. 

Tabela 2. Udzia  eksportu (importu) poszczególnych grup produktowych kurzych w eksporcie (imporcie) 

poszczególnych grup produktowych drobiowych ogó em (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 ywy 23 16 17 28 30 17 

mi so i podroby 73 74 75 75 78 82 

przetwory 63 65 66 75 78 84 

import 

drób kurzy ywy 85 82 73 80 81 81 

mi so i podroby 53 53 57 66 66 69 

przetwory  86 89 87 87 88 96 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

W latach 2012-2017 struktura towarowa polskiego eksportu produktów kurzych by a 

zró nicowana. W strukturze towarowej dominowa o mi so i podroby kurze (o udziale 

wahaj cym si  od 90% do 92%) (tab. 3). W 2017 r. w strukturze eksportu mi sa i 

podrobów kurzych najpopularniejszymi elementami by y: 

 zamro one kawa ki bez ko ci, 

 wie e lub sch odzone kawa ki bez ko ci, 

 zamro one ca e skrzyd a, z ko cami lub bez. 

Mi so i podroby kurze eksportowane z Polski nabywa y g ównie kraje UE. W 

badanym okresie zmienia y si  pozycje zajmowane przez g ównych odbiorców w 

eksporcie. W 2012 r. najwi cej mi sa i podrobów eksportowano do: Czech, Wielkiej 

Brytanii, Niemiec, Holandii, S owacji, Francji, Bu garii i Litwy, a w 2017 r. – do: Niemiec, 

na Ukrain , do Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Czech i Bu garii. Relatywnie ma y 

udzia  w wywozie mia y pozosta e grupy produktowe tj. przetwory drobiowe (od 7% do 

10%), ywiec drobiowy (do 1%). W latach 2012-2017 w ród zagranicznych nabywców 

przetworów kurzych eksportowanych z Polski du ym zainteresowaniem cieszy y si : 

 mi so lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, poddane obróbce cieplnej, 

zawieraj ce wi cej b d  równo 57% masy mi sa lub podrobów drobiowych 

(oprócz kie bas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów, 

pakowanych do sprzeda y detalicznej jako ywno  dla niemowl t lub do celów 

dietetycznych, w pojemnikach o zawarto ci netto mniejszej b d  równej 250 g 

masy, przetworów z w troby (w tróbki), i ekstraktów z mi sa), 

 mi so lub podroby z ptactwa przetworzone lub zakonserwowane, niepoddane 

obróbce cieplnej, zawieraj ce wi cej b d  równo 57% masy mi sa lub podrobów 
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drobiowych (oprócz kie bas i podobnych wyrobów, i przetworów z w troby 

(w tróbki)) (dane MF). 

W strukturze ilo ciowej (sztuki) wywo onego ywca kurzego najwi kszy udzia  mia y 

piskl ta kurze (dane MF). 

Tabela 3. Udzia  eksportu (importu) poszczególnych grup produktowych kurzych w eksporcie (imporcie) 

produktów kurzych ogó em (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 ywy 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

mi so 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 ywy 0,59 0,66 0,70 0,73 0,70 0,66 

mi so 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 

Struktura towarowa polskiego importu produktów kurzych by a zró nicowana 

i zmienia a si  w analizowanym okresie (tab. 3). Udzia  drobiu ywego w imporcie wzrós  

z 59% w 2012 r. do 66% w 2017 r., przy jednoczesnym spadku udzia u przetworów z 10% 

do 6% oraz mi sa i podrobów kurzych z 31% do 29%. W ostatnich latach ponad po ow  

importowanych sztuk stanowi  drób kurzy o masie nie przekraczaj cej 185 g, a w ród 

mi sa i podrobów najwi ksze udzia y mia y w 2012 r.: 

 kawa ki z ko mi, wie e lub sch odzone (oprócz po ówek lub wiartek, ca ych 

skrzyde , nawet z ko cami, grzbietów, szyj, grzbietów w cznie z szyjami, kuprów 

i ko ców skrzyde , piersi, nóg i ich kawa ków), 

 kawa ki bez ko ci, zamro one, 

 grzbiety, szyje, grzbiety w cznie z szyjami, kupry i ko ce skrzyde , wie e lub 

sch odzone 

a w 2017 r.:  

 kawa ki bez ko ci, zamro one, 

 kawa ki bez ko ci, wie e lub sch odzone, 

 kawa ki z ko mi, wie e lub sch odzone (oprócz po ówek lub wiartek, ca ych 

skrzyde , nawet z ko cami, grzbietów, szyj, grzbietów w cznie z szyjami, kuprów 

i ko ców skrzyde , piersi, nóg i ich kawa ków) (dane MF). 

W latach 2012-2017 mi so i podroby kurze importowano przede wszystkim z krajów 

UE, cho  jej udzia  zmniejszy  si  z 99,9% w 2012 r. do 91,1% w 2017 r.. W 2012 r. 

najwi kszymi dostawcami mi sa i podrobów kurzych by y: Holandia, Niemcy, Wielka 

Brytania, W gry, a w 2017 r. – Niemcy, Wielka Brytania, S owacja i Ukraina, której udzia  

w polskim imporcie mi sa i podrobów kurzych wynosi  a  8,0%. W badanym okresie 

najwi ksze udzia y w ród importowanych przetworów kurzych mia y:  
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 mi so lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, poddane obróbce cieplnej, 

zawieraj ce wi cej b d  równo 57% masy mi sa lub podrobów drobiowych 

(oprócz kie bas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów, 

pakowanych do sprzeda y detalicznej jako ywno  dla niemowl t lub do celów 

dietetycznych, w pojemnikach o zawarto ci netto mniejszej b d  równej 250 g 

masy, przetworów z w troby (w tróbki), i ekstraktów z mi sa), 

 mi so lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, zawieraj ce wi cej b d  

równo 25%, ale mniej ni  57% masy mi sa lub podrobów drobiowych (oprócz 

kie bas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów, 

pakowanych do sprzeda y detalicznej jako ywno  dla niemowl t lub do celów 

dietetycznych, w pojemnikach o zawarto ci netto mniejszej b d  równo 250 g 

masy, przetworów z w troby (w tróbki), i ekstraktów z mi sa) (dane MF). 

W badanym okresie Polska by a eksporterem netto mi sa i podrobów ogó em oraz 

przetworów kurzych (zob. rys. 4). Natomiast w ca ym badanym okresie saldo obrotu 

ywcem kurzym by o ujemne. 

 

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) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych MF. 

W latach 2012-2017 relacje cen tuszek w badanych krajach europejskich do cen takich 

tuszek w Polsce by y zró nicowane (zob. tab. 4). W niektórych okresach w Niemczech, 

Danii, na Cyprze, Finlandii i w Szwecji nabywca za kilogram tuszki kurcz cej 65%2 musia  

zap aci  dwa razy wi cej ni  w Polsce. W ród branych pod uwag  krajów europejskich 

cena tego rodzaju tuszki w Polsce by a prawie najni sza lub najni sza. Analiza relacji cen 

tuszek ma pewne ograniczenia, bowiem tuszki mog  cechowa  si  ró n  jako ci , posiada  

ró ne certyfikaty b d  nie, pochodzi  z ró nych systemów chowu (np. ekologicznego, bez 

antybiotyków) czy cechowa  si  ró nym przedzia em czasowym do terminu przydatno ci. 

 

                                                 
2 Np. wed ug Wspólnej Taryfy Celnej „kurczaki 65%” s  to nieci te na kawa ki tuszki, które s  „oskubane 

i wypatroszone, bez g ów i apek oraz bez szyj, serc, w tróbek i o dków” (KE 2017). 
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Tabela 4. Kszta towanie si  relacji cen tuszki kurcz t 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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belgia 1,29 1,29 1,29 1,34 1,40 1,33 

Bu garia 1,13 1,14 1,12 1,17 1,22 1,18 

Czechy 1,32 1,38 1,34 1,43 1,50 1,45 

Dania 1,79 1,83 1,85 1,92 2,01 1,94 

Niemcy 1,79 1,86 1,95 2,03 2,24 2,16 

Estonia (.) 1,29 1,34 1,40 1,47 1,31 

Irlandia 1,28 1,28 1,32 1,41 0,93 0,78 

Grecja 1,45 1,47 1,47 1,57 1,74 1,64 

Hiszpania 1,32 1,30 1,28 1,32 1,35 1,33 

Francja 1,61 1,64 1,62 1,73 1,90 1,84 

Chorwacja (.) 1,39 1,37 1,43 1,52 1,48 

W ochy 1,59 1,69 1,65 1,60 1,55 1,65 

Cypr 1,80 1,83 1,90 1,99 2,14 2,04 

otwa 1,26 1,28 1,30 1,28 1,31 1,30 

Litwa 1,11 1,10 1,08 1,16 1,19 1,16 

W gry 1,16 1,19 1,19 1,20 1,20 1,17 

Malta 1,49 1,59 1,63 1,73 1,89 1,79 

Holandia 1,40 1,43 1,51 1,53 1,53 1,38 

Austria 1,37 1,40 1,44 1,44 1,54 1,46 

Polska 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Portugalia 1,21 1,19 1,16 1,21 1,16 1,24 

Rumunia 1,19 1,24 1,22 1,17 1,24 1,19 

S owenia 1,44 1,48 1,47 1,56 1,62 1,55 

S owacja 1,36 1,42 1,32 1,34 1,32 1,21 

Finlandia 1,83 1,92 1,95 2,04 2,16 2,05 

Szwecja 1,72 1,77 1,77 1,96 2,23 1,99 

Wielka Brytania 1,08 1,08 1,20 1,37 1,30 1,20 

EU 1,36 1,38 1,40 1,46 1,50 1,46 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: (Weekly 2018). 

W latach 2012-2017 rednie ceny eksportowanych z Polski tuszek kurcz t 65%3 by y 

zró nicowane (zob. rys. 5). W latach 2012-2017 rednie ceny sch odzonych tuszek kurcz t 

65% eksportowanych z Polski by y zbli one do rednich cen takich tuszek eksportowanych 

z Polski do UE, natomiast rednie ceny takich tuszek eksportowanych do krajów 

nieb d cych cz onkami UE (krajów trzecich) by y ni sze od cen tuszek eksportowanych do 

UE w latach 2012-2015, a w latach 2016-2017 – wy sze. W latach 2012-2017 rednie ceny 

mro onych tuszek kurcz t 65% eksportowanych do krajów trzecich by y ni sze od rednich 

cen takich tuszek eksportowanych do krajów b d cych cz onkami UE.  

Polski sektor kurcz t brojlerów jest jednym z najnowocze niejszych na wiecie. 

Niew tpliwie wst pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o konieczno  

dostosowania sektora i przemys u do bardzo wysokich wymogów weterynaryjnych czy 

dobrostanu zwierz t, w rezultacie polski drób posiada przewag  w porównaniu z krajami 

nieb d cymi cz onkami UE. 

 

                                                 
3 lub inaczej zg aszane. 
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Rys. 5. rednia cena eksportowa (z Polski) tuszki kurcz t sch odzonej i mro onej 65% (ogó em – z Polski, do 

krajów UE i do krajów nie b d cych cz onkami 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych MF. 

G os w dyskusji 

Do zwi kszenia polskiego eksportu produktów kurzych mo e si  przyczyni : 

dywersyfikacja kierunków geograficznych eksportu, przewaga cenowa polskich produktów 

kurzych na rynku UE i wiatowym, a przy tym odpowiednia ich jako . Polski drób kurzy 

posiada przewag  cenow  na rynku unijnym, nie jest jednak najta szy na wiecie. Dlatego 

te  nale y monitorowa  dzia ania konkurentów oferuj cych tani drób np. kraje Mercosur, 

z którymi najprawdopodobniej zostanie zawarta umowa o wolnym handlu4. Jednym 

z g ównych nabywców polskiego drobiu jest Wielka Brytania, jej wyj cie z UE mo e 

wp yn  na sytuacj  sektora (w zale no ci od ustalonych warunków tego wyj cia). Udzia  

Ukrainy w imporcie mi sa i podrobów drobiowych w 2017 r. wynosi  8%, je li kraj ten 

b dzie zwi ksza  eksport na polski rynek i inne rynki zbytu polskiego drobiu, 

uwarunkowania dla polskiego handlu zagranicznego mog  pogorszy  si . 

Zachodz  zmiany na rynkach produktów substytucyjnych. Rynek produktów 

wega skich zaczyna w ostatnim czasie rozwija , pojawiaj  si  równie  inne konkurencyjne 

produkty zawieraj ce np. bia ko owadzie. Prowadzone s  równie  prace nad substytutami 

np. mi sem in vitro. Wci  wydaje si  wa ne szukanie produktów niszowych i 

innowacyjnych (np. kurczaki karmione w okre lony, specyficzny sposób, ekologiczne). 

 

                                                 
4 Brazylia dysponuje ogromn  nadwy k  poda y mi sa drobiowego. Ma bardzo dobre warunki klimatyczne (np. 

nie trzeba budowa  ogrzewanych kurników), technologiczne (np. du a poda  kukurydzy i soi) i ekonomiczne (np. 

tania si a robocza) do rozwoju produkcji drobiu kurzego (Dybowski 2016). 
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Salda obrotu ró nymi grupami produktowymi z krajami trzecimi ogó em by y 

dodatnie. Eksport produktów kurzych do krajów trzecich by  niewielki mi dzy innymi z 

powodu trudno ci w oferowaniu produktów o smakach zbli onych do lokalnych, a tak e z 

powodu silnej konkurencji ze strony producentów oferuj cych ni sze ceny b d  maj cych 

ju  nawi zane trwa e relacje handlowe. 

Ocenia si , e w najbli szych kilku latach zarówno eksport produktów kurzych jak 

i produkcja ywca kurzego utrzyma si  na relatywnie wysokim poziomie, co wi cej Polska 

najprawdopodobniej nadal b dzie g ównym producentem mi sa kurzego w UE (je li nie 

wyst pi  powa ne zak ócenia na rynku np. ptasia grypa). Wi ksza poda  ywca kurzego na 

rynku krajowym i unijnym mo e by  ród em presji spadkowej na ceny, cho  do jej 

wyhamowania najprawdopodobniej przyczyni si  przyrost liczby ludno ci na wiecie oraz 

wzrost dochodów rozporz dzalnych. Wielu producentów b dzie inwestowa  w kolejne 

kurniki, czemu b d  towarzyszy  procesy integracji pionowej i poziomej. Mo na rozwa y  

w kontek cie efektywno ci ekonomicznej i bezpiecze stwa ywno ciowego 

uniezale nienie od importowanych piskl t i jaj kurzych wyl gowych. Popyt na mi so kurze 

mo e znacznie wzrosn  w przypadku wyst pienia globalnego kryzysu finansowego, w 

szczególno ci w krajach o relatywnie niskich dochodach rozporz dzalnych na osob .  

Podsumowanie 

Obecnie Polska jest samowystarczalna w produkcji mi sa kurzego, a znaczna cz  tej 

produkcji jest eksportowana, g ównie do krajów UE. W latach 2012-2017 obserwowano 

wzrost eksportu i importu produktów kurzych. W badanym okresie udzia  eksportu mi sa 

i podrobów kurzych w wywozie mi sa i podrobów drobiowych by  znaczny (powy ej 

70%). Udzia  ten nadal b dzie relatywnie wysoki, a b dzie to rezultatem niskiej ceny mi sa 

kurzego w porównaniu z mi sami z innych popularnych gatunków zwierz t, przyzwyczaje  

i nawyków w jego spo yciu (czemu sprzyja jego atwa obróbka kulinarna) oraz wi kszej 

neutralno ci religijnej w porównaniu np. z wieprzowin . W badanym okresie struktura 

importu by a odmienna w porównaniu ze struktur  eksportu, najwi kszy udzia  w imporcie 

mia  drób kurzy ywy. 

W latach 2012-2017 Polska by a eksporterem netto mi sa i podrobów, przetworów 

kurzych oraz importerem netto ywca kurzego. Dynamicznym zmianom eksportu 

towarzyszy y: dosy  zaawansowane i wci  post puj ce procesy koncentracji chowu ywca 

kurzego oraz zmienna op acalno  jego chowu. Spo ród mi s drobiowych, mi so kurze 

mia o najwi kszy udzia  w spo yciu. 

W badanym okresie relacje cen tuszek kurcz t w ró nych krajach europejskich do cen 

takich tuszek w Polsce by y zró nicowane, cho  polskie tuszki by y najta sze lub prawie 

najta sze. Przewiduje si , e relacje te w najbli szych kilku latach nie zmieni  si  znacznie. 
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Demand for Agricultural Mechanization Services 
in the European Union Countries 

Synopsis. Korzystanie z us ug mechanizacyjnych mo e w istotnym stopniu przyczynia  si  do 
obni ania kosztów produkcji umo liwiaj c producentom rolnym bezinwestycyjne wdro enie post pu 
technicznego. W artykule próbowano okre li  tendencje wyst puj ce w popycie na rolnicze us ugi 
mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2017. Badano zmiany warto ci us ug 
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmiany udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim. 
Stwierdzono, e warto  us ug w przeliczeniu na 1 ha UR rednio w UE zwi kszy a si . Wzrós  
równie  udzia  us ug w zu yciu po rednim. W wyniku grupowania obiektów metod  Warda 
otrzymano 5 skupie  krajów, które ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zaproponowanych cech, 
natomiast kraje tworz ce dane skupienie charakteryzowa y si  zbli onymi warto ciami zmiennych. 
Krajami w których zaobserwowano zarówno wyra ny wzrost warto ci us ug mechanizacyjnych 
w przeliczeniu na jednostk  powierzchni jak równie  zdecydowane zwi kszenie warto ci us ug 
w zu yciu po rednim by y: Finlandia, Niemcy, otwa, Rumunia oraz Estonia. Wyra ny spadek 
popytu na us ugi mechanizacyjne wyst pi  natomiast w Grecji i na Litwie.  

S owa kluczowe: us ugi rolnicze, us ugi 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. 
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Wst p 

Us ugi stanowi  wa ny element gospodarki ka dego kraju. Ko odziejczak (2016) 
podkre la, e znaczenie sektora us ug wzrasta wraz z rozwojem gospodarczym. Bo yk 
(2008) zauwa a, e rozwój gospodarczy wp ywa na rosn ce znaczenie sektora us ugowego 
w gospodarce narodowej, ale te  z drugiej strony sektor us ug przyczynia si  do 
zwi kszenia wzrostu gospodarczego. Rosn ca rola us ug w nowoczesnej gospodarce 
przejawia si  zwi kszeniem ich udzia u w zatrudnieniu, wytwarzaniu i konsumpcji, 
a spo ecze stwa staj  si  spo ecze stwami us ugobiorców (Lotko, 2017). W krajach 
wysoko rozwini tych sektor us ug wytwarza oko o 2/3 warto ci dodanej oraz stanowi mniej 
wi cej taki sam udzia  w ogólnym zatrudnieniu (Dominiak, Hauke, 2015). Jak podaje 
Stefaniak (2007) najwy szy odsetek zatrudnionych w sektorze us ugowym wyst puje 
w Luksemburgu, Holandii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Autorka wskazuje ponadto, 
e zatrudnienie w us ugach wymaga bardzo ró nych kwalifikacji, co przek ada si  na 

mo liwo ci generowania pracy dla osób o ró nym poziomie wykszta cenia. Stefaniak 
(2007) podkre la, e us ugi coraz intensywniej przenikaj  do przemys u i rolnictwa, co 
w du ej mierze jest wynikiem rozwoju technologicznego.  

Jak podaje Ko odziejczak (2013) ze wzgl du na konieczno  podnoszenia jako ci 
procesów produkcyjnych i kwestie ekonomiczne znaczenie us ug w rolnictwie staje si  
coraz wi ksze. Ko odziejczak i Poczta (2014) zauwa aj , e korzystanie z us ug przez 
producentów rolnych okre la kondycj  ekonomiczn  gospodarstw, ale jest te  czynnikiem, 
który buduje ich nowoczesno  i si  ekonomiczn . Radwan (2001) zauwa a, e rolnicy 
którzy d  do zwi kszenia si y produkcyjnej swoich gospodarstw musz  poszukiwa  
sposobów racjonalizacji struktury czynników produkcji, a korzystanie z us ug 
produkcyjnych mo e eliminowa  lub agodzi  skutki niedoborów czynnika znajduj cego 
si  w minimum. Wed ug Pawlaka (2005) us ugi mechanizacyjne umo liwiaj  pe niejsze 
zmechanizowanie prac produkcyjnych bez konieczno ci dodatkowych nak adów 
inwestycyjnych, lepsze wykorzystanie istniej cych zasobów rodków mechanizacji 
rolnictwa oraz popraw  efektywno ci nak adów na rodki trwa e.  

Wed ug Ko odziejczak (2016) najcz stszym powodem korzystania z us ug rolniczych 
jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla samodzielnego wykonywania prac ze wzgl du 
na wi ksz  efektywno  us ugi, a tak e brak konieczno ci inwestowania w kosztowne 
maszyny i urz dzenia. Innym powodem korzystania z us ug rolniczych mo e by  równie  
niedobór si y roboczej lub potrzeba wygospodarowania wolnego czasu przez w a ciciela 
gospodarstwa (Ko odziejczak 2015). Co wi cej, jak podaj  Radwan i Wado  (2011) 
korzystanie z us ug staje si  w wielu przypadkach jedyn  alternatyw , zapobiegaj c  
zaprzestaniu produkcji rolnej, zw aszcza w gospodarstwach uzyskuj cych dochody 
z dzia alno ci pozarolniczej. Korzystanie z us ug mechanizacyjnych pozwala zatem nie 
tylko ograniczy  inwestycje w nowy sprz t rolniczy, ale daje równie  mo liwo  
wprowadzenia do gospodarstwa nowoczesnych rodków technicznych i zmian 
technologicznych oraz organizacyjnych. Wed ug Radwana (2010) korzystanie z us ug jest 
skutecznym sposobem przezwyci ania sprzeczno ci mi dzy konsekwencj  wprowadzania 
post pu technicznego do rolnictwa a kosztami i mo liwo ciami jego wdro enia.  

Radwan (2010) stwierdza, e popularn  form  us ug mechanizacyjnych, 
rozpowszechnion  w wielu krajach Unii Europejskiej, s  us ugi wiadczone s siadom przez 
rolników dysponuj cych odpowiednimi rodkami mechanizacji oraz nadwy kami si y 
roboczej. Wed ug Ko odziejczak (2013) zakup maszyn bardziej wydajnych ni  wynika to 
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z realnych potrzeb gospodarstwa przyczynia si  do rozwoju us ug na lokalnym rynku. 
Korzy ci producentów rolnych wiadcz cych us ugi w ramach pomocy s siedzkiej polegaj  
na obni eniu kosztów eksploatacji maszyn, dzi ki poprawie ich wykorzystania. Dzi ki 
temu skraca si  okres eksploatacji maszyn, przez co mo e nast pi  szybsza wymiana parku 
maszynowego (Kowalski i in., 1994; Szuk, 2009). 

Wielu autorów wskazuje na rosn ce znaczenia us ug w polskim rolnictwie. 
Ko odziejczak (2010) zauwa a, e w latach 1999-2009 warto  us ug rolniczych 
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz ich udzia  w strukturze zu ycia po redniego zwi ksza y si . 
Ko odziejczak i Poczta (2014) stwierdzaj , e w latach 1998-2012 zwi ksza a si  warto  
us ug rolniczych w Polsce liczona w cenach sta ych, przy czym rednia roczna dynamika 
zmian w tym okresie by o znacznie wi ksza ni  w Niemczech. Niemniej jednak Radwan 
(2001) uwa a, e w Polsce us ugi stanowi  wci  niewielki udzia  w nak adach 
produkcyjnych rolnictwa i podstawowych wielko ciach produkcji rolniczej, w stosunku do 
tych wielko ci, jakie s  osi gane w krajach rozwini tych gospodarczo. Wed ug 
Ko odziejczak (2013) w grupie krajów Europy rodkowo-Wschodniej w latach 2007-2012 
udzia  us ug rolniczych w ca o ci nak adów ponoszonych na produkcj  rolnicz  zwi kszy  
si  przede wszystkim w Estonii, na Litwie i w Czechach, zmala  natomiast g ównie 
w Rumunii, Bu garii i S owenii. Z bada  Ko odziejczak (2016) wynika ponadto, e 
w krajach UE najmniejszy udzia  kosztu zakupu us ug w zu yciu po rednim w 2013 r. 
wyst powa  w S owenii, Polsce, Czechach, Chorwacji, na otwie, Litwie, ale te  
w Portugalii. Gospodarstwa z tych krajów cechowa y si  ponadto najmniejszym poziomem 
kosztu zakupu us ug w przeliczeniu na 1 pe nozatrudnionego i 1 ha UR. Z kolei 
w Holandii, Francji i Belgii wska niki te nale a y do najwy szych, w porównaniu 
z pozosta ymi krajami UE. Autorka wskazuje ponadto, e na stopie  korzystania z us ug 
w wi kszym stopniu ni  zmienne ilo ciowe oddzia uj  zasz o ci historyczne i regulacje 
zwi zane z polityk  UE.  

Budzi zatem ciekawo  jak zmienia  si  popyt na us ugi mechanizacyjne w krajach UE 
w ostatnich latach. Celem artyku u by a próba zidentyfikowania i porównania tendencji 
w popycie na us ugi mechanizacyjne dla rolnictwa w krajach UE w latach 2010-2017.  

Materia  i metodyka bada  

W pracy badano jak zmienia y si  koszty zakupu us ug mechanizacyjnych dla 
rolnictwa w krajach Unii Europejskiej (w cenach bie cych oraz cenach sta ych z 2010 r.) 
w latach 2010-2017. Analizowano udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu 
po rednim. Pogrupowano kraje pod wzgl dem zmian warto ci us ug mechanizacyjnych 
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmian udzia u us ug w zu yciu po rednim w latach 2010-
2017. 

Do bada  wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. Uwzgl dniono pozycj  „us ugi rolnicze”, która obejmuje najem maszyn 
i wyposa enia z odpowiedni  robocizn  (Rozporz dzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotycz ce rachunków gospodarczych dla 
rolnictwa we Wspólnocie). Inne us ugi, np. weterynaryjne i po rednictwa finansowego 
stanowi y odr bn  kategori , która nie by a przedmiotem bada . 

Do pogrupowania krajów wykorzystano analiz  skupie . Polega ona na dzieleniu 
zbioru danych na grupy w taki sposób, aby uzyska  skupienia, w których elementy w tej 
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samej grupie s  do siebie podobne, a jednocze nie ró ne od elementów z innych grup. 
W artykule do pogrupowania krajów w skupienia zastosowano metod  Warda, która nale y 
do hierarchicznych metod klasyfikacji obiektów. Metody hierarchiczne s  najprostszymi 
i najcz ciej u ywanymi metodami analizy skupie . Metoda Warda ró ni si  od innych 
metod hierarchicznych tym, e odleg o ci miedzy skupieniami okre lane s  w oparciu 
o analiz  wariancji. Zmierza ona na minimalizacji sumy kwadratów wewn trz skupie . 
Istotne jest zatem to, e metoda Warda zapewnia homogeniczno  wewn trz skupie  
i heterogeniczno  mi dzy skupieniami. Uznawana jest przez to za najbardziej efektywn . 
Metoda ta przedstawia najbardziej naturalne skupiska elementów (Ward, 1963; Marek, 
1989; M odak, 2006). 

Zmienne opisuj ce zmiany warto ci us ug mechanizacyjnych w przeliczeniu na 1 ha 
UR oraz zmiany udzia u us ug w zu yciu po rednim zosta y poddane weryfikacji 
statystycznej ze wzgl du na wspó czynnik zmienno ci oraz wspó czynnik korelacji. 
Warto ci tych wspó czynników nie przekracza y wyznaczonych warto ci granicznych, wiec 
zmienne mog y by  podstaw  tworzenia skupie . 

W analizach z u yciem metody Warda istotne jest ujednolicenie poziomu zmienno ci 
cech, w celu zapewnienia ich porównywalno ci. Analizy przeprowadzono dla zmiennych 
standaryzowanych. Przy formowaniu skupie  zastosowano odleg o  Czebyszewa. 
Powsta a w ten sposób hierarchiczna struktura skupie  zosta a przedstawiona w formie 
drzewa skupie  (dendrogramu). Wyniki poddano analizie porównawczej i opisowej. Do 
oblicze  wykorzystano program Statistica 8.0. 

Warto  rolniczych us ug mechanizacyjnych w krajach Unii 
Europejskiej  

czna warto  zakupu us ug mechanizacyjnych w rolnictwie w krajach Unii 
Europejskiej w cenach bie cych zwi kszy a si  w latach 2010-2017 r. o 18,1% do 17,9 
mld euro. Wzrost warto ci us ug by  jednak równie  powi zany z rosn cymi cenami us ug. 
Dla porównania warto  us ug wyra ona w cenach sta ych (z 2010 r.) wzros a 
w analizowanym okresie o 12,1% do 17,0 mld euro. W przeliczeniu na 1 ha UR warto  
zakupu us ug zwi kszy a si  z 86,3 euro/ha w 2010 r. do 98,1 euro/ha w 2017 r., tj. 
o 13,7%. Mo na zatem stwierdzi , e popyt na us ugi mechanizacyjne w UE w latach 2010-
2017 zwi kszy  si . 

W latach 2010-2017 w ramach Unii Europejskiej zdecydowanie najwi kszy wzrost 
zakupionych przez producentów rolnych us ug mechanizacyjnych (w cenach sta ych z 2010 
r.) odnotowano w Finlandii (o 261,5%), w Estonii (o 135,2%), na otwie (o 81,1%), 
w Rumunii (o 50,0%) oraz w Niemczech (o 47,7%). W Szwecji, Hiszpanii i na S owacji 
wzrost warto ci us ug by  wyra nie mniejszy i wynosi  oko o 20-25%. Z kolei wyra ny 
spadek warto ci zakupu us ug mechanizacyjnych (o ponad 20%) w analizowanym okresie 
odnotowano przede wszystkim na Litwie, w Grecji, S owenii oraz Belgii.  
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Rys. 1. Warto  us ug mechanizacyjnych (prawa o ) oraz ich udzia  w zu yciu po rednim (lewa o ) 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 
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Rys. 2. Zmiany warto ci us ug mechanizacyjnych w przeliczeniu na 1 ha UR w cenach sta ych 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) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 

Zmiany warto ci zakupionych przez rolników us ug mechanizacyjnych w latach 2010-
2017 w niektórych krajach w pewnym stopniu wynika y ze zmian powierzchni u ytków 
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rolnych. W przeliczeniu na 1 ha UR warto  zakupu us ug w Finlandii wzros a (o 277,5%), 
Estonii (o 122,4%), na otwie (o 68,5%), w Rumunii (o 59,6%) i Niemczech (o 47,6%). 
Wyra ny spadek kosztów us ug w przeliczeniu na jednostk  powierzchni odnotowano 
natomiast na Litwie (o 36,0%), w S owenii (o 21,2%), Belgii (o 19,6%) i Bu garii 
(o 12,3%). W Grecji ca kowita warto  us ug zmala a wprawdzie o 21,5%, jednak wynika o 
to w du ym stopniu ze spadku powierzchni UR. W przeliczeniu na 1 ha UR koszty us ug 
w tym kraju zmniejszy y si  o 10,7%. 

Udzia  us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim w rolnictwie 
krajów UE 

Udzia  kosztu zakupu us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim (obliczony dla 
cen sta ych z 2010 r.) w UE w 2017 r. wyniós  rednio 7,5% i by  o 0,5 pkt. proc. wi kszy 
w porównaniu z 2010 r. Oznacza to, e znaczenie us ug mechanizacyjnych w zu yciu 
po rednim relatywnie wzros o. Dla porównania w analizowanych latach np. udzia  kosztów 
zakupu pasz w zu yciu po rednim zmala  z 37,1 do 36,8%, udzia  no ników energii 
pomniejszy  si  z 11,5 do 11,3%, udzia  nawozów wzrós  o 0,5 pkt. proc. do 7,5%, rodków 
ochrony ro lin powi kszy  si  z 4,6 do 5,2%, a us ug weterynaryjnych zmala  o 0,2 pkt. 
proc do 2,7%. 
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Rys. 3. Udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 

Udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim by  wyra nie 
zró nicowany pomi dzy poszczególnymi krajami UE. W 2017 r. zdecydowanie najwi kszy 
udzia  kosztów us ug w zu yciu po rednim odnotowano w Holandii (14,0%), W oszech 
(11,3%), Finlandii (11,0%), ale te  w Bu garii (10,1%). Stosunkowo wysokim udzia em 
us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim (powy ej redniej UE) charakteryzowa o si  
ponadto rolnictwo we Francji, Danii, Niemczech, Szwecji, ale równie  w Chorwacji i na 
W grzech. Najmniejsz  warto  badanego wska nika (poni ej 3%) odnotowano 
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w Rumunii, Hiszpanii, S owenii i na Litwie. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e 
korzystanie z us ug mechanizacyjnych w tych ostatnich krajach nie by o zbyt popularn  
form  u ytkowania sprz tu rolniczego. Nale y przy tym podkre li , e przeci tny udzia  
us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim w krajach UE-15 by  w 2017 r. oko o 2-
krotnie wi kszy w porównaniu z pozosta ymi krajami UE. 

Udzia  us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim zwi kszy  si  w analizowanym 
okresie o 0,5% pkt proc, przy czym wzrost ten by  w poszczególnych krajach 
niejednakowy. W krajach UE-15 powi kszy  si  on przeci tnie z 7,5% w 2010 r. do 8,2%. 
Dla porównania w krajach UE-13 zmala o on z 4,4 do 4,1%. W ramach ca ej UE 
najwi kszy wzrost badanego wska nika odnotowano w Finlandii (o 7,9 pkt. proc), 
w Estonii (o 2,7 pkt. proc) oraz w Niemczech (o 1,9 pkt. proc.). Zupe nie odmienna 
sytuacja wyst pi a na Litwie i w Grecji. W krajach tych odnotowano do  zauwa alny 
spadek udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim, który wyniós  
w analizowanym okresie odpowiednio 2,2 i 1,6 pkt. proc. Spadek ten wynika  przede 
wszystkim ze zmniejszenia warto ci us ug mechanizacyjnych.  

Klasyfikacja krajów UE ze wzgl du na zmiany popytu na us ugi 
mechanizacyjne w latach 2010-2017 

W wyniku grupowania obiektów metod  Warda otrzymano 5 skupie  krajów, które 
ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zaproponowanych cech. Kraje tworz ce dane 
skupienie charakteryzowa y si  natomiast zbli onymi warto ciami zmiennych. Optymaln  
liczb  skupie  otrzymano odcinaj c ramiona dendrogramu tam, gdzie zaczyna y si  robi  
d u sze, a wi c tam, gdzie odleg o ci mi dzy skupieniami robi y si  istotnie wi ksze. 

W pierwszym skupieniu znalaz y si  kraje, takie jak Belgia, Chorwacja, Dania, 
W ochy, Szwecja oraz S owacja. S  to kraje w których w latach 2010-2017 do  wyra nie 
zwi kszy  udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim. W tej grupie 
krajów powi kszy a si  równie  warto  us ug w przeliczeniu na 1 ha UR, jednak tempo 
wzrostu by o stosunkowo niewielkie, mniejsze ni  rednio w UE.  

W drugim skupieniu znalaz y si  4 kraje: Niemcy, otwa, Rumunia oraz Estonia. Ta 
grupa krajów charakteryzowa a si  zdecydowanym wzrostem zarówno udzia u us ug 
mechanizacyjnych w zu yciu po rednim jak równie  warto ci us ug w przeliczeniu na 
jednostk  powierzchni. Mo na zatem stwierdzi , e popyt na us ugi mechanizacyjne w tych 
krajach w analizowanych latach charakteryzowa  si  wyra n  tendencj  wzrostow .  

Trzecie skupienie obejmowa o kraje gdzie nast pi y stosunkowo niewielkie zmiany 
udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim jak równie  nieznacznie zmieni a si  
warto  us ug w przeliczeniu na jednostk  powierzchni. W skupieniu tym znalaz o si  a  12 
krajów: Bu garia, Francja, S owenia, Czechy, Holandia, Polska, Irlandia, W gry, 
Portugalia, Austria, Wielka Brytania oraz Hiszpania. 

Do czwartego skupienia przyporz dkowane zosta y 2 kraje: Grecja oraz Litwa. 
W krajach tych nast pi  zdecydowany spadek zarówno udzia u us ug mechanizacyjnych 
w zu yciu po rednim jak równie  warto ci us ug w przeliczeniu na 1 ha UR. Mo na wi c 
stwierdzi , e popyt na us ugi mechanizacyjne w tych krajach w badanych latach 
charakteryzowa  si  wyra n  tendencj  spadkow . 

Do pi tego skupienia zaliczono jedynie Finlandi . W tym skupieniu tempo wzrostu 
udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim jak równie  warto ci us ug 
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w przeliczeniu na 1 ha UR by o zdecydowanie wi ksze w porównaniu z pozosta ymi 
skupieniami. Popyt na us ugi mechanizacyjne w Finlandii wzrós  nieporównanie bardziej 
ni  w innych krajach UE. 

Diagram drzewa
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Rys. 4. Klasyfikacja krajów metod  Warda 

Fig. 4. Country classification by the Ward method 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 

Tabela 1. rednie warto ci cech w skupieniach 

Table 1. Average values of variables in clusters 

Cechy 
Skupienie rednio 

dla UE I II III IV V 

Zmiana warto ci us ug mechanizacyjnych  
w przeliczeniu na 1 ha UR w latach 2010-2017 (%) 

9,2 74,5 4,7 -23,4 277,5 13,7 

Zmiana udzia u us ug w zu yciu po rednim 

w latach 2010-2017 (pkt. proc) 
1,3 1,6 -0,1 -1,9 7,9 0,5 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 
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Podsumowanie 

Badania wykaza y, e rednio w krajach UE w latach 2010-2017 nast pi  wzrost 
warto ci us ug mechanizacyjnych zarówno w cenach bie cych, jak równie  w cenach 
sta ych (z 2010 r.). Zwi kszy a si  równie  warto  us ug mechanizacyjnych w przeliczeniu 
na 1 ha u ytków rolnych jak równie  udzia  us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim. 

W wyniku grupowania obiektów metod  Warda otrzymano 5 grup krajów, które 
ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zmian warto ci us ug mechanizacyjnych 
w przeliczeniu na jednostk  powierzchni oraz zmian udzia u us ug mechanizacyjnych 
w zu yciu po rednim. Kraje tworz ce dane skupienie charakteryzowa y si  z kolei 
zbli onymi warto ciami zmiennych. Do krajów o zdecydowanie najwi kszym wzro cie 
popytu na us ugi mechanizacyjne w latach 2010-2017 zaliczono Finlandi , Niemcy, otw , 
Rumuni  i Estoni . Spadek popytu na badane us ugi zaobserwowano przede wszystkim na 
Litwie oraz w Grecji.  

W badaniach nie analizowano przyczyn wyst puj cych zmian popytu na us ugi 
mechanizacyjne w poszczególnych krajach. Mo na przypuszcza , e wyra ny wzrost 
popytu na us ugi mechanizacyjne, który obserwowano w niektórych krajach UE, móg  by  
zwi zany m.in. ze zwi kszaniem efektywno ci produkcji, co wymaga o stosowania bardziej 
nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz urz dze  rolniczych przy mo liwie najmniejszych 
nak adach. Ponadto w niektórych krajach dynamicznie zwi kszy a si  rednia powierzchnia 
gospodarstw, co wymaga o zmian organizacyjnych i mog o stanowi  impuls do 
zwi kszania stopnia korzystania z us ug. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych bada . 
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Ewolucja wiatowego rynku piwa 

The Evolution of World Beer Market 

Synopsis. W latach 1980-2016 wiatowy rynek piwa charakteryzowa  si  wysok  dynamik  rozwoju. 
Produkcja i obroty handlu zagranicznego znacz co wzros y. Istotny wp yw mia y na to procesy 
globalizacyjne. wiatowa produkcja piwa jest zdominowana przez du e koncerny browarnicze, ale w 
ostatnich latach ich udzia  w rynku zmniejszy  w zwi zku z rozwojem produkcji w ma ych browarach. 
Rosn ca produkcja piwa generuje du y popyt na surowce wytwarzane w dzia ach pierwotnego 
przetwórstwa ywno ci (s ód, ekstrakt chmielowy, cukier). Na polskim rynku piwa by y obserwowane 
analogiczne tendencje. Du e bezpo rednie inwestycje zagraniczne, koncentracja struktur 
podmiotowych i w konsekwencji dynamiczny wzrost produkcji i eksportu. Na krajowym rynku tak e 
wzrasta produkcji w ma ych browarach. 

S owa 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 ju  w staro ytno ci. 
Udokumentowane przekazy historyczne potwierdzaj  produkcj  w staro ytnym Babilonie i 
Egipcie. Nale y równie  podkre li , e rynek piwa od samego pocz tku nale a  do najbardziej 
uregulowanych rynków, a podstaw  regulacji stanowi y system podatkowy i koncesyjny 
(Wi niewski 1993). W Europie dynamiczny rozwój rzemios a piwowarskiego rozpocz  si  w 
redniowieczu. W uj ciu regionalnym dotyczy  on przede wszystkim krajów, w których ze 

wzgl dów klimatycznych nie mog a rozwin  si  uprawa winoro li. Odkrycia naukowe w 
XVIII i XIX w. (np. A, Lavoisier, L. Pasteur, itp.) spowodowa y, e rzemie lnicze browary 
przekszta ca y si  w nowoczesne zak ady o charakterze przemys owym. Du y post p 

                                                 
1 dr in ., ul. wi tokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: szajner@ierigz.waw.pl;  
https://orcid.org/0000-0002-4786-1962 
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odnotowano tak e w organizacji i zarz dzaniu przedsi biorstwami piwowarskimi, które sta y si  
fundamentem wielu transnarodowych koncernów. Modernizacja produkcji i poprawa 
efektywno ci gospodarowania przyczyni y si  do ogromnego poszerzenia oferty 
asortymentowej (Bierkompendium 2018). W ostatnich latach wiatowy rynek piwa 
dynamicznie rozwija  si , a sprzyja y temu przybieraj ce na sile procesy globalizacyjne. 
Niezale nie od du ych bezpo rednich inwestycji zagranicznych transnarodowych koncernów 
piwowarskich w wielu krajach utrzyma a si  utrwalona przez wieki tradycja produkcji w 
lokalnych browarach. Rozwój rynku piwa by  silnie zintegrowany rozwojem kultury i sportu, 
gdy  koncerty i wydarzenia sportowe by y sponsorowane przez koncerny piwowarskie. Celem 
artyku u jest ocena ewolucji wiatowego rynku piwa i porównanie jej z tendencjami 
obserwowanymi na rynku krajowym. 

Dane i metody  

W ocenie tendencji na wiatowym rynku piwa wykorzystano analiz  dynamiki 
produkcji i handlu zagranicznego. Analiz  redniorocznej dynamiki przeprowadzono 
dwoma metodami w celu potwierdzania poprawno ci uzyskanych wyników. Pierwsza 
metoda bazowa a na koncepcji procentu sk adanego poprzez przekszta cenie formu y na 
stop  zwrotu (1) (Luderer, Nollau, Vetters 2010). Drugim podej ciem analitycznym by o 
wykorzystanie wyk adniczej funkcji trendu. W formule funkcji wyk adniczej wspó czynnik 
przy wyk adniku pot gi odpowiada redniorocznej dynamice zmian (2) (Aczel 2000), 
(Górecki 2013). Metody badawcze obejmowa y tak e zmiany struktury podmiotowej rynku 
oraz struktury geograficznej produkcji i handlu zagranicznego. 

  (1) 

gdzie: 
P0 – produkcja w okresie pocz tkowym, 
Pn – produkcja w okresie ko cowym, 
r – rednioroczna dynamika produkcji. 

  (2) 
gdzie: 
P – zmienna zale na (produkcja), 
n – zmienna niezale na (czas), 
a, b – wspó czynniki funkcji wyk adniczej. 
Dane statystyczne dotycz ce wiatowej produkcji piwa i chmielu pochodzi y z 

raportów firmy analitycznej Barth-Haas Group2. Dane statystyczne w zakresie wiatowego 
handlu zagranicznego pochodzi y z FAO i UN Comtrade. Zakres czasowy analizy rynku 
wiatowego obejmowa  lata 1980-2016. Dane dotycz ce krajowej produkcji (1990 -2016) i 

struktury podmiotowej rynku (1999-2015) pochodzi y z GUS. W ocenie polskiego handlu 
zagranicznego wykorzystywano dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego (1995-
2003) i Centrum Analitycznego Administracji Celnej Ministerstwa Finansów (2004-2016). 

                                                 
2
Barth-Haas Group: Barth Market Reports www.barthhaasgroup.com/en/media-library/ 



62     P. Szajner 

wiatowa produkcja piwa 

W latach 1980-2016 wiatowa produkcja piwa wykazywa a tendencj  wzrostow . W 
omawianym okresie produkcja wzros a dwukrotnie do 1958 mln hl. Analiza statystyczna 
wykaza a, e rednioroczna dynamika produkcji wynios a ok. 2%. Du e ró nice dynamiki 
produkcji wyst pi y w uk adzie regionalnym. Wzrost produkcji odnotowano na wszystkich 
kontynentach z wyj tkiem Oceanii. Decyduj cy wp yw na wzrost wiatowej produkcji mia a 
dynamicznie rosn ca produkcja na kontynencie azjatyckim. rednioroczna dynamika 
produkcji w Azji wynosi a ok. 6% W rezultacie produkcja w Azji zwi kszy a si  prawie 
dziewi ciokrotnie i w 2016 r. osi gn a poziom ok. 681 mln hl. W Ameryce P d., Ameryce 
P n. i Europie, które charakteryzuj  si  ugruntowanymi tradycjami piwowarskimi, dynamika 
produkcji by a znacznie mniejsza. Na kontynentach ameryka skich produkcja zwi ksza a si  
redniorocznie o 1,5% do ok. 581 mln hl. W Europie rednioroczna dynamika produkcji by a 

niewielka (0,8%) i w 2016 r. wynios a ona ok. 531 mln hl. Niewielka dynamika produkcji w 
Amerykach i Europie wynika z faktu, e popyt jest bliski granicy nasycenia i mo liwo ci jego 
wzrostu s  ograniczone. Relatywnie wysok  dynamik  (1,5% rocznie) charakteryzowa a si  
produkcja piwa w Afryce, która w analizowanym okresie zwi kszy a si  prawie czterokrotnie 
do 145 mln hl (tab. 1, rys. 1). Na kontynentach azjatyckim i afryka skim stymulatorem 
wzrostu produkcji by  du y wzrost popytu w wyniku poprawy sytuacji dochodowej ludno ci 
oraz zmiany modelu konsumpcji ywno ci, w tym tak e u ywek (Pingali 2006). Drugim 
czynnikiem determinuj cym wzrost produkcji by y procesy globalizacyjne, których wyrazem 
by y du e bezpo rednie inwestycje transnarodowych koncernów globalnych w krajach 
przechodz cych transformacj  gospodarcz . Analogiczne tendencje odnotowano w krajach 
Europy rodkowo-Wschodniej. 

Tabela 1. Dynamika wiatowej produkcji piwa w latach 1980-2016 

Table 1. Dynamics of the world beer production in 1980-2016 

Wyszczególnienie 2016 1980=100 

rednioroczna dynamika 

formu a procentu 

sk adnego 

wyk adnicza 

funkcja trendu 

Afryka 145,0 369,0 3,7 3,2 

Ameryka P d i Ameryka P n. 580,7 165,0 1,4 1,5 

Azja 680,6 860,4 6,2 6,4 

Europa 530,8 121,4 0,5 0,8 

Oceania 20,3 84,6 -0,5 -0,5 

wiat 1957,5 210,2 2,1 2,3 

ród o: obliczenia w asne, dane Barht-Haas Group. 

Zró nicowana dynamika produkcji na poszczególnych kontynentach skutkowa a 
zmianami struktury geograficznej wiatowej produkcji. W 1980 r. najwi kszy udzia  w 
produkcji mia y Europa (ok. 47%) oraz Ameryka P d. i Ameryka P n. ( cznie ok. 38%). 
Dynamicznie rosn ca produkcja na kontynentach azjatyckim i afryka skim spowodowa a, 
e Europa i Ameryki systematycznie zmniejsza y udzia  w wiatowym rynku. W 2016 r. 

najwi kszy udzia  w wiatowej produkcji mia a Azja (ok. 35%), a udzia  Afryki zwi kszy  
si  do ok. 7%. Udzia  Ameryk i Europy zmniejszy  si  odpowiednio do 30% i 27% (tab. 2). 

wiatowa produkcja piwa jest silnie skoncentrowana w uk adzie krajów, gdy  
pi tna cie krajów wytwarza ok. 75% wiatowej produkcji. W analizowanym okresie 
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najwi ksz  rednioroczn  dynamik  produkcji charakteryzowa y si  Chiny (12,8%), które 
w 2016 r. by y najwi kszym producentem (460 mln hl). W Brazylii i Meksyku produkcja 
zwi ksza a si  o ok. 4% rocznie i w 2016 r. osi gn a odpowiednio 139 mln hl i 97 mln hl. 
Na kontynencie azjatyckim du y wzrost produkcji odnotowano tak e w Wietnamie (40 mln 
hl). W grupie najwi kszych wiatowych producentów wysok  dynamik  produkcji 
odnotowano tak e w Polsce, gdzie produkcja zwi ksza a si  redniorocznie o 3,7% do 41,4 
mln hl. Analogiczna dynamika produkcji wyst pi a w RPA, gdzie wytworzono ok. 32 mln 
hl. Du ymi producentami s  tak e Rosja (ok. 78 mln hl) i Japonia (55 mln hl), ale 
dynamika produkcji by a niewielka (po ok. 0,5% rocznie). 

Odmienne tendencje obserwowano w krajach rozwini tych gospodarczo i 
charakteryzuj cych si  nowoczesnym przemys em piwowarskim. W Niemczech3 w latach 
1980-2016 produkcja piwa spada a o redniorocznie o 0,6% do ok. 95 mln hl. W Wielkiej 
Brytanii rednioroczne tempo spadku produkcji by o jeszcze wi ksze (1,1%), która 
zmniejszy a si  do 44 mln hl. W USA rednioroczna dynamika produkcji by a niewielka 
(0,1%) i w konsekwencji spad a ona do ok. 221 mln hl. 

 

Rys. 1. wiatowa produkcja piwa 

Fig. 1. The world production of beer 

ród o: obliczenie w asne, dane Barth-Haas Group. 

Tabela 2. Geograficzna struktura wiatowej produkcji piwa 

Table 2. Geographical structure of beer production 

Wyszczególnienie 1980 1990 2000 2010 2016 

Afryka 4,2 5,1 4,4 5,6 7,4 

Ameryka P d i Ameryka P n. 37,8 36,7 34,0 29,9 29,7 

Azja 8,5 16,3 25,8 33,9 34,8 

Europa 46,9 39,8 34,3 29,4 27,1 

Oceania 2,6 2,1 1,5 1,2 1,0 

wiat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ród o: obliczenia w asne, dane Barth-Haas Group. 

                                                 
3 W latach 1980-1989 produkcj  w Niemczech potraktowano jako sum  produkcji w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej i w Republice Federalnej Niemiec. 
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Procesy globalizacyjne na wiatowym rynku piwa 

Zmiany zachodz ce w wiatowej produkcji i przetwórstwie ywno ci maj  podobny 
charakter, jak w innych sektorach gospodarki, a ich motorem by y post p technologiczny 
oraz post puj ca liberalizacja przep ywów kapita owych, wspieraj ca bezpo rednie 
inwestycje zagraniczne (Szyma ski 2002). W rezultacie na wiatowym rynku ywno ci 
coraz wi ksz  rol  odgrywaj  du e korporacje transnarodowe, które rozszerzaj  swoj  
dzia alno  na obszar innych krajów i kontynentów. Globalizacja znacz co zmieni a 
podej cie do problematyki geograficznego zakresu rynku (Pietrzak 2014). 

Bran a piwowarska nale y do dzia ów przemys u spo ywczego, które wykazuj  
zaawansowane procesy globalizacyjne. wiatowa produkcja piwa jest zdominowana przez 
transnarodowe koncerny browarnicze. Du e bezpo rednie inwestycje zagraniczne tych 
koncernów maj  przede wszystkim na celu ekspansj  rynkow  i wysokie stopy zwrotu z 
zainwestowanego kapita u ( yszkiewicz 2000), (Köster 2010). W konsekwencji wiatowy 
rynek piwa charakteryzuje si  bardzo siln  walk  konkurencyjn  (Porter 2006). W ostatnich 
latach w wielu krajach dynamicznie ro nie jednak produkcja w ma ych lokalnych 
browarach, które zwi kszaj  swój udzia  w rynku. W 2013 r. czterdzie ci najwi kszych 
koncernów browarniczych wytworzy o 81,4% wiatowej produkcji piwa, a dziesi  
najwi kszych koncernów 64,6%. W 2016 r. najwi ksze koncerny browarnicze zmniejszy y 
swój udzia  w wiatowej 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 2016 

Wyszczególnienie mln hl % Wyszczególnienie mln hl % 

Ab InBev (Belgia) 399,0 20,2 Ab InBev (Belgia) 433,9 22,2 

SABMiller (W. Brytania) 187,4 9,5 Heineken (Holandia) 200,1 10,2 

Heineken (Holandia) 178,3 9,0 Res. SnowBreweries (Chiny) 118,8 6,1 

Carlsberg (Dania) 119,7 6,1 Carlsberg (Dania) 116,9 6,0 

Res.SnowBreweries (Chiny) 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 BGI (Francja) 32,9 1,7 

Razem 10 koncernów 1 274,3 64,6 Razem 10 koncernów 1 223,5 62,5 

Razem 40 koncernów 1 606,1 81,4 Razem 40 koncernów 1 540,7 78,7 

ród o: obliczenia w asne, dane Barth-Haas Group. 

Na polskim rynku piwa obserwowano analogiczne tendencje, jak w na rynku 
wiatowym (Urban 2004). Krajowy przemys  piwowarski nale y do dzia ów przemys u 

spo ywczego, które charakteryzowa y si  du ymi bezpo rednimi inwestycjami 
zagranicznymi. W latach 1990-2004 czna warto  tych inwestycji wynios a 1,2 mld USD 
(Chechelski 2008). Wi ksze inwestycje zagraniczne odnotowano jedynie w przemy le 
tytoniowym. Po akcesji do UE w bran y piwowarskiej nie by o znacz cych bezpo rednich 
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inwestycji zagranicznych. W wyniku procesów prywatyzacyjnych, a nast pnie przemian 
strukturalnych polski przemys  piwowarski charakteryzuje si  bardzo skoncentrowan  
struktur  podmiotow  (Dro d  2016). Kluczow  rol  odgrywaj  trzy transnarodowe 
koncerny browarnicze, które wytwarzaj  cznie ok. 80% produkcji (PKO BP 2017). W 
ostatnich latach coraz wi kszy udzia  w produkcji maj  ma e lokalne browary. Wed ug 
danych GUS w 1999 r. du e przedsi biorstwa (>250 zatrudnionych) generowa y 93% 
przychodów ze sprzeda y. W 2015 r. udzia  tych przedsi biorstw w przychodach bran y 
zmniejszy  si  do 83%. W tym samym czasie ma e firmy (10-49 zatrudnionych) zwi kszy y 
swój udzia  w przychodach ze sprzeda y przemys u browarniczych z dwóch do 7% (rys. 2). 

 
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne  

w polskim przemy le spo ywczym 

Struktura podmiotowa  

polskiego przemys u piwowarskiego 

 

Rys. 2. Bezpo rednie inwestycje zagraniczne i struktura podmiotowa polskiego przemys u piwowarskiego  

Fig. 2. Foreign direct investments and the structure of Polish brewing sector 

ród o: opracowanie w asne, niepublikowane dane GUS, (Chechelski 2008). 

Handel zagraniczny piwem 

W latach 1980-2016 odnotowano dynamiczny wzrost wiatowych obrotów 
handlowych piwem4, pomimo intensyfikacji procesów globalizacyjnych i du ych 
bezpo rednich inwestycji zagranicznych transnarodowych koncernów browarniczych. 

wiatowych eksport piwa wzrós  siedmiokrotnie do 158 mln t hl. W uj ciu warto ciowym 
dynamika eksportu by a jeszcze wi ksza, gdy  wzrós  on jedenastokrotnie do ok. 13 mln 
USD. rednioroczna dynamika wiatowego handlu zagranicznego wyznaczona przy u yciu 
wyk adniczej funkcji trendu wynios a w uj ciu ilo ciowym 5,7%, a warto ciowo 7,6% (rys. 
3). Powodem wi kszej dynamiki obrotów handlowych w uj ciu warto ciowym by y 
rosn ce ceny transakcyjne. 

Analiza porównawcza wiatowej produkcji i eksportu piwa wykaza a, e 
systematycznie zwi ksza  si  udzia  eksportu w produkcji. W uj ciu globalnym coraz 
wi ksze ilo ci piwa s  produkowane na sprzeda  na rynkach zewn trznych. W 1980 r. 
wiatowy eksport stanowi  2,6% wiatowej produkcji, a w 2016 r. udzia  wzrós  do 7,7%. 

                                                 
4 wiatowe obroty handle zagranicznego piwem analizowano na podstawie eksportu przyjmuj c za o enie, e w 
skali rynku wiatowego eksport jest równy importowi. Za o enie to potwierdzaj  dane statystyczne. Dane 
statystyczne eksportu i importu wykorzystano jedynie w analizie struktury geograficznej obrotów handlowych. 
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wiatowy eksport piwa 
Udzia  eksportu piwa w wiatowej produkcji  

i w eksporcie produtami ywno ciowymi 

 

Rys. 3. wiatowy handel zagraniczny piwem 

Fig. 3. The world foreign trade in beer 

ród o: opracowanie w asne, dane FAO (www.faostat.org), UN Comtrade (www.wits.worldbank.org). 

W 2016 r. najwi kszymi wiatowymi eksporterami by y: 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). Du ymi eksporterami s  przed wszystkim pa stwa o 
ugruntowanej tradycji piwowarskiej. Najwi kszymi wiatowymi importerami by y: USA 
(5,1 mld USD), Wielka Brytania (0,7 mld USD), Francja i Chiny (po 0,7 mld USD) oraz 
W ochy i Kanada (po 0,6 mld EUR). USA i Wielka Brytania s  zarówno du ymi 
eksporterami, jak i importerami, co wskazuje, e wiatowy handel zagraniczny piwem 
charakteryzuje si  du  intensywno ci  wewn trzga ziow . Analogiczne tendencje 
wyst puj  na rynku UE, gdy  kraje cz onkowskie b d ce du ymi producentami (Hiszpania, 
Holandia, Francja) s  tak e du ymi importerami. Powodem tego jest podobny popyt i 
preferencje konsumentów w krajach o zbli onym poziomie rozwoju gospodarczego (tzw. 
hipoteza Lindera). 

Analogiczne tendencje odnotowano w polskiej bran y piwowarskiej, które w latach 
1990-2016 charakteryzowa a si  du ym wzrostem wymiany handlowej. rednioroczna 
dynamika wolumenu eksportu wynios a 18,7%, a importu 7,8%, W 2016 r. eksport wyniós  
3,3 mln hl i stanowi  8% produkcji. Import wzrós  do 0,7%, ale jego udzia  w zaopatrzeniu 
rynku krajowego pozosta  niewielki (2%). Bilansowa konsumpcja piwa w Polsce (100 
l/mieszka ca) zbli a si  do granicy nasycenia i w zwi zku z tym dalszy rozwój bran y 
b dzie w znacznym stopniu uzale niony od mo liwo ci wzrostu eksportu (Rynek wyrobów 
alkoholowych … 2017). 

Tendencje w uprawie j czmienia i chmielu 

Przemys  piwowarski mo na zaliczy  do dzia ów wtórnego przetwórstwa ywno ci, 

gdy  w procesie produkcyjnym s  wykorzystywane surowce wytwarzane w innych 

bran ach przemys u spo ywczego (Urban 2004). G ównym surowcem do produkcji piwa 

jest s ód, który jest wytwarzany z j czmienia browarnego, a w mniejszym zakresie z 

pszenicy. Przemys  s odowniczy jest bran  pierwotnego przetwórstw zbó , ale wyst puj  

równie  browary, które posiadaj  w asne linie do produkcji s odu. Drugim wa nym 

surowcem wykorzystywanym w piwowarstwie jest chmiel. Szyszki chmielowe s  

przetwarzane w wyspecjalizowanych przedsi biorstwach na ekstrakt chmielowy (alfa-
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kwasy). Ponadto w produkcji piwa surowcami s  cukier oraz dro d e (Solomon, Katz 

2003). Rosn ca wiatowa produkcja piwa generowa a du y popyt na s ód. Przyjmuj c, e 

rednia zawarto  ekstraktu w piwie wynosi ok. 13%, to zapotrzebowanie na s ód wynosi 

ok. 24 mln t. Do produkcji jednej tony s odu zu ywa si  jedn  ton  j czmienia browarnego. 

Wed ug danych IGC wiatowe zbiory j czmienia wynosz  145-150 ml t5. Do produkcji 

s odu zu ywa si  16-17% wiatowej produkcji j czmienia. Potwierdzaj  to tak e dane 

Euromalt, e potencja  produkcyjny w wiatowego s odownictwa wynosi ok. 23 mln t, w 

tym 42% mocy produkcyjnych przypada na zak ady w UE6. 

 
Produkcja chmielu Produkcja alfa-kwasów 

 

Rys. 4. Tendencje w wiatowej produkcji chmielu 

Fig. 4. Tendencies in the world hops production 

ród o: opracowanie w asne, dane Barth-Haas Group. 

Pomimo dynamicznie rosn cej produkcji piwa powierzchnia uprawy i zbiory chmielu 

w latach 1980-2016 wykazywa y tendencj  spadkow . Powierzchnia uprawy zmniejsza a 

si  redniorocznie o 6% do 52 tys. ha. W latach 2000-2016 dynamika spadku area u uprawy 

uleg a spowolnieniami z 59 tys. ha do 52 tys. ha. rednioroczna dynamika spadku 

produkcji by a nieznacznie mniejsza (ok.5%), która w 2016 r. wynios a 87,4 tys. t. Spadek 

produkcji szyszek chmielowych by  rekompensowany rosn c  zawarto ci  alfa-kwasów z 

5,9% do 9,5%. W rezultacie pomimo spadku zbirów chmielu nieznacznie wzros a 

produkcja ekstraktu chmielowego (alfa-kwasów) do ok. 8 tys. t (rys. 4). 

Podsumowanie 

W analizowanym okresie wiatowy rynek piwa charakteryzowa  si  wysok  dynamik  

rozwoju. Potwierdzeniem tego jest rosn ca produkcja i obroty handlu zagranicznego. 

Analiza zmian produkcji w uj ciu regionalnym wykaza a, e produkcja rozwija a si  przede 

wszystkim na kontynencie azjatyckim i afryka skim. Równocze nie w wielu krajach o 

ugruntowanej tradycji piwowarskiej uleg a ona zmniejszeniu lub stabilizacji. 

Stymulatorem rozwoju produkcji piwa w krajach rozwijaj cych si  gospodarczo by y 

procesy globalizacyjne. Transnarodowe koncerny piwowarskie inwestowa y w krajach 

charakteryzuj cych si  du ym potencja em wzrostu popytu. W konsekwencji tych przemian 

wiatowy rynek piwa nale y do najbardziej zglobalizowanych rynków ywno ciowych. 

                                                 
5 International Grains Council, http://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx, (data odczytu 26.01.2018). 
6 Euromalt, http://www.euromalt.be/list_infos/euromalt%20statistics/1011306087/list1353668317.html, (data 

odczytu 26.01.2018). 
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Du e koncerny browarnicze wytwarzaj  dominuj c  cz  wiatowej produkcji. W 

ostatnich latach ich udzia  w rynku uleg  zmniejszeniu, co wskazuje na rozwój ma ych 

lokalnych browarów. 

Wzrostowi wiatowej produkcji towarzyszy dynamiczny wzrost obrotów handlowych 

piwem. W rezultacie systematycznie zwi ksza  si  udzia  eksportu w wiatowej produkcji. 

Wskazuje to, e w uj ciu globalnym coraz wi ksze ilo ci piwa s  produkowane z 

przeznaczaniem na eksport. 

Polski rynek piwa w okresie transformacji polityczno-gospodarczej oraz cz onkostwa 

w UE przeszed  analogiczne tendencje rozwojowe jak rynek wiatowy. Du e bezpo rednie 

inwestycje globalnych koncernów skutkowa y siln  koncentracj  struktury podmiotowej 

bran y. Modernizacja zak adów i poprawa efektywno ci (dodatnie efekty sakli) skutkowa y 

dynamicznym wzrostem produkcji i eksportu. W ostatnich latach tak e w Polsce jest 

obserwowany wzrost liczby ma ych browarów, które zwi kszy y swój udzia  w produkcji i 

przychodach przemys u browarniczego. 
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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 socio-

economic 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 PhD student, Szent Istvan University, 2100 Gödöll , Páter Károly utca. 1, Hungary; Cairo University, 12613 
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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) 

WATER 

Increased water availability in moist tropics and high latitudes
__________________________________________________  

Decreasing water availability and increasing drought in mid-latitudes and semi-arid low latitudes 
_____  

Hundreds of millions of people exposed to increased water stress 
______________________________________________  

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 long-

term 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 cyclone 

activity increases 
Likely 

Power outages causing disruption of 

public water supply 

Increased incidence of 

extreme high sea level 

(excludes tsunamis) 3
 

Likely 
Decreased freshwater availability due to 

saltwater intrusion 

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 zero-

sum 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. 
3 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 

 the requirements of inhabitants and visitors, 

 the requirements of settlement and municipality associations, 

 the requirements of entrepreneurs and their associations, 

 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: 

 the spatial determination of regional development, its spatial effects, 

 the major tendencies of world economy, the possible effects of changes, 

 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 

 National economic and sectoral tendencies; 

 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 

 The evaluation of regional development sources; 

 The evaluation of the institutional system of regional development; 

 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 

 Societal environment, human resources (societal organizations, cultural features, 

values, regional identity – demographical structure and forecast, employment 

conditions, human capacity, institutional network); 

 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); 

 Environment (natural endowments, environment, the quality of nature, the 

influential factors on its formation); 

 Infrastructure, the institutional conditions of the area (the population’s health, 

social, educational, cultural, leisure, sport, commercial, service and public 

administrational institutions, housing); 

 The network of settlements, the evaluation of cohesion relationships. 

Applicable methods: 

o Group methods: (regional map of losses); 
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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 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 

 SWOT analysis of external environmental conditions; 

 SWOT analysis of the area’s conditions; 

 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 

 The main aims and directions of the actual regional development concept; 

 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 

 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 

 Financial resources; 

 Non-financial instruments; 

 The organizational frame and human resources of strategic implementation. 
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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 

 The realization of the strategy, the dividing of programs, projecting. 

Applicable methods: 

o Group methods: (METAPLAN method, logical frame). 

Step 10: Monitoring 

 The elaboration of the plan to monitor the development process in favour of the 

realization of objectives; 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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: 

 Modifying the development process to fit all the environmental needs. 

 Enhancing the regional development policies strongly related to the climate change 

and the environment aspects  

 Identifying climate change scenarios (such as studying modern science - Continuing 

educational missions for technologically advanced countries). 
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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. 
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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 K-

means (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 nitrogen-

based 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 

OECD - Total 1 004 997 988 1 017 1 019 1 043 1 039 

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 Kisieli ska (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 K-

means 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 intra-

partition 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. 

 

where: k is number of clusters, n is number of data points, c is centroid of cluster j and 

 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 
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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 high-

dimensional 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 

Mexico France Belgium Iceland Portugal 

Germany Chile Ireland Rep. of Korea 

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 Cluster 2 Outliers Outliers cont. 

Estonia Austria Australia Japan 

Iceland Belgium Canada Mexico 

Luxembourg Czechia Chile Netherlands 

Slovakia Finland Denmark New Zealand 

Slovenia Hungary France Poland 

Norway Germany Rep. of Korea 

Portugal Greece Spain 

Sweden Ireland Switzerland 

Israel Turkey 

Italy 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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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 
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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, Zale na (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 

Type of economic 

activity 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 in% 

until 

2013 
thousand 

people 
% 

thousand 

people 
% 

thousand 

people 
% 

thousand 

people 
% 

thousand 

people 
% 

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 4,0 644,3 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 

Total 20404,1 100 18073,3 100 16443,2 100 16276,9 100 16156,4 100 79,2 
1Data 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).  

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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Table 2. Number of employees by type of economic activity1 

Type of economic 

activity 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 in 

% until 

2013 
thousand 

people 
% 

thousand

people
% 

thousand

people
% 

thousand 

people
% 

thousand 

people
% 

Agriculture, forestry 

and fishing 
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 

respective services 

582,2 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 

vehicles and 

motorcycles 

1129,3 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 

activities 

129,9 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 
1191,5 16,2 1048,0 17,0 970,0 16,7 956,7 16,7 934,6 16,4 78,4 

Total 7285,6 100 6193,0 100 5778,1 100 5713,9 100 5674,2 100 77,9 
1Data 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).  

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 

1Data 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. 

Organisational and 
the legal forms of 

business 
management 

Years 
2017 in% to 

the total 
2017 in %  
until 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

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 
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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 
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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 2013 2014 2015 2016 2017 

World in general, including: 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 

Argentina 2 850 2 700 2 720 2 650 2 830 

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 1 023 932 621 522 509 

Japan 760 739 707 719 817 

UE-28 304 308 300 304 285 

Balance +1 675 +2 103 +1 875 +1 715 +2 016 

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 442 441 455 462 470 

Italy 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 

Malta 15 15 15 14 14 

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 highest-

production 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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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 (Ko czak, 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 
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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 
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Organic Milk Production in Poland. Concentration 
or Dispersion? 

Synopsis. W produkcji ekologicznego mleka w Polsce specjalizuj  si  regiony o niewielkim udziale 
w produkcji tego surowca ogó em w kraju. Pomiar koncentracji stanowi jedno z kluczowych 
zagadnie  w badaniach nad ekonomicznymi strukturami zjawisk rynkowych. Celem pracy by o 
zbadanie stopnia koncentracji rynku mleka ekologicznego na tle rynku mleka ogó em, a tak e próba 
odpowiedzi na pytanie o mo liwo  wskazania regionów specjalizuj cych si  w produkcji mleka 
ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy pomocy klasycznego indeksu Herfindahla-Hirschmana 
oraz zmodyfikowanej wersji formu y metody unitaryzacji zerowanej. Uzyskane wyniki wskazuj  na 
umiarkowany stopie  koncentracji rynku mleka ekologicznego. Jednocze nie, przy wykorzystaniu 
metody z zakresu porz dkowania liniowego, mo liwa jest jednoznaczna identyfikacja regionów, 
w których produkcja mleka ekologicznego ma wi ksze znaczenie ekonomiczne. 

S owa kluczowe: produkcja, mleko ekologiczne, regiony, koncentracja, Indeks Herfindahla-
Hirschmana, 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 
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wiatowy rynek ywno ci ekologicznej dynamicznie si  rozwija, o czym wiadczy 
ponad pi ciokrotny wzrost warto ci sprzeda y w okresie 2000-2016 (do 89,7 mld dolarów). 
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Jednym z wyzwa  tego rynku jest nadal zbyt du a koncentracja popytu. Ponad 90% sprzeda y 
przypada na Europ  i Ameryk  Pó nocn  (z czego 51% na Ameryk  Pó nocn ), cho  jeszcze w 
2008 roku by o to 97% (w tym na Europ  51%). Koncentracja po stronie poda y równie  jest 
widoczna. O ile bowiem w 2008 roku na Oceani  i Europ  przypada o ponad 58% powierzchni 
ekologicznych u ytków rolnych (z czego na Oceani  34,6%) to w 2016 roku ju  ponad 70% (na 
Oceani  47,2%). Natomiast najwi kszy udzia  producentów ekologicznych na wiecie tj. z Azji 
i Afryki nieznacznie spad  w analogicznym okresie (z 67,8% do 63,6%) (Willer, Lernoud, 2018; 
Weidmann i in., 2010). W 2016 roku ponad 39% warto ci sprzeda y produktów ekologicznych 
przypada o na Europ , w tym prawie 30% na 7 krajów o najbardziej ch onnym rynku (Niemcy, 
Francja, W ochy, Wlk. Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Hiszpania). W niektórych z tych krajów 
udzia  ekologicznych produktów w danym segmencie jest ju  znacz cy jak np. w przypadku 
produktów mlecznych (Austria 10,4%, Niemcy 8,6%, Szwecja 11% czy Szwajcaria 12,6%). 
Natomiast sprzeda  w Polsce produktów ekologicznych w 2015 roku wynios a 167 mln euro 
(0,6% warto ci rynku europejskiego) i jest to wyra ny wzrost w ostatnich latach bo w 2008 roku 
wyniós  on 50 mln euro. Jednak wydatki jednostkowe na produkty ekologiczne w Polsce 
wynios y w 2015 roku jedynie 4 euro (przy redniej europejskiej 60 euro) cho  by y 3-krotnie 
wy sze ni  w 2008 roku (Willer, Lernoud, 2018; Weidmann i in., 2010). 

Rola rolnictwa ekologicznego w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat wzros a, o czym 
wiadczy zwi kszenie udzia u ekologicznych u ytków rolnych w ogóle u ytków rolnych 7-

krotnie do prawie 4% oraz udzia u gospodarstw ekologicznych 12-krotnie do 1,6% wszystkich 
gospodarstw w kraju. W okresie 2004-2016 liczba wszystkich ekologicznych producentów 
prowadz cych produkcj  rolnicz  (gospodarstw rolnych) w Polsce zwi kszy a si  6-krotnie do 
22,4 tys. Prawie 79% z nich stanowi y gospodarstwa ju  po konwersji. Liczba tych gospodarstw 
wzros a w latach 2004-2016 ponad 10 razy, a gospodarstw w trakcie konwersji o 130%. W tych 
samych latach powierzchnia ekologicznych u ytków rolnych zwi kszy a si  6,5- krotnie do 
prawie 537 tys. ha, z czego 80% by o ju  po konwersji. W ostatnich kilku latach zauwa alny jest 
jednak spadek zarówno liczby ekologicznych producentów rolnych, jak i powierzchni 
ekologicznych u ytków rolnych (IJHAR-S, 2018). Jedn  z przyczyn tego zjawiska mog  by  
wprowadzone nowe przepisy prawne (Rozporz dzenie, 2015), w których uzale niono 
przyznanie p atno ci ekologicznej w ramach niektórych pakietów od posiadania przez rolnika 
odpowiedniej ilo ci zwierz t. Spowodowa o to urealnienie ekologicznej produkcji rolnej w 
kraju, eliminuj c z rynku m.in. tzw. „ karzy”, którzy poza pobieraniem dop at do produkcji 

ekologicznej niewiele mieli z ni  wspólnego. Potwierdzi o to, e jednym z g ównych czynników 

stymuluj cym rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, szczególnie od 2004 roku, by y i s  

dop aty do produkcji ekologicznej w ramach WPR (Brodzi ska, 2010; Kisiel, Grabowska, 

2014). Wci  utrzymuje si  wysoka koncentracja ekologicznych gospodarstw rolnych i 

powierzchni ekologicznych u ytków rolnych w kilku regionach kraju (Zuba-Ciszewska, Zuba, 

2016).  

Intensywny rozwój wiatowego rynku ywno ci ekologicznej, w tym rosn ce 

zapotrzebowanie na produkty mleczarskie, stwarzaj  szans  polskim mleczarniom na 

popraw  swych wyników poprzez w czenie si  w ich sprzeda . Jednak produkcja mleka 

ekologicznego w Polsce w 2016 roku wynios a 24,2 mln litrów czyli mniej o 1,9 mln l ni  

w 2004 roku. W ostatnich kilku latach zaobserwowa  mo na wyra n  tendencj  spadkow  

w wielko ci produkcji ekologicznego mleka w kraju. Jednocze nie jest to do  gwa towny 

spadek, bo a  o 39% w porównaniu do 2011 roku. Jest to sytuacja odwrotna ni  w 

przypadku produkcji mleka krowiego ogó em w kraju, dla której trend jest wzrostowy. 

Obecnie produkcja mleka ekologicznego stanowi niewiele, bo 0,19% wielko ci produkcji 
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mleka ogó em (a jeszcze w 2011 r. by o to 0,33%) [IJHAR-S 2018]. Inaczej sytuacja 

wygl da w UE. Produkcja ekologicznego mleka krowiego w UE systematycznie ro nie (w 

latach 2007-2016 z 2,4 do 4,1 mln ton) i stanowi obecnie 2,5% produkcji mleka ogó em 

(Willer, Lernoud, 2018; Weidmann i in., 2010). Dlatego o ile w produkcji mleka krowiego 

ogó em Polska zajmuje czwarte miejsce w UE z udzia em powy ej 8%, to w produkcji 

mleka ekologicznego jest to jedynie 0,56%, a wi c znacznie poni ej swoich mo liwo ci 

produkcyjnych. Produkcj  ekologiczn  mleka krowiego w Polsce cechuje silna 

koncentracja w regionach, która w ostatnich latach si  nasili a. 

Wyja nienia zjawiska specjalizacji regionalnej mo na upatrywa  w dwóch nurtach 

klasycznej my li ekonomicznej. Pierwszy z nich wynika bezpo rednio z teorii przewagi 

komparatywnej (Ricardo, 1821), przy potraktowaniu jednostki terytorialnej – regionu jako 

ca o ci. Zgodnie z tym nurtem produkcja specyficznego dobra opiera si  na przewadze 

komparatywnej wynikaj cej bezpo rednio z produktywno ci pracy mi dzy regionami. 

Wed ug tego toku analizy w danym regionie wytwarzane s  dobra i us ugi, je eli wzgl dna 

ich cena jest wy sza ni  koszt alternatywny. Na gruncie teorii przewagi komparatywnej 

North zauwa y , e dodatni bilans towarowy w wymianie regionalnej wynikaj cy z 

przewagi konkurencyjnej dodatnio wp ywa na stabilizacj  ekonomiczn  regionu i 

perspektywy jego rozwoju. Produkcja wysokojako ciowych dóbr mo e stanowi  motor 

rozwoju w skali regionalnej. Ten zewn trzny proces sprzeda y ma wp yw na przewag  

komparatywn  wynikaj c  z rozwoju produktu, poniewa  nieustanne „otwiera” rynki 

regionów s siaduj cych, co jednoznacznie stymuluje producentów do utrzymywania 

wysokich standardów jako ciowych (North, 1955). 

Innym podej ciem, które broni specjalizacji produktowej jako si y nap dowej rozwoju 

ekonomicznego jest teoria Kaldora, w my l której dynamika ekonomiczna jest 

bezpo rednio zwi zana ze specjalizacj  produktow . Ze wzgl du na rosn ce przychody ze 

sprzeda y produktów specjalistycznych, regiony specjalizuj ce si  w danej dzia alno ci w 

porównaniu z innymi regionami mog  rozwija  si  szybciej (Kaldor, 1970). Jednym z 

argumentów jest to, e wzrost wydajno ci zale y g ównie od stopnia zmiany post pu 

technicznego, a przede wszystkim op acalno ci produkcji. Po dany proces kumulatywny 

wynikaj cy z op acalno ci produkcji ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania 

ekonomicznych ram dzia alno ci rolniczej. Utrzymanie op acalno ci produkcji decyduje o 

konkurencyjno ci produktów na rynkach regionów s siednich (Dixon, Thirwall, 1975).  

W nowszych badaniach Krugman przedstawi  wyja nienie specjalizacji produkcji, nie 

tylko dotycz ce globalnego podzia u gospodarek, ale tak e specjalizacji produkcji w uj ciu 

regionalnym (Krugman, 1992). Krytykuje on uproszczone my lenie wynikaj ce z 

tradycyjnej ekonomii, która k adzie niewielki nacisk na lokalizacj  czynników produkcji. 

Podkre la, e jednym z najlepszych sposobów zrozumienia funkcjonowania gospodarek w 

uj ciu regionalnym i mi dzynarodowym jest analiza cech charakterystycznych ka dego 

regionu. W ten sposób ukszta towa a si  nowa linia badawcza o nazwie „Nowa geografia 

ekonomiczna”. Przedmiotem jej zainteresowania jest identyfikacja klastrów gospodarczych 

w przestrzeni geograficznej (Fujita, Krugman, 2004), poniewa  koncentracja geograficzna 

ma tendencj  do wp ywania na wydajno  i op acalno  produkcji. Klastry s  postrzegane 

jako uprzywilejowane przestrzenie z wi ksz  zdolno ci  do generowania bogactwa. 

Wa nym zagadnieniem w przypadku funkcjonowania produkcji mleka ekologicznego 

pozostaje kwestia w a ciwego systemu transportu, który bezpo rednio przyczynia si  do 

otwierania i utrzymania sieci powi za  na lokalnych rynkach. Oznacza to, e mamy do 

czynienia z procesami akumulacji, które generuj  korzy ci ekonomiczne dla regionu. 
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Krugman w swoim przemówieniu odbieraj c Nagrod  Nobla (2008) zwróci  uwag , e je li 

korzy ci skali regionu przewy szaj  koszty logistyki transportu, a tak e je li cz  

populacji osób w wieku produkcyjnym zrezygnuje z poszukiwania zatrudnienia poza 

swoim regionem, wtedy rosn  szanse na tworzenie specjalistycznych klastrów wiedzy 

regionalnej i przestrzenn  koncentracj  dzia alno ci produkcyjnej w danym regionie. 

Cel i metoda bada  

Celem pracy by o zbadanie stopnia koncentracji rynku mleka ekologicznego na tle 

rynku mleka ogó em, a tak e próba odpowiedzi na pytanie o mo liwo  wskazania 

regionów specjalizuj cych si  w produkcji mleka ekologicznego. Problem badawczy 

polega  na rozstrzygni ciu, czy w przypadku produkcji mleka ekologicznego mamy do 

czynienia z koncentracj  produkcji, czy raczej – ze wzgl du na niski udzia  produkcji 

mleka ekologicznego wzgl dem mleka ogó em – raczej z jej rozproszeniem.  

Pomiar koncentracji stanowi jedno z kluczowych zagadnie  w badaniach nad 

ekonomicznymi strukturami zjawisk rynkowych. W rozumieniu ekonomicznym zjawisko 

koncentracji mo e dotyczy  udzia ów w rynkach docelowych. Chodzi najcz ciej o 

zbadanie si y rynkowej dostawcy produktów i us ug [Grzybowski 2008]. Przedmiotem 

szczególnego zainteresowania staje si  wtedy jego ewentualna dominuj ca lub wr cz bliska 

monopolistycznej pozycja rynkowa (Krsti , Radivijevi , Staniši , 2016). Koncentracj  

aktywno ci ekonomicznej w odniesieniu do produkcji, us ug, ale tak e zatrudnienia, mo na 

postrzega  jako rodzaj specjalizacji. W tym przypadku koncentracja oznacza  b dzie 

zgrupowanie wyspecjalizowanych przedsi biorstw oraz osób zwi zanych z bran , w której 

ci producenci prowadz  dzia alno ci  gospodarcz  (Prager, Thisse, 2012). Taki rodzaj 

koncentracji jest postrzegany jako pozytywnie oddzia uj cy na bezpo rednie otoczenie 

ekonomiczne, poniewa  specjalizacja jednych poprzez tzw. spill-over effect stwarza szans  

na powstanie nowych miejsc pracy (Mora, Moreno, 2010).  

Klasyczne uj cie zagadnienia koncentracji, zarówno w badaniach udzia ów w rynkach, 

jak te  nad specjalizacj  w produkcji i us ugach – ze szczególnym uwzgl dnieniem 

perspektywy terytorialnej/regionalnej – nakazuje odpowiedni dobór metody badawczej. 

Z literatury przedmiotu wynika, e podstawow  miar  s u c  badaniu koncentracji rynku 

jest indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) (Kwiatkowska, 2014; Hoxka, 2013; Bashorun, 

Ojapinwa, 2014). Indeks ten (HHI) jest sum  kwadratów udzia ów (xi) w rynku mleka, 

poszczególnych aktorów.  

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano zmodyfikowan  (Bednarz, 

Koz owski, 2017) posta  metody unitaryzacji zerowanej jako formu y umo liwiaj cej 

porz dkowanie liniowe. Zastosowanie metody unitaryzacji zerowanej umo liwia 

stworzenie rankingu obiektów (tu: województw) na podstawie wyników zawieraj cych si  

w przedziale zamkni tym [0,1]. Analiza tak uporz dkowanych wyników pozwala na 

jednoznaczn  interpretacj  odczytów. Im bli ej warto ci 1, tym wi kszym stopniem 

obserwowanej cechy lub zespo u cech charakteryzuje si  badany obiekt. Warto ci d ce 

do zera wskazuj , e badana cecha (wzgl dnie zespó  cech) wyst puj  w stopniu nik ym, 

albo te  nie s  obserwowane. Nale y zastrzec, e opracowana przez Kuku  (2000) metoda 

unitaryzacji zerowanej jest tylko jedn  z wielu metod taksonomicznych umo liwiaj cych 

porz dkowanie liniowe. Na uwag  zas uguje powszechno  i uniwersalno  jej stosowania 

(Kuku a, Bogacz, 2014; Jarocka, 2015; Bluszcz, 2016; Walesiak, 2017). Dla ka dego z 
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badanych obiektów (województw) mo na obliczy  warto  wska nika intensywno ci 

obserwowanej cechy rozumianej jako produkcja mleka ekologicznego jako udzia u 

procentowego w cznej produkcji mleka w danym województwie. Wska nik ten wyra a 

si  wzorem: 

min

max min

,it t
it

t t

v v
I

v v
 

gdzie: (vit) oznacza procentowy udzia  produkcji mleka ekologicznego w produkcji mleka 

ogó em w i-tym województwie w czasie (t). W liczniku przedstawionego równania od 

warto ci (vit) odejmujemy warto  najni sz  (vmin t) w danym okresie. Mianownik 

rozumiany jako ró nica mi dzy najwy sz  i najni sz  warto ci  odczytów w badanym 

okresie stanowi wielko , dzi ki której mo liwa jest normalizacja uzyskiwanych wyników 

i ich uporz dkowanie w zbiorze zamkni tym [0,1]. 

Zastosowanie tak konstruowanego wska nika prowadzi do uzyskania wyników dla 

wszystkich badanych województw w przedziale [0,1]. Oznacza to, e dla ka dego 

badanego okresu wskazane zostanie obiekt (województwo), z najsilniej i najs abiej 

obserwowan  cech  (mleko ekologiczne produkowane na jego terenie). Obiektowi o 

najsilniejszym odczycie przypisana zostanie warto  1, za  obiektowi z najs abszym 

odczytem przypisana b dzie warto  zerowa. Niejaka trudno  stosowanej miary wynika z 

faktu, e k opotliwe jest mi dzyokresowe porównanie tak otrzymanych odczytów (Bednarz, 

Koz owski, 2017). Mo liwym w tym przypadku zabiegiem jest rezygnacja ze wskazywania 

odczytu maksymalnej i minimalnej warto ci wska nika (vit) w ka dym okresie badania (t). 

Ferreri (2006, 2010) zaproponowa , aby u ywa  tylko jednego wska nika o warto ci 

maksymalnej (vmax) i jednego dla warto ci minimalnej (vmin) dla wszystkich okresów 

prowadzonego badania. Dodatkowo wprowadzi  te  aspekt analityczny w postaci wielko ci 

i obj to ci cechy wzgl dem miary odniesienia. Na u ytek zaproponowanej formu y Ferreri 

jako wielko  rozumie procentowy udzia  warto ci odczytu cechy pojedynczego obiektu 

wzgl dem sumy warto ci tej cechy zmierzonej cznie dla wszystkich obiektów. Jako 

obj to  nale y rozumie  warto  zmiennej, wzgl dem której odnoszona jest cecha, 

zmierzonej dla badanego obiektu wobec sumy tej warto ci dla wszystkich obiektów 

cznie. W naszym przypadku parametr wielko ci ( ) nale y rozumie  jako wielko  

produkcji mleka ekologicznego realizowanej na terenie i-tego województwa w czasie (t) 

wobec cznej warto ci produkcji mleka ekologicznego we wszystkich województwach w 

tym czasie. Jako parametr obj to ci ( ) b dziemy rozumie  wielko  produkcji mleka 

ogó em na terenie pojedynczego województwa w czasie (t) wobec sumy produkcji mleka 

ogó em dla wszystkich województw w tym czasie. Zgodnie ze wskazówkami Ferrieriego 

(2006) tak rozumiany wska nik b dzie mia  posta : 

(1 )(1 )

min

max

it
it

v v
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Parametry ( ) oraz ( ) widoczne s  w wyk adniku pot gi b d cego iloczynem 

uwzgl dniaj cym aspekt warto ci badanej cechy wzgl dem warto ci opisuj cej wielko  

odniesienia. 
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Jak zauwa aj  Bednarz i Koz owski (2017) proponowana przez Ferrieriego (2006) 

formu a badania intensywno ci cechy mo e zosta  atwo przekszta cona do postaci 

wykorzystuj cej uznan  za uniwersaln  (Jarocka, 2015) w swoim zastosowaniu metod  

unitaryzacji zerowanej. Warto  wska nika intensywno ci cechy b dzie mo na obliczy  na 

podstawie wzoru: 

(1 )(1 )

min

max min
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it

v v
I

v v
 

W pracy wykorzystano dane opublikowane przez G ówny Urz d Statystyczny, raporty 

o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce przygotowane przez IJHAR-S (Inspekcja 

Jako ci Produktów Rolno-Spo ywczych), oraz raporty o stanie rolnictwa ekologicznego na 

wiecie opracowane przez FiBL i IFOAM (Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego 

i Mi dzynarodow  Federacj  Organizacji Rolnictwa Ekologicznego). Dane obejmowa y 

okres 2009-2016. Dodatkowo, aby uwzgl dni  stan rzeczy w okresie przyst powania Polski 

do UE, wykorzystano dane za rok 2004. 

Wyniki bada  

Od wielu lat w kraju regionami o najwi kszym produkcji mleka krowiego (tab. 1) s : 

mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie (w 2016 roku z udzia em 54,7% w 12867,2 mln l 

produkcji krajowej). Natomiast w produkcji ekologicznej tego surowca obecnie wyra nie 

dominuj  trzy regiony tj.: ma opolskie, podkarpackie i zachodniopomorskie, z udzia em 

56,5% z 24,2 mln l mleka czyli dwukrotnie wi cej ni  w 2004 roku (28,2%). S  to regiony 

o niewielkiej produkcji mleka ogó em (5,6% w kraju) oraz nie cechuj  si  one (poza 

podkarpackim) najwy sz  przydatno ci  do produkcji ekologicznej, obejmuj c  ró ne 

kryteria rodowiskowe (Krasowicz, 2009).  

Indeks HHI okre laj cy stopie  koncentracji produkcji na rynku mleka ogó em oraz 

mleka ekologicznego, obliczony jako suma kwadratów udzia ów poszczególnych 

województw w jego produkcji, wskazuje na wy szy stopie  koncentracji produkcji mleka 

ekologicznego ni  mleka ogó em (rys. 1). 

 

Rys. 1. Stopie  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 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS i IJHAR-S. 
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Rynek mleka ogó em w roku przyst pienia Polski do UE mo na by o zakwalifikowa  

jako rozproszony (nieskoncentrowany), ze wzgl du na warto  HHI poni ej 10% (Krsti  

i in., 2016). Wraz z up ywem czasu zwi ksza  si  stopie  koncentracji, jednak nadal mo na 

by o uwa a , e rynek mleka ogó em w Polsce jest co najwy ej umiarkowanie 

skoncentrowany. Indeks HHI nie mo e by  wykorzystany do wskazania (podmiotów) 

regionów odpowiedzialnych za wy szy ni  w przypadku mleka ogó em stopie  

koncentracji rynku mleka ekologicznego. Nie pozwalaj  na to równie  inne podobnie 

zbudowane wska niki (Marfels, 1971; Kaivo-oja i in., 2017). Przy ich pomocy mo na 

zbada  stopie  koncentracji rynku, ale nie udaje si  podmiotowo wykaza  stopnia 

odpowiedzialno ci 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 Mleko 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dolno l skie 
ekologiczne 1,42 3,21 3,70 3,01 2,88 3,69 4,43 3,90 3,42 

ogó em 2,02 1,62 1,44 1,51 1,56 1,53 1,60 1,48 1,38 

kujawsko-pomorskie 
ekologiczne 1,49 2,81 3,36 1,60 2,36 3,37 2,66 5,11 3,98 

ogó em 5,88 7,34 7,29 7,21 6,86 7,06 7,14 7,22 7,37 

lubelskie 
ekologiczne 8,33 2,98 2,98 2,19 1,01 0,97 0,59 0,64 0,78 

ogó em 8,12 6,81 6,23 5,99 6,07 5,69 5,91 6,09 5,90 

lubuskie 
ekologiczne 1,13 0,28 0,33 0,06 0,00 0,68 0,85 0,37 0,16 

ogó em 1,14 0,98 0,91 0,99 0,95 0,87 0,84 0,66 0,65 

ódzkie 
ekologiczne 1,67 1,19 0,65 1,53 0,90 0,99 1,19 0,99 0,94 

ogó em 8,82 8,34 8,08 7,94 7,67 7,68 8,31 7,63 7,69 

ma opolskie 
ekologiczne 11,14 30,27 21,57 29,18 32,98 38,60 31,87 27,67 26,43 

ogó em 5,36 3,20 2,96 2,88 3,11 2,85 2,84 2,52 2,80 

mazowieckie 
ekologiczne 18,15 9,01 8,78 7,94 4,65 5,00 3,26 9,17 9,39 

ogó em 17,81 20,30 23,26 21,99 21,64 21,53 21,72 21,73 20,93 

opolskie 
ekologiczne 0,26 0,06 0,20 0,07 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 

ogó em 2,47 2,13 2,43 2,13 2,14 2,00 2,18 2,07 2,12 

podkarpackie 
ekologiczne 11,31 15,21 13,53 15,16 14,56 17,65 14,40 15,07 15,99 

ogó em 4,01 2,78 2,28 2,11 1,93 1,99 1,82 1,79 1,68 

podlaskie 
ekologiczne 6,90 5,90 6,19 4,42 4,06 3,51 2,77 4,44 5,08 

ogó em 14,10 17,63 16,52 18,23 18,47 19,12 18,77 19,94 20,08 

pomorskie 
ekologiczne 4,62 1,65 6,46 5,53 5,81 1,81 7,48 6,54 6,87 

ogó em 3,05 2,52 2,40 2,55 2,68 2,90 2,84 2,72 2,75 

l skie 
ekologiczne 0,16 0,68 0,69 0,34 0,26 0,35 0,43 0,39 0,29 

ogó em 2,68 2,09 1,92 1,76 1,96 1,95 1,90 1,87 2,01 

wi tokrzyskie 
ekologiczne 14,14 5,75 7,05 7,14 5,69 6,98 3,97 4,09 4,56 

ogó em 3,77 2,96 3,07 3,19 2,55 2,16 1,95 1,99 1,94 

warmi sko-mazurskie 
ekologiczne 12,36 13,13 10,54 11,23 12,07 11,05 8,83 7,60 7,91 

ogó em 7,44 7,51 7,74 7,81 7,71 7,18 7,75 7,46 7,90 

wielkopolskie 
ekologiczne 1,23 0,39 0,60 1,54 1,03 0,63 0,43 0,31 0,11 

ogó em 11,43 12,24 12,00 12,23 13,22 14,20 13,04 13,46 13,64 

zachodniopomorskie 
ekologiczne 5,71 7,48 13,38 9,06 11,75 4,71 16,84 13,71 14,09 

ogó em 1,92 1,54 1,46 1,49 1,49 1,28 1,38 1,34 1,14 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS i IJHAR-S. 
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Interpretacja udzia ów procentowych w rynku na podstawie danych statystycznych, 

które nie zosta y przetworzone przy pomocy narz dzi statystycznych, jest obarczone 

b dem (Binderman i in., 2015). Aby uzyska  jednoznaczn  interpretacj  odczytów 
intensywno ci cechy wykorzystano metod  unitaryzacji zerowanej jako formu y 

umo liwiaj cej porz dkowanie liniowe. Pozwala ona na jednoznaczn  identyfikacj  

regionów, w których produkcja mleka ekologicznego ma wi ksze znaczenie ekonomiczne. 

 

 

Rys. 2. Intensywno  produkcji mleka ekologicznego w Polsce 

Fig. 2. Intensity of the organic milk production in Poland 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS i IJHAR-S. 

Przeprowadzona analiza koncentracji rynku mleka ekologicznego w uj ciu 

regionalnym wskazuje jednoznacznie, e stopie  jego koncentracji – w ka dym z badanych 

okresów jest wy szy ni  ma to miejsce w przypadku rynku mleka ogó em. Nie ma wi c 

podstaw, aby twierdzi , e rynek dostaw mleka ekologicznego ma charakter rozproszony. 

Pomimo nieznacznego udzia u produkcji mleka ekologicznego w porównaniu z produkcj  

mleka ogó em mo na jednoznacznie wskaza  regiony, dla których produkcja mleka 

ekologicznego ma zauwa alnie wi ksze znaczenie. Otrzymane wyniki ilustruje wykres 2. 

Podstaw  takiego stwierdzenia jest badanie wykorzystuj ce zmodyfikowan  formu  

metody unitaryzacji zerowanej. W analizowanym okresie regionami znacz co 

wyró niaj cymi si  w produkcji mleka ekologicznego w skali kraju by y województwa 

ma opolskie, podkarpackie oraz zachodniopomorskie. Odczyty znormalizowanego pomiaru 

w przedziale zamkni tym [0,1] sytuuj  wskazane województwa w dwóch górnych z pi ciu 

przedzia ów skali pomiarowej. Szczególnie interesuj ce s  odczyty dla województwa 

zachodniopomorskiego, które wskazuj  na rozwój i wzrost ilo ciowy produkcji mleka 

ekologicznego. Obserwacja ta jest interesuj ca z naukowego punktu widzenia ze wzgl du 

na odmienne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka w porównaniu z województwami 

podkarpackim i ma opolskim (Parzonko, 2013). Odczyty wyników dla pozosta ych 

województw mieszcz  si  w badanym okresie w dwóch dolnych z pi ciu przedzia ów skali 

pomiarowej. Otrzymane wyniki mog  by  postrzegane jako potwierdzenie znacz cego 

zró nicowania rozk adu. Rozdrobnienie producentów, co poniek d jest zrozumiale wobec 
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niszowego charakteru produktu, jakim jest mleko ekologiczne, nie jest wi c to same z 

rozproszeniem rynkowym. 

Podsumowanie i wnioski 

Przeci tna produkcja ekologicznego mleka krowiego w gospodarstwie jest w skali 

kraju niewielka ( rednio 28,2 tys. l). Jedynie w kilku regionach, i to tylko w dwóch 

specjalizuj cych si  w produkcji mleka ekologicznego, rednia produkcja w gospodarstwie 

jest wy sza od krajowej (dolno l skie 31,8 tys. l, kujawsko-pomorskie 59,4 tys. l, 

pomorskie 151,1 tys. l, warmi sko-mazurskie 79,8 tys. l, zachodniopomorskie 162, 4 tys. l) 

(IJHAR-S, 2018). Pomimo wykazanej w badaniach zauwa alnej koncentracji struktury 

rynku produkcji mleka ekologicznego, jednym z czynników ograniczaj cych przetwórstwo 

ekologiczne jest silne rozdrobnienie produkcji tego surowca. Zarazem jednak obserwacja 

koncentracji rynku wskazuje na mo liwo  kszta towania si  swoistej specjalizacji 

regionalnej. Przetwórstwem ekologicznego mleka zajmuje si  coraz wi cej mleczarni (21 w 

2016 roku). Ponad 99% wytworzonych ekologicznych produktów mleczarskich pochodzi z 

województwa mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego 

(IJHAR-S, 2018). Dlatego post puj c  specjalizacj  regionaln  w produkcji mleka 

ekologicznego nale y odnotowa  z uwag , mimo i  nie pokrywa si  ona ze specjalizacj  w 

przetwórstwie tego surowca. Wykorzystanie potencja u rynku ekologicznych produktów 

mleczarskich przez krajowe mleczarnie uzale nione jest od zwi kszenia przez 

gospodarstwa rolne produkcji ekologicznego mleka. Konieczne jest zintensyfikowanie 

relacji mi dzy mleczarni  a rolnikami-dostawcami, szczególnie w regionach wykazuj cych 

specjalizacj  w produkcji mleka. 
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Bia ko ro linne – ród a, koszty produkcji i jako  

Plant Protein – Sources, Production Costs and Quality 

Synopsis. Bia ko nale y do podstawowych sk adników od ywczych niezb dnych do utrzymania 
ycia. wiatowe prognozy pokazuj , e b dzie to podstawowy makrosk adnik limituj cy wiatowe 

bezpiecze stwo ywno ciowe. W wiatowej strukturze spo ycia dominuje bia ko pochodzenia 
ro linnego, a podstawowym ród em bia ka ro linnego s  zbo a - w ród nich pszenica. W artykule 
za o ono, e g ównym ród em dla rosn cego popytu na bia ko pozostan  dotychczasowe jego ród a, 
poniewa  czynnikami decyduj cymi o wykorzystaniu danego surowca jest jego dost pno , koszt i 
jako . Z tego powodu w artykule podj to prób  charakterystyki g ównych róde  bia ka ro linnego 
pod wzgl dem wielko ci produkcji bia ka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg bia ka i 
jego jako ci. Analiz  kosztów produkcji poszczególnych róde  bia ka wykonano na podstawie 
danych z gospodarstw z krajów (lub grupy krajów) g ównych jego producentów lub eksporterów. 
Jako  bia ka ro linnego scharakteryzowano przy u yciu wska nika aminokwasu ograniczaj cego 
oraz wska nika aminokwasu ograniczaj cego skorygowanego o strawno  rzeczywist  bia ka. 
Spo ród analizowanych róde  bia ka najwi kszy plon z jednostki powierzchni oraz najmniejsze 
bezpo rednie koszty produkcji posiada bia ko z soi. Bia ko to równie  charakteryzuje si  najwi ksz  
warto ci  biologiczn  uwzgl dniaj c warto  wska nika aminokwasu ograniczaj cego 
skorygowanego o strawno  rzeczywist  bia ka. 

S owa kluczowe: bia ko, koszty produkcji, warto  od ywcza bia ka 

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 
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Wprowadzenie 

Bia ko oprócz w glowodanów i t uszczów nale  do podstawowych sk adników 
od ywczych, niezb dnych do utrzymania ycia. W organizmach pe ni bardzo wiele 
wa nych funkcji. Mi dzy innymi jest ono niezb dne do: prawid owego wzrostu i rozwoju 
organizmu, uzupe niania 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 wiece w po czeniu z rosn cymi dochodami, urbanizacj  i zmianami we 
wzorcach konsumpcji ywno ci znajduje odzwierciedlenie we wzro cie popytu na 
ywno , w tym szczególnie na bia ko (Henchion i inni, 2017). wiatowe organizacje FAO 

oraz ONZ prognozuj , e globalny popyt na ywno , a szczególnie na mi so i produkty 
mleczne podwoi si  do 2050 roku. Bia ko zosta o zidentyfikowane jako podstawowy 
makrosk adnik od ywczy limituj cy wiatowe bezpiecze stwo ywno ciowe. Eksperci 
FAO stwierdzili równie , e wystarczaj ca ilo  bia ka odpowiedniej jako ci 
(biodost pno ) jest podstawowym prawem ka dego obywatela wiata (Dietary…, 2013). 

Zalecany obecny poziom spo ycia bia ka dla osoby doros ej wynosi 0,8 g na kg masy cia a 

na dzie  tzw. bia ka wzorcowego czyli bia ka o odpowiednim sk adzie aminokwasowym 

(Bu hak-Jachymczyk, 2008; Protein …, 2007). Warto  od ywcza bia ka jest wa nym 

parametrem, na który maj  wp yw m.in. sk ad aminokwasowy oraz jego strawno . 

Parametr ten pokazuje, e oprócz samej ilo ci spo ywanego bia ka równie  jego jako  jest 

wa n  cech , któr  nale y uwzgl dnia  przy szacowaniu zapotrzebowania na bia ko.  

W strukturze spo ycia bia ka ogó em na wiecie dominuje spo ycie bia ka 

pochodzenia ro linnego. Jednak wst puj  ró nice mi dzy regionami. W krajach 

rozwini tych dominuje spo ycie bia ka zwierz cego, a w krajach rozwijaj cych si  - bia ka 

ro linnego. Podstawowym ród em bia ka ro linnego s  zbo a. Oprócz zbó  wa nym 

ród em bia ka wykorzystywanym szczególnie w produkcji zwierz cej jest bia ko z ro lin 

oleistych. Równie  bia ko z ro lin str czkowych pe ni wa n  rol  w zaspakajaniu popytu na 

ten sk adnik od ywczy szczególnie w regionach s abiej rozwini tych (Young i Pellett, 

1994; Aiking, 2011; Henchion i inni, 2017). W celu zaspokajania rosn cego popytu na 

bia ko zarówno pochodzenia ro linnego, jak i zwierz cego, b dzie rós  popyt na zbo a oraz 

na ro liny oleiste (Alexandratos i Bruinsma, 2012). Jednocze nie trwaj  poszukiwania 

nowych róde  bia ka typu: wodorosty, algi czy owady. Jednak aspekty zwi zane 

z bezpiecze stwem ywno ci tych nowych róde  bia ka nie s  znane jeszcze dobrze, 

wymagaj  dalszych bada  i regulacji. Potencjalne zagro enia mog  obejmowa  szereg 

zanieczyszcze , takich jak metale ci kie, mykotoksyny, pozosta o ci pestycydów, a tak e 

patogeny (Spigel i inni, 2012). Mo na zatem za o y , e podstawowym ród em dla 

rosn cego popytu na bia ko pozostan  dotychczasowe jego ród a, poniewa  czynnikami 

decyduj cymi o wykorzystaniu danego surowca s : dost pno , koszt i jako . Z tego 

powodu w artykule dokonano charakterystyki g ównych róde  bia ka ro linnego pod 

wzgl dem wielko ci produkcji bia ka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg 

bia ka i jego jako ci. 
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Cel, zakres i metodyka pracy 

Celem pracy jest charakterystyka g ównych róde  bia ka ro linnego 

wykorzystywanego do bezpo redniej konsumpcji przez ludzi, pod wzgl dem wielko ci 

produkcji bia ka z jednostki powierzchni, kosztów produkcji 1 kg bia ka oraz jego jako ci. 

W celu zidentyfikowania podstawowych róde  bia ka ro linnego przedstawiono poziom 

spo ycia bia ka ogó em, w tym bia ka ro linnego, na wiecie oraz z podzia em na osiem 

regionów tj. w Afryce, Ameryce Po udniowej, Ameryce Pó nocnej, Ameryce rodkowej, 

Azji, Europie, na Karaibach i w Oceanii. Bia ko ro linne poddano analizie, w której 

wyró niono ród a bia ka ro linnego o najwi kszym poziomie spo ycia, tj. bia ka 

z: pszenicy, ry u, kukurydzy, ziemniaka, fasoli oraz soi. Analiz  kosztów produkcji wy ej 

wymienionych rodzajów bia ka dokonano na podstawie danych pochodz cych z bazy agri 

benchmark Cash Crop2. Ponadto, analiz  kosztów produkcji wzbogacono o koszty 

produkcji ubinu oraz grochu, jako przyk ad dla tocz cej si  dyskusji zarówno w Polsce, jak 

i UE dotycz cej mo liwo ci wzrostu produkcji rodzimych ro lin str czkowych. Do analizy 

kosztów produkcji poszczególnych róde  bia ka wybrano gospodarstwa pochodz ce 

z krajów (lub grupy krajów) g ównych jego producentów. Dla soi s  to Stany Zjednoczone, 

Brazylia oraz Argentyna, dla grochu Kanada, dla ubinu Australia, dla kukurydzy Stany 

Zjednoczone, dla pszenicy Niemcy i Francja (jako g ównych producentów pszenicy w UE), 

dla ry u Chiny oraz Tajlandia jako przyk ad g ównego wiatowego jego eksportera. 

G ównym producentem ziemniaka na wiecie s  Chiny, jednak ze wzgl du na brak danych 

w bazie agri benchmark Cash Crop wykorzystano dane z gospodarstw niemieckich, 

pa stwa b d cego jednym z najwi kszych eksporterów ziemniaka na wiecie. Z kolei do 

grona najwi kszych producentów fasoli nale  Birma i Indie. Równie  ze wzgl du na brak 

tych pa stw w bazie danych jako przyk ad kosztów produkcji bia ka z fasoli wykorzystano 

dane z gospodarstw z Wielkiej Brytanii. Rozwa ania w odniesieniu do kosztów produkcji 

ograniczono do kosztów bezpo rednich. Zastosowano takie podej cie w celu uzyskania 

mo liwie obiektywnych porówna  oraz wyeliminowanie b dnej interpretacji wyników 

w odniesieniu do zró nicowanych warunków poszczególnych gospodarstw (ró ny poziom 

kosztów operacyjnych i ziemi) (Majchrzycki i inni, 2002). Kolejnym za o eniem przyj tym 

w artykule jest to, e kalkulowane koszty produkcji przypisano jedynie do plonów bia ka 

pomijaj c plon/warto  pozosta ych sk adników od ywczych. Jest to pewne uproszczenie w 

kalkulacji kosztów, ale zastosowano takie podej cie ze wzgl du na ograniczono  

opracowania oraz jak wspomniano we wst pie, ze wzgl du na to, e bia ko b dzie 

podstawowym makrosk adnikiem limituj cym wiatowe bezpiecze stwo ywno ciowego, 

dlatego za o ono, e w produkcji chodzi wy cznie o ten sk adnik.  

W celu podkre lenia znaczenia pa stw, z których wykorzystano dane do analizy 

kosztów produkcji poszczególnych upraw, rozwa ania poprzedzone zosta y 

charakterystyk  powierzchni uprawy, plonów fizycznych, produkcji ogó em i plonów 

                                                            
2
 agri benchmark Cash Crop - jest globaln  sieci  ekonomistów rolnych, doradców i producentów rolnych. Celem 

g ównym dzia alno ci agri benchmark jest rzetelne pokazanie stosowanych technologii produkcji, sposobu 

organizacji gospodarstw rolnych, warunków ramowych w jakich te gospodarstwa funkcjonuj  i perspektyw ich 

rozwoju (Cash …, 2011). Dzi ki pozyskaniu autentycznych informacji z gospodarstw rolnych mo liwe jest 

porównanie np. kosztów uprawy i uzyskiwanego wyniku finansowego w produkcji okre lonej ro liny, która jest 

uprawiana w ró nych cz ciach globu. Wykorzystuj c te dane mo emy np. porówna  koszty produkcji wybranych 

upraw. 
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bia ka w latach 2014-2016 w tych pa stwach na tle wiatowych wielko ci. Na ko cu 

opracowania poruszona zosta a kwestia jako ci bia ka. Warto  od ywcz  analizowanych 

bia ek scharakteryzowano w oparciu o sk ad aminokwasowy i strawno . W tym celu 

wykorzystano dane z ró nych raportów oraz wybrane wska niki oceny jako ci bia ka. 

ród a bia ka ro linnego 

W tabeli 1 przedstawiono redni poziom spo ycia bia ka ogó em oraz bia ka 

ro linnego na wiecie oraz w analizowanych regionach z lat 2004-2013, jak i zmiany 

w jego spo yciu pomi dzy rokiem 2004 a 2013. redni dzienny poziom spo ycia bia ka 

ogó em na wiecie w okresie 2004-2013 wynosi  prawie 80 g na jedn  osob , z czego 

bia ko ro linne stanowi o 48 g, co dawa o ponad 60% udzia u bia ka ro linnego w poziomie 

spo ycia bia ka ogó em. wiatowy dzienny poziom spo ycia bia ka w analizowanym 

okresie wzrós  o 5,6 g na osob , w tym bia ka ro linnego o 2,3 g na osob .  

Tabela 1. Poziom spo ycia bia ka na wiecie i w analizowanych regionach w g na dzie  na osob  w latach 2004-

2013 

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 

Rodzaj 

bia ka 

Afryka Azja Karaiby 
Ameryka 

r. 
Europa 

Ameryka 

Pn. 
Oceania 

Ameryka 

Pd 
wiat 
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zie
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bia ko 

ogó . x  
67 100 74 100 65 100 82 100 101 100 111 100 101 100 82 100 79 100 

bia ko 

ogó .  
4,7 - 7,7 - 8,9 - 1,3 - 2,6 - -5,3 - 3,7 - 9,0 - 5,6 - 

bia ko ro . 

x  
52 77 49 67 40 62 46 56 44 43 41 37 36 35 39 48 48 61 

bia ko ro . 

 
3,1 - 2,9 - 4,5 - -0,7 - 0,1 - -0,3 - -0,5 - 0,9 - 2,3 - 

w tym x : 

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 

ry  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 

pozosta e 23 34 13 18 12 18 8 9 12 12 14 12 11 11 8 10 14 18 

x redni poziom z lat 2004-2013. 

Ró nica w poziomie spo ycia pomi dzy rokiem 20013 a 2004. 

ród o: obliczenie w asne na podstawie danych FAO (FAOSTAT… 2018). 
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G ównym ród em konsumowanego bia ka ro linnego jest bia ko zbó , w tym bia ko 

pszenicy (16 g na osob ), ry u (10,1 g na osob ) oraz kukurydzy (3,4 g na osob ). Kolejne 

trzy ro linny to ziemniak, fasola oraz soja, które rednio dziennie na wiecie dostarcza y 

1,3-1,5 g bia ka na osob . cznie sze  ro lin dostarcza o 43% dziennie konsumowanego 

bia ka na osob . 

Spo ród analizowanych regionów wiata powy ej redniej wiatowej dzienne spo ycie 

bia ka ogó em odnotowano w Ameryce Pó nocnej (111 g na osob ), Europie (101 g na 

osob ), Oceanii (101 g na osob ). W Ameryce Po udniowej i rodkowej wyst powa  

poziom zbli ony do redniej wiatowej (82 g na osob ). Natomiast na Karaibach (65 g na 

osob ) oraz w Afryce (67 g na osob ) i Azji (74 g na osob ) poziom spo ycia by  poni ej 

redniej wiatowej. Bia ko ro linne przewa a o w strukturze spo ycia bia ka ogó em 

w nast puj cych regionach: Afryce (77%), Azji (67%), Karaibach (62 %) oraz Ameryce 

rodkowej (56%). Najmniejszy udzia  bia ka ro linnego w strukturze spo ycia bia ka 

ogó em odnotowano w Oceanii (35%), Ameryce Pó nocnej (37%), Europie (43%) oraz 

Ameryce Po udniowej (48%). We wszystkich analizowanych regionach poza Ameryk  

Pó nocn , gdzie poziom spo ycia bia ka ogó em zmniejszy  si  o 5,3 g na osob , poziom 

spo ycia bia ka ogó em si  zwi kszy . Najwi kszy wzrost odnotowano w Ameryce 

Po udniowej oraz Karaibach (o 9 g na osob ). Z kolei poziom spo ycia bia ka ro linnego 

zwi kszy  si  na Karaibach (o 4,5 g na osob ), w Afryce (o 3,1 g na osob ), Azji (o 2,9 g na 

osob ) oraz Ameryce Po udniowej (o 0,9 g na osob ). Natomiast zmala  w Ameryce 

rodkowej (o 0,7 g na osob ), Oceanii (o 0,5 g na osob ), Ameryce Pó nocnej (o 0,3 g na 

osob ). W Europie praktycznie si  nie zmieni . Sze  wyszczególnionych róde  bia ka 

ro linnego w regionach, gdzie dominuje konsumpcja bia ka ro linnego dostarcza o 43-49% 

konsumowanego bia ka, a w regionach z przewag  konsumpcji bia ka zwierz cego udzia  

ten wynosi  24-38%. We wszystkich analizowanych regionach pszenica by a g ównym 

ród em bia ka ro linnego, poza Ameryk  rodkow , gdzie dominowa a kukurydza 

i Karaibami, gdzie ry  mia  najwi kszy udzia . 

G ówni producenci i eksporterzy surowców bia kowych 

G ównych producentów i eksporterów bia ka ro linnego, redni  powierzchni  upraw 

ro lin, plon fizyczny, produkcj  ogó em i plon bia ka z 1 ha w latach 2014-2016 na tle 

wiatowych wielko ci przedstawiono w tabeli 2. W nawiasach przedstawiono udzia y 

poszczególnych pa stw w wiatowej powierzchni upraw i produkcji ogó em. G ównym 

producentem ubinu jest Australia, a jej udzia  w wiatowej powierzchni i produkcji wynosi 

ponad 50%. wiatowe udzia y g ównych producentów soi w odniesieniu do powierzchni 

upraw i produkcji wynosz  odpowiednio dla Stanów Zjednoczonych 28% i 34%, dla 

Brazylii 27% i 29%, dla Argentyny 16% i 18%. Z kolei udzia  Stanów Zjednoczonych 

w wiatowej powierzchni uprawy i produkcji kukurydzy wynosi odpowiednio 18% i 35%. 

Dla Kanady b d cej g ównym producentem grochu warto ci te kszta tuj  si  odpowiednio 

22% i 31%. G ównym producentem ry u na wiecie s  Chiny, a ich udzia y w powierzchni 

upraw i produkcji kszta tuj  si  odpowiednio 19% i 28%. W przypadku pszenicy wiatowy 

udzia  Francji i Niemiec w powierzchni uprawy i produkcji jest relatywnie niewielki. 

Jednak pa stwa te reprezentuj  UE, która jest g ównym producentem pszenicy na wiecie. 

Natomiast Niemcy w odniesieniu do ziemniaka oraz Tajlandia w przypadku ry u to, jak 

wspomniano w metodyce, s  kraje b d ce jednymi z g ównych eksporterów tych 
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produktów. redni udzia  Niemiec w wiatowym eksporcie ziemniaka w analizowanym 

okresie wyniós  14% a udzia  Tajlandii w wiatowym eksporcie ry u 24% (FAOSTAT 

2018). 

Tabela 2. rednia powierzchnia upraw, plon fizyczny, produkcja i plon bia ka w latach 2014-2016 

Table 2. Average crop area, physical yield, protein production and yield in the years 2014-2016 

Ro lina Pa stwa 
Powierzchnia upraw 

mln ha 

Plon fizyczny 

dt/ha 

Produkcja  

mln t 

Plon bia ka  

dt/ha 

ubin Australia 0,45 (52)1 13,6 0,6 (51) 5,4 

wiat 0,88 13,8 1,2 5,5 

Fasola W. Brytania b.d. b.d. b.d. b.d. 

wiat 30,13 9,0 27,1 2,0 

Groch Kanada 1,58 (22) 24,3 3,9 (31) 5,5 

wiat 7,16 17,7 12,7 4,0 

Soja 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 

wiat 119,99 26,8 321,5 10,2 

Pszenica Francja 5,45 (2) 68,2 37,1 (5) 8,3 

Niemcy 3,23 (1) 81,2 26,3 (4) 9,9 

wiat 221,18 33,5 740,0 4,1 

Kukurydza USA 33,81 (18) 107,6 363,8 (35) 10,2 

wiat 185,04 56,0 1036,3 5,3 

Ry  Tajlandia 9,69 (6) 29,4 28,5 (4) 1,8 

Chiny 30,50 (19) 68,8 209,7 (28) 4,1 

wiat 161,16 46,0 741,2 2,8 

Ziemniak Niemcy 0,24 (1) 452,2 10,9 (3) 7,2 

wiat 19,06 198,4 378,2 3,2 
1 – warto ci prezentowane w nawiasach oznaczaj  udzia y w wielko ciach wiatowych. 

ród o: obliczenie w asne na podstawie danych FAO (FAOSTAT… 2018). 

Bior c pod uwag  rednie wiatowe plony bia ka analizowanych ro lin zauwa ono, e 

najwi kszy plon bia ka z jednostki powierzchni dostarcza soja – 10,2 dt/ha, a najni szy 

fasola 2,0 dt/ha (tab. 2). redni wiatowy plon bia ka dla pozosta ych analizowanych upraw 

mie ci si  w przedziale 2,8-5,5 dt/ha. Gdy pod uwag  we miemy poszczególnych 

producentów analizowanych upraw to widzimy, e nadal najwi kszy plon bia ka 

z jednostki powierzchni dostarcza soja 11-13 dt/ha. Jednak ró nica plonu bia ka soi w 

stosunku do pozosta ych ro lin szczególnie kukurydzy uprawianej w Stanach 

Zjednoczonych czy pszenicy w Niemczech jest mniejsza. Wynika z tego, e dzi ki 

zastosowaniu odpowiedniej technologii produkcji w okre lonych warunkach klimatyczno-

glebowych ro liny o ni szej zawarto ci bia ka mog  uzyskiwa  plon bia ka zbli ony do 

poziomu plonu bia ka uzyskiwanego z ro lin typowo bia kowych.  
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Koszty produkcji 

W tabeli 3 przedstawiono rednie plony fizyczne i plony bia ka z 1 ha oraz rednie 

koszty bezpo rednie przypadaj ce na 1 ha i 1 kg bia ka w wybranych uprawach w latach 

2014-2016. Analizuj c mo liwo ci produkcji bia ka z jednostki powierzchni widzimy, e 

najwy sze plony bia ka 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 

bia ka dostarcza równie  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. rednie plony fizyczne i plony bia ka z 1 ha oraz rednie koszty bezpo rednie przypadaj ce na 1 ha 

i 1 kg bia ka 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 

Ro lina Gospodarstwa
2 Plon fizyczny 

dt/ha 

Plon bia ka 

dt/ha 

Koszty bezpo rednie 

EUR/ha 

Koszty bezpo rednie 

EUR/1kg bia ka 

ubin 
AU4500SC 14,7 5,9 113 0,19 

AU5500WA 17,0 6,8 135 0,20 

Fasola 
UK440SUFF 4,1 9,1 309 0,34 

UK800CAM 4,4 9,8 323 0,33 

Groch 
CA1100NWM 30,5 6,9 197 0,29 

CA6000SAS 18,3 4,1 185 0,45 

Soja 

AR700SBA 20,9 7,9 101 0,13 

AR900WBA 30,7 11,7 119 0,10 

BR1300MT 32,0 12,2 397 0,33 

BR3000MT 32,7 12,4 396 0,32 

US1300ND 26,0 9,9 270 0,27 

US700IA 37,4 14,2 310 0,22 

Pszenica 

FR110ALS 71,7 9,0 590 0,66 

FR230PICB 89,0 11,1 407 0,37 

DE1300MB 95,2 11,9 388 0,33 

DE200GF 86,3 10,8 591 0,55 

Kukurydza 
US1300ND 9,9 9,4 556 0,59 

US700IA 11,9 11,3 616 0,54 

Ry  
CN1SI 8,2 4,9 397 0,80 

TH3UB 2,7 1,6 112 0,69 

Ziemniak 
DE160UE 491,0 7,9 2 266 2,88 

DE200GF 520,0 8,3 1 939 2,33 
1 - Do kosztu bezpo redniego zaliczono: koszt nasion, nawo enia, rodków ochrony ro li i inne koszty 

bezpo rednie np. koszt suszenia, nawodnie , ubezpiecze  upraw, oraz koszt odsetek od kapita u finansuj cego 

nak ady bezpo rednie. 
2 - Prezentowane gospodarstwa oznaczone s  symbolem, który nale y czyta  nast puj co: pierwsza dwie litery 

oznaczaj  skrót pa stwa, z którego dane gospodarstwo pochodzi, cyfry informuj  o wielko  gospodarstwa, 

natomiast litery wyst puj ce po cyfrach, oznaczaj  region kraju, w którym po o one jest dane gospodarstwo. Na 

przyk ad oznaczenie US700IA informuje, e jest to gospodarstwo ze Stanów Zjednoczonych o powierzchni 700 ha 

po o one w stanie Iowa. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2018. 
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W przypadku kosztów bezpo rednich produkcji 1 kg bia ka najni szy koszt 0,1-0,13 

EUR osi gni to dla produkcji bia ka sojowego w gospodarstwach argenty skich. 

Relatywnie tanio 0,19-0,2 EUR/kg bia ka produkuj  równie  gospodarstwa australijskie 

uprawiaj ce ubin. Nieco dro sze jest bia ko sojowe produkowane przez gospodarstwa ze 

Stanów Zjednoczonych (0,22-0,27 EUR/kg bia ka) oraz bia ko z grochu produkowane 

w jednym z gospodarstw w Kanadzie (CA1100NWM – 0,29 EUR/kg bia ka). Kolejn  

grup  z kosztem mieszcz cym si  pomi dzy 0,3-0,45 EUR/kg bia ka stanowi bia ko soi 

produkowane w Brazylii, fasoli produkowane w Wielkiej Brytanii, pszenicy w Niemczech 

(DE1300MB) i Francji (FR230PICB) oraz bia ko z grochu produkowane w gospodarstwie 

w Kanadzie (CA1100NWM). Do grupy z kosztem produkcji mieszcz cym si  w przedziale 

0,54-0,8 EUR/kg bia ka nale : bia ka z kukurydzy produkowanej w Stanach 

Zjednoczonych, pszenicy uprawianej w gospodarstwie osi gaj cych ni sze plony z 

Niemiec (DE200GF) oraz Francji (FR110ALS) oraz bia ko ry u uprawiane w Chinach oraz 

Tajlandii. Spo ród analizowanych róde  najdro szym bia kiem jest bia ko pozyskiwane z 

ziemniaków, którego koszt produkcji kszta tuje si  na poziomie 2,3-2,9 EUE/kg. 

Jako  bia ka  

Oprócz mo liwo ci produkcji danej ilo ci bia ka z jednostki powierzchni oraz jego 

kosztów produkcji wa nym zagadnieniem jest warto  od ywcza (jako ) bia ka. Warto  

od ywcza bia ka zale y mi dzy innymi od: zawarto ci aminokwasów egzogennych 

i endogennych, wzajemnej proporcji poszczególnych aminokwasów egzogennych, 

strawno ci produktów bia kowych oraz wystarczaj cego dowozu energii niezb dnej do 

procesów syntezy bia ka ustrojowego (Hryniewiecki i Roszkowski, 2012). Odpowiednie 

okre lenie warto ci od ywczej danego bia ka ro linnego ma z jednej strony kluczowe 

znaczenie w jak najlepszym stopniu zabezpieczenia potrzeb ywieniowych ludzi z drugiej 

strony zapobiega marnotrawstwu bia ka w wyniku barku odpowiedniego jego 

zbilansowaniu. Sposoby oceny warto ci biologiczna bia ka s  przedmiotem wielu bada , 

a ocena przydatno ci poszczególnych wska ników s u cych do oceny jako ci bia ka ulega 

zmianie wraz z up ywem czasu. Kolejna badania pokazuj , e poziom aminokwasów 

niezb dnych do zaspokojenia potrzeb cz owieka w bia kach wzorcowych ulega 

zmniejszeniu. Dzi ki temu potrzeby ywieniowe ludzi mo na zabezpieczy  mniejsza 

ilo ci  bia ka, ale o odpowiednim jego sk adzie (Smil, 2002; Bu hak-Jachymczyk, 2008; 

Hryniewiecki i Roszkowski, 2012; Dietary …, 2013). 

W tabeli 4 przedstawiono sk ad aminokwasowy analizowanych rodzajów róde  bia ka 

na tle zalecanego przez ekspertów WHO/FAO/UNU wzorca z 2007 roku oraz warto  

od ywcz  bia ka wyra on  wybranymi wska nikami (Protein …, 2007). Jak wspomniano 

wcze niej jako  bia ka zale y mi dzy innymi od zawarto ci poszczególnych 

aminokwasów we w a ciwych proporcjach. Je li jeden lub wi cej aminokwasów nie 

wyst puje w wystarczaj cej ilo ci, powoduje to zmniejszenie warto ci od ywczej bia ka. 

Aminokwas o najni szej zawarto ci w stosunku do wzorca uwa any jest za 

"ograniczaj cy". Z tabeli 4 wynika, e ka dy rodzaj analizowanego bia ka ro linnego 

posiada aminokwas ograniczaj cy. Jednak co wa ne nie jest to ten sam aminokwas we 

wszystkich rodzajach bia ka. Zosta  on zaznaczony pogrubionym tekstem. Dla ro lin 

str czkowych i ziemniaka jest to metionina, a dla zbó  - lizyna. Bior c pod uwag  

wska nik aminokwasu ograniczaj cego jako wska nik oceny warto ci biologicznej bia ka 
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to najwi ksz  jako  posiada bia ko ry u (warto  wska nika 81) a najni sz  bia ko 

z ubinu (warto  wska nika 47). Z kolei uwzgl dniaj c warto  wska nika aminokwasu 

ograniczaj cego skorygowany o stawno  rzeczywist  bia ka to najwi ksz  warto  

biologiczn  posiada bia ko soi (warto  wska nika 74) a najni sz  bia ko z ubinu (warto  

wska nika 38). Na podkre lenie zas uguje relatywnie wysoka warto  biologiczna bia ka 

z ziemniaka (warto  wska nika 72). 

Tabela 4. Sk ad aminokwasowy analizowanych rodzajów róde  bia ka (mg/g bia ka) oraz warto  od ywcza 

bia ka wyra ona wybranymi wska nikami 

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 

Wyszczególnienie Wzór ubin Fasola Groch Soja Pszenica Kukurydza Ry  Ziemniak 

Izoleucyna 30 44 42 43 50 35 37 40 38 

Leucyna 59 72 76 68 85 71 125 86 61 

Lizyna 45 53 72 75 70 31 27 40 48 

Metionina 16 81 11 9 14 16 19 24 13 

Cystyna 6 14 9 11 15 27 15 11 6 

Fenyloalanina 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 

Wska nik aminokwasu 

ograniczaj cego2  
47 66 57 86 68 59 89 81 

Wspó czynnik strawno ci 

rzeczywistej bia ka 
0,8 0,78 0,88 0,86 0,86 0,85 0,75 0,89 

Wska nik aminokwasu 

ograniczaj cego 

skorygowany o stawno  

rzeczywist  bia ka3  

38 52 50 74 59 51 66 72 

1 Tekstem pogrubionym oznaczony zosta  aminokwas ograniczaj cy.  

2 - Wska nik aminokwasu ograniczaj cego – jest to stosunek zawarto ci aminokwasu ograniczaj cego 

w testowanym bia ku do zawarto ci tego aminokwasu w bia ku wzorcowym (Hryniewiecki i Roszkowski, 

2012). 

3 Wska nik aminokwasu ograniczaj cego skorygowany o strawno  rzeczywist  bia ka - jest to iloczyn wska nik 

aminokwasu ograniczaj cego i wspó czynnik strawno ci rzeczywistej bia ka (Hryniewiecki i Roszkowski, 

2012). 

ród o: (Amino…, 1970; Protein..., 1991, 2007; Schoeneberger i in., 1983; obliczenia w asne). 
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Podsumowanie 

Rosn ca populacja ludzi na wiece w po czeniu z rosn cymi dochodami, urbanizacj  

i zmianami w wzorcach konsumpcji b dzie powodowa a wzrost popytu na ywno , w tym 

szczególnie na bia ko, które b dzie podstawowym makrosk adnikiem limituj cym 

wiatowe bezpiecze stwo ywno ciowe. W celu zaspokajania rosn cego popytu na bia ko, 

b dzie rós  popyt na ró ne jego ród a. W zwi zku z tym, e o mo liwo ci wykorzystania 

danego surowca w g ównej mierze decyduje jego ilo , cena i jako , dlatego w pierwszej 

kolejno ci b d  wykorzystywane surowce najbardziej dost pne, a zarazem najta sze 

i charakteryzuj ce si  odpowiedni  jako ci . W wiatowej strukturze spo ycia dominuje 

bia ko ro linne, a g ównym ród em bia ka ro linnego jest bia ko zbó  a w szczególno ci 

bia ko pszenicy. Oprócz zbó  wa nym ród em bia ka s  równie  ro liny str czkowe. 

Spo ród analizowanych róde  bia ka ro linnego najwi kszy plon bia ka z 1 ha na 

wiecie uzyskuje si  z soi. Z pozosta ych ro lin plon bia ka by  zdecydowanie mniejszy. 

Bior c pod uwag  poszczególnych producentów danego ród a bia ka to nadal najwy szy 

plon bia ka uzyskuje si  z soi. Jednak ró nica w stosunku do innych analizowanych upraw 

jest mniejsza ni  dla redniej wiatowej. wiadczy to o tym, e dzi ki odpowiedniej 

technologii w okre lonych warunkach produkcyjnych istnieje mo liwo  uzyskania 

relatywnie wysokich plonów bia ka z jednostki powierzchni równie  z innych ro lin nie 

tylko str czkowych. W ród analizowanych upraw najni sze koszty bezpo rednie produkcji 

1 kg bia ka odnotowano dla ro lin str czkowych w kolejno ci: soja (uprawiana 

w Argentynie) a nast pnie ubin, fasola i groch. Najta szym ród em bia ka, po ro linach 

str czkowych by o bia ko z pszenicy a nast pnie z kukurydzy i ry u. Najdro szym bia kiem 

okaza o si  bia ko z ziemniaka. 

Nale y równie  podkre li , e poszczególne bia ka ró ni  si  mi dzy sob  jako ci , 

a 1 g bia ka w zale no ci od ród a w ró ny sposób jest w stanie zabezpieczy  potrzeby 

ywieniowe ludzi. Przyjmuj c wska nik aminokwasu ograniczaj cego jako wska nik oceny 

warto ci biologicznej bia ka to najwy sz  jako  posiada bia ko ry u. Natomiast 

uwzgl dniaj c wska nik aminokwasu ograniczaj cego skorygowanego o strawno  

rzeczywist  bia ka to najwi ksz  warto  biologiczn  posiada bia ko soi. 

Przy ko cowej ocenie danego ród a bia ka oprócz mo liwo ci jego produkcji 

z jednostki powierzchni, jak i kosztów jego pozyskania nale y równie  uwzgl dni  jego 

jako . Warto  od ywcza poszczególnych bia ek jest limitowana mi dzy innymi przez 

sk ad aminokwasowy, który jest ró ny w zale no ci od rodzaju bia ka. W zwi zku z tym 

dobrze jest w diecie wykorzystywa  ró ne ród a bia ka pochodzenia ro linnego, poniewa  

przy cznym ich wykorzystaniu pojawia si  efekt synergii warto ci od ywczej bia ka 

ro linnego. Mo na wi c stwierdzi , e do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb 

ywieniowych potrzebne s  ró ne ród a bia ka ro linnego.  
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Synopsis. Celem artyku u jest analiza determinant i konsekwencji spadku cen ropy naftowej w 
okresie 2014/2015. Epizody te s  s abiej opisane w literaturze przedmiotu, w porównaniu do okresów 
wzrostu, zarówno na gruncie bada  teoretycznych, jak i empirycznych. Wynika to z mniejszej 
cz stotliwo ci wyst powania okresów spadku cen, jak i oczekiwanych w mniejszym stopniu 
negatywnych konsekwencji. Do wiadczenia lat 2014/2015 wykazuj , e tak e okres spadku cen 
surowca ma negatywne konsekwencje, przede wszystkim dla eksporterów, ale tak e dla importerów 
oraz gospodarki globalnej. W artykule wykorzystano zasadniczo dwa obszerne raporty 
mi dzynarodowych instytucji: Banku wiatowego i Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego oraz 
dokonano przegl du literatury wiatowej. Zwrócono uwag  na dylematy krajów eksporterów z 
wyborem odpowiedniej polityki dostosowawczej, w tym rol  polityki fiskalnej i kursowej, oraz 
reformy strukturalne w zarz dzaniu powsta  nierównowag  zewn trzn  i fiskaln  tej grupy krajów. 

S owa kluczowe: szoki naftowe, polityka dostosowawcza, równowaga zewn trzna 

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 
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Wprowadzenie 

Od czasu komercyjnej produkcji ropy naftowej (datowanej na 1859 r., w Pensylwanii), 

cech  charakterystyczn  rynku ropy naftowej by a w miar  du a stabilno  jej cen. 

Zmienno  cen ropy objawiaj ca si  epizodami gwa townych jej spadków i wzrostu (boom 
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and bust episodes) sta a si  cech  tego rynku surowcowego od ko ca lat 70 XX w. W 

okresie 1946-2016 realne ceny ropy (cena gatunku WTI, w cenach USD z 2015 r.) 

fluktuowa y od 145 USD za bary k  do 15 USD (Mohaddes, 2017). Szeroka literatura 

teoretyczna i empiryczna dotyczy g ównie okresów wzrostu cen surowca (szoki naftowe z 

lat 70, szok naftowy z 2007/2009 r.), ich przyczyn i konsekwencji. Prezentowany artyku  

koncentruje si  na okresach spadku cen ropy, za  rozwa ania dotycz  zarówno gospodarek 

narodowych (ze szczególnym uwzgl dnieniem krajów eksportuj cych, w tym wiod cych 

trzech producentów: Arabii Saudyjskiej, Rosji i USA), jak i gospodarki globalnej. Artyku  

ma charakter przegl du literatury wiatowej dotycz cej determinant spadku cen w 

2014/2015 r. oraz ich konsekwencji. Identyfikacja przyczyn spadku cen ropy ma kluczowe 

znaczenie dla oszacowania prawdopodobnego wp ywu na gospodarki krajowe oraz 

gospodark  globaln . Tradycyjnie w literaturze wyra any jest pogl d, e implikacje waha  

cen ropy dla gospodarek narodowych i gospodarki globalnej w du ej mierze zale  od 

czynnika (popytowy versus poda owy) odpowiadaj cego za powsta y szok cenowy, oraz 

specyficznych uwarunkowa  danego kraju. Dlatego te  brak jest jednoznacznych wskaza  

w literaturze, jak powinna wygl da  optymalna polityka gospodarcza w odpowiedzi na 

powsta y szok cenowy, reakcja ta wci  budzi kontrowersje i jest przedmiotem o ywionych 

dyskusji. 

Celem artyku u jest tak e zaakcentowanie dokonuj cego si  w pewnym stopniu 

przeorientowania pogl du dotycz cego konsekwencji spadku cen surowca. W literaturze 

przedmiotu dotychczas podkre lano, e ze spadku cen ropy korzystaj  importerzy, za  

eksporterzy trac . Tymczasem spadek cen ropy z 2014/2015 r. podda  w w tpliwo  

wyra any pogl d, e ni sze ceny ropy, stymuluj c wzrost gospodarczy, s  jednoznacznie 

korzystne dla importerów i gospodarki globalnej. 

Epizody spadku cen ropy w gospodarce globalnej 

Epizody spadku cen ropy by y dotychczas s abiej opisane w literaturze w porównaniu 

do okresów wzrostu. Wynika to z faktu, e okresów spadku cen by o mniej w porównaniu 

do wzrostu, które to przez wzrost kosztów produkcji wywo ywa y naciski inflacyjne 

w gospodarce globalnej i prowadzi y do spadku efektywnego popytu.  

MFW wskazuje, e w ostatnich dekadach by y 3 znacz ce epizody spadku cen (2014/15, 

2008/9 oraz 1985/6). Z kolei w swoim Raporcie Bank wiatowy argumentuje, e spadek cen 

ropy odnotowany w drugiej po owie 2014 r. nale y do jednego z pi ciu epizodów 

najwi kszego spadku cen w okresie ostatnich trzech dekad. Epizody te wyodr bnione s  ze 

wzgl du na 30-procentowy lub wi kszy spadek cen ropy w okresie 7 miesi cy. Bank 

wiatowy zwraca szczególn  uwag  na epizod z lat 1985-86 r. Jego wiod c  determinant  

by a istotna zmiana w polityce OPEC – cz onkowie OPEC postanowili zwi kszy  produkcj , 

pomimo wzrostu poda y ze róde  niekonwencjonalnych, aby w ten sposób zwi kszy  swój 

udzia  w rynku (IMF, 2015). Z tego te  powodu – czynnika poda owego jako wiod cej 

determinanty szoku cenowego – epizod z 2014 r. jest najcz ciej w a nie porównywany do 

tego z lat 1985/86. Nie podlega dyskusji, e oba nast pi y po szybkim wzro cie 

niekonwencjonalnych róde  poda y ze strony krajów nienale cych do OPEC oraz zmianie 

polityki OPEC. Ponadto, oba szoki charakteryzowa o to, e wzrost PKB pozostawa  na 

w miar  stabilnym poziomie w pierwszym roku spadku cen. W obu epizodach w pierwszym 

roku spadku cen wyst pi y podobne prawid owo ci: nie by o widocznego przyspieszenia 
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aktywno ci gospodarczej, ponadto miesi czna produkcja przemys owa utrzymywa a si  na 

podobnym poziomie (Husain, 2015). 

Pozosta e epizody by y zasadniczo powodowane s abn cym popytem globalnym 

wynikaj cym z: recesji w USA (lata 1990-1991), kryzysu azjatyckiego (1997-98), 

wydarzeniami 11 wrze nia (2001), globalnym kryzysem finansowym (2008-2009).  

Wi kszo  poprzednich epizodów spadku cen ropy charakteryzowa o to, e 

poprzedza o je znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego (maj ce swoje 

odzwierciedlenie w spadku cen) i powolne o ywienie w jego nast pstwie, przek adaj ce si  

na s aby wzrost, zarówno w krajach rozwini tych, jak i rozwijaj cych si . Dodatkowo 

charakteryzowa a je ni sza inflacja i znaczne zwi kszenie stopnia akomodacyjnej polityki 

pieni nej w USA i innych wiod cych krajów rozwini tych. Do wiadczenia spadku cen z 

roku 1986 wskazuj  na nieefektywno  polityki pieni nej w o ywianiu wzrostu 

gospodarczego. Seria obni ek stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej, maj ca na 

celu stymulowanie koniunktury i przeciwdzia anie spadaj cej inflacji, okaza a si  

nieskuteczna. Czynnikami utrudniaj cymi efektywn  polityk  gospodarcz  by y problemy 

zad u eniowe du ych krajów rozwijaj cych si , s aby wzrost gospodarczy w Japonii i wielu 

krajach europejskich, znaczne spadki na ameryka skich i globalnych gie dach 

kapita owych.  

Determinanty spadku cen ropy w okresie 2014/2015  

Na sektor energetyczny, a w szczególno ci ropy naftowej, oddzia uj  czynniki 

poda owo-popytowe oraz oczekiwania rynku odno nie kszta towania si  przysz ych 

warunków (ze wzgl du na du  skal  oparcia sektora na kontraktach futures). Spadek cen 

ropy o oko o 50%, z 114 USD w czerwcu 2014 do 46 USD w styczniu 2015, który 

zako czy  kilkuletni okres stabilno ci cenowej, wywo a  obszern  dyskusj  dotycz c  jego 

determinant i implikacji. W literaturze panuje consensus, e spadek ten wywo a y zarówno 

czynniki o charakterze d ugookresowym (poda owo-popytowe), jak i krótkookresowym 

(nastroje rynkowe, prognozy gospodarcze, kurs USD). Wk ad poszczególnych czynników 

jest jednak trudny do skwantyfikowania. Szacunki pokazuj , e czynniki poda owe 

odpowiadaj  za 30%, popytowe za 20%, kurs USD 0-3%, inne czynniki za pozosta  cz  

spadku cen ropy (Baffes, 2015).  

W analizie przyczyn spadku cen ropy w 2014 r. w literaturze dominuj  pogl dy 

wskazuj ce na wi ksz  rol  determinant poda owych (nadmierna poda ) w stosunku do 

czynników popytowych. Pogl d taki wyra a w swoim raporcie Bank wiatowy, który 

wykazuje na podstawie metod ekonometrycznych, e czynniki poda owe odegra y 

dwukrotnie wi ksz  rol  od czynników popytowych (World Bank, 2015). Ograniczeniem 

zastosowania tych metod, zdaniem MFW, jest to, e nie uwzgl dniaj  one roli zmian 

w oczekiwaniach oraz zachowaniach strategicznych, w tym OPEC (Husain, 2015).  

Dla przyk adu, M. Khan za g ówny czynnik spadku cen ropy uznaje wzrost krajowej 

produkcji surowca w USA i Iraku. Zwraca uwag , e krajowa produkcja ropy wzros a 

w USA z 5,6 mln bary ek dziennie w 2006 r. do 9,4 mln bary ek w 2017 r., wypieraj c 

import ropy i zmuszaj c tradycyjnych producentów do poszukiwania alternatywnych 

rynków i obni ania cen. Równie istotne znaczenie mia  wzrost inwestycji w odnawialne 

ród a energii w takich krajach jak Chiny i USA, które tradycyjnie nale a y do 

najwi kszych konsumentów ropy. (Khan, 2017). 
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Jak wskazuje Bank wiatowy, ekspansja poda y ropy ze róde  niekonwencjonalnych 

(g ównie w USA) oraz zmiana polityki OPEC polegaj ca na wsparciu cen odgrywa y 

wiod c  rol  w spadku cen surowca. Zmiana polityki OPEC og oszona w listopadzie 2014 

r., polegaj ca na nieobni aniu produkcji ropy, mimo wzrostu produkcji ze strony krajów 

nienale cych do OPEC, czyli utrzymaniu udzia u grupy w rynku oznacza, zdaniem wielu 

analityków, e nie b dzie ona ju  odgrywa a roli tzw. ostatniego dostawcy (swing 

producer). Zatem od strony poda owej zwraca si  uwag  na dwa ród a szoku cenowego: 

rosn c  produkcj  ze strony krajów nienale cych do OPEC, oraz wy sz  ni  si  

spodziewano poda  ze strony krajów OPEC (g ównie Arabia Saudyjska, Irak, Libia), która 

fundamentalnie zmieni a oczekiwania odno nie przysz ej poda y ze strony tej organizacji 

(Behar, 2017). 

Do innych trzech wiod cych czynników spadku cen w Raporcie Banku wiatowego 

zalicza si : s abn cy popyt globalny, ryzyka geopolityczne oraz aprecjacj  USD. Od strony 

popytowej zwraca si  uwag  na s abszy od oczekiwanego wzrost gospodarczy i popyt ze 

strony Azji (g ównie Chin) i Europy, redukuj cy obecn  i spodziewan  konsumpcj  

surowca.  

W ród czynników geopolitycznych mog cych przyczynia  si  do niestabilno ci na 

rynku ropy, zwraca si  uwag  na konflikty na Bliskim Wschodzie (Libia, Irak, Syria), 

napi te stosunki mi dzynarodowe z Iranem, sankcje gospodarcze na o one na Rosj .  

Ze wzgl du na to, e USD pe ni funkcj  jednostki rozliczeniowej w wiatowym 

obrocie rop , jego aprecjacja powinna dzia a  ograniczaj co na wzrost cen surowca. 

Badania empiryczne nad zakresem wp ywu aprecjacji USD na cen  ropy ró ni  si  – w 

uj ciu skrajnym wykazuj , e 10% aprecjacja przenosi si  na nawet na 10-procentowy 

spadek cen, wed ug innych na 3%. Rol  kursu walutowego w determinowaniu ceny ropy 

podkre la C.Donahue, który wykazuje, e silniejszy USD, w po czeniu ze s abn c  

gospodark  globaln , by  wiod c  przyczyn  spadku cen. (Donahue, 2016). Z kolei 

D.Tokic wskazuje, e za spadkiem cen ropy stoi w du ej mierze irracjonalnie nadmierna 

reakcja na spadaj cy kurs euro wobec USD. (Tokic, 2015). Warto jeszcze w tym miejscu 

przytoczy  argument C.Baumeister i in., którzy dowodz , e –z uwagi na to, e zarówno 

cena ropy, jak i kurs USD zale  od kszta towania si  gospodarki globalnej- nie mo na 

stwierdzi  e zmiany kursu USD wywieraj  niezale ny wp yw na ceny surowca. 

(Baumeister, 2015). 

Zdaniem C.Baumeister i in., spadek cen z 2014 r. odzwierciedla tak e skumulowane 

efekty wcze niejszych szoków poda owych i popytowych. (Baumeister, 2015). Podkre la 

si  tak e, e epizod ten charakteryzuje si  tym, e spadek cen wynika raczej z 

oczekiwanych, ani eli aktualnych uwarunkowa  popytowo-poda owych. Rol  oczekiwa  

podkre la tak e D.Fantazzini, dowodz c e w okresie 2014/2015 pojawi  si  negatywny 

b bel, który obni a  ceny ropy poni ej warto ci wynikaj cych z fundamentów 

ekonomicznych. Jak t umaczy D.Fantazzini, negatywny b bel finansowy jest sytuacj , w 

której narastaj cy pesymizm, wynikaj cy ze wzrostu krótkich pozycji, powoduje, e 

inwestorzy uciekaj  z rynku, co staje si  samospe niaj c  si  prognoz . (Fantazzini, 2016). 

Jak wskazuje MFW, brak jest oczywistych dowodów empirycznych, e spekulacja 

i finansjalizacja mog  by  motorem spadku cen, mimo e nie ulega w tpliwo ciom, e 

wahania cenowe s  wzmacniane poprzez zmiany finansowych nastrojów inwestorów (IMF, 

2015). 



Spadek cen ropy naftowej w gospodarce wiatowej – g ówne przyczyny i konsekwencje…     137 

 

 

Makroekonomiczne i finansowe konsekwencje spadku cen ropy 
naftowej 

Ropa naftowa jest strategicznym surowcem energetycznym, wp ywaj cym na warunki 

funkcjonowania wszystkich ga zi przemys u. Silne uzale nienie od ropy powoduje, e 

zmiany jej cen wp ywaj  zarówno na kraje eksportuj ce, jak i importuj ce, oraz gospodark  

globaln .  

W ród globalnych konsekwencji spadku cen ropy tradycyjnie zwraca si  uwag  na: 

efekt przesuni cia realnych dochodów od eksporterów w kierunku importerów, wzrost 

globalnego PKB oraz spadek globalnej inflacji. Podkre la si , e zmiany w globalnej 

produkcji i przesuni cia w dochodach mi dzy eksporterami a importerami wyst puj , kiedy 

ruchy cen wynikaj  z szoków poda owych. Wskazuje si , e zmiany te maj  znacznie 

s abszy charakter, je li s  powodowane szokami popytowymi. Ponadto, widoczna jest tu 

asymetria – spadki cen ropy daj  s abszy efekt produkcyjny dla importerów ropy, ni  

wzrost cen. Asymetria ta mo e wynika  z niepewno ci i ró nej reakcji polityki pieni nej 

na odmienne kierunki waha  cen. (Jimenez-Rodriguez, 2005). 

Wed ug Banku wiatowego, wynikaj cy z poda y spadek cen ropy o 45% powinien 

prze o y  si  na wzrost globalnego PKB o 0,7-0,8% w rednim okresie oraz spadek 

globalnej inflacji o oko o 1 punkt procentowy w krótkim okresie. (World Bank, 2015).  

O ywienie gospodarcze w krajach importerach ropy wynika ze wzrostu realnych 

dochodów gospodarstw domowych i przedsi biorstw w warunkach spadku cen. Efekt ten 

powinien dzia a  na zasadzie podobnej do ci  podatkowych. Wzrost dochodów realnych, 

prowadz c do wzrostu wydatków, powinien wspiera  wzrost globalny. Zatem, kana  

popytowy powinien odgrywa  kluczow  rol  w transmisji szoku cenowego. Ponadto, 

nale y podkre li , e podczas gdy pozytywny dla importerów efekt spadku cen wymaga 

czasu, aby móg  si  zmaterializowa , negatywny wp yw na eksporterów ma charakter 

natychmiastowy, cz sto wzmacniany przez dzia anie rynków finansowych. Do wiadczenia 

wykazuj  ponadto, e wp yw cen surowca na aktywno  gospodarcz  s abnie od po owy lat 

80, co t umaczy si  spadaj c  rol  ropy w kreowaniu PKB, wzrastaj c  elastyczno ci  

rynków pracy i lepiej zakotwiczonymi oczekiwaniami inflacyjnymi. (World Bank, 2015). 

O ile zatem, teoretycznie, spadek cen ropy powinien pozytywnie przek ada  si  na 

gospodarki krajów importerów, w praktyce ostatni epizod spadku cen mia  ni sze od 

oczekiwanych prze o enie na globalny wzrost. Z bada  wynika, e spadek o 10% cen ropy 

mo e stymulowa  wzrost gospodarczy o 0,1-0,5%, w zale no ci od udzia u importu ropy w 

PKB kraju. (Tang, 2010). Jak wskazuje MFW, pro wzrostowy efekt spadku cen ropy w 

niektórych krajach importerach by  z agodzony poprzez deprecjacj  kursu walutowego. 

(IMF, 2015). 

Wskazuje si , e spodziewanym korzy ciom w postaci wy szego wzrostu i ni szej 

inflacji mog  przeciwdzia a  takie czynniki jak: s abszy popyt globalny, czy ograniczone 

pole dla dodatkowego agodzenia monetarnego w wybranych krajach. Dla przyk adu, 

M.Obstfeld dowodzi, e rodowisko „bliskich zeru stóp procentowych” wyst puj ce 

w wi kszo ci krajów uprzemys owionych oraz fakt, e USA zacz y ponownie 

eksportowa  rop , spowodowa y zmian  tradycyjnych kana ów, przez które ni sze ceny 

ropy przenosz  si  na gospodark  realn . (Obstfeld, 2016). Ponadto, wykazuje si , e 

dodatnia korelacja mi dzy cenami ropy a rynkami akcji w ostatnich latach jest dowodem na 

spowolnienie globalnej aktywno ci gospodarczej, gdy  spadek globalnego zagregowanego 
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popytu obni y  zyski przedsi biorstw i popyt na rop . (Bernanke, 2016). Jak zatem 

podkre la K.Mohaddes i in., epizod spadku cen ropy z 2014 r. nie jest korzystny dla USA, 

tym samym obni aj c te  korzy ci dla innych uprzemys owionych krajów i gospodarki 

globalnej. K.Mohaddes i in. wykazuj  empirycznie, e spadek cen ropy obni a stopy 

procentowe i inflacj  w wi kszo ci krajów, jednocze nie podnosz c globalne realne ceny 

akcji. Ponadto, wp yw spadku cen ropy na realn  produkcj  jest pozytywny, ale wymaga 

d u szego czasu aby si  zmaterializowa . (Mohaddes, 2017).  

Weryfikacja pogl du odno nie wp ywu spadku cen ropy na gospodark  USA (które s  

najwi kszym konsumentem ropy na wiecie) wskazuje, e korzy ci s  mniejsze ni  

tradycyjnie wskazywano. Podczas gdy niskie ceny ropy s  korzystne dla konsumentów, 

zwi kszaj  bowiem ich oszcz dno ci, jednocze nie dzia aj  na niekorzy  producentów 

ropy, obni aj c inwestycje przedsi biorstw dzia aj cych w bran y energetycznej (np. 

zwi zanych z poszukiwaniem nowych zasobów, bezpiecze stwem wierce ), i negatywnie 

wp ywaj c na ich zyski.  

Zgodnie z rozwa aniami teoretycznymi, spadaj ce ceny ropy mog  poci gn  spadek 

cen artyku ów rolno-spo ywczych i innych surowców. Na podstawie historycznych 

elastyczno ci Bank wiatowy szacuje, e 45% spadek cen ropy obni a ceny tych e 

artyku ów o 10%. Obecne prze o enie (pass-through) cen na ceny wewn trzne by o jeszcze 

s absze, 50% spadek cen ropy prze o y  si  jedynie na 7% spadek cen artyku ów rolnych i 

ywno ci. (World Bank, 2015). Z kolei s abszy popyt i efekty substytucji spowodowa y 

spadek cen innych róde  energii. S abn ce prze o enie cen ropy na ceny wewn trzne 

t umaczy si  zmniejszon  zale no ci  produkcji i konsumpcji od ropy oraz lepszym 

kotwiczeniem oczekiwa  inflacyjnych. Dezinflacyjny impuls wywo any spadkiem cen ropy 

mo e by  ponadto agodzony poprzez gwa towne dostosowania kursowe oraz wp yw 

podatków, subsydiów i regulacji na ceny. Czynniki te mog  niew tpliwie os abia  wp yw 

zmian cen surowca na inflacj . Z bada  Banku wiatowego wynika ponadto, e w ród 

krajów rozwini tych, wp yw tendencji cenowych na rynku ropy na inflacj  mierzon  

cenami konsumenta jest wyra niejszy w przypadku Stanów Zjednoczonych ni  strefy euro i 

Japonii, a w ród krajów rozwijaj cych si  wyra niejszy w przypadku Indii, Indonezji, 

Turcji ni  Chin czy Brazylii, co t umaczy si  w du ej mierze odmiennymi wzorcami 

konsumpcji energii, regulacji cenowych i re imów kursowych. (World Bank, 2015). 

Nale y tak e zauwa y , e kraje rozwijaj ce si  w wi kszym stopniu korzystaj  ze 

spadku cen surowca od krajów rozwini tych, gdy  energia i ywno  stanowi w ich 

przypadku wi ksz  cz  koszyka konsumpcyjnego. Równie  oczekiwania inflacyjne 

w krajach rozwijaj cych si  bardziej odpowiadaj  na zmiany cen surowca.  

Kolejnym kana em oddzia ywa  zmian cen ropy s  pozycje fiskalne krajów. Dla 

przyk adu, w przypadku bardzo silnie uzale nionej od eksportu ropy naftowej Arabii 

Saudyjskiej, wp ywy z eksportu surowca stanowi  90% dochodów bud etowych (Khan, 

2017). Rekordowy deficyt bud etowy Arabii Saudyjskiej odnotowany w roku gwa townego 

spadku cen surowca (2015), wyniós  15% PKB. W przypadku Iranu, spadek cen ropy 

powoduje silny niedobór dochodów bud etowych - szacuje si  e dla tego kraju cena 

kszta tuj ca si  na poziomie co najmniej 100 USD/bary k  pozwala zrównowa y  bud et. 

(Khan, 2017). W przypadku niektórych krajów eksporterów ropy, (g ównie regionu 

Bliskiego Wschodu oraz Afryki), wp ywy zwi zane z eksportem surowca stanowi  wi cej 

ni  po ow  wp ywów bud etowych. (World Bank, 2015). Wed ug analiz Bloomberga, 

w grudniu 2014 r., wszystkie kraje cz onkowskie OPEC z wyj tkiem Kataru, nie mog y 

liczy  na wp ywy z eksportu ropy dla zrównowa enia bud etów krajowych. Z szacunków 
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wynika, e wi kszo  krajów OPEC potrzebuje ceny powy ej 80 USD za bary k  ropy, aby 

zrównowa y  bud et krajowy. (Khan, 2017). W przypadku tych krajów, spadaj ce ceny 

ropy mog  spowodowa  napi cia w polityce fiskalnej, za  pogarszaj ce si  prognozy 

wzrostu sprzyja  deprecjacji kursu. W niektórych krajach, napi cia wynikaj ce ze spadku 

wp ywów bud etowych mog  by  agodzone przez ró ne bufory finansowe - np. transfery 

rodków zakumulowanych w ramach Pa stwowych Funduszy Maj tkowych (Sovereign 

Wealth Funds) lub rezerwach walutowych. W przypadku takich krajów jak Libia, czy 

Jemen, które nie dysponuj  takimi buforami finansowymi, spadek cen ropy mo e oznacza  

znaczne dostosowania zewn trzne i fiskalne, w tym poprzez deprecjacj  kursu lub 

skurczenie importu. 

Zmiany cen ropy mog  tak e prze o y  si  na wzrost zmienno ci na rynkach 

finansowych, w tym walutowych, oraz wp yn  na przep ywy kapita owe. Spowolnienie 

gospodarcze w krajach eksportuj cych rop  mo e spowodowa  pogorszenie bilansów 

przedsi biorstw, a poprzez wzrost portfela z ych kredytów, tak e banków. Premia za 

ryzyko kraju i inne rodzaje ryzyk mo e wzrosn , podnosz c koszt kredytu i dodatkowo 

os abiaj c aktywno  gospodarcz .  

Dobrym przyk adem ilustruj cym wp yw waha  cen ropy na przep ywy kapita owe 

jest zjawisko akumulacji/dekumulacji rezerw walutowych. Kraje eksportuj ce rop  naftow  

nale a y (od po owy lat 90) do kluczowych uczestników procesów akumulacji rezerw 

w gospodarce globalnej, przyczyniaj c si  jednocze nie do narastania tzw. nierównowag 

globalnych. W ci gu dekady 2005-2015, rezerwy w posiadaniu eksporterów ropy uleg y 

pi ciokrotnemu zwi kszeniu, od 2004 r. stanowi c 15% skumulowanego wzrostu 

wiatowych zasobów rezerw (IMF, 2015). Stanowi y tym samym istotne ród o 

finansowania globalnego systemu bankowego i rynków kapita owych. Depozyty 

pochodz ce z krajów eksportuj cych rop  w bankach raportuj cych w Banku 

Rozrachunków Mi dzynarodowych uleg y podwojeniu od 2004 r., kraje te posiadaj  

(zarówno sektor publiczny, jak i prywatny) bardzo du y udzia  ameryka skich aktywów 

(akcji, papierów d u nych emitowanych przez rz d i podmioty rz dowe). Zaw enie 

nadwy ek p atniczych krajów eksporterów wynikaj cych ze spadku wp ywów z ropy 

doprowadzi o do gwa townego spadku poziomu akumulowanych rezerw ju  w 2014 r. 

Spadek ten by  szczególnie widoczny w przypadku Arabii Saudyjskiej i Rosji (cho  nale y 

pami ta , e w Rosji by y te  inne przyczyny g bokiego spadku rezerw, mianowicie 

sankcje mi dzynarodowe, redukcja zagranicznego finansowania). 

Innym kluczowym kana em oddzia ywania spadku cen s  pozycje zewn trzne krajów. 

Zasadniczo, na skutek spadku cen ropy, pozycje zewn trzne eksporterów pogarszaj  si , 

za  importerów poprawiaj . Szczególnie du e spadki nadwy ek p atniczych odnotowa y 

kraje nale ce do GCC (Gulf Cooperation Council – Rady Wspó pracy Zatoki Perskiej), na 

czele z Arabi  Saudyjsk . Kraj ten jeszcze w roku 2013 odnotowywa  nadwy k  na 

rachunku obrotów bie cych si gaj c  18% PKB, za  w 2015 r. uleg a ona g bokiej 

korekcie, przekszta caj c si  w deficyt na rachunku obrotów bie cych si gaj cy 8% PKB. 

Istotne zaw enie nadwy ek p atniczych odnotowa a te  Norwegia, gdzie cena tamtejszej 

ropy spad a w ci gu pó tora roku o 72%. Nadwy ka p atnicza Norwegii uleg a skurczeniu z 

10% PKB w 2012 r. do niewiele ponad 4% PKB w 2016 r., w czaj c w to zwrot z 

aktywów ulokowanych w Pa stwowych Funduszach Maj tkowych. Wobec niepewno ci 

odno nie przysz ego kszta towania cen ropy, w Norwegii rozpocz a si  dyskusja na temat 

potencjalnej rewizji regu y fiskalnej dotycz cej wp ywów z eksportu ropy. Wyra ane s  

pogl dy, e stosowana od 2001 r. regu a oparta na wydatkach (spending rule) jest bardziej 
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racjonaln  strategi  ni  regu a oparta na permanentnym dochodzie (permanent income rule) 

w warunkach spadku cen ropy. (Olsen, 2018). 

W przypadku USA jednak e, ze wzgl du na wysoki stopie  niezale no ci 

energetycznej kraju, bilans handlowy jest w wysokim stopniu odizolowany od zmian cen 

energii. Szacuje si , e – uwzgl dniaj c obecn  struktur  pozyskiwania zasobów 

energetycznych, wzrost cen ropy o 20 USD prowadzi do wzrostu deficytu na rachunku 

obrotów bie cych najwy ej o 0.1 % PKB, a wp yw ten mo e by  jeszcze mniejszy (IMF, 

2018). 

Jak wspomniano, poniewa  w okresie spadku cen ropy jednocze nie wzrastaj  

dochody importerów, na skutek transferu dochodów dokonuje si  globalna realokacja 

maj tku. W 2015 r. MFW szacowa , e 40% spadek cen ropy powinien si  prze o y  na 

transfer dochodów od eksporterów do importerów o oko o 1% globalnego PKB. Zwraca  

tak e uwag , e zjawisko utraty dochodów cechuje si  wysokim stopniem koncentracji, 

jako e 5 krajów odpowiada za ponad po ow  eksportu ropy, a 10 najwi kszych 

eksporterów za 75% eksportu surowca. (Husain, 2015). 

Ponadto, jak wskazuje MFW, taka redystrybucja rodków mi dzy podmiotami 

o ró nych preferencjach dotycz cych oszcz dno ci i konstruowania portfela 

inwestycyjnego mo e mie  reperkusje rynkowe, na przyk ad mo e powsta  presja na 

podwy k  globalnych d ugoterminowych realnych stóp procentowych. (IMF, 2015). 

Citibank wskazuje na mo liwe negatywne efekty wynikaj ce z ni szych przep ywów 

kapita u z krajów eksportuj cych rop  na globalne aktywa o sta ym dochodzie. (Citibank, 

2015). 

Jak wskazuje jednak MFW, zarówno ni sza globalna rola ropy w kreacji PKB, jak 

i rewolucja energetyczna w USA mog  oznacza , e zmiany cen surowca b d  mia y 

s abn cy efekt redystrybucji maj tku w porównaniu do pocz tku lat 2000. W szczególno ci, 

redystrybucja maj tku z USA i innych eksporterów z krajów rozwini tych w kierunku 

g ównych eksporterów (Rosja, Arabia Saudyjska) mo e by  znacznie s absza. (IMF, 2018).  

Bank wiatowy dostrzega tak e inne globalne konsekwencje spadku cen - finansowe 

napi cia krajów emerging markets zaliczanych do tzw. du ych eksporterów ropy mog  

wywo a  efekt zara ania dla innych krajów zaliczanych do gospodarek wschodz cych. 

Przyk adem takiego oddzia ywania by o prze o enie napi  na rynkach finansowych Rosji 

na kraje Azji rodkowej. (World Bank, 2015). 

Nale y tak e zauwa y , e w przypadku krajów importerów, wy sze oszcz dno ci – 

publiczne i prywatne mog  podnosi  aktywno  gospodarcz  poprzez ni sze stopy 

procentowe, na skutek poprawy pozycji zewn trznej i finansowej oraz ni szej premii za 

ryzyko kraju. 

Ostateczny wp yw ni szych cen ropy na poszczególne kraje zale y od wielu 

czynników, w tym znaczenia surowca w ich eksporcie i imporcie, roli sektora w kreowaniu 

dochodów bud etowych, cyklu koniunkturalnego kraju, pola manewru dla polityki 

pieni nej i fiskalnej.  

Implikacje spadku cen dla krajowych polityk makroekonomicznych 

Kszta t polityki gospodarczej w reakcji na spadek cen ropy powinna zale e  od takich 

czynników jak: znaczenie szoków terms of trade (ich rozmiar i kierunek oddzia ywania), 

uwarunkowania fiskalne i kszta towanie si  pozycji zewn trznej kraju, rodzaj re imu 
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kursowego, poziom inflacji, kszta towanie si  cyklu koniunkturalnego w kraju oraz 

trwa o  szoku. (Husain, 2015). Uwzgl dniaj c ró norodn  natur  powy szych czynników, 

zarz dzanie powsta ym szokiem naftowym wymaga kombinacji polityk: pieni nej, 

kursowej, fiskalnej i strukturalnej.  

Dla importerów, spadaj ca inflacja mo e stwarza  pole dla akomodacyjnej polityki 

pieni nej, która z kolei mo e wspiera  wzrost gospodarczy. Jednak e, wobec s abego 

popytu globalnego i „bliskich zeru stóp procentowych” banku centralnego, a wi c zjawisk, 

jakie wyst puj  przy obecnym szoku naftowym, polityka pieni na musi stawi  czo a 

naciskom deflacyjnym. Sytuacja ta, szczególnie odczuwalna w Europie, spowodowa a 

konieczno  kotwiczenia oczekiwa  inflacyjnych poprzez luzowanie polityki pieni nej lub 

stosowania jako ciowego instrumentu polityki pieni nej, jakim jest tzw. forward 

quidance.  

W przypadku krajów eksporterów ropy o elastycznych re imach kursowych, 

wyzwaniem dla banku centralnego jest znalezienie równowagi mi dzy takimi celami jak 

wspieranie wzrostu oraz utrzymanie stabilnej inflacji i zaufania inwestorów do waluty 

(World Bank, 2015). Analizuj c adekwatno  re imu kursowego w zarz dzaniu szokiem 

cenowym, nale y pami ta , e gwa townemu spadkowi cen ropy mog  towarzyszy  

znaczne odp ywy kapita u, utrata rezerw walutowych, gwa towne deprecjacje kursu 

walutowego. 

Wydaje si  zasadnym, aby kraje o wi kszej podatno ci na szok rozwa y y deprecjacj  

i/lub wi ksz  elastyczno  kursow . Najwi kszy negatywny szok terms of trade uderzy  

kraje o sta ych re imach kursowych, stanowi c tym samym dodatkow  presj  na rol  

pozosta ych polityk w procesach dostosowawczych. Nie oznacza to jednak, e dla 

wszystkich krajów eksporterów szoki cenowe na rynku ropy powinny oznacza  

jednoznaczn  rekomendacj  w postaci wzrostu elastyczno ci re imu kursowego. 

Rekomendacja wzrostu elastyczno ci re imu kursowego zale y od takich czynników jak: 

zdolno  kraju do prowadzenia niezale nej polityki pieni nej, wiarygodno  przyj tego 

kursu centralnego, g boko  rynków finansowych, stopie  dywersyfikacji struktur 

gospodarczych, elastyczno  polityki fiskalnej. Je li udzia  sektorów nie opartych na ropie 

jest ma y, a import towarów i us ug du y, zmiany kursu odgrywaj  ograniczon  rol  w 

u atwianiu niezb dnego dostosowania w popycie i równowadze zewn trznej. (IMF, 2015). 

Ni sze ceny ropy oznaczaj  tak e istotne implikacje dla krajowych polityk fiskalnych. 

W przypadku krajów eksportuj cych surowiec, je li rz d nie ma odpowiednich buforów dla 

zapewnienia pokrycia wydatków, spadek dochodów bud etowych mo e uruchomi  

niezb dn  konsolidacj  fiskaln . Wysoko  istniej cych buforów mo e determinowa  

szybko  procesów dostosowawczych.  

Dla krajów eksporterów charakteryzuj cych si  du ym udzia em wydatków 

sztywnych w polityce fiskalnej, czynnikiem u atwiaj cym proces dostosowawczy mog aby 

okaza  si  elastyczno  re imu kursowego. Wydaje si , e kurs walutowy jest najbardziej 

naturalnym narz dziem procesów dostosowawczych. W trakcie ostatniego epizodu spadku 

cen, niektóre kraje do wiadczy y deprecjacji kursu, zdewaluowa y swoje waluty, lub 

pozwoli y na wzrost elastyczno ci kursu, podczas gdy inne pozosta y przy kursie 

centralnym ustalonym do USD i wraz z nim pozwala y na aprecjacj  kursu (wi kszo  

krajów GCC). W przypadku Rosji znamienne by o wykorzystanie rezerw walutowych jako 

narz dzia stabilizuj cego. Du y drena  rezerw i koszty interwencji przyczyni y si  do tego, 

e w listopadzie 2014 r. Rosja przesz a na p ynny re im kursowy. Nie ma jednak 

konsensusu w badaniach empirycznych, e wi ksza elastyczno  kursu u atwia 
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dostosowania zewn trzne. Eksporterzy ropy charakteryzuj  si  takimi specyficznymi 

uwarunkowaniami, które obni aj  efektywno  kursu walutowego jako instrumentu 

dostosowawczego. A.Behar i in. podkre la, e w nast pstwie deprecjacji mo e wyst pi  

skurczenie dochodu, ale niezdywersyfikowana gospodarka ogranicza zakres substytucji 

importu, dro szy import jeszcze pogarsza wi c bilans handlowy. Podobnie, (z kilkoma 

wyj tkami), producenci ropy s  cenobiorcami, wi c ca kowite zyski z eksportu mog  nie 

by  istotne. (Behar, 2016). 

Z kolei MFW podkre la, e elastyczny re im kursowy pozwala cz ciowo unikn  

wp ywu ni szych cen ropy na dostosowania zewn trzne i fiskalne, o ile nie ma istotnych 

niedopasowa  walutowych wynikaj cych, na przyk ad z wysokiego stopnia dolaryzacji. 

Z kolei kraje o sta ych re imach kursowych powinny, zdaniem MFW, zacie ni  polityki 

makroekonomiczne (szczególnie fiskaln ), je li chc  utrzyma  ten re im kursowy.  

W przypadku eksporterów, jest wiele czynników, które ograniczaj  wp yw kursu 

walutowego na wolumen handlu. Cena ropy jest ustanawiana w USD na rynkach 

mi dzynarodowych, a wi kszo  producentów do wiadcza doskonale elastycznej krzywej 

popytu. W szczególno ci, w mniej zdywersyfikowanych gospodarkach, eksport nie 

pochodz cy z ropy stanowi ma y udzia  w koszyku eksportowym. Ponadto, wysoka 

zale no  od importu oraz ograniczone mo liwo ci substytucji, ograniczaj  odpowied  

wolumenów importu na ruchy cen relatywnych. (Behar, 2016). 

Analizuj c zakres dostosowa  fiskalnych podj tych w krajach eksporterach w reakcji 

na napi cia w równowadze zewn trznej, mo na wyodr bni  kilka obszarów dzia a : 

- ci cia wydatków (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Irak, Algieria). 

Wskazuje si , e kraje nale ce do GCC maj  przestrze  do ci cia wydatków publicznych, 

które bardzo si  rozros y w czasie boomu cenowego. rednio kraje GCC wydaj  

dwukrotnie tyle, co inne kraje zaliczane do tzw. emerging markets i rozwijaj ce si  na p ace 

w sektorze publicznym, a prawie 50% wi cej na inwestycje publiczne w stosunku do PKB.  

- poszukiwania nowych róde  dochodów: np. wzrost podatku dochodowego przedsi biorstw 

(Oman), podatki od nowych kategorii towarów, np. alkohol, tyto  (Bahrajn). Kraje GCC 

planuj  wprowadzenie podatku VAT. 

- zredukowanie ulg podatkowych (Iran). 

- reformy cen energii – w krajach GCC wzrost op at za wod , elektryczno , paliwa (IMF, 

2016). 

Niektóre kraje (Algieria i Iran), oprócz dostosowa  fiskalnych, zezwoli y swoim 

walutom na deprecjacj , co podnios o dochody bud etowe w krajowej walucie. 

W warunkach d ugookresowego spadku cen surowca, powstaje problem stabilizacji 

fiskalnej kraju (fiscal sustainability). Przy braku odpowiedniej konsolidacji fiskalnej, 

deficyty bud etowe b d  musia y by  pokrywane z zakumulowanych aktywów, poprzez 

emisj  d ugu, lub po yczanie z zagranicy. Niezb dne stanie si  zatem znalezienie 

równowagi mi dzy wykorzystywaniem buforów finansowych, emisj  d ugu (który co 

prawda pozwoli rozwin  krajowe rynki kapita owe, ale potencjalnie mo e wypchn  

prywatne inwestycje), a po yczaniem rodków z zagranicy.  

MFW podkre la tak e, e szybkie tempo procesów dostosowawczych w krajach 

eksportuj cych mo e by  wzmacniane poprzez ponowne, gwa towne oszacowanie ryzyka 

kredytowego i ryzyka kraju przez inwestorów, jednocze nie utrudnione przez wspomnian  

ograniczon  dywersyfikacj  sektorow  (IMF, 2015). Mimo, e kraje dotkni te negatywnym 

szokiem cenowym nie do wiadczy y kryzysu w systemie bankowym, podkre la si  tak e, aby 
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kraje szczególnie podatne na napi cia finansowe wzmocni y dodatkowo polityk  

makroostro no ciow .  

Ni sze ceny ropy stanowi  dla eksporterów surowca okazj  do przeprowadzenia 

reform strukturalnych, oraz podj cia wysi ków w kierunku zdywersyfikowania produkcji. 

MFW zwraca uwag  na trudno ci w procesach dostosowawczych w przypadku s abej 

dywersyfikacji struktur eksportowych, co jest szczególnie widoczne w przypadku krajów 

nale cych do GCC. W przypadku tych krajów wyst puj  tak e inne ograniczenia dla 

polityk dostosowawczych: wysoki wspó czynnik przeniesienia zmian kursu walutowego na 

ceny w imporcie oraz ograniczona infrastruktura dla krajowej polityki pieni nej, z uwagi 

na przyzwyczajenie tych krajów do wieloletniego stosowania kursu sta ego w stosunku do 

USD. MFW rekomenduje tym krajom pozostanie przy re imach kursów sta ych, z 

naciskiem na rol  konsolidacji fiskalnej w procesach dostosowawczych. Wskazuje, e niski 

poziom d ugu publicznego umo liwia zwi kszanie deficytów bud etowych, których 

finansowanie mog oby jednocze nie – poprzez emisj  papierów d u nych – sprzyja  

pog bianiu krajowych rynków finansowych. (IMF, 2015). 

Pozytywny przyk ad do wiadcze  z dywersyfikacj  struktur Meksyku i Malezji 

wskazuje, e nast puje ona w warunkach malej cych wp ywów z eksportu ropy i polega 

zarówno na dywersyfikacji wertykalnej (w kierunku gazu, sektora petrochemicznego) oraz 

horyzontalnej (poza te sektory), z po o eniem nacisku na wzrost zaawansowania 

technologicznego i wzrost konkurencyjno ci kraju (World Bank, 2015). MFW zwraca tak e 

uwag , e niezb dne reformy w sektorze realnym i finansowym mog  wzmocni  rol  

sektora prywatnego i tym samym przyspieszy  proces dywersyfikacji struktur eksportu 

(IMF, 2015). 

Powy sze rozwa ania maj  na celu zobrazowanie, e w dyskusji na temat optymalnej 

polityki gospodarczej dotycz cej krajów eksporterów borykaj cych si  ze spadkiem cen, 

wyst puje ciekawy nurt dotycz cy tego, która polityka – fiskalna czy kursowa, powinna 

odgrywa  aktywn  rol  w procesach dostosowawczych. A.Behar wykazuje empirycznie, e 

– z uwagi na silne ograniczenia - pierwszoplanow  rol  powinna odgrywa  polityka 

fiskalna. W przypadku niezdywersyfikowanych eksporterów, kurs walutowy ma ma y (lub 

aden) wp yw na bilans obrotów bie cych, za  polityka fiskalna istotny. W badaniach 

regresji, gdzie bilans handlowy jest zmienn  zale n , wykazuje, e warto  waluty ma 

nieznacznie silniejszy wp yw na bilans handlowy ni  na bilans obrotów bie cych, wydatki 

rz dowe maj  znacznie silniejszy wp yw na rachunek obrotów bie cych ni  na rachunek 

handlowy. Rozwa ania te prowadz  zatem do wniosku, e zmiana kursu walutowego daje 

silniejszy impuls dostosowawczy w przypadku bardziej zdywersyfikowanych krajów. 

Autor zastanawia si  jednocze nie nad kosztami i korzy ciami obu instrumentów polityki 

dostosowawczej. Zwraca uwag , e konsolidacja fiskalna mo e spowodowa  potencjalnie 

procykliczn  redukcj  w zagregowanym popycie. W przeciwie stwie, s absza waluta mo e 

wspiera  aktywno  gospodarcz  poprzez wzrost eksportu netto, ale jednocze nie mo e 

pogarsza  bilanse, je li pasywa zagraniczne przewy szaj  zagraniczne aktywa. (Behar, 

2016). 

Dla krajów importuj cych, spadek cen ropy tworzy okazj  do obci cia kosztownych 

programów subsydiowania sektora energetycznego i skierowania tych funduszy na inne 

projekty infrastrukturalne i pro wzrostowe. Reformy takie zosta y przeprowadzone min. w 

Egipcie, Indiach, Indonezji i Malezji w 2014 r., polega y g ównie na usuni ciu 

zniekszta ce  i nieefektywno ci zwi zanych z subsydiami. Dzia ania takie pozwalaj  

poprawi  sytuacj  fiskaln  kraju i zwi kszy  stop  oszcz dno ci, inwestycje lub wydatki 
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socjalne. Epizod spadku cen stanowi tak e dobr  okazj  do wzmocnienia wiarygodno ci 

polityki pieni nej.  

Kraje nale ce do tzw. du ych importerów ropy (Brazylia, Indie, Indonezja, Turcja), 

skorzysta y z ni szych cen ropy, która prze o y a si  na spadek inflacji i zredukowanie 

deficytu na rachunku obrotów bie cych. Niektórzy importerzy, na skutek efektów 

spillover, odczuli skutki spowolnienia gospodarczego w krajach eksporterach. Na przyk ad 

wspomniane ju  kraje Azji rodkowej odczu y negatywne konsekwencje recesji w Rosji, 

do wiadczaj c obni enia aktywno ci gospodarczej. (World Bank, 2015). 

W przypadku krajów na niskim i rednim poziomie rozwoju, zarówno eksporterów, 

jak i importerów, podj te reformy w sektorze energetycznym mog  mie  bardzo istotne 

korzy ci dla rozwoju gospodarczego kraju. 

Podsumowanie 

W perspektywie d ugookresowej, zdaniem ekspertów, nale y si  spodziewa  dalszego 

utrzymania si  trendu zmienno ci cen ropy. W perspektywie najbli szych lat, swoista 

wojna cenowa mi dzy USA a krajami OPEC, prowadz ca do nadpoda y surowca, powinna 

by  wiod cym czynnikiem ograniczaj cym wzrost cen. Sprawia to, e eksporterzy ropy 

b d  musieli znale  optymalny uk ad polityki gospodarczej, który pozwoli z agodzi  

negatywne konsekwencje spadku cen. 
W trakcie ostatniego epizodu spadku cen ropy, cech  wspóln  by o pogorszenie 

pozycji zewn trznych krajów eksporterów. Reakcja ze strony polityki gospodarczej by a 

ró na w poszczególnych krajach, co potwierdza tez , e nie ma optymalnej policy mix w 

zarz dzaniu negatywnym szokiem cenowym. Niektóre kraje wykorzystywa y g ównie 

aktywn  polityk  kursow , inne (np. Arabia Saudyjska) po o y y nacisk na konsolidacj  

fiskaln , dokonuj c ci  w wydatkach i przeprowadzaj c reformy strukturalne. Niezale nie 

od po o enia punktu ci ko ci mi dzy polityk  kursow  a fiskaln  w procesach 

dostosowawczych, dalsze pog bianie reform strukturalnych w krajach eksporterach jest 

kluczowe. Priorytetami reform s : poprawa rodowiska biznesowego, redukcja luki w 

p acach sektora prywatnego i publicznego, prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych.  

Oprócz zaprezentowanych determinant cen, czynnikiem mog cym odegra  istotn  rol  

w kszta towaniu rynku surowca mo e by  odej cie od USD jako waluty rozliczania 

transakcji eksportowych na rynku ropy i oparcie ich w walutach innych krajów, na czele z 

Chinami. Proces wy aniania si  petrojuana, zapocz tkowany w 2014 r., wraz z akceptacj  

kilku krajów dla przeprowadzania transakcji w walucie chi skiej, mo e mie  istotne 

implikacje dla USA (deprecjacja USD, proces wzrostu stóp procentowych, recesja 

gospodarcza, wzrost kosztów obs ugi d ugu publicznego), a tak e dla stabilno ci 

mi dzynarodowego 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. 
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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 
 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.  

 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). 

 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: 

 The use of widespread electronic signature methods based on public and private keys 

(asymmetric encryption). 

 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. 

 Decentralization of the smart contract execution environment. As an example: 

Ethereum, Codius, Counterparty. 

 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: 

 Barclays uses smart contracts to automate the payment and the change of right to 
possession during the transaction. 

 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. 



Smart Contracts as a New Technology in the Digital Economy     149 

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: 

 The safety. The smart contract is encrypted and stored in a distributed manner, which 
guarantees protection against loss or unauthorized modification. 

 The cheapness and speed. Most processes are automated, and most intermediaries are 
eliminated from the process. 

 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 by a identyfikacja zmian zachodz cych na rynku owoców jagodowych w 
Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu dost pnych 
danych i prezentacji wyników bada  wykorzystano metody opisowe i porównawcze. W publikacji 
wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotycz ce powierzchni upraw, wielko ci produkcji i spo ycia 
owoców, ze szczególnym uwzgl dnieniem owoców jagodowych, na wiecie i wybranych krajach Unii 
Europejskiej oraz w Polsce. Analiz  obj to lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni 
upraw i wielko ci produkcji, lata 2006-2017 w odniesieniu do wielko ci spo ycia, a w badaniach 
Polski na tle wiata i wybranych krajów UE, ze wzgl du na wielko  produkcji i powierzchni  upraw 
owoców jagodowych, uwzgl dniono rok 2016.  

S owa 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, 2006-
2017 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 stanowi  wa ny element zdrowej diety. Polacy ch tnie spo ywaj  rodzime 
gatunki, a szczególnie jab ka, gruszki, liwki, maliny oraz truskawki (Tomek i Robinson 
2001). Od wielu lat wzrasta udzia  organizacji producenckich w sprzeda y owoców i 
warzyw (Sobczak i in., 2013). Ju  w 1972 roku wprowadzone zosta o rozporz dzenie Unii 
Europejskiej „O wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw”. Aktualnie równie  polscy 
producenci korzystaj  ze wsparcia finansowego z funduszy UE, wykorzystuj c rodki na 
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rozwój produkcji i popraw  konkurencyjno ci na rynku wspólnotowym, a nawet globalnym 
(Jab o ska, 2006). Produkcja owoców jagodowych stanowi bardzo wa ny segment 
krajowej produkcji sadowniczej (Paszko i in., 2016). Badania Szuka i in. (2016) wykaza y, 
e w latach 2008-2013 produkcja owoców w Polsce by a blisko dwukrotnie wi ksza od 

krajowego spo ycia. Badania Gheribi (2012) potwierdzi y malej ce miesi czne spo ycie 
owoców (o 8%) i warzyw (o 15%) w latach 2004-2008. Wyniki bada  dotycz ce 
cz stotliwo ci spo ycia owoców wykaza y, e najcz ciej spo ywali je konsumenci w 
wieku 31-45 lat oraz powy ej 60 lat (J der, 2017). Natomiast z danych GUS 
(www.stat.gov.pl) wynika, e przeci tne miesi czne spo ycie owoców w ostatnich latach 
(2010-2016) zwi kszy o si  o blisko 6%, przy czym zaobserwowano malej c  warto  
omawianego wska nika w po czeniu ze zwi kszeniem liczby osób w rodzinie. W 
rodzinach powy ej pi ciu osób wska nik ten, w 2016 roku, by  o blisko 40% mniejszy ni  
rednia ogó em. 

Do owoców jagodowych zalicza si  m.in: borówk  wysok , malin , truskawk  i 
czarn  porzeczk . W a ciwo ci lecznicze borówki wysokiej znane s  od lat. Owoce 
stosowane s  w profilaktyce m.in. chorób cywilizacyjnych i uk adu kr enia (Pliszka, 
2002). Owoce maliny by y przez tysi clecia wykorzystywane w celach od ywczych i 
leczniczych (Krauze-Baranowska, 2007). Pod wzgl dem zawarto ci elaza i fosforu 
truskawki znajduj  si  na pierwszym miejscu w ród produkowanych w Polsce owoców 
(Karabela, 2006). Czarna porzeczka ma w a ciwo ci przeciwgnilne i przeciwszkorbutowe. 
Wywar z owoców hamuje procesy zapalne w nerkach i kanalikach ó ciowych, obni a 
ci nienie krwi i agodzi bóle reumatyczne (Karabela, 2008).  

Ze wzgl du na te cenne w a ciwo ci owoców jagodowych Zwi zek Sadowników RP 
zainicjowa  w 2015 r. trzyletni Program Informacyjny „Niezwyk e w a ciwo ci zwyk ych 
owoców”. W jego ramach prowadzona jest edukacja konsumentów w zakresie korzy ci 
p yn cych ze spo ywania europejskich owoców jagodowych. Program skoncentrowany jest 
na promocji truskawek, borówek, malin i czarnych porzeczek i jest kampani  promocyjno-
informacyjn , realizowan  na rynkach pi ciu krajów: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii 
i Czech (Portal promocji eksportu). 

Materia  i metody bada  

Celem pracy by a identyfikacja zmian zachodz cych na rynku owoców jagodowych 
w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu 
dost pnych danych statystycznych i prezentacji wyników bada  wykorzystano metody 
opisowe i analiz  porównawcz . Cz  wyników przedstawiono graficznie.  

W publikacji wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotycz ce powierzchni upraw, 
wielko ci produkcji i spo ycia owoców, ze szczególnym uwzgl dnieniem owoców 
jagodowych, na wiecie i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Analiz  
obj to lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni upraw, wielko ci produkcji 
i w odniesieniu do wielko ci spo ycia, a w badaniach Polski na tle wiata i wybranych 
krajów UE uwzgl dniono rok 2016. Wybór lat do bada  podyktowany by  dost pno ci  
danych statystycznych GUS, w odniesieniu do spo ycia oraz danych FAO. 

W analizie danych dla Polski zastosowano jednopodstawowe (o podstawie sta ej) 
indywidualne indeksy dynamiki, w odniesieniu do roku 2006. Obliczenia wykonano 
zgodnie z wzorem (Ostasiewicz i in., 1999): 
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zak adaj c, e: 
yn - warto  cechy w roku badanym (2007,…, 2017), 

y1 - warto  cechy w roku bazowym 2006. 

Analizuj c wielko  spo ycia owoców ogó em, jagodowych, po udniowych oraz 

jab ek zastosowano wspó czynnik korelacji Pearsona.  

Wyniki bada  i omówienie 

Powierzchnia uprawy truskawek w Polsce, w latach 2006-2017 (rys. 1), podlega a 

niewielkim wahaniom, wynosz c rednio 53 tys. ha i by a blisko dwukrotnie wi ksza ni  

powierzchnia uprawy malin ( rednio 29 tys. ha). Najmniejsz  powierzchni  uprawy 

truskawek zajmowa y w 2010 roku (poni ej 40 tys. ha), a najwi ksz  w 2006 roku – blisko 
60 tys. ha. Uwag  zwracaj  zbli one warto ci tej cechy w odniesieniu do malin i porzeczek 
czarnych - rednia 35 tys. ha. Najmniejsz  powierzchni  zajmowa y uprawy borówek 
( rednio 7 tys. ha) i pozosta ych owoców jagodowych ( rednio 1,5 tys. ha). Zmiany 
powierzchni upraw borówek by y 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. Najwi kszy wzrost tej powierzchni nast pi  w 2010 roku – o 167% 
wobec roku wcze niejszego. 

 

Rys. 1. Powierzchnia uprawy owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 

Fig. 1. Cultivation area of berry fruit in Poland, in 2006-2017 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2017. 
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Analizuj c dynamik  zmian (tab. 1) warto ci omawianej cechy (w odniesieniu do roku 
bazowego 2006) mo na zauwa y , e najwi kszy spadek tej warto ci w przypadku 
truskawek, nast pi  w 2012 roku i wyniós  16%. Najmniejsz  powierzchni  uprawy malin 
zaobserwowano w roku bazowym (2006), a najwi ksz  w ostatnim roku - o 76% wi ksz  
ni  w roku bazowym. W przypadku porzeczek najwi kszy spadek warto ci tej cechy 
nast pi  najpierw w 2001, a nast pnie w 2017 roku i wyniós  a  11%. Borówki zajmowa y 
najmniejsz  powierzchni  upraw, podobnie jak maliny, w 2006 roku (blisko 6 razy 
mniejsz  ni  wynios a warto  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 
Owoce jagodowe 

Truskawki Maliny Porzeczki czarne Borówki Pozosta e 

2006 100 100 100 100 100 

2007 94 121 105 143 114 

2008 97 118 99 164 114 

2009 96 119 98 171 114 

2010 67 174 103 457 171 

2011 91 159 89 343 143 

2012 84 167 101 429 186 

2013 99 169 109 479 214 

2014 95 166 108 479 186 

2015 94 161 107 464 171 

2016 91 172 104 514 200 

2017 92 176 89 571 286 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017. 

Analizuj c warto ci zbiorów owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (rys. 
2), mo na wnioskowa , e w ród analizowanych gatunków dominowa a truskawka 
( rednio 184 tys. ton). Wielko ci zbiorów malin ( rednio 97 tys. ton) i porzeczek czarnych 
( rednio 134 tys. ton) by y do  zbli one i wyra nie wi ksze od warto ci tej cechy 
w odniesieniu do borówek ( rednio 11 tys. ton) i pozosta ych owoców jagodowych ( rednio 
3 tys. ton).  

Badania Szuka i in. (2016) wykaza y, e Polska by a w latach 2008-2013 krajem 
samowystarczalnym w produkcji owoców jagodowych. rednia warto  wska nika 
samowystarczalno ci wynios a 271%. 

Dynamika zmian warto ci omawianej cechy (w odniesieniu do roku 2006) pozwala 
stwierdzi , e najwi kszy wzrost warto ci tej cechy nast pi  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 pozosta ych o 300% 
w tym samym roku. Ponadto w 2010 roku nast pi  wyra ny spadek warto ci tej cechy 
w odniesieniu do truskawek – o 23% w stosunku do roku 2009. Zbiory malin spad y 
natomiast a  o 40% w roku 2015, po wcze niejszym kilkuletnim wzro cie i stabilizacji 
welko ci produkcji. W roku 2010, po wcze niejszym wzro cie, o 16% spad a produkcja 
borówek i utrzyma a si  na zbli onym poziomie do 2012 roku. Na obserwowane spadki 
zbiorów owoców g ówny wp yw mia y 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017. 

Interesuj ce wyniki bada  przedstawi a Kierczy ska (2015). W badaniach 
dotycz cych lat 1994–2014 wykaza a istotn  zale no  pomi dzy wielko ci  produkcji i 
eksportu w przypadku jab ek, liwek i wi ni. Natomiast dla porzeczek czarnych, truskawek 
i malin takiej korelacji nie stwierdzono. Zdaniem autorki obserwowany w tym okresie 
wzrost produkcji porzeczek czarnych wynika  z rozwijaj cego si  w Polsce przetwórstwa 
owocowo-warzywnego. Podobnie mo na wyja ni  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 
Owoce jagodowe 

Truskawki Maliny Porzeczki czarne Borówki Pozosta e 

2006 100 100 100 100 100 

2007 90 107 70 106 120 

2008 104 155 101 161 140 

2009 103 156 99 224 167 

2010 79 177 99 188 273 

2011 86 225 85 176 160 

2012 78 242 98 231 173 

2013 99 230 105 259 267 

2014 105 240 84 255 267 

2015 106 149 81 255 253 

2016 102 246 85 300 327 

2017 91 190 68 327 400 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017. 
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Dane przedstawione w tabeli 3 pozwalaj  stwierdzi , e udzia  Polski w produkcji 
wiatowej, w 2016 roku okaza  si  znacz cy, w odniesieniu do truskawek (8 miejsce), 

malin (miejsce 3) i borówek (miejsce 4).  
Ponadto badania Ciebienia i in. (2015), dotycz ce lat 2003 – 2012, wykaza y, e 

wielko  produkcji malin w Polsce stanowi a od 10% (w 2003 roku) do 21% (w 2012 roku) 
produkcji wiatowej, 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 
Wielko  produkcji (tys. ton) Udzia  w produkcji wiatowej (%) / lokata 

Truskawki Maliny Borówki Truskawki Maliny Borówki 

wiat 9 118 336 795 249 552 505 100 100 100 

Polska 196 972 129 063 14 721 2,2/8 16/3 2,7/4 

Niemcy 143 221  5 617 10 710 1,6/11 0,7/15 1,9/5 

Francja  58 737  4 030  9 352  0,6/17 0,5/16 1,7/6 

Portugalia  8 495  16 972  6 572  0,1/ 40 2,1/10 1,2/8 

Hiszpania 366 161  17 808  6 412  4,0 / 6 2,2/9 1,2/9 

Holandia  57 500  1 820  7 919  0,6/19 0,2/23 1,4/7 

W ochy 131 436  2 245  1 683  1,4/13  0,3/20  0,3/15 

Chiny  3801865 bd bd 42/1 bd bd 

Rosja 197 523 164 602 3 292 2,2/7 21/1 60/11 

Kanada 21 858 10 792 178 745 2,4/30 1,4/13 32/2 

USA 1420570 137829 269257 16//2 17/2 49/1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAO i www.factfish.com. 

Analizuj c powierzchni  upraw (tab. 4) mo na stwierdzi , e Polska uzyska a lepsze 
lokaty ni  w odniesieniu do wielko ci produkcji, odpowiednio 2, 1 i 3. Wskazywa oby to 
na mniejsz  wydajno  produkcji ni  w pozosta ych krajach. Niemcy uzyska y znacznie 
ni sz  lokat  w zakresie powierzchni uprawy ni  produkcji, ale jedynie w przypadku 
truskawek. We Francji udzia  w strukturze powierzchni by  zgodny z udzia em w strukturze 
produkcji dla borówek, a udzia  w produkcji pozosta ych owoców by  korzystniejszy od 
udzia u w powierzchni upraw. Portugalia charakteryzowa a si  du  wydajno ci  produkcji 
truskawek. wiadczy o tym 18-punktowa ró nica lokat ze wzgl du na udzia  w produkcji 
i w powierzchni uprawy. Du  wydajno  produkcji truskawek i malin zaobserwowano 
w przypadku Hiszpanii i W och. Podobne zjawisko w odniesieniu do wszystkich badanych 
gatunków stwierdzono w Holandii i USA. Ponadto powierzchnia uprawy malin w Polsce 
stanowi a od 14% (w 2003 roku) do 26% (w 2012 roku) wiatowej powierzchni upraw oraz 
od 16% do 31% europejskiej powierzchni upraw (Ciebie  i in. 2015).  

Spo ycie owoców w Polsce (tab. 5) by o najwi ksze w 2009 roku, o 10% wi ksze od 
warto ci w roku bazowym (rys. 3), a w 2008 roku warto  tej cechy by a wi ksza o 4% 
w odniesieniu do roku 2006. W analizie rok do roku mo na zauwa y  pocz tkowe 
zmniejszenie warto ci omawianej cechy o 2%, jednak ju  w kolejnym, 2008 roku, spo ycie 
zwi kszy o si  a  o 19%, a rok pó niej by o o kolejne 6% wi ksze. Jednak w kolejnych 
latach zanotowane nieregularne wahania omawianych warto ci z tendencj  wzrostow  w 
latach 2011-2015, by w ostatnim roku bada  osi gn  poziom o blisko 15% ni szy ni  w 
roku bazowym. Ponadto warto ci wspó czynników korelacji wskaza y na istotn  dodatni  
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zale no  spo ycia owoców ogó em i owoców jagodowych (r=0,75; p=0,005) oraz ujemn  
istotn  korelacj  spo ycia jab ek i owoców po udniowych (r=-0,92; p=0,000). 

Tabela 4. Udzia  w powierzchni wiatowej 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 
Udzia  w powierzchni wiatowej upraw owoców jagodowych (%) / lokata 

Truskawki Maliny Borówki 

wiat 100 100 100 

Polska 13 /2 0,3 /1 4,5 / 3 

Niemcy 3,6 / 6 1,0 / 15 2,4 / 5 

Francja 0,8 / 19 0,6 / 17 2,2 / 6 

Portugalia 0,1 / 58 bd bd 

Hiszpania 1,9 / 11 1.7 / 12 bd 

Holandia 0,4 / 26 0,2 / 26 0,7 / 9 

W ochy 1,2 / 15 0,3 / 22 0,2 / 15 

Chiny 35 / 1 bd bd 

Rosja 7 / 3 20 / 2 0,6 / 10 

Kanada 0,7 / 21 2 / 10 49 / 1 

USA 5,3 / 4 8,2 / 4 0,3 / 2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAO i www.factfish.com 

Pozytywne tendencje w odniesieniu do spo ycia owoców jagodowych by y w pewnej 
mierze zwi zane z mod  na zdrowy tryb ycia, która promuje zast powanie tradycyjnych 
przek sek owocami i warzywami. Jednak zwi kszone zainteresowanie spo ywaniem 
owoców skupi o si  przede wszystkim na owocach po udniowych (g ównie owoce 
cytrusowe i banany), których spo ycie w analizowanych latach 2006-2017 wzros o 
wyra nie - a  o 48%, jednak w przypadku owoców ogó em ten wzrost wyniós  jedynie 1%, 
a w przypadku jab ek zanotowano spadek spo ycia a  o 33%. 

Tabela 5. Spo ycie owoców jagodowych w Polsce, w gospodarstwach domowych (w kg/ miesi c, na osob ), 
w latach 2006-2017 

Table 5. Berry fruit consumption in Poland, in households (in kg /1 month, 1 person), in 2006-2017 

Lata ogó em1 Jagodowe/udzia  w ogó em (%) jab ka po udniowe 

2006 3,41 0,48 / 14,08 1,49 0,89 

2007 3,26 0,42 / 12,88 1,31 0,97 

2008 3,44 0,50 / 14,53 1,25 1,00 

2009 3,63 0,53 / 14,60 1,35 0,95 

2010 3,28 0,42 / 12,80 1,25 1,05 

2011 3,13 0,39 / 12,46 1,10 1,06 

2012 3,30 0,41 / 12,42 1,26 1,02 

2013 3,28 0,43 / 13,11 1,13 1,11 

2014 3,44 0,47 / 13,66 1,17 1,12 

2015 3,45 0,46 / 13,33 1,05 1,22 

2016 3,50 0,43 / 12,29 1,08 1,25 

2017 3,46 0,41 / 11,85 1,00 1,32 
1 owoce wie e, ch odzone lub mro one. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS, „Bud ety gospodarstw domowych”, lata 2006-2017. 
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Podobn  tendencj  dotycz c  owoców po udniowych stwierdzono w badaniach J der 
(2014) - udzia  owoców po udniowych w konsumpcji owoców wie ych wzrós  z 23% 
w latach 1998-2002 do 30% w latach 2008-2012. Ponadto zaobserwowano niewielkie 
zmiany w analizowanym pi tnastoleciu, w odniesieniu do konsumpcji owoców jagodowych 
oraz pozosta ych owoców, a wyznaczona prosta regresji wykaza a w ich przypadku jedynie 
minimaln  tendencj  malej c . W latach 1998-2012 rednie spo ycie owoców jagodowych 
wynios o 5,56 kg/os./rok i zmniejsza o si  rednio co roku o 0,029 kg, w tempie bliskim 0. 

Uwzgl dniaj c podzia  terytorialny Polski zaobserwowano w latach 2008-2013, e 
wy szy poziom spo ycia owoców w przeliczeniu na mieszka ca wyst pi  w 
województwach o najwy szych wska nikach samowystarczalno ci (Szuk i in. 2016). 
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Rys. 3. Indeksy dynamiki spo ycia owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 

Fig. 3. Consumption dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS, „Bud ety gospodarstw domowych”, lata 2006-2017. 

W badaniach przeprowadzonych na dziewcz tach i kobietach ci arnych 
(Szczepaniak, 2004) stwierdzono, e najcz ciej spo ywane by y jab ka, nast pnie cytryny, 
truskawki, pomara cze i banany. 

Z bada  przeprowdzonych przez Kamelsk  i in. (2011), wynika, e kobiety ci arne 
z owoców krajowych najcz ciej wybiera y jab ka (48%), nast pnie winogrona (16%) 
i truskawki (13%). Spo ycie malin wynios o jedynie 3%. W ród owoców egzotycznych 
g ówny udzia  w diecie kobiet ci arnych stanowi y banany (25%) oraz pomara cze (28%). 
Kobiety cz sto spo ywa y równie  mandarynki (17%). Podobne wyniki uzyskano 
w odniesieniu do kobiet karmi cych, które najch tniej spo ywa y jab ka (59%), w znacznie 
mniejszych ilo ciach czere nie (4%), truskawki (9%) i maliny (3%). Potwierdzi o si  
równie  wysokie spo ycie owoców po udniowych. Najch tniej wybierane by y banany 
(47%), nast pnie mandarynki (19%) oraz pomara cze (14%). 
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Podsumowanie 

Owocowe jagodowe stanowi  bardzo wa ny sk adnik zdrowej diety i charakteryzuj  
si  w a ciwo ciami leczniczymi. Zawieraj  garbniki, procyjanidyny B1 i B4, flawonoidy, 
kwasy organiczne i kwas elagowy. S  bogate w polifenole, witaminy i zwi zki mineralne, 
w glowodany, kwasy organiczne, pektyny, aminokwasy, enzymy, glukozydy, flawonoidy, 
antocyjany, olejki eteryczne, glikozydy, cyjanidyny i delfinidyny. Jednak ich spo ycie 
w Polsce ulega o nieregularnym zmianom w badanym okresie, a spadek warto ci 
analizowanego wska nika pomi dzy rokiem 2006 a 2017 wyniós  a  15%. 

Najwi ksz  powierzchni  upraw truskawek zanotowano w 2006 roku, a najwi ksz  
produkcj  w 2017 roku. Najwi ksz  powierzchni  uprawy malin stwierdzono w 2017 roku, 
a najwi ksz  warto  produkcji w 2016 roku. W odniesieniu do porzeczek czarnych 
najwi ksz  powierzchni  charakteryzowa  si  rok 2014, a najwi ksz  produkcj  rok 2013. 
Natomiast powierzchnia uprawy oraz wielko  produkcji borówek osi gn y maksymalne 
warto ci w 2017 roku. 

Analiza porównawcza pozwoli a wnioskowa , e udzia  Polski w produkcji wiatowej, 
w 2016 roku by  znacz cy. Wielko  produkcji truskawek w Polsce by a na 8 miejscu 
w rankingu krajów producentów, w przypadku malin by o to miejsce 3, a borówek miejsce 
4. Jednocze nie pod wzgl dem powierzchni upraw Polska uzyska a lepsze lokaty, 
odpowiednio 2, 1 i 3. Wskazywa oby to na mniejsz  wydajno  produkcji ni  w 
pozosta ych krajach producentach.  

Zmiany w wielko ciach spo ycia poszczególnych grup owoców opisane 
wspó czynnikami korelacji sugeruj , e zmiany w spo yciu owoców jagodowych powoduj  
podobne zmiany w spo yciu owoców ogó em, natomiast spadek zainteresowania 
spo ywaniem jab ek spowodowa  wyra ny wzrost spo ycia owoców po udniowych, które 
s  atwo dost pne w sklepach wielkopowierzchniowych za stosunkowo nisk  cen . Owoce 
jagodowe odpowiedniej jako ci s  trudniej dost pne dla klienta. Jab ka natomiast ciesz  si  
malej cym zainteresowaniem, pomimo du ej dost pno ci. 
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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. 
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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 public-
law 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. 

Gr dalski (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 (Rosi ski, 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. Or ziak (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, M dra, 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 (Or ziak, 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, M dra, 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 
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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 accrual-
based 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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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. 
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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 
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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. 

FoodFood industryindustry, , retailersretailers

andand cateringcatering industryindustry

Observers: WHOObservers: WHO, , 

EFSA, ECOSOC, EFSA, ECOSOC, 

certain certain MemberMember

States, EP, States, EP, relevant relevant 

scientistsscientists

AdvertisingAdvertising industryindustry, , 

broadcastingbroadcasting

associationsassociations

other

Commission 

services

European consumer European consumer 

andand healthhealth NGOsNGOs

Agree to formal and verifiable 

commitments

Agree  to increase level 

of resources and effort.
Share with potential partners across 

the European Union.

Contribute to integration into EU 

policies.

 

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+ 3409 3415 3414 3420 3419 3408 3415 3397 3409 

United Kingdom 3438 3438 3417 3422 3412 3404 3417 3403 3424 

Belgium 3716 3716 3713 3702 3697 3707 3720 3715 3733 

Spain 3220 3227 3223 3208 3205 3183 3192 3173 3174 

France 3538 3513 3466 3551 3530 3536 3514 3460 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+ 138 140 140 141 140 141 140 140 139 

United Kingdom 139 147 140 140 139 142 138 138 138 

Belgium 163 163 165 162 159 161 167 161 162 

Spain 145 144 147 144 144 144 144 143 143 

France 162 162 160 167 165 163 161 157 159 

Poland 113 112 111 112 116 117 118 117 119 

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+ 120,6 116,4 116,6 115,9 121,7 114,1 115,6 111,2 109,4 

United Kingdom 95,9 93,4 91,6 92,9 88,7 92,8 96,9 92,9 96,9 

Belgium 124,6 122,6 129,1 129,2 128,9 117,1 129,2 130,3 136,4 

Spain 155,8 147,0 154,7 145,4 158,4 140,5 125,5 126,2 119,2 

France 104,2 97,6 98,2 100,8 105,6 103,1 99,5 98,3 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+ 2,64 2,75 2,78 2,71 2,67 2,74 2,61 2,68 2,77 

United Kingdom 2,98 2,85 3,02 2,74 2,91 2,97 2,40 3,14 3,45 

Belgium 2,14 2,18 2,37 2,28 2,30 2,23 2,12 2,67 2,48 

Spain 4,61 5,77 5,79 6,41 5,70 5,20 5,28 5,42 5,31 

France 1,97 1,91 1,85 1,80 1,71 1,91 2,00 1,85 1,86 

Poland 1,63 1,73 2,20 1,67 1,76 2,09 2,09 2,02 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+ 104,7 107,6 104,3 105,1 104,1 99,1 101,3 98,8 103,7 

United Kingdom 127,0 139,1 126,9 134,2 125,1 123,4 125,7 126,1 127,4 

Belgium 69,3 87,2 84,1 90,4 78,1 70,7 59,8 61,7 71,4 

Spain 100,2 107,6 86,4 97,4 76,6 79,7 74,9 66,2 72,2 

France 112,1 110,9 116,2 116,3 115,9 112,9 113,9 107,9 114,3 

Poland 51,2 51,7 45,3 55,1 54,7 52,4 53,9 57,6 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+ 40,1 38,2 37,9 38,3 38,9 38,7 39,0 38,9 39,6 

United Kingdom 37,6 33,0 36,1 36,5 38,8 36,6 40,1 38,6 41,3 

Belgium 53,2 51,0 50,4 52,6 54,4 57,1 50,5 55,7 52,4 

Spain 29,9 30,2 29,8 30,2 30,3 30,4 31,1 31,2 31,2 

France 41,7 37,9 37,3 36,3 40,4 38,0 37,7 38,0 39,2 

Poland 43,6 43,3 43,6 42,1 43,5 43,5 43,7 44,5 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 
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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. 
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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 self-
renew 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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2 MSc, Director of the Analysis and Strategy Office, National Center for Agricultural Support in Warsaw, 
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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 
(Wo , 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; Wo , 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 (Ku , 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 (Czy ewski, 
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 socio-
cultural 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 

Luxembourg 18 049 18 049 18 049 

Hungary 2 517 625 2 517 627 2 517 624 

Malta 8 333 8 333 8 333 

Netherlands 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 633 691 633 691 633 690 

UE-28 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 
support 

Purchase of 
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 16570 

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 24871 

Total 66514 88535 7946 64894 2956 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 co-
financing 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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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. 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. 

2. Beekeeping, as an economic and social activity, plays an important role in the 
development of rural areas, going far beyond the production function. 

3. Support for the beekeeping sector in the EU is systemic and is part of the CAP. 
4. The amount of funds addressed to individual beneficiaries depends on the size of the sector 

in a given Member State. 
5. Spain, France, Greece, Romania and Italy, and Poland received the highest amounts of 

support under the EU budget. 
6. 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 (Kie basa, 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: 

 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, 

 market and institutional conditions that create a climate of competitiveness, 
combined with the active role of the state, 

 entrepreneurship culture and education systems (Dobiega a-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: 

 anticipating and monitoring of the known and emerging biological and chemical 
threats,  

 proper assessment of benefits and communication with entities in the food chain,  
 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 
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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:  

 food safety, quality and labeling (49 examples),  
 mechatronics (11 examples),  
 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. 

 

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). 

 
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 anti-
tampering 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 

User’s feedback and reaction none 

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 
narz dzia prze amania stagnacji spo eczno-gospodarczej 
w pa stwach Globalnego Po udnia o niekorzystnym po o eniu 
geograficznym oraz najs abiej rozwini tych 

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 artyku u jest identyfikacja i ocena zale no ci pomi dzy wp ywami 
z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów w 83 pa stwach Globalnego 
Po udnia. Pa stwa te zosta y pogrupowane ze wzgl du na cechy geograficzne, które w znacznym 
stopniu hamuj  rozwój spo eczno-gospodarczy na: ma e rozwijaj ce si  pa stwa wyspiarskie, pa stwa 
bez dost pu do morza ( ródl dowe). Pa stwa te okre lono na potrzeby artyku u pa stwami 
o niekorzystnym po o eniu geograficznym. Dodatkowo wyró niono grup  pa stw najs abiej 
rozwini tych. Zale no  pomi dzy czterema zmiennymi stanowi a punkt wyj cia do zbadania i oceny 
zwi zku pomi dzy nimi a obecnym poziomem rozwoju spo eczno-gospodarczego w analizowanych 
pa stwach Po udnia. W badaniu zastosowano charakterystyki dla czterech zmiennych 
w poszczególnych grupach pa stw, takie jak: rednia, mediana, odchylenie standardowe, 
wspó czynnik zmienno ci, sko no , minimum oraz maksimum. Do identyfikacji zale no ci 
pomi dzy zmiennymi wykorzystany zosta  wspó czynnik korelacji r Spearmana. Badanie wskaza o, 
e we wszystkich analizowanych pa stwach, na podstawie uzyskanych wyników, mo na by o 

zauwa y  silny dodatni zwi zek pomi dzy turystyk  a eksportem towarowym. W tych pa stwach, 
które szczególnie intensywnie rozwija y specjalizacj  turystyczn  (eksport produktu turystycznego) 
przek ada o si  to na prze amanie stagnacji gospodarczej i przyspieszenie procesów rozwojowych.  

S owa kluczowe: turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa, przekazy, Globalne Po udnie 

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 socio-
economic 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  

Pa stwa o niekorzystnym po o eniu geograficznym zosta y wyró nione spo ród pa stw 
rozwijaj cych si  (Globalnego Po udnia) ze wzgl du na negatywne skutki oddzia ywania 
geograficznych barier rozwojowych. Spo ród tej grupy pa stw wydzielono dwie podgrupy: 
ma e rozwijaj ce si  pa stwa wyspiarskie (Small Island Developing States – SIDS) oraz 
rozwijaj ce si  pa stwa ródl dowe (bez dost pu do morza) (Landlocked Developing 

Countries – LLDC) (Dudzi ski, 1986, 1992; Jasi ski, 2017c; UNCTAD, 1973, 2010).  
Geograficzne bariery rozwojowe w obu podgrupach determinuj  (hamuj ) rozwój 

spo eczno-gospodarczy w odmienny sposób. Ma e gospodarki wyspiarskie cechuje 
specyficzna „krucho ”, czy te  „wra liwo ” (vulnerability) wynikaj ca z ma ych 
rozmiarów, ograniczonych zasobów naturalnych, izolacji oraz kl sk ywio owych. 
Determinuje to m.in. w sk  specjalizacj  i marginalne znaczenie SIDS w handlu 
mi dzynarodowym. Pa stwa te nie s  w stanie wykorzysta  efektu skali, uzale nienione s  
od importu, charakteryzuj  si  niskim stopniem wykorzystania zasobów pracy, kulturow  
dominacj  Pó nocy, wysokimi kosztami transportu, infrastruktury i administracji oraz 
wysok  podatno ci  na dzia alno  przest pcz  (m.in. pranie brudnych pieni dzy, narkotyki 
i korupcj ) (Dudzi ski, 1992, Encontre, 2004; Hein, 2004; Jasi ski, 2017b, 2017c 
UNCTAD, 2010). 

Podstawow  konsekwencj  braku dost pu do morza jest konieczno  korzystania 
przez rozwijaj ce si  pa stwa ródl dowe z us ug tranzytowych. Powoduje to nie tylko 
„uzale nienie” ekonomiczne, ale równie  polityczne od s siedzkich pa stw wiadcz cych 
us ugi tranzytowe. Wysokie koszty transportu powoduj , e realne wp ywy z eksportu 
w LLDC s  ni sze od dochodów uzyskiwanych z eksportu (podobnych) towarów przez 
pa stwa o korzystniejszym po o eniu transportowym. Zjawisko to oddzia uje negatywnie 
na ca  gospodark , szczególnie, e wi kszo  z nich cechuje „monokultura rolno-
surowcowa” (Dudzi ski, 1992; Faye, McArthur, Sachs, Snow, 2004, Jasi ski, 2017c; 
UNCTAD, 2010). 

Cz  z pa stw o niekorzystnym po o eniu geograficznym posiada równie  cechy 
pa stw najs abiej rozwini tych (Least Developed Countries – LDC). Do tej ostatniej 
kategorii zaliczane s  jednostki geopolityczne, w których wyst puj  z regu y wszystkie 
(negatywne) cechy gospodarek pa stw Po udnia (por. Czaplicka, 2007; Piasecki, 2003; 
2007) i zachodz  tam wszystkie (lub prawie wszystkie) mechanizmy „g bokich róde  
niedorozwoju”3. W wyniku tego LDC potrzebuj  szczególnej uwagi (wsparcia) ze strony 

                                                 
3 Koncepcje z zakresu ekonomii rozwoju wyja niaj ce mechanizmy „g bokiego ród a rozwoju (niedorozwoju)”, 
odpowiadaj ce za sukcesy i pora ki procesów rozwoju spo eczno-ekonomicznego mo na podzieli  na trzy g ówne 
nurty. Pierwszy zwraca uwag  na czynnik geograficzny. Ma on w pe ni wymiar egzogeniczny. Do g ównych 
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organizacji mi dzynarodowych. S  pa stwami najbardziej zacofanymi – najsilniej 
potrzebuj cymi pomocy zagranicznej (Dudzi ski, 1986, 1992; UNCTAD, 2010, 2018). 

Od wielu lat w literaturze przedmiotu tocz  si  debaty dot. próby odpowiedzi, która ze 
specjalizacji jest najbardziej skuteczna w prze amywaniu zacofania spo eczno-
gospodarczego w pa stwach Globalnego Po udnia. Czy jest ni  specjalizacja turystyczna 
(eksport produktu turystycznego), towarowa, czy te  znacz co na pobudzenie rozwoju 
wp ywa pomoc rozwojowa oraz przekazy (od emigrantów)?  

Pytanie to sta o si  dla autorów pretekstem do zbadania i oceny zwi zku pomi dzy 
wymienionymi specjalizacjami a obecnym poziomem rozwoju spo eczno-gospodarczego 
w grupie ma ych wyspiarskich, ródl dowych, jak i najs abiej rozwini tych pa stw Po udnia. W 
konsekwencji prób  odpowiedzi na pytanie: w jakiej grupie pa stw dana specjalizacja 
proeksportowa (turystyka, handel) czy pomoc z zewn trz (pomoc rozwojowa, przekazy) 
zdeterminowa y w du ym stopniu obecny poziom rozwoju spo eczno-ekonomicznego. 

Dane i metody  

Zgodnie z najnowsz  klasyfikacj  (UNCTAD, 2018) na potrzeby analizy przyj to 83 
pa stwa. 28 z nich posiada cechy SIDS, w tym 7 jest klasyfikowanych jako najs abiej 
rozwini te; 32 o cechach LLDC, z czego 17 najs abiej rozwini tych pa stw bez dost pu do 
morza) oraz ( cznie) 47 pa stw najs abiej rozwini tych.4 Dane wielko ci ( cznych) 
wp ywów z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów (w USD) 
pochodz  z baz Banku wiatowego (Bank wiatowy, 2018) i dotycz  2016 r.5 Ze wzgl du 

                                                                                                                            
elementów wchodz cych w jego sk ad nale y zaliczy  m.in.: klimat, zasoby naturalne oraz po o enie geograficzne 
(blisko  rynków zbytu, izolacja terytorialna, itp.). Zgodnie z perspektyw  „szko y geograficznej” czynnik ten 
mo e mie  rozstrzygaj ce znaczenie dla szans rozwojowych danego kraju. Drugi nurt wyró nia podej cie 
instytucjonalne. W tym przypadku ród a pora ek le  w obszarze z ych, toksycznych instytucji, nieefektywnych 
regu  gry ekonomicznej, które hamuj  (blokuj ) planowany post p. Problem stanowi  mog  le zabezpieczone 
prawa w asno ci, wysokie ryzyko w obrocie towarowym, problemy korupcji czy brak (wielu) instytucji 
redukuj cych koszt transakcyjne. Zwolennicy podej cia „instytucjonalnego” postrzegaj  niedorozwój, raczej jako 
czynnik o wewn trznym charakterze. Zgodnie z t  perspektyw  nie nale y ich szuka  poza dan  gospodark . 
Trzeci z nurtów postrzega jako warunek (szybkiego) rozwoju integracj  z gospodark  wiatow . Wi e si  to 
z rozwojem handlu oraz mo liwie pe ne otwarcie w asnej gospodarki - przeprowadzenie liberalizacji na rynkach 
towarowych i kapita owych. Podstawowym argumentem przedstawicieli trzeciego punktu widzenia jest 
stwierdzenie, e gospodarki otwarte rozwijaj  si  szybciej ni  zamkni te (Garbicz, 2012; Rodrik, 2002; Rodrik, 
Subramanian, 2003). 
4 Pa stwa o cechach SIDS to: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Federacyjne Stany Mikronezji, 
Fid i, Grenada, Jamajka, Kiribati, Malediwy, Mauritius, Nauru, Palau, Republika Zielonego Przyl dka, Samoa, 
Seszele, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Timor Wschodni, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Vanuatu, 
Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy w. Tomasza i Ksi ca, Wyspy Tonga oraz Zwi zek Komorów. 
Pa stwa LLDC to: Afganistan, Armenia, Azerbejd an, Bhutan, Boliwia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, 
Etiopia, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Lesotho, Macedonia, Malawi, Mali, Mo dawia, Mongolia, Nepal, Niger, 
Paragwaj, Republika rodkowej Afryki, Rwanda, Suazi, Sudan Po udniowy, Tad ykistan, Turkmenistan, Uganda, 
Uzbekistan oraz Zambia. Do LDC zalicza si  dodatkowo pa stwa, które nie charakteryzuj  si  typow  dla SIDS 
i LLDC „izolacj ”, takie jak: Angola, Bangladesz, Benin, Birma, D ibuti, Erytrea, Gambia, Gwinea, Gwinea-Bissau, 
Haiti, Jemen, Kambod a, Kongo (Rep. Demokratyczna), Liberia, Madagaskar, Mauretania, Mozambik, Senegal, 
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania oraz Togo (UNCTAD, 2018). 
5 Ze wzgl du na specyfik  ostatnich dwóch zjawisk na potrzeby analizy przyj to (zgodnie z metodologi  Banku 

wiatowego) za pomoc rozwojow  tzw. oficjaln  pomoc rozwojow  (Official Development Assistance - ODA) 
oraz za przekazy - tzw. transfery zarobków emigrantów - w obu przypadkach rodki ujmowane w statystyce 
bilansu p atniczego. 
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na ograniczone ramy artyku u dane te nie zostan  umieszczone w tek cie. W tabeli 1. 
zaprezentowane zosta y policzone podstawowe charakterystyki dla wyszczególnionych 
powy ej zmiennych w poszczególnych grupach krajów. 

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki dla zmiennych w poszczególnych grupach pa stw 

Table 1. Basic characteristics for variables in individual groups of countries 

Charakterystyka 
Pomoc 

rozwojowa 
Przekazy 

Wp ywy 
z turystyki 

Eksport 
towarowy 

 SIDS 

rednia (mln USD) 58,10 157,75 620,02 550,87 

mediana (mln USD) 37,88 30,21 235,00 51,10 

odchylenie standardowe (mln USD) 59,76 487,50 854,37 1574,11 

wspó czynnik zmienno ci (%) 102,86 309,04 137,80 285,75 

sko no  1,57 4,92 1,72 4,44 

minimum (mln USD) 0,08 1,23 2,40 0,20 

maksimum (mln USD) 232,63 2521,82 2864,00 8000,00 

 LLDC 

rednia (mln USD) 827,09 813,28 539,83 4582,34 

mediana (mln USD) 516,18 334,68 331,00 2400,10 

odchylenie standardowe (mln USD) 1001,75 1342,06 677,55 6897,98 

wspó czynnik zmienno ci (%) 121,12 165,02 125,51 150,53 

sko no  2,48 3,54 2,11 3,65 

minimum (mln USD) 33,40 0,00 1,90 93,40 

maksimum (mln USD) 4177,29 6928,13 2855,00 36736,90 

 LDC 

rednia (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 

wspó czynnik zmienno ci (%) 80,17 223,37 95,63 173,42 

sko no  0,96 3,68 0,87 2,61 

minimum (mln USD) 94,34 3,99 16,00 94,00 

maksimum (mln USD) 2535,92 13543,98 919,00 34894,40 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne na podstawie (Bank wiatowy, 2018). 

Najwi ksz  redni  pomoc rozwojow  w 2016 r. otrzyma y pa stwa nale ce do 
grupy LDC, najmniejsz  za  nale ce do grupy SIDS. Wynios y one odpowiednio 894 mln 
USD i 58 mln USD. W grupie LDC, zró nicowanie otrzymanych kwot by o najmniejsze 
(wspó czynnik zmienno ci równy 80%), w porównaniu z kwotami uzyskiwanymi przez 
pa stwa z pozosta ych grup. Najwi ksz  pomoc rozwojow  otrzyma  Afganistan, zaliczony 
do grupy LLDC i LDC, za  najni sz  Antigua i Barbuda (0,08 mln USD). W przeliczeniu 
na jednego mieszka ca, by o to odpowiednio 117 USD i 0,8 USD. Najwi ksz  pomoc 
rozwojow  w przeliczeniu na jednego mieszka ca otrzyma o Tuvalu z grupy SIDS (3034 
USD), za  najmniejsz  wspomniana ju  Antigua i Barbuda. 
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W przypadku otrzymanych przekazów, najwy sz  ich redni  warto  uzyskano 
w grupie LDC (1392 mln USD), za  najni sz  dla SIDS (158 mln USD). Najwy sza 
warto  przekazów wyst pi a w Bangladeszu, pa stwie z grupy LDC, za  najni sza 
w Czadzie i Republice rodkowej Afryki (pa stwach LLDC i LDC). 

Najwy sze rednio wp ywy z turystyki osi gni to w grupie krajów SIDS, ok. 620 mln 
USD, najni sze, ok. 317 mln USD, w pa stwach LDC. Najmniejsza zmienno ci  
uzyskiwanych wp ywów z turystyki charakteryzowa y si  pa stwa z grupy LDC. W 2016 r. 
najwy sze wp ywy z turystyki osi gn y Malediwy zaliczone do grupy SIDS, za  najni sze 
Burundi (pa stwo LLDC i LDC). 

Najwy sze rednie wp ywy z eksportu towarów uzyska y pa stwa z grupy LDC, ok. 
5288 mln USD, za  najni sze, ok. 551 mln USD – pa stwa SIDS. Natomiast kraje z grupy 
LLDC charakteryzowa y si  najmniejszym zró nicowaniem tych wp ywów. Najwi ksza 
warto  eksportowanych towarów uzyskano z Kazachstanie, 36737 mln USD (kraj z grupy 
LLDC), za  najni sz  w Tuvalu (kraj SIDS), 0,2 mln USD. W udziale w PKB, stanowi y 
one odpowiednio 50% i 0,7%. Najwi kszy udzia  eksportu w PKB wyst pi  w Czadzie 
(91%), a najmniejszy, we wspomnianym ju  Tuvalu. 

Warto zauwa y , e w ka dej grupie krajów, wszystkie zmienne charakteryzowa y si  
asymetri  prawostronn  (sko no >0). Wi kszo  krajów uzyskiwa o wp ywy 
o warto ciach poni ej rednich wp ywów. 

Do identyfikacji zale no ci pomi dzy wybranymi zmiennymi charakteryzuj cymi 
poszczególne pa stwa wykorzystany zosta  wspó czynnik korelacji r Spearmana. 
Wspó czynnik ten mierzy si  wspó zale no ci pomi dzy dwiema zmiennymi x i y. 
W przypadku jego u ycia nie jest wymagany rozk ad normalny zmiennych. Wspó czynnik 
korelacji r Spearmana prezentuje si  nast puj co: 

 

gdzie: di to ró nica pomi dzy i-t  rang  dla zmiennej x, a i-t  rang  dla zmiennej y; n to 
liczba obserwacji. 

Wspó czynnik korelacji r Spearmana przyjmuje warto ci z zakresu 1,1 , gdzie znak 
przy warto ci wspó czynnika okre la kierunek korelacji (dodatni – wzrost warto ci jednej 
zmiennej definiuje wzrost warto ci drugiej zmiennej; ujemny – wzrost warto ci jednej 
zmiennej definiuje spadek warto ci drugiej). Warto  bezwzgl dna wspó czynnika korelacji 
okre la si  zale no ci pomi dzy zmiennymi, gdzie 0 to brak zale no ci natomiast 1 to 
idealna korelacja. 

Po obliczeniu wspó czynnika korelacji, dokonano oceny istotno ci statystycznej 
uzyskanej zale no ci. 

W celu oceny istotno ci zale no ci sformu owane zosta y nast puj ce hipotezy:  
H0:r=0 - zale no  jest nieistotna 
H1:r 0 - zale no  jest istotna  

Do weryfikacji hipotezy o zastosowano test t okre lony wzorem: 
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gdzie: rS to wspó czynnik korelacji r-Spearmana, n to liczebno  populacji.  
Warto  testu t porównano z warto ci  istotno ci p. Zwykle w badaniach statystycznych 

przyjmuje si  poziom istotno ci p =0,05. Je eli p<p  to H0 odrzucamy na rzecz H1. 
W tabeli 2. zaprezentowano warto ci wspó czynników korelacji r-Spearmana dla 

poszczególnych par zmiennych w poszczególnych grupach krajów. 

Tabela 2. Wspó czynniki 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 
Grupy krajów 

SIDS LLDC LDC 

pomoc rozwojowa - przekazy 0,24 0,14 0,64* 

pomoc rozwojowa - turystyka -0,33 -0,16 0,62* 

pomoc rozwojowa - eksport 0,12 -0,37* 0,56* 

przekazy - turystyka 0,01 0,40* 0,47* 

przekazy - eksport 0,29 0,10 0,17 

turystyka - eksport 0,68* 0,69* 0,77* 
*- istotny wspó czynnik na poziomie istotno ci 0,05 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne na podstawie (Bank wiatowy, 2018). 

W grupie SIDS, zidentyfikowano, e otrzymana pomoc rozwojowa dodatnio wp ywa 
na wielko  otrzymywanych przekazów, jak równie  na warto  eksportu. Zaobserwowano 
ponadto, e im wi ksze przekazy to wi ksza jest warto  eksportu. Najwy sz  jednak 
zale no  dodatnia i istotna wyst pi a pomi dzy turystyk  a warto ci  eksportu. Zale no  
ujemn  zidentyfikowano pomi dzy wielko ci  pomocy rozwojowej a turystyk . Ponadto, 
w tej grupie pa stw w zasadzie nie wyst pi a zale no  pomi dzy wielko ci  przekazów 
z turystyk  (wspó czynnik korelacji Spearmana równy 0,01). 

W grupie LLDC pomoc rozwojowa w badanym roku dodatnio wp yn a tylko na 
wielko  otrzymanych przekazów. Natomiast pomi dzy pomoc  rozwojow  a turystyk  
i eksportem towarowym wyst pi a zale no  ujemna. Istotn  zale no  dodatni  
zaobserwowano pomi dzy przekazami a turystyk , a tak e turystyk  i eksportem 
towarowym. 

W ostatniej grupie pa stw, tj. LDC, pomi dzy wszystkimi zmiennymi wyst pi a 
zale no  dodatnia. Tylko pomi dzy przekazami a eksportem towarowym by a to zale no  
nieistotna statystycznie. 

Wyniki bada  

W przypadku wszystkich pa stw, na podstawie uzyskanych wyników, mo na by o 
zauwa y  silny dodatni zwi zek pomi dzy turystyk  a eksportem, tzn. im wi kszy eksport 
produktu turystycznego, to tym samym na ogó  wy szy eksport towarowy. Potwierdza to 
ogóln  prawid owo  – eksport – specyficznego produktu turystycznego (sk adaj cego si  
nie tylko z us ug, ale i z tzw. dóbr i urz dze  turystycznych) pobudza równie  wymian  
towarow  (nie tylko import) (Kachniewska, 2012; Wodejko, 1998).  

Rozwój gospodarki turystycznej w pa stwach Po udnia, wraz z kontynuowaniem tej 
specjalizacji powoduje w przypadku wielu SIDS specyficzne zjawisko „zamkni cia” 
(zakleszczenia) na turystycznej cie ce rozwoju (zjawisko „turystycznej” choroby 
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holenderskiej). Turystyczna trajektoria rozwoju w cz ci ma ych pa stw wyspiarskich 
(pomimo wyst powania wielu negatywnych zjawisk ekonomicznych) przyczynia si  (po 
wielu latach specjalizacji turystycznej) do obecnego (wzgl dnie wysokiego) poziomu 
rozwoju spo ecznego (mierzonego wska nikiem HDI) i zamo no ci (dochód na osob  
w PPP w USD). Jest to szczególnie wyra ne w takich SIDS, jak: Antigua i Barbuda, 
Bahamy, Barbados, Palau, Mauritius i Seszele. Pa stwach, których wp ywy z turystyki s  
wysokie (w stosunku do PKB), jak równie  znaczne s  wp ywy z eksportu towarowego 
(w ostatnim przypadku za wyj tkiem Antigui i Barbudy oraz Palau) przy bardzo niskich 
(lub znikomych) wp ywach z pomocy rozwojowej i przekazów. Podobnie wysokie s  
wp ywy z turystyki na Malediwach (maksymalna warto  dla grupy SIDS - patrz: tab. 1), 
w przypadku, których wida  znaczne przyspieszenie rozwoju w ostatnich latach (g ównie 
dzi ki eksportowi produktu turystycznego) i wzgl dnie du e znaczenie eksportu 
towarowego dla gospodarki (eksport ryb) oraz znikome przekazy i pomoc rozwojowa 
(Bank wiatowy, 2018; Jasi ski, 2017b, 2018a). 

Nie mo na jednak odnie  tych wniosków do ca ej grupy SIDS. W cz ci z nich 
(szczególnie w tych o cechach najs abiej rozwini tych) specjalizacja gospodarcza 
przyjmuje form  MIRAB (akronim od: Mi - migration (migracje), R - remittances 
(przekazy), A - aid (pomoc), B - bureaucracy (biurokracja). Modelu, który w obrazowy 
sposób ukazuje zasad  funkcjonowania najs abiej rozwini tych gospodarek. Dominuj cymi 
ród ami gospodarowania s  dwa elementy. Pierwszym jest migracja zarobkowa znacznej 

cz ci mieszka ców do pa stw o du o wy szym poziomie rozwoju gospodarczego 
i przesy anie (przekazy) nabytych rodków finansowych (czy te  rzeczowych). Drugim jest 
otrzymywanie pomocy rozwojowej, do której (wraz z jej wzrostem), potrzebna jest coraz 
wi ksza liczba urz dników do jej wdra ania (rozrost biurokracji) (Bertram, 2006; Bertram, 
Watters, 1984, 1985, 1986; Jasi ski, 2017a, 2017b).  

Wspó cze nie – typowymi cechami modelu MIRAB charakteryzuj  si  gospodarki 
m.in.: Federacyjnych Stanów Mikronezji, Kiribati, Samoa, Timoru Wschodniego, Tuvalu, 
Wysp Marshalla, Wysp w. Tomasza i Ksi cej, Wysp Tonga oraz Zwi zku Komorów. 
Pewne elementy tego modelu zaobserwowa  mo na równie  na innych SIDS, takich, jak: 
Dominika, Republika Zielonego Przyl dka, Nauru, Vanuatu oraz Wyspy Salomona 
(Baldacchino, Bertram, 2009; Bertram, Poirine, 2007; Jasi ski, 2017a, 2017b, 2018b; 
Oberst, McElroy, 2007).  

Znamienne elementy modelu MIRAB („pomocowo-przekazowej” choroby 
holenderskiej) wyst puj  równie  w LLDC - g ównie w Kirgistanie, jak i (w mniejszym 
stopniu) w: Afganistanie, Armenii, Boliwii, Burkinie Faso, Burundi, Lesotho, Malawi, 
Mali, Mo dawii, Nepalu, Nigrze, Republice rodkowoafryka skiej, Ruandzie, 
Tad ykistanie, Ugandzie, Uzbekistanie oraz Zimbabwe (Jasi ski, 2017c, 2018b), jak i m.in. 
w takich LDC, jak: Bangladesz, Birma, Gambia, Haiti, czy Jemen (Bank wiatowy, 2018). 
Potwierdzaj c tym otrzyman  w wyniku badania zale no  dla par zmiennych: pomoc 
rozwojowa - wysoko  przekazów. 

Wyniki uzyskanych zale no ci (szczególnie te dot. zale no ci pomi dzy pomoc  
rozwojow  a pozosta ymi zmiennymi) nale y niew tpliwie wpisa  w nurt dyskusji 
w wiatowej literaturze przedmiotu dot. skuteczno ci pomocy rozwojowej (Easterly, 2006; 
Moyo, 2009; Leszczy ski, 2016) oraz zagadnienia dotychczas s abo zbadanego 
w literaturze przedmiotu, czyli wp ywu przekazów od emigrantów na gospodark  pa stw 
Po udnia (por. Brzozowski, Szarucki, 2010; Sta kiewicz, 2017,2018).  
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Analizuj c bowiem poziom rozwoju spo eczno-ekonomicznego wielu pa stw z ka dej 
z badanych grup (SIDS, LLDC, LDC) stwierdzi  nale y, e tam gdzie rodki pomocowe 
i przekazy p yn  w znacznych ilo ciach (i d ugim okresie czasu) wytwarza si  specyficzne 
zjawisko izolacji od powi za  handlowych ze wiatem. Proces integracji z gospodark  
wiatow  nie zachodzi (por. przypis 3), co wp ywa na niski poziom rozwoju tych pa stw. 

Natomiast, gdy jest du a zbie no  pomi dzy intensywnym w czeniem si  w nurty 
gospodarki wiatowej (szczególnie poprzez eksport produktu turystycznego i eksport 
towarowy) tam nast puje znaczne prze amanie stagnacji gospodarczej i wej cie na drog  
rozwoju. Potwierdzaj c ekonomiczn  prawid owo , e, aby pobudzi  procesy rozwojowe 
nale y w cza  si  w procesy gospodarki wiatowej. Izolacja – ycie z pomocy z zewn trz 
(pomoc rozwojowa, przekazy) rozwoju nie powoduje. 

Podsumowanie 

Literatura przedmiotu badaj ca kwestie problemów „g bokich róde  rozwoju 
(niedorozwoju)” pa stw Globalnego Po udnia, akcentuj ca czynnik geograficzny jako jego 
g ówn  determinant , wyró nia trzy typy pa stw: ma e pa stwa wyspiarskie (SIDS), 
pa stwa ródl dowe (bez dost pu do morza) (LLDC) oraz dodatkowo pa stwa najs abiej 
rozwini te (LDC). Zgodnie z najnowsz  klasyfikacj  (na potrzeby badania) przyj to 59 
pa stw, które spe nia y cechy ww. grup (UNCTAD, 2018). 

Dla ka dej grupy pa stw wybrano po cztery zmienne: pomoc rozwojow  (w mld USD), 
przekazy (w mld USD), wp ywy z turystyki (w mld USD) oraz warto  eksportu towarowego 
(w mld USD). Na podstawie bada  stwierdzono silny istotny dodatni zwi zek pomi dzy 
turystyk  a eksportem, tzn. im wi kszy eksport produktu turystycznego, to tym samym na 
ogó  wy szy eksport towarowy, co potwierdza ogóln  prawid owo , e eksport 
specyficznego produktu turystycznego, pobudza równie  wymian  towarow . Ponadto, 
w grupie SIDS, zidentyfikowano, e otrzymana pomoc rozwojowa dodatnio wp ywa na 
wielko  otrzymywanych przekazów, jak równie  na warto  eksportu. Zaobserwowano, e 
im wi ksze przekazy to wi ksza jest warto  eksportu. W grupie LLDC otrzymana pomoc 
rozwojowa dodatnio wp yn a tylko na wielko  otrzymanych przekazów. Natomiast 
pomi dzy pomoc  rozwojow  a turystyk  i eksportem towarowym wyst pi a zale no  
ujemna. W grupie LDC, pomi dzy wszystkimi zmiennymi wyst pi a za  zale no  dodatnia. 

Niniejsze badanie (na bazie wcze niejszych wyników bada  - Jasi ski, 2017a, 2017b, 
2017c, 2018a, 2018b), umo liwi o potwierdzenie (podtrzymanie) przez autorów 
postawionej tezy, która zak ada a, e specjalizacja turystyczna (eksport produktu 
turystycznego), jak i towarowa wp ywaj  (w d ugim okresie) na pobudzenie procesów 
rozwojowych - szczególnie w grupie SIDS. Dalsza analiza umo liwi a tak e wykazanie, e 
zale no  wyst puj ca w cz ci pa stw ze wszystkich kategorii pomi dzy pomoc  
rozwojow  i przekazami doprowadza do wyst powania specyficznego zjawiska 
(okre lonego modelem MIRAB).  

Na podstawie uzyskanych wyników bada  nie mo na jednak uogólnia  i rozci gn  
wniosków na wszystkie pa stwa z poszczególnych grup: SIDS, LLDC i LDC. 
Przeprowadzone badanie stanowi jednak dobry wst p do dalszych pog bionych bada  
i próby odpowiedzi na nieco inaczej postawione pytanie: w jakim pa stwie dana 
specjalizacja proeksportowa (turystyka, handel) czy pomoc z zewn trz (pomoc rozwojowa, 
przekazy) zdeterminowa y w du ym stopniu obecny poziom rozwoju spo ecznego 



Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narz dzia…     207 

i zamo no ci. Tego rodzaju pytania bowiem nale y stawia  jednak w odniesieniu do 
poszczególnych pa stw. Próby generalizacji (w przypadku pa stw Po udnia) wydaj  si  
by  skazane na niepowodzenie. 
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Synopsis. Celem artyku u by o przedstawienie zmian na rynku jab ek w Polsce w latach 2005-2016. 
W analizowanym okresie nast pi o wyra ne zwi kszenie znaczenia jab ek w polskiej produkcji 
sadowniczej. Odnotowano dynamiczny wzrost zbiorów, przy ograniczonym wzro cie powierzchni. 
W tym czasie odnotowano równie  zmiany w strukturze odmianowej jab ek. Umacnia  si  udzia  
odmiany Idared oraz wzrasta o znaczenie odmian Gala i Ligol. Tendencj  spadkow  charakteryzowa a 
si  natomiast konsumpcja jab ek, a ich znaczenie w strukturze spo ycia owoców mala o na korzy  
owoców po udniowych. W badanym okresie wzrasta a wielko  i warto  sprzeda y zagranicznej 
jab ek, a tak e zasz y du e zmiany w strukturze geograficznej eksportu.  

S owa kluczowe: jab ka, 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 pocz tku rozwoju polskiego sadownictwa uprawa jab oni i produkcja jab ek mia a 
bardzo du e znaczenie w produkcji ogrodniczej i rolniczej. Dzi ki post powi 
w sadownictwie, a przede wszystkim zmianie technologii produkcji z niskopiennych sadów 
jab oniowych na kar owe, roczne zbiory jab ek na przestrzeni ostatnich kilkudziesi ciu lat 
wzros y do ok. 4 mln ton. W chwili obecnej nasz kraj, po Chinach i USA jest trzecim, 
najwi kszym producentem tego gatunku owoców na wiecie, natomiast w ród krajów 
europejskich zajmujemy zdecydowanie pierwsze miejsce (Buga a, 2014). Wielko  
produkcji w rekordowym, 2016 roku wynios a ponad 4 mln ton, co pozwoli o nam 
zdecydowanie wyprzedzi  takie kraje jak W ochy, Francja czy Niemcy, gdzie zbiory 
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osi gn y poziom, wynosz cy odpowiednio ok. 2 mln ton, 1,5 mln ton i 1 mln ton (WAPA, 
2017). O du ym znaczeniu produkcji jab ek w Polsce wiadczy przede wszystkim ich 
bardzo wysoki udzia  w krajowej produkcji owoców, który w latach 2005-2016 wyniós  
rednio ponad 70%. W tym samym czasie, w UE stanowi y one ok. 30% wszystkich 

zbieranych owoców. Wysoki poziom produkcji sprawia, e nasz kraj znajduje si  te  
w pierwszej dziesi tce najwi kszych wiatowych eksporterów jab ek. W ród krajów 
europejskich wyprzedzaj  nas tutaj tylko W ochy i Francja. rednio co roku w latach 2005-
2016 za granic  sprzedawano ok. 30% zebranych jab ek. Znaczna cz , bo ok. 40% 
produkcji kierowana jest do przetwórstwa, w tym g ównie na produkcj  zag szczonego 
soku jab kowego, przeznaczanego w ok. 90% na eksport (Kierczy ska, 2015).  

Na konkurencyjno  polskich jab ek oraz ich przetworów na wiatowym i europejskim 
rynku wp ywa przede wszystkim wysoka produkcja i od kilkunastu lat widoczna wyra nie 
coraz lepsza jako  owoców, która umo liwia zdobywanie nowych rynków zbytu. Zmiany 
zachodz ce na rynku jab ek s  wynikiem oddzia ywania szeregu czynników, spo ród 
których najwi ksze znaczenie maja czynniki przyrodnicze, ekonomiczne i polityczne.  

Celem niniejszego opracowania by o przedstawienie i ocena zmian na rynku jab ek 
w Polsce w latach 2005-2016. 

Materia  i metodyka bada  

Analiz  oparto na danych wtórnych, pochodz cych z publikacji G ównego Urz du 
Statystycznego „Wyniki produkcji ro linnej w latach 2005-2016” oraz Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej "Rynek owoców i warzyw" z lat 2006-2017. 

W opracowaniu przedstawiono zmiany, jakie zasz y w latach 2005-2016 w produkcji, 

konsumpcji i eksporcie jab ek. Szczegó owo zbadano powierzchni  upraw i zbiory jab ek, 

z uwzgl dnieniem struktury odmianowej, a tak e okre lono znaczenie produkcji jab ek 

w ca ej produkcji sadowniczej. Przedstawiono zmiany w wielko ci, warto ci i strukturze 

geograficznej eksportu jab ek oraz zdefiniowano udzia  sprzeda y zagranicznej jab ek 

w eksporcie wszystkich owoców. Dla okre lenia tendencji na rynku jab ek pos u ono si  

metod  regresji liniowej, natomiast w celu zdefiniowania procentowych zmian 

w porównywanych okresach zastosowano wska niki dynamiki.  

Powierzchnia upraw jab oni i zbiory jab ek 

W latach 2005-2016 jab ka w Polsce uprawiano rednio co roku na powierzchni 

406,4 tys. ha. Podobnie jak w areale upraw wszystkich owoców nie nast pi y tutaj wyra ne 

zmiany i stwierdzono tylko niewielk  tendencj  wzrostow . Co roku ich uprawy 

zwi ksza y si  przeci tnie o 0,5 tys. ha (rys.1). Porównuj c skrajne analizowane lata 

stwierdzono wzrost o 7,5 tys. ha, tj. 4,4%. Najmniejszy area  jab oni, 162 tys. ha 

odnotowano w 2006 roku, natomiast najwy szy, wynosz cy 194,7 tys. ha w 2012 roku. 

Powierzchnia sadów jab oniowych stanowi a w tym okresie rednio 43,7% wszystkich 

upraw owoców oraz 65,2% area u drzew owocowych. Porównuj c lata 2005 i 2016, udzia  

jab oni w strukturze powierzchni upraw wszystkich owoców zwi kszy  si  o 1,8 pkt. proc., 

a w grupie owoców z drzew znaczenie omawianego gatunku wzros o jeszcze wyra niej, bo 

o 5,2 pkt. proc. By o to bezpo rednio wynikiem zmian jakie zasz y w analizowanym 
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okresie w powierzchni tych trzech grup. Porównuj c skrajne analizowane lata, stwierdzono 

wzrost area u upraw jab oni o 4,4%, ogólna powierzchnia upraw owoców wzros a zaledwie 

o 0,3%, natomiast ilo  hektarów przeznaczanych pod sady zmniejszy a si  o 3,1%.  
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Rys. 1. Powierzchnia owoców ogó em, sadów i jab oni w Polsce w latach 2005-2016 

Fig. 1. Total area of fruit, orchards and apple trees in Poland in 2005-2016  

ród o: obliczenia w asne na podstawie (Rynek owoców..., 2006-2017) 

Dominacja jab ek w polskim sadownictwie jeszcze wyra niej widoczna by a patrz c 

na wyniki analizy uzyskiwanych efektów produkcyjnych. rednie zbiory jab ek wynios y 

w badanym okresie 2597,2 tys. ton, a ich wielko  rednio z roku na rok wzrasta a 

o 147,2 tys. ton (rys. 2). Porównuj c pierwszy i ostatni rok analizy, stwierdzono 

zwi kszenie produkcji o 73,7%, z poziomu 2075 do 3604,2 tys. ton.  

Omawiaj c zbiory owoców nale y wspomnie  o du ej ich zmienno ci, uzale nionej 

g ównie od warunków atmosferycznych. Najwi cej, 3604,2 tys. ton jab ek zebrano w 2016 

roku, a wyra nie najmniej w latach 2007 i 2010, gdy produkcja osi gn a poziom 

wynosz cy odpowiednio 1040 i 1888,9 tys. ton. Tak niskie zbiory by y wynikiem bardzo 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w tych latach. W 2007 roku bezpo redni  

przyczyn  by y przymrozki w okresie kwitnienia, natomiast w 2010 roku nadmierne opady 

i ekstremalne temperatury (Wyniki produkcji ro linnej… 2008, 2011). Dysproporcja 
mi dzy latami 2016 i 2007, tj. latami z najwi ksz  i najmniejsz  produkcj  wynios a ponad 
2,5 mln ton. Najwi ksza ró nica w zbiorach w dwóch nast puj cych po sobie okresach, 
dotyczy a lat 2007 i 2008 i osi gn a poziom blisko 1,8 mln ton.  

W latach 2005-2016 nast pi  wyra ny wzrost zbiorów wszystkich owoców oraz tych 
uprawianych w sadach i wyniós  on odpowiednio 58,7% i 67,9%. Wyra ne zwi kszenie 
produkcji, przy minimalnym wzro cie lub nawet spadku powierzchni uprawnej owoców 
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by o nast pstwem wyra nych zmian, jakie zasz y w polskim sadownictwie na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat. Szczególn  uwag  nale y zwróci  tutaj na zmiany w technologii 
produkcji, modernizacj  gospodarstw i wynikaj cy z nich wzrost plonów. Nale y 
zauwa y , e podobnie jak w przypadku powierzchni, zmiany w produkcji jab ek by y 
wi ksze ni  w zbiorach wszystkich owoców czy owoców z drzew. Wp yn o to na 
zwi kszenie znaczenia jab ek w strukturze zbiorów owoców. W badanym okresie stanowi y 
one rednio 72,7% wszystkich zbieranych owoców oraz 86,7% owoców z drzew. Ich udzia  
w jednej i drugiej grupie zwi kszy  o odpowiednio 6,6 i 3,0 pkt. proc.  
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Rys. 2. Zbiory owoców ogó em, owoców z drzew i jab ek w Polsce w latach 2005-2016 

Fig. 2. Total fruit crops, fruit from trees and apples in Poland in 2005-2016 

ród o: obliczenia w asne na podstawie (Rynek owoców ... 2006-2017) 

Charakterystyczn  cech  polskiej produkcji jab ek jest bardzo du a ró norodno  
uprawianych odmian, przy czym trzy z nich, tj. Idared, Jonagold i Szampion stanowi  
blisko 40% nasadze  oraz zbiorów (tab. 1). Z trzech w/w odmian najwi ksz  powierzchni  
zajmowa  Idared. W latach 2013-2016 roczny area  jej nasadze  wyniós  rednio 33,8 tys. 
ha, natomiast rednie roczne zbiory osi ga y poziom 619,1 tys. ton. Stanowi o to 18,5% 
powierzchni jab oni i 19% wielko ci produkcji jab ek. Udzia  w powierzchni i zbiorach 
jab ek Jonagold i Szampion wynosi  odpowiednio 9,7% i 10,6% oraz 9,8% i 11,3%. 
Znaczenie pozosta ych odmian jab oni by o zdecydowanie mniejsze, gdy  odsetek 
powierzchni i zbiorów adnej z nich nie przekracza  10%, a w przypadku wi kszo ci nawet 
5%.  

Wydzielenie trzech podokresów w latach 2005-2016 umo liwi o zdefiniowanie 
najwa niejszych zmian jakie zasz y w strukturze odmianowej jab ek w analizowanym 
okresie. 
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Tabela. 1. Powierzchnia jab oni i zbiory jab ek w Polsce wg odmian 

Table 1. Apple area and apple crops in Poland by variety 

Wyszczególnienie 2005-2008 2009-2012 2013-2016 

Dynamika zmian 
2013-2016 
/2005-2008 

2005-2008=100 

 Powierzchnia 

 [tys. ha] [%] [tys. ha] [%] [tys. ha] [%]  

Idared 27,1 15,9 30,2 16,6 33,8 18,5 124,7 

Jonagold 19,0 11,2 19,6 10,9 17,7 9,7 93,0 

Szampion 16,5 9,7 18,4 10,2 19,4 10,6 117,4 

Lobo 13,7 8,0 12,2 6,8 7,3 4,0 53,6 

Cortland 14,2 8,4 13,7 7,6 8,8 4,8 62,2 

Gloster 10,2 6,0 10,5 5,8 10,1 5,6 99,3 

Golden Delicious 7,6 4,5 7,8 4,3 7,5 4,1 99,0 

Ligol 7,0 4,1 9,4 5,1 14,0 7,7 200,4 

Elstar 5,0 2,9 5,0 2,8 5,6 3,1 111,6 

Red Delicious 4,4 2,6 4,3 2,4 3,5 1,9 79,1 

Gala 3,8 2,3 5,1 2,8 6,9 3,8 182,2 

Antonówka 3,2 1,9 3,9 2,1 4,3 2,4 134,6 

Pozosta e 38,2 22,6 40,8 22,5 42,9 23,6 112,3 

 Zbiory 

 [tys. ton] [%] [tys. ton] [%] [tys. ton] [%]  

Idared 299,5 14,2 383,7 15,3 619,1 19,0 206,7 

Jonagold 218,5 10,7 271,9 11,1 318,6 9,8 145,8 

Szampion 200,7 9,7 287,9 11,7 367,7 11,3 183,2 

Lobo 173,9 8,3 164,5 6,8 125,2 3,8 72,0 

Cortland 173,1 8,2 174,9 7,2 145,8 4,5 84,2 

Gloster 132,5 6,3 184,5 7,6 198,5 6,1 149,8 

Golden Delicious 95,5 4,7 120,9 4,9 142,5 4,4 149,2 

Ligol 97,4 4,8 145,8 5,8 274,9 8,4 282,3 

Elstar 56,4 2,8 68,8 2,8 100,2 3,1 177,6 

Red Delicious 54,7 2,7 53,7 2,2 54,6 1,7 100,0 

Gala 61,8 3,1 79,5 3,2 135,4 4,1 218,9 

Antonówka 38,2 1,8 42,8 1,7 66,3 2,0 173,4 

Pozosta e 460,6 22,6 489,8 19,7 709,1 21,8 154,0 

ród o: obliczenia w asne na podstawie (Wyniki produkcji ro linnej w latach 2005-2016). 

Porównuj c lata 2005-2008 i 2012-2016 swoj  pozycj  lidera umocni a odmiana 
Idared, której nasadzenia wzros y o blisko 25% a zbiory ponad dwukrotnie. Spowodowa o 
to wzrost udzia u tej odmiany o 2,6 pkt. proc. w powierzchni i 4,7 pkt. proc. w zbiorach. 
Z trzech najwa niejszych odmian wzros o nieco znaczenie Szampiona, natomiast 
zmniejszy  si  nieco odsetek w strukturze odmiany Jonagold. Bior c pod uwag  wszystkie 
odmiany, w analizowanym okresie najbardziej wzros a powierzchnia nasadze  odmian 
Ligol oraz Gala, o odpowiednio 100,4% i 82,2%. Jeszcze bardziej, bo o 182,3% i 118,9% 
zwi kszy y si  ich zbiory. Zmniejszenie powierzchni odnotowano w przypadku wi kszo ci 
odmian, z wyj tkiem kilku, zw aszcza tych, o których wspomniano powy ej. Na tej li cie 
znalaz y si  g ównie odmiany Lobo i Cortland, które w latach 2005-2008 nale a y do 
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pierwszej pi tki uprawianych odmian, jednak w ostatnim analizowanym podokresie 
zdecydowanie straci y na znaczeniu, co by o wynikiem zmniejszenia powierzchni ich 
nasadze  o odpowiednio ok. 50% i 40%. G ówn  przyczyn  tych zmian by y ograniczone 
mo liwo ci eksportu tych odmian, spowodowane ich nieprzydatno ci  do transportu oraz 
du  wra liwo ci  na choroby. Z tego wzgl du znaczenie tych odmian ogranicza si  
w du ej mierze do sprzeda y na krajowym rynku detalicznym. 

Najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o doborze odmian jest rynek i preferencje 
konsumentów (www.ogrodnictwo.expert.pl). Struktura odmianowa jab ek w Polsce jest 
równie  tym uwarunkowana. Dominacja odmiany Idared wynika przede wszystkim 
z du ego zainteresowania t  odmian , g ównie w krajach wschodniej i po udniowo-
wschodniej Europy, gdzie kierowany jest g ównie eksport z Polski (www.e-sadownictwo). 
Zdecydowan  zalet  tej odmiany jest wysoka plenno , atwo  w produkcji, du a 
tolerancja na d ugi transport i mo liwo  przechowywania w zwyk ej ch odni, a przez 
krótki czas nawet w przechowalni. Ceny uzyskiwane za owoce tej odmiany s  jednak 
bardzo niskie, cz sto kszta tuj ce si  na granicy op acalno ci. Mo na te  spodziewa  si , e 
ze wzgl du na wzrost produkcji jab ek w Rosji i na Ukrainie i coraz bardziej ograniczone 
mo liwo ci jej eksportu zainteresowanie polskich sadowników t  odmian  zacznie si  
zmniejsza . Nale y jeszcze raz podkre li , e jest to typowa odmiana eksportowa, gdy  
krajowi konsumenci nie lubi  jej. Zdecydowanie bardziej preferuj  np. odmian  Szampion, 
która ze wzgl du na s odki smak, swoich zwolenników znajduje równie  w krajach Europy 
wschodniej oraz kilku krajach Europy zachodniej. Podobnie jak odmiana Idared jest plenna 
i atwa w produkcji, a ceny z jej sprzeda y s  wy sze. Odmian  godn  podkre lenia 
i maj c  przysz o  w polskich sadach jest odmiana Gala, która ju  wcze niej zosta a 
wymieniona jako jedna z dwóch najbardziej zyskuj cych na popularno ci w ostatnich 
kilkunastu latach. Wzrost nasadze  wynika tu g ównie ze wzgl dów ekonomicznych 
i faktu, i  owoce tej odmiany a zw aszcza jej paskowane sporty mo na sprzedawa  na 
ca ym wiecie po atrakcyjnych cenach. Ceny uzyskiwane w eksporcie nale  do 
najwy szych spo ród wszystkich uprawianych odmian. Poza tym jab ka te maj  dobry 
smak, pi kny kolor i atwo si  przechowuj . Polacy w celach konsumpcyjnych nabywaj  
najch tniej jab ka du e, dobrze wybarwione, cz ciej odmiany czerwone ni  zielone, 
niekoniecznie s odkie (Bobrowska, 2013). St d te  wspomniany wcze niej wzrost 
popularno ci odmiany Ligol, a zw aszcza jej czerwonych sportów. Odmiana ta 
charakteryzuje si  kwa nym smakiem, a jej owoce spe niaj  wy ej wymienione 
wymagania. Na obecn  chwil  traci ona jednak swoja popularno  na rynkach 
eksportowych, zatem ma znaczenie g ównie w sprzeda y krajowej. 

Omawiaj c struktur  odmianow  jab ek w Polsce nale y zaznaczy , i  jest ona 
zupe nie odmienna od tej na wiecie czy nawet w innych krajach Unii Europejskiej. Na 
wiatowych rynkach dominuj  odmiany jednokolorowe, takie jak Golden Delicious, Red 

Delicious oraz Gala, które stanowi  oko o 50% wiatowej (WAPA 2017). Ich odsetek 
w polskiej produkcji w ostatnich kilkunastu latach nie przekroczy  10%. W krajach Unii 
Europejskiej, w 2016 roku najwi ksze zbiory odnotowano w przypadku odmian Golden 
Delicious, Gala oraz Idared, a wynosi y one odpowiednio 2406 tys. ton, 1314 tys. ton oraz 
965 tys. ton (WAPA 2017). Stanowi y one ok. 20%, 11% i 8% europejskiej produkcji. 
Udzia  tych trzech odmian w polskich zbiorach wyniós  natomiast nieca e 20%. W Polsce 
dominuj  ci gle jeszcze jab ka dwukolorowe i jak informowa  w roku 2017 prof. Makosz, 
chocia  odsetek wszystkich jednokolorowych odmian w polskiej produkcji wynosi 47%, to 
udzia  odmian jednokolorowych, które znajduj  zbyt i spe niaj  normy rynków 
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zagranicznych osi ga poziom tylko 23% (www.e-sadownictwo.pl). Wyra nie podkre la  on 
równie , e istnieje konieczno  zmian w strukturze odmianowej jab ek w Polsce na 
korzy  odmian jednokolorowych, natomiast udzia  jab ek dwukolorowych nie powinien 
przekracza  20-30%. Do odmian, które polscy sadownicy powinni w szczególno ci 
uwzgl dni  w swoich nasadzeniach, nale  wy ej wymienione odmiany, tj. Gala i jej 
paskowane sporty oraz Golden Delicious, a tak e nowe odmiany zyskuj ce coraz bardziej 
na popularno ci na rynkach zagranicznych, takie jak Jonaprince, Mutsu czy Pinova. 

Konsumpcja jab ek  

Z polskiej produkcji jab ek, oko o 50%, ton kierowanych jest na rynek jab ek 
deserowych. Wykorzystywane s  one do spo ycia w stanie wie ym w kraju oraz 
przeznaczane s  na eksport. Pozosta a cz  trafia do przetwórstwa. Rosn ca na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat produkcja jab ek i ich przetworów nie idzie w parze niestety ze 
wzrostem ich spo ycia. S  one w naszym kraju traktowane przez wielu konsumentów jako 
dobra ni szego rz du wobec owoców po udniowych, których spo ycie w ostatnich latach 
wzrasta i które zwi kszaj  swoje znaczenie w strukturze konsumpcji owoców. Na 
przestrzeni analizowanych 12 lat spo ycie owoców wie ych wynosi o rednio 40,7 
kg/os/rok i co roku zmniejsza o si  o 0,06 kg/os. (rys.3). Najbardziej wyra ny spadek 
konsumpcji widoczny by  do roku 2011, gdy zmniejszy a si  ona z 43,2 do 37,7 kg/os/rok, 
natomiast w dalszych latach nast pi  minimalny wzrost spo ycia do poziomu 42 kg/os/rok. 
Ilo  konsumowanych owoców by a zatem bardzo zbli ona do tej z pierwszych lat analizy, 
a porównuj c lata 2005 i 2016 stwierdzono spadek zaledwie o 3%. 
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Rys. 3. Spo ycie owoców ogó em, jab ek i owoców po udniowych w Polsce w latach 2005-2006 

Fig. 3. Consumption of total fruits, apples and exotic fruits in Poland in 2005-2016 

ród o: obliczenia w asne na podstawie (Rynek owoców ... 2006-2017). 
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W latach 2005-2016 nast pi y wyra ne zmiany w strukturze spo ycia owoców. 
Najwa niejsze z nich to wzrost udzia u owoców po udniowych, w tym g ównie bananów 
oraz spadek znaczenia jab ek. rednie, roczne spo ycie jab ek w badanym okresie wynios o 
15,2 kg/os, jednak na przestrzeni lat sukcesywnie mala o, z poziomu 20 kg/os/rok w roku 
2005 do 13 kg/os/rok w ostatnim roku analizy, co oznacza spadek o blisko 35%. 
Najwi ksze zmniejszenie konsumpcji odnotowano w pierwszych czterech latach analizy, 
do roku 2008, jednak pocz tek tendencji spadkowej dotyczy okresu ju  od roku 2002 
(J der, 2014). Przyczyn  tych zmian by o zwi kszenie spo ycia owoców po udniowych, 
które z powodzeniem konkurowa y cen  z naszymi krajowymi owocami. Ponadto wzros a 
konsumpcja przetworów owocowych, g ównie soków i nektarów i ogólnie zacz  zmienia  

si  model ywienia w kierunku wzrostu ywienia tzw. fast food. (Nosecka i in., 2012). Po 
2008 roku nast pi a kilkuletnia stabilizacja, a nawet wzrost spo ycia jab ek, co by o przede 
wszystkim wynikiem intensywnie prowadzonych w naszym kraju kampanii promuj cych 
spo ycie jab ek. Jak ju  wcze niej wspomniano w ostatnich kilkunastu latach wzros a 
wyra nie konsumpcja owoców po udniowych z poziomu 8,6 do 15 kg/os/rok, tj. o 73,6%. 
Na skutek tych zmian a tak e wzrostu spo ycia innych, nowych lub wcze niej rzadko 
konsumowanych gatunków owoców, udzia  jab ek w strukturze spo ycia owoców zmala  
o ponad 15 pkt. proc. 

Eksport jab ek 

Zmniejszenie konsumpcji jab ek w ostatnich kilkunastu latach na rynku wewn trznym 
wywo a o potrzeb  zagospodarowania ich wzrastaj cej produkcji poprzez eksport 
(Nosecka, 2014).  

W latach 2005-2016 corocznie wywo ono za granic  rednio 753,6 tys. ton jab ek 
(tab. 2). Udzia  eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji jab ek wyniós  
w badanym okresie rednio 29,8%, a porównuj c skrajne analizowane lata wzrós  o blisko 
10 pkt. proc. z 20,5% do 30,3%. Wolumen eksportu jab ek systematycznie zwi ksza  si  
z poziomu 426,3 tys. ton w pierwszym roku analizy do 1092,1 tys. ton w 2016 roku, co 
oznacza o wzrost o 156,2%. Co roku wielko  eksportu wzrasta a rednio o 58,3 tys. ton. 
W jeszcze szybszym tempie wzrasta y wp ywy ze sprzeda y zagranicznej jab ek. rednio 
co roku warto  ich eksportu wynosi a 235 mln euro, a na przestrzeni badanych lat 
zwi kszy a si  ponad 3 krotnie, z 91,3 do 316,8 mln euro. rednio z roku na rok by  to 
wzrost rz du 27,2 mln euro. 

W tym czasie zwi kszy  si  tak e udzia  jab ek w eksporcie wszystkich owoców. 
W uj ciu ilo ciowym wzrós  z 67,4% do 79,9%, a w uj ciu warto ciowym z 40,3% do 
53,5%. rednio w latach 2005-2016 jab ka stanowi y 74,3% wszystkich wywo onych 
zagranic  owoców, a udzia  wp ywów z ich sprzeda y stanowi  przeci tnie 51,2% warto ci 
eksportu owoców.  

Najwi cej jab ek, 1230,4 tys. ton, za rekordow  kwot  446,6 mln euro, sprzedano 
zagranic  w 2013 roku. W kolejnym roku odnotowano jednak wyra ny spadek, który by  
konsekwencj  rosyjskiego embarga, wprowadzonego w sierpniu 2014 roku. W kolejnych 
latach sta o si  ono g ówn  przyczyn  nadprodukcji jab ek w naszym kraju i spowodowa o 
istotne zmiany w strukturze geograficznej ich eksportu. 
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Tabela 2. Wielko  i warto  polskiego eksportu owoców ogó em oraz jab ek w latach 2005-2016 

Table 2. The volume and value of Polish total fruit and apples exports in 2005-2016 

Wyszcze- 
gólnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dynamika 
zmian 

2016/2005  
2005=100 

  Wielko  eksportu (tys.ton)   

Owoce 
ogó em 

633 583 646 654 993 913 776 1264 1515 1370 1176 1366 215,9 

Jab ka  426 398 450 410 777 725 534 958 1230 1096 946 1092 256,2 

  Udzia  jab ek w wielko ci eksportu owoców ogó em (%)   

  67,4 68,3 69,6 62,8 78,2 79,4 68,7 75,8 81,2 80,0 80,5 79,9   

  Warto  eksportu (mln euro)   

Owoce 
ogó em 

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 

Jab ka  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 

  Udzia  jab ek w warto ci eksportu owoców ogó em (%)   

  40,3 45,5 45,1 41,7 55,6 55,8 50,8 54,4 61,4 57,4 52,8 53,5   

ród o: obliczenia w asne na podstawie (Rynek owoców..., 2006-2017). 

W latach 2005-2016 najwi ksze ilo ci jab ek kierowano do krajów Wspólnoty 
Niepodleg ych Pa stw, rednio corocznie 521,5 tys. ton, co stanowi o 66,2% polskiego 
eksportu tych owoców (tab.3). Kolejnymi pod wzgl dem wolumenu sprzeda y by y 
pa stwa UE-13, do których eksportowano rednio 152,4 tys. ton jab ek oraz pa stwa 
UE-15 z wynikiem 85,8 tys. ton. Udzia y tych dwóch grup krajów wynios y odpowiednio 
19,4% i 10,4%. Odsetek eksportu do pozosta ych pa stw kszta towa  si  na rednim 
poziomie 3,5%. Bior c pod uwag  znaczenie poszczególnych krajów, zdecydowanie 
najwi kszymi importerami naszych jab ek by y Rosja i Bia oru  oraz Ukraina, do których 
na przestrzeni badanych lat sprzedano odpowiednio 27,7%, 20,8% i 13,1% owoców. W ród 
krajów Nowej Wspólnoty najwi cej, bo 6,4% kierowano na Litw , natomiast spo ród 
pa stw UE-15 najwi kszym odbiorc  naszych jab ek by y Niemcy z 4,9% udzia em w 
eksporcie. Najmniejsze znaczenie w strukturze geograficznej eksportu mia y kraje 
pozosta e, których redni udzia  wyniós  3,5%. Ich znaczenie na przestrzeni lat jednak 
wzrasta o, a ceny uzyskiwane ze sprzeda y jab ek w tych pa stwach osi ga y najwy sze 
warto ci, wynosz ce rednio 0,44 euro/kg. Spo ród tych krajów, polskim eksporterom 
najwi cej p acono w Indiach, Norwegii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 
odpowiednio 0,59, 0,58 i 0,56 euro/kg. Je eli chodzi o inne grupy krajów na drugim 
miejscu uplasowa y si  kraje UE-15, z wynikiem 0,40 euro/kg, a za nimi kraje UE-13, ze 
rednimi cenami 0,36 euro/kg. Zdecydowanie najni sze ceny uzyskiwano w krajach WNP, 

a kszta towa y si  one na rednim poziomie 0,29 euro/kg. Najmniej za jab ka pochodz ce 
z Polski p acono w Kazachstanie, Mo dawii i na Ukrainie, odpowiednio 0,21, 0,22 
i 0,25 euro/kg. rednia cena jab ek uzyskiwana w eksporcie w latach 2005-2016 wynios a 
0,32 euro/kg.  

Na przestrzeni badanych lat w strukturze geograficznej eksportu zasz y du e zmiany. 
W celu zobrazowania tych zmian badany okres podzielono, na 4 podokresy, przy czym 
w ostatnim z nich, tj. latach 2014/2015, ze wzgl du na najwi ksze zmiany w tym 
podokresie przedstawiono tak e warto ci dla poszczególnych lat. Uwzgl dniaj c dwa 
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skrajne podokresy zwi kszy  si  eksport do wszystkich grup pa stw, przy czym 
w strukturze wzros o znaczenie krajów UE-15, WNP oraz krajów pozosta ych, a jedyn  
grup , której udzia  zmniejszy  si  by y pa stwa Nowej Wspólnoty. Odsetek jab ek 
wysy anych do krajów UE-12 spad  z 43,8% do 25,1%.  

Tabela 3. Struktura geograficzna polskiego eksportu jab ek w latach 2005-2016 

Table 3. Geographical structure of Polish apple exports in 2005-2016 

Kraje 

2005/2006- 
2007/2008 

2008/2009-
2010/2011 

2011/2012- 
2013-2014 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 
2014/2015-
2016/2017 

Dynamika 
zmian 

2016/2017 
/ 2005/2006  
2005/2006=

100 
tys.  
ton 

%  
tys.  
ton 

%  
tys. 
ton 

%  
tys. 
ton 

%  
tys. 
ton 

%  
tys. 
ton 

%  
tys.  
ton 

%  

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 - 

UE-13 158,7 43,8 106,4 15,3 85,9 8,1 317,5 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 

otwa 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 

S owacja 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 77,9 843,9 79,3 436,6 43,5 506,7 51,6 626,4 56,8 523,2 50,8 293,2 

Rosja 18,0 5,0 282,5 40,7 566,4 53,3 18,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,6 34,9 

Bia oru  43,4 12,0 39,8 5,7 165,9 15,6 290,0 28,9 422,8 43,0 504,2 45,8 405,7 39,4 934,0 

Mo dawia 7,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 11,2 

Ukraina 108,6 30,0 195,3 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 - 

Pozosta e 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 - 

Bo nia 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 - 

ród o: obliczenia w asne na podstawie (Rynek owoców..., 2006-2017). 
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Analizuj c zmiany w strukturze geograficznej eksportu w latach 2005-2016, nale y jednak 
zwróci  uwag  na dwa podokresy: do roku 2013/2014 i lata 2014/2015-2016/2017. Do 
roku 2013 dynamicznie wzrasta a sprzeda  do WNP, w tym g ównie do Rosji. 
W pierwszym podokresie eksportowano tam corocznie rednio 18 tys. ton jab ek, natomiast 
w latach 2008/2009-2013/2014 sprzeda  osi gn a poziom 566,4 tys. ton. Na skutek tych 
zmian udzia  Rosji w strukturze eksportu wzrós  z 5% do ponad 50 %. Nale y doda , i  
w 2013 roku do Rosji sprzedano ok. 22% polskiej produkcji jab ek. W tym czasie wzrasta  
tak e eksport na Bia oru  oraz Ukrain , przy czym w przypadku Ukrainy wzrost dotyczy  
tylko drugiego podokresu. W latach 2011/2012-2013/2014 odnotowano bowiem spadek 
sprzeda y. Poza krajami wschodnimi zwi kszano eksport tak e do Niemiec. Wzrost ze 
redniego poziomu 10,1 tys. ton w latach 2005/2006-2007/2008 do 51,1 tys. ton w trzecim 

podokresie spowodowa  zwi kszenie udzia u w strukturze geograficznej naszego 
zachodniego s siada z 2,8% do 4,8%. W latach 2011/2012-2013/2014 wzros a te  sprzeda  
do innych krajów Starej Wspólnoty, w tym g ównie Francji, Holandii oraz Wielkiej 
Brytanii. Spad o natomiast znaczenie eksportu do krajów UE-13. Najwi ksze zmniejszenie 
sprzeda y dotyczy o takich pa stw jak Litwa, Czechy oraz S owacja. Prze omowym 
momentem dla polskiego eksportu jab ek by  sierpie  2014 roku. Wprowadzony przez 
Rosj  zakaz przywozu polskich wie ych owoców i warzyw wp yn  znacz co na zmiany 
w strukturze geograficznej eksportu jab ek. Polskim eksporterom uda o si  cz ciowo 
omin  rosyjskie embargo poprzez sprzeda  jab ek za po rednictwem Bia orusi. Efektem 
tego by o ponad dwukrotne zwi kszenie eksportu do tego kraju w ostatnim podokresie 
w stosunku do lat 2011/2012-2013/2014. Bia oru  sta a si  tym samym najwi kszym 
importerem polskich jab ek, zwi kszaj c swój udzia  w strukturze w sezonie 2016/2017 do 
45,8%, a ca ym trzyletnim okresie po 2014 roku do 39,4%, co oznacza o wzrost o blisko 
25%. Sprzeda  do tego kraju cz ciowo tylko zrekompensowa a zamkni cie rosyjskiego 
rynku, jednak polskim eksporterom uda o si  tak e zwi kszy  sprzeda  na rynek unijny, 
w tym g ównie do krajów UE-13. Najwi kszymi odbiorcami by y tutaj otwa, Litwa oraz 
Czechy. Ponadto eksport zacz to te  kierowa  do innych pa stw Nowej Wspólnoty, takich 
jak Cypr, Bu garia czy Rumunia. Mniejsze znaczenie w zagospodarowaniu jab ek 
wcze niej przeznaczanych na rynek rosyjski mia y kraje UE-15. Podobnie jak przed rokiem 
2014 najwa niejszym importerem by y Niemcy, gdzie w ostatnim podokresie skierowano 
o ok. 50% wi cej jab ek ni  w latach 2011/2012-2013/2014. Zaistnia a sytuacja wymusi a 
jednak poszukiwanie odbiorców nie tylko na rynku wewn trznym UE, ale te  na ca ym 
wiecie (Ambroziak 20017). Po wprowadzeniu embarga przez Rosj  wzros o zatem tak e 

znaczenie pozosta ych pa stw. Wielko  eksportu jab ek do tych krajów po roku 2014 
sukcesywnie wzrasta a, ze redniego poziomu 1,1 tys. ton w latach 2011/2012-2013/2014 
do 92,1 tys. ton w ostatnim podokresie, a w sezonie 2016/2017 osi gn a wielko  119,1 
tys. ton, co oznacza o wzrost ponad dziesi ciokrotny. Z tej liczby, najwi ksze ilo ci, bo 
ponad 70% kierowano w tym okresie do Serbii, Egiptu oraz Bo ni i Hercegowiny. Po roku 
2014 polscy eksporterzy jab ek zdobywali tak e nowe rynki zbytu, takie jak Mongolia, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania. W konsekwencji tego, w sezonie 2016/2017 
polskie jab ka eksportowano do 75 krajów (Pola ska 2017). Pomimo rozszerzenia eksportu 
do nowych krajów, zagraniczna sprzeda  jab ek w ostatnim podokresie zmala a. G ówn  
barier  dla dalszego wzrostu eksportu jest ich jako  i struktura produkcji. Jako  
i odmiany produkowane na rynek rosyjski cz sto nie odpowiadaj  wymaganiom stawianym 
przez inne pa stwa. W pa stwach pozaeuropejskich przez konsumentów preferowane s  
bowiem odmiany jednokolorowe, które jak wcze niej wspomniano stanowi  niewielki 
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procent polskiej produkcji. W zwi zku z wy ej opisanymi zmianami i brakiem mo liwo ci 
szybkiego reagowania polskich sadowników na zaistnia  sytuacj , ze wzgl du na 
inwestycyjny charakter produkcji, polski rynek jab ek zmaga si  z wysok  nadpoda . 
Niemo liwe jest bowiem zagospodarowanie wszystkich pozosta ych jab ek na rynku 
wewn trznym ze wzgl du na wspomniane wcze niej zmieniaj ce si  preferencje 
konsumentów w kierunku owoców po udniowych. Cz  jab ek kierowana jest do 
przetwórstwa, jednak i tutaj pojawia si  problem zwi zany z oferowanymi odmianami, 
gdy  jab ka deserowe cz sto nie spe niaj  parametrów dla przetwórstwa. To wszystko 
wp ywa negatywnie na sytuacj  w bran y sadowniczej i czyni g ówny kierunek produkcji 
owoców coraz mniej op acalnym. 

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzona analiza pozwoli a na sformu owanie nast puj cych wniosków: 
1. W latach 2005-2016 uprawy jab oni stanowi y rednio 43,7% powierzchni upraw 
sadowniczych w Polsce a zbiory jab ek 72,7% zbiorów wszystkich owoców. Tempo 
wzrostu, zarówno powierzchni jak i wielko ci produkcji jab ek by o wy sze ni  
w przypadku wszystkich owoców, co wp yn o na zwi kszenie ich znaczenia w produkcji 
sadowniczej. By o to g ównie rezultatem zmian w technologii produkcji, modernizacji 
gospodarstw i wynikaj cego z tego wzrostu plonów, a tak e organizowania si  
producentów jab ek oraz korzystania ze rodków unijnych na rozwój gospodarstw. 
2. W analizowanym okresie nast pi y istotne zmiany w strukturze odmianowej jab ek. 
Swoja pozycj  umacnia y odmiany przeznaczane na eksport, w tym g ównie Idared, Gala, 
Jonagold czy Ligol. Na znaczeniu najbardziej traci y natomiast odmiany Lobo i Cortland, 
znajduj ce zbyt g ównie na rynku krajowym.  
3. Spadek udzia u odmian kierowanych na rynek detaliczny, w du ej mierze by  wynikiem 
zmniejszenia spo ycia jab ek w naszym kraju, które na przestrzeni analizowanych lat 
spad o o prawie 35%. G ówn  tego przyczyn  by o zwi kszenie spo ycia owoców 
po udniowych oraz zmiana modelu ywienia Polaków i zwrot w kierunku produktów 
przetworzonych. 
4. Zmniejszenie konsumpcji jab ek na rynku wewn trznym wywo a o potrzeb  
zagospodarowania ich wzrastaj cej produkcji poprzez eksport. Pojawiaj ce si  mo liwo ci 
eksportu po roku 2005 sta y si  dodatkowo si  nap dow  rozwoju polskiej produkcji 
jab ek. Na przestrzeni badanych lat udzia  eksportu w zagospodarowywaniu polskiej 
produkcji jab ek wzrós  z ok.20-30%, a wp ywy z ich sprzeda y zagranicznej zwi kszy y 
si  ponad trzykrotnie.  
5. Du e zmiany odnotowano tak e w strukturze geograficznej eksportu jab ek. Na 
szczególne podkre lenie zas uguje wzrost znaczenia sprzeda y zagranicznej do krajów UE, 
ale przede wszystkim do Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw, w tym g ównie do Rosji. 
Krytycznym momentem na rynku jab ek w analizowanym okresie by  rok 2014 
i wprowadzony zakaz importu polskich owoców i warzyw do Rosji, naszego g ównego 
importera jab ek. Wprowadzone embargo i dynamicznie wzrastaj ca produkcja 
doprowadzi a do powstania nadpoda y na polskim rynku jab ek. Sprzeda  do Rosji zosta a 
zast piona w wi kszo ci eksportem do innych krajów WNP, w tym g ównie na Bia oru  
a tak e do pa stw Unii Europejskiej. W strukturze geograficznej eksportu du ego 
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znaczenia nabiera y tak e kraje trzecie, a w ród nich g ównie Egipt, Mongolia, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania. 
6. Pomimo rozszerzenia eksportu na nowe rynki zbytu oraz prowadzonych dzia a  
interwencyjnych, polegaj cych min. na wycofywaniu cz ci zbiorów z rynku, straty 
spowodowane rosyjskim embargiem wp yn y na spadek op acalno ci jab ek w ostatnich 
latach. W celu przywrócenia równowagi, konieczne b d  w najbli szej przysz o ci przede 
wszystkim zmiany w strukturze odmianowej jab ek i dostosowanie oferty dla potrzeb 
nowych rynków zbytu. Wa nymi punktami b d  tak e poprawa logistyki, lepsza 
organizacja rynku pierwotnego, formowanie du ych, jednolitych partii owoców, a tak e 
intensywne dzia ania promocyjne polskich jab ek w kraju i zagranic . 
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Synopsis. W 2015 roku w polskim rolnictwie dzia a o 690 podmiotów z kapita em zagranicznym, 
zatrudniaj c ponad 5,7 tys. osób. Kapita  zagraniczny zainwestowany w tych podmiotach stanowi  
ponad 90% udzia u kapita u podstawowego. Celem opracowania by o okre lenie skali dzia alno ci 
podmiotów z kapita em zagranicznym w polskim rolnictwie. Analiza obejmowa a liczb  podmiotów, 
rozmieszczenie geograficzne, liczb  zatrudnionych, obroty handlowe z zagranic  i wyniki finansowe.  
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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  
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Wprowadzenie  

Przep ywy kapita u zagranicznego w skali mi dzynarodowej s  zjawiskiem powszechnym. 
W XXI wieku inwestycje zagraniczne nale  do najbardziej dynamicznych strumieni 
mi dzynarodowych przep ywów gospodarczych obok towarów i us ug. Proces globalizacji 
powoduje przemieszczanie si  nie tylko towarów ale równie  zak adów produkcyjnych, które 
pod postaci  bezpo rednich inwestycji zagranicznych s  lokowane w ró nych cz ciach wiata. 
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne s  definiowane jako mi dzynarodowe przep ywy kapita u 
polegaj ce na lokowaniu go w przedsi biorstwie innego kraju w celu uzyskania trwa ego 
wp ywu na jego dzia alno  i osi ganiu z tego tytu u zysków (Kacperska, 2000). G ównymi 
kreatorami wiatowych przep ywów s  kraje rozwini te, posiadaj ce kapita . Kapita  ten 
najcz ciej jest lokowany w atrakcyjnych bran ach min: w handlu, w przetwórstwie 
przemys owym, IT, budownictwie. Jednym z kierunków nap ywu inwestycji jest te  rolnictwo i 
agrobiznes.  

                                                 
1 dr in ., Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGGW, 
ul. Nowoursynowska 162, 02-787 Warszawa, e-mail: elzbieta_kacperska@sggw.pl  
https://orcid.org/0000-0002-6810-7037 
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Od pocz tku obecnego stulecia obserwujemy dynamiczny nap yw inwestycji 
zagranicznych do Polski. W 2015 r. w Polsce zainwestowa o oko o 26 tys. podmiotów 
z kapita em zagranicznym, w tym ponad 2 tys. w rolnictwie, przemy le rolno-spo ywczym 
i otoczeniu rolnictwa.  

Celem opracowania by o okre lenie skali dzia alno ci podmiotów z kapita em 
zagranicznym w polskim rolnictwie i próba oceny ich dzia alno ci. Analiza obejmuje 
podmioty z kapita em zagranicznym dzia aj ce w grupach od 011 do 016 dzia u 01, sekcji 
A Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci Gospodarczej z 2007 roku (PKD 2007). Sekcja A 
PKD 2007 obejmuje rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo. Jednak analiza dotyczy a 
tylko rolnictwa obejmuj cego: (01.1) uprawy rolne, (01.2) ro liny wieloletnie, (01.3) 
rozmna anie ro lin, (01.4) chów i hodowl  zwierz t, (01.5) dzia alno  mieszan  oraz 
(01.6) dzia alno  us ugow . Do realizacji celów badawczych wykorzystano dane 
dotycz ce dzia alno ci podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie pochodz ce z 
niepublikowanych materia ów G ównego Urz du Statystycznego za lata 2009 -2015. 

ród em danych wykorzystanych przez GUS by y roczne sprawozdania statystyczne 
podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego oraz roczne ankiety przedsi biorstw. Zakres 
przedmiotowy analizy obejmowa  wielko  i struktur  kapita u zaanga owanego w 
rolnictwie, liczb  zatrudnionych, obroty w handlu zagranicznym oraz wyniki prowadzonej 
dzia alno ci (przychody, koszty, wyniki finansowe brutto itp.). Analizowane dane 
odnosz ce si  do liczby podmiotów, zatrudnienia, handlu zagranicznego, kapita u 
podstawowego i zagranicznego obejmowa y wszystkie podmioty, natomiast dane dotycz ce 
kapita u w asnego i analizy wska nikowej obejmowa y tylko podmioty o liczbie 
pracuj cych 10 i wi cej osób. Ze wzgl du na tajemnic  statystyczn , niektóre dane nie by y 
udost pnione przez GUS, co ogranicza o analiz . Niepe ne dane by y powodem 
ograniczonej analizy dla niektórych grup dzia alno ci rolniczej. 

W opracowaniu wykorzystano analiz  opisow  i porównawcz . Dane dotycz ce 
podmiotów z kapita em zagranicznym odnoszono do sektora agrobiznesu obejmuj cego 
dzia alno  podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie i jego otoczeniu (wybrane 
grupy z sekcji A, G, I). 

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne – przegl d literatury 

Podmioty z kapita em zagranicznym w literaturze przedmiotu s  okre lane jako 
korporacje, które w procesie umi dzynarodowienia dzia alno ci gospodarczej rozpoczynaj  
dzia alno  poza granicami kraju. Przedsi biorstwa te okre lane s  korporacjami 
transnarodowymi (KTN) (tj.: przedsi biorstwami dzia aj cymi w formie spó ek 
kapita owych (akcyjnych lub z.o.o)) a ich struktura organizacyjna sk ada si  z jednostki 
macierzystej oraz licznych fili, które pod postaci  min. bezpo rednich inwestycji 
zagranicznych s  lokowanie za granic  kraju (UNCTAD, 2005; Chechelski, 2008; 
Kacperska, 2016). Bezpo rednie inwestycje zagraniczne mog  nap ywa  w formie 
inwestycji od podstaw (greenfield) tj.: inwestycji, gdzie powstaje nowa filia za granic , 
inwestycji tworzonych poprzez zakup udzia ów w ju  istniej cych firmach zagranicznych 
(brownfield), w formie joint venture, czyli bliskiej wspó pracy dwóch lub wi cej 
podmiotów z ró nych krajów, oraz poprzez nabycie maj tku nieruchomego za granic  w 
celu rozszerzenia dotychczasowej dzia alno ci (Kacperska, 2016).  
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Jodkowski wskazuje, e pod wzgl dem struktury w asno ci wyst puj  trzy rodzaje 
zagranicznych inwestycji bezpo rednich: ca kowicie opanowane filie zagraniczne, (95% 
lub wi cej kapita u zak adowego jest w asno ci  firmy macierzystej); udzia y 
wi kszo ciowe (50% do 95% kapita u zak adowego jest w asno ci  firmy macierzystej); 
udzia y mniejszo ciowe (poni ej 50%) (Jodkowski, 1995). 

W literaturze przedmiotu mo na spotka  wiele klasyfikacji zwi zanych z motywami 
przep ywu kapita u. Najcz ciej wskazywane s  motywy rynkowe, zasobowe, 
efektywno ciowe i strategiczne (Zorska, 2002; Kraciuk, 2004). „W Polsce dzia alno  

korporacji jest umotywowana g ównie d eniem do wykorzystania rynku zbytu, 

podstawowych zasobów i tradycyjnych zdolno ci wytwórczych” (Kraciuk, 2004). 

Inwestorzy zagraniczni podejmuj c decyzj  o lokalizacji inwestycji w polskim agrobiznesie 

najcz ciej wskazuj : wielko  rynku zbytu, niskie koszty si y roboczej, poda  si y 

roboczej, kwalifikacje si y roboczej, pozyskanie zasobów, obni enie kosztów, niskie 

podatki, perspektywy wzrostu gospodarczego, cz onkostwo w UE, korzystne po o enie w 

Europie, mo liwo  eksportu do innych krajów, dost pno  do lokalnych surowców 

(Chechelski, 2008; Kacperska, 2000).  

Z analizy literatury wynika, e bezpo rednie inwestycje zagraniczne wp ywaj  na 

gospodark  kraju goszcz cego zarówno pozytywne jak i negatywne. Gorynia wskazuje na 

sze  efektów zewn trznych inwestycji zagranicznych, tj.: efekty ogólnogospodarcze, 

polityczne, spo eczne, obroty gospodarcze, nauk  i technik  i konkurencyjno  

przedsi biorstw (Gorynia, 2005; Chechelski, 2008). W ród pozytywnych aspektów 

inwestycje wymieniane s  jako czynnik: o ywiaj cy i unowocze niaj cy gospodark , 

czynnik poprawy efektywno ci gospodarowania, uzupe nienie krajowych funduszy 

inwestycyjnych, polepszenie zaopatrzenia, czynnik zwi kszenia zdolno ci eksportowych, 

tworzenia nowych miejsc pracy, wdra ania nowo ci technicznych i technologicznych, 

popraw  jako ci produktów. Do negatywnych efektów zaliczamy min: ograniczenie 

suwerenno ci krajowej polityki, wzrost importu, ryzyko nap ywu brudnych technologii, 

ryzyko nieuczciwej konkurencji, redukcj  zatrudnienia (Kacperska, 2016; Chechelski, 

2008). 

Wi kszo  bada  dotycz cych bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce 

dotyczy klimatu inwestycyjnego, determinant nap ywu, wp ywu inwestycji na rozwój 

regionalny. Zdecydowana wi kszo  opracowa  dotyczy dzia alno ci przemys owej. 

Problematyka nap ywu inwestycji zagranicznych do sektora agrobiznesu jest bardzo rzadko 

poruszana.  

Wyniki bada  

Podmioty z kapita em zagranicznym w Polsce  

Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym inwestuj cych w Polsce od 2009 r. 

charakteryzowa a si  tendencj  wzrostow . Do 2014 r. liczba podmiotów z kapita em 

zagranicznym zwi kszy a si  o prawie 5 tys. Jednak w ostatnich latach spada liczba 

rejestrowanych podmiotów. W 2016 r. odnotowano 24,7 tys. podmiotów z kapita em 

zagranicznym wobec 26,4 tys. w 2014 r. (Kacperska, 2018).  
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Rys. 1. Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym (LPKZ) w Polsce w latach 2009-2015 

Fig. 1. Number of companies with foreign capital (LPKZ) in Poland in the years 2009-2015 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS (2010-2016): Dzia alno  gospodarcza podmiotów 

z kapita em zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016 oraz niepublikowanych danych GUS. 

Kapita  zainwestowany w Polsce przez inwestorów zagranicznych w 2015 r. wynosi  

222,5 mld z . W analizowanym okresie warto  zainwestowanego kapita u zagranicznego 

dynamiczne zwi ksza a si  (by  o 17% wy szy w 2015 r. w odniesieniu do 2009). W tych 

podmiotach ponad 90% udzia ów w kapitale podstawowym maj  podmioty zagraniczne. 

Kapita  krajowy stanowi  zaledwie 14,6% w 2009 r. i zmniejszy  si  do 8,3% w 2015 r. 

(Kacperska, 2018). 

W analizowanym okresie liczba pracuj cych w podmiotach z kapita em zagranicznym 

sukcesywnie zwi ksza a si . W latach 2009-2015 zatrudnienie w podmiotach z kapita em 

zagranicznym wzros o o 24,5% (tabela 1). 

Tabela 1. Dynamika nap ywu podmiotów z kapita em 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 %) 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba podmiotów  100 104,1 112,3 116,8 117,8 119,3 117,1 

Kapita  podstawowy  100 105,0 107,9 115,1 116,3 119,9 123,7 

Kapita  zagraniczny  100 103,7 107,2 116,8 122,6 127,5 132,8 

Liczba pracuj cych  100 104,0 107,2 107,6 111,5 119,7 124,5 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS (2001-2016) Dzia alno  gospodarcza podmiotów 

z kapita em zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016. 

Z analizy struktury bran owej nap ywu inwestycji zagranicznych do Polski wynika, e 

w analizowanym okresie ponad 70% podmiotów z kapita em zagranicznym ulokowa o 

swoj  dzia alno  w czerech bran ach: 1) handlu i naprawie pojazdów, 2) przetwórstwie 

przemys owym, 3) obs udze rynku nieruchomo ci i 4) dzia alno ci profesjonalnej, 

naukowej i technicznej. W okresie tym inwestorzy zagraniczni lokowali te  kapita  w 

rolnictwie i jego otoczeniu. Udzia  podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w 

rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym stanowi  redniorocznie oko o 8% ogó u 

podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w Polsce.  
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Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie 

W latach 2009-2015 zaobserwowano wzrost zainwestowanego kapita u w rolnictwo, 

le nictwo, owiectwo i rybactwo. W 2009 r. zarejestrowano w Polsce w rolnictwie, 

przemy le rolno-spo ywczym i jego otoczeniu 1751 podmiotów z kapita em zagranicznym. 

Do 2015 r. liczba podmiotów inwestuj cych w agrobiznesie zwi kszy a si  o 19 punktów 

procentowych do 2093 podmiotów i by a o 2 punkty procentowe wy sza ni  w samym 

rolnictwie. Dynamiczny wzrost liczby inwestuj cych podmiotów zaobserwowano 

w owiectwie (wzrost o 100%) uprawie ro lin wieloletnich (wzrost o 58%) i dzia alno ci 

us ugowej wspomagaj cej rolnictwo nast puj cej po zbiorach (wzrost o 42%). Natomiast 

spadek liczby podmiotów zaobserwowano w dzia alno ci mieszanej (o 6,1%) i w grupie 

chów i hodowla zwierz t (o 1,6%). Podmioty zaliczane do sektora A stanowi y w 2009 r. 

33,7% ogó u podmiotów z sektora agrobiznesu, i ich udzia  zwi kszy  si  do 39,4% (690 

podmiotów) w 2015 r. W analizowanym okresie ponad 95% podmiotów powsta o w dziale 

01 obejmuj cym rolnictwo poza le nictwem i rybactwem (tabela 2). 

Tabela 2. Struktura udzia u podmiotów z kapita em zagranicznym rolnictwie i agrobiznesie oraz dynamika ich 

nap ywu 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 2015 

Dynamika nap ywu podmiotów z kapita em zagranicznym (2009=100) (w %) 

Agrobiznes* 100 105,8 114,8 121,9 121,8 120,2 119,5 
Sekcja A ** 100 103,4 109,2 118,3 119,8 118,5 116,9 
Rolnictwo (01) razem ***  100 102,7 108,3 116,5 118,6 117,6 116,3 

Uprawy rolne 100 103,5 110,1 121,6 129,3 125,1 120,2 
Ro liny wieloletnie 100 126,3 121,1 136,8 126,3 121,1 157,9 
Rozmna anie ro lin 100 76,9 61,5 115,4 115,4 115,4 138,5 
Hodowla zwierz t 100 97,2 102,8 102,8 104,2 102,8 98,6 
Dzia alno  mieszana 100 101,7 108,7 103,5 100,0 94,8 93,9 
Dzia alno  us ugowa 100 101,8 108,8 124,6 115,8 140,4 142,1 

owiectwo 100 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Struktura udzia u podmiotów z kapita em zagranicznym (w %) 

Agrobiznes* 33,7 34,8 36,8 39,9 40,4 39,9 39,4 
Sekcja A** 95,6 94,9 94,9 94,1 94,6 94,8 95,1 
Rolnictwo (01) razem ***  100 100 100 100 100 100 100 

Uprawy rolne 50,9 51,3 51,7 53,1 55,5 54,1 52,6 
Ro liny wieloletnie 3,4 4,1 3,8 4,0 3,6 3,5 4,6 
Rozmna anie ro lin 2,3 1,7 1,3 2,3 2,2 2,3 2,7 
Hodowla zwierz t 12,6 11,9 11,9 11,1 11,1 11,0 10,7 
Dzia alno  mieszana 20,4 20,2 20,5 18,1 17,2 16,4 16,5 
Dzia alno  us ugowa 10,1 10,0 10,1 10,8 9,9 12,1 12,3 

owiectwo 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
* Agrobiznes obejmuje podmioty dzia aj ce w rolnictwie i jego otoczeniu wyliczone przez GUS obejmuj ce wybrane 
dzia y i grupy z sekcji A, C, G oraz I PKD 2007; 
** Sekcja A - obejmuje rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo PKD 2007; 
*** Rolnictwo (01) - obejmuje grupy od 011 do 017 PKD 2007 bez grupy 02 le nictwo i pozyskiwanie drewna i grupy 03 
rybactwa. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018. 
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W strukturze nap ywu inwestorów zagranicznych dominuj cy udzia  wykazywa y 
podmioty inwestuj ce w uprawy rolne (ponad 50% podmiotów z dzia u rolnictwo by o w 
tej grupie). Na drugim miejscu by a dzia alno  mieszana – z tendencj  spadkow  z 20,4 % 

udzia u w 2009 r. do 16,5% w 2015 r. a na trzecim miejscu dzia alno  us ugowa z 12,3% 

udzia em w 2015 r. (tabela 2).  

W 2015 r. ponad po owa podmiotów z kapita em zagranicznym z sektora agrobiznesu 

mia a siedzib  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, najwi kszy w województwie 

podlaskim i podkarpackim. W pi ciu województwach odnotowano spadki, najwi ksze 

w województwie warmi sko-mazurskim (o 21 pp.) i wi tokrzyskim (o 6,7 pp.). Jak 

wynika z rysunku 2 podmioty z kapita em zagranicznym w agrobiznesie dzia a y we 

wszystkich województwach, jednak przewa a y w zachodniej cz ci Polski. Podobna 

tendencja wyst powa a w przypadku rozmieszczenia podmiotów z kapita em zagranicznym 

w rolnictwie (rys. 3). W 2015 r. najwi cej podmiotów zarejestrowa o dzia alno  

w województwie zachodniopomorskim – 37,8%, lubelskim – 11% i warmi sko-mazurskim 

– 9,1%. Województwo zachodniopomorskie od 2009 r. wykazywa o zdecydowan  

przewag  liczebn  nad pozosta ymi województwami. W porównaniu z rokiem 2009 w 11 

województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów dzia aj cych w rolnictwie, 

najwi kszy – trzykrotny w województwie mazowieckim i podlaskim. W pozosta ych 

województwach odnotowano spadki inwestuj cych w rolnictwo, najwi ksze w opolskim 

(26,7%) w lubuskim (o 24,3%) i ódzkim (o 22,2%). 

 
 

Rys. 2. Liczba podmiotów z kapita em 

zagranicznym w agrobiznesie wed ug województw 

w 2015 roku 

Fig 2. Number of entities with foreign capital in 

agribusiness by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2.  

Rys. 3. Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym 

w rolnictwie wed ug województw w 2015 roku 

Fig. 3. Number of entities with foreign capital in 

agricultural by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2. 
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Zatrudnienie w podmiotach z kapita em zagranicznym dzia aj cych 
w rolnictwie 

Do pracuj cych w podmiotach z kapita em zagranicznym zalicza si  osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz pracodawców, w a cicieli i wspó w a cicieli 

oraz pracuj cych na w asny rachunek zarówno w kraju jak i za granic  (GUS, 2016). 

Liczba pracuj cych w podmiotach z kapita em zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie 

stanowi a w badanym okresie oko o 4% ogó u zatrudnionych w sektorze agrobiznesu. W 

ko cu 2015 r. w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego w sektorze agrobiznesu 

pracowa o 1373 tys. osób, za  w rolnictwie 5,7 tys. osób. Liczba zatrudnionych w 

podmiotach z kapita em zagranicznym z roku na rok zmniejsza a si  wykazuj c tendencj  

malej c  prawie dla wszystkich grup sekcji A. Liczba zatrudnionych w rolnictwie w 

analizowanym okresie uleg a zmniejszeniu o 758 osób, czyli o 14,6 punktu procentowego. 

Wyj tek stanowi y dzia alno  zwi zana z chowem i hodowl  zwierz t, odnotowano tu 

wzrost zatrudnienia o 61% i dzia alno  us ugowa – wzrost zatrudnienia o 28% (tabela 3).  

Najwi cej zatrudnionych by o w grupie upraw rolnych - redniorocznie 40%. W 2015 

r. liczba zatrudnionych w tym dziale spad a o 25,7% w odniesieniu do roku 2014. Na 

drugim miejscu pod wzgl dem liczby zatrudnionych by  chów i hodowla zwierz t - 

redniorocznie 25% a na trzecim dzia alno  mieszana z redniorocznym udzia em 

wysoko ci 19,1% (rys.4).  

 

Rys. 4. Zatrudnienie w podmiotach z kapita em zagraniczny poszczególnych grupach rolnictwa w latach 2009-

2015  

Fig. 4. Employment in entities with foreign capital in particular groups of agriculture in the years 2009-2015 

ród o: jak w tabeli 2. 

Zatrudnienie w poszczególnych grupach dzia alno ci rolniczej przedstawia rysunek 2. 

Wynika z niego, e w analizowanym okresie nast pi y du e zmiany w poszczególnych 

grupach. W latach 2009-2014 najwi cej zatrudnionych by o przy uprawach rolnych, 
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hodowli zwierz t i dzia alno ci mieszanej. Te trzy grupy w analizowanym okresie skupia y 

ponad 80% zatrudnionych w rolnictwie. Kolejn  tendencj  jest spadek zatrudnienia przy 

uprawach rolnych z 40% w 2009 roku do 29,6% w 2015 roku. W 2015 roku nast pi  wzrost 

zatrudnienia przy chowie i hodowli zwierz t o 53% w odniesieniu do roku 2014 i o 61% 

w odniesieniu do 2009 roku (rys. 4).  

W 2015 r. prawie 55% ogó u osób pracuj cych w podmiotach z kapita em 

zagranicznym z agrobiznesu pracowa o w dwóch województwach: mazowieckim (41,2%) 

i wielkopolskim (12,7%) (rys. 5). W analizowanym przedziale czasowym w 11 

województwach wzros o zatrudnienie, najwi cej przyby o miejsc pracy w województwie 

podkarpackim – trzykrotny wzrost o 1194 osoby, pomorskim (o 88%) i ódzkim (o 63%). 

Natomiast najwi kszy spadek zatrudnionych by  w województwie mazowieckim (spadek o 

prawie 7 tys. osób), kujawsko-pomorskim (832 osób) i (lubuskim o 225 osób).  

W 2015 r. najwi cej zatrudnionych w podmiotach z kapita em zagranicznym by o 

w województwie zachodniopomorskim (35%), wielkopolskim (17,1%) i pomorskim (17%). 

cznie w tych województwach skupione by o prawie 70% ogó u pracuj cych w 

podmiotach zagranicznych w rolnictwie. W analizowanym okresie najwi ksza zmiana w 

zatrudnieniu by a na terenie województwa mazowieckiego, gdzie nast pi  prawie 

czterokrotny wzrost zatrudnienia. Odwrotna tendencja by a w województwach: 

wielkopolskim, lubuski, lubelskim i dolno l skim, gdzie zaobserwowano zmniejszanie si  

liczby zatrudnionych. Najwi kszy spadek by  w województwie wielkopolskim o 624 osoby. 

Rysunek 6 przedstawia rozmieszczenie zatrudnienia w rolnictwie w podmiotach za 

kapita em zagranicznym. Niestety ze wzgl du na tajemnic  statystyczn  dane dotycz ce 

o miu województw nie zosta y udost pnione przez GUS – kolor szary na rysunku 6.  

 

Rys. 5. Liczba zatrudnionych w podmiotach 

z kapita em zagranicznym w agrobiznesie wed ug 

województw w 2015 roku 

Fig. 5. Number of employments with foreign capital 

in agribusiness by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2. 

Rys. 6. Liczba zatrudnionych w podmiotach 

z kapita em zagranicznym w rolnictwie wed ug 

województw w 2015 roku  

Fig. 6. Number of employments with foreign capital in 

agricultural by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2. 
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Warto  i struktura kapita u w podmiotach z kapita em zagranicznym 
w rolnictwie  

Do analizy struktury kapita u wykorzystano trzy kategorie ekonomiczne: kapita  

w asny, kapita  podstawowy i kapita  zagraniczny. Kapita  w asny zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami prawa obejmuje kapita  podstawowy, kapita  zapasowy, kapita  

z aktualizacji wyceny, pozosta e kapita y rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat 

ubieg ych, wyniki finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ci gu 

roku obrotowego. Kapita  podstawowy w podmiotach gospodarczych zgodnie z definicj  

GUS oznacza rzeczywisty wk ad w a ciciela lub wspó w a ciciela wniesiony na 

uruchomienie jednostki gospodarczej z chwil  jej za o enia, lub podniesiony pó niej. 

Natomiast kapita  zagraniczny to kapita  wniesiony w postaci rodków finansowych, 

rzeczowych aktywów trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych (GUS, 2016). 

Warto  kapita u podstawowego podmiotów z udzia em zagranicznym dzia aj cych 

w agrobiznesie wynios a 14605,8 mln z  i by a o 7 pp. ni sza w odniesieniu do roku 

poprzedniego oraz o 29,5% w porównaniu do roku 2009. Odwrotn  tendencj  

zaobserwowano w ród podmiotów z kapita em zagranicznym inwestuj cych w rolnictwo. 

Warto  kapita u podstawowego w tym sektorze na koniec 2015 roku wynios a 1272,8 mln 

z  i by a o 43,2% wy sza w porównaniu do 2009 roku. Udzia  warto ci kapita u 

podstawowego podmiotów z sektora rolnictwa w odniesieniu do agrobiznesu 

redniorocznie by  na poziomie 6,8% i charakteryzowa  si  tendencj  wzrostow  (z 4,3 w 

2009 do 8,7% w 2015 roku. W ród poszczególnych grup rolnictwa przez ca y okres 

badawczy ponad 50% kapita u by o ulokowane w grupie upraw rolnych (tabela 3). 

Tabela 3. Dynamika poszczególnych kategorii kapita u oraz dynamika zatrudnienia w podmiotach z kapita em 

zagranicznym w sektorze rolno- spo ywczym 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 %) 

Kapita  podstawowy  100 97,0 70,7 74,3 71,2 76,2 71,5 

Kapita  zagraniczny  100 96,6 69,1 72,8 69,8 74,7 70,7 

Kapita  w asny* 100 0,1 98,6 102,9 105,9 111,8 119,0 

Liczba pracuj cych  100 101,6 85,4 98,8 97,7 102,7 99,3 

 Rolnictwo (w %) 

Kapita  podstawowy  100 115,5 119,6 116,1 127,2 132,6 143,2 

Kapita  zagraniczny  100 118,8 128,1 122,0 135,4 140,4 156,1 

Kapita  w asny* 100 0,3 110,3 124,7 145,1 134,6 157,0 

Liczba pracuj cych  100 101,6 86,8 85,7 83,8 86,0 85,4 

* dane dla podmiotów o liczbie pracuj cych 10 i wi cej osób. 

ród o: jak w tabeli 2. 

W strukturze kapita u, kapita  zagraniczny inwestorów zagranicznych dzia aj cych 
w agrobiznesie by  dominuj cy. W analizowanym okresie jego udzia  waha  si  od 93% do 
95%, co oznacza, e kapita  krajowy stanowi  zaledwie 5-7% - zale nie od roku. Udzia  
kapita u zagranicznego w ród podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie by  
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ni szy ni  w agrobiznesie i waha  si  od 85,2 w 2009 roku do 92,8% w 2015 roku. W 
analizowanym okresie o 56,1% zwi kszy a si  warto  kapita u zagranicznego 
zainwestowanego w rolnictwie, która w 2015 roku osi gn a 1181,4 mln z . W 
poszczególnych grupach 01-07 rolnictwa zauwa alny by  wzrost udzia u kapita u 
zagranicznego, szczególnie w uprawie ro lin (zmiana udzia u kapita u zagranicznego w 
odniesieniu do kapita u podstawowego z 75,7% w 2009 roku do 98% w 2015 roku) i 
chowie i hodowli zwierz t (zmiana z 71,8% udzia u w 2009 roku do 84,1 w 2015 roku) 
(tabela 3).  

Kapita  w asny przedsi biorstw dzia aj cych w agrobiznesie w latach 2009-2015 
wykazywa  si  tendencj  wzrastaj c , jednak tempo wzrostu by o ni sze w odniesieniu do 
zmian w kapitale w asnych w rolnictwie. W 2015 roku kapita  w asny w sektorze rolnym 
zamkn  si  kwot  2431,6 mln z  i by  o 57% wy szy ni  w 2009 roku (tabela 3).  

 

Rys. 7. Warto  kapita u zagranicznego w rolnictwie w uj ciu regionalnym w latach 2009-2015 (w tys. z ) 

Fig. 7. Value of foreign capital by entities with foreign capital operating in agriculture on a regional basis in 2009-
2015 (in PLN thousand)  

ród o: jak w tabeli 2.  

Bior c pod uwag  rozmieszczenie kapita u zagranicznego wed ug województw, to 
w 2015 roku najwi cej kapita u by o ulokowane w województwie zachodniopomorskim 
i mazowieckim i wielkopolskim (rys. 7). 

Handel zagraniczny podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych 
w rolnictwie 

Saldo obrotów handlu zagranicznego dokonywanych przez podmioty zagraniczne 
w rolnictwie poza 2011 i 2013 rokiem by o dodatnie. Warto  eksportu osi gni ta przez 
podmioty z rolnictwa zamkn a si  kwot  959 mln z  w 2015 r. Rok ten by  wyj tkowo 
dobry dla sektora rolnego. Warto  importu w 2015 r. wynios a 493,8 mld z  (rys. 8). 
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Rys. 8. Warto  handlu zagranicznego dokonywana przez podmioty z kapita em zagranicznym dzia aj cych 
w rolnictwie w latach 2009-2015 (w tys. z ) 

Fig. 8. Value of foreign trade made by entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015 (in PLN 
thousand) 

ród o: jak w tabeli 2.  

  

Rys. 9. Struktura eksportu podmiotów z kapita em 
zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie w 2009 r. 
(w %) 

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

ród o: jak w tabeli 2. 

Rys. 10. Struktura eksportu podmiotów z kapita em 
zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie w 2015 r. 
(w %) 

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

ród o: jak w tabeli 2. 

Najwi kszy udzia  w eksporcie stanowi y uprawy rolne oraz chów i hodowla zwierz t. 
Ich czny udzia  stanowi  oko o 80% warto ci eksportu dla rolnictwa (rys. 9 i 10). 
W strukturze importu najwi kszy udzia  w analizowanym okresie wykazywa y podmioty 
dzia aj ce w hodowli zwierz , w dzia alno ci us ugowej i uprawie ro lin.  
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Wyniki finansowe podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie  

W ród g ównych elementów oceny przedsi biorstw jak te  ca ych sektorów s  
podstawowe wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty gospodarcze. Do kategorii tej 
zaliczamy: (1) przychody z ca okszta tu dzia alno ci, okre lane jako przychody ogó em 
obejmuj ce przychody finansowe, przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów 
i materia ów (ze sprzeda y w kraju i zagranic ) oraz pozosta e przychody operacyjne; (2) 
koszty uzyskania przychodów, czyli koszty z ca okszta tu dzia alno ci okre lane jako 
koszty ogó em obejmuj ce koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów jak te  
pozosta e koszty operacyjne i finansowe; (3) wynik finansowy brutto; (4) wynik finansowy 
netto (5) oraz podstawowe wska niki rentowno ci (obrotu brutto, obrotu netto, kapita u 
aktywów) i poziomu kosztów (GUS, 2016).  

Przychody ogó em uzyskiwane przez podmioty z kapita em zagranicznym w 
rolnictwie charakteryzowa y si  tendencj  wzrostow . redniorocznie tempo wzrostu 
przychodów by o na poziomie 14,8%. W 2015 roku podmioty z udzia em kapita u 
zagranicznego uzyska y przychody z ca okszta tu dzia alno ci w wysoko ci 5990,2 mln z , 
co oznacza o 43% wzrost w stosunku do spadkowego roku 2014 oraz dwukrotny wzrost w 
odniesieniu do 2009 roku (rys. 11). W ród dzia ów rolnictwa najwi ksze przychody 
generowa y chów i hodowla zwierz t (53% udzia u w ogóle podmiotów z rolnictwa), 
uprawy rolne 25% oraz dzia alno  us ugowa – 12,6%. 

Rys. 11. Struktura podstawowych wyników finansowych podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie 

w latach 2009-2015 (w tys. z )  

Fig. 11. Structure of basic financial results of entities with foreign capital in agriculture in 2009-2015 (in PLN 

thousand) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018. 
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roku wynika, e redniorocznie koszty wzrasta y o 8,5 % w rolnictwie i by y o wy sze ni  

koszty w podmiotach dzia aj cych w agrobiznesie. 

Tabela 4. Wska niki ekonomiczne podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie w latach 

2009-2015 

Table 4. Economic indicators of entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wska nik rentowno ci obrotu brutto  14,1 10,8 -0,8 17,5 29,0 7,7 32,5 

Wska nik rentowno ci obrotu netto 13,5 10,2 -1,4 16,9 18,9 6,7 32,0 

Wska nik rentowno ci aktywów 12,4 - -1,3 20,0 24,9 7,3 44,1 

Wska nik rentowno ci aktywów trwa ych 21,1 - -2,3 35,1 40,3 12,2 74,9 

Wska nik rentowno ci kapita u 25,2 - -2,7 35,8 44,4 13,1 77,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 20018. 

Podmioty z kapita em zagranicznym poza 2011 rokiem uzyskiwa y zysk brutto 

z prowadzonej dzia alno ci. W 2011 roku straty z tytu u dzia alno ci gospodarczej 

wykaza y podmioty z dzia alno ci mieszanej, co poci gn o za sob  strat  w wysoko ci 

209,3 mln z . W wi kszo ci rodzajów dzia alno ci podmiotów z poszczególnych grup 

rolnictwa wynik finansowy netto by  dodatni. Dzia alno  w rolnictwie okaza a si  

rentownym przedsi wzi ciem dla wi kszo ci podmiotów z kapita em zagranicznym. 

Jedynie w roku 2011 wska niki by y ujemne (na co wskazywa  wynik finansowy). 

Szczegó owe wyliczenia znajduj  si  w tabeli 4. 

Podsumowanie  

W latach 2009-2015 nap yw inwestycji zagranicznych do polskiego rolnictwa 

charakteryzowa  si  tendencja rosn c  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 dzia a o 690 

podmiotów z kapita em zagranicznym, ponad po owa tych podmiotów ulokowana by a 

w dziale uprawy rolne. Inwestorzy z sektora rolnego lokowali kapita  na terenie wszystkich 

województw, jednak ponad po owa podmiotów skupiona by a w trzech województwach: 

mazowieckim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.  

Zatrudnienie w podmiotach z kapita em zagranicznym w okresie 2009-2015 zmniejszy o 

si  o 14,6% (780 osób). Najwi kszy spadek zatrudnienia zaobserwowano w dziale uprawy 

rolne i dzia alno  mieszana. Tendencja wzrostowa by a charakterystyczna dla dzia u chów i 

hodowla zwierz t, tu liczba pracuj cych zwi kszy a si  o 61% (833 osoby).  

W 2015 roku podmioty z kapita em zagranicznym dzia aj ce w rolnictwie 

dysponowa y kapita em (podstawowy) w wysoko ci 1258 mln z . Warto  tego kapita u w 

analizowanym okresie wzros a o 43,2%. Kapita  zagraniczny zainwestowany sektorze 

rolnictwa zwi kszy  swoj  warto  w analizowanym okresie o 56,1%, wynosz c 1167 mln 

z  w 2015 r. Ponad 94,2% udzia u kapita u podstawowego w podmiotach zagranicznych 

stanowi  kapita  zagraniczny, oznacza to, e tylko 5,8% udzia u w tych podmiotach 

posiada o kapita  krajowy.  
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Dzia alno  inwestorów zagranicznych w rolnictwie okaza a si  op acalna. 

Uzyskiwane wyniki finansowe brutto i netto wykazywa y zysk prawie w ca ym 

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 formu-
late the following conclusions. Entrepreneurs willingly undertake to raise funds from EU funds. Re-
spondents were convinced that EU funds help in the development of their businesses, although obtain-
ing funding alone is not easy. The respondents pointed to barriers, which include complicated and 
lengthy procedures, as well as low availability of information. 

Key words: human capital, small and medium enterprises, European integration, EU assistance pro-
grams, EU funds 

JEL Classification: F15, J24, 015 

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 (Kami ska, 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 
(Miro czuk, 2012). An expression of this special protection from the European Union are 
assistance programs addressed to enterprises from the SME sector (Kami ska, 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, Ludwiczy ski, 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 owner-
employer 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. ód  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 

 large quantitative potential 

 high individual entrepreneurship 

(including the tendency to run a business, taking 
risks) 

 a good level of formal education 

 high level of employee involvement 

 organizational culture, climate in the company, 
atmosphere 

 small teams of employees 

 communication system 

 large dispersion of the SME sector 

 low level of productivity 

 limited investment of entrepreneurs in the 
development of employees 

 low level of professionalism of employers and 
managerial staff in the field of human capital 
management 

 lack of remuneration monitoring on industry and 
local labor markets adapted to the specificity of 
the SME sector 

 lack of comprehensive human capital 
management systems 

OPPORTUNITIES THREATS 

 incomplete utilization of the potential 

 adaptability and the ability to take advantage of 
opportunities 

 flexibility 

 financial privileges for companies from the SME 
sector 

 Poland's membership in the EU 

 activity of the Polish Agency for Enterprise 
Development PARP (SME Development Center 
- support and tools for the development of 
SMEs) 

 national, regional and EU programs for SME 
support 

 wide training activities financed from external 
funds 

 dialogue with employees 

 employee participation 

 modification of human capital management 
policy  

 reducing the scope of training activities 

 the possibility of negative selection of 
employees 

 lack of work evaluation 

 limited scope of periodic employee appraisal 

 weaknesses of motivational systems 

 limited development possibilities, mainly 
horizontal promotions (simple organizational 
structure, limited number of positions) 

 excessive "simplification" of the personnel 
function 

 limited HR tools 

 financial constraints 

 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. 
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Table 3. Sources of knowledge acquisition and company size 

Sources of knowledge <10 people 10-40 people 50-249 people 
More than 249 

people 
Chi2 test 

Radio 
2 5 5 0 0,002 

8,70% 14,29% 13,89% 0,00% p=0,999 

TV  
10 15 14 1 0,0932 

43,48% 42,86% 38,89% 16,67% p=0,356 

Websites  
16 21 19 1 0,2133 

69,57% 60,00% 52,78% 16,67% p=0,033 

External consultancy  
1 7 16 5 0,4465 

4,35% 20,00% 44,44% 83,33% p=0,000 

Information pairs 
Information pairs  

6 18 14 3 0,0870 

26,09% 51,43% 38,89% 50,00% p=0,389 

Training  
3 15 26 4 0,4341 

13,04% 42,86% 72,22% 66,67% p=0,000 

Conferences  
0 2 16 4 0,5098 

0,00% 5,71% 44,44% 66,67% p=0,000 

Other: leaflet / press  
3 6 1 0 0,1516 

13,04% 17,14% 2,78% 0,00% p=0,132 

* Multiple choice of answers possible 

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 1-5 years 5-10 years > 10 years Chi2 test 

Radio 
4 0 2 6 0,0782 

44,44% 0,00% 9,09% 13,04% p=0,439 

TV/Telewizja 
7 9 8 16 0,1795 

77,78% 39,13% 36,36% 34,78% p=0,074 

Websites  
4 16 10 27 0,0030 

44,44% 69,57% 45,45% 58,70% p=0,977 

External consultancy  
0 3 3 23 0,3994 

0,00% 13,04% 13,64% 50,00% p=0,000 

Information pairs  
0 3 13 25 0,3963 

0,00% 13,04% 59,09% 54,35% p=0,000 

Training  
0 8 16 24 0,2660 

0,00% 34,78% 72,73% 52,17% p=0,007 

Conferences  
0 3 3 16 0,2807 

0,00% 13,04% 13,64% 34,78% p=0,005 

Other: leaflet / press  
4 3 1 2 0,0169 

44,44% 13,04% 4,55% 4,35% p=0,867 

* Multiple choice of answers possible 

Source: own study. 
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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 
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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  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-na-

rok2030, 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, G ówny Urz d 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 eba 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 (Ró ycki, 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 micro-

installations 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 

Selected of renewable energy subsectors 

Solid 

biofuels 
Wind energy 

Liquid 

biofuels 

Solar energy 

Collectors CSP 

Solar energy 

PV cells 
Heat pumps 

Turnover per employee, thousands of euro 

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 131,96 120,24 105,50 118,75 125,46 132,41 

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). 
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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 
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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 non-
agricultural 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 (J druchniewicz, Ma niak, 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 (Marks-

Bielska, Kisiel, 2013). This pertains for example to the Warmi sko-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 (Ka kowski, 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 
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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) 

Years 

Real property transactions 
Including 

market transactions out-of-market transactions 

in total 

including 
transactions 
pertaining to 

agricultural property
in total 

transactions 
pertaining to 
agricultural 

property 
in total 

transactions pertaining 
to agricultural property 

number % number % 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: (Ka kowski 2012, Ka kowski 2015, Ministerstwo Sprawiedliwo ci), 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). 
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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 

Share of out-of-market 

agricultural property 

transactions in all 

agricultural property 

transactions (%) 

Structure of out-of-market 
agricultural property 

transactions (Poland=100) 

1994-2003 2004-2013 1994-2003 2004-2013 1994-2003 2004-2013 

Dolno l skie 31 346 23 859 36,7 34,5 3,4 3,7 

Kujawsko-pomorskie 32 212 28 097 39,0 39,1 3,5 4,0 

Lubelskie 128 041 96 096 49,6  46,1 14,1 13,6 

Lubuskie 8 243 7 767 28,7 24,4 0,9 1,1 

ódzkie 68 896 52 854 55,8 48,0  7,6 7,5 

Ma opolskie 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 

Opolskie 19 430 16 183 40,8 36,4 2,1 2,3 

Podkarpackie 106 010 85 746 63,7 54,8 11,7 12,1 

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  

l skie 46 785 24 640 67,5 51,3 5,2 3,5 

wi tokrzyskie 55 617 54 069 59,6 54,1 6,1 7,6 

Warmi sko-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 18 259 16 264 28,5 26,5  2,0 2,3 

Total 909 858 708 312 50,6 45,3  100,0 100,0 

ród o: (Ka kowski 2012, Ka kowski 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 
Ma opolskie Voivodship, the wi tokrzyskie 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 (Brzeszczy ska, 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) 

Years 

Out-of-
market 

transactions 
in total 

Including 

donations 

inheritance 
divisions and co-

ownership 
dissolutions 

life estate 
contracts 

real property sale 
contracts for social 
insurance benefits 

number % number % 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

ród o: (Ka kowski 2012, Ka kowski 2015, Ministerstwo Sprawiedliwo ci), 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) 

Voivodship 

Out-of-
market 

transactions 
in total 

Including 

donations 

inheritance 
divisions and co-

ownership 
dissolutions 

life estate 
contracts 

real property sale 
contracts for social 
insurance benefits 

number % number % number % number % 

Dolno l skie 23 859 19 682 82,5 1 420 5,9 471 2,0 2 286 9,6

Kujawsko-
pomorskie 

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

ódzkie 52 854 39 161 74,1 3 649 6,9 1 801 3,4 8 243 15,6

Ma opolskie 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

l skie 24 640 19 936 80,9 2 522 10,3 650 2,6 1 532 6,2

wi tokrzyskie 54 069 43 390 80,2 5 433 10,1 744 1,4 4 502 8,3

Warmi sko-
mazurskie 

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

ród o: (Ka kowski 2012, Ka kowski 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 (Miko ajczyk, 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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Wprowadzenie 

Wed ug teorii trzech sektorów, w ramach gospodarki narodowej ka dego kraju mo na 

wyró ni  rolnictwo, przemys  i us ugi (Fisher, 1933, 1939; Flejterski, Klóska, Majchrzak, 

2012). Przyjmuje si , e udzia  ka dego z tych sektorów w tworzeniu PKB oraz w 

strukturze zatrudnienia wiadczy o poziomie rozwoju gospodarczego kraju oraz ma silny 

                                                 
1 dr in ., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowo ci, ul. Wojska Polskiego 28, 

60-637 Pozna , e-mail: kolodziejczak@up.poznan.pl; https://orcid.org/0000-0001-7315-6717 
2 Badanie i publikacj  sfinansowano ze rodków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego 

MINIATURA Nr NCN DEC-2017/01/X/HS4/00565: „Determinanty aktywno ci ekonomicznej ludno ci wiejskiej 

w Polsce. Mo liwo ci redukcji bezrobocia ukrytego w rolnictwie”. 
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zwi zek z jego nowoczesno ci  i konkurencyjno ci , a w lad za tym okre la w znacznym 

stopniu bogactwo i poziom ycia ludno ci. Wraz z rozwojem gospodarczym i post pem 

cywilizacyjnym najpierw zmniejsza si  rola rolnictwa na rzecz przemys u, a pó niej 

rolnictwa i przemys u na rzecz us ug (M. Ko odziejczak, 2016). Ma to uzasadnienie mi dzy 

innymi w wy szej produktywno ci pracy i kapita u w przemy le i us ugach, ale tak e jest 

konsekwencj  zmian postaw spo ecznych (Fisher 1945, Kwiatkowski 1980) mi dzy innymi 

ewolucj  od homo oeconomicus do homo sustinens (Kraciuk, 2015; Kie czewski 2016). W 

przypadku ziemi, produktywno  wzrasta wolniej ni  produktywno  pracy i kapita u poza 

rolnictwem. Równocze nie, wzrost produktywno ci ziemi, nie musi oznacza  wy szej 

warto ci dodanej generowanej przez rolnictwo, a wobec ograniczonych mo liwo ci 

wzrostu produktywno ci ziemi i kapita u, bez redukcji zatrudnienia nie mo na osi gn  

równie  wzrostu produktywno ci pracy w tym sektorze. Zmiany sektorowej struktury 

zatrudnienia w kierunku zmniejszania udzia u rolnictwa okre laj  wi c w przybli eniu 

liczb  osób, mi dzy które musi zosta  podzielona, wzgl dnie sta a, wytworzona przez ten 

sektor warto  dodana. W tym uk adzie odniesienia, ewolucja struktury zatrudnienia w 

kierunku zwi kszania udzia u bardziej produktywnych sektorów (us ug i cz ciowo 

przemys u) warunkuje przebieg procesów konwergencji dochodów osób pracuj cych w 

rolnictwie i poza nim. Wy sza produktywno  przemys u i us ug oznacza tak e, e 

zaanga owane w nich praca i kapita  wytwarzaj  wi ksz  warto  dodan  ni  rolnictwo, 

wi c zmniejszanie zatrudnienia w rolnictwie na rzecz tych sektorów stymuluje procesy 

wzrostu i rozwoju w skali ca ej gospodarki. Te prawid owo ci znajduj  potwierdzenie w 

zmianach poziomu dochodów rolniczych w pa stwach Unii Europejskiej. Badania 

prowadzone przez Zawali sk  i in. (2015) wykaza y, e w latach 2000-2013 dochody 

rolnicze ros y w uj ciu absolutnym wraz z rozwojem gospodarczym, ale mala y w 

strukturze PKB, przy czym wzrost dochodów rolniczych w uj ciu absolutnym wynika  

cz ciowo z uwzgl dnienia w nich dotacji w ramach WPR. Oznacza to, e pomimo 

pozytywnych zmian w produktywno ci rolnictwa, efektywno  czynników produkcji 

wzrasta a szybciej w przemy le i us ugach (Por. W sowicz, 2013)3.  

Nadmierne zatrudnienie utrudnia osi gni cie wzrostu wydajno ci pracy w rolnictwie4, 

zw aszcza wobec ogranicze  przyrodniczych, rynkowych i instytucjonalnych, stanowi 

przeszkod  tak e dla osi gni cia celów ekonomicznego zrównowa enia rolnictwa5. Przy 

                                                 
3 Problem ten wyst powa  równie  wcze niej, jednak mia  ró ne przyczyny w pa stwach socjalistycznych 

i zachodnich. Czy ewski (1989) podaje, e przyczyn  tworzenia si  dysparytetu w gospodarce socjalistycznej by o 

d enie do zapewnienia niskich kosztów utrzymania robotników, konieczne ze wzgl du na d enie do 

industrializacji gospodarki w warunkach niskiej efektywno ci ekonomicznej pracy w przemy le socjalistycznym. 

Poniewa  nie mo na by o zapewni  odpowiednio wysokich wynagrodze  robotników, ustalano niskie 

i administracyjnie regulowane ceny ywno ci. Mo na przyj , e zjawisko to dotyczy o wszystkich pa stw by ego 

RWPG. Odmiennie, w pa stwach zachodnich powstawanie dysparytetu wynika o (podobnie jak wspó cze nie) 

z ni szej efektywno ci czynników produkcji w rolnictwie w porównaniu z przemys em i us ugami. 
4 Doward (2013) wskazuje na cz ste pomijanie tego zagadnienia w dyskusji o polityce rolnej. 
5 Koncepcja zrównowa onego rozwoju w odniesieniu do rolnictwa obejmuje trzy wymiary: ekonomiczny, 

spo eczny i rodowiskowy (Czy ewski, 2012; M. Ko odziejczak, 2018). Do wiadczenia krajów rozwijaj cych si  

wskazuj , e pomini cie któregokolwiek z aspektów zrównowa enia prowadzi w d u szej perspektywie do 

powstawania wysokich kosztów we wszystkich trzech wymienionych wymiarach i do niewydolno ci rolnictwa 

jako sektora odpowiedzialnego za produkcj  ywno ci (por. Matuszczak, 2013). O zrównowa eniu mo na mówi  

jedynie, kiedy produkcja rolnicza wykorzystuje zasoby kapita u, pracy i rodowiska w sposób optymalny z punktu 

widzenia tera niejszo ci i przysz o ci. Jednym z wymiarów zrównowa enia rozwoju rolnictwa jest wielko  

zatrudnienia w tym sektorze. Nadmierne zatrudnienie uniemo liwia realizacj  celów ekonomicznych koncepcji 
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ograniczonej mo liwo ci zwi kszenia produkcji rolniczej i jej op acalno ci, ten parametr 

decyduje w znacznej mierze o poziomie dochodów rolników, poniewa  okre la liczb  osób, 

mi dzy które b dzie dzielony dochód uzyskiwany z gospodarstwa. To przek ada si  na 

poziom i jako  ycia cz onków gospodarstw rolniczych i – po rednio – na poziom i jako  

ycia innych mieszka ców wsi i mieszka ców miast. Zbyt du e zasoby pracy zawi zane 

z rolnictwem zniech caj  do podejmowania stara  w kierunku unowocze niania produkcji, 

poniewa  inwestycje lub korzystanie z us ug s  cz sto niekonkurencyjne ekonomicznie 

wobec u ycia taniego (nisko op acanego) zasobu pracy, zw aszcza, je eli jest to praca 

w asna rolnika i pomagaj cych cz onków rodziny, a zwi kszenie jej nak adu nie powoduje 

zmiany realnie ponoszonego kosztu. Liczba osób w gospodarstwie domowym rolnika jest 

bowiem wzgl dnie sta a, a sam fakt realnego udzia u w procesie produkcyjnym cz ci lub 

wszystkich osób nie zmienia cznego zasobu dochodu z gospodarstwa do podzia u mi dzy 

domowników, ani liczby osób, mi dzy które trzeba ten dochód podzieli 6. Ponadto, jak 

mo na przypuszcza , opisywane przez Rembisza (2016) przeszacowanie wynagrodzenia 

pracy w rolnictwie w stosunku do jego wydajno ci spowalnia procesy uwalniania z 

rolnictwa nadwy ek zatrudnienia i d ugookresowo utrwala strukturalne podstawy 

dysparytetu dochodowego rolników wzgl dem pracuj cych w sektorach pozarolniczych 

(chocia  krótkookresowo mo e ten dysparytet zmniejsza ). 

Redukcja dysparytetu dochodowego rolników jest niezb dnym elementem d enia do 

rolnictwa zrównowa onego w sensie Pareto (Czy ewski, 2012), poniewa  stanowi element 

ekonomicznego wymiaru tego procesu, a po rednio (na skutek oddzia ywania wy szych 

dochodów na poziom i jako  ycia na wsi), równie  kszta tuje jego wymiar spo eczny. 

Jednak trudno mówi  o zrównowa eniu w sensie ekonomicznym, je eli nie zostanie 

zachowana zasada, e (przede wszystkim) produktywno  czynników finansuje ich 

wynagrodzenie (por. Rembisz, 2016). Zatem, odnosz c si  do rolnictwa, wydaje si  

s usznym poszukiwanie mo liwo ci finansowania dochodów osób zatrudnionych w tym 

sektorze najpierw z jego produktywno ci, a dopiero pó niej rozwa anie transferów 

rodków wypracowanych w innych sektorach. Wobec opisywanego w literaturze 

przedmiotu wyczerpywania si  mo liwo ci wzrostu nadwy ki generowanej przez 

rolnictwo, drog  do minimalizacji dysparytetu dochodowego rolników jest wi c przede 

wszystkim zmniejszenie zatrudnienia w gospodarstwach rolnych (i, szerzej, w sektorze 

rolnym). 

Warto wi c podj  prób  nakre lenia obrazu poziomu zatrudnienia w poszczególnych 

sektorach gospodarki oraz generowanej przez nie warto ci dodanej, która w pierwszej 

kolejno ci (tzn. zw aszcza przed rodkami transferowymi) powinna stanowi  ród o 

wynagrodzenia pracy, szczególnie w specyficznym sektorze, jakim jest rolnictwo. Dlatego 

jako cel artyku u przyj to rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej warto ci 

dodanej brutto w rolnictwie na tle pozosta ych sektorów gospodarki w pa stwach Unii 

Europejskiej. Stanowi to kanw  do rozwa a  prowadzonych w kontek cie mo liwo ci 

redukcji dysparytetu dochodowego ludno ci rolniczej poprzez dalsze zmniejszanie 

zatrudnienia w tym sektorze na rzecz us ug i przemys u.  

                                                                                                                            
zrównowa enia oraz utrudnia d enie do osi gania celów spo ecznych i zachowania zasobów rodowiskowych w 

niepogorszonym stanie. 
6 Jest to oczywi cie zachowawcza i d ugookresowo nieracjonalna strategia zarz dzania gospodarstwem, a jej 

przyj cie mo e wynika  z braku wiedzy, kwalifikacji, kapita u lub (cz ciej) z braku mo liwo ci pozyskania 

zatrudnienia poza gospodarstwem. 
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Uwagi metodyczne 

Aby osi gn  postawiony cel, zastosowano analiz  porównawcz  i dedukcj . 

Wykorzystano dane EUROSTAT dotycz ce zatrudnienia i warto ci dodanej brutto (WDB) 

generowanej przez rolnictwo, przemys  i us ugi w pa stwach UE-25 oraz literatur  

przedmiotu (z uwagi na niewielkie znaczenie rolnictwa w gospodarce pomini to Cypr 

i Malt ). Analiz  przeprowadzono na podstawie danych z lat 2002 i 2016. Na podstawie 

zestawienia i porównania informacji dotycz cych udzia u rolnictwa w strukturze 

zatrudnienia oraz w wytwarzaniu WDB podj to prób  wnioskowania na temat natury 

i przyczyn ró nic wyst puj cych w tym zakresie pomi dzy poszczególnymi krajami UE 

oraz zmian zaobserwowanych pomi dzy badanymi latami. Przeanalizowano tak e wielko  

WDB przypadaj c  na jednego zatrudnionego w rolnictwie w rolnictwie w relacji do WDB 

w przemy le i us ugach. Daje to pewien obraz dystansu, jaki dzieli ludno  rolnicz  od 

nierolniczej w zakresie efektywno ci pracy, która stanowi o mo liwo ciach redukcji 

dysparytetu dochodowego dziel cego ludno  rolnicz  od osób pracuj cych w przemy le 

i us ugach. Podj to tak e prób  przewidywania przebiegu procesów przekszta ce  struktury 

zatrudnienia w przysz o ci, w zakresie dotycz cym rozk adu odp ywu si y roboczej 

z rolnictwa do przemys u i us ug. Z oczywistych wzgl dów, nie sposób by o unikn  

pewnych uproszcze , jednak na zastosowanym, do  ogólnym poziomie analizy i wobec 

ogranicze  dotycz cych obj to ci tekstu, dalsze uszczegó owienie nie by o celowe.  

Wyniki bada  i dyskusja 

Na rysunku 1 przedstawiono struktur  zatrudnienia w poszczególnych sektorach 

gospodarki w pa stwach Unii Europejskiej w 2002 i 2016 roku. Mo na zauwa y , e we 

wszystkich pa stwach poddanych badaniu udzia  rolnictwa w strukturze zatrudnienia uleg  

w badanym okresie zmniejszeniu, najwyra niej w ród pa stw charakteryzuj cych si  

najwy szym udzia em zatrudnienia w rolnictwie w obydwu zaprezentowanych latach. 
Unowocze nianie rolnictwa i zwi kszanie koncentracji gruntów skutkuj ce mniejszym 

realnym zapotrzebowaniem na prac  ludzk , finansowane w du ej cz ci ze rodków WPR 

i programów strukturalnych EU, dodatkowo stymulowa y procesy uwalniania zasobów 

pracy z rolnictwa indywidualnego. Dofinansowanie ze rodków WPR nie poprawia o 

jednak znacz co poziomu dochodów ludno ci rolniczej, a jednocze nie w okre lonych 

warunkach, mog o si  przyczynia  do utrwalania niekorzystnej z punktu widzenia 

ekonomicznego struktury u ytkowania ziemi i nadmiernego zatrudnienia w niewielkich 

gospodarstwach rodzinnych. Pomimo ogólnie korzystnego wp ywu WPR, dop aty nie 

zwi zane z wielko ci  produkcji rolniczej mog  oddzia ywa  niekorzystnie zw aszcza w 

cz ci strukturalnej zjawiska nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie. Z punktu widzenia 

osób zwi zanych z gospodarstwami nieefektywnymi ekonomicznie, dzia aj  bowiem 

podobnie jak zasi ki dla bezrobotnych, zmniejszaj c motywacj  do poszukiwania pracy (W. 

Ko odziejczak 2016a). Równocze nie nast powa y wi c dwa zjawiska: absorpcja 

uwalnianych z rolnictwa zasobów pracy przez sektory pozarolnicze oraz tworzenie 

technologicznych i organizacyjnych podstaw do uwydatnienia braku celowo ci 

utrzymywania nadmiernego zatrudnienia w gospodarstwach.  
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Rys. 1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki pa stw UE w 2002 i 2016 roku (%) 

Fig. 1 Employment in the EU countries by sectors of the economy in 2002 and 2016 (%) 

ród o: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018). 

W badanych latach udzia  zatrudnienia w przemy le nie zmienia  si  tak wyra nie jak 

w przypadku rolnictwa (zw aszcza w pa stwach postsocjalistycznych), natomiast wzrasta  

udzia  sektora us ug (rys. 1). Mo na wi c przyj  (pomijaj c wp yw czynników 

demograficznych), e absorpcja si y roboczej uwalnianej z rolnictwa dokonywa a si  

przede wszystkim przez sektor us ugowy. Spo ród badanych pa stw, najwy szy udzia  

zatrudnienia w rolnictwie w ogólnej liczbie pracuj cych w gospodarce narodowej w 2016 
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roku odnotowano w Rumunii, Bu garii, a nast pnie w Grecji, Polsce i Portugalii. 

Najmniejszy udzia  zatrudnionych w rolnictwie wyst powa  w silnych gospodarczo 

pa stwach Europy Zachodniej: w Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i 

Szwecji. W ród pa stw o niskim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia znajduj  si  

jednak tak e przedstawiciele cz ci rodkowej i wschodniej Europy: S owacja, Czechy i 

Estonia. Ju  taka obserwacja pozwala domy la  si , e dla kszta towania sektorowej 

struktury zatrudnienia ma znaczenie przede wszystkim poziom rozwoju gospodarczego, ale 

tak e zasz o ci historyczne. Wymienione pa stwa Europy rodkowo-Wschodniej posiadaj  

wi kszy udzia  przemys u w strukturze zatrudnienia ni  pa stwa Europy Zachodniej. Jest to 

w znacznej cz ci spowodowane d eniem do wzrostu udzia u przemys u w gospodarkach 

socjalistycznych, a równocze nie sukcesem przeprowadzanej kolektywizacji i 

nacjonalizacji rolnictwa. Pa stwa postsocjalistyczne o wysokim udziale rolnictwa w 

sektorowej strukturze zatrudnienia: Rumunia, Bu garia, Polska, S owenia i W gry 

posiadaj  jednocze nie porównywalny mi dzy nimi udzia  zatrudnienia w przemy le 

(wy szy ni  pa stwa zachodnie), natomiast „nadwy ka” zatrudnienia w rolnictwie 

wyst puj ca w stosunku do redniej UE odpowiada w nich, w przybli eniu, „niedoborowi” 

zatrudnienia w us ugach. Zatem mo na spodziewa  si , e podobnie jak w latach 2002-

2016 (rys. 1), dalsze procesy zmian sektorowej struktury zatrudnienia b d  przebiega y z 

„pomini ciem” klasycznego wzorca teorii trzech sektorów, a uwalniania z rolnictwa 

ludno  b dzie absorbowana przez sektor us ug. Proces ten b dzie prawdopodobnie 

warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na us ugi, dostosowanie strukturalne 

dotycz ce dopasowania cech ludno ci rolniczej do zapotrzebowania na si  robocz  w 

sektorze us ug (kwalifikacje, mobilno , czynniki p acowe w powi zaniu z kosztami 

podj cia pozarolniczego zatrudnienia) oraz tempo przekszta ce  strukturalnych na wsi 

(modernizacj  procesów produkcji i konsolidacj  w asno ci oraz u ytkowania ziemi 

rolniczej).  

Jak wspomniano wcze niej, w ród wielu przyczyn okre laj cych kierunek 

przekszta ce  sektorowej struktury zatrudnienia, wa ne miejsce zajmuje efektywno  

wykorzystania zaanga owanych czynników produkcji. O ile w przypadku przemys u i 

us ug post p w tym zakresie jest do  szybki, to rolnictwo napotyka na istotne 

ograniczenia, wynikaj ce z jego przyrodniczej natury, pe nionych funkcji spo ecznych i 

uwarunkowa  instytucjonalnych (np. regulacji WPR). Procesy modernizacji, post p 

biologiczny, technologiczny i organizacyjny prowadz  zwykle do zwi kszenia wydajno ci 

produkcji, jednak tylko do pewnego poziomu, wyznaczanego przez produktywno  ziemi, 

zwierz t oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnej powierzchni zasiewów 

poszczególnych ro lin, wielko ci stada, mo liwo ci stosowania nawozów, pestycydów, 

herbicydów, organizmów modyfikowanych genetycznie, dopuszczalnego poziomu cen lub 

wprost – limity wielko ci produkcji (np. obowi zuj ce przez wiele lat limity produkcji 

mleka). To sprawia, e dochody gospodarstw z produkcji rolniczej nie mog  rosn  

porównywalnie do dochodów przedsi biorstw us ugowych lub przemys owych 

(oczywi cie, jest to nieco uproszczony obraz). Zatem kluczow  spraw  staje si  

zmniejszenie liczby osób, mi dzy które ta ograniczona warto  dodana i dochód b d  

dzielone.  

Je eli pomin  rodki transferowe, to dochód gospodarstwa rolnego jest uzale niony 

przede wszystkim od generowanej przez nie warto ci dodanej. W bogatszych pa stwach 

zachodnich rolnictwo wytwarza tak niewielk  cz  WDB w stosunku do przemys u i 

us ug, e staje si  ona niemal niezauwa alna na wykresie (rys. 2.). Porównanie struktury 
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wytwarzanej przez poszczególne sektory warto ci dodanej brutto (WDB) (rys. 2) i relacji 

WBD per capita w rolnictwie w stosunku do przemys u i us ug (rys. 3) wskazuje tak e, e 

wysokie zatrudnienie w rolnictwie nie wspó istnieje z wysokim poziomem WDB. 

 

 

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 (%) 

ród o: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018). 

Mo na zauwa y , e nawet ta niewielka cz  generowana przez rolnictwo zmala a 

w latach 2002-2016 (rys. 2). Redukcja jest najsilniej zauwa alna w pa stwach, w których 

wyst powa o najwy sze zatrudnienie w rolnictwie i w których to zatrudnienie w badanym 
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okresie zmala o. Jednak nie nale y wprost wi za  ze sob  tych dwóch zjawisk. 

Zmniejszenie udzia u rolnictwa w strukturze warto ci dodanej brutto wynika o bowiem nie 

tyle z redukcji zatrudnienia w tym sektorze, co ze wzrostu poziomu WDB w przemy le i 

us ugach, mia o wi c to samo pod o e co w krajach lepiej rozwini tych gospodarczo. 

Po rednio, pewne znaczenie mog o mie  zwi kszenie zatrudnienia poza rolnictwem, jednak 

przede wszystkim przemiany sektorowej struktury wytwarzania WDB by y kszta towane 

przez ró ne tempo wzrostu produktywno ci w poszczególnych sektorach. Warto tak e 

zauwa y , e o ile w przypadku produkcji przemys owej relacje pomi dzy udzia em 

przemys u w sektorowej strukturze zatrudnienia zaprezentowanej na rysunku 1 a wielko ci  

WDB s  zbli one w poszczególnych krajach, to równocze nie wyra nie wida , e 

„brakuj ca” cz  WDB w krajach o wysokim poziomie zatrudnienia w rolnictwie 

wytwarzana jest przez sektor us ug. Pa stwa te charakteryzuj  si  zwykle ni sz  WDB w 

skali ca ej gospodarki, mo na wi c przypuszcza , e WDB niewytworzona przez 

„nadmiarowe” zatrudnienie w rolnictwie po prostu przepada. Z tego punktu widzenia, 

wielko  zatrudnienia w rolnictwie odpowiadaj ca utraconej WDB okre la w przybli eniu 

poziom nieefektywnej nadwy ki zatrudnienia w sektorze rolniczym, inaczej nazywanej 

bezrobociem ukrytym. Równie  uwzgl dnienie transferów przekazywanych w ramach 

WPR nie poprawia wyra nie sytuacji dochodowej rolników i nie zawsze ich wp yw na 

sytuacj  ludno ci rolniczej mo na ocenia  jednoznacznie jako pozytywny. Góral i Rembisz 

(2018), wskazuj  e wynagrodzenia w rolnictwie s  zawy one w stosunku do osi ganej 

wydajno ci pracy. Zwracaj  tak e uwag  na niekorzystny wp yw tego zjawiska na przebieg 

procesów realokacji si y roboczej z rolnictwa do sektorów o wy szej wydajno ci 

(przemys u i us ug). Z tego punktu widzenia, dofinansowanie nieefektywnych gospodarstw 

na zjawisko nadmiernego zatrudnienia oddzia uje podobnie, jak zbyt wysokie zasi ki na 

poziom bezrobocia jawnego, zniech caj c do aktywizacji i poszukiwania alternatywnych, 

zarobkowych róde  dochodów (Ko odziejczak i Wysocki, 2015). 

Na rysunku 3 przedstawiono WDB na jednego zatrudnionego w rolnictwie w relacji 

do WDB na jednego zatrudnionego w przemy le i us ugach w krajach UE w 2002 i 2016 

roku. Mo na zauwa y , e relacja dochodu rolników do osób pracuj cych w przemy le i 

us ugach w badanych latach uleg a zmianie na niekorzy  rolnictwa, jednak proces ten nie 

przebiega  jednakowo we wszystkich pa stwach. Pewien wp yw mia o obj cie w 2004 roku 

nowych cz onków Unii Europejskiej systemem dop at, jednak silniej oddzia ywa y zmiany 

poziomu dochodów w przemy le i us ugach, zwi zane ze wzrostem gospodarczym i 

wspomnianym wcze niej, szybszym wzrostem produktywno ci czynników produkcji w 

przemy le i (zw aszcza) w us ugach ni  w rolnictwie. W roku 2016 poza nielicznymi 

wyj tkami (S owacja i Estonia) warto  WDB przypadaj ca na pracownika zatrudnionego 

w rolnictwie by a znacznie ni sza ni  w przemy le i us ugach. Ró nice s  widoczne 

zarówno w pa stwach o bardzo wysokim zatrudnieniu w rolnictwie (Rumunia, Bu garia, 

Grecja, Polska, Portugalia, Litwa, S owenia), ale równie  w pa stwach o niewielkim 

udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia (Irlandia, Austria, Dania, Niemcy, Wielka 

Brytania, Luksemburg). Chocia  zjawisko wygl da podobnie, to ma ró ne przyczyny w 

ka dej z tych grup. W pa stwach mniej zamo nych, niska warto  relacji WDB na jednego 

zatrudnionego w rolnictwie w stosunku do pozosta ych sektorów wynika z du ej liczby 

zatrudnionych w rolnictwie (rys. 1 i niskiej warto ci WDB generowanej przez ten sektor – 

rys. 2). W pa stwach bogatszych natomiast, niska warto  relacji jest tak e skutkiem 

wysokiej WDB generowanej w przemy le i us ugach. 
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Rys. 3. WDB na 1 zatrudnionego w rolnictwie w relacji do WDB na 1 zatrudnionego w przemy le i us ugach 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 (%) 

ród o: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018). 

Problem niskiej efektywno ci procesów wytwórczych w rolnictwie jest wi c 

powszechny, a mo liwo ci uzyskiwania dochodów przez osoby pracuj ce w tym sektorze 

zale  przede wszystkim od ich liczby, mi dzy któr  b dzie „dzielona” wytworzona WDB. 

Jak ju  zaznaczono wcze niej, nie ma w zasadzie mo liwo ci znacz cego zwi kszenia 

WDB w rolnictwie. Jednym z najwa niejszych ogranicze , uniemo liwiaj cych wzrost 
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warto ci dodanej wytwarzanej przez rolnictwo w krajach UE jest d enie do jego 

zrównowa enia w zakresie rodowiskowym (wcze niej by y to przede wszystkim limity 

produkcyjne). W odró nieniu np. od rolnictwa ameryka skiego, rolnictwo europejskie nie 

ma charakteru przemys owego, a stosowanie zwi kszaj cych wydajno  rodków 

chemicznych i organizmów modyfikowanych genetycznie jest ograniczone. Jak zauwa a 

Czy ewski (2013), ze wzgl du na wysokie koszty przyrodnicze i spo eczne, 

charakterystyczna np. dla USA, przemys owa cie ka rozwoju rolnictwa nie mo e by  

uznana za w a ciw . Poza tym, rolnictwo realizuje tak e funkcje pozaprodukcyjne, 

zwi zane z nowymi funkcjami rolnictwa i rozwojem obszarów wiejskich, tworz ce 

fundament rozwoju wielofunkcyjnego i zrównowa onego (Zegar, 2005; Wilkin, 2010; 

Kowalczyk, Sobiecki, 2011). Sama koncepcja zrównowa enia oraz wielofunkcyjno ci wsi i 

rolnictwa s  fundamentem WPR (Kulawik, 2015). Pomimo niew tpliwej s uszno ci 

zwi zania WPR z paradygmatem rozwoju zrównowa onego, ograniczenia narzucane 

rolnictwu europejskiemu w imi  jego zrównowa enia wymuszaj  nieustanne dotowanie 

tego sektora. Jednak zarówno przemys owa (pomimo wy szej wydajno ci), jak równie  

europejska („przyjazna” rodowisku i spo ecze stwu) cie ka rozwoju (model) rolnictwa 

nie umo liwia wypracowania WDB wystarczaj cej do zapewnienia rolnikom dochodów 

zbli onych do osób pracuj cych w przemy le i us ugach, je eli poziom zatrudnienia w 

rolnictwie b dzie zbyt wysoki. 

Redukcja zatrudnienia w rolnictwie jest w wielu pa stwach procesem koniecznym, 

jednak nie atwym do przeprowadzenia. O ile w zakresie jako ci produkowanej 

w gospodarstwach ywno ci i ochrony zasobów naturalnych mo na mówi  o wzgl dnie 

du ej sile oddzia ywania instrumentów WPR, to w przypadku optymalizacji zatrudnienia 

najwa niejszymi czynnikami s : mo liwo  pozyskiwania przez ludno  zwi zan  

z gospodarstwami pracy poza rolnictwem oraz przemiany demograficzne (Ko odziejczak 

i Wysocki, 2015). S  to czynniki w zasadzie egzogeniczne wobec rolnictwa. Jednak 

równie  sytuacja w rolnictwie ma wp yw na wielko  zatrudnienia w gospodarstwach 

rolnych, poniewa  procesy modernizacji i unowocze niania tego sektora wymuszaj  

stopniowe zmniejszanie nak adów pracy. W sytuacji, kiedy pomimo wyst puj cego na 

skutek tych procesów niskiego zapotrzebowania technologicznego na si  robocz , 

zatrudnienie w gospodarstwach rolnych pozostaje wysokie, pojawia si  nadwy ka 

niewykorzystanej efektywnie si y roboczej nazywana inaczej bezrobociem ukrytym lub 

bezrobociem agrarnym (Ko odziejczak i Wysocki, 2015; W. Ko odziejczak, 2016b). 

Konsekwencj  wysokiego zatrudnienia w rolnictwie, poza du  skal  obci enia 

gospodarstw rolnych kosztami osobowymi, s  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 mog , w ramach tego samego kraju, istnie  obszary niedoboru 

si y roboczej, uzupe niane np. imigrantami zarobkowymi z zagranicy (por. Wysocki i 

Ko odziejczak, 2015; Górny i Kaczmarczyk, 2018). Równocze nie, ze wzgl du na 

niedopasowania o charakterze strukturalnym, pomimo istnienia wolnych miejsc pracy w 

przemy le i us ugach, cze  ludno ci rolniczej nie mo e podj  zatrudnienia poza tym 

sektorem. Problem ten jest bardziej rozleg y, ni  tylko przywo ywane cz sto w literaturze 

przedmiotu niewystarczaj ce, lub niedostosowane do potrzeb pracodawców, kwalifikacje. 

Przyczyny pozostawania ludno ci w nieefektywnym zatrudnieniu rolniczym mog  

dotyczy  w zasadzie ka dego niedostosowania jako ciowego, ale tak e zbyt niskich stawek 

p ac oferowanych poza rolnictwem na lokalnych rynkach pracy, zwi zków rodzinnych i 
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spo ecznych zniech caj cych do migracji lub nieefektywno ci technologicznej procesów 

produkcji rolniczej w s abiej rozwini tych gospodarstwach, jednak w tym przypadku 

zatrudnienie jest „nadmierne” jedynie w sensie ekonomicznym.  

Redukcja zatrudnienia w rolnictwie powinna by  pierwszym w kolejno ci sposobem 

na zmniejszenie dysparytetu dochodowego mi dzy ludno ci  rolnicz  i utrzymuj c  si  z 

pracy poza rolnictwem. Bez tego nie b dzie mo liwa optymalizacja wykorzystania pracy, 

ziemi i kapita u, trudniejsza b dzie tak e minimalizacja negatywnego oddzia ywania 

produkcji rolniczej na rodowisko naturalne. Sytuacj  komplikuje dodatkowo 

zró nicowanie przestrzenne poziomu zatrudnienia w rolnictwie, nawet wewn trz 

poszczególnych krajów i regionów. Utrudnia to próby sformu owania racjonalnej i 

uniwersalnej polityki w tym zakresie i ka e odwo ywa  si  raczej do dzia a  prowadzonych 

w skali ca ej gospodarki, ni  tylko do polityki rolnej. Skuteczniejsze mo e by  bowiem 

„przyci ganie” si y roboczej do sektorów pozarolniczych ni  ewentualne próby jej 

„wypychania” z rolnictwa, np. za pomoc  instrumentów polityki rolnej. Wcze niejsze 

badania wskazuj , e proces zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie jest uwarunkowany 

g ównie rozmiarami popytu na prac  w sektorach pozarolniczych, strukturalnym 

dopasowaniem tego popytu do charakterystyki ludno ci wiejskiej, zw aszcza zwi zanej z 

rolnictwem oraz (d ugookresowo) zmianami demograficznymi (Ko odziejczak i Wysocki, 

2015). 

Przyk ad pa stw w których rolnictwo posiada niewielki udzia  w sektorowej strukturze 

zatrudnienia wskazuje jednak, e nie jest to warunek wystarczaj cy do likwidacji 

dysparytetu dochodowego rolników. Najwa niejsz  barier  jest ró nica w efektywno ci i w 

tempie wzrostu tej efektywno ci pomi dzy rolnictwem a przemys em i us ugami. Wynika 

to ju  z samej specyfiki rolnictwa i nie jest mo liwe do wyeliminowania nawet w jego 

przemys owym modelu, a tym bardziej w modelu europejskim, w którym cele 

ekonomiczne i produkcyjne nie s  nadrz dnie traktowane wobec rodowiskowych i 

spo ecznych. Dlatego, chocia  instrumenty transferowe nie powinny by  traktowane 

priorytetowo przed racjonalizacj  nak adów pracy, to nie mo na ich pomin  i przy 

pewnym, uzasadnionym technologicznie, ekonomicznie, przyrodniczo i spo ecznie 

poziomie zatrudnienia w rolnictwie musz  je li nie likwidowa , to przynajmniej zmniejsza  

wielko  tego dysparytetu. Instrumenty te s  konieczne nawet w sytuacji opisywanego na 

wst pie „przeszacowania” wynagrodzenia rolników. Kluczowym jest jednak ich kszta t i 

sposób dzia ania. Nie powinny one zast powa  procesów przekszta ce  struktury 

zatrudnienia, a jedynie je uzupe nia  tak, aby same nie stawa y si  si  hamuj c  te 

przemiany. 

Podsumowanie i wnioski 

1. Najwy szy udzia  zatrudnienia w rolnictwie w ogólnej liczbie pracuj cych w gospodarce 

narodowej odnotowano w Rumunii, Bu garii, a nast pnie w Grecji, Polsce i Portugalii. 

Najmniejszy udzia  zatrudnionych w rolnictwie wyst powa  w silnych gospodarczo 

pa stwach Europy Zachodniej: w Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech 

i Szwecji. W ród pa stw o niskim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia znajduj  si  

jednak tak e przedstawiciele cz ci rodkowej i wschodniej Europy: S owacja, Czechy 

i Estonia.  

2. Pa stwa postsocjalistyczne o wysokim udziale rolnictwa w sektorowej strukturze 
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zatrudnienia posiadaj  porównywalny mi dzy nimi udzia  zatrudnienia w przemy le 

(wy szy ni  pa stwa zachodnie), natomiast „nadwy ka” zatrudnienia w rolnictwie 

wyst puj ca w stosunku do redniej UE odpowiada w nich, w przybli eniu, „niedoborowi” 

zatrudnienia w us ugach. Zatem mo na spodziewa  si , e procesy zmian struktury 

zatrudnienia b d  przebiega y z „pomini ciem” klasycznego wzorca teorii trzech sektorów, 

a uwalniania z rolnictwa ludno  b dzie absorbowana przez sektor us ug.  

3. Proces zmian sektorowej struktury zatrudnienia b dzie prawdopodobnie warunkowany 

przez tempo wzrostu zapotrzebowania na us ugi, dostosowanie strukturalne dotycz ce 

dopasowania cech ludno ci rolniczej do zapotrzebowania na si  robocz  w sektorze us ug 

oraz tempo przekszta ce  strukturalnych na wsi, zw aszcza modernizacj  procesów 

produkcji i konsolidacj  w asno ci oraz u ytkowania ziemi rolniczej.  

4. Relacje pomi dzy udzia em przemys u w sektorowej strukturze zatrudnienia a wielko ci  

wytwarzanej przez przemys  WDB s  zbli one w poszczególnych krajach. Równocze nie, 

„brakuj ca” w strukturze cz  WDB w krajach o wysokim poziomie zatrudnienia 

w rolnictwie uzupe niania jest przez sektor us ug. Pa stwa te charakteryzuj  si  zwykle 

ni sz  WDB w skali ca ej gospodarki, mo na wi c przypuszcza , e WDB niewytworzona 

przez „nadmiarowe” zatrudnienie w rolnictwie po prostu przepada. Z tego punktu widzenia, 

wielko  zatrudnienia w rolnictwie odpowiadaj ca utraconej WDB okre la w przybli eniu 

poziom nieefektywnej nadwy ki zatrudnienia w sektorze rolniczym, inaczej nazywanej 

bezrobociem ukrytym.  

5. Poza nielicznymi wyj tkami (S owacja i Estonia) warto  WDB przypadaj ca na 

pracownika zatrudnionego w rolnictwie by a w 2016 roku znacznie ni sza ni  w przemy le 

i us ugach. Ró nice s  widoczne w pa stwach o bardzo wysokim zatrudnieniu w rolnictwie 

(Rumunia, Bu garia, Grecja, Polska, Portugalia, Litwa, S owenia) ale równie  w pa stwach 

o niewielkim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia (Irlandia, Austria, Dania, Niemcy, 

Wielka Brytania, Luksemburg). Chocia  zjawisko wygl da podobnie, to ma ró ne 

przyczyny w ka dej z tych grup. W pa stwach mniej zamo nych, niska warto  relacji 

WDB per capita w rolnictwie w stosunku do pozosta ych sektorów wynika w znacznej 

cz ci ze zbyt du ej liczby zatrudnionych w rolnictwie. W pa stwach bogatszych, 

charakteryzuj cych si  relatywnie niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie, niska 

warto  relacji jest skutkiem przede wszystkim wysokiej WDB wytwarzanej w przemy le i 

us ugach.  

6. Przyjmuj c zasad , e wynagrodzenie czynników produkcji powinno wynika  przede 

wszystkim z ich produktywno ci oraz przyjmuj c, e w daj cej si  przewidzie  

perspektywie czasowej nie ma znacz cych mo liwo ci zwi kszenia warto ci dodanej 

generowanej przez rolnictwo nale y stwierdzi , e minimalizacja dysparytetu 

dochodowego rolników jest mo liwa poprzez dalsz  ewolucj  sektorowej struktury 

zatrudnienia w kierunku minimalizacji udzia u w tej strukturze rolnictwa i zwi kszania 

udzia u sektorów pozarolniczych, zw aszcza us ug. 

7. Racjonalizacja poziomu zatrudnienia w rolnictwie jest tak e drog  do poprawy poziomu 

jego zrównowa ania ekonomicznego i spo ecznego. Dopiero w dalszej kolejno ci powinny 

by  uwzgl dniane instrumenty oparte na transferach finansowych z sektorów 

pozarolniczych do rolnictwa, poniewa  obci aj  one bardziej efektywne sektory i 

d ugookresowo mog  spowalnia  naturaln  ewolucj  poziomu zatrudniania w rolnictwie. 

Jednak ze wzgl du na niemo liwe do zniwelowania ró nice efektywno ci wyst puj ce 

pomi dzy rolnictwem i sektorami pozarolniczymi, przy pewnym, uzasadnionym 

technologicznie, ekonomicznie, przyrodniczo i spo ecznie poziomie zatrudnienia w 
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rolnictwie, transfery nadwy ki wytworzonej w przemy le i us ugach musz  je li nie 

likwidowa , to przynajmniej zmniejsza  wielko  tego dysparytetu. 
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Synopsis. W pracy dokonano oceny zmian organizacyjnych i produkcyjno ci w polskim rolnictwie 
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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 
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Wprowadzenie 

Na rolnictwo ze wzgl du na jego specyfik  nale y patrze  szerzej, gdy  
odpowiedzialne zarz dzanie sk adnikami pokarmowymi ( ywieniowymi, nawozowymi) 
jest niezwykle wa nym elementem biogospodarki. Rolnictwo jest jedn  z niewielu dziedzin 
gospodarki, która w swojej istocie prowadzona jest w rodowisku przyrodniczym i która 
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ma fundamentalne znaczenie dla bezpiecze stwa ywieniowego ( ywno ciowego, 
zdrowotnego) (Michalczyk, 2013; Miku a, 2012), ekonomicznego poprzez utrzymanie 
konkurencyjno ci (produkcyjnej i ekonomicznej), a tak e bezpiecze stwa rodowiskowego. 
Dlatego racjonalne gospodarowanie sk adnikami nawozowymi, w tym azotem, poprzez 
maksymalizacj  u yteczno ci dzia alno ci rolniczej, wpisuje si  w podstawow  funkcj  
celu, jakim jest wytwarzanie dóbr i osi ganie dochodów (Kopi ski, 2018; Zegar, 2014). 
Fundamentalne i decyduj ce znaczenie maj  tu relacje zachodz ce pomi dzy przychodami 
a kosztami zaanga owanych czynników produkcji (Rembisz, 2010). 

Ci g e przemiany ekonomiczne i strukturalne, obecnie w do  znacznym stopniu 
kreowane przez ramy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ale tak e przez czynniki 
zewn trzne tj. WTO (World Trade Organization), rynki – surowcowe, produktowe i 
kapita owe, czy obecne i przysz e umowy mi dzynarodowe, embargo w handlu z Rosj , 
zniesienie ce  w handlu z Ukrain , inicjuj  procesy dostosowawcze w rolnictwie do 
zmieniaj cych si  warunków gospodarowania. Jak podkre la Krasowicz (2009), w Polsce 
ju  od lat 90. oddzia ywanie uwarunkowa  ekonomiczno-organizacyjnych na produkcj  
rolnicz  oraz tempo i kierunki zachodz cych zmian jest wi ksze ni  czynników 
przyrodniczych. 

W ostatnich latach, ze wzgl du na tendencj  coraz wi kszego rozwierania no yc cen 
produktów rolnych i cen rodków do produkcji rolnej (Józwiak, 2013), wzrost warto ci 
produkcji jest na ogó  kreowany przez wzrost wydajno ci (produkcyjno ci) ziemi oraz 
zwierz t. Jest on pochodn wzrostu intensywno ci produkcji, m.in. poprzez wzrost 
nawo enia, ale tak e poprzez lepsze wykorzystanie tzw. pozanawozowych czynników 
produkcji. W tym kontek cie wa nym pozostaje kontrola czy ocena potencjalnego 
oddzia ywania zachodz cych zmian w rolnictwie na rodowisko (Hatfield i Karlen, 1994; 
Kopi ski, 2017a). Ocen  tak  umo liwia wykorzystanie metody bilansu azotu brutto, jako 
jednego z g ównych biogenów, którego saldo jest podstawowym wska nikiem 
agro rodowiskowym (Kopi ski, 2017a; Kremer, 2013). 

Celem pracy by o dokonanie oceny zmian organizacyjnych i produkcyjno ci w 
polskim rolnictwie w ostatnich kilkunastu latach XXI wieku w kontek cie wybranych 
oddzia ywa  rodowiskowych. 

Metody bada  

Badania i analiza mia y charakter kameralny. Obejmowa y one perspektyw  
redniookresow  lat 2002-2016. Podstawowe ród o informacji stanowi y dane statystyczne 

G ównego Urz du Statystycznego (GUS) (U ytkowanie… 2002-2013; rodki… 2002-

2017; Produkcja… 2003-2017; Ochrona… 2004-2017; Rocznik… 2005-2017; Zwierz ta… 

2015-2017), G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska (GIO ) (Stan… 2014), 

Krajowego O rodka Bilansowania i Zarz dzania Emisjami (KOBiZE) (Poland’s… 2016) i 

wyniki bada  w asnych.  

Analiz  obj to zmiany struktury organizacji oraz wielko ci produkcji ro linnej i zwierz cej 

w Polsce, tj. powierzchni i zbiorów g ównych grup ro lin uprawnych oraz pog owia zwierz t i 

produktów zwierz cych. Ocen  odzia ywa  rodowiskowych dokonano na podstawie zmian 

sald bilansu azotu brutto (GNB) (rys. 1), sporz dzonego wed ug metody zaproponowanej, 

wymaganej przez OECD i Eurostat (Kremer, 2013; Kopi ski, 2017a). Zmiany analizowanych 

wska ników zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej. 



286     J. Kopi ski 

W celu wyeliminowania wp ywu zmienno ci w latach, analiz  podstawowych 

wska ników oparto na rednich z 3 lat. Dla wskazania tendencji porównywano zmiany 

zachodz ce pomi dzy okresem lat 2002-2004 a latami 2014-2016. 

 

Rys. 1. G ówne elementy bilansu (bud etu) azotu brutto (GNB) 

Fig. 1. Main elements of gross nitrogen balances (budget) (GNB) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: (Environmental… 2006). 

Wyniki bada  i dyskusja 

Zmiany uwarunkowa  rynkowych (ekonomicznych), w tym dotycz cych rolnictwa, 

jakie mia y miejsce w Polsce po wst pieniu do Wspólnoty Europejskiej (WE) (Wigier i in. 

2011; Runowski, 2014; Matyka i Kopi ski, 2016) wp yn y na zmiany struktury zasiewów 

(rys. 2). W Polsce wi kszo  powierzchni gruntów ornych jest obsiewana (ok. 10,8 mln 

ha), a reszt  (ok. 150 tys. ha) stanowi  od ogi i ugory (U ytkowanie… 2002-2013). W 

strukturze zasiewów w ostatnich latach (2014-2016) nadal najwi kszy udzia  maj  zbo a 

(ok. 71%), jednak udzia  ten w odniesieniu do lat 2002-2004 zmniejszy  si  o 4,6 p.p. 

W ród zbó  systematycznie wzrasta w ostatnich latach udzia  powierzchni kukurydzy 

uprawianej na ziarno, co wi e si  z popraw  op acalno ci i warunków klimatycznych dla 

jej produkcji (Matyka i Kopi ski, 2016). W analizowanych latach systematycznie i 

znacz co, bo dwukrotnie, wzrasta  udzia  uprawy rzepaku i rzepiku, zajmuj cych obecnie 

ok. 9% powierzchni zasiewów. Podobna tendencja dotyczy a uprawy ro lin str czkowych 

na nasiona i pastewnych w uprawie polowej. Natomiast, do  znacznie i systematycznie, 

maleje udzia  ziemniaka (obecnie poni ej 3%), a w ostatnich latach równie  buraka 
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cukrowego (1,8%), którego znaczenie b dzie si  dalej zmniejsza  w zwi zku z 

przewidywan  liberalizacj  rynku cukru w Europie (Szajner, 2017). 

 

Rys. 2. Zmiany struktury zasiewów w Polsce pomi dzy 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 (%) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS: (Produkcja…, 2003-2017). 

 

Rys. 3. Zmiany (ró nica) powierzchni g ównych grup ro lin uprawnych w Polsce pomi dzy 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 2014-

2016 (thous. ha and %) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS: (Produkcja…, 2003-2017). 
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Pomi dzy latami 2002-2004 a okresem lat 2014-2016 powierzchnia uprawy zbó  

w Polsce zmniejszy a si  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 zwi kszy a si  

powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku, a tak e nast pi  wyra ny wzrost udzia u 

powierzchni ro lin str czkowych na nasiona (bobowatych grubonasiennych) i pastewnych 

uprawianych na gruntach ornych (GO).  

Tabela 1. Zu ycie 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 

Zu ycie 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 wyj tkiem nawozów naturalnych pochodzenia zwierz cego 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS: ( rodki…, 2002-2017). 

 

Rys. 4. Zmiany zbiorów g ównych grup ro lin na gruntach ornych GO w Polsce pomi dzy 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 %) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS: (Produkcja…, 2003-2017). 

Z punktu widzenia celów ekonomicznych, ale i rodowiskowych istotne znaczenie 

maj  zmiany wielko ci produkcji poszczególnych ziemiop odów. S  one pochodn  nie 

tylko zmian powierzchni, ale tak e produkcyjno ci (plonowania) poszczególnych upraw 

ro lin. Jak twierdzi Kopi ski i Matyka (2016), zmniejszaniu si  powierzchni gruntów 

ornych towarzyszy zwi kszanie si  intensywno ci produkcji (mierzonej m.in. wzrostem 

stosowanych dawek azotu w produkcji ro linnej). W Polsce w analizowanym okresie 
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jednostkowe zu ycie azotu wzros o o ponad 20 kg·ha-1 UR w dk (tab. 1). Oczywi cie nie 

bez znaczenia jest tak e lepsze wykorzystanie tzw. pozanawozowych czynników wzrostu 

produkcji poprzez wdra anie post pu genetyczno-hodowlanego, nowoczesnych technik 

uprawy, itp. (Smagacz, 2016). Z analizy zmian zbiorów g ównych ro lin uprawnych (rys. 

4) wynika, e wyra nemu zmniejszeniu, bo o 47%, uleg y zbiory ziemniaka, podczas gdy 

zbiory buraka cukrowego zmniejszy y si  tylko o ok. 3%. Natomiast wzros y w Polsce 

zbiory pozosta ych grup ro lin, w tym tak e mimo spadku powierzchni zbiory zbó  (o ok. 

12%). Nale y tak e doda , e tempo wzrostu plonowania ro lin uprawnych w Polsce jest 

zbli one do dynamiki zmian plonowania pszenicy ogó em, ale jest ci gle mniejsze ni  

przeci tne dla krajów UE-27 (Matyka, 2014). Z punktu widzenia potencjalnych 

konsekwencji rodowiskowych wysokie plonowanie ro lin rolniczych musi jednak by  

powi zane z optymalizacj  wykorzystania podstawowych czynników plonotwórczych, tj. 

potencja u genetycznego, warunków glebowych i klimatycznych, poziomu agrotechniki 

oraz organizacji produkcji (Marques da Silva i in. 2012). 

 

Rys. 5. Zmiany pog owia zwierz t inwentarskich (%) w Polsce w latach 2002-2016. Rok 2002 = 100 

Fig. 5. Changes in the livestock (%) from 2002-2016. 2002 year = 100 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS: (U ytkowanie…, 2002-2013; Zwierz ta…, 2015-2017). 

Niew tpliwy wp yw na zmiany zachodz ce w produkcji zwierz cej w Polsce 

w ostatnich kilkunastu latach ma cz onkostwo we Wspólnocie Europejskiej (WE) i 

nast pnie wprowadzane w tym okresie regulacje prawne (Kopi ski, 2017a). Innym 

istotnym czynnikiem s  tak e uwarunkowania zewn trzne (polityczno-rynkowe), 

kszta tuj ce konkurencyjno  sektora rolno-spo ywczego (Nosecka, 2012), zmiany 

warunków pogodowych, klimatycznych, a tak e epidemiologicznych, oddzia ywuj cych na 

kszta towanie si  relacji cen pasz i produktów zwierz cych. G ówne produkty produkcji 

zwierz cej, tj. mleko, ywiec drobiowy i wieprzowy, s  w Polsce jednocze nie 

dominuj cymi kierunkami towarowej produkcji rolniczej, mimo istotnych zmian pog owia 

zwierz t inwentarskich. Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny spadek, poza byd em 

i drobiem, pog owia wielu gatunków zwierz t (rys. 5). Szczególnie niepokoj co wygl da 
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obecna sytuacja w chowie trzody chlewnej, w znacznym stopniu wynikaj ca ze skutków 

powodowanych przez afryka ski pomór wi  (ASF) (Zagro enia…, 2015). Waga zmian 

zachodz cych w produkcji zwierz cej, z punktu oddzia ywa  rodowiskowych, jest o tyle 

wa na gdy  rzutuje tak e na zmiany puli nawozów naturalnych, drugiego obok nawo enia 

mineralnego, bardzo wa nego ród a dop ywu azotu (Kopi ski, 2017a). Zmiany dotycz ce 

zu ycia azotu pochodz cego z produkcji zwierz cej, jako jej „produktu ubocznego”, s  

pochodn  zamian wielko ci pog owia i struktury zwierz t gospodarskich. Pomi dzy latami 

2002-2004 a 2014-2016 zwi kszy a si  ilo  azotu, którego ród em by  chów byd a i 

drobiu (razem o ok. 19 tys. t N), przy czym znacz co spad a si  ilo  azotu pochodz cego z 

chowu trzody chlewnej (o 56 tys. t N) (rys. 6). O 16 % zmniejszy a si  ilo  azotu 

emitowana w zwi zkach gazowych do atmosfery. 

 

Rys. 6. Zmiany ilo ciowe azotu z produkcji zwierz cej (tys. t N, %) wg róde  pochodzenia w Polsce pomi dzy 

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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych: GUS (U ytkowanie…, 2002-2013; Zwierz ta…, 2015-2017) 

i KOBiZE (Poland’s…, 2016). 

Zmiany ilo ciowe ró nych róde  przychodu i rozchodu azotu brutto w ostatnich 14 

latach przedstawione na rysunku 7 s  obrazem sytuacji i zmian uwarunkowa  prowadzenia 

produkcji rolniczej w Polsce, w aspekcie gospodarki nawozowej azotem. Ocena i analiza 

umo liwia okre lenie charakteru, sposobu prowadzonej produkcji rolniczej (intensyfikacja, 

ekstensyfikacja) (Kopi ski, 2018). Z rysunku 7 wynika, e w analizowanym okresie 

zwi kszy o si  w Polsce, chocia  w ró nym stopniu bo od 4 do 18%, wynoszenie azotu 

w zbiorach ro lin z powierzchni u ytkowanej rolniczo. Korzystnie, z punktu widzenia 

rodowiskowego i ekonomicznego (wy sza efektywno ), pozytywnie nale y oceni  

zmniejszenie si  dop ywu azotu do systemu produkcji rolniczej pochodz cego z nawozów 

naturalnych (razem z emisj ), z depozytu atmosferycznego i w materia u siewnego 
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i sadzeniowego. Pozytywn  zmian  jest tak e wzrost ilo ci azotu wi zanego z atmosfery 

przez bakterie symbiotyczne w uprawach ro lin bobowatych, co jednak nale y uzna  za 

proces pozytywny. Najbardziej, bo o 187 tys. t N, wzros a ilo  dostarczane w nawozach 

mineralnych.  

 

Rys. 7. Zmiany ilo ciowe w elementach sk adowych bilansu azotu brutto (tys. t N, %) w Polsce pomi dzy 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 2002-

2004 and 2014-2016 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych: GUS, KOBiZE (Poland’s… 2016) i IO  uzyskanych w ramach 

Pa stwowego Monitoringu rodowiska (Stan…, 2014). 

Z równania regresji wielorakiej standaryzowanej zamieszczonego poni ej wynika, e 

wielko  salda bilansu azotu brutto jest w zasadniczy sposób uzale niona od wnoszenia 

azotu z nawozami mineralnymi. Po stronie rozchodowej najwi kszy wp yw na wielko  

ko cow  salda bilansu N brutto ma wynoszenie tego sk adnika ze zbiorami ro lin 

towarowych. Analiz  statystyczn  wykonano za pomoc  programu Statistica w oparciu o 

dane bilansu azotu brutto w okresie lat 2002-2016. czna ilo  zmiennych ka dej badanej 

cechy wynosi a 240.  

y = 28,1 + 1,06x1 + 0,62x2 – 0,84x3 – 0,64x4               r
2 = 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 ro lin towarowych (kg·ha-1 UR w dk), 

x4 (Szup) – wynoszenie ze zbiorami ro lin pastewnych (kg·ha-1 UR w dk), 

r2 - wska nik 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych: GUS, KOBiZE (Poland’s… 2016) i IO  uzyskanych w ramach 

Pa stwowego Monitoringu rodowiska (Stan… 2014). 

Efektem zmian ilo ciowych i strukturalnych poszczególnych róde  obu stron bilansu 

azotu brutto jest wysoko  salda (rys. 8). Zmiany struktury i wielko ci produkcji 

zachodz ce w ostatnich kilkunastu latach w produkcji rolniczej Polski, w kontek cie 

odzia ywa  rodowiskowych ze strony azotu, nale y ogólnie oceni  pozytywnie. Mimo 

wzrostu ca kowitej ilo ci wnoszonego azotu, pomi dzy latami 2002-2004 a 2014-2016 o 

ok. 117 tys. t, o wiele wi cej wzros o tak e jego wynoszenie (o 179 tys. t). W rezultacie 

saldo bilansu azotu brutto w Polsce uleg o zmniejszeniu pomi dzy analizowanymi 

okresami o 62 tys. t N. Wynika to z poprawy efektywno ci wykorzystania azotu w Polsce 

(Kopi ski, 2017b). Nale y zatem stwierdzi , e obserwowany w Polsce, w latach 2002-

2016, wzrost intensywno ci produkcji rolniczej i produktywno ci u ytków rolnych, 

mierzonej wielko ci  obrotu azotem, nie prowadzi  do pogorszenia parametrów stanu 

rodowiska. Jednak ocena ta dotyczy przeci tnych warunków dla kraju, gdy  ju  na 

poziomie województw zauwa a si  bardzo du e pod tym wzgl dem zró nicowanie 

regionalne (Kopi ski 2017a; 2018). 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza zmian organizacyjnych i produkcyjnych w polskim rolnictwie 

w latach 2002-2016, ocenianych przez pryzmat zmian poszczególnych elementów 

sk adowych i wyników bilansu (bud etu) azotu brutto, wskazuje na znaczenie i rol  tej 

metody wska nikowej w po redniej ocenie wywieranej presji rodowiskowej wskutek 



Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontek cie wybranych …     293 

gospodarowania tym sk adnikiem. Wynika z niej, e mimo ró nokierunkowych zmian 

powierzchni uprawy ro lin i pog owia zwierz t inwentarskich, kszta towanych g ównie 

przez uwarunkowania ekonomiczne, ale tak e przyrodnicze, presja rodowiskowa ze strony 

prowadzonej produkcji rolniczej uleg a zmniejszeniu. Wymiernym tego efektem jest 

wielko  aktualnego ca kowitego salda bilansu azotu brutto w Polsce, które mimo waha  

obecnie jest mniejsze o ok. 62 tys. t N ni  w latach 2002-2004. Pozytywnie nale y przyj , 

e do zmniejszenia si y oddzia ywa  rodowiskowych dosz o mimo widocznego procesu 

intensyfikowania produkcji rolniczej przeci tnie w skali kraju. W analizowanym okresie 

nast pi o bowiem zwi kszenie wielko ci obrotu azotem w produkcji rolniczej, jednak 

tempo wzrostu wynoszenia azotu w zbiorach ro lin uprawnych by o zdecydowanie wy sze 

ni  wzrost jego przychodu, generowany g ównie przez zwi kszaj ce si  zu ycie azotu 

w nawozach mineralnych. wiadczy to o poprawie efektywno ci gospodarowania tym 

sk adnikiem w Polsce.  

Analiza zmian bilansu azotu brutto na przestrzeni wielu lat umo liwia ledzenie 

kierunków, trendów przeobra e  strukturalnych i organizacyjno-produkcyjnych 

zachodz cych w polskim rolnictwie, dostarczaj c cennych informacji umo liwiaj cych 

podejmowanie racjonalnych decyzji. Poza konsekwencjami rodowiskowymi mog  one 

mie  tak e okre lone skutki ekonomiczne. 
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Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbó  
w handlu mi dzy UE a USA3 

Application of Gravity Models for Selected Cereals in EU –
 US Trade 

Synopsis. Niniejszy artyku  przedstawia zastosowanie modeli grawitacyjnych w bilateralnym handlu 
takimi artyku ami rolnymi jak: pszenica, owies i kukurydza mi dzy UE a USA. Analiza obejmowa a 
lata 2000-2016, a w sk ad zmiennych obja niaj cych wesz y PKB, wska nik PSE, warto  dodana 
w rolnictwie oraz warto  dodana na pracownika w rolnictwie. Przeprowadzone badania wykaza y 
wyst powanie znacznych zak óce  w wymianie handlowej wybranymi produktami rolnymi pomi dzy 
UE i USA. W konsekwencji model grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie 
potwierdzi , e masy gospodarek wyra one w ich realnym PKB przyci gaj  si  i umacniaj  wymian  
handlow . Zjawisko odpychania zauwa ono tak e dla warto ci dodanych w rolnictwie. Badania 
pozwoli y natomiast wykaza , i  wsparcie rolnictwa tworzy efekty przyci gania handlu, dla pszenicy 
i owsa. 

S owa 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 pomi dzy UE a USA budz  wiele kontrowersji z uwagi na ich 
wielko  oraz wsp yw na funkcjonowanie ca ych sektorów w obu obszarach 
ekonomicznych. Znaczenie tych powi za  jest szczególnie istotne, gdy pod uwag  
bierzemy tzw. rynki wra liwe, a do takich niew tpliwie mo emy zaliczy  produkty rolno-
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spo ywcze. W tym przypadku na wymian  handlow  i jej rezultaty wp ywaj  rozbudowane 
polityki rolne, w tym zró nicowane instrumentarium wsparcia czy stosowane regulacje 
w UE i USA. Podejmowane s  liczne próby wzajemnego uregulowania tej wymiany czy to 
w postaci multilateralnej (m.in. w ramach GATT, a nast pnie konferencji ministerialnych) 
czy te  bilateralnych (m.in. podj ta próba ca o ciowego unormowania handlu w postaci 
jednej rozbudowanej umowy handlowej – TTIP). Zachodz ce nieustannie przemiany 
w regulacjach handlowych, zmiany w politykach rolnych, a tak e w ca ej globalnej 
wymianie produktami rolnymi sprawiaj , i  pozycja konkurencyjna ka dej ze stron 
rozwa anych relacji jest uwarunkowana licznymi czynnikami i równie  podlega zmianom, 
co rodzi potrzeb  jej permanentnego analizowania z ró nej perspektywy. Wychodz c 
naprzeciw tym przes ankom celem artyku u by o okre lenie si y oddzia ywania czynników 
zwi zanych z procesem globalizacji na wielko  przep ywów handlowych wybranych 
produktów rolnych mi dzy UE jako ca o ci  a USA. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na 
pytanie: czy wyst puj  si y przyci gaj ce, czy raczej odpychaj ce w handlu wybranymi 
produktami rolnymi na linii UE-USA? W analizie wykorzystano modele grawitacyjne 
handlu dla lat 2000-2016. 

Relacje mi dzy UE a USA 

Zarówno USA jak i UE stanowi  jedne z najwi kszych gospodarek wiatowych. 
Dzi ki realizacji bilateralnego modelu handlu mog  uzyskiwa  dodatkowe korzy ci 
z wymiany towarowej. W zwi zku z tym, e obie gospodarki nie tworz  mi dzy sob  strefy 
wolnego handlu, a wymiana handlowa jest poddana szerokiej grupie czynników 
instytucjonalnych. Powstanie takiej instytucjonalnej formy integracji, kszta tuje korzystne 
efekty kreacji i przesuni cia handlowego, co by o i jest impulsem do poszukiwania dzia a  
sprzyjaj cych intensyfikacji wymiany handlowej. W efekcie, tego od 2013 r. trwa y 
negocjacje na linii UE-USA dotycz ce transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego (TTIP). Jednym z zak adanych celów TTIP by o wspieranie inwestycji 
i dzia a  handlowych po obu stronach Atlantyku, zwi kszenie zatrudnienia 
i konkurencyjno ci oraz wypracowanie wspólnego podej cia do zasady handlu wiatowego. 
Wdro enie TTIP mia o sprzyja  ci lejszym powi zaniom gospodarczym i inwestycyjnym 
mi dzy UE a USA. Istniej  trzy podstawowe obszary negocjacji, do których zaliczono 
popraw  dost pu do rynku na zasadzie wzajemno ci, ograniczenie barier pozataryfowych 
i zwi kszenie kompatybilno ci systemów regulacyjnych oraz ustanowienie zasad 
rozwi zywania wspólnych problemów i wykorzystywania mo liwo ci handlu wiatowego 
(Poczta-Wajda, Sapa, 2017).Liberalizacja handlu powinna umo liwi  stronom zwi kszenie 
przewagi wobec krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz uniezale ni  ich 
gospodarki od niestabilno ci wschodz cych rynków (Czarny, Menkes, ledziewska, 2014). 
Wiele aspektów mia o potwierdza  taki pozytywny scenariusz negocjacji na linii UE-USA. 
Zarówno UE jak i USA do wiadczy y zaledwie nieznacznego wzrostu od czasu kryzysu 
finansowego z 2008 roku. Nie maj c jeszcze do  mo liwo ci stosowania luzowania 
polityki fiskalnej i monetarnej, zwracaj  si  one w stron  reform strukturalnych. 
W przeciwie stwie do krajowych reform rynku pracy lub rynku produktów, zwraca si  
uwag  na liberalizacj  handlu i korzy ci z niej wynikaj cych. Po drugie, wielotorowe 
rozmowy handlowe w Doha organizowane przez wiatow  Organizacj  Handlu (WTO) nie 
zako czy y si  sukcesem, pomimo 12 lat negocjacji. Kwestie handlowe sta y si  coraz 
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bardziej z o one i przesz y od prostych scenariuszy redukcji taryf do znacznie bardziej 
skomplikowanych problemów zwi zanych licznymi regulacjami. Po trzecie, liderzy 
zarówno w UE jak i USA zauwa aj , e zmniejszenie tar  w handlu mi dzy ich regionami 
jest wa nym sposobem odzyskania cz ci utraconej przez siebie konkurencyjno ci 
w stosunku do krajów wschodz cych, takich jak Chiny i Indie (Felbermayr i Larch, 2013). 
Jak jednak zauwa a Marciniuk (2013), w ca ej historii negocjacji na linii UE-USA, 
rolnictwo stanowi o jedno z najtrudniejszych zagadnie  i cz sto prowadzi o do 
wstrzymywania rozmów na temat porozumie  o zasi gu globalnym. W aspekcie 
d ugookresowym mo emy wskaza  zarówno korzy ci jak i koszty z tytu u zawarcia tego 
typu porozumienia transatlantyckiego (tab. 1). Umowa TTIP nie zosta a ostatecznie 
parafowana, jednak z uwagi na znaczenie wymiany handlowej produktami rolnymi 
pomi dzy UE i USA otwartym pozostaje pytanie jak ostatecznie wp yn aby na ten obszar? 

Tabela 1. Potencjalne korzy ci i koszty wynikaj ce z zawarcia porozumienia TTIP mi dzy USA i UE 

Table 1. Potential benefits and costs resulting from the TTIP agreement between the US and the EU 

Korzy ci Koszty 

Dost p do nowego rynku Zak ócenia rynku 

Mo liwo  wyst pienia konwergencji w zakresie 
regulacji prawnych 

Nierówne warunki w prowadzeniu handlu  

Harmonizacja dzia a  w polityce gospodarczej Obni enie standardów unijnych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Krzy anowski J. (2016). Szanse i zagro enia dla rolnictwa 

i konsumentów ywno ci w krajach Unii Europejskiej wynikaj ce z ewentualnego porozumienia TTIP, 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(348). 

Kryteria kosztowe, poza zak óceniami rynku mog  wynika  tak e z ró nic 
w pojmowaniu rolnictwa mi dzy UE a USA. Dotyczy to zarówno pogl dów na rol  
i miejsce rolnictwa, postrzeganiu rolnictwa, stosunku konsumentów do produktów rolnych 
a tak e wyst puj cych regulacji prawnych (tab. 2). 

Tabela 2. Ró nice w postrzeganiu rolnictwa mi dzy UE i USA 

Table 2. Differences in the perception of agriculture between the EU and the US 

Kryterium USA UE 

Pogl dy na rol  i miejsce 
rolnictwa 

Marginalne znaczenie 
pozaekonomicznych funkcji rolnictwa 

Wielofunkcjonalno  rolnictwa 

Postrzeganie rolnictwa Ochrona rodowiska raczej poprzez 
programy od ogowania 

Istotny element ochrony rodowiska, 
promocja rolnictwa 

Stosunek do produktów 
ywno ciowych 

Bezpiecze stwo i cena ywno ci Produkcja zwi zana jest z tradycj , 
kultur  i danym miejscem. 
Nastawienie na specjalizacj  

Regulacje prawne Zaufanie do ró nych sposobów 
przetwarzania ywno ci 

Obawy przed GMO 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Marciniuk K. (2013). Problematyka rolna w wietle nowej umowy 

handlowej UE–USA (Transatlantic Trade & Investment Agreement), Studia Iuridica Agraria T. 11., s. 232-234. 

W ostatnich latach zmienia y si  tak e struktury eksportu i importu produktami 
rolnymi mi dzy UE i USA. Podczas gdy w 2015 r. Stany Zjednoczone mia y nadwy k  
w handlu zagranicznym tymi produktami w wysoko ci 16 miliardów dolarów z reszt  
wiata, kraje UE odnotowa y rekordowy deficyt handlowy w wysoko ci 12 miliardów USD 

w produktach rolno-spo ywczych, o 15 procent wi kszy w porównaniu z 2014 r. Dzi ki 



298     P. Ku yk, . Augustowski 

silnemu popytowi ze strony USA na produkty unijne, w 2015 roku Stany Zjednoczone 
przeznaczy y rekordow  sum  25 miliardów dolarów na importowan  ywno  i produkty 
rolne. Tymczasem ameryka ski eksport do UE spad  o cztery procent do prawie 13 
miliardów dolarów. Przez wi ksz  cz  ostatniej dekady rosn cy popyt konsumpcyjny 
w UE pomóg  zwi kszy  eksport USA. Jednak w ostatnich latach eksport produktów 
rolnych z USA rós  wolniej ni  import z Europy[fas.usda.gov].  

Zastosowanie modelu grawitacyjnego handlu do oceny relacji 
wymiany bilateralnej produktami rolnymi 

Teoria wymiany mi dzynarodowej sugeruje, e kraje uczestnicz ce w wymianie 
handlowej b d  odnosi y znacz ce korzy ci, ni  w przypadku, gdyby taka wymiana 
w ogóle nie istnia a. Wi e si  to popraw  efektywno ci alokacji zasobów. Analizuj c 
powi zania handlowe mi dzy grup  krajów, oprócz stosunkowo prostych wska ników 
makroekonomicznych jak: eksport, import, eksport netto czy stopie  otwarto ci gospodarki, 
warto tak e podda  analizie si y przyci gaj ce i odpychaj ce w relacjach handlowych. 
G ównym narz dziem w ocenie takich relacji jest model grawitacyjny. Idea modelu 
grawitacyjnego zosta a zaproponowana przez Tinbergena (1962), a jej inspiracj  by o 
sformu owanie przez Newtona prawa powszechnego ci enia. Odt d model grawitacji sta  
si  popularnym instrumentem w empirycznej analizie handlu zagranicznego. Znalaz  on 
szerokie zastosowanie analizie ró nego typu przep ywów, takich jak: handel, migracja czy 
bezpo rednie inwestycje zagraniczne. Zgodnie z modelem przep ywy z kraju i do kraju j s  
wyja niane ich wielko ciami ekonomicznymi (PKB), populacjami, bezpo rednimi 
odleg o ciami geograficznymi i zestawem cech instytucjonalnych (Martinez-Zarzoso, 
Nowak-Lehmann, 2003). Jak jednak zauwa aj  Drzewoszewska, Pietrzak i Wilk (2013) 
modele grawitacyjne dopuszczaj  szerszy zakres zmiennych zarówno obja niaj cych oraz 
inn  zmienn  obja nian . Da o to mo liwo ci szacowania wp ywu potencjalnych 
czynników nie tylko na wielko ci handlu, ale tak e bezpo rednich inwestycji zagranicznych 
(Szczepkowska, Wojciechowski, 2002).Ponadto, taka modyfikacja zwi ksza u yteczno  
zastosowania modeli grawitacyjnych w badaniach regionalnych i mi dzynarodowych. 
Pozwala bowiem wprowadzi  dodatkowe uwarunkowania w postaci kolejnych zmiennych 
koryguj cych. Dzi ki temu model zosta  z powodzeniem zastosowany w celu wyja nienia 
czynników wp ywaj cych na ró ne rodzaje przep ywów, takich jak migracja, nap yw 
nabywców do centrów handlowych, ruch rekreacyjny lub przep ywy pacjentów do szpitali. 
W kontek cie mi dzynarodowym, model grawitacji by  dobrze dostosowany do analizy 
polityki handlowej, a zatem by  szeroko stosowany jako punkt odniesienia do oszacowania 
wp ywu ró nych kwestii ekonomicznych oraz politycznych na regionalne grupy handlowe, 
zwi zki walutowe i ró ne zak ócenia w handlu (Serlenga i Shin, 2004). Model ten 
sprawdzi  si  tak e w analizie migracyjnej wskazuj c, e si a przyci gaj ca mi dzy 
imigrantami a krajami docelowymi zale y od ró nicy mi dzy dochodami z pracy w obu 
krajach. Wskazano tak e na znaczenie wielko ci populacji. Im wi cej osób jest w kraju 
pochodzenia, tym wi cej osób mo e migrowa , a im wi ksza populacja w kraju 
docelowym, tym wi kszy jest rynek pracy dla imigrantów. Podobnie jak w przypadku 
handlu, koszty migracji powinny by  skorelowane z fizyczn  odleg o ci  mi dzy krajami 
(Lewer i van den Berg, 2008). W standardowym uj ciu modelu grawitacyjnego zak ada si , 
e szoki ekonomiczne mog  si  znacznie ró ni  w zale no ci od masy gospodarki 
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w miejscu pochodzenia oraz przeznaczenia, a tak e w zale no ci od odleg o ci mi dzy 
miejscem pochodzenia a gospodark  przeznaczenia (Anderson, 2016). Mo na to wyrazi  za 
pomoc  nast puj cego równania (Burger, van Oort i Linders, 2009): 

 

gdzie: 
Iij – jest wolumenem wymiany handlowej mi dzy krajami i oraz j, 
K – jest sta , 
Mi –jest mas  kraju pochodzenia (i), zazwyczaj wyra an  jako PKB  
Mj – jest mas  kraju przeznaczenia (j), 
Dij- jest fizyczn  odleg o ci  mi dzy dwoma krajami, 

1 - jest potencja em do generowania przep ywów,  
2 - jest potencja em przyci gania przep ywów,  
3 - jest odzwierciedleniem spadku odleg o ci w ramach wymiany handlowej. 

Pó niejsze prace rekomendowa y rozszerzenie modelu podstawowego przez 
uzupe nienie równania o dodatkowe zmienne obja niaj ce, które mog y w istotny sposób 
wp yn  na stosunki handlowe. Dope niono wi c zestaw zmiennych o takie jak: wspólny 
j zyk, ró nice kulturowe, bariery komunikacyjne (Klimczak, 2015) a tak e przynale no  
do ugrupowa  integracyjnych czy znaczenie efektu granicy (Pietrzak i api ska,2014). 
Modele grawitacyjne zosta y tak e 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 oceni  poziom integracji handlu rynkiem 

rolnym mi dzy 22 krajami OECD w okresie 1994-2003. Analiza empiryczna potwierdzi a 

wówczas, e wykorzystanie równania grawitacyjnego w ocenie efektu granicy, ma 

znaczenie w analizie relacji wymiany handlowej. Reprezentatywne oszacowanie efektu 

granicy ukaza o, e przekroczenie granicy krajowej w ramach OECD wywo uje efekt 

redukcji handlu. Konwencjonalny model grawitacji zosta  tak e zrewidowany dla jednego 

towaru i zastosowany do rynków mi sa w celu okre lenia czynników wp ywaj cych na 

przep ywy handlowe mi sa. W badaniach wskazano na takie zmienne jak: liczba zwierz t, 

dystans fizyczny, subsydia dla producentów i kontyngenty importowe (Koo, Karemera, 

Taylor, 1994). W badaniach Hatab’a, Romstad’a i Huo (2010) wykorzystano podej cie 

oparte na modelu grawitacyjnym, aby przeanalizowa  g ówne czynniki wp ywaj ce na 

relacje handlowe produktami rolnymi Egiptu do jego g ównych partnerów handlowych 

w latach 1994-2008. Do analizy wykorzystano takie zmienne jak PKB per capita, PKB, 

otwarto  gospodarki oraz zmiany kursów walutowych. Stwierdzono ponadto, e koszty 

transportu, w zale no ci od odleg o ci, maj  negatywny wp yw na eksport produktów 

rolnych. Wskazano tak e, e wyniki te s  wa ne dla sformu owania polityki handlowej 

w celu promowania egipskiego eksportu produktów rolnych na rynek wiatowy. Analizuj c 

rynek rolny, warto zauwa y , e ró ni si  on od typowego rynku produktów. Dlatego 

w modelu grawitacyjnym, uwzgl dniaj cym wybrane produkty rolne w bilateralnym 

handlu mi dzy USA i UE wybrano nast puj ce zmienne obja niaj ce: PKB per capita w 

obu krajach (GDP), warto  dodan  w rolnictwie (AVA), warto  dodan  na pracownika 
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(AVApw) oraz wska nik wsparcia producentów rolnych (PSE)4. Zmienn  obja nian  by y 

wielko ci eksportu produktów rolnych: pszenicy, owsa i kukurydzy. Wybór by  

podyktowany znaczeniem produktów w wymianie oraz standardowym charakterem 

produktów (spe niaj cym warunek jednorodno ci). Model estymowano metod  OLS po 

uprzedniej transformacji zmiennych do postaci log-log. Analiza obejmuje lata 2000-2016. 

Ze wzgl du na sta  odleg o  mi dzy dwoma gospodarkami w modelu pomini to zmienn  

dystansow . W przypadku wyst powania niskiej istotno ci statystycznej usuwano wybrane 

zmienne a posteriori. Wyniki estymacji przedstawiaj  tabele 3-5. 

Tabela 3. Bilateralny model grawitacyjny pszenicy 

Table 3. Bilateral gravitational model of wheat 

Czynnik Wspó czynnik B d stand. t-Studenta Warto  p  

Const 336,741 148,245 2,272 0,0492 ** 

GDPE 173,668 45,1989 3,842 0,0040 *** 

GDPU -162,541 39,5367 -4,111 0,0026 *** 

AVAE -15,3178 9,41527 -1,627 0,1382  

AVApwE -28,1873 11,8524 -2,378 0,0414 ** 

PSEU 12,7763 5,61508 2,275 0,0489 ** 

PSEE 16,2177 8,02257 2,022 0,0739 * 

Testy statystyczne modelu 

redn. aryt. zm. zale nej 14,08399  Odch. stand. zm. zale nej 2,299922 

Suma kwadratów reszt 20,98838  B d standardowy reszt 1,527103 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,735478  Skorygowany R-kwadrat 0,559130 

Oznaczenia: *** - istotno  na poziomie 0,01%, ** - istotno  na poziomie 0,05%, * - istotno  na poziomie 

0,1%. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie programu Gretl, na podstawie danych Eurostatu. 

Tabela 4. Bilateralny model grawitacyjny owsa 

Table 4. Bilateral gravitational model of oats 

Czynnik Wspó czynnik B d stand. t-Studenta warto  p 

Const 72,5831 78,1458 0,9288 0,3772 

GDPE 12,0427 13,5344 0,8898 0,3967 

GDPU 16,3757 14,6803 1,115 0,2935 

AVAE 6,00657 5,70376 1,053 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 

redn. aryt. zm. zale nej  16,62774  Odch. stand. zm. zale nej  1,064279 

Suma kwadratów reszt  5,661206  B d standardowy reszt  0,793110 

Wsp. determ. R-kwadrat  0,666799  Skorygowany R-kwadrat  0,444664 

F(6, 9)  3,001783  Warto  p dla testu F  0,067613 

Logarytm wiarygodno ci 14,39140  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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie programu Gretl, na podstawie danych Eurostatu. 

                                                            
4 Ostatnie litery w zmiennych oznaczaj  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 Wspó czynnik B d stand. t-Studenta warto  p 

const 45,6949 56,3056 0,8116 0,4380 

GDPE 13,3768 12,4175 1,077 0,3094 

GDPU 11,6833 13,1064 0,8914 0,3959 

AVAE 2,28266 2,79858 0,8156 0,4358 

AVAU 4,96980 2,73444 1,817 0,1025 

AVApwE 6,64283 4,84748 1,370 0,2038 

AVApwU 5,72660 3,16767 1,808 0,1041 

Testy statystyczne modelu 

redn. aryt. zm. zale nej  15,41270  Odch. stand. zm. zale nej  1,061925 

Suma kwadratów reszt  6,591348  B d standardowy reszt  0,855787 

Wsp. determ. R-kwadrat  0,610332  Skorygowany R-kwadrat  0,350553 

F(6, 9)  2,349429  Warto  p dla testu F  0,120265 

Logarytm wiarygodno ci 15,60837  Kryt. inform. Akaike'a  45,21674 

Kryt. bayes. Schwarza  50,62486  Kryt. Hannana-Quinna  45,49368 

Autokorel.reszt - rho1  0,128228  Stat. Durbina-Watsona  1,712837 

ród o: opracowanie w asne na podstawie programu Gretl, na podstawie danych Eurostatu. 

Model grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie potwierdzi  

przypuszczenia, e wielko ci (masy) gospodarek wyra one w ich realnym PKB 

w obecnych warunkach wymiany handlowej przyci gaj  si  i umacniaj  t  wymian . 

Wyst puje raczej zjawisko jednostronnego odpychania dla PKB per capita. Podobn  

sytuacj  zauwa ono tak e dla warto ci dodanych w rolnictwie. Przyjmuj c z kolei za mas  

wielko  wska nika PSE zaobserwowano, e wsparcie rolnictwa tworzy efekty 

przyci gania handlu, dla pszenicy i owsa. Zatem jest g ównym elementem naruszaj cym 

mechanizm wymiany bilateralnej produktami rolnymi. W pozosta ych przypadkach nale y 

wskaza , i  by  to czynnik zak ócaj cy proces wymiany handlowej. Zjawisko takie mo na 

t umaczy  tym, e USA posiada znaczne zasoby ziemi, dzi ki czemu osi gaj  znacz  

przewag  w produkcji kukurydzy i pszenicy. Zjawisko to zdaje si  t umaczy  brak 

obustronnego przyci gania gospodarek w uj ciu handlowym dla rolnictwa. Nie bez 

znaczenia s  tak e wyst puj ce w rolnictwie regulacje w wymianie i produkcji rolnej, które 

mog  powodowa  wyst powanie zjawiska braku przyci gania w wymianie handlowej 

produktami rolnymi pomi dzy USA i UE. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wykaza y wyst powanie znacznych zak óce  w wymianie 

handlowej wybranymi produktami rolnymi pomi dzy UE i USA. W konsekwencji model 

grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie potwierdzi , e masy 

gospodarek wyra one w ich realnym PKB przyci gaj  si  i umacniaj  wymian  handlow . 

Zatem czynniki ekonomiczne ujmowane w klasycznym podej ciu nie wyja niaj  

mechanizmu i wielko ci wymiany handlowej w rozwa anych relacjach. Zjawisko 

odpychania zauwa ono tak e dla warto ci 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 zwi zane z wielko ci  rynków i popytem konsumpcyjnym 

nie pozwalaj  wyja ni  wielko ci wymiany i jej wyniku netto.  

Badania pozwoli y natomiast wykaza , i  wsparcie rolnictwa tworzy efekty 

przyci gania handlu, dla pszenicy i owsa. W pozosta ych przypadkach nale y wskaza , i  

by  to czynnik odpychaj cy strumienie eksportu i importu. Na tej podstawie mo emy 

stwierdzi , i  niezale nie od przes anek jego ustanowienia i strukturalnego zró nicowania 

by  to g ówny czynnik zak ócaj cy wymian  handlow  mi dzy UE i USA. Dysproporcje 

w skali finansowego wsparcia na poszczególnych rynkach i ich wp yw na poziom cen 

krajowych powodowa  zró nicowanie oddzia ywanie na wymian  handlow  (odpychanie 

lub przyci ganie). Zjawisko to równocze nie t umaczy brak obustronnego przyci gania 

gospodarek w zakresie strumieni wymiany handlowej.  
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Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych 
w kontek cie ogólno wiatowych zmian w zachowaniach 
konsumentów na rynku ywno ci  

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 znajduj  odzwierciedlenie 
w dynamicznym rozwoju okre lonych kategorii produktów, w ród których wa n  rol  odgrywaj  
produkty tradycyjne, postrzegane przez nabywców jako zdrowe, smaczne, nawi zuj ce do lokalnej 
tradycji kulinarnej. Bogata oferta takich produktów znajduje si  w woj. podkarpackim, zajmuj cym 
pierwsz  pozycj  w Polsce pod wzgl dem liczby zrejestrowanych produktów. W opracowaniu 
w oparciu o wyniki bada  ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. na próbie n = 221 wykazano, e 
bogata oferta produktów tradycyjnych regionu Podkarpacia cieszy si  du ym zainteresowaniem 
konsumentów. W oparciu o wyniki testu Chi-kwadrat Pearsona mo na stwierdzi , e niezale nie od 
p ci, wraz z wiekiem konsumentów zwi ksza si  zainteresowanie produktami tradycyjnymi, co 
znajduje odzwierciedlenie nie tylko w preferowaniu produktów tradycyjnych pochodz cych z regionu, 
ale tak e w gotowo ci do zap aty wy szej ceny w zamian na wysokie walory smakowe i zdrowotne 
tych produktów. 

S owa kluczowe: konsument, ywno , 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 
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Wprowadzenie 

Konsumenci XXI wieku staj  si  coraz bardziej wiadomi i uwra liwieni na jako  
zakupywanej oraz spo ywanej przez nich ywno ci. Z danych zawartych w Raporcie 
„Trendy na globalnym rynku ywno ci i napojów w 2018 r.” wynika, e w ród badanych 

konsumentów uwidaczniaj  si  obawy odno nie wiarygodno ci informacji na temat 

produktu i zwi zanego z tym bezpiecze stwa ywno ci (Trendy…, 2017). Wymusza to 

konieczno  rzetelnego prezentowania sk adu produktów, procesu ich wytwarzania czy te  

organizacji a cucha dostaw, co pozwoli redukowa  niepokój konsumentów. Jak wynika 

z cytowanego Raportu, nieufno  konsumentów wzgl dem zamieszczanych informacji na 

produktach ywno ciowych, zauwa alna jest na wszystkich badanych kontynentach 

(przyk adowo zaledwie, co pi ty doros y Kanadyjczyk ufa umieszczanej na opakowaniach 

ywno ci informacji, i  produkt jest „zdrowy”, fakt ten niepokoi równie  ok. 45% 

Chi czyków, podobne proporcje mo na tak e zauwa y  w odniesieniu do krajów 

europejskich). Nale y podkre li , e konsumentów interesuje równie  miejsce wytworzenia 

produktu, preferuj c w tym wzgl dzie produkty ywno ciowe rodzimego pochodzenia 

(70% W ochów, 66% Francuzów, 58% Hiszpanów, 56% Niemców i 55% Polaków zwraca 

na ten fakt uwag  przy zakupie ywno ci) (Trendy…, 2017). 

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom wspó czesnych konsumentów, bardzo dobrym 

sposobem wzmacniaj cym ich zaufanie staj  si  certyfikaty jako ciowe przyznawane 

produktom przez instytucje ciesz ce si  zaufaniem publicznym. Jedn  z takich kategorii, 

stanowi cych gwarant tradycyjnego pochodzenia ywno ci i jej wysokiej jako ci s  

produkty tradycyjne. Certyfikat wpisany na list  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

stanowi gwarancj  bezpiecze stwa produktów spo ywczych i ich dobrego smaku, 

natomiast system ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych nale y uzna  

za istotny czynnik wp ywaj cy na zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. 

Celem opracowania jest przedstawienie postrzegania regionalnych produktów 

tradycyjnych przez konsumentów na tle masowej oferty produktów ywno ciowych, 

w kontek cie zachodz cych zmian w postawach i zachowaniach wspó czesnych 

konsumentów. Za o ony cel obliguje do odpowiedzi na pytanie, czy konsumenci przy 

zakupie ywno ci zwracaj  uwag  na certyfikaty jako ci oraz czy s  sk onni zap aci  

wy sz  cen  w zamian za gwarancj  tradycyjnej metody wytworzenia produktów, 

pochodz cych z surowców z lokalnego rynku.  

Dane i metody 

W artykule poza metod  krytycznej analizy zagranicznej i krajowej literatury 

przedmiotu, odnosz cej si  do podj tej tematyki oraz prezentacj  informacji pochodz cych 

ze stron internetowych, zaprezentowano wyniki bada  w asnych przeprowadzonych metod  

wywiadu kwestionariuszowego w drugim kwartale 2018 r. na próbie n = 221. 

Respondentami byli mieszka cy woj. podkarpackiego, zastosowano dobór nielosowy 

kwotowy, z uwzgl dnieniem wieku (w przedziale 19-24 lata: 28%, 25-35 lat: 30,6%, 40-59 

lat: 23,7%, 60 lat i wi cej: 12,9%) oraz p ci badanych (m czy ni 48,2%, kobiety: 51,8%). 

Poza podstawowymi miernikami statystyki opisowej wykonano test Chi-kwadrat Pearsona, 

przy poziomie istotno ci  = 0,05. Przeprowadzano analiza pozwoli a okre li , czy cechy 
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respondentów (wiek i p e ) maj  statystycznie istotny wp yw na postawy wzgl dem 

produktów tradycyjnych przy zakupie ywno ci  

Preferencje ywieniowe konsumentów w kontek cie 
ogólno wiatowych tendencji – wybrane aspekty 

W zagranicznej i krajowej literaturze przedmiotu wskazuje si , e konsumenci XXI w. 

poddawani s  presji otoczenia spo eczno - kulturowego, ekonomicznego, politycznego czy 

technologicznego, efektem czego s  ich zmiany postaw i zachowa . W ród najbardziej 

charakterystycznych tendencji wskazuje si  na: dekonsumpcj , wiadom  konsumpcj , 

konsumpcj  wspó pracuj c , freeganizm, prosumpcj , smart shopping oraz domocentryzm 

(Zalega, 2013). 

Wyznacznikiem zachodz cych zmian mo e by  zatem wiadoma redukcja 

dotychczasowej konsumpcji, wynikaj ca z ogranicze  ilo ciowych na rzecz zwi kszenia 

aspiracji jako ciowych (Smyczek i Sowa 2005), oszcz dne wykorzystanie dóbr 

konsumpcyjnych czy te  wi ksze u ycie dóbr ekologicznych uzyskiwanych metodami 

naturalnymi i ograniczanie u ycia takich dóbr, których produkcja zwi zana jest 

z wykorzystaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych, tworzeniem toksycznych 

odpadów (Zalega, 2013).  

Jednym z wyzwa  XXI w. jest zmiana nawyków ywieniowych konsumentów oraz 

walka z oty o ci , marnowaniem ywno ci i nadmiern  konsumpcj , które przyczyniaj  si  

do zwi kszenia emisji gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. Wa nym problemem 

wymuszaj cym zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów s  równie  rozwijaj ce 

si  choroby cywilizacyjne, w tym zw aszcza choroby nowotworowe. wiadomo  zagro e  

wynikaj cych z niew a ciwego od ywiania sprawia, e konsumenci poszukuj  ywno ci 

prozdrowotnej (funkcjonalnej) i poszukuj  wiarygodnych informacji na ten temat.

Rozwojowi wiatowego rynku ywno ci prozdrowotnej sprzyja rozwój biotechnologii 

i badania nad modyfikowanymi organizmami, przyczyniaj ce si  do powstawania nowych 

odmian ywno ci funkcjonalnej (Korbutowicz, 2018). Najwi kszym na wiecie rynkiem 

ywno ci prozdrowotnej jest Ameryka Pó nocna, na drugim miejscu Europa, a na trzecim 

region Azji-Pacyfiku (m.in. Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Rosja). W Europie w 2016 

r. warto  rynku ywno ci funkcjonalnej osi gn a wg KPMG 117 mld EUR, w Polsce za  

– 3,7 mld EUR (Rynek ywno ci…., 2017). 

Wymienione, wybrane cechy produktu ywno ciowego wpisuj  si  w nowy trend 

konsumencki okre lany jako LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) (Mróz, 

2013), którego g ównymi wyznacznikami s  mi dzy innymi odej cie od tzw. zach annej 

konsumpcji (dekonsumpcja) oraz bezpieczne od ywianie si  (ekokonsumpcja). 

W zwi zku ze wzrastaj cym uwra liwieniem konsumentów na problem zdrowia, 

oczekuj  oni od producentów ywno ci przejrzysto ci i zgodnych z prawd  informacji na 

temat produktu. Wspó cze ni konsumenci s  zainteresowani nie tylko sk adem produktu 

ywno ciowego czy metod  jego przetwarzania, ale tak e pochodzeniem sk adników 

u ywanych do wytworzenia ywno ci i napojów. Wyniki prowadzone pod kierunkiem N.J. 

Ollberdinga wskazuj , e ponad po owa konsumentów (61,6%) zwraca uwag  na warto  

od ywcz  oraz na sk ad produktu (51,6%), nieznacznie mniejsza grupa (43,8%) na walory 

zdrowotne przy zakupie produktu ywno ciowego (Ollberding, 2010). Producenci 

wychodz  naprzeciw oczekiwaniom klientów, gdy  jak podaje raport Mintel, mi dzy 
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wrze niem 2016 r. a sierpniem 2017 r. 29% wprowadzanych na rynek produktów zawiera o 

informacj , e oferowany produkt jest naturalny, czyli nie zawiera sztucznych sk adników, 

jest ekologiczny lub wolny od GMO. Dekad  wcze niej odsetek takich produktów wynosi  

jedynie 17% (Trendy…, 2017). 

Ze wzgl du na uwra liwienie konsumentów na problem zdrowia dynamicznie rozwija 

si  równie  rynek ywno ci ekologicznej oraz tradycyjnej, uprawianej zgodnie 

z naturalnymi procesami biologicznymi, co zauwa alne jest zw aszcza w krajach wysoko 

rozwini tych. Nale y podkre li , e a  74% obj tego certyfikacj  ekologiczn  area u 

znajduje si  na terenie 10 krajów. W ród pa stw europejskich sprzeda  ywno ci 

ekologicznej w 2016 r. osi gn a warto  31,1 bln dolarów (w czo ówce pod wzgl dem 

znajduj  si  Niemcy i Francja). Uwzgl dniaj c wydatki na eko ywno  per capita 

najwy sze pozycje zajmuj : Szwajcaria (262 euro), Dania (191 euro) oraz Szwecja (177 

euro) ( wiatowy rynek… 2017). 

Produkty tradycyjne jako oferta dla wymagaj cych konsumentów 

Wa n  pozycj  w ofercie ywieniowej dla wymagaj cych konsumentów stanowi  

produkty tradycyjne lokalnego pochodzenia. Przegl du percepcji walorów ywno ci 

tradycyjnej w ród konsumentów z innych krajów dokona y m.in. M. Grzybowska-

Brzezi ska oraz J. Klepacka (2015). Odwo uj c si  do wyników przeprowadzonych przez 

zagranicznych badaczy autorki wykaza y, e europejscy konsumenci definiuj  tradycyjn  

ywno  jako przekazywan  z pokolenia na pokolenie, wytwarzan  w specyficzny sposób, 

zgodnie z dziedzictwem kulinarnym, przetwarzan  w sposób naturalny, wyró nian  i znan  

ze wzgl du na jej w a ciwo ci sensoryczne oraz zwi zan  z pewnym obszarem lokalnym, 

regionem lub krajem (Guerrero i in. 2009: za Grzybowska-Brzezi ska i Klepacka, 2015). 

W ród czynników wyró niaj cych ywno  tradycyjn  Pieniak, Verbeke, Vanhonacker., 

Guerrero, Hersleth (2009: za Grzybowska-Brzezi ska i Klepacka, 2015) wskazali przede 

wszystkim na naturalno , brak konserwantów, miejsce wytworzenia. W badaniach 

prowadzonych przez cytowanych autorów w poszczególnych krajach europejskich 

najwy sze oceny przyznaje si  najcz ciej atrybutom sensorycznym ywno ci tradycyjnej, 

a nast pnie wskazuje si  na atrybuty zdrowia (zdrowotno , bezpiecze stwo, warto  

od ywcza) oraz atrybuty etyczne identyfikowane jako przyjazne dla rodowiska oraz 

wspieraj ce lokaln  gospodark . 

Funkcjonuj cy w Europie system ochrony wyrobów wytwarzanych na okre lonym 

obszarze w sposób tradycyjny stanowi nie tylko gwarancj  wysokich walorów 

ywno ciowych, ale tak e d y do ochrony nazw zarejestrowanych produktów i zapewnienia 

ich autentyczno ci. Do pa stw wiod cych pod wzgl dem warto ci produkcji obj tej 

oznaczeniami geograficznymi nale y zaliczy  W ochy, Niemcy, Francj  i Wielk  Brytani . 

W Polsce w licznych publikacjach po wi conych tematyce tradycyjnych produktów 

ywno ciowych wskazuje si , e produkty te podkre laj  to samo  regionu, promuj c 

przy tym jego walory na zewn trz. W ostatnich kilkunastu latach w skali wszystkich 

województw obserwowany jest dynamiczny wzrost w zakresie rejestracji produktów 

tradycyjnych. W 2006 roku zarejestrowanych by o 499 produktów, w 2009 r. – 700 

produktów, natomiast w 2018 r. – ju  1814. W przeci gu ostatnich dwunastu lat nast pi  

zatem ponad trzykrotny wzrost liczby zarejestrowanych produktów. Wiod ce miejsce na 

li cie zajmuj  trzy województwa: podkarpackie, ma opolskie oraz lubelskie (tab. 1). 
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Tabela 1. Liczba produktów tradycyjnych w Polsce w wg województw w uj ciu czasowym 

Table1. Number of traditional products in Poland, by voivodships in terms of time 

Województwo 
2006 2018 Wzrost w ci gu 12 lat 

lb % lb % lb % 

Dolno l skie 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 

ódzkie 19 3,8 135 7,4 116 610,5 

Ma opolskie 26 5,2 208 11,5 182 700,0 

Mazowieckie 9 1,8 128 7,1 119 1322,2 

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 

l skie 77 15,4 145 8,0 68 88,3 

wi tokrzyskie 17 3,4 92 5,1 75 441,2 

Warmi sko-mazurskie 11 2,2 31 1,7 20 181,8 

Wielkopolskie 45 9,1 93 5,1 48 106,7 

Zachodniopomorskie 5 1,0 48 2,6 43 860,0 

RAZEM 499 100,0 1814 100,0 1315 rednia 441,6 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Aktywno  w zakresie rozwoju produktów tradycyjnych lokalnego pochodzenia jest 

coraz bardziej zauwa ana w województwie podkarpackim. Region ten posiada bardzo 

bogate dziedzictwo kulinarne. W ostatnich latach zauwa a si  odkrywanie na nowo 

zapomnianych smaków, a tak e intensywne dzia ania maj ce na celu promowanie 

regionalnej sztuki kulinarnej. Wed ug stanu na czerwiec 2018, Podkarpacie zajmuje 

pozycj  lidera pod wzgl dem liczby zarejestrowanych produktów. Bogata oferta kulinarna 

wynika tak e z faktu, e w województwie podkarpackim tradycje polskie mieszaj  si  ze 

zwyczajami s siadów zza wschodniej i po udniowej granicy regionu, co dodatkowo 

wp ywa na unikalno  oferowanych produktów.  

Postawy konsumentów woj. podkarpackiego wobec produktów 
tradycyjnych w wietle wyników bada  ankietowych 

Województwo podkarpackie jako lider listy produktów tradycyjnych w Polsce stwarza 

klientom z regionu mo liwo  du ego wyboru ywno ci opatrzonej certyfikatem produktu 

tradycyjnego z Podkarpacia. Towary te s  dost pne zarówno na pó kach ma ych sklepów 

spo ywczych, obiektów wielkopowierzchniowych, jak równie  istnieje mo liwo  ich 

nabycia w sprzeda y bezpo redniej. Konsumenci maj  zatem bogaty wybór towarów 

spo ród ofert da  gotowych, produktów mi snych, piekarniczo-cukierniczych, mlecznych 

czy te  miodów i napojów. Cz  produktów tradycyjnych jest wykorzystywana w licznych 



Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontek cie ogólno wiatowych …     309 

gospodarstwach agroturystycznych i ekoagroturystycznych funkcjonuj cych na 

Podkarpaciu, stanowi c du  atrakcj  kulinarn , oferowan  przyje d aj cym na wie  

go ciom (Ku niar i Witek, 2016). Oryginalny, niepowtarzalny smak oraz walory zdrowotne 

podkarpackich produktów tradycyjnych znajduj  potwierdzenie w wysokich ocenach 

przyznawanych przez konsumentów3. Satysfakcj  z ich nabywania potwierdzaj  wyniki 

wielu bada  wskazuj ce, e konsumenci poza wysokimi walorami smakowymi 

i zdrowotnymi, ceni  sobie równie  regionalne pochodzenie produktów oraz powi zanie z 

lokaln  kultur  (Grzybek i Szopi ski, 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 Ogó em 
Wiek P e  

19-24 25-39 40-59 60 i wi cej M cz. 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 

Zdecydowanie nie 1,8 3,1 2,8 0 0 1,9 1,8 

ród o: obliczenia w asne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. 

W celu okre lenia, czy cechy respondentów maj  statystycznie istotny wp yw na 

postawy wzgl dem produktów tradycyjnych przy zakupie ywno ci wykonano test 

Chi-kwadrat Pearsona, przy poziomie istotno ci  = 0,05. Analizuj c wp yw wieku 

zauwa a si , e im starsi konsumenci tym zwi ksza si  odsetek zdecydowanych deklaracji 

odno nie preferowania produktów tradycyjnych w procesie zakupowym konsumentów. 

Zale no  ta okaza a si  statystycznie istotna (p = 0,0302, 2 = 18,4555). Nale y 

podkre li , e tylko dla nielicznych konsumentów posiadanie certyfikatu produktu 

tradycyjnego nie ma adnego znaczenia. Grup  t  najcz ciej reprezentuj  m czy ni w 

wieku 19-24 lata. Fakt nabywania regionalnego produktu tradycyjnego dla kobiet ma 

wi ksze znaczenie (85,2%, w tym 20,9% zdecydowanie) ani eli dla m czyzn (76,7%, w 

tym tylko 11,7% zdecydowanie). P e  respondentów nie wp ywa a jednak statystycznie 

istotnie na znaczenie dla konsumenta faktu posiadania przez zakupywan  ywno  

certyfikatu produktu tradycyjnego (p = 0,1698, 2 = 5,0265). 

Konsekwencj  preferowania przez konsumentów produktów posiadaj cych certyfikat 

jako ciowy jest ich gotowo  do zap acenia wy szej ceny w zamian za gwarantowan  

jako  i smak produktu (tab. 3). 

                                                            
3 Ku niar 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. Szopi ski (2017) W. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych 

Zeszyty Naukowe Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa wiatowego 

17(1), 43-52. 
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Tabela 3. Deklarowana gotowo  do zap aty wy szej kwoty za produkty tradycyjne (w %) 

Table 3. Declared willingness to pay a higher amount of money for products (in %) 

Wyszczególnienie Ogó em 
Wiek P e  

19-24 25-39 40-59 60 i wi cej M cz. Kobiety 

Zdecydowanie tak 13,6 3,1 15,5 23,6 13,3 13,6 13,9 

Raczej tak 57,5 49,2 53,5 56,4 86,7 47,6 65,2 

Wielko  deklarowanej dop aty w stosunku do zwyk ego 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 

Powy ej 50% 2,3 - 7,0 - - 4,3 - 

ród o: obliczenia w asne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. 

Zdecydowanie w kwestii mo liwo ci dop aty wyrazi  rednio co ósmy konsument, 

natomiast ponad po owa (57,5%) deklaruje ewentualn  gotowo  do zakupu ywno ci 

tradycyjnej w wy szej cenie. Wraz z wiekiem konsumentów zauwa a si  wi ksz  

sk onno  do dop acenia wy szej kwoty za produkt tradycyjny. Zale no  ta jest okaza a 

si  statystycznie istotna (p = 0,0446, 2 = 8,0718). P e  nie ró nicowa a w sposób 

statystycznie istotny sk adanych deklaracji (p = 0,4546, 2 = 0,5591). Najwy szy odsetek 

badanych (38,9%) jest sk onny dop aci  do tradycyjnej ceny maksymalnie do 25%, nieco 

mniejsza grupa (28,5%) deklaruje gotowo  dop aty jedynie do 10%, w stosunku do 

porównywalnych produktów bez certyfikatu. Nieco bardziej zdecydowane w tym 

wzgl dzie okaza y si  kobiety, w stosunku do m czyzn.  

Mimo, e przewa aj ca cz  konsumentów preferuje produkty tradycyjne, to jednak 

w nieco mniejszym stopniu wykazuj  sk onno  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 Ogó em 
Wiek P e  

19-24 25-39 40-59 60 i wi cej M cz. 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 - - - - - - - 

ród o: obliczenia w asne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. 

Z bada  wynika, e zaledwie co czwarty badany zdecydowanie zadeklarowa  w 

procesie zakupowym swoj  lojalno  wzgl dem produktów tradycyjnych pochodz cych z 

Podkarpacia, blisko po owa stara si  to czyni , jednak nie zawsze uwzgl dnia regionalne 

preferencje w tym zakresie. Na podstawie uzyskanych wyników mo na stwierdzi , e wiek 

(p = 0,00037, 
2
 = 30,4606) istotnie wp ywa  na deklarowane postawy w zakresie 

preferowania produktów tradycyjnych z regionu. Najs abiej postawy te by y wykszta cone 

w grupie konsumentów najm odszych, reprezentuj cych przedzia  wiekowy 19-24 lata, im 
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starsi konsumenci tym wyst powa o silniejsze przywi zanie do produktów tradycyjnych 

pochodz cych z regionu. P e  jako zmienna nie wp ywa a w sposób istotny na postawy 

zakupowe wzgl dem produktów tradycyjnych pochodz cych z regionu Podkarpacia 

(p = 0,0565, 2 = 5,9746). Nale y podkre li , e z innych bada  prowadzonych w ród 

konsumentów woj. podkarpackiego wynika, i  najwi cej uwagi w zakresie wyboru 

okre lonych cech jako ciowych produktu tradycyjnego po wi ca si  przy zakupie w dlin 

i mi sa (93,4%), wyrobów mlecznych (64,7%) oraz pieczywa (55,1). Zaanga owanie 

konsumentów w tym zakresie nasila si  wraz ze wzrostem ich wykszta cenia. (Ku niar, 

Kawa, Ku niar, 2016). 

Podsumowanie  

Z licznych bada  prowadzonych zarówno w skali globalnej, jak równie  na poziomie 

krajowym wynika, e wspó cze ni konsumenci to osoby coraz bardziej niezale ne, 

wyedukowane i wiadome zagro e  p yn cych ze spo ywania produktów o niskiej jako ci. 

Zakupuj c ywno  zwracaj  uwag  nie tylko na jej sk ad czy termin przydatno ci 

produktu, ale tak e oczekuj , aby by a ona wytwarzana za pomoc  bezpiecznych metod 

przetwarzania czy utrwalania. Konsumenci XXI wieku oczekuj  zatem, aby nabywane 

przez nich produkty ywno ciowe by y nie tylko smaczne, lecz przede wszystkim 

bezpieczne dla zdrowia. Coraz wi kszym atutem staje si  równie  lokalne pochodzenie 

ywno ci, nawi zuj cej od tradycyjnych smaków. 

Produkty tradycyjne wychodz  naprzeciw wzrastaj cym oczekiwaniom klientów na 

rynku ywno ci, stanowi c atrakcyjn  alternatyw  dla produktów masowych. Ich 

dynamiczny rozwój od ko ca XX w. wpisuje si  w ogólno wiatowe tendencje 

obserwowane w sferze konsumpcji, których wyznacznikiem jest odej cie od tzw. 

zach annej konsumpcji, ekologiczne od ywianie si , promowanie zdrowego stylu ycia, 

zrównowa ony rozwój, czy te  poszanowanie rodowiska.  

W kontek cie post puj cych chorób cywilizacyjnych, wa nym wyznacznikiem jako ci 

produktów ywno ciowych staj  si  zatem funkcje prozdrowotne, co stanowi istotny 

argument przy zakupie, zw aszcza w ród osób starszych, borykaj cych si  z licznymi 

problemami zdrowotnymi. Tendencje te zauwa alne s  w ród badanych respondentów woj. 

podkarpackiego. Konsumenci ci, pomimo cz sto niskich dochodów s  sk onni dop aci  za 

produkty spo ywcze, posiadaj ce certyfikat produktu tradycyjnego czy te  ekologicznego, 

b d cy gwarantem wysokiej jako ci nabywanej ywno ci. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi , e 

1. Im starsi konsumenci, tym deklarowana jest wi ksza gotowo  do zap aty wy szej 

ceny w zamian na tradycyjne pochodzenie produktów. 

2. Wraz z wiekiem konsumentów zwi ksza si  zainteresowanie produktami 

tradycyjnymi pochodz cymi z Podkarpacia, 

3. Fakt nabywania regionalnego produktu tradycyjnego ma nieco wi ksze znaczenie 

dla kobiet ani eli m czyzn. 

Powodem, dla którego konsumenci si gaj  po regionalne produkty tradycyjne jest 

tak e ch  wspierania lokalnego rolnictwa. Preferuj c przy zakupie produkty pochodz ce 

z regionu identyfikuj  si  ze swoimi „ma ymi ojczyznami”, wspieraj c tym samym rozwój 

gospodarki regionalnej i lokalnej. W przysz ych badaniach, autorki zamierzaj  rozszerzy  
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zakres przestrzenny i przedmiotowy oraz dokona  pog bionej analizy postaw i zachowa  

z uwzgl dnieniem wykszta cenia konsumentów. 
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Wp yw wybranych róde  informacji na poziom wiedzy 
konsumentów o dziczy nie  

Influence of Selected Information Sources on the Level 
of Consumers Awareness of Game Meat 

Synopsis. Zakres informacji, jakie posiada konsument, wp ywa na przebieg procesu decyzyjnego 
podczas zakupu ywno ci. Istotne jest, by konsument otrzymywa  dane i wiadomo ci odpowiadaj ce 
jego potrzebom. Za cel niniejszej pracy obrano wskazanie g ównych róde  informacji, z jakich 
korzystaj  konsumenci dziczyzny w Polsce. Okre lono tak e zakres informacji istotnych dla osób 
dokonuj cych zakupu i konsumpcji dziczyzny. Stwierdzono, e Internet jest g ównym medium dla 
najm odszych respondentów w wieku od 25 do 35 lat, ale tak e dla grupy najstarszej (powy ej 
55 roku ycia). W odniesieniu do ogó u próby badanej, jako najcz ciej wykorzystywane ród o 
informacji wskazano etykiety na produktach. Tematyka najbardziej po danych przez konsumentów 
informacji obejmowa a: termin przydatno ci do spo ycia, cen  oraz pochodzenie dziczyzny. 
W oparciu o uzyskane wyniki mo liwe jest opracowanie zalece  dotycz cych sposobu przygotowania 
materia ów informacyjnych promuj cych dziczyzn .  

S owa kluczowe: dost pno  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  
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Wst p 

Wspó czesny konsument jest aktywnym cz onkiem spo ecze stwa informacyjnego. 
Funkcjonuje w wiecie pe nym danych, dost pnych dzi ki najnowszym osi gni ciom 
techniki, ale tak e przekazywanych tradycyjnymi kana ami, wykorzystywanymi przez 
poprzednie pokolenia. Informacje gromadzi i przetwarza w procesie decyzyjnym 
zwi zanym z zakupem i spo yciem ywno ci. Poszukiwanie informacji to drugi z pi ciu 
etapów opracowanego w 1968 roku modelu EBK, opisuj cego proces podejmowania 
decyzji przez konsumenta (Rudnicki, 2000, s. 229). 

Mnogo  róde  informacji wymaga od wszystkich jednostek funkcjonuj cych na rynku 
spo ywczym skupionej uwagi i selektywnego podej cia do wiedzy (K osiewicz-Górecka 
i S omi ska, 2005). Wykorzystane powinny zosta  jedyne informacje uznane przez konsumenta 
za potencjalnie przydatne w procesie decyzyjnym. Konsumenci jednak ró ni  si  miedzy sob  
pod wzgl dem wykazywanych potrzeb informacyjnych. Tym samym przyj  nale y, e ocena 
przydatno ci informacji jest cech  wysoce indywidualn  dla ka dego konsumenta. Warto tak e 
pokre li , e posiadanie wiedzy nie zawsze wi e si  z jej wykorzystywaniem w praktyce. Rola, 
jak  odgrywa posiadana informacja w procesie decyzyjnym jest ró na w zale no ci od produktu 
oraz cech respondenta (Maciejewski, 2010, s. 18).  

Przegl d literatury  

Regulacje prawne nak adaj  na producentów ywno ci obowi zek udzielania 
konsumentom rzetelnych informacji. Dotyczy to zarówno informacji o sk adzie produktu, 
jego charakterze, ale tak e potencjalnego wp ywu na zdrowie, w szczególno ci korzy ci 
p yn cych z jego spo ycia czy wykorzystania w gospodarstwie domowy. Ujednolicone prawo 
pozwala konsumentom czu  si  bezpiecznie podczas zakupów i spo ycia ywno ci. W 
kontek cie znakowania ywno ci warto poruszy  problem zakupu ywno ci porcjowanej, 
pozbawionej zbiorczego opakowania, zawieraj cego podstawowe informacje, czy etykiety. W 
taki sposób nabywane mog  by  produkty ka dej grupy asortymentowej, najcz ciej jednak 
dotyczy to warzyw, owoców, mi sa i produktów garma eryjnych oraz nabia u.  

Rozwa aj c problem znakowania i informacji na temat mi sa, warto zwróci  uwag  
na dziczyzn , czyli mi so oraz jadalne cz ci tuszy zwierz t ownych. Podkre li  nale y, 
e definicja dziczyzny ma charakter umowny, natomiast polskie prawo wskazuje jedynie 

gatunki zwierz t, których tusze mo na pozyskiwa  realizuj c za o enia owiectwa, czas 
ich pozyskania oraz sposób, w jaki mog  zosta  spo ytkowane. (Rozporz dzenie Ministra 

rodowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierz t ownych, Ustawa Prawo 
owieckie) 

Dziczyzna budzi w ród konsumentów kontrowersje w aspekcie etycznym, 
ekologicznym, czy ywieniowym. Osoby funkcjonuj ce w sektorze poda y dziczyzny 
zwracaj  uwag  na trudny dost p do rzetelnych informacji na temat dziczyzny (Kwieci ska 
i in., 2016). Problem dotyczy zarówno zakresu informacji, jak i okoliczno ci prezentacji 
takich tre ci. Respondenci twierdzili, e programy telewizyjne, w których promowano 
dziczyzn  emitowane by y w godzinach niskiej ogl dalno ci, co wr cz uniemo liwia o 
dotarcie przekazu do szerokiego grona odbiorców. Podobnie w odniesieniu do publikacji 
w prasie wskazywano, e artyku y zawieraj ce informacje o dziczy nie ukazywa y 
si  jedynie w prasie bran owej, do której dost p maj  jedynie osoby zwi zane z bran  
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mi sn  lub owieck . Pod rozwag  nale y podda  stwierdzenia respondentów, jakoby 
zwi kszenie dost pno ci informacji na temat mi sa dzikich zwierz t mo e wp yn  na wzrost 
spo ycia dziczyzny przez polskich konsumentów. Warto tak e wspomnie , 
e zainteresowanie dziczyzn  deklarowane w badaniach nie przek ada si  wielko  spo ycia, 

które w Polsce utrzymuje si  na poziomie marginalnym (Górecka i Szma ko, 2010).  
Audycje o tematyce le nej przedstawiaj  g ównie funkcjonowanie lasu jako organizmu 

biologicznego, ale tak e maj  na celu zapoznanie odbiorców g ównie z specyfik  pracy 
le ników oraz zasadami funkcjonowania Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy 
Pa stwowe. W sporadycznych przypadkach traktuj  o my listwie, polityce owieckiej, czy 
samej dziczy nie jako produkcie spo ywczym. Dziczyzna w roli sk adnika diety 
przedstawiana jest g ównie w programach kulinarnych. Eksploruj c ramowy program 
telewizyjny wskaza  mo na, e przeci tny konsument codziennie ma mo liwo  obejrzenia 
przynajmniej jednego programu kulinarnego, w którym prezentowane s  produkty, 
przepisy oraz porady dotycz ce wyboru ywno ci, sposobu jej obróbki i inne aspekty 
zwi zane z ywno ci  i ywieniem. Raport opublikowany przez KRRiT wskazuje, 
e w 2017 roku, w jednej z czterech najbardziej popularnych stacji, których udzia  w rynku 

to ok 10%, w pierwszej dwudziestce audycji gromadz cych najwi ksz  liczb  widzów, 
znalaz y si  3programy o tematyce kulinarnej (Najpopularniejsze audycje…, 2018). Jednak 

ilo  programów, w których wykorzystywana jest dziczyzna jest znikoma. Oczywistym 

argumentem jest cena i dost pno  dziczyzny. Audycja promuj ca produkty b d ce poza 

zasi giem przeci tnego konsumenta ma mniejsz  si  oddzia ywania – nie b dzie wi c 

emitowana w godzinach najwi kszej ogl dalno ci. 

Dla wspó czesnych konsumentów istotnym narz dziem komunikacji s  tak e serwisy 

spo eczno ciowe w Internecie. Rol  tego kana u komunikacji podkre la mnogo  profili 

stworzonych przez punkty sprzeda y, równie  sklepów z dziczyzn . Regularnie 

aktualizowana strona lub profil zapewnia nie tylko dostarczenie konsumentom najbardziej 

wiarygodnych informacji, ale tak e u atwia kontakt z punktem np. poprzez czat lub 

wy wietlane w czasie rzeczywistym komentarze. Poprzez e-sklepy mo na równie  

dziczyzn  naby  (Kwieci ska i in., 2017). 

Konsumenci dziczyzny dodatkowo mog  zasi gn  informacji na temat mi sa i jego 

sposobu obróbki od osób bezpo rednio zwi zanych z pozyskaniem mi sa, tj. od my liwych. 

Wiedza my liwych natomiast, w du ej mierze przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. 

Bior c pod uwag  wiarygodno  informacji, nieformalne ród a informacji ciesz  si  du ym 

zaufaniem konsumentów dziczyzny (Kwieci ska i in., 2017). Badania dowodz  tak e, e 

osoby z grona rodziny i znajomych my liwych spo ywaj  mi so dzikich zwierz t cz ciej ni  

osoby, które nie maj  takich powi za  (Bodnar i wsp., 2014; Chardonnet i in., 2002).  

Celem niniejszej publikacji by o wskazanie g ównych róde  informacji maj cych 

wp yw na poziom wiedzy polskich konsumentów o dziczy nie. Podj to równie  prób  

okre lenia zakresu informacji niezb dnych w procesie decyzyjnym, dotycz cym zakupu 

i konsumpcji dziczyzny.  

Materia y i metodyka  

W publikacji przestawiono wyniki ogólnopolskiego badania ilo ciowego, 

przeprowadzonego w grudniu 2016 roku. Badanie metod  wywiadów telefonicznych 

wspomaganych komputerowo (CATI) zrealizowano w grupie 450 respondentów. Próba 
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badawcza odzwierciedla a reprezentatywno  ilo ci mieszka ców w danym województwie, 

zgodnie z danymi G ównego Urz du Statystycznego. Badanie kierowane by o do osób 

deklaruj cych spo ywanie dziczyzny. Z uwagi na nisk  zwrotno  badania, osi gaj c  

poziom 4%, oraz brak danych ród owych pozwalaj cych skonstruowa  skal  cz sto ci 

konsumpcji dziczyzny, parametr ten nie stanowi  kryterium doboru próby. Jako doln  

granic  wieku, w oparciu o dane GUS, wskazano 25 lat. Jest to wiek, w którym najwi kszy 

odsetek konsumentów tworzy odr bne gospodarstwo domowe, co przek ada si  

na zniwelowanie wp ywu cz onków rodziny oraz wykszta cenie w asnych zachowa  

konsumenckich. Struktur  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 

Powy ej 55 lat 50 11 

Miejsce zamieszkania  

Miasto 246 55 

Wie  204 45 

Wykszta cenie  

Podstawowe 11 2 

rednie/zawodowe 348 77 

Wy sze 91 20 

Powi zania  

Respondent ma kontakt z osobami z sektora dziczyzny 144 32 

Respondent nie ma kontaktu z osobami z sektora dziczyzny 306 68 

ród o: badanie w asne.  

Parametrami charakteryzuj cymi respondentów by a m.in. styczno  z hodowcami 

zwierzyny, my liwymi, oraz osobami zajmuj cymi si  przetwórstwem oraz obrotem 

dziczyzn , a tak e w asne do wiadczenia w tym zakresie. W badanej grupie 10% 

respondentów sama podejmowa a dzia ania zwi zane z pozyskaniem, przetwórstwem lub 

obrotem dziczyzn . Blisko jedna trzecia respondentów deklarowa a osobisty kontakt 

z my liwymi lub przetwórcami i by  to najcz ciej cz onek rodziny lub osoba z kr gu 

znajomych. 

Na potrzeby niniejszej publikacji, analizie poddano 3 pytania dotycz ce informacji 

na temat dziczyzny: ich róde , zakresu oraz zaanga owania konsumentów. Pytanie 

dotycz ce aktywnego poszukiwania informacji opatrzono skal  dychotomiczn . Istotno  

poszczególnych róde  wiedzy pozyskiwanej b d  poszukiwanej respondenci okre lali 

w pi ciostopniowej skali Likerta, zakres informacji okre lano w skali trzystopniowej, 

uwzgl dniaj c ich istotno . Do przeprowadzenia analizy statystycznej wykorzystano 

tabele krzy owe, analiz  cz sto ci, okre lono poziom istotno ci oraz wspó czynnik 

korelacji Pearsona. 
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Wyniki bada  

Wykorzystywane ród a informacji 

W toku badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy poszukuj  informacji 

o dziczy nie w sposób aktywny – podejmuj  wiadome kroki w tym celu, czy te  

informacje takie docieraj  do nich mimowolnie. Ponad 84% badanych przyzna o, 

e nie podejmuje dzia a , maj cych na celu poszerzenie wiedzy zwi zanej z zakupem 

i konsumpcja mi sa dzikich zwierz t. Przyczyny mo na szuka  w niskiej dost pno ci 

informacji, co wyra nie podkre laj  my liwi i osoby dzia aj ce w sektorze poda owym 

rynku mi sa (Kwieci ska i in., 2016). 

Uwzgl dniaj c socjodemograficzne cechy respondentów podkre li  nale y, 

e poszukiwanie wiadomo ci deklarowa o 21% mieszka ców wsi i jedynie 11% 

mieszka ców miasta. Wskazano, e informacji cz ciej poszukiwa y osoby pomi dzy 34 a 55 

rokiem ycia, natomiast uwzgl dniaj c poziom wykszta cenia stwierdzono, e wi ksz  

aktywno  deklarowa y osoby z wykszta ceniem podstawowym. Co ciekawe, respondenci 

maj cy w swoim najbli szym otoczeniu osob  funkcjonuj c  w bran y dziczyzny, cz ciej 

ni  osoby niezwi zane z sektorem poszukiwa y informacji, cho  ró nica dla obu grupy 

wynosi a jedynie 5%. Przeprowadzona analiza nie wykaza a zale no ci istotnej statystycznie 

mi dzy cechami respondentów a aktywnym poszukiwaniem informacji na temat dziczyzny.  

Kolejn  kwesti  podniesion  w badaniu by y ród a, z jakich konsument potencjalnie 

mo e uzyska  informacje, niezale nie od tego, czy podejmowa  w tym celu wiadome 

dzia anie. Podkre li  nale y, e wspó czesny konsument jest otoczony chmur  informacji 

i nie zawsze zdobywanie wiedzy wymaga od niego zaanga owania. W tabeli 2 przedstawiono 

zale no ci mi dzy cechami konsumenta i wykorzystywanymi ród ami informacji. 

Tabela 2. Wp yw wybranych cech respondenta na wybór kana u informacji  

Table 2. The effect of respondent's features on their choice of the information source  

Sk d respondent czerpie 

informacje 

Wiek Wykszta cenie 
Miejsce 

zamieszkania 
Powi zania 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

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 opakowa  -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 artyku ów prasowych 0,022 0,645 0,086 0,068 -0,028 0,554 -0,004 0,934 

z ksi ek kulinarnych -0,041 0,390 -0,001 0,976 0,050 0,288 0,121 0,010* 

od obs ugi w restauracji -0,066 0,161 -0,089 0,060 0,072 0,127 0,124 0,008* 

gdzie: r – wspó czynnik korelacji Pearsona, * - istotne statystycznie przy p <0,05. 

ród o: badanie w asne.  
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Wyniki badania nie wskazuj  istotnych statystycznie powi za  mi dzy miejscem 

zamieszkania respondenta a ród ami informacji na temat dziczyzny. Co ciekawe, 

mieszka cy miast cz ciej korzystali z informacji umieszczanych w prasie oraz 

przekazywanych w formie reklam, ale rzadziej zasi gali opinii od pracowników lokali 

gastronomicznych, ni  mieszka cy wsi. Podkre li  nale y, e mieszka cy miast znacznie 

cz ciej spo ywali dziczyzn  w lokalach gastronomicznych ni  mieszka cy wsi. Blisko 

26% mieszka ców miast wskaza o, e najcz ciej dziczyzn  spo ywa w restauracjach, 

podczas gdy dla mieszka ców wsi odsetek ten wyniós  12%. Sposób okre lenia istotno ci 

pozosta ych róde  informacji nie wskaza  znacz cych ró nic mi dzy postawami 

mieszka ców wsi i miast. 

W odniesieniu do wieku respondentów wykazano, e w istotny sposób decydowa  

on o wyborze róde  informacji, takich jak programy kulinarne dost pne w mediach oraz 

pozyskiwanie danych od sprzedawców. Podkre li  nale y, e najcz ciej wybieranym przez 

badanych ród em informacji o dziczy nie s  programy kulinarne prezentowane w 

telewizji. Wiedz  o dziczy nie z tego medium czerpie co pi ty respondent w wieku 

powy ej 50 lat. W opozycji stoi grupa badanych w wieku od 25 do 34 lat, z których jedynie 

12% wskaza o istotno  ród a informacji na poziomie 4 i 5.  

W przypadku wskazanych skrajnych grup: najstarszych i najm odszych uczestników 

badania, uzyskano interesuj ce wyniki dotycz ce poszukiwania danych w Internecie. Cho  

wydawa  by si  mog o, e z tego medium korzystaj  m odsi konsumenci, w odniesieniu 

do dziczyzny, jest to znacznie mniejszy odsetek ni  w grupie osób w wieku 55 lat i wi cej. 

Najm odsi respondenci, cz ciej ni  osoby z najstarszej grupy badanych, zasi gali 

informacji od lekarzy i specjalistów, korzystali z ulotek oraz wiadomo ci z prasy. 

Nie wykazano jednak zale no ci istotnej statystycznie.  

Z perspektywy prowadzonych bada  ciekawe ród o informacji stanowi prasa. 

Kwieci ska i in. (2016) wskazuj , e zdaniem grupy „ekspertów”, dzia aj cych aktywnie 

w sektorze poda owym rynku dziczyzny, informacje na temat dziczyzny w prasie nie s  

dost pne dla przeci tnego konsumenta. Publikowane s  g ównie w czasopismach 

bran owych, kierowanych do my liwych, pracowników sektora le nego, czy osób 

zwi zanych z rynkiem spo ywczym, w tym rynkiem mi sa. Zdaniem „ekspertów” 

w ogólnodost pnej prasie pojawiaj  si  sporadycznie, g ównie w czasie wi t religijnych 

i przygotowa  do tych wydarze , kiedy dieta i decyzje zakupowe konsumentów zmieniaj  

si  na krótki czas. My liwi i osoby zajmuj ce si  obrotem dziczyzn  wskazuj , e w tych 

okresach równie  wzrasta popyt na dziczyzn , uznawan  przez konsumentów za produkt 

luksusowy (Kwieci ska i in., 2016). Z perspektywy psychologii konsumpcji, wybór 

produktu niekonsumowanego na co dzie , o wy szej warto ci i odmiennych cechach, mo e 

s u y  do pokre lenia pozycji spo ecznej (Jaworski i Fabisiak, 2017). Spo ywanie obfitych, 

wyszukanych potraw, np. z dro szych, trudnodost pnych produktów cz sto s u y 

podkre leniu rangi wydarzenia (Maka a, 2014). W ród konsumentów dziczyzny, jedynie 

co pi ty respondent wskaza , e w jego gospodarstwie domowym dziczyzn  przyrz dza si  

wy cznie na specjalne okazje. Regularna konsumpcja produktu mo e niwelowa  jego 

symboliczne znaczenie.  

Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoli o na stwierdzenie, e osoby maj ce 

kontakt z my liwymi, hodowcami zwierzyny lub przetwórcami dziczyzny, poszukiwa y 

informacji o dziczy nie u rodziny i znajomych. W dalszej kolejno ci za istotne ród a 

wiedzy o dziczy nie wymieniano sprzedawców, a tak e informacje umieszczone 

na etykiecie. Warto równie  wskaza , e 12% respondentów deklarowa o kupno, a 9% 
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badanych bezp atnie otrzymywa o dziczyzn  bezpo rednio od my liwego. Kontynuuj c: 

12% zakupi o, a 33% respondentów otrzyma o mi so za darmo od cz onka rodziny. 

Uwzgl dniaj c taki rodzaj nabywania produktu uzna  nale y, e przekazywanie wiedzy 

i informacji o dziczy nie jest nierozerwalnie zwi zane z jej dystrybucj . Równie  rola 

sprzedawców w sklepach jest niepodwa alna – 59% ogó u respondentów wskaza o, e z ich 

wiedzy korzysta bardzo ch tnie. Co ciekawe, w odniesieniu do ywno ci ogó em, jedynie 

8% respondentów wskaza o opini  sprzedawcy, jako czynnik wp ywaj cy na ich wybory 

rynkowe (Maciejewski, 2011).  

Najwy szy odsetek odpowiedzi dotycz cych istotno ci róde  informacji odnotowano 

dla tre ci umieszczonych na etykiecie produktu, co jest zgodne z wynikami bada  

prowadzonymi w ród konsumentów na rynku ywno ci. Jak wskaza y Ozimek 

i Tomaszewska (2011) na szczycie hierarchii istotno ci informacji o ywno ci znajduj  si  

te, umieszczane na opakowaniu produktu. Uwa ne czytanie etykiet by o te  jednym 

z g ównych sposobów ograniczania poziomu ryzyka zara enia si  chorob  odzwierz c , 

wskazywanych przez konsumentów dziczyzny (Kwieci ska i in., 2015). 

Zakres informacji  

Wskazane cechy socjoekonomiczne charakteryzuj ce konsumentów wp ywa y nie 

tylko na sposób pozyskiwania informacji o dziczy nie, ale tak e na ich zakres. W tabeli 3 

przedstawiono odsetek respondentów, wskazuj cy wybrane kategorie najcz ciej 

pozyskiwanych informacji na temat dziczyzny.  

Tabela 3. Wp yw wybranych cech respondenta na tre  najcz ciej pozyskiwanych informacji (w %)  

Table 3. The influence of selected respondent's features on the content of the most frequently obtained information 

Zakres informacji  

Cechy respondenta 

cznie 

z N=450 
Wiek w latach Wykszta cenie 

Miejsce 

zamieszkania 

25–34 35–44 45–54 >55 I II III Miasto Wie  

Termin przydatno ci 44,9 42,6 54,1 52,0 72,7 44,8 53,8 55,7 37,3 47,3 

Sposób obróbki 18,0 27,0 31,5 26,0 27,3 22,1 34,1 26,8 22,1 24,7 

Warto  od ywcza 14,4 20,5 15,3 20,0 18,2 13,8 28,6 19,9 13,2 16,9 

Wp yw 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 – rednie/zawodowe, III – wy sze;  

ród o: badanie w asne.  

W odniesieniu do badanej próby stwierdzono, e konsumenci za najbardziej istotne 

uznali informacje na temat terminu przydatno ci do spo ycia oraz ceny dziczyzny. 

Wykazano równie , e mieszka cy wsi okre lali istotno  ka dej kategorii informacji 
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na poziomie ni szym ni  respondenci z miasta. W przypadku ka dej kategorii informacji 

wykazano zale no  statystyczn  (tabela 4). Wiek natomiast nie wp ywa  w istotny sposób 

na zachowania konsumentów w odniesieniu do poszukiwanych informacji. 

Tabela 4. Zale no  mi dzy wybranymi cechami respondenta a tre ci  pozyskiwanych informacji  

Table 4. The effect of respondent's features on their choice of the information content 

Zakres informacji 

Cechy respondenta 

Wiek Wykszta cenie 
Miejsce 

zamieszkania 
Powi zania 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

Termin przydatno ci 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 

Warto  od ywcza 0,029 0,538 0,086 0,068 -0,166 0,000* 0,024 0,608 

Wp yw 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* -0,028 0,560 

gdzie: r – wspó czynnik korelacji Pearsona, * - istotne statystycznie przy p <0,05. 

ród o: badanie w asne. 

Niezale nie od cech charakteryzuj cych respondenta, najrzadziej poszukiwanymi 
danymi na temat dziczyzny by y: warto  od ywcza, wp yw tego rodzaju mi sa na zdrowie 
oraz miejsce zakupu. Uzyskane wyniki uzasadnia  mo e poziom wiadomo ci osób 
spo ywaj cych dziczyzn , wybieraj cych tego rodzaju produkt w a nie z uwagi na jego 
parametry fizykochemiczne oraz znaczenie ywieniowe. Odnosz c si  do miejsca zakupu 
dziczyzny wskaza  nale y, i  jedynie 10% respondentów deklarowa o poszukiwanie 
nowych miejsc, gdzie naby  mo na mi so oczekiwanej jako ci. Jak wskazuje Kwieci ska 
i in. (2015), nabywanie dziczyzny w sprawdzonym, znanym miejscu, stanowi, podobnie 
jak czytanie etykiet, sposób redukcji ryzyka nara enia konsumenta na zagro enia zwi zanie 
z konsumpcj  mi sa. Poczucie bezpiecze stwa jest wi c istotnym aspektem 
determinuj cym zachowania nabywcze. 

Podsumowanie 

Wraz z rozwojem technologii zmienia si  sposób przekazywania danych, co z kolei 
stanowi katalizator zmian w zachowaniach ywieniowych konsumentów. Informacje 
nie przep ywaj  w jednym kierunku, ale tworz  skomplikowan  sie , w której znajduj  
si  konsumenci, producenci, dystrybutorzy i wiele innych ogniw rynku. Konsumenci 
dziczyzny jedynie w niewielkiej cz ci wykazuj  aktywno  zwi zan  ze zdobywaniem 
nowych informacji na temat mi sa. Mimo braku zaanga owania takie informacje jednak 
do nich docieraj , a ich dost pno  wydaje si  wi ksza, ni  wskazywana przez my liwych 
i osoby z sektora poda y, co wskazywano w przytoczonych w badaniach.  
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Dowiedziono, e istotn  rol  w przekazywaniu informacji na temat dziczyzny 
odgrywaj  cz onkowie rodziny i znajomi. Czynnik ten powinien zosta  uwzgl dniony 
podczas kreowania koncepcji programów oraz materia ów promocyjnych dotycz cych 
dziczyzny. Istotne jest, aby podane tre ci by y zrozumia e dla potencjalnego odbiorcy, 
co prze o y  si  mo e na atwe przekazanie zdobytej wiedzy kolejnym interlokutorom. 

Istotna rola etykiet w dostarczaniu informacji nie jest specyficzna dla dziczyzny. 
W kontek cie wyrobów z mi sa dzikich zwierz t uzasadnione wydaje si  jednak zwrócenie 
szczególnej uwagi na wymiar graficzny opakowania oraz etykiety, jako jej integralnej 
cz ci. Na zainteresowanie konsumentów dziczyzn  wp yw mo e mie  przedstawienie 
symboli i ilustracji powszechnie kojarz cych si  z lasem, naturalnym rodowiskiem 
bytowania zwierzyny. Istotne jest równie  wyeksponowanie na etykiecie informacji 
dotycz cych pochodzenia produktu oraz jego terminu przydatno ci do spo ycia, poniewa  
s  to informacje poszukiwane przez nabywców dziczyzny. Dodatkowym udogodnieniem 
dla konsumentów mo e by  umieszczenie informacji dotycz cych dalszej obróbki mi sa, 
co mog oby u atwi  nabywcom podj cie decyzji o zakupie produktu. Brak wiedzy na temat 
przydatno ci kulinarnej mi sa zwierz t ownych mo e stanowi  czynnik ograniczaj cy 
zainteresowanie produktem.  

Przeprowadzone badanie ilo ciowe potwierdzi o znacz c  rol  materia ów 
informacyjnych, dost pnych w punktach sprzeda y, oraz informacji przekazywanych przez 
sprzedawców. Poniewa  konsumenci nabywaj  dziczyzn  w punktach ró nego typu, trudno 
jest zdefiniowa  uniwersalny zbiór zasad, jakimi kierowa  powinni si  sprzedawcy. 
Punktem wspólnym natomiast powinna by  tre  oraz rzetelno  informacji, a tak e 
przyst pny sposób ich przekazywania. W kwestii kompozycji i tre ci materia ów 
informacyjnych wdro one mog  zosta  za o enia odnosz ce si  do etykiet.  

W kontek cie najmniej popularnych róde  informacji na temat dziczyzny podkre li  
nale y niewykorzystany potencja  medium jakim jest telewizja. W ród zalece  dotycz cych 
tego kana u informacji wskaza  mo na prezentacj  tre ci w czasie wysokiej ogl dalno ci. 
Kluczowe równie  okaza  si  mo e przedstawienie i wyja nienie tematyki dziczyzny 
uwzgl dniaj c aspekty prawne, ywieniowe, owieckie, a finalnie kulinarne. Holistyczne 
uj cie zagadnienia mog oby si  przyczyni  do zmiany postrzegania owiectwa przez 
konsumentów oraz wzrostu zainteresowania tematyk  dziczyzny.  
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Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa u ytkowania 
wieczystego gruntu 

The Theoretical and Practical Aspects of Appraisal 
of the Perpetual Usufruct Right to Land 

Synopsis. Celem artyku u jest porównanie zasad okre lania warto ci gruntu w zale no ci od celu 
wyceny zwi zanego z u ytkowaniem wieczystym oraz wskazanie g ównych problemów zwi zanych 
z wycen  tego prawa. Zakres artyku u obejmuje problematyk  wyceny dla nast puj cych celów: 
oddania nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste, aktualizacji op at z tytu u u ytkowania 
wieczystego, przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci oraz obrotu 
wtórnego u ytkowaniem wieczystym. Do zrealizowania celu wykonano przegl d literatury i 
przepisów prawa oraz przeprowadzono ankiet  w ród osób posiadaj cych uprawnienia w zakresie 
szacowania nieruchomo ci. Uzyskane wyniki bada  potwierdzaj  niedoskona o  przepisów 
reguluj cych zasady wyceny zwi zanej z prawem u ytkowania wieczystego, skutkuj cych 
odmiennym poziomem warto ci w zale no ci od celu szacowania. Równie  w opinii rzeczoznawców 
maj tkowych taka wycena przysparza trudno ci.  

S owa kluczowe: nieruchomo , u ytkowanie 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 
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Wst p 

Maj tek publiczny, który jest we w adaniu Skarbu Pa stwa oraz jednostek samorz du 
terytorialnego, mo e by  wykorzystywany przez te organy w ró ny sposób. Przepisy 
prawa, w szczególno ci ustawa z 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami, przewiduje 
szereg form gospodarowania nieruchomo ciami wchodz cymi w sk ad tego maj tku. Jedn  
z nich jest prawo u ytkowania wieczystego.  

Instytucja u ytkowania wieczystego ma w Polsce d ug  tradycj  i wpisa a si  w 
katalog form prawnych gospodarowania nieruchomo ciami publicznymi. U ytkowanie 
wieczyste jest charakterystyczne dla polskiego porz dku prawnego, jego konstrukcja jest 
unikalna na tle praw obowi zuj cych w innych pa stwach. U ytkowanie wieczyste zosta o 
wprowadzone do polskiego systemu prawnego w latach sze dziesi tych ubieg ego wieku, 
jednak mimo znacz cych zmian, jakie zasz y od tego czasu w kraju, istota i zakres 
u ytkowania wieczystego nie uleg y znacz cym modyfikacjom. Jest to przes ank  do wielu 
kontrowersji powstaj cych wokó  tego prawa. Mimo, e popularno  tej formy 
gospodarowania nieruchomo ciami systematycznie maleje, to wci  du a cz  gruntów 
publicznych jest obj ta u ytkowaniem wieczystym.  

W zwi zku z tym, i  instytucja u ytkowania wieczystego dotyczy mienia publicznego, 
przepisy prawa wskazuj  na obligatoryjn  obecno  rzeczoznawcy maj tkowego na 
wszystkich etapach trwania tego prawa, pocz wszy od jego ustanowienia, a  po 
wyga ni cie. Z tego powodu w polskim prawodawstwie zosta y szczegó owo uregulowane 
sposoby i zasady wyceny nieruchomo ci b d cej przedmiotem prawa u ytkowania 
wieczystego. 

Celem niniejszego artyku u jest porównanie zasad okre lania warto ci gruntu 
w zale no ci od celu wyceny zwi zanego z u ytkowaniem wieczystym oraz wskazanie 
g ównych problemów w zwi zku z tak  wycen . Zastosowano nast puj ce metody 
badawcze: analiz  opisow  i przyczynowo - skutkow , metod  porównawcz  oraz badanie 
ankietowe. Dla potrzeb realizacji celu wykorzystano nast puj ce ród a: przepisy prawa, 
literatur  przedmiotu oraz opinie rzeczoznawców maj tkowych. 

U ytkowanie wieczyste w polskim systemie prawnym 

U ytkowanie wieczyste jest prawnorzeczow  form  d ugoterminowego korzystania 
z gruntów Skarbu Pa stwa b d  jednostek samorz du terytorialnego. W polskim 
prawodawstwie u ytkowanie wieczyste zosta o uformowane jako prawo rzeczowe, 
umiejscowione pomi dzy prawem w asno ci – najsilniejszym prawem rzeczowym, 
a ograniczonymi prawami rzeczowymi (Ignatowicz i Stefaniuk, 2012). 

Zgodnie z art. 233 Kodeksu cywilnego, u ytkowanie wieczyste zosta o zdefiniowane 
w nast puj cy sposób: „w granicach, okre lonych przez ustawy i zasady wspó ycia 

spo ecznego oraz przez umow  o oddanie gruntu Skarbu Pa stwa lub gruntu nale cego do 

jednostek samorz du terytorialnego b d  ich zwi zków w u ytkowanie wieczyste, 

u ytkownik mo e korzysta  z gruntu z wy czeniem innych osób. W tych samych granicach 

u ytkownik wieczysty mo e swoim prawem rozporz dza ” (Kodeks cywilny, 1964). Z 
przytoczonej definicji wynika, i  u ytkownikowi wieczystemu przys uguj  dwa 
podstawowe uprawnienia, charakterystyczne równie  dla prawa w asno ci: uprawnienie do 
korzystania z nieruchomo ci oraz do rozporz dzania swoim prawem. 
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Prawo u ytkowania wieczystego jest prawem odp atnym. W momencie ustanowienia 
prawa u ytkowania wieczystego istnieje konieczno  zap aty tzw. op aty pierwszej, 
wynosz cej od 15 do 25% warto ci gruntu (Ustawa o gospodarce…, 1997, art. 72 ust. 2). 

Ponadto u ytkownik wieczysty jest zobowi zany w czasie trwania tego prawa do 

uiszczania op at rocznych (Kodeks cywilny, 1964, art. 238). Stawki procentowe op at 

rocznych kszta tuj  si  od 0,3 do 3% w zale no ci od celu, na jaki grunt zosta  oddany w 
u ytkowanie wieczyste (Ustawa o gospodarce…, 1997, art. 72 ust. 3). Nale y przy tym 

zauwa y  i  mimo, e stawka op aty rocznej w okresie trwania u ytkowania wieczystego 

nie podlega zmianie (o ile nie zmieniono sposobu korzystania z nieruchomo ci), to 

u ytkownicy wieczy ci nie maj  pewno ci co do wysoko ci bie cych kosztów 

wynikaj cych z wykonywania u ytkowania wieczystego, bowiem warto  gruntu mo e 

ulec zmianie, co z kolei jest przyczyn  aktualizacji wysoko ci op aty rocznej. 

Przes ankami, które najcz ciej decyduj  o zmianie warto ci nieruchomo ci s  przede 

wszystkim: zmiany cen na lokalnych rynkach nieruchomo ci, uchwalenie lub zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego b d  zmiany w otoczeniu 

nieruchomo ci, w szczególno ci na skutek realizacji inwestycji infrastrukturalnych 

(Dydenko, 2012).  

Podstaw  okre lenia wysoko ci op at oraz ich aktualizacji, oprócz stawek 

procentowych, jest warto  nieruchomo ci gruntowej oszacowana przez rzeczoznawc  

maj tkowego. 

Zasady wyceny nieruchomo ci zwi zanej z u ytkowaniem wieczystym 
w zale no ci od celu szacowania  

Wycena nieruchomo ci zwi zanej z prawem u ytkowania wieczystego jest 

obligatoryjna w nast puj cych sytuacjach (Klusek, 2006): 

 Skarb Pa stwa lub jednostka samorz du terytorialnego planuj  odda  nieruchomo  

w u ytkowanie wieczyste, 

 przeprowadza si  proces aktualizacji op at rocznych z tytu u u ytkowania wieczystego,  

 prawo u ytkowania wieczystego wygasa, na skutek up ywu okresu ustalonego w 

umowie o oddanie nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste lub te , je eli umowa 

zostanie rozwi zana przed up ywem tego okresu, 

 w a ciciel nieruchomo ci (Skarb Pa stwa lub jednostka samorz du terytorialnego) 

sprzedaje nieruchomo  u ytkownikowi wieczystemu lub nast puje przekszta cenie 

prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci. 

Oprócz wy ej wymienionych celów, fakultatywnie dokonuje si  wyceny gruntu jako 

prawa u ytkowania wieczystego przyk adowo dla potrzeb: ustalenia ceny sprzeda y na 

rynku wtórnym tego prawa, rachunkowo ci, wniesienia tego prawa jako aportu do spó ki i 

innych. 

Szczegó owe zasady wyceny, wed ug których dokonuje si  okre lenia warto ci 

nieruchomo ci zwi zanej z prawem u ytkowania wieczystego, reguluj  m.in. przepisy 

rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrze nia 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomo ci i sporz dzania operatu szacunkowego. Zasady te, w zale no ci od celu 

wyceny, przedstawiono na rysunku 1 oraz opisano poni ej. 
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Rys. 1. Schemat zasad wyceny zwi zanej z prawem u ytkowania wieczystego w zale no ci od celu szacowania 

Fig. 1. Scheme of valuation principles related to the right of perpetual usufruct depending on the purpose 

ród o: opracowanie w asne. 

Oddanie gruntu w u ytkowanie wieczyste oraz aktualizacja op at rocznych 

Warto  nieruchomo ci jest okre lana wed ug stanu nieruchomo ci oraz cen na dat  

oddania nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste albo na dzie  aktualizacji op at z tytu u 

u ytkowania wieczystego, z uwzgl dnieniem celu, na jaki u ytkowanie wieczyste zosta o 

ustanowione (Rozporz dzenie…, 2004, §28 ust. 5). U yte okre lenie „stan nieruchomo ci” 

nale y rozumie  jako „stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-u ytkowy, 

stopie  wyposa enia w urz dzenia infrastruktury technicznej, a tak e stan otoczenia 

nieruchomo ci, w tym wielko , charakter i stopie  zurbanizowania miejscowo ci, w której 

nieruchomo  jest po o ona” (Ustawa o gospodarce…, 1997, art. 4 pkt. 17). 

Kolejna zasada stanowi, e przy okre laniu warto ci nieruchomo ci gruntowej 

niezabudowanej na potrzeby ustalenia jej ceny oddania w u ytkowanie wieczyste lub 

aktualizacji op at rocznych wykorzystuje si  ceny transakcyjne sprzeda y nieruchomo ci 

niezabudowanych jako przedmiotu prawa w asno ci (Rozporz dzenie…, 2004, §28 ust. 1). 

Jednak, rozporz dzenie w sprawie wyceny nieruchomo ci i sporz dzania operatu 

szacunkowego wskazuje na trzy mo liwe przypadki, które mo e spotka  rzeczoznawca 

maj tkowy wyceniaj c nieruchomo  dla powy szych celów: 

 na rynku w a ciwym dla wycenianej nieruchomo ci istnieje obrót nieruchomo ciami 

niezabudowanymi jako przedmiotu prawa w asno ci. W takiej sytuacji do porówna  
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przyjmuje si  zbiór cen transakcyjnych tych nieruchomo ci, jako podstawy do wyceny 

w podej ciu porównawczym; 

 na rynku nieruchomo ci odpowiednim ze wzgl du na lokalizacj  przedmiotowej 

nieruchomo ci nie ma transakcji sprzeda y nieruchomo ci niezabudowanych b d cych 

przedmiotem prawa w asno ci, lecz dokonano transakcji sprzeda y takich 

nieruchomo ci jako przedmiotu u ytkowania wieczystego. W takim przypadku warto  

rynkow  nieruchomo ci jako przedmiotu prawa w asno ci nale y okre li  na podstawie 

relacji mi dzy cenami nieruchomo ci jako przedmiotu prawa w asno ci, a cenami 

nieruchomo ci jako przedmiotu prawa u ytkowania wieczystego, które zosta y 

uzyskane na innych, porównywalnych rynkach nieruchomo ci;  

 na lokalnym rynku brak jest transakcji w asno ci nieruchomo ci gruntowych 

niezabudowanych oraz nie ma mo liwo ci wskazania relacji pomi dzy warto ci  prawa 

w asno ci, a warto ci  prawa u ytkowania wieczystego z rynków porównywalnych. W 

takiej sytuacji warto  prawa w asno ci mo na okre li  obliczaj c iloraz warto ci 

nieruchomo ci b d cej przedmiotem prawa u ytkowania wieczystego oraz 

wspó czynnika koryguj cego. 

Je eli nieruchomo  gruntowa oddawana w u ytkowanie wieczyste jest zabudowana, 

to wówczas nale y okre li  warto  ca ej nieruchomo ci, jako przedmiotu prawa w asno ci. 

Nast pnie z okre lonej warto ci nale y wyodr bni  warto  nast puj cych elementów 

gruntu – który zostanie oddany w u ytkowanie wieczyste oraz budynków lub ich cz ci 

oraz innych urz dze  – które stan  si  lub stanowi  w asno  u ytkownika wieczystego 

(Rozporz dzenie…, 2004, §28 ust.3).  

Wyga ni cie prawa u ytkowania wieczystego 

Zgodnie z artyku em 33 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, w przypadku 

wyga ni cia u ytkowania wieczystego na skutek up ywu okresu ustalonego w umowie albo 

na skutek rozwi zania umowy przed up ywem tego okresu, u ytkownikowi wieczystemu 

przys uguje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na w asno  budynki i 

inne urz dzenia. Wynagrodzenie powinno by  równe warto ci tych budynków i urz dze  

okre lonej na dzie  wyga ni cia prawa u ytkowania wieczystego. Nale y przy tym 

zauwa y , e za budynki i inne urz dzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy 

wynagrodzenie nie przys uguje.  

W powy szych sytuacjach wycenie podlegaj  wi c jedynie cz ci sk adowe gruntu, 

których warto  okre la si  jako warto  rynkow , a je eli ze wzgl du na rodzaj 

nieruchomo ci nie mo na okre li  warto ci rynkowej, okre la si  warto  odtworzeniow  

(Rozporz dzenie…, 2004, § 33). 

Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci 

Zgodnie z tre ci  ustawy o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo 

w asno ci nieruchomo ci, takie przekszta cenie jest odp atne (Ustawa o przekszta ceniu…, 

2005, art. 4 ust. 1). W zakresie zasad ustalenia wysoko ci op aty z tytu u przekszta cenia, 

powy sza ustawa deleguje do art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy o gospodarce 

nieruchomo ciami, z których wynika, e podstaw  do wyznaczenia takiej op aty jest cena 

nieruchomo ci okre lona na podstawie jej warto ci. Ponadto, na poczet ceny nieruchomo ci 

gruntowej sprzedawanej jej u ytkownikowi wieczystemu zalicza si  kwot  równ  warto ci 

prawa u ytkowania wieczystego tej nieruchomo ci, któr  nale y obliczy  jako iloczyn 

warto ci nieruchomo ci gruntowej niezabudowanej b d cej przedmiotem prawa w asno ci 
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i wspó czynnika koryguj cego. Wspó czynnik koryguj cy oblicza si  zgodnie ze wzorem 

(Rozporz dzenie…, 2004, § 29.1):  

 

gdzie:  

Wk – wspó czynnik koryguj cy; 

Sr – stawka procentowa op aty rocznej nie wi ksza ni  3%;  

t – liczba lat niewykorzystanego okresu u ytkowania wieczystego;  

T – liczba lat, na które ustanowiono u ytkowanie wieczyste;  

R – przeci tna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku nieruchomo ci 

przez rzeczoznawc  maj tkowego, nie mniejsza jednak ni  0,09 i nie wi ksza ni  0,12. 

Przedstawiony powy ej sposób post powania jest obowi zuj cy w procesie 

przekszta cania prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci. Jednak 

ustawa o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci 

nieruchomo ci przewiduje w szczególnym przypadku odmienny sposób ustalenia warto ci 

nieruchomo ci jako prawa w asno ci. A mianowicie, je li nie wcze niej ni  w okresie 

ostatnich dwóch lat przed dniem z o enia wniosku o przekszta cenie prawa u ytkowania 

wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci by a dokonana aktualizacja op aty rocznej z 

tytu u u ytkowania wieczystego, to wówczas dla ustalenia op aty z tytu u przekszta cenia 

prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci, przyjmuje si  warto  

nieruchomo ci okre lon  dla celów tej aktualizacji (Ustawa o przekszta ceniu…, 2005, art. 

4 ust. 13). Powy szy przepis nie jest bezsporny. Jak wskazano poprzednio, wyceny 

nieruchomo ci w celu aktualizacji op at rocznych dokonuje si  z uwzgl dnieniem celu, na 

jaki nieruchomo  zosta a oddana w u ytkowanie wieczyste, natomiast wyceny dla potrzeb 

przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci dokonuje si  bior c 

pod uwag  przeznaczenie wycenianej nieruchomo ci w dokumentach planistycznych. Je eli 

cel oddania gruntu w u ytkowanie wieczyste jest odmienny od aktualnego przeznaczenia – 

dopuszczenie mo liwo ci wykorzystania operatu sporz dzonego dla celów aktualizacji 

wydaje si  w takim wypadku w tpliwe. 

Równie  odmienny sposób ustalenia op aty z tytu u przekszta cenia wprowadza 

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w asno ci tych gruntów. Z mocy tej ustawy 

prawo u ytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej po ow  liczby 

lokali stanowi  lokale mieszkalne, zostanie przekszta cone w prawo w asno ci z dniem 

wej cia w ycie ustawy tj. 1 stycznia 2019 r. Op ata z tytu u przekszta cenia b dzie 

wynosi a 20. krotno  op aty rocznej z tytu u u ytkowania wieczystego. Z uwagi na to, e 

okre lona w powy szy sposób op ata nie jest ustalana w oparciu w warto  praw do gruntu, 

nie b dzie wykonywana dla tego celu wycena przez rzeczoznawc  maj tkowego.  

Wtórny obrót prawem u ytkowania wieczystego i inne cele 

Warto  nieruchomo ci b d cej w u ytkowaniu wieczystym okre la si  dla 

pozosta ych celów, to znaczy m.in. dla potrzeb sprzeda y prawa u ytkowania wieczystego 

przez jej u ytkownika wieczystego innemu podmiotowi, dla potrzeb podatkowych, w 

celach odszkodowawczych, okre lenia warto ci nak adów, przy okre laniu warto ci 
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nieruchomo ci gruntowej jako przedmiotu prawa u ytkowania wieczystego, wnoszonej do 

spó ki w formie wk adu niepieni nego (aportu) i inne. W tych przypadkach oszacowanie 

warto ci nieruchomo ci nast puje na podstawie cen transakcyjnych nieruchomo ci 

gruntowych niezabudowanych b d cych przedmiotem u ytkowania wieczystego, z 

uwzgl dnieniem wysoko ci stawek procentowych op at rocznych i niewykorzystanego 

okresu trwania prawa u ytkowania wieczystego (Rozporz dzenie…, 2004, § 29.3).  

Problematyka wyceny dla celów zwi zanych z u ytkowaniem 
wieczystym w opinii rzeczoznawców maj tkowych 

W celu pozyskania opinii na temat praktycznych aspektów wyceny, przeprowadzono 

badanie ankietowe skierowane wy cznie do osób posiadaj cych uprawnienia zawodowe 

w zakresie szacowania nieruchomo ci. Otrzymano 59 poprawnie wype nionych formularzy. 

Badanie zosta o przeprowadzone w maju 2016 roku. 

Jako „nieruchomo  zwi zan  z prawem u ytkowania wieczystego” nale a o, na 

potrzeby badania, rozumie  wycen  nieruchomo ci dla nast puj cych celów: oddanie 

nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste, aktualizacj  op at z tytu u u ytkowania 

wieczystego, przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci oraz 

obrót wtórny prawem u ytkowania wieczystego. 

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, e zdecydowana wi kszo  

rzeczoznawców (97% ankietowanych) sporz dza o wycen  nieruchomo ci zwi zanej 

z prawem u ytkowania wieczystego gruntu.  

Wed ug ankietowanych, w zakresie wyceny nieruchomo ci zwi zanych z prawem 

u ytkowania wieczystego, najcz ciej s  one przedmiotem szacowania dla celów 

aktualizacji op at rocznych ( rednio 42% wycen) oraz obrotu wtórnego ( rednio 29,7%) 

(rys, 2). W odniesieniu do celu jakim jest oddanie nieruchomo ci w u ytkowanie 

wieczyste, ponad 70% ankietowanych nie wykonywa a operatów szacunkowych dla tego 

celu. Mo e to wynika  z faktu, i  u ytkowanie wieczyste jest coraz rzadziej ustanawian  

form  gospodarowania nieruchomo ciami publicznymi.  

 
Rys. 2. Udzia  wycen w zale no ci od celu szacowania w ogólnej liczbie wycen zwi zanych z prawem 

u ytkowania 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  ankietowych. 
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Wyniki badania ankietowego potwierdzi y tak e spotykane przez rzeczoznawców 

trudno ci zwi zane z wycen  dla celów zwi zanych z u ytkowaniem wieczystym. Jako 

najwi kszy problem wskazano brak mo liwo ci ustalenia z rynku relacji pomi dzy prawem 

w asno ci a prawem u ytkowania wieczystego ( rednia ocena 4,33 w skali 0-5, przy czym 

ocena 0 wskazywa a na brak trudno ci). Kolejnym problemem jest brak transakcji prawem 

u ytkowania wieczystego na lokalnym rynku. Ankietowani zwrócili te  uwag  na 

niedostatecznie precyzyjne okre lenie sposobu wyceny w przepisach prawa (rys. 3). 

Rzeczoznawcy zostali równie  poproszeni o ocen  przydatno ci wzoru 

zamieszczonego w § 29 ust. 3 rozporz dzenia w sprawie wyceny nieruchomo ci i 

sporz dzania operatu szacunkowego, dotycz cego ustalenia relacji pomi dzy prawami 

w asno ci i u ytkowania wieczystego. Pomimo tego, i  wi kszo  respondentów dosy  

dobrze oceni a okre lenie zasad wyceny prawa u ytkowania wieczystego w przepisach 

prawa, to jedynie 29% respondentów uzna o, i  wskazany wzór jest prawid owy. 

Zdecydowana wi kszo , bo prawie 3/4 rzeczoznawców uwa a, e wzór ten wymaga 

poprawy. Najcz stszymi komentarzami by y stwierdzenia, e wzór nie odzwierciedla 

sytuacji na rynku oraz, e nie odpowiada rzeczywisto ci. Rzeczoznawcy wskazywali 

równie , e wykorzystanie wzoru zani a warto  prawa u ytkowania wieczystego, która 

powinna by  na poziomie ok. 80% warto ci prawa w asno ci. Podnoszono równie  kwestie, 

e zgodnie ze wzorem, im wi cej wykorzystano ju  prawa u ytkowania wieczystego, tym 

jego warto  jest wi ksza, co nie jest kwesti  bezsporn . Ankietowani stwierdzali równie , 

e wzór powinien zosta  poprawiony przede wszystkim w zakresie stopy kapitalizacji oraz, 

e aktualnie konstrukcja wzoru nie jest logiczna. 

 
Rys. 3. Powody i ocena trudno ci w wycenie nieruchomo ci zwi zanej z prawem u ytkowania wieczystego 

(Ocena w skali 0-5, przy czym 0 – brak trudno ci) 

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) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  ankietowych. 

Na pytanie odnosz ce si  do mo liwo ci wykorzystania operatów szacunkowych 

wykonanych dla celów aktualizacji na potrzeby przekszta cenia prawa u ytkowania 
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wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci w ci gu dwóch lat od daty jego sporz dzania 

(zgodnie z artyku em 4 ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta ceniu prawa 

u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci), wi kszo  respondentów 

opowiedzia a si  za tak  mo liwo ci . Jednak blisko 40% ankietowanych rzeczoznawców 

wskaza o, e powy sza regulacja mo e wywo a  negatywne konsekwencje. W uzasadnieniu 

takiego stanowiska respondenci wskazywali na fakt, i  okres dwóch lat jest to zbyt d ugi czas, 

aby móc wykorzysta  t  sam  warto , oraz e skoro regu  jest, e operat mo e by  

wykorzystywany przez okres 12 miesi cy, to nie ma uzasadnienia, aby w tym przypadku 

zastosowa  wyj tek od tej zasady. Kolejnym argumentem podnoszonym przez rzeczoznawców 

by o, i  dla celów aktualizacji op at z tytu u u ytkowania wieczystego uwzgl dnia si  cel, na 

jaki ustanowiono u ytkowanie wieczyste, a cel ten mo e si  istotnie ró ni  od przeznaczenia 

nieruchomo ci w dokumentach planistycznych, co z kolei mo e by  przyczyn  ró nic w 

oszacowanej warto ci nieruchomo ci. 

Z wypowiedzi respondentów wynika, i  cz  rzeczoznawców zauwa a 

niekonsekwencje przepisów prawnych w zakresie zasad wyceny prawa u ytkowania 

wieczystego. Przedstawione przez rzeczoznawców argumenty potwierdzaj  wcze niej 

postawion  tez , i  operat szacunkowy wykonany dla potrzeb aktualizacji nie zawsze mo e 

by  wykorzystany w procedurze przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo 

w asno ci nieruchomo ci, pomimo i  przepisy prawne dopuszczaj  tak  mo liwo . 

Podsumowanie 

Prawo u ytkowania wieczystego charakterystyczne dla polskiego systemu prawnego 

wpisa o si  w polsk  rzeczywisto . Istota i zakres tego prawa s  szczegó owo unormowane 

w przepisach. Prawo u ytkowania wieczystego jest równie  instytucj , na któr  szczególn  

uwag  powinni zwróci  rzeczoznawcy maj tkowi ze wzgl du na fakt, i  s  zobligowani do 

uczestnictwa w wi kszo ci etapów trwania tego prawa. 

Wycena nieruchomo ci zwi zanych z u ytkowaniem wieczystym jest stosunkowo 

szczegó owo unormowana przepisami prawa, przy czym determinuj cym sposób wyceny jest 

cel, dla którego wycena jest sporz dzana. W przypadku oddawania nieruchomo ci 

w u ytkowanie wieczyste oraz aktualizacji op at rocznych, wyceny nieruchomo ci dokonuje si  

jako prawa w asno ci, natomiast w przypadku innych celów m.in. odszkodowawczych czy 

podatkowych warto  nieruchomo ci okre la si  jako prawo u ytkowania wieczystego. Jeszcze 

inne przepisy odnosz  si  do wyceny w zwi zku z przekszta ceniem prawa u ytkowania 

wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci – rzeczoznawca maj tkowy winien dokona  

wyceny jako prawa w asno ci i jako prawa u ytkowania wieczystego. 

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz badania ankietowego stwierdzono 

niedoskona o  przepisów reguluj cych zasady wyceny dla celów zwi zanych 

z u ytkowaniem wieczystym. W opinii rzeczoznawców maj tkowych nieruchomo  

zwi zana z prawem u ytkowania wieczystego, pomimo cis ych regulacji prawnych 

dotycz cych zasad wyceny, przysparza wielu trudno ci w procesie szacowania warto ci 

nieruchomo ci. Niektóre przepisy, w szczególno ci odnosz ce si  do wyceny 

nieruchomo ci w przypadku przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo 

w asno ci, odbiegaj  od ogólnie przyj tych regu  szacowania nieruchomo ci i mog  

przyczyni  si  do zafa szowania rzeczywistej warto ci nieruchomo ci oraz niekorzystnego, 

dla jednej ze stron, naliczenia op aty z tytu u przekszta cenia.  
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in 2014-2017; Characteristics and Development Perspectives 

Synopsis. Tury ci zagraniczni bardzo ch tnie wybieraj  Polsk  jako cel swojej podró y. Celem 
artyku u jest zaprezentowanie charakterystyki przyjazdów turystów zagranicznych do Polski z 
uwzgl dnieniem ich wydatków. Wykorzystuj c dane pochodz ce z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
G ównego Urz du Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego przedstawiono liczb  i cele 
przyjazdów, d ugo  pobytu oraz wykorzystywan  baz  noclegow . W dalszej cz ci opracowania 
przedstawiono zró nicowanie wydatków turystów zagranicznych w Polsce z uwzgl dnieniem 
przeci tnych wydatków na osob  oraz na dzie  pobytu. Zaprezentowano równie  analiz  SWOT, 
która okre la si y i s abo ci turystyki przyjazdowej oraz szanse i zagro enia zwi zane z jej rozwojem. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, e przyjazdy turystów zagranicznych wzros y w 2017 roku o 
14,1% w porównaniu do roku 2014. Najwi ksze wydatki na osob  w ród turystów zagranicznych 
odnotowano w przypadku turystów z krajów zamorskich, Skandynawii oraz Niemiec. Najmniej za  
wydali tury ci zagraniczni z Czeskiej Republiki, S owacji, czy Bia orusi. W ramach przedstawionej 
analizy SWOT mo na stwierdzi , i  szanse rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski opieraj  si  
g ównie na takich czynnikach jak m.in.: po o enie, ró norodno , coraz wy sza jako  us ug, 
pozytywne wra enia wracaj cych z Polski, czy wykorzystanie marek miast (Warszawa, Kraków, 
Wroc aw, Gda sk). 

S owa 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, Wroc aw, 
Gda sk). 
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Wprowadzenie 

Poj cie „turystyka” zmienia o si  na przestrzeni lat. Gaworecki uwa a, e 

wspó cze nie zjawisko turystyki mo na rozpatrywa  w ró nych aspektach, co w 

konsekwencji powoduje, i  w rozmaitych definicjach akcentuje si  ró ne jego cechy. 

(Gaworecki, 2013). Warto przytoczy  tutaj równie  poj cie turystyki mi dzynarodowej, 

które mo e by  wyja nione na wiele sposobów (D browska, 2011): 

 ró ne pa stwa maj  ró ne zasoby rodowiskowe; tury ci kieruj  si  do pa stw 

posiadaj cych specyficzny klimat lub warunki naturalne, których brakuje w kraju emisji 

(kraju pochodzenia turysty); 

 popyt turystyczny kieruje si  ró nymi gustami, upodobaniami, mod ; 

 zgodnie z zasad  podzia u pracy ka de pa stwo specjalizuje si  w produkcji us ug 

turystycznych zgodnie z jego zasobami. Implikuje to produkcj  po najni szych 

kosztach; 

 zgodnie z modelem Heckshera-Olina ka de pa stwo specjalizuje si  w produkcji us ug 

turystycznych zgodnie z zasobami rodków produkcji. Bezpo rednia produkcja us ug 

turystycznych nie wymaga wysoko wykwalifikowanej si y roboczej, czego wymaga 

natomiast jej dzia alno  organizacyjna; 

Globalnie turystyk  mo na traktowa  jako sektor bardzo wa ny bior c pod uwag  

korzy ci dla gospodarki. Turystyka pe ni w niej przede wszystkim funkcje 

makroekonomiczne i mo e stymulowa  rozwój spo eczno-gospodarczy obszarów recepcji 

turystycznej, a w konsekwencji gospodarki kraju przez (Bali ska i in., 2014):  

 tworzenie warto ci dodanej, przez co wp ywa na wzrost produkty krajowego brutto; 

 zwi kszenie wp ywów dewizowych uzyskiwanych z obs ugi ruchu turystycznego; 

 stymulowanie rozwoju przedsi biorczo ci i infrastruktury; 

 tworzenie nowych miejsc pracy i zwi kszenie dochodów ludno ci regionów 

turystycznych; 

 zwi kszanie przychodów firm obs uguj cych turystów oraz sprzyjanie 

przedsi biorczo ci oraz innowacjom; 

 kszta towanie dochodów bud etowych samorz dów lokalnych. 

Turystyka mi dzynarodowa jest ród em przychodów dewizowych. W roku 2016 

suma wp ywów z tytu u turystyki wynios a 1107 mln Euro. Najwi kszy udzia  w 

przychodach z turystyki posiada a Europa (37%). Na kolejnej pozycji znalaz a si  Azja i 

Oceania (30%) (por. rys. 1).  
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Rys. 1. Wp ywy z turystyki mi dzynarodowej w roku 2016 (Euro) 

Fig. 1. Proceeds from international tourism in 2016 (Euro) 

ród o: European Union Tourism Trends, UNWTO, Madrid 2018. 

Rozwój turystyki w danym pa stwie znacz co przyczynia si  do rozwoju 

przedsi biorczo ci i infrastruktury. Przez wzrastaj cy z roku na rok popyt na us ugi 

turystyczne rozwój tej bran y w sposób globalny oddzia uje na poziom przedsi biorczo ci, 

inwestycji i innowacji. Rozwój przedsi biorczo ci przez ilo  odprowadzanych podatków 

stymuluje rozwój poszczególnych regionów oraz ca ego kraju. Przychody uzyskiwane 

z podatków pozwalaj  na realizacj  niezb dnych inwestycji turystycznych. To podnosi 

atrakcyjno  danego pa stwa, które staje si  znan  destynacj  turystyczn  (za Panasiuk, 

2014). 

Niedo czon  cech  bran y turystycznej jest transfer rodków pieni nych ze sta ego 

miejsca zamieszkania turystów do docelowych miejsc wypoczynku. Przybywaj c do 

obszarów recepcji turystycznej, tury ci wprowadzaj  do obiegu okre lone rodki pieni ne, 

które albo mo na zakumulowa  lub dalej wydatkowa . rodki pieni ne pochodz ce od 

turystów zamieniane s  na towary i us ugi, a nast pnie kr  w gospodarce, tworz c efekt 

finansowy we wszystkich fazach obrotu gospodarczego. 

Na stan i tendencje rozwojowe turystyki du y wp yw maj  zmiany w zglobalizowanej 

gospodarce wiatowej, takie jak:  

 czynniki polityczne: utrzymywanie si  w wielu regionach konfliktów o skali lokalnej 

i regionalnej, co wp ywa  b dzie w sposób negatywny na rozmiary oraz kierunki ruchu 

turystycznego;  

 czynniki gospodarcze: utrzymuj cy si  kryzys w wielu rozwini tych gospodarkach 

powodowa  b dzie zmniejszanie si  ruchu turystycznego do i z tych pa stw, przy 

jednoczesnym zwi kszaniu si  ruchu turystycznego do pa stw znajduj cych si  na 

cie ce szybkiego rozwoju (kraje BRIC: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny czy MIST: 

Meksyk, Indonezja, Korea Po udniowa i Turcja);  
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 czynniki spo eczne: wzrost gospodarczy, wzrastaj cy poziom edukacji oraz ogólny 

wzrost dobrobytu b d  mie  wp yw zarówno na stron  poda ow , jak i popytow  oferty 

turystycznej – b dzie ona w wi kszym stopniu uwzgl dnia  bardziej wyrafinowane 

potrzeby turystów;  

 czynniki rodowiskowe: wzrastaj ca wiadomo  spo eczna w odniesieniu do spraw 

zwi zanych z ochron  rodowiska i klimatu skutkowa  b dzie zmianami w ofercie 

turystycznej w kierunku zapewnienia jak najwy szego poziomu ochrony rodowiska 

naturalnego tak e w obszarze turystyki;  

 czynniki technologiczne: rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

wywiera olbrzymi wp yw na sposób wiadczenia us ug turystycznych, ale tak e na 

zwi kszenie dost pno ci us ug turystycznych i ich dopasowania do ró norodnych 

potrzeb konsumentów (Program, 2014).  

Dane i metody  

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dane pochodz ce z opracowa  

Ministerstwa Sportu i Turystyki (w porozumieniu z G ównym Urz dem Statystycznym 

oraz Narodowym Bankiem Polskim) a tak e Polskiej Organizacji Turystycznej. 

W wyniku prowadzonych analiz przedstawiono charakterystyk  przyjazdów do Polski 

turystów zagranicznych wraz z ich wydatkami. Na potrzeby artyku u przedstawiono 

równie  analiz  SWOT ukazuj c  mocne i s abe strony (czynniki wewn trzne dla Polski) 

oraz szanse i zagro enia, czyli czynniki zewn trzne w stosunku do Polski. Przedstawiona 

analiza pozwoli a na okre lenie perspektyw rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski. 

Wizerunek Polski 

Turystyka jest wa nym elementem buduj cym mark  kraju. Polska jako marka 

istnieje, co nie dotyczy wszystkich krajów na wiecie. Uznaje si  e marka ta jest jeszcze 

rozmyta, ma o wyrazista i jeszcze s aba. Wg Simona Anholta kraje dziel  si  w percepcji 

wiata na cztery kategorie (Anholt, 2007): 

 Stare i nudne dla rynku nudne (np. Etiopia, Szwajcaria); 

 Nowe i nudne – dla rynku do  nudne (np. Kanada, Polska); 

 Stare i interesuj ce – dla rynku do  atrakcyjne (np. Chiny, Egipt); 

 Nowe i interesuj ce – dla rynku bardzo interesuj ce (np. Nowa Zelandia, Islandia). 

                                                     Turystyka                           Markowy eksport 

      
                                                    Ludzie                                       Polityka zagraniczna 

       i wewn trzna 

        
                                   Kultura i dziedzictwo                          Inwestycje i imigracja 

Rys. 2. Sze ciok t to samo ci konkurencyjnej 

Fig. 2. The hexagon of competitive identity 

ród o: S. Anholt: To samo  konkurencyjna. Nowe spojrzenie na mark . Instytut Marki Polskiej Warszawa 

2007, s. 40. 
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W ród przyje d aj cych turystów zagranicznych uchodzimy za go cinny, bezpieczny, 

nowoczesny kraj. Polska zach ca poprzez unikatowe walory naturalne: Ba tyk, pustynia 

B dowska, mazurskie jeziora, Tatry, Bieszczady i wiele innych Warto zobaczy  Stare 

Miasto w Warszawie, czy Wroc awiu, rynek w Krakowie, azienki Królewskie, Kopalni  

Soli w Wieliczce, zamek w Malborku, czy na Wawelu. To tylko niektóre atrakcje, ich lista 

jest d uga. Stanowi  one podstaw  wizerunku naszego kraju. 

Charakterystyka przyjazdów do Polski 

W roku 2017 wed ug szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki do Polski przyjecha o 

83804 nierezydentów, tj. o 13,6 % wi cej ni  w 2014 roku. Liczb  turystów zagranicznych 

oszacowano na 18258 mln (o 14,1% wi cej ni  w 2014 roku). Dane przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Liczba przyjazdów do Polski w 2014 i 2017 roku wg g ównych 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) 

Kraj/grupa krajów 
Przyjazdy ogó em Zmiana 

2017/2014 (%) 
W tym tury ci Zmiana 

2017/2014 (%) 2014 2017 2014 2017 

Ogó em 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 
W ochy 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 
Pozosta e 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 
S owacja 5769 6704 116,2 159 188 118,2 
Litwa 2605 3113 119,5 605 677 111,9 
W gry 257 293 114,0 208 237 113,9 

otwa 742 743 100,1 363 368 101,4 
Pozosta e kraje 12UE 607 642 105,8 381 416 109,2 
S siedzi spoza Schengen 15605 18033 115,6 2888 2999 103,8 
Ukraina 8732 11744 134,5 1072 1359 126,8 
Bia oru  4066 4048 99,6 811 764 94,2 
Rosja 2807 2239 79,8 1003 876 87,3 
Wa ne zamorskie 780 942 120,8 616 763 123,9 
USA 508 624 122,8 394 495 125,6 
Pozosta e zamorskie** 271 318 117,3 223 266 119,3 
Reszta wiata 1352 1586 117,3 1117 1374 123,0 

*Zaprezentowan  w tabeli typologi  wg g ównych grup krajów i wybranych krajów przyj to wg opracowania 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w porozumieniu z GUS oraz NBP. **Australia, Japonia, Kanada, Korea P d. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018  
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Zdecydowanie najwi cej przyjazdów zauwa amy w przypadku mieszka ców Ukrainy. 
W porównaniu do roku 2014 w roku 2017 przyjecha o ich do Polski o 34,5%wi cej. 
Kolejn  liczn  grup  stanowili W osi oraz Szwedzi. Spadek liczby odwiedzaj cych 
odnotowano w przypadku Rosjan (spadek o 0,4%) i Bia orusinów (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 (%) 

G ówne cele 
przyjazdów 

Ogó em Niemcy 14 UE Nowe kraje UE
Rosja Bia oru  

Ukraina 
G ówne 

zamorskie 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

S u bowe 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 

ród o: opracowanie w asne 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 przyje d aj cych z Niemiec liczba przyjazdów typowo turystycznych w roku 
2017 wzros a dwukrotnie. Liczba odwiedzin i przyjazdów s u bowych nieznacznie zmala a. 
Inaczej przedstawia si  sytuacja w przypadku przyje d aj cych z Rosji, Bia orusi i 
Ukrainy. Liczba przyjazdów s u bowych, turystycznych, odwiedzin nieznacznie zmala a. 
Wzros o za  zainteresowanie tej grupy odwiedzaj cych dokonywaniem zakupów w naszym 
kraju. Liczba przyje d aj cych w celach zakupowych zwi kszy a si  w roku 2017 o 32,7% 
w porównaniu do roku 2014. To oznacza, e w tej grupie mo emy upatrywa  szansy 
rozwoju turystyki w Polsce. Cel turystyczny, który z roku na rok odgrywa wi ksze 
znaczenie mo na po czy  z celami zakupowymi. 

Tabela 3. D ugo  pobytu turystów zagranicznych w Polsce w 2014 i 2017roku (%) 

Table 3. Length of stay of foreign tourists in Poland in 2014 and 2017 (%) 

D ugo  
pobytu 

Ogó em Niemcy 14 UE 
Nowe kraje 

UE 

Rosja, 
Bia oru  
Ukraina 

G ówne 
zamorskie 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

1 do 3 
noclegów 

55,9 44,9 42,3 33,9 44,3 30,2 90,8 70,6 88,1 88,0 20,4 10,6 

4 do 7 
noclegów 

31,1 32,4 45,0 44,0 38,5 41,9 6,3 18,4 8,1 8,3 22,9 27,3 

8 do 28 
noclegów 

11,6 21,0 12,2 21,2 16,1 26,3 2,7 10,5 3,3 2,9 45,5 50,4 

Ponad 4 tyg. 1,4 1,7 0,4 0,9 1,2 1,6 0,2 0,5 0,5 0,9 11,2 11,8 
rednia liczba 

noclegów 
5,1 6,2 5,1 5,9 5,5 7,5 2,1 3,9 2,5 2,5 15,8 15,1 

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



Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 …     339 

W tabeli 3 przedstawiono d ugo  pobytu turystów zagranicznych odwiedzaj cych 
Polsk . Najwi ksz  grup  stanowili przyje d aj cy na 1 do 3 dni, kolejna grupa to 
odwiedzaj cy na 4 do 7 dni, a ostatnia to od 8 do 28 dni. rednia d ugo  pobytu 
zwi kszy a si  w 2017 roku o 21,6% w stosunku do roku 2014. 

W tabeli 4 mo emy znale  informacje dotycz ce wykorzystywanej podczas pobytu w 
Polsce bazy noclegowej. W roku 2017 w ogólnej liczbie przewa a korzystanie z noclegu u 
rodziny lub znajomych (41,3%) oraz w hotelach i motelach (40,6%). Mniej turystów 
zagranicznych korzysta o z noclegów w pensjonatach i kwaterach prywatnych 
(odpowiednio 3,9% oraz 3,4%) 

Tabela 4. Wykorzystanie bazy noclegowej przez turystów zagranicznych przyje d aj cych 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 

Ogó em Niemcy 14 UE Nowe kraje UE
Rosja Bia oru  

Ukraina 
G ówne 

zamorskie 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Hotele, 
motele 

27,9 40,6 17,0 33,1 37,9 46,6 23,5 43,2 25,8 38,1 50,6 64,1 

U rodziny 
lub 
znajomych 

46,5 41,3 74,5 56,5 47,3 46,9 17,6 20,1 15,6 21,9 46,6 34,2 

Pensjonaty 3,8 3,9 3,8 4,2 5,6 3,8 1,1 2,5 3,8 5,5 1,4 2,4 

Kwatery 
prywatne 

2,5 3,4 1,0 3,6 2,4 2,0 5,2 3,8 4,2 5,1 3,4 2,2 

Inne 20,5 12,7 4,2 3,8 8,5 4,4 52,7 31,1 52,7 30,1 1,9 3,0 

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

Inaczej przedstawia a si  sytuacja w przypadku turystów zagranicznych z Rosji, 
Bia orusi i Ukrainy. Wykorzystywali oni najcz ciej nocleg w hotelach i motelach (38,1%) 
oraz u rodziny i znajomych (21,9%). 

Wielko  i struktura wydatków turystów zagranicznych w Polsce  

Analizuj c dane zebrane w roku 2017 roku mo na zauwa y , e przeci tne wydatki 
turystów zagranicznych poniesione na terenie Polski ukszta towa y si  na poziomie 455 
USD na osob  w roku 2014, a 476 USD na osob  w roku 2017 (wi cej o 4,6%). Najwy sze 
wydatki dotyczy y krajów Skandynawskich oraz Niemiec. 
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Rys. 3. Przeci tne wydatki turystów zagranicznych na osob  w 2014 i 2017r. w USD (wed ug krajów) 

Fig. 3. Average expenses of foreign tourists per person in 2014 and 2017. in USD (by country) 

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

Mo na zauwa y  znaczny stopie  zró nicowania przeci tnych wydatków wed ug 
krajów: wydatki te waha y si  w roku 2017 w granicach od 225 USD (Czeska Republika) 
przez 407 USD (Niemcy), 480 USD (Skandynawia) a  do 1436 USD (Kraje zamorskie). 
W stosunku do roku 2014, w roku 2017 wzrost wielko ci przeci tnych wydatków na osob  
zanotowano g ównie z Niemiec, Francji, Litwy, Czeskiej Republiki. Zaobserwowa  mo na 
spadek wydatków cudzoziemców ze Skandynawii, z Rosji, z Ukrainy. 

 
Rys. 4. Przeci tne wydatki turystów na 1 dzie  pobytu w 2014 i w 2017 roku w USD (wed ug krajów) 

Fig. 2. Average tourist expenses for one day of stay in 2014 and 2017 in USD (by country) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Charakterystyki przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 2018. 
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si  w otoczeniu. Zaliczy  mo na do nich m.in.: pozytywne wra enia wracaj cych z Polski, 
pozytywny efekt wizerunkowy zwi zany z odbytymi wydarzeniami, czy wykorzystanie 
marek poszczególnych miast (Warszawa, Kraków, Wroc aw, Gda sk). 

Tabela 5. Analiza SWOT turystyki zagranicznej przyjazdowej 

Table 5. SWOT analysis of incoming foreign tourism 

Mocne strony S abe strony 

Stan bazy noclegowej (nowoczesne obiekty) 

Centralne po o enie w Europie 

Obszary o korzystnych, wyj tkowych walorach 
naturalnych 

Blisko  wybrze a ba tyckiego 

Ogromna ró norodno  dziedzictwa historyczno-
kulturowego 

Szeroka oferta produktów turystycznych 

Kuchnia regionalna/zdrowa ywno  

Go cinno  

Coraz lepszy stan infrastruktury/komunikacji lotniczej 
i l dowej 

Du a ró norodno  rodzajów turystyki 

Coraz wy sza jako  obs ugi  

S aba rozpoznawalno  marki POLSKA 

Brak analiz dotycz cych potrzeb turystów 
zagranicznych 

Nadal s abe wska niki stanu bazy noclegowej 

Brak wsparcia ze strony podmiotów spoza bran y 
turystycznej 

Brak tworzonych z du ym wyprzedzeniem kalendarzy 
imprez sportowych czy kulinarnych 

Infrastruktura drogowa, kolejowa, rowerowa 

 

Szanse Zagro enia 

Pozytywne wra enia i rekomendacje wracaj cych 
z Polski 

Pozytywny efekt wizerunkowy (np. EURO 2012) 

Wspieranie przez UE promocji Europy w tym Polski 

Wzrost zainteresowania turystyk  do Europy w ród 
mieszka ców innych regionów wiata 

Rozwój infrastruktury (drogowej, konferencyjnej) 

Rosn ca aktywno  mieszka ców pa stw 
s siaduj cych z Polsk  

Wykorzystanie marek poszczególnych miast, które 
przyci gaj  turystów z zagranicy (Warszawa, Kraków, 
Gda sk, Wroc aw) 

Wzrost cen/niekorzystne kursy walut 

Brak stabilno ci tanich linii lotniczych 

Wysokie koszty transportu 

Oczekiwanie niskiej ceny 

Zmniejszone wydatki samorz dów terytorialnych na 
promocj  turystyki 

Pogorszenie si  koniunktury gospodarczej w Europie i 
na wiecie 

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

Warto zwróci  uwag , i  s abych stron nie jest wiele. W ród nich mo emy odnotowa  
m.in.: brak analiz dotycz cych potrzeb turystów zagranicznych, nadal s aba 
rozpoznawalno  marki POLSKA, brak tworzonych kalendarzy imprez odbywaj cych si  
w kraju, które mog yby przyczyni  si  do przyci gni cia turystów do Polski. Znajdujemy 
te  zagro enia, jak cho by wzrost cen, czy pogorszenie si  koniunktury gospodarczej w 
Europie i na wiecie. 
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Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano charakterystyk  przyjazdów do Polski turystów 
zagranicznych z uwzgl dnieniem ich wydatków. W wyniku przeprowadzonej analizy 
stwierdzono, e:  
 W 2017 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski zosta a oszacowana na poziomie 

83,8 mln wi cej ni  w roku 2014, w tym liczb  turystów zagranicznych oszacowano na 
poziomie 18,3 mln (wi cej o 14,1% ni  w 2014 r.) i w poprzednich latach; 

 G ównym celem przyjazdu turystów zagranicznych do Polski by y odwiedziny 
u krewnych i znajomych (37,9%), cele turystyczne (26,7%) oraz s u bowe (24,8%); 
mniejsze znaczenie mia y zakupy (4,4%); 

 Najwi cej turystów zagranicznych korzysta o w Polsce od 1 do 3 noclegów (44,9%), od 
4 do 7 noclegów oraz od 8 do 28 noclegów (21%), warto ci te nie ró ni y si  znacz co 
od tych z roku 2014; 

 Tury ci zagraniczni przebywaj cy w Polsce najcz ciej 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 
przedstawia a si  sytuacja w przypadku turystów zagranicznych z Rosji, Bia orusi 
i Ukrainy: najwi cej z nich korzysta o z noclegów w hotelach i motelach (38,1%); 

 Przeci tne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukszta towa y si  na poziomie 
476 USD na osob  (wi cej ni  w roku 2014). Najwi cej pozostawia y w Polsce tury ci 
z krajów zamorskich (1 436 USD). 

Do g ównych perspektyw rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski zaliczy  mo na: 
- ci gle rosn c  liczb  przyjazdów turystów zagranicznych do Polski, która powinna si  
utrzymywa ; 
- rozwój ró nych form i rodzajów turystyki dla osób w ró nym wieku i o ró nych 
zainteresowaniach; 
- dba o  o popraw  infrastruktury oraz dost pno  komunikacyjn ; 
-wzrost zainteresowania jako ci  us ug, a w szczególno ci jako ci  us ug specjalistycznych 
przy zdecydowanej poprawie i ujednoliceniu jako ci us ug standardowych; 
- wzrost wydatków na cele kulturalno-rekreacyjne, a nie tylko na transport i nocleg; 
- konkurencyjno  polskich produktów turystycznych na rynku mi dzynarodowym 
i wysok  jako  kadr turystycznych 

Turystyka jest wa n  cz ci  gospodarki Polski. Gospodarka turystyczna w znacznym 
stopniu mo e przyczyni  si  do poprawy spójno ci gospodarczej, terytorialnej i spo ecznej 
Polski. Rozwój zrównowa ony sektora turystyki wysokiej jako ci stanowi jeden 
z kierunkowych priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. Rodzi to wyzwanie 
wzmocnienia potencja u gospodarczego i spo ecznego, sprzyjaj cego wzrostowi sektora 
turystyki, rozumianego jako element konkurencyjno ci gospodarczej regionów 
europejskich. Turystyka jest czynnikiem dywersyfikacji gospodarki, wywo uj cym 
zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innowacyjne us ugi i nowoczesne narz dzia 
zarz dzania oraz badania i analizy wspieraj ce zrównowa ony rozwój gospodarczy oparty 
na turystyce. Wszystko to stwarza nowe mo liwo ci uj cia rozwoju turystyki, jako cz ci 
polityki regionalnej, wzmacniaj cej konkurencyjno  danego terytorium. 
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Wprowadzenie 

Obserwowany obecnie, niespotykanie szybki rozwój kulturowy, spo eczny 

i gospodarczy wspó czesnych spo ecze stw, daje nadziej  na popraw  jako ci ycia 

wszystkich mieszka ców Ziemi, zw aszcza tych maj cych trudno ci z zaspokojeniem 

swoich podstawowych potrzeb. W sierpniu 2015 roku 193 pa stwa cz onkowskie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), osi gn y kompromis w sprawie dokumentu 
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ko cowego - nowej agendy “Przekszta canie naszego wiata: Agenda na Rzecz 
Zrównowa onego Rozwoju – 2030” (ONZ, 2018). Idea zrównowa onego rozwoju Ziemi to 

dzia ania maj ce na celu „zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich ludzi przy 

jednoczesnym zachowaniu, ochronie i przywracaniu zdrowia i integralno ci ekosystemu 

Ziemi, bez zagro enia mo liwo ci zaspokojenia potrzeb przysz ych pokole  i bez 

przekraczania d ugoterminowych granic pojemno ci ekosystemu Ziemi” (Kramer, 2011, 

s. 7). Przyj ty przez Narody Zjednoczone dokument zak ada w latach 2016-2030 realizacj  

16 celów i 169 zada . Jednym z Celów Zrównowa onego Rozwoju (Sustainable 

Development Goals – SDGs) jest wyeliminowanie ubóstwa i g odu we wszystkich ich 

formach i wymiarach na obszarze ca ego wiata (ONZ, 2018). Cel ten koresponduje z 

jednym z kardynalnych praw przys uguj cych cz owiekowi, jakim jest prawo do 

zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Do grupy potrzeb podstawowych, zgodnie z 

teori  potrzeb A.H. Maslowa (2018), zaliczy  nale y w pierwszej kolejno ci potrzeb  

zaspokojenia g odu i pragnienia (tzw. potrzeby ywno ciowe). Zaspokojenie tych potrzeb 

warunkuje rozwój dalszych potrzeb cz owieka. Spo ród ogó u odczuwalnych potrzeb 

ludzkich potrzeby ywno ciowe cechuje najwy sza pilno  ich zaspokajania (D browska i 

Ozimek, 2014). Determinuje j  biologiczna funkcja ywno ci, odpowiadaj ca za 

utrzymanie cz owieka w codziennej sprawno ci i fizjologii rozwoju fizycznego oraz 

psychicznego (Gaw cki, 2004). Problemem pierwszoplanowym staje si  zatem kwestia 

zapewnienia bezpiecze stwa ywno ciowego wszystkim mieszka com Ziemi. Brak 

zapewnionego bezpiecze stwa ywno ciowego prowadzi do niedo ywienia, co w d u szym 

okresie mo e prowadzi  do wyst pienia chronicznego niedo ywienia, prowadz cego w 

konsekwencji do wielu gro nych chorób mog cych zako czy  si  w rezultacie zgonem 

jednostki (Michalczyk, 2012; WHO, 2016).  

Problem g odu i niedo ywienia nie jest problemem dotykaj cym wy cznie krajów 

rozwijaj cych si . Nie dotyczy tak e tylko samego niedoboru odpowiedniej ilo ci i jako ci 

po ywienia, ale równie  nierównomiernej, niew a ciwej jego dystrybucji. Z jednej strony 

„w Europie 79 mln obywateli Unii Europejskiej (UE) yje poni ej progu ubóstwa, a 16 mln 

jest zale nych od pomocy ywno ciowej pochodz cej od instytucji charytatywnych” (dane 

Parlamentu Europejskiego za A. Obiedzi ska, 2016, s. 126). Z drugiej - obserwowa  

mo na ogromne marnotrawienie ywno ci wynikaj ce z takich zjawisk, jak 

hiperkonsumpcja (kupowanie tylko dla w asnej przyjemno ci i podkre lania swojego 

statusu), konsumpcjonizm (nadkonsumpcja, nadmierna, niepotrzebna konsumpcja) czy 

nierównomierne rozlokowanie placówek sieci handlu detalicznego nastawionych g ównie 

na zaspokajanie potrzeb masowego konsumenta, yj cego w du ych skupiskach miejskich. 

Kwestia bezpiecze stwa ywno ciowego jest zatem wieloobszarowym problemem 

obejmuj cym z o one zagadnienia ekonomiczne, polityczne, spo eczno-kulturowe, 

demograficzne i techniczne (European Commission, 2009). Aby zagwarantowa  jednostce 

bezpiecze stwo ywno ciowe musi zosta  spe nionych kilka warunków. Warunkiem 

kluczowym jest zapewnienie dost pno ci ywno ci na poziomie ekonomicznym. Dlatego 

te  celem artyku u jest przedstawienie wielko ci problemu ekonomicznego dost pu do 

ywno ci obywateli pa stw Unii Europejskiej. 

Artyku  ma charakter poznawczy. Badania na potrzeby niniejszego opracowania 

przeprowadzone zosta y metod  desk research na podstawie krytycznej analizy literatury 

przedmiotu oraz dost pnych róde  wtórnych, g ównie danych Mi dzynarodowej 

Organizacji ds. Wy ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, FAO) oraz Eurostat. W pierwszej cz ci pracy przedstawiono kwesti  
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ekonomicznej dost pno ci ywno ci jako kluczowego warunku bezpiecze stwa 

ywno ciowego. W dalszych cz ciach analizie poddano wielko  si y nabywczej jak  

dysponuj  obywatele pa stw Unii Europejskiej, poziom jej wystarczalno ci oraz poziom i 

miejsce wydatków na ywno  w strukturze wydatków ogó em. Wnioski p yn ce z 

zaprezentowanego materia u nie wyczerpuj  w pe ni podj tego tematu, mog  jednak 

stanowi  g os w dyskusji nad efektywniejszym kszta towaniem polityki bezpiecze stwa 

ywno ciowego pa stw Unii Europejskiej oraz rol  jak  pe ni w niej ekonomiczna 

dost pno  ywno ci. 

Ekonomiczna dost pno  ywno ci jako warunek bezpiecze stwa 
ywno ciowego jednostki 

Wed ug najnowszego raportu FAO, po d u szym okresie spadku, zaobserwowano 

ponowny wzrost g odu na wiecie. Szacuje si , e w 2017 roku na Ziemi y o blisko 821 

mln niedo ywionych osób. Innymi s owy 1 osoba na 9 cierpia a niedo ywienie (FAO, 

IFAD, UNICEF, WFP and WHO 2018, s.2). Zdecydowana wi kszo  tych ludzi 

zamieszkuje tereny krajów rozwijaj cych si , g ównie z Azji, Afryki oraz Ameryki 

aci skiej i Karaibów. Liczba niedo ywionych osób w Europie i Ameryce Pó nocnej nie 

przekracza 2,5% ogó u ludno ci tych regionów, wynosz c oko o 27,6 mln osób (tab.1). 

Tabela 1. Liczba niedo ywionych osób na wiecie w latach 2005-2017 

Table 1. Number of undernourished people in the world in 2005–2017 

Wyszczególnienie 
Liczba osób niedo ywionych (w mln) 

2005 2010 2012 2014 2016 2017a 

wiat 945,0 820,5 805,7 783,7 804,2 820,8 

Afryka 196,0 200,2 205,2 212,5 241,3 256,5 

Afryka Pó nocna 9,7 8,5 17,6 17,8 19,5 20,0 

Sahara 176,7 181,0 187,6 194,7 221,9 236,5 

Afryka Wschodnia 113,5 119,1 113,3 117,1 129,6 132,2 

Afryka rodkowa 36,2 36,5 36,4 36,1 40,8 42,7 

Afryka Po udniowa 3,6 4,2 4,2 4,6 5,2 5,4 

Afryka Zachodnia 33,0 31,9 33,7 36,9 46,3 56,1 

Azja 684,4 569,9 552,2 523,1 514,5 515,1 

Azja Centralna 6,5 4,6 4,0 4,0 4,2 4,4 

Azja Wschodnia 219,1 178,4 160,4 142,6 139,5 139,6 

Azja Po udniowo-Wschodnia 101,7 73,7 65,1 60,6 63,6 63,7 

Azja Po udniowa 339,8 293,1 299,6 289,4 278,1 277,2 

Azja Zachodnia 19,4 20,1 23,1 26,5 29,1 30,2 

Ameryka aci ska i Karaiby 51,1 40,7 38,9 38,5 38,9 39,3 

Karaiby 9,1 8,0 7,9 7,7 7,2 7,0 

Ameryka aci ska 42,1 32,6 31,0 30,8 31,7 32,3 

Ameryka Centralna 12,4 11,6 11,9 11,6 11,0 11,0 

Ameryka Po udniowa 29,6 21,1 19,1 19,3 20,7 21,4 

Oceania 1,8 1,9 2,0 2,3 2,6 2,8 

Europa i Ameryka Pó nocna < 26,4 < 27,0 < 27,2 < 27,3 < 27,5 < 27,6 

a – dane szacunkowe 

ród o: FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2018), s. 6.  
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ywno  zatem dla bardzo wielu mieszka ców globu wci  pozostaje dobrem 

deficytowym, a d enie do zapewnienia sobie i swoim najbli szym bezpiecze stwa 

ywno ciowego celem priorytetowym ich dzia a . Wobec problemu g odu i niedo ywienia 

nie pozostawa a oboj tna spo eczno  mi dzynarodowa. Nad zapewnieniem bezpiecze stwa 

ywno ciowego wszystkim mieszka com Ziemi na arenie mi dzynarodowej dyskutowano 

bowiem ju  od lat 30. XX wieku (Shaw, 2007). Dopiero jednak w 1974 roku poj cie to 

zosta o oficjalnie zinterpretowane. Zdaniem J. Ma ysza sta o si  to w wyniku nasilaj cego si  

globalnego problemu ywno ciowego, gdy w nast pstwie ogólno wiatowego nieurodzaju 

skutkuj cego s abymi zbiorami nast pi  gwa towny spadek zapasów zbó , obni enie si  

poda y i wzrost cen artyku ów ywno ciowych oraz wyra ny spadek dost pno ci ywno ci 

(Ma ysz, 2008). St d te  pierwotnie kwesti  bezpiecze stwa ywno ciowego odnoszono 

jedynie do strony poda owej rynku ywno ci i to tylko w wymiarze mi dzynarodowym, 

definiuj c je jako „dost pno  w ka dym czasie, w skali ca ego wiata, poda y 

podstawowych artyku ów ywno ciowych, dla zachowania ci g ego wzrostu konsumpcji 

ywno ci i zrównowa enia fluktuacji produkcji i cen” (Kowalczyk, 2009, s. 15; Krzysztofiak 

i Pawlak, 2017, s. 181). W przytoczonej definicji zwracano wi c uwag  przede wszystkim na 

fizyczn  dost pno  ywno ci. Przez kolejne lata koncepcja bezpiecze stwa ywno ciowego 

ewoluowa a, rozszerzaj c si  o kolejne aspekty, takie jak ekonomiczny dost p do ywno ci, 

bezpiecze stwo ywno ci, dost p do wystarczaj cej ilo ci ywno ci posiadaj cej 

odpowiednie walory od ywcze, dost p do ywno ci wychodz cej naprzeciw indywidualnym 

preferencjom ywieniowym jednostki. ywno  zacz to tak e traktowa  jako podstaw  

aktywnego i zdrowego ycia cz owieka (Michalczyk, 2012). Obecnie poj cie bezpiecze stwa 

ywno ciowego interpretuje si  zgodnie z wytycznymi wiatowego Szczytu Bezpiecze stwa 

ywno ciowego, który odby  si  w listopadzie 2009 roku w Rzymie. Bezpiecze stwo 

ywno ciowe, jest to zatem „sytuacja, która istnieje, kiedy wszyscy ludzie maj  ca y czas 

fizyczny, ekonomiczny i spo eczny dost p do wystarczaj cej, bezpiecznej i po ywnej 

ywno ci, spe niaj cej ich potrzeby dietetyczne i preferencje ywieniowe dla prowadzenia 

aktywnego i zdrowego ycia” (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO 2018, s.159). Wida  

zatem, e przedstawiona definicja rozszerza dotychczasowe poj cie bezpiecze stwa 

ywno ciowego o aspekt spo eczny.  

Tabela 2. Warunki bezpiecze stwa ywno ciowego 

Table 2. Food security conditions 

Warunek Charakterystyka  

Fizyczna dost pno  ywno ci Zagwarantowanie spo ecze stwu / jednostce odpowiedniej ilo ci 

ywno ci, która pokryje niezb dn  dawk  energetyczn  oraz potrzebne 

sk adniki od ywcze. O ywno ci dost pnej fizycznie mówi si , gdy 

znajduje si  ona na rynku, mo na j  wyprodukowa  w gospodarstwie, 

importowa  b d  otrzyma  w ramach pomocy spo ecznej. 

Ekonomiczna dost pno  ywno ci Zagwarantowanie spo ecze stwu / jednostce odpowiedniej si y nabywczej 

umo liwiaj cej pozyskanie odpowiedniej ilo ci fizycznie dost pnej 

ywno ci. 

Spo eczna dost pno  ywno ci Zagwarantowanie spo ecze stwu / jednostce ywno ci zgodnej  

z kulturowymi i spo ecznymi upodobaniami okre lonej grupy. 

Dost pno  bezpiecznej ywno ci Zagwarantowanie spo ecze stwu / jednostce ywno ci wolnej od 

zanieczyszcze  i optymalnej pod wzgl dem sk adników od ywczych. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Ma ysz (2008, s. 88); CFS (2012, s. 4-11); Marz da-M ynarska (2014, 

s. 103); Krzysztofiak i Pawlak (2017, s. 182); Obiedzi ska (2017, s. 128). 



Ekonomiczna dost pno  ywno ci w pa stwach Unii Europejskiej     349 

W oparciu o zaprezentowan  definicj , mo na wskaza  cztery warunki, które musz  

by  spe nione jednocze nie, aby zosta o zapewnione bezpiecze stwo ywno ciowe. 

Przedstawione zosta y one w tabeli 2. 

Z zaprezentowanego zestawienia jasno zatem wynika, e zagwarantowanie 

ekonomicznej dost pno ci ywno ci jest równie wa nym kryterium osi gni cia 

bezpiecze stwa ywno ciowego, jak pozosta e trzy warunki. Zagwarantowanie jednostce 

fizycznego dost pu do ywno ci bezpiecznej, zgodnej z kulturowymi i spo ecznymi jej 

preferencjami nie zda si  bowiem na nic, wobec braku si y nabywczej tej jednostki, 

pozwalaj cej na zakup oferowanej ywno ci. Tak wi c, aby ywno  by a w pe ni 

dost pna, jednostka – konsument musi dysponowa  odpowiedni  si  nabywcz , wysok  na 

tyle, aby umo liwi  mu zakup tej ywno ci. Na rynku ywno ci si  nabywcz  konsumenta 

wyznaczaj  osi gane przez niego dochody, a tak e ceny ywno ci oraz ceny pozosta ych 

towarów i us ug dost pnych na rynku (Ma ysz, 2008). Chc c zbada  ekonomiczn  

dost pno  ywno ci, nale y odnie  si  przede wszystkim do najcz ciej 

wykorzystywanych mierników i wska ników wielko ci tego problemu, a mianowicie: 

wielko ci dochodu rozporz dzalnego, poziomu cen ywno ci, wielko ci wydatków na 

ywno  czy udzia u wydatków na ywno  w wydatkach ogó em (Kapusta, 2016).  

Dane i metody 

Materia em ród owym, wykorzystanym w cz ci badawczej pracy, s  agregaty 

danych Eurostatu zgromadzone w ramach:  

 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC); 

 Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP); 

 European System of National and Regional Accounts in the European Union (ESA 

2010). 

Badanie EU-SILC jest obecnie jedynym tak kompleksowym i wiarygodnym ród em 

informacji na temat dochodów ludno ci, warunków ich ycia oraz wybranych obszarów 

zachowa  dotycz cych zdrowia, które swym zasi giem obejmuj  wszystkie 28 pa stwa 

cz onkowskie UE, a ponadto tak e Islandi , Norwegi  oraz Szwajcari . Badania te zosta y 

zaprojektowane jako podstawowe ród o wsparcia dla bada  ad hoc, ale tak e jako 

formalny mechanizm monitorowania post pów w realizacji strategii integracji spo ecznej 

"Europa 2020", której celem jest wyprowadzenie co najmniej 20 milionów ludzi z ubóstwa 

i wykluczenia spo ecznego oraz zwi kszenie zatrudnienia w ród osób w wieku 20-64 do 

75% (Copeland i Daly, 2012; Arora i in., 2015). 

Z kolei COICOP jest jedn  z rodziny klasyfikacji spo ycia wed ug celu, 

opracowanych i rekomendowanych przez ONZ. COICOP stosowana jest równie  w innych 

wa nych obszarach statystyki. np. rachunkach narodowych, badaniu bud etów gospodarstw 

domowych (HBS) i badaniu parytetu si y nabywczej (PPP). Klasyfikacja ta, zarówno 

w badaniu HBS, PPP jak i HICP jest zgodna z obowi zuj c  wersj  COICOP 

opublikowan  przez ONZ (GUS, 2013). 

ESA 2010 jest systemem zbudowanym w oparciu o uzgodnione mi dzynarodowe 

poj cia, definicje, klasyfikacje i zasady rachunkowo ci. Tworzy go zbiór wzajemnie ze 

sob  powi zanych rachunków sporz dzonych w okre lonym porz dku. Ka dy z nich 

odzwierciedla inny rodzaj dzia alno ci gospodarczej, prowadzonej przez przedmioty 
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klasyfikowane do ró nych sektorów instytucjonalnych i prowadz ce dzia alno  w 

kolejnych okresach czasowych (GUS, 2017). 

Zgromadzone dane pozwoli y na analiz  wysoko ci przeci tnych dochodów 

gospodarstw domowych pa stw UE, wysoko ci wydatków na ywno , udzia u tych 

wydatków w wydatkach ogó em oraz opinii gospodarstw domowych na temat pokrycia ich 

miesi cznych wydatków osi ganymi dochodami. Z uwagi na brak kompletnych danych za 

rok 2017 w momencie przekazania artyku u do wydawnictwa, w niektórych analizach 

pos u ono si  danymi z lat 2015 i 2016. Do analizy danych pos u ono si  metodami 

wnioskowania logicznego oraz metod  porównawcz . Do prezentacji uzyskanych wyników 

bada  zastosowano form  opisow  i tabelaryczn .  

Wyniki bada  

W 2017 roku pa stwa Unii Europejskiej wyeksportowa y do swoich dziesi ciu 

g ównych partnerów handlowych ywno , napoje i tyto  o warto ci blisko 122 mld Euro. 

Jednocze nie importuj c tego typu towary o cznej warto ci 112 mld. W porównaniu do 

2015 roku warto  eksportu ywno ci, napojów i tytoniu wzros a o 8,5 mld Euro. W tym 

samym czasie warto  importu analizowanych dóbr wzros a o 3,6 mld Euro. Z danych 

przedstawionych w tabeli 3 wida  zatem, e UE jest nie tylko jednym z najwi kszych 

eksporterów ywno ci na wiecie, ale tak e jednym z jej najwi kszych importerów. Kraje 

wspólnoty stoj  zatem z jednej strony przed problemem nadprodukcji ywno ci, a z drugiej 

takiego jej rozmieszczenia, aby by a dost pna dla wszystkich obywateli wspólnoty. 

Tabela 3. Warto  eksportu i importu ywno ci, napojów i tytoniu pa stw Unii Europejskiej oraz ich g ównych 

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 

Korea Po udniowa  5,7 6,2 6,5 21,5 21,6 22,9 -15,7 -15,4 -16,4 

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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat [ext_it_introle] – dost p: 12.11.2018. 
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Rozwi zanie obserwowanych problemów utrudnia nierównomierny rozk ad 

niedo ywienia wyst puj cy w poszczególnych pa stwach Wspólnoty. Istniej ce 

zró nicowanie opisuj  m.in. wyniki bada  na temat niedo ywienia w Europie i Azji 

rodkowej przeprowadzone przez S. Capacci i in. (2013, s.7-8). Na wyniki zespo u 

S. Capacci powo uje si  tak e A.Obiedzi ska zestawiaj c pa stwa UE w uk adzie 

tabelarycznym w czterech grupach ze wzgl du na poziom wyst puj cego na ich terenie 

niedo ywienia (tab.4). Autorka zwraca uwag , e „Polska zosta a zaklasyfikowana jako 

pa stwo, gdzie niedo ywienie ilo ciowe i jako ciowe utrzymuje si  na równi b d  poni ej 

redniej dla tego regionu, podczas gdy nadkonsumpcja jest relatywnie wy sza od innych 

pa stw Europy i Azji rodkowej” (Obiedzi ska, 2016, s.126).  

Tabela 4. Podzia  pa stw Unii Europejskiej ze wzgl du na wyst puj ce niedo ywienie  

Table 4. The division of the European Union countries concerning the occurrence of malnutrition 

Grupa niedo ywienia Charakterystyka grupy Pa stwa Unii Europejskiej 

Niedo ywienie Pa stwa, w których poziom niedo ywienia 

ilo ciowego i jako ciowego utrzymuje si  na 

wysokim poziomie, a poziom nadkonsumpcji jest 

niski 

 

- 

Potrójne obci enie z 

powodu 

niedo ywienia 

Pa stwa, w których niedo ywienie ilo ciowe i 

jako ciowe utrzymuje si  na wzgl dnie wysokim 

poziomie i wyst puje relatywnie wy szy poziom 

nadkonsumpcji 

Bu garia, Chorwacja, 

Cypr, Rumunia 

Nadmierne 

od ywienie 

(nadkonsumpcja) 

Pa stwa, w których niedo ywienie ilo ciowe i 

jako ciowe utrzymuje si  na równi b d  poni ej 

redniej dla regionu Europy i Azji rodkowej, 

podczas gdy nadkonsumpcja jest relatywnie wy sza 

ni  w innych pa stwach nale cych do tego 

regionu 

Czechy, Niemcy, W gry, 

Irlandia, otwa, Luksemburg, 

Malta, Polska, 

Portugalia, S owacja, 

S owenia, Hiszpania, 

Wielka Brytania 

Problem 

niedo ywienia nie jest 

tak wyra ny 

Pa stwa, w których wszystkie poziomy 

niedo ywienia b d  nadkonsumpcji s  znacznie 

poni ej redniej dla pa stw regionu Europy i 

rodkowej Azji 

Austria, Belgia, Dania, 

Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, W ochy, 

Holandia, Szwecja 

ród o: Capacci i in. (2013, 7-8); Obiedzi ska (2016, 126). 

Polska i pozosta e pa stwa Wspólnoty, dzia aj c na polu bezpiecze stwa 

ywno ciowego, indywidualnie napotyka yby na znacznie wi ksze trudno ci w jego 

zapewnieniu, ni  to jest w sytuacji realizowania wspólnej polityki rolnej (WPR). 

O postanowieniach zapewnienia ekonomicznej dost pno ci ywno ci przeczyta  mo na ju  

w Traktacie rzymskim, w którym znalaz  si  zapis o konieczno ci umo liwienia 

konsumentom nabywania ywno ci po rozs dnych cenach (Michalczyk, 2013). By tak si  

sta o wszystkim obywatelom UE musi zosta  zapewniona odpowiedniej wielko ci si a 

nabywcza, pozwalaj ca na realizacj  ich potrzeb ywieniowych. 

Postaw  i g ówn  sk adow  si y nabywczej jest dochód rozporz dzalny gospodarstw 

domowych. Zgodnie z nomenklatur  GUS stanowi on „sum  bie cych dochodów 

gospodarstw domowych z poszczególnych róde , pomniejszon  o zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych p acone przez p atnika w imieniu podatnika, o podatki od 

dochodów z w asno ci, podatki p acone przez osoby pracuj ce na w asny rachunek, w tym 

przedstawicieli wolnych zawodów i osób u ytkuj cych gospodarstwo indywidualne 
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w rolnictwie oraz o sk adki na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne” (GUS, 2018). 

Przeci tny roczny dochód rozporz dzalny w gospodarstwach domowych w UE wynosi  

w 2016 roku 18 873 EUR (tab. 5). Dochody powy ej redniej unijnej zaobserwowa  mo na 

w 11 pa stwach Wspólnoty, z czego najwy sze osi ga y gospodarstwa domowe 

w Luksemburgu. Dochody te by y ponad 14-krotnie wy sze od najni szych dochodów 

osi ganych przez rumu skie gospodarstwa domowe. Wyra nie mniejsze ró nice 

w wysoko ci dochodu rozporz dzalnego wyst puj , kiedy jego warto  uwzgl dnia ró ne 

poziomy cen w pa stwach cz onkowskich. Wyra aj c dochody w jednostkach parytetu si y 

nabywczej (PPS) mo na zauwa y  obni enie si  si y nabywczej obywateli pa stw 

osi gaj cych dochody powy ej redniej unijnej i jej zwi kszenie w ród pa stw w których 

mieszka cy osi gaj  dochody poni ej redniej. W rezultacie przeci tne gospodarstwo 

domowe w Luksemburgu dysponowa o nie 14-krotnie, a 6-krotnie wy szym dochodem od 

przeci tnego gospodarstwa domowego w Rumunii. 

Gospodarstwa domowe pa stw o wysokich dochodach, charakteryzowa y si  równie  

wysokimi wydatkami na ywno . Tu równie  na pierwszym miejscu wymieni  nale y 

Luksemburg. W 2016 roku, ka dy mieszkaniec tego kraju wyda  na ywno  2 553 EUR. 

Zaraz za mieszka cami Luksemburga wskaza  nale y Du czyków, Belgów, W ochów, 

Szwedów i Finów, których roczne wydatki na ywno  per capita przekraczaj  2 200 EUR. 

Polacy na artyku y ywno ciowe wydawali wi cej jedynie od Bu garów i W grów. 

Analizuj c poziom wydatków na ywno  pa stw Wspólnoty, ró nica pomi dzy 

wydaj cym najwi cej Luksemburgiem, a wydaj c  najmniej Bu gari  by a blisko 3,5-

krotna, a mi dzy Luksemburgiem a Polsk  – niewiele ponad 2,5-krotna. Ró nice te nie s  

wi c a  tak wielkie, jak w przypadku opisanej rozpi to ci dochodów, a w sytuacji 

zastosowania PPS, staj  si  jeszcze ni sze. Wynika to rzecz jasna z konieczno ci 

nabywania artyku ów ywno ciowych celem zaspokajania podstawowych potrzeb g odu i 

pragnienia, ale tak e z ni szego poziomu cen tych dóbr w pa stwach s abiej rozwini tych. 

Wydatki na ywno  stanowi  wa n  pozycj  w bud etach gospodarstw domowych 

pa stw UE (tab.5). W 2016 r. w takich krajach jak Bu garia, Litwa i Rumunia stanowi y 

wci  najwi ksz  grup  wydatków konsumpcyjnych, w przypadku Rumunii i Litwy 

przekraczaj c nawet 20% udzia u w wydatkach ogó em. W wi kszo ci pa stw Unii 

wysoko  wydatków na ywno  ust puje jedynie wydatkom na u ytkowanie mieszkania 

i no niki energii. Tylko w niewielu pa stwach wydatki na ywno  spadaj  na dalsze 

pozycje, obci aj c bud ety gospodarstw domowych w mniejszym stopniu, ni  wydatki na 

transport, rekreacj  i kultur  czy restauracje i hotele. Sytuacja taka ma miejsce jedynie 

w pa stwach wysoko rozwini tych gospodarczo, takich jak: Wielka Brytania czy Austria 

(Eurostat, 2018a). 

Wysoki udzia  wydatków na artyku y ywno ciowe w sposób bezpo redni wp ywa na 

mo liwo ci zaspokojenia innych potrzeb, zw aszcza wy szego rz du. Analizuj c prace 

innych badaczy, zgodzi  nale y si  z J. Krzysztofiak i K. Pawlak, e niewielkie dochody 

rozporz dzalne gwarantuj  zaspokojenie g ownie potrzeb elementarnych, niezb dnych do 

prze ycia (2017, s.188). W opublikowanych przez Eurostat w listopadzie 2018 roku 

wynikach bada  EU-SILC z 2017 roku, wci  ponad po owa mieszka ców UE z 

wi kszymi b d  mniejszymi trudno ciami wi za a koniec z ko cem. Oznacza to, e u 

51,6% obywateli pa stw Unii uzyskiwane dochody rozporz dzalne nie wystarcza y na 

pokrycie najwa niejszych wydatków. Odsetek gospodarstw odczuwaj cych tego typu 

trudno ci w ostatnich latach maleje, co nale y uzna  za zjawisko pozytywne. W 2015 roku 

wynosi  on 53,8%, a w 2010 roku – 55,6% (Eurostat, 2018b). 
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Tabela 5. Przeci tny dochód rozporz dzalny, wydatki na ywno  per capita oraz udzia  tych wydatków 

w wydatkach ogó em w pa stwach 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 

Pa stwa 

Przeci tny dochód 

rozporz dzalny gospodarstwa 

domowego 

Wydatki na ywno   

per capita 

Udzia  wydatków  

na ywno   

w wydatkach ogó em 

w PPS w Euro w PPS w Euro w % 

UE28 - 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 

Bu garia 8 253 3 855 1 100 779 17,9 

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 

otwa 10 930 7 534 1 400 1 281 16,5 

Malta 19 513 15 393 1 200 1 324 10,5 

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 

S owacja 11 132 7 391 1 500 1 302 16,2 

S owenia 16 320 13 193 1 500 1 489 13,5 

Szwecja 22 567 27 364 1 700 2 226 11,0 

W gry 9 363 5 397 1 100 898 15,2 

Wielka Brytania 20 218 24 603 1 700 1 617 7,1 

W ochy 18 248 18 286 2 000 2 235 13,1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat [ilc_di04], [prc_ppp_ind], [nama_10_co_p3] – dost p: 

17.08.2018. 

Problem wi zania ko ca z ko cem przybiera ró ne rozmiary w poszczególnych 

pa stwach Wspólnoty. Najwi kszy odsetek gospodarstw domowych, deklaruj cych 

trudno ci w pokryciu wydatków osi ganymi dochodami, zaobserwowano w Grecji (94,3% 

gospodarstw deklaruj cych wi ksze lub mniejsze trudno ci), Bu garii (89,0%), Chorwacji 

(85,1%) i Rumunii (81,0%). Ponad 3/4 gospodarstw domowych zg asza o trudno ci na 
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Litwie, otwie i na W grzech oraz – co jest pewnym zaskoczeniem – we W oszech. 

Najkorzystniej swoj  sytuacj  dochodow  oceni y gospodarstwa domowe w Niemczech 

i Szwecji. W pa stwach tych z trudno ciami w pokryciu wydatków boryka si  odpowiednio 

15,6% i 17,2% gospodarstw domowych. Polska w ród krajów Wspólnoty plasuje si  na 13 

miejscu, tu  za Czechami, i pozycj  przed Francj . W 2017 roku trudno ci z pokryciem 

wydatków uzyskiwanymi dochodami deklarowa o 57,4% polskich gospodarstw domowych 

(tab. 6). 

Ró nice w ekonomicznej dost pno ci ywno ci gospodarstw domowych widoczne s  

tak e w podziale na ywno  nisko i wysokoprzetworzon . W tabeli 7 zaprezentowano 

obliczenia ukazuj ce, ile danego artyku u ywno ciowego mog  naby  gospodarstwa 

domowe za swój roczny dochód. Oprócz informacji na temat wysoko ci dochodów do 

analizy wykorzystano statystyki na temat rednich cen poszczególnych artyku ów 

ywno ciowych z pa stw udost pniaj cych tego typu dane. Jak ju  to zosta o 

przedstawione wcze niej, pa stwa wysoko rozwini te, o wysokich dochodach 

mieszka ców dysponuj  wi ksz  ekonomiczn  dost pno ci  ywno ci od pa stw, w 

których obywatele s  ni ej uposa eni. Ró nice te zwi kszaj  si  jeszcze bardziej w 

przypadku ekonomicznego dost pu do ywno ci wysokoprzetworzonej. I tak na przyk ad, 

Holendrzy, którzy w tym zestawieniu dysponowali najwi kszymi dochodami, mogliby za 

nie kupi  25 727 litrów wie ego mleka, podczas gdy obywatele Rumunii, dysponuj cy 

dochodami najni szymi – 2 624, czyli blisko 10-krotnie mniej. Ale ju  w przypadku mas a 

Holendrzy mogliby naby  18 692 kostki – Rumuni 1 345, czyli blisko 14-krotnie mniej. 

Jeszcze wyra niejsze ró nice zaobserwowa  mo na na przyk adzie ziemniaków i frytek 

mro onych. Przeci tne holenderskie gospodarstwo domowe za swój dochód mo e kupi  

blisko 3-kronie wi cej ziemniaków, ni  przeci tne gospodarstwo domowe z Rumunii – ale 

ju  ponad 10-krotnie wi cej mro onych frytek. 

Zapewnienie ekonomicznej dost pno ci ywno ci wszystkim obywatelom pa stw UE 

pozostaje wci  aktualnym, wa nym i wielop aszczyznowym problemem. Potwierdzaj  to 

tak e wyniki bada  innych autorów, przywo ywanych cho by w tej pracy. J. Krzysztofiak 

i K. Pawlak wskaza y m.in., e w latach 2010-2015 poprawa lub pogorszenie dost pno ci 

ekonomicznej ywno ci by a bardzo silnie uwarunkowana szybko ci  wzrostu dochodów 

rozporz dzalnych w stosunku do wzrostów cen towarów i us ug konsumpcyjnych. 

Badaczki polepszenie dost pno ci ekonomicznej ywno ci na skutek szybszego wzrostu 

dochodów ni  cen zaobserwowa y w Szwecji, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, na 

Malcie, S owacji, w Estonii, na Litwie, w Polsce, na otwie, w Rumunii i Bu garii. Z kolei 

pogorszenie poziomu dost pno ci ekonomicznej ywno ci zaobserwowa y szczególnie w 

pa stwach, w których dochód rozporz dzalny zmniejszy  si , czyli we W oszech, w 

Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji i na Cyprze. (Krzysztofiak i Pawlak, 2017). 

Podzia y na „starych” i „nowych” cz onków UE, cho  wci  widoczne cho by w poziomie 

PKB per capita, staj  si  zatem coraz mniej wyra ne, szczególnie gdy patrzy si  na nie 

przez pryzmat dochodów wyra anych w jednostkach parytetu si y nabywczej. 
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Tabela 6. Rozk ad pokrycia miesi cznych wydatków dochodami w 2017 roku na podstawie subiektywnych opinii 

gospodarstw domowych pa stw UE (w %) 

Table 6. Distribution of coverage of monthly expenditure by income in 2017 based on subjective opinions of EU 

countries` households (in%) 

Pa stwa 

Gospodarstwa domowe wi ce koniec z ko cem 

z du ym 

trudem 
z trudem 

z pewnym 

trudem 
do  atwo atwo bardzo atwo 

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 

Bu garia 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 

Finlandia 2,3 4,4 18,2 38,1 23,6 13,4 

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 

otwa 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 

S owacja 8,1 18,1 40,7 26,6 5,7 0,7 

S owenia 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 

W gry 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 

W ochy 8,6 19,5 47,5 21,4 2,9 0,2 

a – dane dla Irlandii z 2016 roku.  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat [ilc_mdes09] – dost p: 12.11.2018. 
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Tabela 7. Przeci tny ekwiwalentny dochód rozporz dzalny gospodarstw domowych w wybranych pa stwach 

europejskich wyra ony wielko ci  niektórych artyku ów ywno ciowych 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 

Pa stwa 
MP ChB Ml Ma Ku WM Po Zi KP FM KS SG 

1 kg 1 kg 1 l 250g 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 

Bu garia 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 3285 2225 5282 17031 3918 6785 1175 1264 

Finlandia 39170 6834 - 21165 - 2581 11984 29822 7788 11215 1651 - 

Hiszpania 20010 5523 19754 - 5331 - - 18790 - - - - 

Holandia 45143 15048 25727 18692 4923 4055 11286 21950 8545 18126 1562 3478 

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 

S owacja 15854 - 7927 3628 2929 - 3879 14300 2964 4767 988 935 

S owenia 17852 7958 15013 6845 3690 1879 6810 24465 5482 9174 1070 1565 

W ochy 24176 6148 12510 8169 3727 1725 6106 17202 - 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 – m ka pszenna, ChB – chleb bia y, bochenek, WM – wo owina mielona, Ku- kurczak ca y, Ml – 

mleko wie e, Ma – mas o niesolone, Po – pomidory wie e, Zi – ziemniaki, KP – keczup pomidorowy, FM – 

frytki mro one, KS – kie basa salami, SG – ser gouda. 

ród o: opracowanie i obliczenia w asne na podstawie danych Eurostat [ilc_di04], [prc_dap15] – dost p: 

17.08.2018. 

Z kolei zdaniem A. D browskiej i I. Ozimek ekonomiczn  dost pno  ywno ci 

mo na poprawi  niezale nie od wysoko ci uzyskiwanych dochodów czy posiadanej si y 

nabywczej. Kluczem jest ograniczenie zb dnej konsumpcji (nadkonsumpcji) i bardziej 

racjonalne zachowania konsumentów w zakresie nabywania i niemarnowania ywno ci 

(D browska i Ozimek, 2014).  

Natomiast A. Obiedzi ska w swych badaniach dowodzi, e zapewnienie ywno ci 

zarówno dla obecnej populacji, jak i stworzenia odpowiednich warunków dla przysz ych 

pokole  zale y przede wszystkim od wydajno ci a cucha rolno- ywno ciowego. Poprawa 

jego wydajno ci powinna by  zadaniem ka dego z pa stw cz onkowskich. Najpewniej 

osi gn  j  mo na poprzez ograniczanie oraz prewencj  strat i marnotrawstwa ywno ci 

(Obiedzi ska, 2017). 



Ekonomiczna dost pno  ywno ci w pa stwach Unii Europejskiej     357 

Podsumowanie 

Pa stwa Unii Europejskiej stanowi  obecnie drug  si  gospodarcz  na wiecie. 

Wysoki rozwój gospodarczy oraz osi gane warto ci PKB nie oznaczaj  jednak, e w ród 

obywateli Wspólnoty przesta  istnie  problem niedo ywienia i niew a ciwego od ywiania. 

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego artyku u badania oraz badania innych autorów 

powo ywane w prezentowanym tek cie, dowodz  wyst powania problemu ekonomicznej 

dost pno ci ywno ci w pa stwach Unii Europejskiej i konieczno ci jej poprawy. Problem 

szczególnie dotyczy nowych pa stw cz onkowskich z Europy rodkowo-Wschodniej oraz 

pa stw gorzej radz cych sobie ze skutkami niedawnego kryzysu finansowego. Dlatego te  

kwesti  kluczow  Pa stw Wspólnoty w dalszym ci gu pozostaje zagwarantowanie 

ka demu obywatelowi Unii si y nabywczej umo liwiaj cej mu pozyskanie odpowiedniej 

ilo ci ywno ci fizycznie dost pnej, wolnej od zanieczyszcze  i optymalnej pod wzgl dem 

sk adników od ywczych. Koniecznym zatem staje si  prowadzenie dalszych, 

systematycznych bada  w zakresie monitorowania sytuacji materialnej obywateli 

Wspólnoty. Celem takich bada  powinna by  identyfikacja obszarów ubóstwa i 

nierówno ci spo ecznych, aby móc skutecznie i optymalnie redukowa  te obszary poprzez 

stosowanie ró nych instrumentów finansowych takich jak, dokonywanie transferów 

socjalnych redukuj cych ubóstwo i nierówno ci dochodowe czy ustalanie p ac 

minimalnych na poziomie zapewniaj cym bezpiecze stwo 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 (Rogozi ski, 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 (Zieli ski, 2014). An extensive 
research in the B2B environment has shown the pivotal importance of relationships for 
carrying out business activity (Leszczy ski, 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 (Sta czyk-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 ² 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 2014-
2015 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.  
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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-Prze dziecka, 2011). The term ‘business services’ is often substituted by the 
designation ‘professional services’ (Rogozi ski, 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 macro- 
and 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 (D browska, 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. 
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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 N % 

Number of employees from 10 to 49 32 15.9 

from 50 to 249 75 37.3 

250 and more people 94 46.8 

Capital origin exclusively Polish 149 74.1 

foreign or mixed 52 25.9 

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: ² 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 

Services Total 
Size of the enterprise Capital origin 

Small Medium Large 
Purely 
Polish 

Foreign and 
mixed 

Telecommunication  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Those related to software 
and IT consultancy 

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 book-
keeping/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 ² test 

Services 

Size of the enterprise Capital origin 

Test’s 
value 

² 

Signifi-
cance  

p 

Measure of 
correlation 

(Cramer’s V) 

Test’s 
value 

² 

Signifi-
cance  

p  

Cramer’s 
V 

Telecommunication  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 

Services 
Total 

Size of the enterprise Capital origin 

Small Medium Large  Purely Polish 
Foreign and 

mixed 

Mean 
St. 

dev. 
Mean 

St. 
dev. 

Mean 
St. 

dev. 
Mean 

St. 
dev. 

Mean 
St. 

dev. 
Mean 

St. 
dev. 

Telecommu-nication  3.41 0.52 3.22 0.49 3.44 0.50 3.46 0.54 3.42 0.51 3.40 0.57 

Those related to soft-
ware and IT 
consultancy 

3.47 0.60 3.06 0.80 3.46 0.60 3.57 0.50 3.45 0.62 3.51 0.55 

Information 3.58 0.50 3.33 0.49 3.53 0.50 3.66 0.48 3.56 0.50 3.62 0.49 

Legal 3.52 0.52 3.29 0.59 3.55 0.50 3.55 0.50 3.56 0.52 3.41 0.50 

Accounting and book-
keeping/tax consulting 

3.51 0.50 3.39 0.50 3.46 0.50 3.59 0.50 3.54 0.50 3.43 0.50 

Consultancy related to 
management/consulting 

3.46 0.55 3.00 0.00 3.44 0.51 3.52 0.59 3.45 0.55 3.47 0.57 

In the field of R&D 3.50 0.56 3.50 0.58 3.59 0.51 3.47 0.59 3.56 0.50 3.44 0.62 

Advertising 3.46 0.54 3.42 0.51 3.31 0.53 3.56 0.54 3.43 0.55 3.53 0.51 

Market and opinion 
research 

3.53 0.50 3.50 0.58 3.36 0.50 3.59 0.50 3.48 0.51 3.59 0.50 

Related to employment 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 

Size of the enterpriseª Capital origin� 

Test 
statistics  

T 

Signi-
fican-ce 

Statistical 
significance of 

assessment 
divergence 

Test 
statistics  

Z 

Signi-
fican-ce  

Statistical 
significance of 

assessment 
divergence 

Telecommunication  5.280 0.071 No -0.013 0.990 No 

Those related to software and 
IT consultancy 

7.196 0.027 Yes -0.443 0.658 No 

Information 4.842 0.089 No -0.546 0.585 No 

Legal 2.965 0.227 No -1.632 0.103 No 

Accounting and book-
keeping/tax consulting 

3.624 0.163 No -1.211 0.226 No 

Consultancy related to 
management/consulting 

4.982 0.083 No -0.138 0.890 No 

In the field of R&D 0.439 0.803 No -0.689 0.491 No 

Advertising 4.961 0.084 No -0.835 0.404 No 

Market and opinion research 1.665 0.435 No -0.756 0.450 No 

Related to employment 10.199 0.006 Yes -2.613 0.009 Yes 
ª – ANOVA Kruskal-Wallis test; 
� – Mann-Whitney U test. 

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: Kruskal-
Wallis 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 

Services 

Factors affecting the positive assessment of cooperation 
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Telecommunication  37.1% 19.6% 18.0% 25.3% 34.0% 39.7% 31.4% 15.5% 

Those related to software and IT 
consultancy 

30.6% 25.0% 35.4% 19.4% 37.5% 34.0% 28.5% 22.9% 

Information 44.5% 28.1% 31.1% 25.2% 42.0% 24.4% 24.4% 19.3% 

Legal 33.6% 8.2% 36.6% 17.9% 40.3% 35.1% 16.4% 33.6% 

Accounting and 
bookkeeping/tax consulting 

41.8% 13.0% 36.3% 15.8% 32.2% 35.6% 21.9% 32.9% 

Consultancy related to 
management/consulting 

23.6% 18.1% 45.8% 15.3% 27.8% 29.2% 34.7% 30.6% 

In the field of R&D 43.8% 34.4% 25.0% 17.2% 39.1% 31.3% 17.2% 20.3% 

Advertising 31.2% 23.9% 29.4% 15.6% 36.7% 21.1% 40.4% 25.7% 

Market and opinion research 24.5% 22.4% 26.5% 26.5% 36.7% 28.6% 26.5% 24.5% 

Related to employment 18.6% 14.0% 31.4% 18.6% 30.2% 34.9% 36.0% 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 
ro linnych na Jednolity Rynek Europejski3 

Comparative Advantages of the US in the Export of Selected 
Plant Raw Materials to the Single European Market  

Synopsis. Celem artyku u by o zidentyfikowanie przewag komparatywnych USA w eksporcie 

wybranych surowców ro linnych na Jednolity Rynek Europejski (JRE) na tle najwi kszych unijnych 

producentów i eksporterów analizowanych grup produktów w latach 2003-2017. W badaniach 

wykorzystano dane pochodz ce z zasobów Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i 

Rozwoju (UNCTAD). W analizie przewag komparatywnych zastosowano wybrane wska niki 

ujawnionych przewag komparatywnych (XRCA, MRCA, RTA), wska nik pokrycia importu 

eksportem (CR), wska nik specjalizacji eksportowej (SI) indeks handlu wewn trzga ziowego 

Grubela-Lloyda (IIT) oraz udzia y w eksporcie. Na podstawie przeprowadzonych analiz mo na 

stwierdzi , e USA generowa y wysokie przewagi komparatywne w eksporcie na JRE owoców i 

orzechów oraz surowców oleistych, które zapewnia y im znacz c , odpowiednio prawie 25-

procentow  i ponad 15-procentow  cz  ogó u przychodów z tytu u eksportu artyku ów rolno-

ywno ciowych do pa stw UE.  

S owa kluczowe: konkurencyjno , przewagi komparatywne, surowce ro linne, 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 
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Wprowadzenie 

Kraje UE i USA odgrywaj  istotn  rol  w gospodarce wiatowej, a dla siebie 

nawzajem, mimo stosunkowo niewielkiej warto ci bilateralnych obrotów artyku ami rolno-

spo ywczymi, s  wa nymi partnerami gospodarczymi (zob. Czarny i Folfas, 2016). W 

2017 roku warto  eksportu produktów rolno- ywno ciowych z USA na rynki pa stw UE 

wynios a niemal 12,3 mld USD, a kraje UE by y pi tym, co do warto ci obrotów, odbiorc  

artyku ów rolno- ywno ciowych z USA4 (GATS, 2018). Jednocze nie produkty rolne 

zajmowa y wa ne miejsce w strukturze eksportu towarowego USA, generuj c oko o 10% 

wp ywów z tytu u eksportu i zapewniaj c producentom rolnym oko o 20-25% przychodów 

z produkcji rolniczej (Pawlak, 2011). Dla pa stw UE, charakteryzuj cych si  wysokim 

stopniem koncentracji obrotów wewn trzregionalnych, USA by y pierwszym partnerem 

handlowym spo ród krajów pozaunijnych (GATS, 2018). W 2017 roku z rynku 

ameryka skiego pochodzi o ponad 11% ogó u ywno ci nabywanej przez pa stwa UE w 

krajach trzecich, a w ród importowanych produktów dominowa y artyku y pochodzenia 

ro linnego oraz przetwory spo ywcze, które cznie stanowi y oko o 85% warto ci 

przywozu z USA do UE (Pawlak, 2017a). 

Przez 50 lat od zako czenia II wojny wiatowej partnerstwo transatlantyckie s u y o 

rozwojowi bilateralnej wspó pracy gospodarczej i wzmacnianiu mi dzynarodowej pozycji 

konkurencyjnej pa stw zlokalizowanych po obu stronach Atlantyku. Na pocz tku XXI 

wieku ranga partnerstwa transatlantyckiego zacz a si  jednak obni a , a coraz wi ksze 

znaczenie ekonomiczne w relacjach z USA zyskiwa y kraje Azji (zob. Kenen, 2004). 

Remedium na obserwowan  równocze nie utrat  udzia ów UE i USA w rynku wiatowym 

(Mucha-Leszko, 2018) oraz czynnikiem wspomagaj cym odbudow  transatlantyckich 

wi zi gospodarczych mia o by  utworzenie strefy wolnego handlu UE-USA. Wyrazem 

d e  do pog bienia wzajemnych relacji gospodarczych UE z USA sta y si  negocjacje 

Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (The Transatlantic Trade and 

Investment Partnership – TTIP), przerwane zmian  kierunku polityki zagranicznej USA w 
okresie prezydentury Donalda Trumpa. Z rozwa a  Kaufmann i Lohausa (2018) wynika 
jednak, e zarówno UE, jak i USA s  gotowe do realizacji ambitnego i kompleksowego 
programu liberalizacji handlu i b d  d y  do zawarcia porozumienia. Takie stanowisko 
wydaj  si  potwierdza  deklaracje sk adane w ostatnich miesi cach przez przedstawicieli 
administracji obu zainteresowanych stron. W tym kontek cie pojawiaj  si  pytania: w 
jakich warunkach i na jakich zasadach powinna przebiega  transatlantycka integracja 
powi za  gospodarczych? Jakie b d  priorytety stron partnerstwa zarówno w odniesieniu 
do relacji bilateralnej, jak i w kwestiach globalnych? Czy przeciwstawne interesy i 
niestabilno  polityki handlowej USA nie zantagonizuj  partnerów porozumienia? 
Uzgodnione ramy instytucjonalne wspó pracy, wraz z ilo ciow  i jako ciow  zasobno ci  
w czynniki produkcji, stosowanym systemem kierowania gospodark , czynnikami 
strukturalnymi, techniczno-technologicznymi, koniunkturalnymi i politycznymi5, b d  
wspó decydowa y o mo liwo ciach i sile oddzia ywania gospodarek UE i USA na 
mi dzynarodowe otoczenie ekonomiczne oraz ich pozycji konkurencyjnej w gospodarce 
wiatowej i w relacji partnerskiej. 

                                                 
4 Wi kszych ni  kraje UE zakupów ywno ci dokonywa y na rynku ameryka skim jedynie Kanada, Meksyk, 
Chiny i Japonia. 
5 Zob. podzia  czynników konkurencyjno ci proponowany przez Sulmickiego (1977). 
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W warunkach kszta towania nowej równowagi si  na rynku wiatowym, problematyka 
konkurencyjno ci mi dzynarodowej gospodarek UE i USA oraz ich poszczególnych 
sektorów nabiera szczególnego znaczenia. Specyficznym przedmiotem wiatowej wymiany 
handlowej s  produkty rolno- ywno ciowe. Z jednej strony, z uwagi na regionalnie 
odmienne warunki przyrodniczo-klimatyczne i glebowe oraz ró nic  potencja ów 
produkcyjnych nie koreluj c  z liczb  ludno ci zamieszkuj cej poszczególne regiony 
wiata, pojawia si  bowiem potrzeba zagospodarowywania trwa ych nadwy ek 

produkcyjnych, a z drugiej konieczno  pokrywania niedoborów ywno ci i zaspokajania 
potrzeb rynku wewn trznego przez uczestnictwo w handlu mi dzynarodowym (por. 
Wojciechowski, 1994). Nieodzowno  wymiany ywno ci cechuje równie  relacj  
handlow  UE-USA, a kwestia konkurencyjno ci sektorów rolno- ywno ciowych tych 
gospodarek jest poddawana analizom, zarówno w uk adzie bilateralnym, jak i na rynku 
globalnym. Badania poziomu i zmian przewag konkurencyjnych sektora rolno-
spo ywczego krajów UE i USA w handlu wiatowym podejmowali m.in. Dunmore (1986), 
Reed i Marchant (1992), Gopinath i in. (1997), Rowi ski i Bu kowska (2013), Nosecka i 
Pawlak (2014), Sapa (2014), Bojnec i Fertö (2015, 2017), Wijnands i Verhoog (2016) oraz 
Pawlak (2017b, 2018). Odnosz c si  do partnerstwa transatlantyckiego, wobec ró nicy 
skali produkcji i struktur produkcyjnych rolnictwa UE i USA oraz wynikaj cych z niej 
przewag kosztowo-cenowych producentów i przetwórców z USA, cz ciej prowadzono 
dyskurs w kontek cie rzeczywistej i potencjalnej konkurencyjno ci rolnictwa i przemys u 
spo ywczego krajów UE na rynku USA. Rzadziej natomiast poddawano dyskusji relacj  
odwrotn . St d, bior c pod uwag  struktur  asortymentow  eksportu produktów rolno-
spo ywczych z USA do pa stw UE oraz uwzgl dniaj c warunki konkurencji panuj ce w 
obrocie wewn trzwspólnotowym, celem artyku u jest zidentyfikowanie przewag 
komparatywnych USA w eksporcie wybranych surowców ro linnych na Jednolity Rynek 
Europejski na tle najwi kszych unijnych producentów i eksporterów analizowanych grup 
produktów w latach 2003-2017.  

Dane i metody 

W badaniach wykorzystano dane pochodz ce z zasobów Konferencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and 
Development – UNCTAD). Analiz  obj to dwie grupy surowców pochodzenia ro linnego 
maj ce relatywnie najwi kszy, oko o 20-procentowy udzia  w strukturze eksportu 
produktów rolno- ywno ciowych z USA do krajów UE, tj. owoce i orzechy oraz nasiona i 
owoce oleistych.  

Szacunki przewag komparatywnych wykonano przy u yciu celowo dobranego 
zestawu ilo ciowych wska ników mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post, 
spo ród których zastosowano wybrane wska niki ujawnionych przewag komparatywnych 
(XRCA, MRCA, RTA)6, wska nik pokrycia importu eksportem (CR), wska nik 

                                                 
6 Wska niki ujawnionych przewag komparatywnych oceniono sumarycznie, wykorzystuj c wyst puj ce pomi dzy 
nimi zale no ci. Dodatnie warto ci wska nika RTA i wi ksze od jedno ci – XRCA wiadcz  o wysokiej 
konkurencyjno ci (+). Gdy wska nik RTA jest ujemny, a MRCA powy ej jedno ci badany kraj wykazuje brak 
konkurencyjno ci (-), natomiast w pozosta ych przypadkach wyniki analizy nie s  tak jednoznaczne (+/-) 
(Frohberg, 2000). 
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specjalizacji eksportowej (SI), indeks handlu wewn trzga ziowego Grubela-Lloyda (IIT) 
oraz udzia y w eksporcie. Formu y obliczeniowe wska ników w postaci ogólnej zosta y 
odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb analizy relacji bilateralnej7. 

Przewagi komparatywne generowane przez USA w eksporcie na Jednolity Rynek 
Europejski oceniono na tle g ównych konkurentów na tym rynku, tj. najwi kszych unijnych 
producentów i eksporterów analizowanych grup produktów. W przypadku owoców 
i orzechów by y to: Hiszpania, Polska, Francja, Grecja, Rumunia, Holandia, W ochy, 
Belgia i Niemcy, a w przypadku nasion i owoców oleistych: Francja, Rumunia, Niemcy, 
W gry, Polska, Holandia i Bu garia8.   

Poprzedzaj c  analiz  przewag komparatywnych charakterystyk  eksportu produktów 
rolno- ywno ciowych z USA do pa stw UE przeprowadzono na poziomie grup produktów 
wyodr bnionych wed ug Mi dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC). 
Zakres czasowy bada  obj  lata 2003-2017.  

Warto  i struktura eksportu produktów rolno- ywno ciowych z USA 
na Jednolity Rynek Europejski w latach 2003-2017  

W latach 2003-2017 warto  eksportu produktów rolno-spo ywczych z USA do 
pa stw UE zwi kszy a si  o ponad 70%, osi gaj c w latach 2015-2017 przeci tnie 12,4 
mld USD rocznie (tabela 1). Spo ród podstawowych produktów rolnictwa w strukturze 
wywozu na Jednolity Rynek Europejski (JRE) dominowa y owoce i orzechy oraz nasiona i 
owoce oleistych, które zapewnia y USA od 33% (lata 2003-2005) do 40% (lata 2015-2017) 
ca o ci przychodów z tytu u eksportu artyku ów rolno- ywno ciowych na rynki krajów UE. 
W latach 2015-2017 warto ci eksportu tych dwóch grup asortymentowych wynosi y 
odpowiednio rednio 2,9 mld USD oraz 2,2 mld USD rocznie i by y ponad 2-krotnie 
wi ksze ni  w okresie 2003-2005. Co istotne, udzia  obu grup produktów w strukturze 
eksportu rolno-spo ywczego ogó em zwi ksza  si , odpowiednio z niespe na 14% do 
17,5% oraz z 19,5% do ponad 23%, m.in. kosztem napojów i tytoniu – trzeciej co do 
warto ci wywozu grupy produktów odgrywaj cej istotne znaczenie w eksporcie z USA na 
JRE. Zarówno w wywozie owoców, jak i surowców oleistych USA uzyskiwa y nadwy k  
obrotów z pa stwami UE. W okresie 2015-2017 dodatnie saldo w handlu owocami i 
orzechami przekracza o 2,7 mld USD rocznie, a w wymianie nasionami i owocami 
oleistych 2,0 mld USD. cznie nadwy ka bilansu handlowego generowana w zakresie 
tych dwóch grup asortymentowych o ponad 35% poprawia a ujemne saldo obrotów rolno-
ywno ciowych ogó em USA z UE9 (UNCTAD, 2018). Ponadto, z USA sprowadzano do 

krajów UE ryby i skorupiaki, warzywa, gotow  pasz  dla zwierz t oraz zbo a i przetwory 
zbo owe. Mo na jednak zauwa y , e mimo wzrostu bezwzgl dnej warto ci wywozu 
wymienionych grup produktów na JRE, wy czaj c warzywa, ich udzia y w eksporcie 
zmniejsza y si , osi gaj c w ostatnim badanym trzyleciu odpowiednio oko o 9%, 8%, 6% i 
4%. 

                                                 
7 Na temat kryteriów doboru wska ników, formu  obliczeniowych oraz zasad interpretacji wyników zob. m.in. 
Jagie o (2003), Pawlak, Ko odziejczak i Ko odziejczak (2010), Pawlak (2013). 
8 W ród wymienionych pa stw znajduje si  pi ciu najwi kszych producentów i eksporterów ka dej analizowanej 
grupy produktów, wy onionych odpowiednio na podstawie danych Eurostat i UNCTAD.   
9 W latach 2015-2017 deficyt handlu produktami rolno-spo ywczymi USA z UE wynosi  rednio 13,4 mld USD 
rocznie. 
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Tabela 1. Warto  i struktura eksportu produktów rolno- ywno ciowych 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 

Wyszczegól-
nienie 

Eksport Struktura eksportu 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

2003-
2005 
=100 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

mln USD % 

Zwierz ta 
ywe 

188,7 260,0 181,0 204,0 199,6 105,8 2,6 2,8 2,0 1,7 1,6 

Mi so 
i przetwory 
mi sne 

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, 
mi czaki 
i pozosta e 
bezkr gowce 
wodne 

786,2 1088,5 1081,6 1192,9 1136,0 144,5 10,9 11,6 11,7 9,7 9,1 

Zbo a 
i przetwory 
zbo owe 

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 
zwierz t 

601,5 491,7 618,1 1016,1 703,4 116,9 8,3 5,3 6,7 8,3 5,7 

Oleje 
i t uszcze 

8,3 44,0 100,2 83,1 129,9 1563,4 0,1 0,5 1,1 0,7 1,0 

Napoje i tyto  1393,8 1579,1 1508,5 1754,7 1835,0 131,7 19,3 16,9 16,4 14,3 14,8 

Pozosta e 410,0 699,2 847,9 1170,9 1196,5 291,8 5,7 7,5 9,2 9,6 9,6 

Ogó em 7214,8 9353,2 9219,0 12252,4 12439,3 172,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ród o: (UNCTAD, 2018), obliczenia w asne. 
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Z powy szego wynika, e pa stwa UE importowa y z USA g ównie produkty innych 
stref klimatycznych (np. owoce i orzechy), komplementarne wzgl dem wytwarzanych w 
UE lub produkowane w ilo ciach niewystarczaj cych wzgl dem potrzeb rynku 
wewn trznego (nasiona i owoce oleistych), zajmuj c w relacji bilateralnej z USA pozycj  
ich importera netto. Taki stan rzeczy po pierwsze jest zwi zany z obserwowanym od 
drugiej po owy lat osiemdziesi tych pog bianiem specjalizacji eksportowej USA w 
zakresie produktów ogrodniczych (Sumner, 1995), a po drugie dowodzi s uszno ci 
spostrze e  Salvacruz i Reeda (1993) oraz Pawlak (2016), którzy wskazuj , e w relacjach 
bilateralnych warto  eksportu z USA do pa stw ich partnerów handlowych jest 
uzale niona m.in. od poziomu samowystarczalno ci ywno ciowej w krajach importerów 
oraz stopnia komplementarno ci 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, e w latach 2003-2017 USA posiada y siln  
pozycj  konkurencyjn  w eksporcie na JRE zarówno owoców i orzechów, jak i surowców 
oleistych (tabela 2 i 4). W handlu owocami i orzechami USA realizowa y wyra n  
specjalizacj  eksportow  (SI>1) i uzyskiwa y bardzo wysokie przewagi komparatywne 
(XRCA>1 i RTA>0), a najpowa niejszym spo ród analizowanych pa stw konkurentem 
by a dla USA Hiszpania. Nale y jednak zaznaczy , e o ile przywóz tej grupy produktów z 
USA w du ej mierze sk ada  si  z importu tzw. „pozosta ych orzechów”, tj. migda ów, 
orzechów laskowych i w oskich oraz owoców suszonych, o tyle Hiszpania dostarcza a na 
rynki pozosta ych krajów UE g ównie wie e owoce cytrusowe. W obu pa stwach udzia  
owoców w eksporcie rolno- ywno ciowym kierowanym na rynek wewn trzunijny 
systematycznie zwi ksza  si . W okresie 2015-2017 przewy sza  22% (tab. 3) i by  oko o 
3- lub 3,5-krotnie wy szy ni  rednio w obrocie wewn trzwspólnotowym (2,95<SI<3,83; 
tab. 2). Wzrostowi znaczenia badanej grupy asortymentowej w strukturze eksportu na JRE 
towarzyszy  wzrost przewag komparatywnych oraz rosn ca nadwy ka bilansu handlowego 
– pocz tkowo wi ksza w Hiszpanii ni  w USA, ale ju  od 2009 roku wiadcz ca o 
umacniaj cej si  pozycji konkurencyjnej eksporterów ameryka skich. W latach 2012-2017 
warto  eksportu owoców i orzechów z USA do krajów UE oko o 14-krotnie przewy sza a 
warto  importu tej grupy produktów, wskazuj c na stosunkowo ma e zapotrzebowanie 
rynku ameryka skiego na produkty rolne strefy umiarkowanej, które z powodzeniem, a 
zwykle tak e taniej s  wytwarzane w USA i które stanowi  nadwy ki eksportowe tego 
kraju. Relatywnie niski stopie  komplementarno ci oferty eksportowej pa stw UE i USA 
nadawa  bilateralnej wymianie handlowej owcami i orzechami, pog biaj cy si  wraz z 
up ywem czasu, charakter mi dzyga ziowy (12,95%<IIT<24,56%). Porównywalnie niska 
intensywno  handlu wewn trzga ziowego charakteryzowa a równie  hiszpa sk  
wymian  wewn trzwspólnotow , natomiast obroty owocami pozosta ych analizowanych 
krajów odznacza y si  wysokim stopniem nak adania si  strumieni eksportu i importu, 
determinowanym bardziej komplementarn  ni  konkurencyjn  struktur  produkcji i ofert 
eksportowych partnerów handlowych na JRE.  
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Tabela 2. Konkurencyjno  owoców i orzechów pochodz cych z USA i wybranych pa stw cz onkowskich 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 

Wska niki Lata Belgia Francja Grecja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Rumunia W ochy USA 

SI 

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 

CR (%) 

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 

XRCA 

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 

MRCA 

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 

RTA 

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 

Ocena 
sumaryczna 

2003-2005 + - + + - - - +/- + + 

2006-2008 + - + + +/- - - +/- + + 

2009-2011 + - + + +/- - - +/- + + 

2012-2014 + - + + +/- - - - + + 

2015-2017 + - + + + - - - + + 

IIT (%) 

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 

ród o: (UNCTAD, 2018), obliczenia w asne. 
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Tabela 3. Udzia  owoców i orzechów w ca kowitym eksporcie rolno- ywno ciowym 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 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 
Belgia 9,8 9,4 8,1 7,2 7,2 
Francja 4,5 3,9 3,5 3,3 3,6 
Grecja 15,8 15,2 15,6 14,7 14,8 
Hiszpania 22,7 21,3 21,2 21,9 22,8 
Holandia 4,3 4,7 4,9 5,5 6,8 
Niemcy 2,4 2,8 2,4 2,4 3,0 
Polska 3,2 2,4 1,1 1,2 1,5 
Rumunia 3,9 1,6 1,3 1,5 1,0 
W ochy 13,6 13,4 11,8 11,1 11,4 
USA 19,5 19,0 19,6 21,1 23,4 

ród o: (UNCTAD, 2018), obliczenia w asne. 

Wysoko  przewag komparatywnych osi ganych przez badane pa stwa 
w wewn trzwspólnotowym eksporcie owoców oraz saldo wymiany by y widocznie 
skorelowane z poziomem realizowanej specjalizacji eksportowej. Wy szemu ni  
przeci tnie w skali UE znaczeniu analizowanej grupy asortymentowej w eksporcie (SI>1) 
towarzyszy y wy sze przewagi komparatywne (XRCA>1 i RTA>0) i nadwy ka bilansu 
handlowego (CR>100%; tab. 2). Ma to szczególne znaczenie dla Grecji, W och i Belgii, 
którym eksport owoców przysparza  zwykle co najmniej 10% (w przypadku Grecji 15%) 
ca o ci przychodów z tytu u eksportu produktów rolno- ywno ciowych na rynki 
pozosta ych krajów UE i które stanowi y realne zagro enie konkurencyjne dla cz ci 
producentów i eksporterów z USA (tab. 3). Mniej korzystna ni  pa stw z basenu Morza 

ródziemnego by a sytuacja konkurencyjna krajów strefy umiarkowanej, po o onych w 
zachodniej i rodkowo-wschodniej cz ci Europy, o znacznym potencjale produkcyjnym, 
ale niepredysponowanych do ca orocznej uprawy gatunków ciep olubnych, a cz sto tak e 
rozdrobnionej strukturze produkcji upraw ogrodniczych. Znajdowa a ona odzwierciedlenie 
w ni szym ni  rednio w skali UE poziomie specjalizacji eksportowej (SI<0), braku 
przewag komparatywnych w handlu (RTA<0) oraz deficycie obrotów handlowych 
(CR<100%), wynikaj cym zwykle z wysokiej, wy szej ni  w pa stwach Europy 
Po udniowej, intensywno ci handlu wewn trzga ziowego (IIT), z jednej strony wywo anej 
komplementarnym wobec partnerów handlowych w ramach UE charakterem struktury 
produkcji owoców, a z drugiej podobie stwem struktur popytu i rosn cymi wymaganiami 
konsumentów co do jako ciowego i cenowego zró nicowania oferowanych produktów 
(Pawlak, Ko odziejczak i Ko odziejczak, 2010). 

Wy sze ni  w eksporcie owoców, cho  w analizowanym okresie malej ce, by y 
przewagi komparatywne uzyskiwane przez USA w wywozie na JRE surowców oleistych 
(tab. 4). Z uwagi na brak samowystarczalno ci ywno ciowej w tym zakresie, UE od lat 
nale y do najwi kszych importerów surowców oleistych na wiecie, stosuj c w ich przywozie 
bardzo niskie stawki celne. Na rynki krajów UE sprowadza si  je m.in. z USA, które w 
minionych kilkunastu latach generowa y rosn ce nadwy ki produkcji nasion oleistych 
wzgl dem krajowego zu ycia (FAOSTAT, 2018). Przeznaczenie nadwy kowych ilo ci na 
eksport sprawia o, e udzia  omawianej grupy asortymentowej w ca kowitym eksporcie 
produktów rolno- ywno ciowych z USA na JRE by  od oko o 7 do 15 razy wy szy  
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Tabela 4. Konkurencyjno  nasion i owoców oleistych pochodz cych z USA i wybranych pa stw cz onkowskich 
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 

Wska niki Lata Bu garia Francja Holandia Niemcy Polska Rumunia W gry USA 

SI 

2003-2005 8,05 2,07 1,11 0,51 0,77 14,13 8,42 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 

CR (%) 

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 

XRCA 

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 

MRCA 

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 

RTA 

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 

Ocena 
sumaryczna 

2003-2005 + + - - +/- + + + 

2006-2008 + + - - +/- + + + 

2009-2011 + + - - +/- + + + 

2012-2014 + + - - +/- + + + 

2015-2017 + + + - +/- + + + 

IIT (%) 

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 

ród o: (UNCTAD, 2018), obliczenia w asne. 
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Tabela 5. Udzia  nasion i owoców oleistych w ca kowitym eksporcie rolno- ywno ciowym na JRE w latach 2003-
2017 (%) 

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 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 
Bu garia 7,3 10,5 21,0 19,5 16,5 
Francja 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 
Holandia 1,0 0,9 1,2 1,8 1,6 
Niemcy 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
Polska 0,7 1,2 0,9 1,6 1,2 
Rumunia 12,8 20,2 19,6 16,3 22,6 
W gry 7,6 7,6 9,2 7,6 6,7 
USA 13,9 14,0 11,8 16,4 17,5 

ród o: (UNCTAD, 2018), obliczenia w asne. 

ni  w pa stwach UE (7,22<SI<15,17). Zbli ony do USA poziom specjalizacji w eksporcie 
surowców oleistych realizowa y w ród wybranych krajów jedynie Rumunia i Bu garia, 
wiod cy unijni producenci s onecznika, zyskuj c jednak przy tym znacznie mniejsz  
nadwy k  obrotów. W latach 2003-2017 warto  eksportu nasion i owoców oleistych 
(g ównie soi) z USA do UE przewy sza a warto  ich importu z pa stw UE na rynek 
ameryka ski od ponad 66 (lata 2015-2017) do niemal 700 razy (lata 2006-2008), podczas 
gdy w Rumunii i Bu garii nadwy ka ta by a odpowiednio co najwy ej 11- i 16-krotna (tab. 
4). Tak wysoki stopie  pokrycia importu eksportem wynika  w USA ze stricte 
mi dzyga ziowego charakteru wymiany surowców oleistych z krajami UE (IIT 2,97). W 
latach 2015-2017 wywóz tej grupy asortymentowej zapewnia  Bu garii, USA i Rumunii 
odpowiednio ponad 16%, 17% i 22% cznych przychodów z tytu u eksportu artyku ów 
rolno-spo ywczych na JRE (tab. 5), a poziom osi ganych w eksporcie przewag 
komparatywnych (XRCA, RTA) by  wprost proporcjonalny do udzia ów w handlu. 
Mniejsze zagro enie konkurencyjne na rynkach pa stw UE stwarzali dla eksporterów 
ameryka skich producenci nasion oleistych z W gier, Francji i Polski. Za znikom  mo na 
natomiast uzna  presj  konkurencyjn  wywieran  przez pozbawionych przewag 
komparatywnych producentów holenderskich i niemieckich, w wi kszym stopniu 
skupionych na zaspokajaniu rosn cych potrzeb rynków wewn trznych10 ni  podejmuj cych 
specjalizacj  w eksporcie. 

Podsumowanie 

Podsumowuj c przeprowadzone analizy mo na stwierdzi , e w latach 2013-2017 
USA realizowa y wysoki poziom specjalizacji eksportowej i generowa y wysokie przewagi 
komparatywne w eksporcie na JRE owoców i orzechów oraz surowców oleistych, które 
zapewnia y im znacz c , odpowiednio prawie 25-procentow  i ponad 15-procentow  cz  
ogó u przychodów z tytu u eksportu artyku ów rolno-spo ywczych na rynki pa stw UE. 
By y to grupy produktów, w zakresie których kraje UE nie osi ga y samowystarczalno ci 

                                                 
10 W zwi zku z coraz wi kszym wykorzystaniem surowców oleistych na cele niespo ywcze, w tym m.in. do 
produkcji do produkcji biopaliw, smarów i p ynów hydraulicznych oraz oleochemikaliów. Szerzej na temat 
niespo ywczego wykorzystania nasion oleistych i olejów ro linnych zob. m.in. Zanetti, Monti i Berti (2013). 
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ywno ciowej, a ich import w du ej mierze mia  charakter komplementarny wzgl dem 
produkcji wewn trzregionalnej lub niezb dny dla zaspokojenia potrzeb rynku 
wewn trznego. Z uwagi na konieczno  uzupe niania niedoborów produkcji wewn trznej, 
w imporcie obu grup asortymentowych obowi zywa y stosunkowo niskie stawki celne, 
a gros przywozu odbywa o si  na warunkach bezc owych11. Niewysoki poziom ochrony 
taryfowej rynku UE, a w przypadku surowców oleistych tak e wyj tkowo niski poziom 
protekcji pozataryfowej s u y y wyrównywaniu instytucjonalnych warunków 
konkurowania podmiotów z USA z eksporterami wewn trzunijnymi12. Z kolei znacz cy 
potencja  produkcyjny w zakresie produktów deficytowych na JRE oraz wynikaj ce ze 
skali produkcji przewagi kosztowo-cenowe zapewnia y eksporterom ameryka skim 
pozycj  wysokokonkurencyjnego, jednak – s dz c po strukturze rodzajowej wymiany i jej 
mi dzyga ziowej specyfice – nie stanowi cego du ego bezpo redniego zagro enia dla 
unijnych producentów, eksportera netto obu analizowanych grup asortymentowych.   
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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 Pozna  

Synopsis. Poza dostarczaniem niezwykle cennych produktów, pszczo y s  jednym z gatunków 

zdolnych do zapylania ro lin entomofilnych. St d wspieranie rozwoju pszczelarstwa w obliczu ich 

znaczenia dla ludzko ci wydaje si  by  niezwykle istotne. W Polsce zadanie to  jest realizowane tak e 

przy u yciu rodków pochodz cych z Unii Europejskiej w ramach Programów Wsparcia Rynku 

Produktów Pszczelich. Celem artyku u jest zatem okre lenie roli rodków pochodz cych z Unii 

Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa w województwie wielkopolskim na przyk adzie 

Wojewódzkiego Zwi zku Pszczelarzy w Poznaniu. Do bada  wykorzystano niepublikowane dane 

WZP w Poznaniu, a tak e wyniki przeprowadzonej ankiety. Wyniki bada  wskazuj  na pozytywne 

oddzia ywanie rodków z UE na rozwój pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, zw aszcza ze 

wzgl du na spore zainteresowanie mechanizmem w ród pszczelarzy.   

S owa 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 Pozna . First of all unpublished JPA data in Pozna , 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  

Pszczo y s  dla cz owieka istotne od kilku tysi cy lat. Ogromne znaczenie 

pszczelarstwa dla ludzko ci, a w szczególno ci dla sektora rolnego, wynika z dwóch 
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aspektów. Po pierwsze, pszczo y dostarczaj  bardzo wielu warto ciowych produktów, 

takich jak miód, propolis, py ek pszczeli, pierzga i wiele innych. Z drugiej za  strony s  

jednym z gatunków zdolnych do zapylania ro lin entomofilnych, co stanowi g ówn  

przes ank  do ich u ytkowania. Poprzez zapylanie mo liwe jest zachowanie 

bioró norodno ci rodowiska naturalnego, a tak e uzyskanie wy szych plonów wielu ro lin 

u ytkowych (Majewski 2012). Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa szacuje, e warto  

uzyskiwana dzi ki zapylaniu ro lin przez pszczo y jest ponad dwudziestokrotnie wy sza 

ni  warto  wytwarzanych przez nie produktów (Madras-Majewska, Majewski, 2006). 

Przytoczone argumenty s  g ównymi przes ankami utrzymywania pszczó . Niestety 

pomimo relatywnie sporej liczby pni pszczelich, któr  w Polsce szacuje si  na ok. 1,55 mln 

(z czego 1,32 mln nale y do pszczelarzy zrzeszonych w organizacjach pszczelarskich) 

(Semkiw, 2017), to wed ug szacunków Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (Oddzia  

Pszczelarstwa), do zapylania sadów oraz rzepaków w Polsce potrzebnych jest oko o 2,5 

mln rodzin pszczelich (Madras-Majewska, Majewski, 2006). Z kolei straty w gospodarce 

polskiej wynikaj ce ze zbyt ma ej liczby pni pszczelich szacuje si  na 2,5-3 mld z otych 

rocznie (Borowska, 2010).  

Wyzwaniem dla pszczó  i pszczelarzy staje si  intensyfikacja rolnictwa. Wraz ze 

wzrostem jego intensywno ci ro nie tak e problem z zatruciami pszczó . Jak podaje 

Semkiw (2017), w 2017 roku w Polsce wyst powa y liczne ostre zatrucia oraz podtrucia 

pszczó , g ównie pochodz ce z rzepaków, zbó , malin, a tak e innych ro lin uprawnych. 

Problemem w rozwoju pszczelarstwa i systematycznym zwi kszaniu liczby rodzin 

pszczelich s  równie  problemy z zimowaniem: przyk adowo, zimy 2016/2017 nie 

przetrwa a oko o ¼ rodzin pszczelich w Polsce.  

Z jednej strony bardziej intensywne rolnictwo potrzebuje coraz wi cej pszczó  

niezb dnych do zapylania coraz wi kszego area u ro lin entomofilnych, z drugiej za  

poprzez t  intensyfikacj , a zw aszcza bardziej powszechne u ywanie rodków ochrony 

ro lin szkodz cych pszczo om, niekorzystanie wp ywa na te zapylaj ce owady. 

W warunkach Polski najwa niejszymi ro linami entomofilnymi, których istnienie oraz 

plonowanie uzale nione jest od ich zapylenia, s  krzewy owocowe, plantacje trwa e, 

ro liny sadownicze oraz rzepak (Majewski, 2017). Mo na zatem stwierdzi , e wraz 

z rozwojem rolnictwa niezb dny jest jednoczesny, dynamiczny rozwój pszczelarstwa. 

Jednak ze wzgl du na charakterystyk  pasiek w Polsce, rozwój ten wymaga pewnego 

impulsu, którym z pewno ci  mog  by  rodki finansowe wspieraj ce pszczelarzy.  

Pod wzgl dem ekonomicznym wyró nia si  nast puj ce pasieki (Ostrowska, 1988): 1) 

amatorskie (prowadzone tylko dla przyjemno ci), 2) prowadzone w celu uzyskania 

dodatkowego dochodu (poza prac  zawodow ), 3) zawodowe (stanowi ce g ówne ród o 

dochodu pszczelarza). Wi kszo  pasiek to pasieki hobbystyczne, które nie stanowi  dla 

pszczelarza jedynego ród a utrzymania (Paw owski, 2017). Ponadto wi kszo  

pszczelarzy w Polsce to osoby w starszym wieku, co wiadczy o malej cej popularno ci 

tego zaj cia. Za jedn  z przyczyn takiego stanu rzeczy uznaje si  nisk  rentowno  

prowadzonych gospodarstw pasiecznych (Karli ski, 2015). 

Ró nice w strukturach pasiek w poszczególnych regionach s  zdeterminowane 

przede wszystkim wyst powaniem po ytków pszczelich. W przypadku rzepaku w Polsce 

wyst puje bardzo du e zró nicowanie regionalne w powierzchni uprawy tej entomofilnej 

ro liny. Województwo wielkopolskie jest jednym z liderów w produkcji, ust puj c jedynie 

województwu dolno l skiemu. W 2016 roku area  tej uprawy wynosi  w Wielkopolsce 104 

tys. ha, co daje niespe na 13% krajowej powierzchni (rys. 1). W pe ni uzasadnia to 
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znaczenie gospodarcze pszczelarstwa w tym województwie, a tak e podj cie bada  

w zakresie oceny dzia a  zmierzaj cych do poprawy sytuacji pasiek, w tym tak e przy 

wykorzystaniu rodków z Unii Europejskiej.  

 

Rys. 1. Powierzchnia uprawy rzepaku w poszczególnych województwach w 2016 roku 

Fig. 1. Area of rape cultivation in individual provinces in 2016 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Unia Europejska stosuje wsparcie bran y pszczelarskiej od 1997 roku, podkre laj c 

wag  tego elementu we Wspólnej Polityce Rolnej. Jak podaje Agencja Rynku Rolnego 

(Sprawozdanie z…, 2016), przes ankami wp ywaj cymi na dofinansowywanie dzia a  

pa stw cz onkowskich przez Komisj  Europejsk  na rynku produktów pszczelich s : 

rozwój obszarów wiejskich, ujednolicenie warunków produkcji oraz zbytu produktów 

pochodz cych od pszczó , zapobieganie rozdrobnienia produkcji i handlu miodem, 

utrzymanie równowagi ekologicznej, równowa nie popytu i poda y na miód, a tak e 

zwalczanie chorób pszczó  (zw aszcza warrozy). Obecnie udzielanie pomocy w sektorze 

pszczelarskim okre la art. 55 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013, za  wcze niej obowi zuj cym aktem prawnym by o rozporz dzenie Rady (WE) 

nr 1234/2007. Komisja Europejska zatwierdza trzyletnie krajowe programy wsparcia 

pszczelarstwa, które nast pnie s  realizowane przez dzia ania pa stw cz onkowskich. 

W Polsce agencj  realizuj c  mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” by a 
Agencja Rynku Rolnego (obecnie Krajowy O rodek Wsparcia Rolnictwa).  

W przypadku Krajowych Programów Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010/2011, 
2011/2012 oraz 2012/2013, Komisja Europejska  ustali a sze  kierunków wsparcia 
pszczelarstwa (Rozporz dzenie Rady (WE) 1234/2007): 

1. Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy; 
2. Zwalczanie warrozy; 
3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli; 
4. rodki wspieraj ce laboratoria przeprowadzaj ce analizy produktów pszczelich 

w celu u atwienia pszczelarzom wprowadzania do obrotu i podnoszenia warto ci 
swoich produktów; 

5. rodki maj ce na celu wsparcie zasiedlania uli w Unii; 
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6. Wspó praca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdra ania 
stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa 
i produktów pszczelich; 

Na podstawie art. 55 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1308/2013 dodano kolejne dwa kierunki: 

7. Monitorowanie rynku; 
8. Poprawa jako ci produktów, aby skuteczniej pozycjonowa  produkty na rynku.  
Pa stwa Wspólnoty mog  dowolnie dobiera  instrumenty wsparcia z katalogu 

dost pnych dzia a , a tak e uszczegó awia  planowane do realizacji dzia ania (Majewski, 
2015). Polska korzysta z sze ciu pierwotnie ustalonych kierunków. rodki finansowane 
przeznaczane na wsparcie pszczelarstwa przekazywane s  w cz ci przez pa stwa 
cz onkowskie, a w cz ci przez Uni  Europejsk , która pokrywa do 50% kosztów 
kwalifikowanych. Bardzo istotny jest podzia  rodków pomi dzy kraje cz onkowskie, który 
dokonywany jest przy pomocy okre lenia udzia u liczby pni pszczelich w danym kraju, do 
ogólnej liczby pni pszczelich we Wspólnocie (Bolis ga, 2004). 

W latach 2005-2016 Agencja Rynku Rolnego wyp aci a w ramach Krajowych 
Programów Wsparcia Pszczelarstwa ponad 206 mln z . Zauwa alny jest stopniowy wzrost 
wyp acanego wsparcia w poszczególnych latach (rys. 2), który przyjmuje charakter trendu 
liniowego, dlatego w nast pnych latach mo na si  spodziewa  kolejnych wzrostów 
wyp aconych rodków. Sytuacja taka mo e mie  miejsce z jednej strony ze wzgl du na 
rosn c  liczb  pni pszczelich, z drugiej za  na coraz lepsze i pe niejsze wykorzystanie 
przyznawanych przez UE rodków.  

 

Rys. 2. Wyp aty netto w ramach programów "Wsparcia rynku produktów pszczelich" (mln z ) 

Fig. 2. Net payments under the "Supports for bee products market" programs (PLN m) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ze sprawozda  ARR (2005-2016). 

Celem artyku u jest okre lenie roli rodków pochodz cych z Unii Europejskiej 

w rozwoju pszczelarstwa w województwie wielkopolskim na przyk adzie Wojewódzkiego 

Zwi zku Pszczelarzy w Poznaniu. Województwo wielkopolskie nale y do województw, 

w których pszczelarstwo ma najwi ksze znaczenie gospodarcze. Wi e si  to g ównie ze 

spor  powierzchni  upraw ro lin entomofilnych takich jak rzepak. Dlatego istotne jest 

okre lenie stanu pasiek w tym województwie, a tak e perspektyw ich rozwoju, zw aszcza 

w aspekcie mo liwo ci wsparcia pszczelarstwa rodkami pochodz cymi z Unii Europejskiej. 
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Dane i metody  

W województwie wielkopolskim istnieje cznie pi  organizacji zrzeszaj cych 

pszczelarzy. W zwi zku z tym niezwykle trudne by oby pozyskanie porównywalnych 

danych dla ka dej z tych niezale nych od siebie organizacji. Dlatego zdecydowano si  

pozyska  dane z Wojewódzkiego Zwi zku Pszczelarzy w Poznaniu (WZP), który ma 

najwi ksze znaczenie i zrzesza najwi ksz  liczb  pszczelarzy. Jego udzia  w pszczelarstwie 

wielkopolskim ogó em prezentuje tabela 1. Przyj to za o enie, e organizacja ta b dzie 

stanowi a punkt odniesienia do okre lenia sytuacji pszczelarstwa w Wielkopolsce 

w kontek cie otrzymywanych rodków z UE w ramach Programów Wsparcia Rynku 

Produktów Pszczelich.  

G ównym materia em ród owym poddanym analizie s  niepublikowane dane 

Wojewódzkiego Zwi zku Pszczelarzy w Poznaniu dotycz ce ilo ciowych i finansowych 

efektów wdra ania Programów Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Dane te dotycz  

ostatniego sezonu Programu na lata 2010-2013 a tak e wszystkich trzech sezonów 

Programu 2013-2016. W opisie bada  przyj to uproszczone nazewnictwo kierunków 

wsparcia stosowane przez WZP. Dane pochodz  z projektów Programów tworzonych przez 

zarz d WZP, a tak e z umów dotycz cych przyznania wsparcia w ramach poszczególnych 

kierunków. Na tej podstawie okre lono liczb  beneficjentów oraz kwoty przeznaczane na 

poszczególne dzia ania.  

W celu okre lenia znaczenia pszczelarstwa dla gospodarski (w tym g ównie dla 

rolnictwa), skorzystano z danych G ównego Urz du Statystycznego oraz Instytutu 

Ogrodnictwa (Oddzia  Pszczelnictwa). Ponadto u yto danych ze sprawozda  Agencji 

Rynku Rolnego (dotycz cych wielko ci rodków wyp acanych w ramach Programów 

Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich). Bardzo istotnym materia em pierwotnym by y 

wyniki badania ankietowego przeprowadzonego podczas Wielkopolskiego Forum 

Pszczelarskiego w Sielinku. Respondentami byli cz onkowie Wojewódzkiego Zwi zku 

Pszczelarzy w Poznaniu w liczbie 133 osób. Pytania zawarte w ankiecie dotyczy y 

uczestnictwa pszczelarzy w Programie w przesz o ci, ch ci uczestnictwa w przysz o ci, a 

tak e preferencji odno nie zmiany wielko ci pasiek. Dane zosta y poddane analizie 

ilo ciowej oraz jako ciowej. Dzi ki temu mo liwe sta o si  okre lenie podej cia 

wielkopolskich pszczelarzy do otrzymywanych z UE rodków, a tak e ustalenie wp ywu, 

jakie maj  na rozwój pasiek.  

Aby zrealizowa  g ówny cel artyku u, w opracowaniu oraz ocenie materia u 

badawczego pos u ono si  nast puj cymi metodami: porównawcz , opisow , graficzn , 

tabelaryczn , a tak e analizy przyczynowo-skutkowej.  

Wyniki bada   

Jak podaj  dane Instytutu Ogrodnictwa w Pu awach, liczba pszczelarzy w województwie 

wielkopolskim zwi ksza a si  systematycznie w latach 2012-2017, osi gaj c w ostatnim roku 

analizy 5680 pszczelarzy. Podobna tendencja mia a miejsce w WZP, gdzie w 2017 roku 

zrzeszonych by o 1411 osób, co stanowi o niespe na 25% wielkopolskich pszczelarzy ogó em. 

Wzrasta a tak e liczba pni pszczelich. W 2017 roku niespe na 41 tysi cy pni nale cych do 

cz onków WZP, stanowi o ponad 32% pni w Wielkopolsce ogó em. Wy szy udzia  w strukturze 

pni pszczelich ni  w strukturze pszczelarzy wiadczy o wi kszej koncentracji pni pszczelich w 
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pasiekach zrzeszonych w WZP. Pszczelarze WZP posiadaj  wi ksze pasieki od pozosta ych 

pszczelarzy w Wielkopolsce rednio o 5 uli. 

Tabela 1. Wojewódzki Zwi zek Pszczelarzy w Poznaniu na tle pszczelarstwa w Wielkopolsce  

Table 1. Participation of the Provincial Union of Beekeepers in Pozna  in the beekeeping of Greater Poland 

Rok 

Województwo wielkopolskie ogó em* 
Wojewódzki Zwi zek Pszczelarzy 

w Poznaniu 

Udzia  WZP  
w województwie 
wielkopolskim 

Liczba 
pszczelarzy 

Liczba pni 
pszczelich 

rednia 
wielko  
pasieki 

Liczba 
pszczelarzy 

Liczba pni 
pszczelich 

rednia 
wielko  
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 okre lona na podstawie danych z Powiatowych Inspektoratów 
Weterynarii  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu oraz „Sektor pszczelarski w Polsce…” 

(2017). 

Wielkopolskie pasieki rokrocznie otrzymuj  ponad dwa miliony z otych w ramach 

Programów wsparcia pszczelarstwa (tab. 2). Znacz c  cz  tej sumy wyp acana jest 

pszczelarzom WZP, którzy otrzymuj  nieco ponad 1/3 kwoty przeznaczonej dla 

województwa wielkopolskiego. To zdecydowanie wy szy udzia  w strukturze wyp at, ni  

udzia  pszczelarzy w ich ogólnej liczbie. Ponadto wska nik udzia u WZP w wyp atach dla 

Wielkopolski jest rednio o 2 punkty procentowe wy szy ni  wska nik udzia u pni 

pszczelich. wiadczy to o lepszym wykorzystaniu mo liwych do pozyskania rodków.  

Tabela 2. Wyp aty rodków 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 ogó em 

(tys. z ) 

Wojewódzki Zwi zek 

Pszczelarzy w Poznaniu 

(tys. z ) 

Udzia  WZP w wyp atach rodków 

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 

cznie: 8 495 2 884 34,0 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu oraz Sprawozda  z dzia alno  ARR (2013-

2016) 

Powy sze wnioski potwierdzaj  tak e dane zawarte w tabeli 3, dotycz ce wysoko ci 

wyp at rodków finansowych w ramach programów wsparcia pszczelarstwa w przeliczeniu 

na jednego pszczelarza oraz jeden pie  pszczeli. Cz onkowie WZP w ka dym 
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z analizowanych sezonów otrzymywali rednio wi ksze wsparcie. Co prawda w przypadku 

cz ci kierunków wysoko  mo liwych do uzyskania rodków finansowych jest 

uzale niona od wielko ci pasieki (np. w przypadku zakupu sprz tu pszczelarskiego limit 

stanowi iloczyn posiadanych pni pszczelich oraz kwoty 50 z ), co sprawia, e w sytuacji 

wy szej redniej wielko ci pasiek niejako automatycznie zwi ksza si  finansowanie na 

jedn  pasiek . Dzi ki temu pasieki zrzeszone w WZP otrzymywa y w latach 2012-2016 

rednio o 170 z  wi cej rocznie w przeliczeniu na jedn  pasiek . Je eli chodzi natomiast o 

wsparcie na jeden pie  pszczeli, to ule w WZP by y równie  lepiej dofinansowywane, 

jednak tutaj ró nica nie jest tak wyra na: rednio o 0,60 z  wi cej ni  w przypadku 

pozosta ych pasiek w Wielkopolsce.   

Jak wykazano, Wojewódzki Zwi zek Pszczelarzy w Poznaniu jest znacz cym 

beneficjentem rodków pochodz cych z programów wsparcia pszczelarstwa. W dalszej 

cz ci artyku u skoncentrowano si  na efektach ilo ciowych oraz finansowych wdra anych 

przez niego dzia a . 

Tabela 3. Wyp aty rodków finansowych z Programów „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” 

w poszczególnych sezonach w przeliczeniu na jednego pszczelarza oraz jeden pie  pszczeli w województwie 

wielkopolskim oraz w Wojewódzkim Zwi zku Pszczelarzy w Poznaniu (z ) 

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 Pozna  (PLN) 

Sezon 
Wsparcie na pszczelarza Wsparcie na pie  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 

rednio: 425 596 19,2 19,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu, Sprawozda  z dzia alno  ARR (2013-2016) 

oraz „Sektor pszczelarski w Polsce…” (2012-2017). 

Zdecydowanie dominuj cymi kierunkami wsparcia w strukturze wyp at rodków by  

zakup sprz tu pszczelarskiego oraz zakup leków (tab. 4). 

Tabela 4. Wyp aty rodków finansowych w ramach poszczególnych kierunków wsparcia (tys. z ) 

Table 4. Payments of funds under individual support directions (PLN thousand) 

Sezon 
Zakup pszczó  Zakup sprz tu 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 

cznie: 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* P - kwota w projekcie, U – kwota 

w umowie). 
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cznie w trakcie trwania czterech edycji Programu na ka de z tych dzia a  

wydatkowano ponad milion z otych. Zaledwie 3,8 tys. z  przeznaczono na analizy jako ci 

miodu. Stosunkowo niewielkie rodki przekazano tak e na zakup lawet ( cznie 59,6 tys. 

z ) oraz na szkolenia (56,2 tys. z ). Zauwa alne s  tak e pewne tendencje dotycz ce 

wielko ci wyp aconego wsparcia w poszczególnych kierunkach. Na przestrzeni 

analizowanych sezonów wzrasta o finansowanie zakupu sprz tu pszczelarskiego, z kolei 

coraz mniej rodków wyp acano na zakup pszczó  oraz leków.  

Efekty ilo ciowe okre laj  liczb  zakupionych jednostek danego rodzaju produktu 

w ramach ka dego kierunku wsparcia (tab. 5). W uj ciu tym, zarówno zaplanowano jak 

i zakupiono najwi cej leków (w ich sk ad wchodz  g ównie leki wspomagaj ce zwalczanie 

warrozy). cznie w ci gu czterech sezonów w ramach programu zakupiono niespe na 35 

tys. jednostek lekowych (z ponad 50 tys. planowanych do zakupu). Spore zainteresowanie 

budzi  tak e zakup pszczó  (zarówno matek pszczelich jak i odk adów2, których liczb  

w niniejszej analizie zsumowano): cznie zakupiono niespe na 13 tys. matek pszczelich 

oraz odk adów. Zrealizowano tak e sporo inwestycji zwi zanych z zakupem sprz tu 

pszczelarskiego, cznie ponad 4 tys. sztuk. Nadmieni  jednak nale y, e do skorzystania 

z dofinansowania do zakupu sprz tu uprawnieni byli tylko pszczelarze, których pasieki 

liczy y co najmniej 20 pni  pszczelich. Drugim z ogranicze  jest maksymalna wielko  

ekonomiczna gospodarstwa lub pasieki, ustalona na poziomie 4 ESU3. Te wymagania 

wykluczaj  najmniejszych pszczelarzy z jednej strony, oraz osoby prowadz ce dodatkowo 

gospodarstwa rolne z drugiej. Z kolei do zakupu pszczó  oraz leków w ramach programu 

upowa nieni s  wszyscy cz onkowie Zwi zku.  

Tabela 5. Efekty ilo ciowe 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 pszczó  Zakup sprz tu Zakup leków Zakup lawet Szkolenia Analizy 

P* Z* P Z P Z P Z P Z P Z 

2012/2013 6000 3264 333 351 13900 6936 10 7 4 4 0 0 

2013/2014 4200 3004 1731 1300 17700 7759 3 3 7 7 40 16 

2014/2015 4050 3229 1456 1228 10440 9050 4 4 6 6 0 0 

2015/2016 4110 3447 1491 1186 11700 10594 4 4 6 6 20 20 

cznie: 18360 12944 5011 4065 53740 34339 21 18 23 23 60 36 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* P- planowana ilo , Z – zakupiona ilo ). 

Bardzo nag o nionym w mediach kierunkiem wsparcia jest zakup lawet 

umo liwiaj cych mobilno  pasiek i przemieszczanie si  w rejony, gdzie wyst puj  

najlepsze po ytki. Jak jednak mo na zauwa y , w praktyce niewielu pszczelarzy 

                                                 
2 Ró nica pomi dzy matk  pszczel  a odk adem polega na tym, e odk adem pszczelim nazywamy plastry 

z pokarmem i czerwiem wraz z obsiadaj cymi je pszczo ami, które zosta y pobrane z jednej lub kilku rodzin 

i umieszczone w nowym ulu, stanowi c w pe ni samodzieln  rodzin  pszczel . Matka pszczela jest natomiast 

samodzielnie umieszczana w ulu, w którym ju  znajduj  si  pszczo y. Najcz ciej wprowadza si  j  w celu 

poprawy w a ciwo ci genetycznych posiadanych pszczó . 
3 Jednostka ESU (European Size Unit) wyra a wielko  ekonomiczn  gospodarstw i okre lana jest na podstawie 

standardowej nadwy ki bezpo redniej produkcji; 1 ESU=1200 EUR. 
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zdecydowa o si  na skorzystanie z tej formy wsparcia. W trakcie czterech sezonów 

zakupiono zaledwie 18 lawet.  

W ramach Programu mo liwe by o tak e korzystanie ze szkole , które organizowa  

WZP (liczby w tabeli dotycz  godzin ich trwania). Najmniej popularnym dzia aniem 

okaza y si  analizy jako ci miodu, z których skorzystano tylko w dwóch sezonach, cznie 

pobieraj c do bada  36 próbek. 

Poza liczb  zakupionych w ramach wsparcia jednostek, istotna jest tak e liczba 

beneficjentów, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach poszczególnych kierunków (tab. 

5). W tym aspekcie równie  dominowa  zakup leków, z którego corocznie korzysta o ponad 

tysi c pszczelarzy (w trakcie 4 lat 4646 osób). Zakupu pszczó  dokonywa o pomi dzy 515 

a 609 beneficjentów ( cznie 2303osoby). Ponad 200 pasiek rocznie dokonywa o inwestycji 

w sprz t korzystaj c ze wsparcia, a cznie w badanych latach 18 zakupi o lawety do 

transportu pszczó . W szkoleniach wzi o udzia  1450 pszczelarzy, a próbki do bada  

jako ci miodu w ci gu czterech lat pobrano z zaledwie 6 pasiek.  

Tabela 6. Efekty ilo ciowe Programów „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” w analizowanych latach: liczba 

planowanych beneficjentów oraz beneficjentów, którym wyp acono rodki 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 pszczó  Zakup sprz tu 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 

cznie: 2755 2303 5011 933 5130 4646 21 18 1450 1450 14 6 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* P- planowana liczba beneficjentów,  

Z – liczba beneficjentów, którym wyp acono rodki finansowe) 

Jedynym dzia aniem zrealizowanym w stu procentach w stosunku do zaplanowanej 

liczby zarówno jednostek jak i beneficjentów by y szkolenia (tab. 7). Mo na to t umaczy  

faktem posiadania najwi kszej kontroli nad tym dzia aniem przez zarz d WZP, gdy  to 

w a nie zarz d organizuje i przeprowadza szkolenia, dzi ki czemu mo e w pe ni 

wykorzysta  zaplanowane na ten cel rodki. Pod wzgl dem liczby zakupionych jednostek 

w odniesieniu do liczby planowanych do zakupu, satysfakcjonuj co zosta y zrealizowane 

dzia ania zwi zane z zakupem lawet (86%) oraz zakupem sprz tu (81%). Najmniej 

jednostek zaplanowanych do zakupu zrealizowano w ramach dzia ania analiz miodu (60%) 

oraz zakupu leków (64%). Pszczelarze najch tniej korzystali z zakupu leków, lawet, 

pszczó  oraz sprz tu. We wszystkich tych dzia aniach poziom wykorzystania programu pod 

wzgl dem liczby beneficjentów wynosi  niespe na 80% lub wi cej. Warto odnotowa , e w 

sezonie 2012/2013 zakupiono o 5% jednostek sprz tu wi cej ni  pierwotnie planowano. 

wiadczy  to mo e o lepszym planowaniu dzia a  przez WZP w kolejnych latach z jednej 

strony, a tak e wi kszym zainteresowaniem w ród pszczelarzy z drugiej. 
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Tabela 7. Wykorzystanie programu w uj ciu ilo ciowym 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 pszczó  Zakup sprz tu Zakup leków Zakup lawet Szkolenia Analizy 

J* B* J B J B J B J B J B 

2012/2013 54 72 105 76 50 84 70 70 100 100 - - 

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 

cznie: 71 84 81 78 64 91 86 86 100 100 60 42 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* J- jednostki inwestycyjne, B - 

beneficjenci). 

Ka dy z kierunków wsparcia posiada okre lony poziom zwrotu kosztów 

kwalifikowanych inwestycji (tab. 8). W przypadku szkole  oraz analiz jako ci miodu 

z Programu finansowana jest ca o  kosztów ich realizacji4. Pszczelarze otrzymuj  80% 

zwrotu kosztów zakupu leków, 70% kosztów zakupu pszczó  oraz 60% zakupu sprz tu 

i lawet. Refundacja tak jak w przypadku innych form wsparcia z UE nie obejmuje podatku 

od towarów i us ug.  

Najpe niej wykorzystanymi kierunkami wsparcia na przestrzeni analizowanego okresu 

by y zakup sprz tu pszczelarskiego oraz szkolenia. W ich ramach wydatkowano niespe na 

90% planowanych do zrealizowania rodków. W pozosta ych dzia aniach zak adany 

pierwotnie plan finansowy zrealizowano w granicach od 61,2 do 71,7%. Niepe ne 

wykorzystanie rodków finansowych przez pszczelarzy mo e wiadczy  o pewnej 

nieefektywno ci i niech ci do korzystania z dzia a  Programu. Z drugiej jednak strony 

mo e to by  oznaka sprawno ci dzia ania zarz du WZP, który dzi ki zaplanowaniu 

wy szych kwot wsparcia w poszczególnych kierunkach umo liwia skorzystanie ze 

wsparcia wszystkim ch tnym pszczelarzom, którzy spe niaj  warunki dotycz ce 

poszczególnych dzia a . wiadczy to tak e o dalszym potencjale rozwoju wielkopolskich 

pasiek, które w kolejnych okresach programowania mog  w jeszcze wi kszym stopniu 

korzysta  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 pszczó  Zakup sprz tu Zakup leków Zakup lawet Szkolenia Analizy 

PW* W* PW W PW W PW W PW W PW W 

2012/2013 

70 

58,5 

60 

79,0 100 61,6 

60 

70,0 

100 

69,1 

100 

- 

2013/2014 60,7 78,5 

80 

67,9 78,2 96,8 40,0 

2014/2015 65,2 99,4 82,7 88,1 99,9 - 

2015/2016 60,8 99,7 79,7 64,3 100,0 100,0 

cznie: - 61,2 - 88,5 - 71,6 - 71,7 - 88,1 - 61,6 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu (* PW- procentowy poziom wsparcia, W- 

wykorzystanie rodków). 

                                                 
4 W sezonie 2012/2013 w stu procentach by  tak e finansowany zakup leków.  
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Reasumuj c, cznie w trakcie czterech sezonów Programu Wsparcia Rynku 

Produktów Pszczelich realizowanego przez Wojewódzki Zwi zek Pszczelarzy w Poznaniu, 

najwi kszy udzia  w strukturze finansowania poszczególnych kierunków wsparcia mia  

zakup sprz tu (40,6%). Znacz c  cz  stanowi y tak e zakup leków (34,4%) oraz zakup 

pszczó  (21,1%). Marginalne znaczenie mia y pozosta e dzia ania ( adne z nich nie 

przekroczy o udzia u na poziomie 2%). Szczegó owa struktura wyp aconych rodków 

zosta a przedstawiona na rysunku 4.  

Bardzo istotnym elementem bada  dope niaj cym pe en obraz realizacji Programu 

Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich przez WZP w Poznaniu by y badania ankietowe, 

które mia y na celu zapoznanie si  z preferencjami pszczelarzy dotycz cymi wsparcia 

pszczelarstwa rodkami pochodz cymi z UE oraz okre lenia ich zadowolenia i ch ci 

skorzystania ze rodków w przysz o ci. 64,66% zapytanych pszczelarzy korzysta o ze 

wsparcia w ramach Programów Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. 88,37% 

z korzystaj cych ze wsparcia do tej pory oraz 70,21% pszczelarzy, którzy nie korzystali ze 

wsparcia, chce z niego skorzysta  w przysz o ci. 92,86% pszczelarzy korzystaj cych 

3 razy, 85,71% korzystaj cych 2 razy, 76,67% korzystaj cych 1 raz oraz 70,21% nie 

korzystaj cych ani razu chce skorzysta  z finansowania w przysz o ci. Wynika z tego fakt, 

e im wi cej razy pszczelarze uczestniczyli w programie wsparcia, tym bardziej chc  

uczestniczy  po raz kolejny. Spo ród wszystkich badanych 51,88% chce powi ksza  

pasiek , w tym 47,19% korzystaj cych oraz 57,45% nie korzystaj cych do tej pory. 

Spo ród chc cych korzysta  ze wsparcia 57,80% chce powi kszy  pasiek , z kolei 36,70% 

nie zamierza zmienia  jej rozmiarów. Mo na zatem uzna , e wi kszo  pszczelarzy 

uzale nia powi kszenie pasieki od otrzymanego w przysz o ci wsparcia. 

 

Rys. 4. Struktura wyp aconych rodków 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 Pozna  under the "Support of the Bee 

Products Market" programs in 2012-2016 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WZP w Poznaniu. 
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Podsumowanie 

Pszczelarstwo w województwie Wielkopolskim ma niezwykle istotne znaczenie 

gospodarcze. wiadczy o tym przede wszystkim area  upraw ro lin entomofilnych, takich 

jak rzepak. Dlatego tak wa ne jest, aby w jak najwi kszym stopniu zapewni  odpowiednie 

napszczelenie, dzi ki czemu mo liwe b dzie zapylanie wszystkich ro lin, które tego 

wymagaj . W ród zapylaczy najwi ksze znaczenie ma pszczo a miodna, która 

w dzisiejszych czasach dla  w a ciwego rozwoju wymaga odpowiedniej opieki, któr  

zapewniaj  jej osoby zajmuj ce si  pszczelarstwem. To w a nie zapylanie ro lin jest 

g ówn  przes ank  do u ytkowania pszczó , a efekty z tego p yn ce mo na zaliczy  do 

kategorii dóbr publicznych, poniewa  przynosz  korzy ci ca emu spo ecze stwu. W pe ni 

uzasadnia to podejmowanie dzia a  wspieraj cych pasieki, zw aszcza tych wdra anych 

przez Uni  Europejsk . W Polsce dzia ania te s  realizowane przy pomocy Programów 

Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich, które bezpo rednio do pasiek s  implementowane 

przez poszczególne zwi zki pszczelarzy.  

Jak wykaza a analiza, pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Zwi zku Pszczelarzy w 

Poznaniu stanowi  oko o ¼ wszystkich pszczelarzy w Wielkopolsce, jednak w ich 

pasiekach wyst puje wi ksza koncentracji pni pszczelich ( rednio o 5 uli w pasiece).  

rodki pochodz ce z UE w znacz cym stopniu przyczyniaj  si  do rozwoju 

wielkopolskiego pszczelarstwa. Jednak pomimo ich istotnego znaczenia, nadal nie s  

wykorzystywane w ca o ci. Z drugiej strony powoduje to istnienie potencja u do dalszego 

rozwoju pasiek. Dominuj cymi kierunkami wsparcia s  zakup sprz tu, zakup leków oraz 

zakup pszczó , za  pozosta e kierunki maj  marginalne znaczenie. Najwi ksza liczba 

beneficjentów korzysta a jednak z zakupu leków, zakupu pszczó  oraz szkole . Im wi cej 

razy pszczelarze uczestniczyli w programie wsparcia, tym bardziej chc  uczestniczy  po 

raz kolejny. Wi kszo  pszczelarzy, którzy nie korzystali do tej pory ze wsparcia, a tak e    

tych chc cych korzysta  z programów w przysz o ci, zamierza powi kszy  pasiek . 

Rezultaty niniejszych bada  wskazuj  na potrzeb  dalszej i jeszcze bardziej dog bnej 

eksploracji zagadnie  zwi zanych z ekonomik  pszczelarstwa oraz jego wsparcia przy 

pomocy rodków pomocowych pochodz cych z Unii Europejskiej. Nale a oby tak e 

okre li  zasadno  tego wsparcia, zw aszcza w kontek cie wynagradzania pszczelarzy za 

wiadczone dobra publiczne, co planowane jest w dalszych badaniach zwi zanych 

z omawianym zagadnieniem.  
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Ukrainy 

Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy 
mi dzynarodowego handlu miodem pszczelim 

The Application of a Gravitational Model for Analyzing 
of International Trade in Bee Honey 

Synopsis. Celem artyku u jest okre lenie cech funkcjonowania i identyfikacja trendów w rozwoju 

wiatowego rynku miodu. Aby zidentyfikowa  czynniki wp ywaj ce na wiatowy handel miodem, 

zastosowano model grawitacyjny, a mianowicie jego odmian  dla pojedynczego produktu. Dane 

statystyczne dotycz ce handlu mi dzynarodowego pozyskano z baz wiatowych organizacji i u yto do 

ilo ciowego okre lenia tego modelu. W wyniku analizy ekonometrycznej danych panelowych 

zidentyfikowano determinanty wiatowego handlu miodem i potwierdzi a zasadno  zastosowania 

modelu grawitacyjnego do oceny tego rynku. 

S owa kluczowe: miód pszczeli, mi dzynarodowy 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 

Spo ród prawie wszystkich naturalnych produktów spo ywczych, miód pszczeli jest 

jednym z najbardziej wyj tkowych pod wzgl dem znaczenia dla ludzi i historii produkcji. 

Bior c pod uwag  obecny stan rozwoju naukowego i technologicznego, spo ecze stwo jest 

bardzo uzale nione od pszczó , zw aszcza od wyników ich dzia alno ci – zapylania 
wi kszo ci ro lin rolniczych. Warto  ekonomiczna zapylania g ównych upraw przez 
owady jest 10-15 razy wi ksza ni  warto  miodu (Majewski, 2016). Miód i inne produkty 
pszczele s  produktami ubocznymi g ównej funkcji pszczó , a przychody uzyskane ze 
sprzeda y miodu mo na uzna  za wynagrodzenie us ug zapylania. Wydajno  
ekonomiczna pszczelarstwa jest wa nym elementem wspierania wystarczaj cej liczby pni 
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pszczelich, a zdolno  pszczelarstwa do wiadczenia koniecznych us ug zapylania zale y 
bezpo rednio od sytuacji na rynku miodu. 

Pszczelarstwo pe ni bardzo wa n  funkcj  interdyscyplinarn , poniewa  miód, py ek 
kwiatowy, wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele s  pozyskiwane od pszczó , s  
szeroko stosowane zarówno w przemy le spo ywczym, jak i farmaceutycznym. W 
ostatnich latach rola pszczó  dla rodowiska sta a si  bardziej widoczna w Europie i 
Stanach Zjednoczonych w zwi zku z problemem masowej mierci pszczó  (Tapparo i in., 
2012). Jednak w krajach b d cych g ównymi producentami i eksporterami miodu g ówne 
problemy pszczelarstwa dotycz  sytuacji ekonomicznej, jak: s abe powi zania rynkowe, 
niska przejrzysto  cenowa, niewystarczaj ce umiej tno ci pracy, ograniczony dost p do 
kredytu i niezdolno  do przeprowadzania testów jako ci (Bradbear, 2009). 

Obrót wiatowego rynku miodu, którego udzia  w ogólnej warto ci produktów 
pszczelich jest nie mniejszy ni  90%, jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi 
sektorami rolnictwa. W 2017 r. warto  produktów pszczelich wytworzonych na wiecie 
wynios a 8,8 mld USD, w tym miód – 8 mld USD. Jednocze nie na rynek wiatowy 
dostarczono 690 tysi cy ton miodu o warto ci 2,4 mld USD, a w latach 2008-2018 
wiatowy rynek produktów pszczelarskich pod wzgl dem warto ci wzrasta  o 2% rocznie. 

Trend ten jest charakterystyczny zarówno dla krajów rozwini tych, jak i rozwijaj cych si . 
W omawianym okresie znacznie zwi kszy  si  wywóz miodu z Ukrainy, Nowej Zelandii, 
Brazylii, Meksyku, Argentyny, Turcji i innych "krajów miodu". Nieznacznie zmniejszony 
zosta  eksport miodu z Chin i Wietnamu. 

Rosn ca wiadomo  zdrowotna w ród konsumentów na temat korzy ci zdrowotnych 
jest g ównym czynnikiem przyczyniaj cym si  do wzrostu globalnego rynku miodu 
w wi kszo ci regionów. W ostatnich latach na wiatowym rynku miodu maj  miejsce 
kardynalne zmiany: rosn ce wymagania co do jako ci tego produktu, zmieniaj cy si  uk ad 
si  w pierwszej dziesi tce producentów i eksporterów, nasilaj ca si  konkurencyjna walka 
mi dzy nimi i konflikty handlowe. Globalizacja znacznie zaostrzy a konkurencj  
o obiecuj ce rynki, które obejmowa y dziesi tki krajów – producentów, eksporterów 
i importerów miodu. 

Jednocze nie, w obliczu globalizacji wiatowej gospodarki i liberalizacji handlu, rz dy 
wielu krajów podejmuj  energiczne dzia ania w celu ochrony interesów swoich 
producentów i eksporterów miodu, aby zapewni  im bezpo redni  i po redni  pomoc. 
W czenie produktów rolnych do handlu mi dzynarodowego zale y od krajowej polityki 
rolnej, która rozwija si  w sferze produkcji, ochrony importu i ekspansji eksportu (Dascal i 
in., 2002). Mi dzynarodowy handel miodem wykazuje spadek udzia u w handlu ogó em, 
ale jednocze nie pozostaje najbardziej chronionym sektorem w wielu krajach, zw aszcza 
tych najbardziej rozwini tych, które prowadz  krajow  polityk  wsparcia dla lokalnych 
producentów miodu. 

Pszczelarstwo jest szeroko reprezentowane w badaniach akademickich, jednak rynek 
miodu w perspektywie globalnej jak dot d nie by  szeroko dyskutowany w rodowisku 
akademickim. Wi kszo  bada  ekonomicznych dotycz cych produktów pszczelich jest 
bezpo rednio zwi zana z aspektami rodowiskowymi. Najcz ciej rozpatrywane problemy 
zwi zane s  z wysokim poziomem wykorzystania chemikaliów w rolnictwie, co 
negatywnie wp ywa na kondycj  rodzin pszczelich i jako  miodu, co z kolei negatywnie 
wp ywa na stan ogrodnictwa i produkcji ro linnej oraz mo liwo ci eksportowe krajów 
produkuj cych miód (Ören i in., 2010; Yamei i Zhihua, 2012; Adgaba i in., 2014). 
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Cz  artyku ów dotycz cych ekonomiki pszczelarstwa opiera si  g ównie na ró nych 
aspektach mikroekonomicznych, w tym na g ównych wska nikach ekonomicznych 
produkcji miodu, analizie spo eczno-ekonomicznej pszczelarstwa, profilach pszczelarskich 
i czynnikach wp ywaj cych na wprowadzenie ulepszonych technologii pszczelarskich 
(Vural, 2010; Pîrvu oiu i Popescu, 2011; Garcia, 2018). W ród tematów bada  znalaz a si  
równie  budowa modelu pszczelarstwa, który obejmuje dynamik  w ci gu i pomi dzy 
latami w populacji pszczó  miodnych lub modelowanie rynku us ug zapylania przez 
pszczo y miodne (Rucker i in., 2012; Champetier i in., 2015; ak, 2017). 

Badania empiryczne mi dzynarodowego handlu produktami rolnymi mog  by  oparte 
na "modelu przyci gania", jednym z najpopularniejszych modeli ekonometrycznych w 
handlu mi dzynarodowym, uwzgl dniaj cym handel dwustronny jako funkcj  wielko ci 
gospodarki partnerów handlowych, po o enie geograficzne, koszty transakcji (koszty 
transportu, koszty administracyjne bariery). Niemniej jednak istnieje tylko kilka bada  
opartych na modelu grawitacji w odniesieniu do jednego produktu rolnego lub grupy 
towarów i, o ile mo na to oceni  na podstawie dost pnej literatury, adno z nich nie by o 
powi zane z rynkiem miodu. 

Dlatego g ównym celem artyku u jest okre lenie mo liwo ci wykorzystania modelu 
grawitacji jako narz dzia do analizy globalnego handlu miodem. Stosuj c standardowe 
metody analizy ekonometrycznej danych panelowych, zostanie przetestowana hipoteza, e 
w odniesieniu do mi dzynarodowego handlu produktami pszczelarskimi warto  eksportu 
lub importu danego kraju jest pozytywnie uzale niona od jego PKB, poniewa  produkcja 
okre la poda  towarów przeznaczonych na eksport, PKB kraju importuj cego, poniewa  
okre la zdolno  produkcyjn , wielko  rynku i popyt na import, i ujemnie z kosztów 
transportu, które rosn  wraz ze wzrostem odleg o ci mi dzy krajami. Ponadto oczekuje si , 
e obecno  ró nego rodzaju umów handlowych mi dzy krajami ma pozytywny wp yw na 

przep ywy eksportowe produktów pszczelich. 
Handel miodem jest wa ny albo jako potencjalne ród o dochodu, albo jako g ówne 

ród o importu tego rodzaju ywno ci, zw aszcza, e coraz wi ksza cz  produkcji miodu 
jest przedmiotem wymiany mi dzynarodowej. To dyktuje potrzeb  analizy szans i 
perspektyw na globalnym rynku miodu, badanie "regu  gry" i sytuacji na tym rynku. 
Potwierdza to znaczenie badania mi dzynarodowego handlu produktami pszczelimi, który 
jest wa nym czynnikiem wzrostu gospodarczego, stabilno ci politycznej i ma kluczowe 
znaczenie dla krajowych strategii bezpiecze stwa ywno ciowego dla wielu krajów 
rozwijaj cych si . Identyfikacja kluczowych czynników na globalnym rynku miodu 
pomo e uzyska  pe ny obraz rynku, g biej zrozumie  obecne trendy rynkowe i oceni  
przysz e perspektywy rynkowe dla poszczególnych struktur biznesowych i ca ych krajów. 

Przegl d literatury 

Klasyczna teoria handlu mi dzynarodowego, oparta na zasadzie przewagi 
komparatywnej, dostarcza wyja nienia mi dzynarodowej specjalizacji jako przyczyny 
mi dzynarodowej wymiany, ale pozostawia poza badaniem szereg czynników, które mog  
mie  znacz cy wp yw na towary i geograficzn  struktur  handlu. Luka ta jest wype niona 
empirycznymi metodami bada , z których najbardziej znanym jest „model Tinbergena" 

(Tinbergen i Hekscher, 1962). Model grawitacji jest ekonomiczn  analogi  prawa Isaaca 

Newtona, który mówi, e dwie cz stki materii s  do siebie przyci gane z si  Fij, wprost 
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proporcjonaln  do iloczynu ich mas Mi i Mj, sta  grawitacji G, i odwrotnie proporcjonaln  

do kwadratu odleg o ci Dij mi dzy nimi: 

 
2
ij

D

jMiM

G
ij

F  (1) 

G ówn  ide  stoj c  za podej ciem grawitacyjnego modelu handlu jest obrót handlu 

zagranicznego, który jest bezpo rednio zale ny od potencja u gospodarczego krajów 

handluj cych oraz od odwrotno ci odleg o ci mi dzy nimi. Klasyczna wersja modelu 

opiera si  na dwóch zmiennych, a mianowicie: produkcie krajowym brutto (PKB), który 

charakteryzuje wielko  gospodarki oraz geograficzn  odleg o  mi dzy krajami 

handlowymi, wp ywaj c  na koszty transportu. Kolejne pochodne oryginalnego modelu 

bior  równie  pod uwag  heterogeniczno  firm pod wzgl dem produktywno ci, 

wyja niaj  zerowy handel wielu krajów i asymetryczne przep ywy handlowe, a tak e 

badaj  wp yw innych czynników, takich jak wspólny j zyk, wspólna granica, 

przynale no  do jednego bloku handlowego. 

Serrano i Pinilla (2010) dokonali analizy wp ywu ró nych czynników na dwustronny 

handel rolny, produkcj  i handel ogólny w latach 1963-2000 na reprezentatywnej próbie z 

40 krajów stosuj c  model grawitacyjny. Wyniki wyra nie pokazuj , e niska elastyczno  

popytu na produkty rolne i produkty ywno ciowe, ich niewielki udzia  w handlu 

wewn trzprzemys owym, jak równie  wysoki poziom protekcjonizmu, na który s  

nara eni, s  g ównymi przyczynami ich stosunkowo powolnego wzrostu oraz utraty udzia u 

znaczenia produktów rolnych i ywno ci na rynku mi dzynarodowym. 

Koo i in. (1994) zbudowali model, aby okre li  czynniki wp ywaj ce na wiatowy 

handel mi sem i produktami mi snymi. Teoretycznie uzasadniaj c mo liwo  zastosowania 

modelu grawitacyjnego dla jednej grupy produktów, jednocze nie zauwa aj c, e u ycie 

modelu grawitacyjnego dla jednego produktu lub bran y jest mo liwe tylko przy u yciu 

danych panelu. W nowszych badaniach Witt i Witt (1995) skonstruowali model 

grawitacyjny do szacowania przep ywów turystycznych, Walsh (2018) – handlu us ugami, 
Dascal i in. (2002) – handlu winem. 

Fontagné i in. (2005) ocenili wp yw rodowiska instytucjonalnego na handel 
mi dzynarodowy w postaci taryf i barier pozataryfowych w handlu oraz stwierdzili, e 
wymiana handlowa mi dzy dwoma krajami zale y od ich mas ekonomicznych i jest 
negatywnie zwi zana z kosztami wymiany handlowej mi dzy nimi. Z kolei Mac Callum 
i inni (2003) rozwa ali ró ne rodzaje czynników wp ywaj cych na koszty handlu, a ich 
wp yw na mi dzynarodowe przep ywy handlowe by  w stanie obliczy  koszt przekroczenia 
granicy dla towarów rolnych. 

Djankov i in. (2010) zastosowali model grawitacji do danych Doing Business 
dotycz cych czasów przekraczania granicy mi dzy 98 krajami, aby pokaza , e czas 
przej cia na granicy znacznie zmniejsza dwustronny handel, a jeden dodatkowy dzie  
zmniejsza eksport o 1%. Wed ug ich bada , atwo psuj ce si  produkty rolne i 
przemys owe s  szczególnie wra liwe na czasy przekraczania granic, a kraje bez dost pu 
do morza s  szczególnie wra liwe na czasy przekraczania granicy, dla których jeden 
dodatkowy dzie  zmniejsza eksport o 4%. 
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Kucharcukova i in. (2010) wykorzystuj c rozszerzony model grawitacji wnioskowali, 
e s aba jako  instytucji gospodarczych w wielu krajach SEE i WNP jest najwi ksz  

przeszkod  dla wi kszej integracji handlowej i potwierdza, e od pocz tku reform 
rynkowych w 1989 roku, kraje SEE i CIS handluj  znacznie mniej ze wiatow  gospodark  
ni  kraje Europy rodkowo-Wschodniej, które pó niej przyst pi y do UE. Autorzy tego 
badania sugeruj , e poprawa jako ci instytucji, poprawa infrastruktury i otwarto  na 
wspó prac  regionaln  s  dodatkowymi narz dziami stymuluj cymi handel mi dzy SEE i 
CIS z reszt  wiata, a cz onkostwo w WTO ma pozytywny wp yw na handel, ale rednio 
mniej ni  cz onkostwo w strefie wolnego handlu. 

Hatab i in. (2010) wykorzystali metod  modelu grawitacyjnego do analizy g ównych 
czynników wp ywaj cych na wywóz produktów rolnych z Egiptu do g ównych partnerów 
handlowych w latach 1994-2008. Jako niezale ne zmienne do analizy wykorzystali PKB 
krajów partnerskich i PKB per capita w modelu alternatywnym, obecno  wspólnego j zyka 
pa stwowego, wspóln  granic  i odleg o  mi dzy stolicami oraz wspó czynnik otwarto ci 
gospodarki. Ich wyniki pokazuj , e jeden procent wzrostu PKB w kraju prowadzi do 
pi ciokrotnego wzrostu egipskich przep ywów eksportowych. Jednocze nie wzrost PKB na 
mieszka ca prowadzi do zmniejszenia egipskiego eksportu, co t umaczy si  tym, e wzrost 
gospodarczy i rosn ce dochody ludno ci zwi kszaj  popyt na wszystkie zwyk e dobra. 
Wspó czynnik otwarto ci gospodarki w wyniku analizy okaza  si  nieistotny, a obecno  
wspólnego j zyka arabskiego i wspólnej granicy przyczyni a si  do wzrostu eksportu. 

Ozturk i Kalyoncu (2009) empirycznie zbadali wp yw zmienno ci kursów walutowych 
na przep ywy handlowe sze ciu krajów w okresie kwartalnym w latach 1980-2005. G ówne 
wyniki pokazuj , e wzrost realnej zmienno ci kursów walutowych, zbli aj c si  do 
niepewno ci kursu walutowego, ma znacz cy negatywny wp yw na handel w Korei 
Po udniowej, Pakistanie, Polsce i Republice Po udniowej Afryki, ale w d u szej 
perspektywie ma pozytywny wp yw na Turcj  i W gry. Wniosek ten jest sprzeczny 
z wynikami innych bada , które potwierdzaj  po redni zwi zek mi dzy zmienno ci  
kursów wymiany a handlem mi dzynarodowym. 

Fogarasi (2011) poruszy  kwesti  wp ywu zmienno ci kursów walut na mi dzynarodowe 
przep ywy handlowe krajów o gospodarkach w okresie przej ciowym w Europie rodkowej, 
analizuj c przypadek eksportu w gierskich produktów rolnych do krajów przeznaczenia 
eksportowego w latach 1999-2008. W oparciu o model grawitacji, który kontroluje inne 
czynniki, wyniki pokazuj , e zmienno  nominalnego kursu walutowego mia a znacz cy 
pozytywny wp yw na handel produktami rolnymi w tym okresie. 

Tomanov (2013) przeanalizowa  równie  wp yw zmienno ci kursów wymiany na 
wyniki eksportowe w Europie rodkowej i Wschodniej poprzez dwustronne przep ywy 
eksportowe z Czech, S owacji, W gier i Polski do strefy euro, wykorzystuj c miesi czne 
dane szeregów czasowych w latach 1999-2013. Wyniki nie wskazuj  na istotny zwi zek 
mi dzy zmienno ci  kursów wymiany a wynikami eksportowymi w krajach Europy 

rodkowej, wp yw zmienno ci kursów walut jest niejednoznaczny. 
Grant i Lambert (2008) wykazali, e wp yw umów o wolnym handlu na handel 

cz onków w du ej mierze zale y od tego, czy analiza koncentruje si  na sektorach rolnych 
czy pozarolniczych, na konkretnej analizowanej umowie i na d ugo ci okresu fazy 
charakteryzuj cego prawie ca o  WTC. Lambert i McKoy (2009), analizuj cy wp yw 
ró nych umów o wolnym handlu w ró nych okresach, pokazali, e przynale no  do FTA 
zazwyczaj zwi ksza handel produktami rolnymi i produktami spo ywczymi mi dzy 
krajami. Prehn i Brümmer (2011) ustalili, e oko o 20 mi dzynarodowych grup 
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towarowych handlu jest przedmiotem analizy za pomoc  modeli grawitacji, poniewa  
skutki ekonomiczne polityk dotycz  przede wszystkim konkretnych produktów. 

Dane i metody 

W celu oceny charakteru handlu miodu w kontek cie wiatowych dwustronnych 
przep ywów handlu zagranicznego przeprowadzono analiz  za pomoc  modelu 
grawitacyjnego. G ówn  przewag  komparatywn  jest zdolno  do wykorzystywania danych 
rzeczywistych do oceny wra liwo ci przep ywów handlowych w stosunku do czynników 
polityki, które nas interesuj . G ówn  wad  ekonometrycznego modelu grawitacyjnego jako 
narz dzia do analizy efektów integracji jest du a zmienno  szacunków, ze wzgl du na 
wra liwo  modelu na zestaw czynników, pobieranie próbek i metod  oceny. 

Podczas budowania modelu grawitacyjnego, niezale nie od tego, czy jest on 
powszechny, czy te  dla konkretnej bran y, konieczne jest oparcie si  na podstawowym 
sformu owaniu modelu, uzupe niaj c je zmiennymi b d cymi przedmiotem zainteresowania. 
Lista zmiennych kontrolnych obejmuje PKB jako zmienn  okre laj c  mas  kraju 
partnerskiego, odleg o  mi dzy krajami jako zmienn  zast pcz  kosztów transportu, udzia  
w globalnych i regionalnych umowach handlowych. W rezultacie model, odzwierciedlaj cy 
zale no  wielko ci obrotu miodu od powy szych czynników, ma posta  „równania agresji": 

  (2) 

gdzie Xij jest obrotem handlu zagranicznego lub eksportem (importem) miodu z kraju i do 

kraju j; Yi - PKB kraju i; Yj - PKB kraju; Dij - odleg o  mi dzy krajami i oraz j; Aij - 

wszelkie inne czynniki (czynniki), które mog  u atwi  lub utrudni  wymian  handlow  

mi dzy krajami, w tym przypadku udzia  w zwi zkach zawodowych; n - szacowane 

elastyczno ci obrotów handlu zagranicznego w odpowiednich zmiennych 

Aby zastosowa  metod  regresji liniowej, powy sze równanie (2) przekszta cono 

w standardowy logarytmiczny model postaci: 

  (3) 

gdzie Xij jest wielko ci  dwustronnego handlu miodu mi dzy krajami i oraz j; Yi - PKB 

kraju i, Yj - PKB kraju; Dij jest odleg o ci  mi dzy stolicami krajów i oraz j, a Aij jest 

zmienn  oboj tn , odzwierciedlaj c  przynale no  pa stw i oraz j do preferencyjnego 

zwi zku zawodowego lub obecno  unii celnej, która obejmuje kraje i oraz j. 

Aby przeprowadzi  empiryczne badanie globalnego handlu miodem, dane ogólne 

zosta y zebrane z 20 krajów, najwi kszych importerów miodu na wiecie: USA, Niemcy, 

Japonia, Wielka Brytania, Francja, Chiny, W ochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Polska, 

Australia, Hongkong, Szwajcaria, Kanada, Szwecja, Singapur, Dania, Portugalia, Irlandia, 

Grecja, Malezja, Kuwejt, Finlandia, Rumunia2, zaanga owanych w handel zagraniczny ze 

wszystkimi innymi krajami i mi dzy sob . Poniewa  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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poda y, które ró ni  si  od zagregowanych przep ywów handlowych, wymaga u ycia 

danych panelowych, badanie przeprowadzono na szeregach przestrzenno-czasowych za lata 

2012-2016. Wybór tego przedzia u czasowego wynika  z dost pno ci danych, a tak e z 

faktu, e w tym okresie brak jest drastycznych zmian wska ników dotycz cych wstrz sów 

gospodarczych podobnych do kryzysu z 2008 r. Próba sk ada si  z 3428 obserwacji. 

ród em danych o dwustronnym handlu miodem w krajach, zmienn  zale n , by a 

baza danych FAO. W przypadku zmiennych kontrolnych wykorzystano PKB krajów 

partnerskich, a jako ród o danych wybrano baz  danych wiatowego Wska nika Rozwoju 

wiatowego. Koszty transportu i dost pno  preferencyjnych warunków handlu mi dzy 

krajami zosta y pobrane z baz danych CEPII DATABASE i UN Comtrade. 

Jako odleg o  mi dzy eksporterem a importerem zosta a u yta odleg o  mi dzy 

stolicami dwóch krajów, jako g ównymi o rodkami gospodarczymi krajów. Przy pomocy 

zmiennych fikcyjnych na podstawie podej cia binarnego przetestowano jaki wp yw ma 

czynnik istnienie umów dwustronnych dotycz cych preferencyjnego lub bezc owego 

handlu mi dzy krajami lub nale cych do jednej unii handlowej i gospodarczej. 

Tabela 1. Charakterystyka danych 

Table 1. Data characteristics 

Zmienna Obserwacje rednia 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 

ród o: obliczenia w asne. 

Aby uzyska  bardziej szczegó ow  analiz  mi dzynarodowego handlu miodem, oprócz 

wspomnianego zestawu danych z tych samych róde  i w tym samym okresie, zebrano 

informacje na temat przep ywów handlowych produktów pszczelarskich dla dwóch krajów: 

Ukrainy i Polski. Zestaw danych dotycz cych Ukrainy zawiera 190 obserwacji dotycz cych 

sprzeda y eksportowej miodu ukrai skiego na rynku mi dzynarodowym, poniewa  przywóz 

miodu na Ukrain  by  niewielki. Baza danych o obrotach polskich miodu obejmuje 333 

obserwacje, w ród których znajduj  si  wska niki zarówno eksportu, jak i importu. 

Wyniki bada  

W ramach modelu grawitacji handlu mi dzynarodowego oceniono oszacowanie 

równania regresji (3). Do dalszej analizy model grawitacyjny wybra  próbki danych dla 

20 krajów – najwi kszych importerów miodu, a tak e cz ciowo zbiory danych dla Ukrainy 
i Polski. Bior c pod uwag  t  zale no  mi dzy wska nikami, mo na skonstruowa  
równania odzwierciedlaj ce istot  "grawitacji" dla importu dla wspólnego zestawu danych, 
eksportu dla Ukrainy i handlu zagranicznego miodu, czyli eksportu i importu dla Polski. 

Wybieraj c metod  oceny modelu do analizy przep ywów miodu eksportowo-
importowego, dokonano porównania mi dzy modelem z deterministycznymi 
indywidualnymi efektami a losowymi indywidualnymi efektami. Pomi dzy modelem 
z deterministycznymi indywidualnymi efektami a losowymi indywidualnymi efektami 
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wybór pad  na model z deterministycznymi indywidualnymi efektami. Wyniki testu 
Hausmana, którego celem by o porównanie modeli z deterministycznymi i losowymi 
indywidualnymi efektami, nie pozwoli y na odrzucenie hipotezy zerowej o równo ci 
wyników ocen uzyskanych przez modele, a zatem nie móg  pomóc w wyborze pomi dzy 
tymi specyfikacjami. Jednak model z deterministycznymi indywidualnymi efektami opiera 
si  na za o eniu, e obserwacje w próbce maj  charakter unifikuj cy, co jest prawdziwe 
w przypadku próbki.  

Tabela 2. Lista zmiennych 

Table 2. List of variables  

Parametr 
 

Zmienna 

1 PKB kraju i 

2 PKB kraju j 

3 Odleg o  mi dzy stolicami krajów i oraz j 

4 Dummi ze wzgl du na istniej c  preferencyjn  umow  handlow  mi dzy krajem i oraz j 

5 Dummi za istniej c  preferencyjn  umow  handlow  mi dzy krajem i oraz j w latach 2015-2016 

ród o: opracowanie w asne. 

W tabelach 2-4 przedstawiono wyniki estymacji regresji wspó czynników równania 
handlu zagranicznego miodu w latach 2012-2016 w trzech modelach najmniejszych 
kwadratów oszacowanych za pomoc  pakietu ekonometrycznego STATA. 

Tabela 3. Wyniki oceny równania dla 20 krajów – najwi kszych importerów miodu 

Table 3. Results of the evaluation of the equation for 20 countries - the largest honey importers 

Parametr Wspó czynnik B d stand. t-Statistic p-value 

0 .0309205 .0770057 0.40 0.688 

1 .9398199 .0071391 131.64 0.000 

2 .8462465 .0070224 120.51 0.000 

3 -.9912178 .0185748 -53.36 0.000 

4 .5395641 .051909 10.39  0.000 

Number of obs 3428 

F(4,3421) 503.78 

Prob > F 0.0000 

R-sq overall 0.7500 

ród o: obliczenia w asne. 

Wyniki oszacowania równania regresji dla zestawu danych dotycz cych 20 
najwi kszych importerów miodu na wiecie przedstawione w tabelach pokazuj , e 
czynniki PKB kraju eksportuj cego, PKB kraju importuj cego, odleg o  mi dzy krajami 
i przynale no  do FTA s  znacz ce przy 99% przedziale ufno ci. Znaki przy 
wspó czynnikach regresji mi dzy wielko ciami importu a powy szymi czynnikami 
odpowiadaj  za o eniom ogranicze  grawitacyjnych, to znaczy potwierdzaj  spe nienie 
wspó zale no ci le cych 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 Wspó czynnik B d stand. t-Statistic p-value 

0 .0889591 .0314087 2,83  0.005 

1 .9585429 .0063464 151.04 0.000 

2 .8472751 .0063216 134.03 0.000 

3 -1.008063 .017464 -57.72 0.000 

4 .4412589 .04982 8,86  0.000 

5 .2511433 .0521221 4.82  0.000 

Liczba obserwacji 190 

F(4,183) 582.26 

p-value (> F) 0.0000 

R2 0.6977 

ród o: obliczenia w asne. 

Aby oszacowa  równanie dla zbioru danych dotycz cych eksportu miodu na rynek 
wiatowy z Ukrainy, model zmodyfikowano tak, aby odzwierciedla  obserwowane 

nielosowe odchylenia. Zmodyfikowany model ma inn  zmienn  atrapow  dla danych 
dotycz cych 2015 i 2016 r., Czyli okresu obowi zywania umowy stowarzyszeniowej 
mi dzy Ukrain  a Uni  Europejsk . Wprowadzona zmienna równa jednostce za te lata 
oszacuje wp yw umowy na wywóz miodu z Ukrainy. Model nadal obejmuje czynniki PKB 
krajów przeciwnych i ich oddalenie od wybranego kraju eksportuj cego - importera, udzia  
w umowie o wolnym handlu. Zgodnie z oczekiwaniami udzia  w umowie o wolnym handlu 
pozytywnie wp yn  na przep ywy importowe miodu, ale w pocz tkowej wersji modelu 
znaczenie wynosi o oko o 90%. Zatem w czenie do modelu dodatkowej zmiennej 
fikcyjnej doprowadzi o do zauwa alnej poprawy istotno ci statystycznej, która okaza a si  
by  poni ej poziomu krytycznego. 

Tabela 5. Wyniki oceny równania dla Polski 

Table 5. Results of the evaluation of the equation for Poland 

Parametr Wspó czynnik B d stand. t-Statistic p-value 

0 .0177934 .0206764 0.86 0.389 

1 .9222838 .0260529 35.40 0.000 

2 .9416122 .0260529 36.14 0.000 

3 -.1458999 .0453851 -3,21  0.001 

4 .336971 .0339237 9.93  0.000 

Liczba obserwacji 333 

F(4,326) 539.53 

p-value (> F) 0.0000 

R2 0.7048 

ród o: obliczenia w asne. 



404     A. Popovych 

Ocena modelu mi dzynarodowego zbioru danych dotycz cych miodu w Polsce 
wykazuje du e znaczenie, w tym na poziomie istotno ci 0,1% wszystkich czynników 
oceny: wspó czynniki dla PKB kraju eksportuj cego, dla PKB kraju importuj cego, dla 
odleg o ci, a tak e wspó czynnik determinacji, charakteryzuj ce adekwatno  modelu. 

Mo na zauwa y , e we wszystkich modelach wszystkie czynniki by y znacz ce na 
poziomie istotno ci 0,1. Badanie potwierdzi o, e mi dzynarodowy handel miodem podlega 
ogólnym zasadom, przestrzega ogólnych wzorców ekonomicznym: na eksport i import 
miodu w danym kraju du y wp yw ma skala ekonomiczna krajów handluj cych, 
w szczególno ci kraju wywozu, poniewa  zale no  od PKB kraju importuj cego jest 
mniej elastyczna, a odleg o  geograficzna partnera handlowego ma ujemny wp yw. We 
wszystkich przypadkach umowy o wolnym handlu, umowy o integracji, zwi zki celne maj  
pozytywny (o oko o 25-50%) wp yw na wielko  mi dzynarodowego handlu miodu. 

Jednocze nie niektóre wska niki maj  odchylenia od oczekiwanych warto ci w dó . 
Wspó czynnik dla terminu odpowiadaj cego odleg o ci dla Polski jest znacznie mniejszy 
ni  dla grupy najwi kszych importerów i dla Ukrainy. Nale y zauwa y , e ocena 
zale no ci mi dzy wielko ci  przywozu a odleg o ci  zwykle maleje, tj. rola kosztów 
transportu s abnie, g ównie za spraw  wzrostu importu z Chin. Jak wynika z otrzymanych 
oblicze , spadek wspó czynnika regresji mi dzy wielko ci  przywozu a odleg o ci  mi dzy 
krajami (wed ug modu ów) sugeruje, e dystans mi dzy krajami stopniowo traci na 
znaczeniu. Mo e to by  zwi zane ze zmniejszeniem kosztów transportu towarów i 
wiadczenia us ug. Z drugiej strony jednak mo e to wynika  z faktu, e import z krajów 

towarów, dla których istnieje zapotrzebowanie niezale nie od kosztów transportu, lub gdy 
importuje si  z Chin, tanio  towarów rekompensuje koszty transportu. 

Uzyskane wyniki sugeruj , e szacunki wzrostu wolumenu wymiany handlowej oparte 
na grawitacyjnym modelu dwustronnego handlu mi dzynarodowego mieszcz  si  
w optymistycznych oczekiwaniach rz dów. Optymistyczn  prognoz  mo na wprowadzi  
przy zachowaniu dynamiki wzrostu nominalnego PKB lub zawarcia umowy o wolnym 
handlu. Nale y równie  pami ta , e szacunki uzyskane w wyniku analizy potencjalnej 
wielko ci mi dzynarodowego handlu miodu opieraj  si  na wiatowych tendencjach rozwoju 
stosunków dwustronnych zidentyfikowanych w analizie modelu grawitacji, którego si a 
predykcyjna mo e jednak nie by  wystarczaj co du a dla niestabilnych gospodarek. 

Podsumowanie 

Rezultatem bada  jest skonstruowany i oceniony zbiór modeli, w oparciu o które 
szacowany i prognozowany jest handel miodu. W ramach badania zbudowano grawitacyjne 
modele przep ywów eksportu i importu miodu dla importu dwudziestu krajów – 
najwi kszych importerów miodu na wiecie, eksportu z Ukrainy i obrotów handlu 
zagranicznego Polski. Aby oceni  równania regresji, zosta y u yte podstawowe dane 
dotycz ce przep ywów handlowych wywozu i przywozu miodu z ka dego kraju wraz z 
reszt  grupy, dane o PKB krajów partnerskich, odleg o  mi dzy stolicami krajów, udzia  
w zwi zkach handlowych w okresie 2012-2016. Wyniki empirycznych testów modelu 
wskazuj  na istotny wp yw wszystkich powy szych czynników na bilateralny bilans w 
handlu miodu. W wyniku analizy regresji ustalono, e przep ywy handlowe s  w sposób 
pozytywny zale ne od PKB obu krajów i w przypadku braku barier handlowych i 
negatywnie zale  od odleg o ci mi dzy krajami. 
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Chocia  model grawitacji jest odpowiedni  platform  dla badaczy zajmuj cych si  
analiz  handlu mi dzynarodowego, jego u ycie wi e si  te  z pokonaniem potencjalnych 
problemów. Znaczna liczba bada  z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego okre lonych 
produktów koncentruje si  na produktach podstawowych, a skala powinna zosta  
rozszerzona na produkty w sektorze drugorz dnym gospodarki. Z drugiej strony model 
grawitacji jest kluczowym narz dziem dla badaczy zainteresowanych skutkami polityk 
zwi zanych z handlem. Zapewnia wygodn  baz  testow , w której mo na oceni  wp yw na 
handel ró nych dodatkowych zmiennych zawartych w modelu. Model ten mo e by  
wykorzystywany do badania skutków umów o wolnym handlu, które mog  oferowa  
korzystn  polityk  handlow  dla krajów eksportuj cych i importuj cych. Przysz e badania 
mog  równie  dotyczy  aspektu metodologicznego modelu grawitacji, który jest nadal 
wzgl dnie ograniczony. 
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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 multi-
dimensional 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, multi-
dimensional 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 
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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 PhD student, e-mail: saadare@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-4388-0613 
2 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 multi-

pronged 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 food-

based 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 Existing Food Security Phase Classifications- http://www.fao.org/docrep/010/i0275e/i0275e.pdf 
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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 This will be discussed later as a test case. 
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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 farm-
support 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 Twin-

track 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 As well in other part of the world with the same hunger problem. 
6 For example, donations of food baskets. 
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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 twin-

track 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 off-

farm 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 

Program Concept 

Working plan 

Various 

agricultural 

development 

efforts 

Food 

aid/ 

cash 

Farming 

skills 

Social/ 

government 

involvement 

Addresses 

disaster 

One-dimensional programs Food 

deficiency 

issue 

     

1. Food subsidies X     

2. Food aid  X    

3. Sustainable agriculture X     

Multi-dimensional programs Inability to 

get food  

     

1. Zero Hunger  X X X X  

2. FAO’s Twin-Track  X X  X X 

3. FAO SPFS 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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The Concept and Importance of High Nature Value Farmland  

Synopsis. Koncepcja rolniczych obszarów HNV (ang. HNV farmland, lub HNVf) zosta a 

wprowadzona do nauki i polityki gospodarczej Unii Europejskiej na prze omie dwóch ostatnich 

wieków, jako podstawa do skutecznych dzia a  na rzecz przeciwdzia ania dalszej redukcji 

bioró norodno ci na gruntach rolnych. Dotychczas ta wa na kwestia nie jest zadawalaj co 

dyskutowana i prezentowana w pi miennictwie polskim. W niniejszej pracy przegl dowej, 

stanowi cej przegl d i analiz  europejskiej literatury naukowej, monografii i raportów unijnych, 

przedstawiono wa ne zagadnienia, dotycz ce 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 bioró norodno  o du ym znaczeniu 

dla ochrony gatunków, siedlisk i krajobrazów oraz stosowane s  ekstensywne systemy rolnicze, które 

sprzyjaj  dalszemu trwaniu lub wzbogacania istniej cej tam agro-bioró norodno ci. Obszary HNV 

pozwalaj  realizowa  wiele funkcji oraz dostarcza  dóbr publicznych, rodowiskowych i spo eczno-

gospodarczych. Uznaje si , e najlepszym sposobem ochrony wysokich walorów przyrodniczych 

obszarów rolniczych jest prowadzenie na nich ekstensywnej lub niskonak adowej gospodarki 

rolniczej. Dla spe nienia tego postulatu UE nak ada na kraje cz onkowskie obowi zek wdra ania 

koncepcji obszarów HNV, polegaj cy g ównie na ich delimitacji oraz wielostronnym i elastycznym 

wspieraniu rolników na tych terenach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk krajowych.  

S owa 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.    
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Wprowadzenie  

Rolnictwo jest dominuj cym sposobem u ytkowania ziemi na wiecie, za  w Europie 
rozprzestrzenionym na ponad 45% obszarów l dowych (Henle i in., 2008; Power, 2010; Lomba 
i in., 2014). Oko o 50% wszystkich gatunków flory i fauny europejskiej zale y 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 dzia alno ci rolniczej gospodarstw, od drugiej polowy XX 
wieku, ukszta towana przez wieki ró norodno  biologiczna na wielu obszarach rolniczych w 
Europie stale ulega zaw aniu si  (Strijker, 2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014; 
Strohbach i in., 2015). To bardzo niekorzystne, wr cz gro ne zjawisko permanentnego 
kurczenia si  agro-bioró norodno ci zosta o w a ciwie zauwa one i ocenione na pocz tku 90-
tych lat zesz ego wieku przez specjalistów europejskich (Baldock i in., 1993; Beaufoy i in., 
1994). Przejawem ich podej cia do tego zjawiska by o wprowadzenie poj cia „obszar rolniczy o 

wysokich walorach przyrodniczych”, okre lanym jako „obszar rolniczy HNV” (ang. High 

Nature Value farmland, w skrócie HNV farmland lub HNVf). Pod wp ywem post pu bada  nad 
obszarami HNV i ewolucji terminologii w tym zakresie, w literaturze przedmiotowej coraz 
cz ciej, obok tradycyjnego poj cia „obszar rolniczy HNV” u ywa si  równoznacznego 
(niektórzy uwa aj , e bliskoznacznego) okre lenia „rolnictwo HNV” (ang. HNV farming). W 
niniejszym opracowaniu b dziemy pos ugiwali si  tym pierwszym poj ciem, dopuszczaj c 
tak e nazw  skrótow  „obszar HNV”. Obszar HNV jest kategori  poj ciow  zarówno o 
znaczeniu przyrodniczo-rolniczym, jak i spo eczno-ekonomicznym (Zieli ska, 2013; Strijker, 
2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014).  

W tematycznych monografiach i raportach w adz i instytucji unijnych oraz w naukowej 
literaturze wiatowej i europejskiej w zakresie nauk rolniczych i ekonomicznych oraz nauk o 
ziemi, a zw aszcza ich pogranicza, od prawie wier wiecza dokumentowana jest obficie 
ogromna intelektualna aktywno  polityczno-gospodarcza i prawna Unii Europejskiej oraz 
towarzysz ca jej dzia alno  naukowa, która dotyczy rolniczych obszarów HNV. G ównymi 
problemami, które s  podejmowane w tych pracach odnosz  si  do oceny znaczenia obszarów 
HNV, adekwatnego wydzielania oraz charakterystyki przyrodniczo-rolniczej i ekonomicznej 
tych obszarów, wraz z monitoringiem ich wyst powania, a tak e dotycz  oceny skuteczno ci 
ró nych narz dzi i rodków wspierania obszarów HNV (Oppermann i in., 2012; Keenleyside i 
in., 2014; Europeen Commission, 2016). Publikacje te ilustruj  ogromne znaczenie, jakie Unia 
Europejska nadaje rozwojowi i wdra aniu koncepcji obszarów HNV, zgodnie z doktryn  
ochrony przyrody i paradygmatem rolnictwa zrównowa onego pod wzgl dem przyrodniczym, 
gospodarczym i spo ecznym (Lomba i in., 2014; Strohbach i in., 2015).  

Jednak e, w Polsce, zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej nie obserwujemy 
podobnego zainteresowania obszarami HNV. Niew g owska i Zieli ska (2010) wskazuj , 
e Polska jest jednym z niewielu krajów cz onkowskich UE, który posiada  do 2010 roku 

jedynie wst pn  koncepcj  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 ca ego kraju, a dokument ten zosta  
z o ony oficjalnie do w adz unijnych i jest opublikowany (Oppermann i in., 2012; 
Keenleyside i in., 2014). Niniejsza praca przegl dowa jest prób  przybli enia polskiemu 
Czytelnikowi g ównych zagadnie  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 wa nych poj , pogl dów i zagadnie  dotycz cych definicji i 
g ównych typów rolniczych obszarów HNV, 2) charakterystyka znaczenia obszarów HNV 
oraz uzasadnienie ich programowej ochrony, 3) prezentacja wyników najwa niejszych 
europejskich oraz krajowych bada  naukowych i wdro eniowych w tym zakresie.  

Definicja i g ówne typy obszarów rolniczych o wysokich walorach 
przyrodniczych 

Beaufoy i in., (1994) oraz Andersen i in. (2003) sprecyzowali istot  poj cia „obszar 
rolniczy HNV” w postaci nast puj cej definicji “Obszary rolnicze o wysokich walorach 

przyrodniczych (obszary HNV) s  tymi terenami w Europie, gdzie rolnictwo stanowi 

g ówny (zwykle dominuj cy) rodzaj u ytkowania ziemi, sprzyjaj c wysokiej ró norodno ci 

gatunkowej i siedliskowej, a tak e (albo) wyst powaniu gatunków o du ym znaczeniu dla 

ochrony przyrody w skali europejskiej”. Uznaje si , e g ównym warunkiem utrzymania 
i po danego kszta towania rolniczych obszarów HNV, czyli rolnictwa HNV jest 
ekstensywna i ma o intensywna gospodarka rolnicza, ale zapewniaj ca ywotno  
egzystencjaln  i ekonomiczn  ludno ci rolniczej tam mieszkaj cej (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 
wspó istnienie dwóch bytów. Jednym z nich jest okre lony, fizyczno- rodowiskowy obszar 
rolniczy HNV (ang. HNV farmland), rozumiany jako ta wyró niona cz  obszaru 
rolniczego, tj. obszaru gruntów rolnych (obejmuj cego u ytki rolne oraz nieu ytki rolne), 
na której istnieje bogata bioró norodno  o du ym znaczeniu dla ochrony gatunków, 
siedlisk i krajobrazów (EEA, 2012; Oppermann i in., 2012; Keenleyside i in., 2014; 
Europeen Commission, 2016). Drugim bytem s  stosowane na tych terenach ekstensywne i 
ma o intensywne systemy gospodarki rolniczej, które sprzyjaj  dalszej dynamice 
naturalnych procesów oraz tworzeniu warunków dla trwania lub nawet poszerzania 
(wzbogacania) istniej cej tam agro-bioró norodno ci (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, wyra aj ce si  nisk  obsad  zwierz t na 1 
ha u ytków rolnych, wysokimi nak adami pracy, ma ym poziomem mechanizacji, 
stosowaniem od ogów, niskim zu yciem chemikaliów i nawodnienia, s  nazywane w 
najnowszej literaturze, systemami HNV, ang. HNV farming systems (Van Doorn i Elbersen, 
2012; Ribeiro i in., 2014). S  one cz sto badane pod k tem ich identyfikacji, oceny 
ró norodno ci (typologii) i monitoringu, zw aszcza w aspekcie pog bionej 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 si  wyra nie, e do  nowe i s abo utrwalone poj cia 
„HNV farmland” oraz „HNV farming systems”, cho  s  ci le powi zane merytorycznie, to 
jednak stanowi  ró ne, komplementarne kategorie charakteryzuj ce obszary rolnicze HNV 
(rolnictwo HNV). Zatem, te dwa poj cia nie mog  by  u ywane zamiennie. Ka de z nich 
jest wyrazem fizycznych, rodowiskowych, spo ecznych i ekonomicznych aspektów 
obszaru rolniczego i gospodarki sprzyjaj cej jego du ym walorom przyrodniczym 
(Zieli ska, 2013; Strijker, 2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014).  
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W bardziej rozwini tym uj ciu wysoka warto  przyrodnicza jest przypisywana tym 
obszarom rolniczym, które charakteryzuj  si  1) wysokim udzia em naturalnej i/lub pó -
naturalnej ro linno ci, trwale przystosowanej do warunków siedliskowych (g ównie 
ekstensywnych trwa ych u ytków zielonych, pastwiskowych terenów rolniczo-le nych, 
lasów na u ytkach rolnych, starych sadów itp.) oraz 2) mozaik  gruntów ornych i u ytków 
trwa ych, wzbogacon  rozproszonymi nieu ytkami rolniczymi, zarówno naturalnymi, jak 
i pó -naturalnymi ( ródpolnymi zadrzewieniami, zakrzewieniami, zaro lami, mokrad ami, 
ciekami wodnymi etc.), na których stosuje si  g ównie ekstensywne systemy gospodarki 
rolniczej z nisk  obsad  zwierz t, stosowaniem od ogów mi dzy polowymi ro linami 
uprawnymi oraz niskim zu yciem nawozów mineralnych, rodków ochrony ro lin 
i nawodnie  pól uprawnych (EEA, 2004; Beaufoy i Cooper, 2009; Lomba i in., 2014, 
2015). Andersen i in. (2003) wprowadzili definicj  trzech typów obszarów HNV, które 
pó niej zosta y nieco zmodyfikowane (Paracchini i in., 2006, 2008; Lomba i in., 2014): 
Typ 1 - obszary rolnicze u ytkowane ekstensywnie z wysokim udzia em ro linno ci pó -
naturalnej lub/i nieu ytków naturalnych; Typ 2 obszary rolnicze u ytkowane przewa nie 
ekstensywnie lub/i ma o intensywnie, z ni szym udzia em ro linno ci pó -naturalnej, 
wysok  ró norodno ci  (mozaikowato ci ) krajobrazu, a tak e obecno ci  rozproszonych 
nieu ytków naturalnych; Type 3 - obszary rolnicze (w czaj c intensywnie u ytkowane 
grunty orne i trwa e u ytki zielone), które s  naturalnym siedliskiem wyst powania lub/i 
rozrodu chronionych gatunków zwierz t, zw aszcza ptaków. W rzeczywisto ci te trzy typy 
obszarów HNV nie s  wyró nione ostrymi granicami, za  mog  pokrywa  si  w ró nym 
stopniu. Taka koegzystencja dotyczy g ównie 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 ka dym kraju s  wa nym dobrem narodowym, d ugo 
kszta towanym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym, oferowanym spo ecze stwu przez 
rolnictwo wielofunkcyjne w ramach polityki unijnej (Power, 2010; Sullivan i in., 2017). 
Obszary te pozwalaj  realizowa  wiele celów, funkcji oraz dostarcza  dóbr publicznych, 
zarówno rodowiskowych (ekologicznych lub ekosystemowych), jak i spo eczno-
gospodarczych. Nale  do nich trwa e zapewnienie 1) wysokiego stopnia bioró norodno ci 
obszarów rolniczych (znacz cy udzia  w ca o ciowym systemie ochrony przyrody danego 
kraju), 2) osobliwego pi kna oraz turystyczno-rekreacyjnej i osiedle czej atrakcyjno ci 
krajobrazów wiejskich, 3) dobrej jako ci wody, powietrza i gleby w w skiej i szerszej skali 
przestrzennej, 4) regulacji klimatu i ochrony przed powodziami, 5) produkcji wysoko 
jako ciowej ywno ci ekologicznej i specjalistycznej oraz 6) zrównowa onego rozwoju wsi 
i rolnictwa ze szczególnym uwzgl dnieniem ywotno ci spo eczno-ekonomicznej ludno ci 
wiejskiej (Zieli ska, 2013; Power, 2010; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017; 
Strohbach i in., 2015; Sullivan i in., 2017). Zatem, obszary HNV wymagaj  wiadomej 
i dobrze zorganizowanej, d ugoterminowej ochrony ich wysokiej warto ci przyrodniczej, 
poprzez wsparcie publiczne. Wspieraj c ich ochron , uskuteczniamy i optymalizujemy 
realizacj  wymienionych celów. Dlatego, obszary HNV s  wa nym przedmiotem 
rolniczych i ekonomicznych bada  naukowych i wdro eniowych oraz sprz onych z nimi, 
zainteresowa  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).  

Wed ug bada  wykonanych przez Europejsk  Agencj  rodowiskow  dla wszystkich 
krajów unijnych za 2006 rok (EEA 2012), przeci tny udzia  powierzchni obszarów HNV 
w UE stanowi  wówczas oko o 40% powierzchni gruntów rolnych, tj. cznie u ytków 
rolnych (UR) oraz nieu ytków rolnych (obszarów o niekorzystnej rze bie terenu, 
zadrzewie , zaro li, torfowisk, mokrade  itp.). W Polsce obszary HNV obejmowa y 22,7% 
gruntów rolnych, za  30% UR. Istnieje bardzo du e zró nicowanie pomi dzy pa stwami 
cz onkowskimi Unii Europejskiej pod wzgl dem udzia u rolniczych obszarów HNV 
w ogólnej powierzchni gruntów rolnych (od ok. 5% w Danii do 90-100% w Norwegii 
i Islandii). Udzia  obszarów HNV jest najwi kszy w pó nocno-zachodniej, pó nocnej, 
po udniowej i wschodniej Europie, zw aszcza w rejonach górskich, podgórskich 
i wy ynnych (EEA, 2012; Van Doorn i Elbersen, 2012; Oppermann i in., 2012; 
Keenleyside i in., 2014). Obszary HNV s  zlokalizowane g ównie na obszarach ONW w 
Unii Europejskiej, gdzie warunki przyrodnicze ograniczaj  intensywniejsze 
gospodarowanie (EEA, 2004, 2006, 2012; Paracchini i in., 2006, 2008; Keenleyside i in., 
2014).  

Obszary HNV podlegaj  wielu d ugoterminowym i wspó czesnym zagro eniom, 
g ównie ze strony intensyfikacji i globalizacji rolnictwa, albo te  na skutek upraszczania 
(ma ej dywersyfikacji) systemów gospodarki rolniczej lub porzucania i degradacji 
dzia alno ci rolniczej na tych terenach i pojawiania si  sukcesji wtórnej rodzimej 
ro linno ci (Strijker, 2005; Lomba i in. 2014; Terres i in. 2015). Zagro enia te s  
rezultatem g ównie 1) braku nale ytego docenienia i uznania wysokiej warto ci 
przyrodniczej obszarów HNV oraz rolników tam gospodaruj cych w wielu krajach 
unijnych, 2) braku swoistego i skutecznego wspierania publicznego w obecnej i 
proponowanej reformie WPR, 3) s abej ywotno ci ekonomicznej obszarów HNV i 
satysfakcji rolników, stosuj cych systemy HNV, w porównaniu do innych systemów 
gospodarowania (Strohbach i in. 2015). Zatem, g ównym ideowym, politycznym i 
administracyjnym zadaniem wszystkich w adz pa stwowych i samorz dowych, 
odpowiedzialnych za zachowanie wysokiej przyrodniczej warto ci obszarów HNV, wraz z 
permanentnym wiadczeniem ekosystemowych i spo eczno-ekonomicznych dóbr 
publicznych, jest poprawa spo eczno-ekonomicznej ywotno ci systemów gospodarowania 
HNV na tych terenach (EEA 2006, 2012; Keenleyside i in., 2014).  

Wed ug obecnych pogl dów, wypracowanych przez ekologów, najlepszym sposobem 
zachowania bioró norodno ci obszarów HNV i (przez to) ochrony wysokich walorów 
przyrodniczych tych krajobrazów, jest prowadzenie na nich ekstensywnej gospodarki 
rolniczej, czyli rolniczego wykorzystania ziemi, zgodnie z doktryn , e „Ochrona tego co 
jeszcze pozosta o jest wa niejsza, ni  przywracanie, tego co zosta o utracone” (Kleijn i in., 
2009; Lomba i in., 2014). Wszak e, rolnik jest kustoszem i architektem ka dego obszaru 
rolniczego i do niego nale y g ówna decyzja, dotycz ca tego, jak gospodarowa  we 
w asnym gospodarstwie. Jednak e, rolnik odpowiednio u wiadamiany, przekonywany i 
zach cany ekonomicznie, mo e wdra a  takie systemy gospodarowania rolniczego, które 
pozwol  lepiej wydoby , ukaza  oraz utrwali  niepowtarzalne pi kno natury, 
wkomponowane w krajobraz obszarów wiejskich. Dalsze istnienie i rozwój przyrodniczo-
ekonomiczny rolniczych obszarów HNV wymagaj  permanentnego stosowania na nich 
niskonak adowych, ekstensywnych lub pó -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 wdra anie koncepcji obszarów HNV, 
polegaj ce g ównie na wielostronnym, elastycznym i mo liwie trafnym wspieraniu 
rolników na tych terenach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, WPR (Zieli ska, 2013; 
Lomba i in., 2014, 2017; Strohbach i in., 2015). Dla zapewnienia warunków do 
efektywnego wdra ania narz dzi wspierania obszarów HNV w ramach WPR i krajowej 
polityki gospodarczej, UE nak ada na ka dy kraj unijny zobowi zanie do identyfikacji, 
pog bionej charakterystyki (typologii) i monitoringu zmian tych obszarów oraz oceny 
efektywno ci programów rolno- rodowiskowych (Kleijn i Sutherland, 2003; Henle i in., 
2008; EEA 2012; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017). Niestety, utrudnienia 
w dost pno ci do baz danych odno nie szczegó owego pokrycia ziemi i agro-
bioró norodno ci oraz brak jednolitej wspólnej metodyki wydzielania i mapowania 
obszarów HNV w krajach UE, stwarzaj  powa ne trudno ci i ograniczenia w skutecznym 
wdra aniu 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 pozwalaj  realizowa  wiele celów i funkcji oraz dostarcza  dóbr 
publicznych, zarówno ekologicznych lub ekosystemowych, jak i spo eczno-gospodarczych. 
Obejmuj  one trwa e zapewnienie mo liwie du ej agro-bioró norodno ci, unikalnego 
pi kna tradycyjnej wiejskiej przestrzeni krajobrazowej oraz jej atrakcyjno ci turystyczno-
rekreacyjnej i osiedle czej, dzi ki dobrej jako ci wody, powietrza i gleby wraz z 
mo liwo ci  wytwarzania ywno ci wysoko jako ciowej. Z drugiej strony, rolnicze 
obszary HNV, zarówno w Polsce, jak i poza ni , musz  by  tak umiej tnie rozwijane i 
wspierane w sposób zrównowa ony, aby nie nadwyr y  fundamentów ich istnienia, czyli 
ywotno ci spo ecznej i ekonomicznej ludno ci rolniczej tam mieszkaj cej i pracuj cej w 

oparciu o swoje gospodarstwa rolne. Ta ludno  przez wieki ca e jest sol  obszarów HNV. 
Stanowi ona wyj tkowo tradycyjne spo eczno ci rolników-kustoszy swoich gruntów 
rolnych, z ytych silnie ze swoj  ziemi  i z determinacj  dbaj cych o swój godziwy byt, ale 
te  dbaj cych o ochron  matki natury. Oni zawsze tak czynili, dlatego im zawdzi czamy 
obecne istnienie (zachowanie przed degradacj ) obszarów HNV w Polsce oraz innych 
krajach Europy i wiata. Zgodnie ze zdrowym rozs dkiem, wiadomo ci  historyczn  i 
znajomo ci  praw dziejów spo ecznych, co jest wyra one tak pi knie w postaci unijnej 
koncepcji „rolnicze obszary HNV”, UE, w adze pa stw cz onkowskich i samorz dów 
ró nych szczebli powinny tylko dobrze (roztropnie, sprawiedliwie dla ca ego 
spo ecze stwa i odczuwalnie dla rolników) wspiera  materialnie (finansowo i poprzez 
rodki towarzysz ce), duchowo (danie satysfakcji, uznania, docenienie) oraz intelektualnie 

(kszta cenie, doradztwo, sta y dop yw informacji merytorycznej, szkolenia, dyskusja 
partnerska itp.) rolników mieszkaj cych i pracuj cych na obszarach HNV i/lub obszarach 
zmierzaj cych do znalezienia si  w tej kategorii. Dla zapewnienia warunków do 
efektywnego wdra ania narz dzi publicznego wspierania obszarów HNV w ramach WPR i 
krajowej polityki gospodarczej, UE nak ada na ka dy kraj unijny zobowi zanie do 
identyfikacji, pog bionej charakterystyki (typologii) i monitoringu dynamiki obszarów 
HNV oraz oceny efektywno ci programów rolno- rodowiskowych w zakresie ochrony i 
kszta towania rozwa anych obszarów. Realizacja tego trudnego zadania wymaga 
zintegrowanych i skoordynowanych prac politycznych, eksperckich, naukowych i 
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administracyjnych, zarówno w skali mi dzynarodowej, jak i wewn trzkrajowej. W wietle 
literatury przedmiotu i oficjalnych raportów unijnych, w Polsce stan tych prac jest dalece 
niezadawalaj cy.  
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Spatial Integration of Wholesale Markets – Application 
for the Green Bean Market  

Synopsis. Celem opracowania by a ocena poziomu integracji przestrzennej rynków hurtowych 

owoców i warzyw na przyk adzie fasoli szparagowej. W pracy podj to problem mechanizmu 

powi za  cenowych i transmisji cen pomi dzy rynkami hurtowymi. Do opracowania wykorzystano 

dzienne notowania cen analizowanego gatunku na pi ciu rynkach hurtowych w Polsce. Do 

opracowania danych pos u y y metody ekonometryczne tj. wybrane modele ekonometrii 

dynamicznej. Wskazano, e znaczenie poszczególnych rynków hurtowych w kreowaniu cen zale y 

m.in. od wielko ci rynku oraz jego lokalizacji.  

S owa kluczowe: transmisja cen, integracja przestrzenna, model VAR, przyczynowo  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  
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Wprowadzenie  

Analiza relacji przestrzennych cen ma na celu wyja nienie przestrzennych aspektów 

funkcjonowania i interakcji rynków (Serra i in., 2006). Integracja przestrzenna rynków 

odnosi si  do sytuacji, w której ceny towaru na przestrzennie oddzielonych rynkach 

zmieniaj  si  równolegle, za  sygna y i informacje przekazywane s  p ynnie pomi dzy 

nimi. St d te  integracja rynków mo e by  oceniana w kategoriach relacji mi dzy cenami 

na przestrzennie oddzielonych rynkach (Ghos, 2000; Rembeza i Chotkowski, 2006). 

Powi zanie cenowe pomi dzy rynkami rolnymi na tym samym poziomie a cucha 
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dystrybucji okre la si  poziom  transmisj  cen. Jest ona zwi zana z przenoszeniem 

impulsów cenowych tych samych produktów w ró nych lokalizacjach. Zjawisko to 

definiowane jest jako przestrzenna transmisja cen (ang. spatial price transmission) lub 

integracja przestrzenna rynków (ang. spatial market integration) [Stachowiak 2013]. 

Wed ug Goodwina i Schroedera (1991) o integracji dwóch rynków mo na mówi  w 

sytuacji, gdy zmiana cen na jednym rynku znajduje pe ne odzwierciedlenie w zmianie 

poziomu cen na innym rynku. Z uwagi na fakt, i  poziom cen w gospodarce kszta towany 

jest na podstawie relacji poda y i popytu, poziom integracji rynku mo na zdefiniowa  

równie  jako miar , w jakim stopniu fluktuacja tych dwóch zmiennych na danym rynku jest 

przekazywana na pozosta e powi zane ze sob  rynki (Goletti, Ahmed, Farid, 1995; 

Negassa, Meyers, Gabre-Maldhin, 2004).  

Analiza integracji przestrzennej rynków jest bardzo cz sto wykorzystywana w ocenie 

ogólnej sprawno ci systemu rynkowego (Faminow, Benson, 1990). Integracja przestrzennie 

oddalonych rynków ma szczególne znaczenie w rolnictwie, czyli w sektorze gospodarki, 

w którym produkty cechuj  si  nisk  trwa o ci , za  miejsce ich konsumpcji znajduje si  

cz sto w znacznych odleg o ciach od miejsca produkcji, co potencjalnie przyczynia si  do 

wzrostu kosztów produkcji i dystrybucji (Sexton, Kling, Carman, 1991). Brak integracji 

rynków prowadzi do zaburze  w przesy aniu sygna ów cenowych pomi dzy nimi, co 

skutkuje nieefektywn  alokacj  zasobów i b dnymi decyzjami odno nie do miejsca 

sprzeda y produktów.  

W warunkach liberalizacji integracja rynków nabra a przyspieszenia. Jednostki 

przestrzenne takie jak m.in. pa stwa podlegaj  wp ywom s siaduj cych z nimi jednostek. 

S  one tym samym zale ne od zachodz cych w nich procesów ekonomicznych, 

politycznych oraz spo ecznych. Ceny mi dzy lokalizacjami mog  by  zró nicowane. 

Wynika to mi dzy innymi z restrykcji handlowych, kosztów transportu a w uj ciu 

mi dzynarodowym z waha  kursu walutowego oraz niejednolitych stawek podatkowych. 

Rynek produktów ogrodniczych jest powi zany z innymi rynkami bran owymi. 

Pomimo, e jest elementem rynku rolniczego to wyró nia si  wysokim poziomem 

sezonowo ci, znacznym udzia em ma ych, niezorganizowanych podmiotów, a tak e 

szerokim asortymentem produktów o zró nicowanym poziomie jako ci. Ponadto zarówno 

warzywa, jak równie  owoce charakteryzuj  si  znacznym zró nicowaniem pod wzgl dem 

trwa o ci, tolerancji na transport, a tak e niejednorodno ci w zakresie jako ci i zasad 

przygotowania towaru do sprzeda y, co powoduje destabilizacj  tego rynku (Go biewski, 

Sobczak, 2017). Destabilizacja ta bardzo cz sto wi e si  z wyst powaniem istotnych 

fluktuacji w poziomie cen zarówno w przekroju czasowym jak równie  przestrzennym, a 

tym samym przyczynia si  do wyst powania asymetrii w transmisji cen i braku 

zintegrowania przestrzennego. Nale y przy tym zauwa y , e pomiar integracji rynków 

hurtowych mo e sta  si  jednym z narz dzi s u cych do zrozumienia ich funkcjonowania, 

a tym samym u atwi  producentom podejmowanie decyzji dotycz cych miejsca sprzeda y 

swoich produktów.  

Ze wzgl du na proces globalizacji oraz istotne znaczenie mi dzynarodowej wymiany 

handlowej produktami ogrodniczymi poznanie poziomu integracji rynków w zakresie 

kszta towania si  cen w poszczególnych pa stwach jest aspektem bardzo istotnym dla 

prowadzonej polityki handlowej. Niewielka liczba aktualnych opracowa  w tym zakresie 

zarówno na poziomie krajowym, jak i wiatowym wskazuje na konieczno  podj cia 

dalszych analiz dotycz cych integracji przestrzennej rynków. Ponadto stosunkowo niewiele 

analiz zosta o przeprowadzonych w odniesieniu do owoców i warzyw, zarówno w 
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literaturze krajowej jak równie  wiatowej. Analiza przestrzennej integracji rynków w 

zakresie tych gatunków prowadzona by a mi dzy innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, 

Indonezji, USA, Meksyku, Kenii. Ze wzgl du na brak opracowa  dotycz cych integracji 

przestrzennej rynków hurtowych w sektorze ogrodniczym istotnym jest podj cie tego 

tematu, co uzupe ni krajow  luk  w tym obszarze. 

Celem opracowania by a ocena poziomu integracji przestrzennej rynków hurtowych 

owoców i warzyw w Polsce w przypadku gatunków sezonowych na przyk adzie fasoli 

szparagowej. 

Dane i metody  

Na potrzeby bada  wybrano pi  rynków hurtowych, tj. Warszawski Rolno-

Spo ywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Wielkopolsk  Gildi  Rolno-Ogrodnicz  

S.A. w Poznaniu, Rolno Spo ywczy Rynek Hurtowy Gie da Kaliska Sp. z o.o., Rolno-

Spo ywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu oraz Sandomierski Ogrodniczy Rynek 

Hurtowy S.A, Wyboru celowego rynków dokonano, kieruj c si  takimi czynnikami, jak 

wielko , zasi g i charakter rynku. W wyborze uwzgl dniono równie  dost pno  i 

porównywalno  danych w zakresie dziennych notowa  cen. Zakres czasowy 

analizowanych cen obejmowa  lata 2011–2016, czna liczba obserwacji wynios a 2 380. 
Baza dziennych notowa  cen zawiera a nieliczne braki danych, jednak przed 
przeprowadzeniem badania empirycznego dane zosta y zbilansowane. W przypadku doboru 
gatunku kierowano si  okresem, przez jaki gatunek ten, jako produkt krajowy, dost pny 
jest w formie wie ej na rynku (gatunek sezonowy) oraz dost pno ci  i porównywalno ci  
danych w zakresie notowa  cen. Notowane ceny by y cenami deklarowanymi przez 
producentów jako ceny ofertowe. Dane zosta y pozyskane bezpo rednio z rynków 
hurtowych oraz Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe. 

Do okre lenia wyst powania wspó zale no ci cen fasoli szparagowej na rynkach 
hurtowych pos u y y metody ekonometryczne. W celu doboru odpowiedniej metodyki bada  
w pierwszej kolejno ci dokonano oceny w a ciwo ci szeregów czasowych w zakresie ich 
stacjonarno ci przy wykorzystaniu rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF, Augmented 
Dickey-Fuller test). Test ADF wykorzystuje model regresji pomocniczej o postaci: 

 

gdzie:  i  – parametry szacowane metod  najmniejszych kwadratów, k –liczba opó nie , 
yt-1 – warto  szeregu pierwszych ró nic badanego zjawiska w okresie t-1, t – sk adnik 

losowy (Maddala, 2008). Hipoteza zerowa testu mówi, e szereg yt jest niestacjonarny 
z powodu wyst pienia pierwiastka jednostkowego, natomiast hipoteza alternatywna 
wskazuje, e szereg jest stacjonarny. 

Zmienno  cen analizowana jest na wielu p aszczyznach, w wi kszo ci przypadków s  
to zmiany poziomów cen w okre lonym przedziale czasowym na ró nych rynkach. W tym 
celu stosowane s  dynamiczne modele ekonometryczne (Borkowski, Krawiec, 2009). W 
celu okre lenia zmienno ci poziomów cen we wskazanym przedziale czasowym na ró nych 
rynkach zastosowano dynamiczny model ekonometryczny Vector Autoregression Model – 
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VAR, który nie posiada podzia u na zmienne endogeniczne oraz egzogeniczne. Wszystkie 
zmienne w tym modelu s  zmiennymi obja nianymi, za  ich opó nienia zmiennymi 
obja niaj cymi. Model ten jest modelem wielorównaniowym o strukturze autoregresyjnej. 
Model VAR jest alternatyw  dla klasycznego modelu wielorównaniowego o równaniach 
wspó zale nych. Posta  modelu VAR mo na zapisa  jako: 

 

gdzie: Xt= [xt1 …xtk]
T – wektor obserwacji na bie cych warto ciach wszystkich zmiennych 

obja niaj cych, Dt – wektor egzogenicznych sk adników równa , takich jak wyraz wolny, 
zmiana czasowa, niestochastyczne regresory, opó nione warto ci zmiennych 
egzogenicznych, A0 – macierz parametrów przy zmiennych wektora Dt (nie zawiera 
zerowych elementów), Ai – macierz parametrów przy opó nionych zmiennych wektora xt 

(nie zawiera zerowych elementów), k – rz d modelu, okre laj cy maksymaln  d ugo  
opó nienia, et = [e1t … ekt]

T – wektory stacjonarnych zak óce  losowych (wektory reszt 
równa  modelu) (Sims, 1980; Kuside , 2000). 

Do przeprowadzenia analizy zale no ci przyczynowo-skutkowych pomi dzy 
analizowanymi zmiennymi pos u ono si  przyczynowo ci  w sensie Grangera, która 
okre la czy jedna zmienna jest przyczyn  innej zmiennej. Zgodnie z powy szym zmienna x 
jest przyczyn  w sensie Grangera zmiennej y w przypadku, gdy warto ci zmiennej y mog  
by  dok adniej prognozowane poprzez uwzgl dnienie przesz ej warto ci zmiennej x ni  bez 
uwzgl dniania tych warto ci. Przyczynowo  w sensie Grangera opiera si  na poni szym 
uk adzie równa : 

 

 

gdzie: Yt – warto ci zmiennej Y, Xt – warto ci zmiennej X,  – parametry strukturalne 
modelu, ut – sk adnik losowy modelu (Granger, 1969). Hipoteza zerowa w te cie 
przyczynowo ci w sensie Grangera mówi, e wszystkie wspó czynniki k s  równe zero, co 
oznacza brak przyczynowo ci, natomiast hipoteza alternatywna zak ada wyst powanie 
przyczynowo ci. 

W celu szczegó owego opisu przebiegu zale no ci pomi dzy cenami na badanych 
rynkach hurtowych pos u ono si  funkcj  odpowiedzi na impulsy – IRF (ang. Impulse 

Response Function). Funkcja IRF przyjmuje posta  redniej ruchomej uwzgl dniaj cej 
oddzia ywania zak óce  losowych (Kuside , 2000): 
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gdzie: 
B – macierz parametrów stoj cych przy nieopó nionych warto ciach wektora Xt, 

i – odpowied  wyró nionej zmiennej wektora Xt na impuls ze strony innej zmiennej. 

Wyniki bada   

Analizuj c poziom cen fasoli szparagowej na wybranych rynkach hurtowych w Polsce 
zauwa ono, e w latach 2011 – 2016 charakteryzowa y si  one du  zmienno ci , co 
obrazuje rysunek 1. Przy czym najwi ksze wahania w ich poziomie wyst pi y na Rolno 
Spo ywczym Rynku Hurtowym Gie da Kaliska Sp. z o.o. oraz Sandomierskim 
Ogrodniczym Rynku Hurtowym S.A. Na podstawie przeprowadzonych analiz mo na 
wnioskowa , e najbardziej stabilnym rynkiem hurtowym w przypadku fasoli szparagowej 
w badanym okresie by  Warszawski Rolno-Spo ywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach.  

 

Rys. 1. Poziom cen fasoli szparagowej na analizowanych rynkach hurtowych 

Fig. 1. The price level of green beans on wholesale markets analyzed 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne przy wykorzystaniu programu EViews. 

Badanie wspó zale no ci szeregów czasowych wymaga okre lenia ich stacjonarno ci. 
Poziom zintegrowania badanych dziennych notowa  cen fasoli szparagowej zbadano za 
pomoc  rozszerzonego testu Dickey’a-Fullera (ADF). Zgodnie z za o eniami testu ADF 
hipoteza zerowa stanowi, e badane szeregi czasowe s  niestacjonarne. St d je eli 
obliczona warto  testu ADF jest mniejsza ni  warto  krytyczna hipoteza zerowa zostaje 
odrzucona na rzecz hipotezy alternatywnej (stacjonarno ci zmiennej). W przeprowadzonym 
te cie stacjonarno ci ADF w a ciwa liczba opó nie  k zosta a dobrana na podstawie 
kryteriów informacyjnych Schwarz’a. Dla badanych notowa  cen nie zaobserwowano 
zmian warto ci redniej arytmetycznej w czasie, st d w równaniach poszczególnych testów 
nie uwzgl dniono trendu deterministycznego, a jedynie warto  sta . Na wykresach cen 
fasoli szparagowej w czasie zauwa y  mo na krótkookresowe fluktuacje, które mog  mie  
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zwi zek z wyst powaniem zjawiska sezonowo ci. W tym przypadku zmienno  ta nie 
mia a wp ywu na ostateczne wyniki testu stacjonarno ci - testy wykonano zarówno dla 
danych pierwotnych jak i poddanych odsezonowaniu. Na etapie modelowania VAR 
powtórnie podj to próby uwzgl dnienia sezonowo ci jako sk adowej wektora 
deterministycznego, jednak nie przynios o to oczekiwanych rezultatów. Wyniki testu dla 
analizowanych szeregów czasowych zaprezentowane w tabeli 1, które wskazuj  na 
stacjonarno  wszystkich badanych zmiennych. 

Tabela 1. Wyniki testów stacjonarno ci szeregów czasowych badanych cen fasoli szparagowej 

Table 1. Results of stationary tests of time series of the examined prices of green beans 

Wyszczególnienie Warto  krytyczna dla poziomu istotno ci p-value 

Rynki hurtowe Statystyka testu ADF p-value = 0,01 p-value = 0,05 p-value = 0,1 

Bronisze -5,114 -3,444 -2,867 -2,570 

Pozna  -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 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne przy wykorzystaniu programu EViews. 

Parametry oszacowane w modelu VAR dla poziomów (dane nielogarytmowane), 
równie  wskaza y na istnienie integracji przestrzennej pomi dzy cenami tego gatunku na 
wszystkich badanych rynkach hurtowych (tab. 2). Wi kszo  parametrów równa  dla 
modelu VAR by a istotna statystycznie wskazuj c, e zmiany cen na poszczególnych 
rynkach s  od siebie uzale nione. Wyniki estymacji parametrów modelu VAR wskaza y, e 
zmiany cen na badanych rynkach by y we wszystkich przypadkach istotnych statystycznie 
dodatnie. Ponadto nale y zauwa y , e zmiany cen na danym rynku silniej reaguj  na 
jednostkow  zmian  ceny odnotowan  na tym samym rynku ni  na jednostkowe zmiany 
cen na innych rynkach. Przy czym powy sze stwierdzenie dotyczy opó nienia o 1 okres. 
Dodatkowo przeprowadzone analizy z zastosowaniem opó nienia wi kszego ni  1 okres 
nie wykaza y zmian w wyst powaniu relacji cenowej pomi dzy rynkami hurtowymi. 

Oszacowany model VAR generuje stacjonarne szeregi sk adników resztowych, które 
jednak podlegaj  autokorelacji do drugiego rz du opó nienia. Wskazuje na to sprawdzian 
statystyki testu LM (Test mno nika Lagrange'a) o warto ci 121,5. Ponadto zawarte w 
Tabeli 2 testy Jarque-Bera dla reszt poszczególnych równa  modelu sugeruj  mo liwo  
wyst powania w tym przypadku rozk adów nienormalnych. Jest to jednak kwestia 
dyskusyjna poniewa  badanie zosta o przeprowadzone na relatywnie du ym zbiorze danych 
(2380 obserwacji -dane dzienne w okresie ponad 5 lat). W te cie Jarque-Bera dla du ej 
próby wszelkie odst pstwa od rozk adu normalnego pod wzgl dem kurtozy i asymetrii 
zostaj  mocno uwypuklone z powodu obecno ci trzeciego i czwartego momentu 
centralnego w formule testu. 
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Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modelu VAR  

Table 2. The results of the VAR model parameter estimation 

Wyszczególnienie Bronisz Pozna  Kalisz Radom Sandomierz 

Bronisz(-1)  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] 

Pozna (-1) -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] 

Kalisz(-1)  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] 

Radom(-1) -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] 

Sandomierz(-1) -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] 

C  0.623208  0.478319 -0.150842  0.118884  0.184798 

 (0.12140)  (0.13118)  (0.14379)  (0.14730)  (0.15383) 

[5.13338] [3.64621] [-1.04907] [0.80711] [1.20131] 

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 b du w ( ), T-Studenta [ ], parametry istotne statystycznie – kolor szary (poziom istotno ci – =0,05);  
C-sta a modelu 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne przy wykorzystaniu programu EViews. 

Wyniki testu przyczynowo ci Grangera w przypadku fasoli szparagowej zamieszczone 
w tabeli 3 wskaza y na wzajemne oddzia ywanie cen tylko w przypadku wybranych 
rynków hurtowych. Radomski i sandomierski rynek hurtowy nie mia y wp ywu na 
kszta towanie cen fasoli szparagowej na wi kszo ci rynków hurtowych, przy czym nale y 
zauwa y , e by y one odbiorc  informacji cenowej. Nale y jednocze nie powiedzie , e 
oddzia ywanie na wszystkie badane rynki w latach 2011 – 2016 mia y impulsy wynikaj ce 
ze zmiany cen fasoli szparagowej na Warszawskim Rolno-Spo ywczym Rynku Hurtowym 
S.A. w Broniszach (tab. 3). 
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Tabela 3. Wyniki testu przyczynowo ci Grangera dla fasoli szparagowej 

Table 3. Granger causality test results for green beans 

warto  w nawiasie – warto  p-vaule dla odpowiedniej statystyki;  – kierunki przyczynowo ci w sensie 
Grangera 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne przy wykorzystaniu programu EViews.  

W celu uzyskania szczegó owych informacji o wzajemnych dostosowaniach cen na 
poszczególnych rynkach pos u ono si  funkcjami odpowiedzi na impuls (IRF). Kolejno  
zmiennych uwzgl dnionych w badaniu podyktowana by a wielko ci  rynku hurtowego. 
Zmienne zosta y uszeregowane od rynku najwi kszego w Broniszach do najmniejszego 
w Sandomierzu. Kolejno  zmiennych jest w tym przypadku o tyle istotna, e wp ywa na 
wyniki badania i je li to mo liwe jest ustalana w oparciu o wiedz  merytoryczn  
i do wiadczenie badacza. Funkcje IRF wyznaczone zosta y dzi ki wynikom estymacji 
parametrów modelu VAR dla poziomów (dane nie zosta y zlogarytmowane). Rysunek 2 
obrazuje wzajemne dostosowania cen pomi dzy analizowanymi rynkami.  

Przebieg funkcji IRF potwierdza wzajemne oddzia ywanie cen, w przypadku których 
estymacja modelu VAR wskaza a wyst powanie wspó zale no ci w ich kszta towaniu si , 
wskazuj c jednocze nie brak reakcji w przypadku wyst pienia impulsów cenowych 
pomi dzy rynkami, w przypadku których parametry modelu VAR nie by y istotne 
statystycznie. Analiza przebiegu funkcji IRF (rysunek 1) ukazuje, e poszczególne funkcje 
wygasaj  w perspektywie okresu 10 dni, zatem wygenerowane relacje maj  tendencj  do 
powracania do stanu równowagi. W wi kszo ci przypadków ju  po up ywie 7 dni (tzn. 
tygodnia) od pojawienia si  impulsu zauwa y  mo na znacz cy powrót do równowagi na 
danym rynku hurtowym. Jednocze nie warto zwróci  uwag  na stosunkowo silne 
oddzia ywanie najwi kszego rynku w Broniszach na poziom notowa  cen na pozosta ych 
rynkach hurtowych - pami taj c równie  e to w a nie Bronisze zosta y na pierwszym 
miejscu uwzgl dnione w przeprowadzonym badaniu IRF.  

 

Wyszczególnienie Bronisze Pozna  Kalisz Radom Sandomierz 

Bronisze 
X     

(7.5E-05) (5.0E-05) (4.0E-08) (0.00178) 

Pozna  
X X    

 0.00118 ( 8.3E-10) (0.02900) 

Kalisz 
X  X   

 (9.4E-10) (8.4E-09) (0.02326) 

Radom 
X X X X  

   (0.00642) 

Sandomierz 
X X X   X 

   (0.02951)   
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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. 

ród o: Obliczenia i opracowanie w asne przy wykorzystaniu programu EViews. 
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Podsumowanie i dyskusja 

Niniejsze badania zosta y przeprowadzone przy zastosowaniu metod ekonometrii 
dynamicznej do okre lenia dynamiki dostosowa  cenowych w przypadku fasoli 
szparagowej jako gatunku z kategorii warzyw sezonowych, obecnego na rynku przez krótki 
czas. Zbadano wspó zale no ci mi dzy cenami fasoli szparagowej na 5 rynkach hurtowych 
Polsce w ród których znalaz y si  Warszawski Rolno-Spo ywczy Rynek Hurtowy S.A. w 
Broniszach, Wielkopolska Gilda Rolno-Ogrodnicza S.A., Rolno-Spo ywczy Rynek 
Hurtowy Gie da Kaliska Sp. z o.o., Rolno-Spo ywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu 
oraz Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. Oszacowane parametry modelu VAR 
sugeruj , e najwi ksze znaczenie w kszta towaniu cen na danym rynku hurtowym mia  
poziom cen z dnia poprzedniego na tym samym rynku. Ponadto wskazano wyst powanie 
integracji rynków z Warszawskim Rolno-Spo ywczym Rynkiem Hurtowym S.A. w 
Broniszach 

Uzyskane wyniki testu przyczynowo ci Grangera pokaza y, e si a i kierunek 
wzajemnych relacji cen by y zró nicowane w poszczególnych przypadkach. Podobne 
wyniki uzyska  Mauyo i wspó autorzy (2007), którzy dokonali pomiaru stopnia integracji 
rynków regionalnych w przypadku fasoli w Kenii i Ugandzie, wykazuj c, e pomi dzy 
analizowanymi rynkami wyst puje silne powi zanie cen.  

Poziom integracji rynków warzyw sezonowych w literaturze zosta  równie  
przeanalizowany na przyk adzie pomidorów oaz kalafiorów. Uzyskane wyniki by y zbie ne 
z wynikami zaprezentowanymi w niniejszym opracowaniu. Jordan oraz VanSickl (1995), 
wykorzystuj c dane empiryczne dotycz ce poziomu cen pomidorów dokonali analizy 
powi za  pomi dzy rynkami na Florydzie oraz w Meksyku. Wykazali oni, e pomi dzy 
tymi rynkami istnieje integracja przestrzenna. Badacze ci zauwa yli jednak, e przep yw 
informacji cenowych pomi dzy badanymi przez nich rynkami hurtowymi jest 
asymetryczny. Nale y wskaza , e ze wzgl du na brak opracowa  dotycz cych integracji 
przestrzennej rynków hurtowych w sektorze ogrodniczym, opracowanie stanowi 
uzupe nienie luki poruszanego obszaru.  
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Tendencje na rynku mas a i serów na wiecie 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/nadwy kach rynkowych 

mas a i sera na wiecie w latach 2001-2017 u najwi kszych producentów oraz w Polsce. Nadwy ki 

rynkowe mas a zwi ksza y si  w: Nowej Zelandii, UE i Bia orusi, a zmniejsza y w Australii i na 

Ukrainie. Niedobory ros y w Chinach, Meksyku, Iranie i Turcji, a zmniejsza y si  w Rosji i Kanadzie. 

Wzgl dnie zrównowa ona produkcja i spo ycie wyst powa y w Indiach, Pakistanie, USA i Brazylii. 

Na rynku sera nadwy ki ros y w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Bia orusi, a zmniejsza y si  

w Australii i na Ukrainie. Niedobory ros y w: Rosji, Brazylii, Meksyku. W Polsce ros y nadwy ki 

produkcji mas a i sera, co skutkowa o rosn cym eksportem, kierowanym g ównie do krajów UE. 

Ceny mas a i sera w krajach UE i na rynku wiatowym charakteryzowa y si  konwergencj . Na 

pocz tku badanego okresu ceny mas a w UE by y o 134% wy sze ni  na rynku wiatowym, a sera o 

92,6%, a w 2017 r. ró nice te wynosi y odpowiednio: 6% i 0,6%. 

S owa kluczowe: mas o, ser, produkcja, zu ycie krajowe, nadwy ki 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 

Wst p 

Mleko i jego produkty s  wa n  cz ci  gospodarki ywno ciowej, maj c  znaczenie 

gospodarcze, spo eczne i rodowiskowe. Produkcja mleka surowego stanowi znacz ce 
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https://orcid.org/0000-0001-9698-9316 
2 dr in ., Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, 

e-mail: aneta_mikula@sggw.pl; https://orcid.org/0000-0001-7129-6898 
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ród o przychodów i dochodów z produkcji dla producentów rolnych. W Polsce skup 

mleka wynosi  w 2017 r. 24,1% produkcji towarowej rolnictwa, a 34,4% w produkcji 

towarowej produktów zwierz cych (Rolnictwo…, 2018). 

Przetwórstwo mleka na ró ne produkty jest jedn  z podstawowych ga zi przemys u 

spo ywczego. Udzia  produktów mleczarskich w warto ci sprzedanych wyrobów 

przemys u spo ywczego wynosi  w 2016 r. 14,3% (Rocznik…, 2016). 

Mleko i jego produkty ze wzgl du na swoje warto ci od ywcze stanowi tak e 

znacz c  pozycj  w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Udzia  

wydatków na mleko i jego produkty w wydatkach na ywno  gospodarstw domowych 

wynosi  w 2016 r. 12,1% (Rocznik…, 2016). 

Mleczarstwo ma tak e wa ne znaczenie w handlu zagranicznym produktami rolno-

spo ywczymi. Obroty handlowe mlekiem i jego produktami z zagranic  charakteryzuj  si  

rosn cym dodatnim saldem handlowym, które wp ywa pozytywnie na popraw  salda 

handlowego ogó em. Dodatnie saldo handlu zagranicznego t  grup  produktów wynosi o 

w 2000 r. 154,7 mln EUR3, i zwi kszy o si  w 2017 r. do 1131,5 mln EUR (Handel 

zagraniczny…, 2001, s. 37 i Rynek mleka…, nr 54, 2018, s. 26). Poprawiaj ce si  dodatnie 

saldo wymiany handlowej wynika o z rosn cych nadwy ek produkcji w kraju i 

powodowa o konieczno  ich zagospodarowania na rynkach zagranicznych. W 2000 r. 

eksport produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka wyniós  890 mln ton, co stanowi o 

7,5% produkcji4, a w 2017 r. eksport mleka i jego przetworów wyniós  4,05 mln ton 

mleka5, co stanowi o 29,5% produkcji (Rynek mleka …, nr 54, 2016, s. 3). 

Coraz wi ksze powi zanie krajowego rynku mleka z rynkami zagranicznymi poprzez 

obroty handlowe stwarza konieczno  oceny prawid owo ci wyst puj cych na rynkach 

zagranicznych, które decyduj  o sytuacji na rynku i mo liwo ciach rozwoju produkcji 

w kraju. 

Cel, materia y i metody 

Celem opracowania by o okre lenie zmian w produkcji, zu yciu i obrotach handlowych 

przetworami mleczarskimi (mas o i sery) u g ównych producentów na wiecie. Te dwa 

produkty stanowi y w 2017 r. 50,9% warto ci wiatowego eksportu produktów mleczarskich6. 

Do g ównych producentów mas a zaliczono te kraje, które wytwarza y co najmniej 75 tys. t w 

ostatnich 5 latach. By y to: Indie, kraje UE, USA, Pakistan, Nowa Zelandia, Rosja, Turcja, 

Meksyk, Iran, Kanada, Bia oru , Ukraina, Australia, Chiny i Brazylia. Za najwi kszych 

producentów serów przyj to te kraje, które wytwarza y w ostatnich pi ciu latach wi cej ni  

200 tys. t serów rocznie. Oceniono zmiany w produkcji, zu yciu i obrotach handlowych. Na 

podstawie tych informacji okre lono tendencje w kszta towaniu si  nadwy ek lub niedoborów 

rynkowych w poszczególnych krajach. 

Podstawowym ród em informacji by e dane Faostatu, Eurostatu i ITC (International 

Trade Centre). Siedemnastoletni okres pozwoli  wyodr bni  dominuj ce kierunki zmian. 

                                                 
3 Oszacowano saldo w EUR na podstawie danych wyra onych w USD i kursu EUR/USD. 
4 Oszacowano na podstawie Handel zagraniczny…nr 16, s. 31. 
5 Wolumen eksportu mleka IERiG -PIB liczy wykorzystuj c wska niki zawarto ci 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 wska niki 

dynamiki oraz redniookresowe tempo zmian, a tak e jedne z miar statystyki opisowej - 

wska niki struktury (Aczel, 2005; Jó wiak i Pogórski, 1998; Timofiejuk, 1990).  

Tendencje w produkcji i zu yciu mas a7 

T uszcz zawarty w mleku jest jednym z cenniejszych sk adników w znacznym stopniu 

wp ywaj cym na warto  mleka i jego przetworów (np. mas a, serów). Kierunki zmian 

produkcji i zu ycia krajowego u g ównych wiatowych producentów mas a i w Polsce 

w latach 2001-2017 przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zmiany w produkcji i zu yciu krajowym mas a u najwi kszych jego producentów na wiecie 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 
rednioroczne zmiany w tys. t 

Lata Produkcja Zu ycie krajowe 

Kraje UE 2001-2009 

2010-2017
8

 

-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 

Bia oru  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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: FAOSTAT, EUROSTAT i ITC. 

Tendencje w produkcji i zu yciu krajowym mas a u najwi kszych wiatowych 

producentów by y ró nokierunkowe. Ocena poziomu, kierunku i skali zmian w produkcji 

                                                 
7 W ocenie zmian w produkcji, zu yciu krajowym i handlu zagranicznym oprócz mas a uwzgl dniono tak e 

t uszcze mleczne, co wynika o z dost pno ci danych w obrotach mi dzynarodowych. 
8 W kszta towaniu produkcji mas a w krajach UE wyodr bniono dwa okresy: pierwszy, w którym obowi zywa y 

kwoty mleczne i ulega y niewielkim zmianom i lata, w których stopniowo zwi kszano kwoty produkcji, a 

nast pnie je zlikwidowano. 
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i zu yciu pozwala wyodr bni  w ród najwi kszych wiatowych producentów trzy grupy 

krajów: 

- pierwsz  stanowi  te, które produkuj  wi cej ni  zu ywaj ; do tej grupy mo na zaliczy  

takie kraje, jak: Nowa Zelandia, kraje UE, Bia oru , Australia i Ukraina, 

- drug  grup  stanowi  te, w których produkcja by a ni sza ni  zu ycie krajowe; by y to: 

Chiny, Turcja, Rosja, Kanada, Meksyk i Iran, 

- trzeci  grup  stanowi  te, w których wyst puje wzgl dne zrównowa enie produkcji 

i zu ycia krajowego; do tej grupy zaliczono takie kraje, jak: USA, Indie, Brazylia 

i Pakistan. 

W pierwszej grupie krajów, tendencje w produkcji i zu yciu krajowym by y 

ró nokierunkowe. Na tej podstawie mo na wydzieli  dwie podgrupy. Do pierwszej 

nale a y kraje, które zwi ksza y swoje nadwy ki ponad potrzeby krajowe, do drugiej te, w 

których nadwy ki produkcyjne zmniejsza y si  (rys. 1). 

W krajach UE do czasu obowi zywania kwot produkcji mleka nadwy ki rynkowe 

mas a zmniejsza y si , a po ich zniesieniu zwi ksza y si . W latach 2010-2017 roczne 

tempo wzrostu produkcji wynosi o 2,5%, a zu ycia krajowego 1,8%. W Nowej Zelandii 

nast powa  wzrost produkcji mas a przy obni aniu si  konsumpcji. Bia oru  zwi ksza a 

swoje nadwy ki rynkowe z powodu szybszego wzrostu produkcji (przeci tnie w roku o 

3,9%) ni  zu ycia krajowego (roczne tempo wzrostu wynosi o 1,9%). Do tej grupy krajów 

nale a a tak e Polska. W latach 2001-2017, pomimo waha  tempo wzrostu produkcji 

(przeci tnie w roku 1,2%) by o szybsze ni  zu ycia krajowego (przeci tnie w roku 0,8%), 

co powodowa o wzrost nadwy ek rynkowych ponad potrzeby krajowe. Takie tendencje 

oznacza y konieczno  zagospodarowania nadwy ek rynkowych na rynkach zagranicznych 

i wiatowych. W wyniku takich tendencji udzia  krajów UE, Nowej Zelandii i Bia orusi w 

wiatowym eksporcie mas a zwi kszy  si  z 83,8% w 2001 r. do 90,4% w 2017 r. Tak 

wysoki udzia  tych krajów w wiatowym eksporcie oznacza du  jego koncentracj . 

 

Rys. 1. Tendencje w kszta towaniu si  nadwy ek rynkowych mas a ponad potrzeby krajowe u najwi kszych 

wiatowych 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) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie FAOSTAT, EUROSTAT i ITC. 
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Do krajów, w których zmniejsza y si  nadwy ki rynkowe ponad potrzeby krajowe 

zaliczono Australi  i Ukrain . W Australii w latach 2001-2017 produkcja zmniejsza a si  

przeci tnie w roku o 2,2%, przy wzro cie zu ycia krajowego o 4,3%. Natomiast na 

Ukrainie roczne tempo spadku produkcji wynosi o prawie 2,9%, i by o szybsze ni  zu ycia 

krajowego (roczny spadek 0,6%). W wyniku takich tendencji zmniejsza y si  nadwy ki 

rynkowe w tych krajach. 

Ró nokierunkowe tendencje w produkcji i zu yciu krajowych mas a i t uszczy 

mlecznych wyst powa y tak e w krajach, w których zu ycie krajowe by o wy sze ni  

produkcja. Tendencje w kszta towaniu si  niedoborów rynkowych tej grupie krajów 

przedstawiono na rys. 2. 

W grupie krajów, w których zu ycie krajowe by o wi ksze ni  produkcja mo na 

wydzieli  dwie podgrupy: pierwsz  o rosn cych niedoborach i drug  o zmniejszaj cych si  

niedoborach rynkowych. 

Do podgrupy krajów o rosn cych niedoborach mas a i t uszczy mlecznych mo na 

zaliczy : Chiny, Meksyk, Iran i Turcj . W najwi kszej skali niedobory rynkowe zwi ksza y 

si  w Chinach. Przeci tny roczny wzrost produkcji wynosi  0,4 tys. t, a zu ycia 5,9 tys. t, 

co prowadzi o do powi kszania si  niedoborów rynkowych. W Iranie przy spadku 

produkcji (przeci tnie w roku o 0,2 tys. t) zwi ksza o si  zu ycie krajowe (przeci tnie w 

roku o 1,6 tys. t), co prowadzi o do powi kszania si  ró nic mi dzy konsumpcj  a 

produkcj . Z kolei w Turcji produkcja zwi ksza a si  przeci tnie w roku o 8,6 tys. t, a 

zu ycie krajowe o 9,5 tys. t. Takie same kierunki zmian wyst powa y w Meksyku 

(odpowiednio: produkcja o 9,3 tys. t, a zu ycie o 9,5 tys. t). W wyniku takich tendencji w 

tej podgrupie krajów powi ksza y si  niedobory rynkowe mas a i t uszczy mlecznych. 

 

Rys. 2. Tendencje w kszta towaniu si  niedoborów rynkowych mas a u najwi kszych wiatowych 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)  

ród o: jak rys. 1. 

Do drugiej podgrupy o zmniejszaj cych si  niedoborach rynkowych mas a i t uszczy 

mlecznych nale a y Rosja i Kanada. W Rosji obni a a si  produkcja przeci tnie w roku o 3 tys. 

t, a konsumpcja o 4,8 tys. t, co powodowa o zmniejszanie si  niedoborów rynkowych mas a i 

t uszczy mlecznych. Z kolei w Kanadzie roczne wzrosty produkcji (1,9 tys. t) by y wy sze ni  

zu ycia (1,8 tys. t), co skutkowa o zmniejszaniem si  niedoborów (rys. 2). 
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W grupie najwi kszych wiatowych producentów mas a i t uszczy mlecznych 

wyst powa a tak e grupa krajów, która charakteryzowa a si  wzgl dnym zrównowa eniem 

produkcji i zu ycia krajowego. Do grupy tych krajów mo na zaliczy : Indie, Pakistan, 

USA i Brazyli  (rys. 3). 

 

Rys. 3. Tendencje w kszta towaniu si  niedoborów/nadwy ek rynkowych mas a u du ych wiatowych 

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) 

ród o: jak rys. 1. 

W tej grupie krajów poziom i zmiany produkcji i zu ycia krajowego by y wzgl dnie 

zrównowa one (podobne). Powodowa o to brak tendencji w zakresie powi kszania si  lub 

zmniejszania nadwy ek lub niedoborów rynkowych. 

Tendencje na rynku mas a w Polsce w latach 2001-2017 

W badanym okresie kontynuowane by y zmiany strukturalne, modernizacyjne, jak 

i w asno ciowe w bran y mleczarskiej wynikaj ce z dostosowa  do gospodarki rynkowej, 

jak i z integracji Polski z UE (Urban, 2004; Seremak-Bulge i in., 2005; Szajner, 2009; 

Sta ko, Miku a 2018). Nast powa y tak e znacz ce zmiany w strukturze i asortymencie 

przetworów mleczarskich. Uwidacznia o si  coraz silniejsze powi zanie rynku krajowego z 

rynkami zagranicznymi. 

Produkcja mas a i t uszczy mlecznych w badanych latach charakteryzowa a si  

tendencj  wzrostow . Przyrosty zu ycia by y ni sze ni  wzrosty produkcji, co skutkowa o 

powstawaniem nadwy ek ponad potrzeby krajowe (rys. 4). 

W latach 2001-2009, tj. w okresie, w którym obowi zywa y ograniczenia wynikaj ce 

z kwot produkcji mleka i inne instrumenty interwencyjne (Rozporz dzenie…, 2009), 

produkcja mas a i t uszczy mlecznych w Polsce charakteryzowa a si  tendencj  spadkow  

(przeci tnie w roku o 1,3%), ale jeszcze szybciej zmniejsza o si  zu ycie krajowe (o 2,1% 

rocznie). W wyniku takich tendencji ros y nadwy ki rynkowe ponad potrzeby krajowe, co 

skutkowa o wzrostem eksportu. Od 2010 r., tj. od kiedy rozpocz to zwi ksza  kwoty 
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produkcji mleka a nast pnie je zniesiono, znacznie zwi kszy a si  produkcja i poda  

surowca. W latach 2001-2009 produkcja mleka zwi ksza a si  rocznie przeci tnie o 70 tys. 

t, tj. w tempie 0,6%, a w latach 2010-2017 rednioroczny wzrost produkcji wynosi  175 tys. 

t, tj. 1,4% rocznie. Wzrost poda y surowca (mleka) skutkowa  przy pieszeniem wzrostu 

produkcji mas a i t uszczy mlecznych. W latach 2010-2017 produkcja mas a i t uszczy 

mlecznych ros a w tempie 6,3% rocznie. Ros o tak e ich zu ycie w kraju, ale w tempie 

wolniejszym (5,3% rocznie). Takie tendencje skutkowa y powstawaniem nadwy ek 

rynkowych mas a, które by y zagospodarowywane na rynkach zagranicznych. W tym 

okresie eksport mas a i t uszczy mlecznych zwi ksza  si  przeci tnie w roku o 7,1%. 

Niezale nie od waha  w produkcji i zu yciu w latach 2001-2017 w Polsce, produkcja 

mas a i t uszczy mlecznych charakteryzowa a si  tendencj  wzrostow . Skala i tempo 

wzrostu produkcji by o wi ksze ni  zu ycia krajowego. Powodowa o to wzrost nadwy ek 

rynkowych ponad mo liwo ci zagospodarowania tych produktów w kraju. W tych 

warunkach szybko zwi ksza  si  eksport, który rós  rocznie o 7%. Powodowa o to wzrost 

znaczenia eksportu w zagospodarowaniu produkcji. W badanych latach prawie 85% 

przyrostu produkcji mas a kierowane by o na rynki zagraniczne. Przed integracj  Polski 

z UE na rynkach zagranicznych zagospodarowywane by o 8,5% produkcji mas a i t uszczy 

mlecznych, a w ostatnich pi ciu analizowanych latach wska nik ten wynosi  22,2%. 

 

Rys. 4. Tendencje w produkcji, zu yciu i obrotach handlowych na rynku mas a 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) 

ród o: jak rys. 1. 

Eksport mas a i t uszczy mlecznych z Polski by  wysoko skoncentrowany na rynkach 

krajów UE. Na rynkach tych krajów zagospodarowane by o w 2017 r. 91,8% eksportu 

analizowanych produktów, w tym na rynki krajów UE-15 - 57,1% i pozosta ych krajów UE 

– 34,7%9. Dominuj cy eksport mas a i t uszczy mlecznych z Polski na rynki krajów UE, 

zw aszcza UE-15 w znacznej cz ci wynika  z blisko ci rynków, jak i wy szych cen ni  na 

rynku wiatowym (rys. 5). 

                                                 
9 Obliczono na podstawie danych ITC. 
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Rys. 5. Ceny mas a na rynku krajów UE-15 i wiatowym w latach 2001-2017 (EUR/t) 

Fig. 5. Butter prices on the EU-15 and world market in 2001-2017 (EUR / t) 

ród o: 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 miesi cznych. 

W warunkach kiedy obowi zywa y ró ne instrumenty interwencyjne na rynku mleka 

(kwotowanie produkcji, protekcja w handlu zagranicznym oraz ró ne sposoby 

zagospodarowania nadwy ek rynkowych (np. skup interwencyjny ró nych produktów)), ceny 

mas a w UE by y znacz co wy sze ni  na rynku wiatowym. W latach 2001-2004 ceny w 

UE-15 by y 2,4-krotnie wy sze ni  na rynku wiatowym. W wyniku reform WPR w tym 

obni enia cen interwencyjnych zakupu produktów mleczarskich, np. mas a i mleka w proszku 

i ograniczenia skali zakupów interwencyjnych, ceny mas a w UE coraz bardziej zbli a y si  

do cen wiatowych. Dalsze zmiany dotycz ce interwencji na rynku mleka, w tym zniesienie 

kwot produkcji oznacza y coraz wi kszy wp yw na rynek mleka i jego produktów praw 

poda y i popytu. Powodowa o to zmniejszanie si  ró nic cenowych mi dzy UE a cenami 

wiatowymi (rys. 5). W latach 2015-2017 ceny w UE by y przeci tnie wy sze ni  ceny 

wiatowe o 6%. Takie kierunki zmian oznaczaj , e o cenach produktów mleczarskich w UE 

w coraz wi kszym stopniu decyduje równowaga na rynku wiatowym. Powi zanie cen w UE 

i cen na rynku wiatowym oznacza tak e zwi kszenie ich zmienno ci. 

Tendencje w produkcji i zu yciu serów 

Innym wa nym produktem wytwarzanym z mleka s  sery. Produkty te w pewnej skali 

konkuruj  o t uszcz mleczny z mas em. Zmiany w produkcji i zu yciu krajowym serów 

u najwi kszych jego producentów na wiecie a tak e importerów10 oraz w Polsce w latach 

2001-2017 przedstawiono w tabeli 2. 

                                                 
10 Do najwi kszych importerów zaliczono te kraje, które importowa y w ostatnich 5 latach wi cej ni  100 tys. ton 

sera rocznie. 
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Tendencje w zmianach produkcji i zu ycia krajowego serów u najwi kszych jego 

producentów na wiecie by y zró nicowane co do kierunku i skali. Na podstawie oceny 

poziomu i tendencji w produkcji oraz zu yciu krajowym mo na wyró ni  dwie grupy 

krajów: 

- pierwsz , do której zaliczono te kraje, które wytwarza y wi cej ni  zu ywa y, 

- drug  stanowi y te kraje, w których produkcja by a ni sza od zu ycia. 

Do pierwszej grupy mo na zaliczy : UE, USA, Now  Zelandi , Argentyn , Australi , 

Bia oru  i Ukrain . Tendencje w produkcji i zu yciu krajowym w tej grupie krajów by y 

zró nicowane. Na tej podstawie wydzielono dwie podgrupy krajów. Do pierwszej 

zaliczono te kraje, w których przyrosty produkcji serów by y wi ksze ni  przyrosty 

zu ycia. Do tej podgrupy: UE, USA, Nowa Zelandia, Argentyna i Bia oru . Takie 

tendencje w produkcji i zu yciu krajowym spowodowa y, e w krajach tej grupy 

zwi ksza y si  nadwy ki sera ponad potrzeby krajowe (rys. 6). Oznacza to tak e coraz 

wi kszy udzia  tej grupy krajów w wiatowym eksporcie sera. Z tych krajów pochodzi o w 

2001 r. 75,5% a w 2017 r. 88,7% wiatowego eksportu. 

W drugiej podgrupie du ych wiatowych producentów sera, przyrosty zu ycia 

krajowego by y wy sze ni  produkcji, co powodowa o zmniejszanie si  nadwy ek ponad 

potrzeby krajowe. Do tej podgrupy mo na zaliczy  Australi  i Ukrain . W obu tych krajach 

wyst powa a spadkowa tendencja produkcji, przy wzrostowej zu ycia krajowego (tab. 2), 

co skutkowa o spadkow  tendencj  w nadwy kach rynkowych (rys. 6), a tak e 

zmniejszeniem ich udzia u w wiatowym eksporcie (z 22,1% w 2001 r. do 9% w 2017 r.). 

Tabela 2. Zmiany w produkcji i zu yciu krajowym serów u najwi kszych jego producentów a tak e importerów na 

wiecie 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 
rednioroczne zmiany w tys. t 

Produkcji Zu ycia krajowego 

Kraje UE 160,0 131,9 

USA 115,0 88,6 

Rosja 26,0 29,3 

Brazylia 22,5 24,9 

Meksyk 11,5 14,3 

Nowa Zelandia 3,3 0,9 

Ukraina (lata 2005-2017) - 7,4 3,2 

Argentyna 12,3 9,4 

Australia - 4,9 2,4 

Bia oru  14,7 2,8 

Kanada 6,7 6,6 

Japonia (importer) 0,9 4,1 

Korea P d.(importer) 0,2 5,8 

Chiny (importer) (lata 2001-2013) 3,7 7,2 

Polska 22,8 16,9 

ród o: jak w tab. 1. 
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Rys. 6. Tendencje w kszta towaniu si  nadwy ek rynkowych serów ponad potrzeby krajowe u du ych wiatowych 

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) 

ród o: jak w tab. 1. 

W grupie najwi kszych wiatowych producentów sera znajdowa y si  tak e kraje, 

które uzupe nia y poda  krajow  importem. Do krajów tych mo na zaliczy : Rosj , 

Brazyli , Meksyk, Kanad , a tak e du ych importerów sera, do których nale a y: Japonia, 

Korea P d. i Chiny. Tendencje w kszta towaniu si  niedoborów rynkowych w tych krajach 

przedstawiono na rys. 7. 

 

Rys. 7. Tendencje w kszta towaniu si  niedoborów serów u du ych wiatowych producentów a tak e du ych 

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) 

ród o: jak rys. 1. 

W tej grupie krajów (oprócz Kanady) przyrosty produkcji by y ni sze ni  wzrosty 

zu ycia. Takie kierunki zmian powodowa y powi kszanie si  niedoborów ze róde  
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krajowych i wzrost importu. Natomiast w Kanadzie przyrosty produkcji sera by y wy sze 

ni  przyrosty jego zu ycia, co skutkowa o zmniejszaniem si  niedoborów ze róde  

krajowych. 

W krajach, w których produkcja serów by a ni sza ni  ich zu ycie import mia  du e 

znaczenie w kszta towaniu poda y rynkowej. By y to: Japonia (w 2017 r. 89,4% zu ycia 

krajowego pochodzi o z importu, a w 2001 r. - 85,4%), Korea P d. (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 udzia  importu sera 

w krajowym zu yciu nie przekracza  6%. 

Tendencje na rynku sera w Polsce w latach 2001-2017 

W badanych latach produkcja sera w Polsce charakteryzowa a si  tendencj  

wzrostow . Przeci tne roczne tempo wzrostu wynosi o 3,7% i by o wy sze od przyrostu 

zu ycia krajowego, które wynosi o 3%. Takie tendencje w produkcji i zu yciu powodowa y 

rosn ce nadwy ki ponad potrzeby krajowe, które by y eksportowane na rynki zagraniczne 

(rys. 8). W badanych latach 54,6% przyrostu produkcji sera kierowane by o na rynki 

zagraniczne. W tych warunkach eksport charakteryzowa  si  szybkim tempem wzrostu, 

przeci tnie w roku o 10,5%. Rynki zagraniczne odgrywa y coraz wi ksz  rol  w 

zagospodarowaniu rosn cej produkcji w Polsce. W 2001 r. na rynkach zagranicznych 

zagospodarowane by o 9,1% produkcji sera, a w 2017 r. ju  29,6%. Rós  tak e import sera i 

jego udzia  w zu yciu krajowym wynosi  1,1% w 2001 r., a w 2017 r. 13,6%. Eksport sera 

z Polski kierowany by  g ównie na rynki krajów UE. W 2001 r. do UE eksportowane by  

58,3% sera, a w 2017 r. 77%. Import sera do Polski pochodzi  g ównie z krajów UE. 

 

Rys. 8. Tendencje w produkcji, zu yciu 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) 

ród o: jak w tab. 1. 

Dominuj cy udzia  krajów UE w obrotach handlowych serem z Polsk  wynika  

z blisko ci rynków zbytu, a tak e poziomu cen. 
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Rys. 9. Ceny serów11 na rynku krajów UE-15 i wiatowym w latach 2001-2017 (EUR/t) 

Fig. 9. Cheese prices on the EU-15 and world market in 2001-2017 (EUR / t) 

ród o: 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 miesi cznych.  

Tendencje cen sera na rynku krajów UE i wiatowym przedstawiono na rysunku 9. 

W okresie kiedy rynek mleka w UE by  znacznie „odizolowany” od rynku wiatowego, 

to jest w okresie kiedy obowi zywa y ró ne instrumenty interwencyjne (protekcja graniczna, 

kwotowanie produkcji mleka, zakupy interwencyjne produktów mleczarskich, wspieranie 

konsumpcji, dop aty do przechowywania produktów) ceny produktów mleczarskich, w tym 

sera by y wy sze ni  na rynku wiatowym. Negatywne skutki WPR spowodowa y szereg jej 

reform, które ogranicza y interwencj  rynkow  i administracyjne ograniczanie produkcji (np. 

likwidacja kwot produkcji mleka). Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej jaka dokona a si  

w wyniku tych reform spowodowa a zwi kszenie wp ywu na rolnictwo rynku i jego 

parametrów. Skutki tych reform znalaz y swój wyraz w konwergencji12 cen sera na rynku UE 

i wiatowym, o czym wiadczy rys. 9. Ceny sera w UE w latach 2001-2004 by y wy sze ni  

na rynku wiatowym o 92,6%. Natomiast kiedy zacz to ogranicza  kwotowanie produkcji i 

pó niej je zlikwidowano, a tak e ograniczono inne instrumentu interwencyjne, ceny sera 

prawie si  wyrówna y. W latach 2009-2011 ceny sera w UE by y wy sze od cen wiatowych 

o 4,1%, a w latach 2015-2017 tylko o 0,6%. Po reformach polityki interwencyjnej w UE 

podobne s  tak e kierunki ich zmian (rys. 9). 

Podsumowanie 

Tendencje w produkcji mas a i t uszczy mlecznych i ich zu yciu u najwi kszych 

wiatowych producentów w badanych krajach by y ró nokierunkowe. W najwi kszej skali 

wzrost produkcji mas a ponad potrzeby krajowe wyst pi  w Nowej Zelandii, krajach UE 

                                                 
11 Ceny sera Chedar. 
12 Konwergencja to proces rozwoju, w rezultacie którego zmienne ekonomiczne w analizowanych pa stwach 

zbli aj  si  do siebie. 
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i Bia orusi. Natomiast nadwy ki rynkowe ponad potrzeby krajowe zmniejsza y si  

w Australii i Ukrainie. Szybszy wzrost zu ycia krajowego ni  produkcji wyst powa  w 

takich krajach jak: Chiny, Meksyk, Iran i Turcja, natomiast w coraz mniejszej skali 

niedobory rynkowe wyst powa y w Rosji i Kanadzie. U pozosta ych du ych wiatowych 

producentów mas a i t uszczy mlecznych zmiany produkcji i zu ycia krajowego by y 

wzgl dnie zrównowa one. W Polsce wzrosty produkcji mas a i t uszczy mlecznych by y 

wi ksze ni  zu ycia krajowego, co powodowa o powi kszanie si  nadwy ek rynkowych i 

wzrost eksportu. 

Tendencje w produkcji i zu yciu krajowym serów u najwi kszych wiatowych 

producentów by y ró nokierunkowe. Wzrost produkcji przekraczaj cy zwi kszenie zu ycia 

krajowego wyst powa  w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Bia orusi. Kraje te 

zwi ksza y w badanych latach swoje mo liwo ci eksportowe. Z krajów tych pochodzi o 

w 2017 r. prawie 89% wiatowego eksportu. Australia i Ukraina zmniejsza y skal  

eksportu. W ród du ych wiatowych producentów sera, w Rosji, Brazylii i Meksyku 

przyrosty produkcji by y mniejsze ni  zwi kszenie zu ycia. Zu ycie krajowe uzupe niane 

by o rosn cym importem. Rosn cy import wyst powa  tak e u du ych importerów sera, to 

jest w: Japonii, Korei P d. i Chinach. 

W Polsce wzrosty produkcji sera przewy sza y zwi kszenie jego zu ycia, co 

skutkowa o rosn cym eksportem. Eksport sera z Polski kierowany by  g ównie do krajów 

UE (77% w 2017 r.). 

Zmiany cen mas a i sera w UE i na wiecie cechowa y si  konwergencj . Na pocz tku 

badanego okresu ceny mas a w UE by y wy sze ni  na rynku wiatowym o 143%, a sera 

o 92,6%, a w 2017 r. ró nice te wynosi y odpowiednio: 6% i 0,6%. 
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Aneta Sucho 1 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Spó dzielczo  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 s  przyk adami pa stw, w których rolnictwo jest istotnym dzia em 

gospodarki, wyst puje du a liczba gospodarstw rolnych, a ruch spó dzielczy jest bardzo popularny. 

W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 22 tys. spó dzielni rolniczych. W ramach rozwa a  

zaprezentowano dane statystyczne i regulacje prawne dotycz ce spó dzielni rolniczych we Francji 

i Niemczech, w szczególno ci francuski Code Rural oraz niemieck  ustawa Genossenschaftsgesetz. 

W podsumowaniu autorka stwierdzi a, e polski prawodawca, tworz c nowy prawny model 

spó dzielczo ci, powinien bezsprzecznie skorzysta  z do wiadcze  i niektórych rozwi za  prawnych 

wyst puj cych w Niemczech i Francji, m.in. w zakresie wprowadzenia szerokiej definicji spó dzielni 

rolniczych, uproszcze  w zakresie zak adania i funkcjonowania tych podmiotów, instrumentów 

finansowych, w tym podatkowych, czenia spó dzielni z innymi podmiotami spó dzielczymi czy 

spó kami kapita owymi.  

S owa kluczowe: spó dzielnie rolnicze, rolnictwo, gospodarstwo rolne, spó dzielnie 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 
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Wprowadzenie  

Spó dzielczo  rolnicza ma d ug  histori  i du e znaczenie praktyczne w wi kszo ci 

krajów Unii Europejskiej. Wed ug danych statystycznych funkcjonuje tam oko o 22 tys. 

spó dzielni rolniczych, a ich ca kowity obrót przekracza 347 mld euro. Maj  wi cej ni  

                                                 
1 dr hab. Aneta Sucho , Katedra Prawa Rolnego, Wydzia  Prawa i Administracji UAM, ul. w. Marcin 90, 

61-809 Pozna , e-mail: suchon@amu.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-5410-7853 
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50% udzia u w dostawach rodków do produkcji rolniczej, a w skupie, przetwórstwie 

i marketingu produktów rolnych ponad 60% (COGECA, 2014)2. W niektórych pa stwach 

europejskich to w a nie dzi ki rozszerzaniu przedmiotu dzia alno ci spó dzielni 

i dostosowaniu go do potrzeb rolnictwa oraz wymogów Wspólnej Polityki Rolnej, a tak e 

rozbudowanej strukturze, dbaj cej o rozwój spó dzielni, podmioty spó dzielcze s  w dobrej 

kondycji finansowej i w du ym stopniu wspieraj  gospodarstwa rolne spó dzielców 

(COGECA, 2014; Sucho , 2016). Odnotowa  nale y tak e spó dzielnie zajmuj ce si  

prowadzeniem dzia alno ci rolniczej wytwórczej, np. Niemcy, Polska, S owacja.  

Francja i Niemcy s  przyk adami pa stw, w których ruch spó dzielczy jest bardzo 

popularny, a jego pocz tki si gaj  XIX w. Jednocze nie spó dzielnie s  niezmiernie 

wa nym elementem gospodarki tych krajów, przyczyniaj c si  do rozwoju obszarów 

wiejskich i rozwi zywania wyst puj cych tam problemów. Prowadz  dzia alno  

w zakresie m.in. zaopatrzenia, czyli nabywania dóbr potrzebnych do produkcji rolnej 

prowadzonej przez jej cz onków, us ug agrotechnicznych, przechowania i wspólnej 

sprzeda y produktów rolnych, przetwórstwa (COGECA, 2014). 

Wybór Francji i Niemiec nie jest przypadkowy. S  to dwa pa stwa w których 

rolnictwo jest wa n  ga zi  gospodarki (wed ug opracowania COGECA w Niemczech 

wk ad rolnictwa w gospodark  w 2014 r. wynosi  ponad 54 mld euro, a we Francji ponad 

77 mld euro), dzia alno  rolnicz  prowadzi du a liczba producentów rolnych 

(w Niemczech w 2010 r. by o ponad 299 tys. gospodarstw rolnych, a we Francji ponad 

489 tys.) oraz funkcjonuje znaczna liczba spó dzielni rolniczych i spó dzielców 

(wNiemczech dzia a 2400 takich podmiotów, zrzeszaj c 1440 600 cz onków i generuj c 

obrót w wysoko ci ponad 67,502 mld euro, a we Francji 2800 spó dzielni rolniczych, z 858 

tys. cz onków obrotem 84,350 mld euro) (COGECA, 2014). 

Celami artyku u s : po pierwsze przybli enie polskiemu czytelnikowi prawnych 

i ekonomicznych zagadnie  dotycz cych funkcjonowania spó dzielni dzia aj cych 

w rolnictwie we Francji i Niemczech, a po drugie próba wskazania wyst puj cych w tych 

krajach rozwi za  prawnych, które mog  zosta  wykorzystane w Polsce podczas prac 

legislacyjnych dotycz cych spó dzielni, szczególnie rolniczych.  

Podstawow  metod  badawcz  jest – charakterystyczna dla pracy prawnika – 
dogmatyczna analiza tekstów normatywnych. Badaniu poddane zosta y przede wszystkim 
akty prawne dotycz ce spó dzielczo ci we Francji i Niemczech. Rozwa ania typowo 
prawnicze poparte zosta y danymi statystycznymi, rysem historycznym i informacjami 
praktycznymi. 

 

                                                 
2 We Francji cznie funkcjonowa o w latach 2006-2009 ponad 21 tys. spó dzielni, we W oszech – 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. spó dzielni. Pod wzgl dem liczby cz onków spó dzielni pierwsze miejsce zajmuje Francja (23 mln 
cz onków), drugie Niemcy (20,5 mln), trzecie W ochy (13 mln), czwarte Wielka Brytania (8,4 mln), pi te 
Polska (ok. 8 mln). Je eli chodzi o zatrudnienie w spó dzielniach, najwi cej osób pracuje w tym sektorze we 
W oszech (1,1 mln pracowników), Francji (900 tys.) i w Niemczech (830 tys.). W sze ciu krajach (Austria, 
Cypr, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja) ponad 40% populacji nale y do ró nych spó dzielni (dane 
statystyczne podaj  za Piechowski, 2012; Cooperatives Europe, 2006, 2009). W poprzednim opracowaniu 
COGECA z 2010 r. podano liczb  38 tys. spó dzielni. Zmiana spowodowana jest wy czeniem z tej liczby 
francuskich CUMA (Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole, czyli ma ych spó dzielni 
u ytkowania sprz tu rolniczego) oraz redukcj  liczby spó dzielni w Grecji z uwagi na zmiany przepisów 
o rejestracji, a tak e konsolidacj  spó dzielni (COGECA, 2010, 2014; W. Boguta, Z. Gumowski, 
K. Lachowski, 2007). 
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Spó dzielczo  rolnicza we Francji 

We Francji dzia alno  prowadzi cznie ok. 2800 spó dzielni rolniczych (w tym 
spó dzielnie mleczarskie, winiarskie, owocowo–warzywne, pszczele, zwierz t 
hodowlanych czy spó dzielnie upraw rolnych i inne dzia aj ce w rolnictwie bez CUMA) 
(COGECA, 2014); dodatkowo dzia aj  zwi zki spó dzielcze, SICA3 oraz oddzia y 
podmiotów spó dzielczych (French Ministry of Agriculture and Fisheries, 2005). Ich czny 
obrót w 2004 r. wyniós  ponad 77 mld euro, by w 2014 r. osi gn  ponad 84 mld euro 
[COGECA, 2014]. O du ej popularno ci tej formy prowadzenia dzia alno ci niech 
wiadczy fakt, e dziewi ciu spo ród dziesi ciu francuskich rolników to cz onkowie takich 

podmiotów. Stanowi  one tak e istotne miejsce pracy dla ponad 165 tys. pracowników, 
przyczyniaj c si  do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich i ich rozwoju (w 2004 r. 
dla 150 tys. pracowników) (https://www.lacooperationagricole.coop/nos-actualites-coop-
de-france). 

Co wi cej, od kilku lat obserwowa  mo na przejmowanie wielu wa nych 
przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego przez spó dzielnie i tworzenie oddzia ów 
zajmuj cych si  marketingiem oraz przetwórstwem. Rolnicy za po rednictwem swoich 
spó dzielni i ich spó ek zale nych kontroluj  ju  ponad po ow  przemys u przetwórczego 
produktów rolnych we Francji (French Ministry of Agriculture and Fisheries, 2005). 
Wyodr bni  mo na ró ne rodzaje spó dzielni dzia aj cych we Francji. Popularne s  
spó dzielnie podstawowe, które odbieraj  od rolników ich plony, cz sto je przechowuj , 
a potem – na jak najlepszych warunkach – wprowadzaj  na rynek. Niektóre spó dzielnie 
dysponuj  odpowiednimi budynkami i wyposa eniem pozwalaj cymi na magazynowanie. 
Dzia aj  tak e spó dzielnie zaopatrzenia, które kupuj  produkt, takie jak np. nasiona, 
opakowania, nawozy, pestycydy czy sprz t rolniczy, by nast pnie sprzeda  je swoim 
cz onkom. Odnotowa  nale y spó dzielnie us ug, których zadaniem jest zapewnianie 
cz onkom wszystkich us ug niezb dnych do produkcji rolnej, np. konserwacji i naprawy 
sprz tu rolniczego b d  drobnych prac budowlanych. Niektóre spó dzielnie zajmuj  si  
przetwórstwem mleka, trzody chlewnej, wytwarzaniem pasz (French Ministry of 
Agriculture and Fisheries, 2005). 

Wspomnie  nale y tak e o CUMA, czyli ma ych podmiotach spó dzielczych 
zbiorowego u ytkowania sprz tu rolniczego. S  one rodzajem spó dzielni us ug. Dzi ki 
odpowiedniemu wyposa eniu wykonuj  zadania, które maj  bezpo redni wp yw na 
prowadzenie dzia alno ci rolniczej. Celem CUMA jest bowiem u atwienie dzia alno ci lub 
poprawa i zwi kszenie produktywno ci gospodarstw rolnych. Obecnie we Francji dzia a 
ponad 13 tys. CUMA z ponad 230 tys. cz onków. Wed ug innych danych ponad 11,5 tys. 
(COGECA, 2014). 

We Francji pierwsze przedspó dzielcze formy zrzeszania si  pojawi y si  ju  w na 
pocz tku XII w., natomiast rozwój nowoczesnej spó dzielczo ci datuje si  od pocz tku 
XIX w. W tym pa stwie spó dzielnie traktowano pocz tkowo jak spó ki handlowe. 
Niemniej podejmowano dzia ania zmierzaj ce do stworzenia odr bnych regulacji 
dotycz cych stowarzysze  spó dzielczych. Przyk adem s  chocia by propozycje z 1849 r. 
czy 1866 r., a w ustawie z 24 lipca 1867 r. o spó kach4 na odr bne regulacje dotycz ce 
stowarzysze  spó dzielczych wskazuje ju  sama nazwa „spó ki o zmiennym kapitale” 

                                                 
3 Spó dzielnie rolnicze wspólnego interesu. 
4 Loi du 24 Juillet 1867 sur les societes, Bulletin officiel, no. 1513, no. 15328.  
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(Bierzanek, 1984). W tym czasie dzia a  te  Philippe Buchez, uznawany za jednego 
z pierwszych francuskich teoretyków spó dzielczo ci, zw aszcza produkcyjnej (chodzi o 
np. o spó dzielnie robotnicze (Bruggemann, 1985). 

We Francji wspó praca producentów rolnych by a odpowiedzi  na ro nego rodzaju 
kryzysy do wiadczaj ce gospodark  roln  od ko ca XIX w. Wskaza  mo na dwa g ówne 
powody powstawania i rozwoju spó dzielni we Francji – odpowiada y one na takie 
potrzeby ekonomiczne cz onków spó dzielni, które nie mog y by  zaspokajane przez nich 
samych, i dodatkowo broni y spó dzielców przed siln  pozycj  kupców na rynku 
(Chômel, 2010). 

10 wrze nia 1947 r. uchwalono ustaw  o statucie prawnym spó dzielni5 (Coutant, 
1950). czy a ona w jednym akcie prawnym wszystkie zasady wspólne dla ró nych 
rodzajów spó dzielni oraz okre li a sposoby i warunki ich funkcjonowania. Warto tu 
nadmieni  o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 27 czerwca 1972 r., 
ustalaj cych m.in. mo liwo  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej z podmiotami 
nieb d cymi cz onkami, odej cie od zasady jeden cz onek – jeden g os, przeszacowanie 
ich kapita u, dopuszczenie inwestora do cz onkostwa w spó dzielni. Warto tak e 
wspomnie  o ustawach ze stycznia 1991 r. i lipca 1992 r., które da y inwestorom prawo 
do udzia u w kapitale spó dzielni (Chômel, 2010). 

We Francji, poza ogóln  ustaw  nr 47-1775 z 10 wrze nia 1947 r., istniej  tak e 
przepisy szczególne odnosz ce si  do wybranych bran  spó dzielczo ci. Przyk adowo 
sprawy spó dzielni rolniczych znalaz y si  w Code Rural (kodeksie rolnym, ksi ga V, tytu  
II), spó dzielni handlowców detalicznych – w kodeksie handlowym, spó dzielni 
pracowników produkcyjnych – w ustawie 78-763 z 19 lipca 1978 r., natomiast 
budownictwa spó dzielczego – w kodeksie budowlanym i mieszkaniowym (Chômel, 2010). 
W kolejnych latach odnotowa  nale y zmiany Code Rural dotycz ce spó dzielni 
rolniczych, które mia y dostosowa  regulacje prawne do potrzeb spo eczno-gospodarczych 
i przyczyni  si  do rozwoju spó dzielni.  

Wed ug francuskiej ustawy nr 47-1775 z 10 wrze nia 1947 r. po zmianie na podstawie 
ustawy nr 2014-856 z 31 lipca 2014 r. o spo ecznej i solidarnej ekonomii (gospodarki)6, 
spó dzielnia zosta a zdefiniowana jako zrzeszenie (spó ka) utworzone przez kilka osób 

cz cych si  dobrowolnie w celu zaspokajania swoich potrzeb gospodarczych 
(ekonomicznych) i spo ecznych, wykorzystuj ce w asne, po czone rodki. Realizuje ona 
swoje cele we wszystkich dziedzinach ycia i pracy cz owieka, przestrzegaj c 
nast puj cych zasad: dobrowolnego i otwartego cz onkostwa dla wszystkich, 
demokratycznego zarz dzania, wspó uczestnictwa ekonomicznego cz onków i ich 
szkolenia raz wspó pracy z innymi spó dzielniami. Z wyj tkiem klauzul specjalnych, 
odnosz cych si  do pewnych kategorii spó dzielni, ka dy spó dzielca posiada jeden g os na 
walnym zgromadzeniu. Natomiast nadwy ki osi gane w spó dzielni s  w pierwszym 
rz dzie przeznaczane na rozwój jej i spó dzielców. Ustawodawca francuski wprowadzi  
zatem bezpo rednio do ustawy odwo anie do zasad spó dzielczych. 

G ówny cel spó dzielni stanowi zaspokajanie potrzeb gospodarczych (ekonomicznych) 
i spo ecznych spó dzielców. Jest to poj cie bardzo szerokie i nawi zuje 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 ustaw  nr 47-1775 z 10 wrze nia 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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spó dzielni europejskiej, która podaje, e jej celem jest zaspokojenie potrzeb cz onków, 
wsparcie ich gospodarczej oraz spo ecznej dzia alno ci. Odwo anie do obszernego poj cia 
potrzeb cz onków prawdopodobnie wynika ze zró nicowanej dzia alno ci spó dzielni we 
Francji. Popularne s  tu spó dzielnie mieszkaniowe, rolnicze, pracy, konsumentów, ale 
tak e np. lekarzy czy transportowe (Chômel, 2010). 

Szczegó owe unormowania dotycz ce spó dzielni rolniczych francuski ustawodawca 
wprowadzi  do Code Rural. Te rozbudowane regulacje zawiera Tytu  II cz ci L art. 521-1 
do 528-1 (Gourlay, 1980), a tak e Tytu  II cz ci R art. 521-1 do R 529-2. Zawarte w tych 
regulacjach zasady dotycz : celów dzia alno ci spó dzielni rolniczych, wymaga  
odnosz cych si  do cz onków spó dzielni i podmiotów wspó pracuj cych, za o enia 
spó dzielni, w tym zatwierdzenia przez Wysok  Rad  Wspó pracy Rolnej (Haut Conseil de 
la Coopération Agricole), statutu, spraw finansowych, struktury organizacyjnej, w tym 
organów, zarz dzania i kontroli, likwidacji, po cze , podzia u, a tak e cz ciowego 
przeniesienia aktywów.  

Artyku  L 521-1 Code Rural wskazuje, e celem spó dzielni rolniczych jest wspólne 
stosowanie przez producentów rolnych wszystkich w a ciwych rodków zmierzaj cych do 
u atwienia lub rozwoju ich dzia alno ci gospodarczej oraz poprawy b d  zwi kszania 
wyników tej dzia alno ci. Natomiast wed ug R 521-1 celem spó dzielni rolniczych, 
okre lonym w ich statutach, jest podejmowanie – niezale nie od sposobu i technik przez 
nie stosowanych – jednego lub wi cej spo ród nast puj cych dzia a : 
a) zapewnianie lub u atwianie produkcji, sprzeda , w szczególno ci na eksport, produktów 

rolnych i le nych pochodz cych z gospodarstw cz onków spó dzielni, bezpo rednio po 
ich zebraniu lub przechowywaniu, opakowaniu b d  przetworzeniu oraz poprawa 
produkcji, przechowywania, a tak e zarz dzania jednym lub wieloma terenami le nymi 
na rzecz cz onków spó dzielni;  

b) zapewnianie i dostarczanie swoim spó dzielcom produktów, urz dze , narz dzi 
i zwierz t niezb dnych do prowadzenia dzia alno ci b d  do utrzymywania 
nieruchomo ci le nych, pod warunkiem, e przyczyniaj  si  one do wytwarzania 
i przygotowywania niezb dnych produktów, w szczególno ci pasz dla zwierz t lub 
nawozów, oraz uczestniczenie w naprawie i konserwacji maszyn i narz dzi rolniczych;  

c) oferowanie cz onkom spó dzielni na wy czny u ytek ich gospodarstw rolnych i le nych 
wszystkich niezb dnych us ug, zw aszcza udost pnianie sprz tu, maszyn rolniczych, 
rodków utrzymywania i naprawy, zwierz t, rodków s u cych wprowadzaniu 

udoskonale  technicznych i kszta cenia zawodowego, wsparcie placówek badawczych, 
przeprowadzaj cych eksperymenty i analizy, jak równie  odpowiednio 
wyspecjalizowanego personelu;  

d) prowadzenie na rzecz cz onków spó dzielni dzia a  i prac w a ciwych dla zawodów 
rolniczych. 

Wymienione powy ej czynno ci mog  by  równie  wykonywane przez spó dzielnie 
dla gospodarstw, które do nich nale  lub które dzier awi  albo które zosta y im przyznane. 
Co istotne, zwi zki spó dzielni rolniczych mog  wykonywa  takie same czynno ci jak 
spó dzielnie rolnicze (Chômel, 2013). 

We Francji obowi zuje zasada swobody zak adania spó dzielni. Jednocze nie cech  
charakterystyczn  francuskiego modelu spó dzielczo ci jest terytorializm. Artyku  L 522-2 
Code Rural stanowi, e tylko rolnicy, którzy mieszkaj  i prowadz  dzia alno  rolnicz  na 
okre lonym terenie, mog  za o y  spó dzielni . Zasada terytorializmu jest analizowana 
w literaturze francuskiej w kontek cie wynikaj cych z niej korzy ci i wad (Filipp, 2013). 
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W spó dzielniach funkcjonuje demokratyczny sposób zarz dzania. Na walnym 
zgromadzeniu wszyscy cz onkowie co do zasady maj  jeden g os, niezale nie od liczby 
udzia ów i wielko ci ekonomicznej transakcji ze spó dzielni . Jednak e statut mo e 
wprowadzi  pewne wyj tki. Niektórzy cz onkowie mog  mie  wi cej g osów, zale nie od 
„jako ci” ich uczestnictwa w dzia alno ci spó dzielni. Od 1973 r. obserwuje si  proces 
w czania inwestorów w poczet cz onków spó dzielni, cho  ograniczono ich wk ad do 
mniej ni  50% kapita u oraz do najwy ej 1/3 cz onków w radzie dyrektorów (Filipp, 2013). 

Nie ulega w tpliwo ci, e do rozwoju spó dzielni rolniczych we Francji przyczynia si  
Wysoka Rada Wspó pracy Rolnej. Artyku  L 528-1 Code Rural wskazuje, e jest to 
instytucja u yteczno ci publicznej posiadaj ca osobowo  prawn . Koordynuje ona 
realizacj  polityki publicznej w zakresie wspó pracy rolnej. Bada i proponuje strategiczne 
kierunki rozwoju sektora spó dzielczego. Czuwa nad jego sta ym rozwojem, zgodnie 
z wymogami cz cymi efektywno  ekonomiczn  z zadaniami wynikaj cymi ze statusu 
spó dzielni oraz rozwojem terytorialnym. Jest ona gwarantem poszanowania regu  i zasad 
wspó pracy rolnej. Jej ci g a praca polega na prowadzeniu analiz i przedstawianiu 
propozycji m.in. w kwestiach prawnych i podatkowych. Wysoka Rada wprowadza 
i wycofuje spó dzielcze porozumienie ds. spó dzielni rolniczych i ich zwi zków zgodnie 
z warunkami przewidzianymi w Code Rural (Sucho , 2016). 

Spó dzielczo  rolnicza w Niemczech 

Niemiecki rolnik jest z regu y cz onkiem co najmniej dwóch podstawowych 
spó dzielni rolniczych, które z kolei nale  do spó dzielni regionalnych. Wed ug danych 
statystycznych na koniec 2017 r. do regionalnych zwi zków spó dzielczych zwi zanych 
z rolnictwem (Genossenschaftsverbände) nale a y 2104 spó dzielnie (2186 spó dzielnie 
w 2016 r.), w tym 198 mleczarskich, 86 producentów byd a i mi sa, 162 plantatorów wina, 
83 owoców i warzyw, 378 zakupu i sprzeda y produktów rolnych (zaopatrzenia i zbytu), 
714 produkcji rolnej – oraz inne dzia aj ce na wsi, np. kredytowe, zwi zane z bioenergi , 
gorzelnictwem, le nictwem. Ich czny obrót w 2017 r. wyniós  ponad 63 mld euro 
(w 2016 r. 60 mld euro) (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 2018a i b). 

W systemie niemieckim wyst puj  tak e tzw. centrale spó dzielni, które dzia aj  
wy cznie w dziedzinie przetwórstwa, m.in. centrale spó dzielni mleczarskich (mleczarnie), 
ubojnie, spó dzielnie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz spó dzielnie winiarskie. S  
to spó dzielnie, których cz onkami nie s  producenci rolni, lecz spó dzielnie podstawowe, 
które sk adaj  si  z rolników. Centrale uzupe niaj  i wspieraj  dzia alno  miejscowych, 
podstawowych spó dzielni przetwórczych, gwarantuj c im konieczny zbyt wykraczaj cy 
poza zasi g terytorialny spó dzielni oraz przejmuj c wa ne mechanizmy i funkcje 
reguluj ce rynek i ceny (Helios, 2009; Sucho , 2012). 

Spó dzielnie podstawowe nale  te  do zwi zków regionalnych oraz zwi zku 
sprawdzaj cego (audyt). Te ostatnie s  z kolei cz onkami Der Deutsche Raiffeisenverband 
e.V. (DRV), czyli niemieckiego zwi zku spó dzielni Raiffeisen (Deutscher 
Raiffeisenverband e.V., 2011). Po II wojnie wiatowej, 18 listopada 1948 r. jego 
dzia alno  zosta a przywrócona w Wiesbaden na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 
Jako stowarzyszenie spó dzielni bran owych reprezentuje interesy ró nych spó dzielni 
wiejskich na poziomie krajowym i mi dzynarodowym, dlatego jego biura znajduj  si  
w zarówno w Niemczech (Berlin, Bonn), jak i Brukseli.  
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W cz ci wschodniej Niemiec dzia aj  tak e rolnicze spó dzielnie produkcyjne 
(zwanej dawniej LPG). Prowadz  wspólne gospodarstwa na 27% powierzchni gruntów 
rolnych landów wschodnich. Ich przychody w 2009 r. przekroczy y 1,8 mld euro. Jedna 
spó dzielnia produkcji rolnej ma przeci tnie oko o 1,8 tys. ha i 44 cz onków. Wynika 
z tego, e na jedn  osob  przypada oko o 41 ha. Jako e tak niewielkie gospodarstwa rolne 
by yby ma o konkurencyjne na rynku niemieckim, a tym bardziej unijnym, cz onkowie 
spó dzielni nie wykazuj , co do zasady, zainteresowania wycofaniem wk adów ze 
spó dzielni i za o eniem gospodarstwa indywidualnego (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 
2010). 

Spó dzielnie produkcji rolnej to podmioty prowadz ce dzia alno  rolnicz  
z wykorzystaniem coraz nowszych technologii, ochrony uprawy ro lin i nawozów. Poza 
tym staraj  si  one uwzgl dnia  wymogi ochrony rodowiska w rolnictwie. Spó dzielnie 
rolnicze prowadz  dzia alno  w zakresie produkcji energii ze róde  odnawialnych, energii 
wiatrowej, s onecznej i biogazu (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 2010/2011). 

W zachodniej cz ci Niemiec d ug  histori  maj  natomiast spó dzielnie zajmuj ce si  
skupem i sprzeda  produktów wytwarzanych w gospodarstwie pojedynczego rolnika. 
Ugruntowan  pozycj  na rynku maj  tak e spó dzielnie mleczarskie. Przynale no  do 
takich podmiotów to cz sto tradycja wielopokoleniowa. Powstaj  tak e nowe podmioty. 
Niemcy s  przyk adem kraju, w którym wyst puje coraz wi kszy wp yw spó dzielni na 
rynek energii. Dzia a tam ponad 940 spó dzielni energetycznych, a przedmiotem ich 
dzia alno ci jest produkcja i sprzeda  energii ze róde  odnawialnych. W latach 2006–2014 
utworzono 716 takich podmiotów (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband 
e.V., 2014) z ponad 145 tys. spó dzielców (ok. 130 tys. to osoby prywatne, cz sto 
mieszka cy wsi i ma ych miasteczek). Cz onkami mog  by  tak e podmioty publiczne. 
W ród spó dzielni rolniczych s  podmioty prowadz ce biogazownie (których cz onkami s  
producenci rolni), wykorzystuj ce produkty rolne albo produkty uboczne z dzia alno ci 
rolniczej (Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., 2014). 

Powstanie niemieckiej spó dzielczo ci rolniczej bezsprzecznie czy si  
z dzia alno ci  Hermanna Schulze-Delitzscha i Friedricha Wilhema Raiffeisena7 (Zinke, 
1995). Pierwszym aktem prawnym reguluj cym te kwestie na ziemiach niemieckich by a 
ustawa pruska z 27 marca 1867 r. o prywatnoprawnej pozycji spó dzielni gospodarczych i 
spó dzielni nabywczych8. Dzi ki staraniom Schulze-Delitzscha ustaw  t  og oszono 4 lipca 
1868 r. jako pó nocnoniemieck  ustaw  federaln 9, uwzgl dniaj c  zmiany i uzupe nienia 
(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 ustaw  o spó dzielniach gospodarczych i nabywczych10 (obecna nazwa 
Genossenschaftsgesetz, zwana dalej GenG). Oprócz zmian organizacyjnych, pozycji 
zwi zków kontrolnych i czenia si  spó dzielni ten akt prawny w ogólnym kszta cie 
obowi zuje do dnia dzisiejszego. Oczywi cie odnotowa  nale y kilka jego nowelizacji.  

                                                 
7 2018 r. w Niemczech obchodzony jest jako „200 Jahre Friedrich W. Raiffeisen“. Podaj  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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Ca kiem odmienna sytuacja w zakresie prawodawstwa i rozwoju spó dzielczo ci mia a 

miejsce w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po II wojnie wiatowej pa stwo to pod 

wp ywem ZSRR musia o wprowadza  np. spó dzielnie produkcyjne. Pocz tkowo w NRD 

obowi zywa a ustawa o spó dzielniach z 1898 r. Dopiero po reformie Boden, w 1952 r. 

i wej ciu w ycie ustawy o rolniczych spó dzielniach produkcyjnych (LPG) – od 1959 r. na 
terenie NRD obowi zywa a odmienna regulacja prawna. W nast pnych latach uchwalono 
kolejne akty prawne dotycz ce rolniczych spó dzielni produkcyjnych, np. ustaw  z 2 lipca 
1982 r.11 (Sucho  2012). 

Z dniem 3 pa dziernika 1990 r. nast pi o zjednoczenie Niemiec, nios ce zmiany 
tak e w ramach rolnictwa, dlatego 29 czerwca 1990 r. uchwalona zosta a ustawa 
w sprawie dopasowania rolnictwa12, stanowi ca podstaw  przekszta ce  w mieniu 
wspomnianych spó dzielni LPG. W jej wietle ka da spó dzielnia za o ona na podstawie 
socjalistycznego prawa dawnej NRD musia a przekszta ci  si  w jedn  z nast puj cych 
form prawnych: spó dzielni  zarejestrowan  wed ug ustawy z 1889 r. o spó dzielniach 
(obowi zuj cej na terenie RFN), spó k  osobow  (prawa cywilnego, komandytow ), 
spó k  kapita ow  (spó k  akcyjn  albo spó k  z ograniczon  odpowiedzialno ci )13 
(Steding, 1995). Po zjednoczeniu Niemiec kolejne nowelizacje przepisów po wi conych 
spó dzielniom obowi zuj  zarówno w starych, jak i nowych landach. Przede wszystkim 
nale y podkre li , e z dniem 18 sierpnia 2006 r. wesz a w ycie ustawa o wprowadzeniu 
spó ki europejskiej oraz zmieniaj ca prawo spó dzielcze14, która mia a dwojaki cel. 
Z jednej strony by o nim stworzenie podstaw prawnych do implementacji spó dzielni 
europejskiej SCE jako nowej formy prawnej w prawie niemieckim. Z drugiej strony 
g ównym za o eniem nowych regulacji by o wprowadzenie u atwie  przy tworzeniu 
i rejestrowaniu spó dzielni oraz pozyskiwaniu i utrzymywaniu dla niej kapita u/funduszy, 
jak równie  wzmocnienie praw cz onków. W literaturze niemieckiej podkre la si , e ta 
tzw. du a reforma prawa spó dzielczego by a oczekiwana od wielu lat (Münkner, 2010). 

Do za o enia spó dzielni wystarczy obecnie tylko trzech cz onków. Po podpisaniu 
statutu (musi mie  on form  pisemn ) za o yciele sk adaj  wniosek o rejestracj  w s dzie 
(Steinle, Terbrack, 2009; Sucho , 2012). Jednocze nie prawo przewiduje specjaln  
kontrol  procesu tworzenia i rejestracji przez zwi zki sprawdzaj ce (audyt). cznie 
z wnioskiem o rejestracj  za o yciele musz  przedstawi  za wiadczenie zwi zku 
regionalnego spó dzielni, e po zako czeniu procedury rejestracji b dzie ona przyj ta do 
zwi zku (§ 11ust. 2nr 3 GenG), jak równie  pisemn  opini  zwi zku o procesie tworzenia 
nowego podmiotu. Dopiero po rejestracji uzyskuje ona osobowo  prawn  i staje si  
zarejestrowan  spó dzielni 15. Jako osoba prawna ma swoje prawa i obowi zki; mo e 
nabywa  w asno  i inne prawa rzeczowe; mo e by  pozywana i pozywa  inne podmioty. 

                                                 
11 Gesetz über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vom 2. Juli 1982 (GB1. 1 Nr. 25, S.443). 
12 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (GBl. I S. 642). Ustawa ta by a wielokrotnie zmieniana.  
13 Wed ug danych statystycznych na 1790 dokonanych przekszta ce  40 dawnych LPD wybra o spó k  
akcyjn , 182 – spó k  komandytow , 306 – spó k  z ograniczon  odpowiedzialno ci , a 1262 (ponad 70%) – 
spó dzielni  zarejestrowan  wed ug ustawy z 1 kwietnia 1889 r. o spó dzielniach (Grimm,2004; Steding, 
1995). 
14 Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung Genossenschaftsrechts, BGBl. I 
2006, s. 1911-1957. 
15 Sprawy zwi zane z rejestracj  spó dzielni uregulowane zosta y w rozporz dzeniu o rejestrze spó dzielni 
Verordnung über das Genossenschaftsregister (Genossenschaftsregisterverordnung – GenRegV), rozporz dzenie 
o rejestrze spó dzielni, BGBl. I S. 2268. 
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W rozumieniu przepisów niemieckiego prawa handlowego (Münkner, 2010; Sucho , 2012) 
spó dzielnie s  uwa ane za kupców (przedsi biorców). 

Wspominana ju  zmiana do GenG z 2006 r. wprowadzi a mo liwo  przyst pienia do 
spó dzielni cz onków inwestuj cych. S  to podmioty niezainteresowane nawi zywaniem 
stosunków handlowych ze spó dzielni , lecz wnosz ce kapita  i oczekuj ce z tego tytu u 
dywidendy. Wed ug art. 43 GenG ka dy cz onek ma jeden g os. Statut mo e jednak 
przewidzie  prawo do kilku g osów. Przes anki do tego powinny by  okre lone w statucie 
i uwzgl dnia  nast puj ce kryteria: prawo do kilku g osów winno by  zagwarantowane 
tylko tym cz onkom, którzy szczególnie wspieraj  dzia alno  spó dzielni, a adnemu 
z cz onków nie mo na przyzna  wi cej ni  trzech g osów. Cz onkostwo w spó dzielni mo e 
by  rozwi zane za wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiedniego terminu. Zgodnie 
z § 65 GenG minimalny termin wynosi trzy miesi ce przed ko cem roku bud etowego, 
a maksymalny – pi  lat. Okres wypowiedzenia mo e by  przed u ony do maksymalnie 
dziesi ciu lat w spó dzielni, która sk ada si  z przedsi biorców. W przypadku, gdy okres 
wypowiedzenia wynosi dwa lata lub wi cej cz onek ma dodatkowe prawo do 
wypowiedzenia cz onkostwa z powodów osobistych lub ekonomicznych. Ponadto 
cz onkostwo w spó dzielni wygasa, je li osobiste wymagania nie s  spe nione przez 
cz onków spó dzielni (§ 67 GenG), w przypadku mierci cz onka (§ 77 GenG) czy odmowy 
przyj cia warunków kontynuacji cz onkostwa w wypadku po czenia. Przyk adowo 
w wietle prawa niemieckiego cz onkostwo w spó dzielni mo e by  rozwi zane za 
wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiedniego terminu.  

Jako e procesy globalizacji wymuszaj  konieczno  czenia spó dzielni, tak e temu 
zagadnieniu warto po wi ci  troch  uwagi. Przez wiele lat kwestie te by y uregulowane 
przede wszystkim w GenG (§ 93). Z dniem 1 stycznia 1995 r. wesz a w ycie ustawa 
z 1994 r. o przekszta ceniach (Umwandlungsgesetz, UmwG). Ten akt prawny ma 
zastosowanie nie tylko do spó dzielni, ale tak e innych podmiotów, m.in. spó ki z o.o., 
spó ki akcyjnej, spó ki komandytowej w przypadku przekszta ce  w drodze po czenia czy 
podzia u. W wietle tego aktu prawnego spó dzielnie mog  swobodnie czy  si  z innymi 
podmiotami gospodarczymi, w tym spó dzielniami, lub przekszta ci  np. w spó k  akcyjn .  

Spó dzielnie jako przedsi biorcy obj te s , co do zasady, takimi samymi regu ami 
podatkowymi jak inne osoby prawne. Jeden z wyj tków dotyczy spó dzielni dzia aj cych 
w rolnictwie i odnosi si  do podatku korporacyjnego (dochodowego od korporacji – osób 
prawnych). Wed ug § 5 ust. 1 pkt 14 Körperschaftsteuergesetz16 z podatku zwolnione s : 
spó dzielnie nabywcze i gospodarcze, jak równie  zwi zki (zrzeszenia), o ile ich 
dzia alno  ogranicza si  do:  
a) wspólnego (zbiorowego) u ywania rolnych i le nych pomieszcze  gospodarczych 

i przedmiotów;  
b) wiadcze  w ramach umów cywilnoprawnych dotycz cych produkcji wyrobów rolnych 

i le nych na potrzeby gospodarstw cz onków, je li wiadczenia te s  z obszaru le nictwa 
b d  rolnictwa, do czego zaliczaj  si  te  wiadczenia dotycz ce budowy i eksploatacji 
urz dze  wentylacyjnych, dróg gruntowych (u ywanych przez pojazdy gospodarstwa 
rolnego lub le nego) 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 cz onków uzyskanych w swoich gospodarstwach 
rolnych wyrobów le nych i rolnych, je li przetwarzanie (obróbka) i wykorzystywanie 
(u ytkowanie) nast puje w obszarze rolnictwa i le nictwa; lub  

d) doradztwa w zakresie produkcji i wykorzystywania wyrobów le nych oraz rolnych 
pochodz cych z gospodarstw cz onków spó dzielni. 

Jednocze nie nale y zaznaczy , e wskazane zwolnienie podatkowe jest jednak 
wy czone, je eli przychody spó dzielni (nabywcze i gospodarcze, jak równie  zwi zków) 
z dzia alno ci nieokre lonych powy ej przekraczaj  10% wszystkich przychodów (Helios, 
2009a; Sucho , 2016). 

Podsumowanie  

Spó dzielnie dzia aj ce w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz w innych obszarach 
gospodarki maj  bogat  histori  i ugruntowan  pozycj  nie tylko w niemieckich 
i francuskich systemach prawnych, ale te  w praktyce. Ustawodawcy w tych pa stwach 
staraj  si  wprowadzi  regulacje, które maj  rozwi zywa  problemy prawne istniej cych 
podmiotów i zach ci  do zak adania nowych. Niew tpliwie du y wp yw na dalszy rozwój 
spó dzielczo ci w XXI w. maj : nowelizacja niemieckiej ustawy spó dzielczej 
(Genossenschaftsgesetz), która wesz a w ycie 18 sierpnia 2006 r., oraz francuska ustawa nr 
47-1775 z 10 wrze nia 1947 r.17 po zmianie na podstawie aktu prawnego nr 2014-856 
z 31 lipca 2014 r. o spo ecznej i solidarnej ekonomii (gospodarki), a tak e Code Rural. 
Znacz c  rol  odgrywaj  tak e aktywnie dzia aj ce organizacje spó dzielcze, takie jak 
Deutscher Raiffeisenverband e.V. w Niemczech, Coop de France we Francji, które 
podejmuj  dzia ania maj ce chroni  interesy spó dzielni rolników na szczeblu krajowym, 
jak i unijnym.  

Polski prawodawca, tworz c nowy model spó dzielczo ci, powinien bezsprzecznie 
skorzysta  z do wiadcze  i niektórych rozwi za  wyst puj cych w Niemczech i Francji. 
Na uwag  zas uguje szeroka francuska definicja spó dzielni rolniczych zawarta w Code 
Rural i szczegó owe przepisy dotycz ce ich za o enia oraz funkcjonowania. W systemie 
niemieckim wystarcz  obecnie tylko trzy osoby fizyczne lub prawne, eby powo a  
spó dzielni . Inne ciekawe rozwi zanie to mo liwo ci przyst pienia do spó dzielni 
cz onków inwestorów, kontynuacja cz onkostwa przez spadkobierców, zasady 
wypowiadania cz onkostwa (w tym wprowadzenia d u szego okresu pozwalaj cego na 
wyst pienie ze spó dzielni), odst pstwa od zasady jeden cz onek jeden g os. Nowatorskie 
s  niektóre regulacje zwi zane z walnym zgromadzeniem, np. podejmowanie decyzji przez 
cz onków tak e na drodze elektronicznej albo mo liwo  uczestniczenia cz onków rady 
nadzorczej w walnym zgromadzeniu poprzez transmisj  wideo lub audio. Na uwag  
zas uguje tak e odr bna ustawa o przekszta ceniach (Umwandlungsgesetz) z 1994 r., której 
odpowiednika nie ma w systemie polskim. Ten akt prawny ma zastosowanie nie tylko 
w odniesieniu do spó dzielni, ale tak e innych podmiotów m.in. spó ki z o.o., spó ki 
akcyjnej, spó ki komandytowej w przypadku przekszta ce  w drodze po czenia czy 
podzia u.  

                                                 
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 uproszcze  oraz nowo ci wprowadzonych w ostatnich latach dotycz cych spraw 
organizacyjnych, systemy niemiecki i francuski przewiduj  tak e inne instrumenty. To 
w a nie przepisy finansowe, w tym podatkowe, stanowi  jeden z efektywnych czynników 
zach caj cych do wyboru formy spó dzielni oraz przekszta cania spó ek w spó dzielnie, 

czenia spó dzielni i nabywania udzia ów spó kach kapita owych. Preferencje podatkowe 
obejmuj ce tak e spó dzielnie zajmuj ce si  przetwórstwem czy doradztwem przyczyniaj  
si  do rozwoju struktury spó dzielczo ci. Co istotne, ulga ta zach ca do wspó pracy 
pomi dzy spó dzielniami zarówno wertykalnej (pionowej), jak i horyzontalnej (poziomej). 
Takie wspó dzia anie nie powoduje utraty ulg podatkowych w Niemczech.  

Na koniec warto doda , e w sektorze rolnym z uwagi na sytuacj  na rynkach 
europejskim i wiatowym, procesy globalizacji i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 
nast powa  b dzie dalszy proces konsolidacji spó dzielni. Zmniejszanie si  liczby 
producentów rolnych oznacza mniejsz  liczb  cz onków. Jednak istotne s  obroty 
spó dzielni, a one z regu y wzrastaj . wiadczy to z kolei o rozwoju spó dzielni i rolników 
b d cych jej cz onkami. Odnotowa  nale y tak e powstawanie nowych podmiotów 
w zakresie np. energii odnawialnej, szczególnie w Niemczech. 
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Synopsis. W okresie transformacji polskiej gospodarki, najwi ksze zmiany zasz y w systemie 

dystrybucji. Tak jak w latach 90. XX w. integratorem w a cuchu ywno ciowym by  przemys  

spo ywczy, tak w drugiej dekadzie XXI w. funkcj  t  pe ni handel detaliczny. Wynika to z faktu 

rosn cej pozycji korporacji transnarodowych w Polsce. Celem przewodnim artyku u jest 

przedstawienie skali i zakresu zmian w handlu detalicznym w Polsce i okre lenie kierunku 

dostosowa  przedsi biorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów. Punktem wyj cia 

rozwa a  jest przedstawienie procesów koncentracji sektora w latach 2012-2016. Nast pnie poddano 

analizie kierunki zmian w handlu detalicznym w okresie transformacji gospodarki polskiej. W 

kolejnej cz ci opracowania przedstawiono dostosowania przedsi biorstw handlowych do wzorców 

zakupowych polskich konsumentów. 

S owa 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 
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W okresie transformacji gospodarki ywno ciowej w Polsce, zmiany obj y wszystkie 

jej ogniwa, przy czym skala zmian by a relatywnie najwi ksza w dystrybucji. W handlu 

hurtowym i detalicznym procesy restrukturyzacji rozpocz y si  w latach 90. i by y 

wynikiem relatywnie najwi kszego stopnia koncentracji kapita u. Efekt tych procesów 

stanowi o pojawienie si  na polskim rynku du ych, o wysokim potencjale przedsi biorstw 
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handlowych. Rynek polski charakteryzowa  si  wysok  pojemno ci  i wzrastaj c  si  

nabywcz  konsumentów, co sprzyja o rozwojowi konkurencji mi dzy przedsi biorstwami 

polskimi i zagranicznymi. Istotne zmiany w nowoczesnych formatach handlu detalicznego 

dokona y si  w drugiej dekadzie XXI wieku. Wynika o to z tendencji zbli ania si  

wzorców zakupowych Polaków do tych, jakie s  charakterystyczne dla krajów 

rozwini tych Unii Europejskiej. 

Celem przewodnim artyku u jest przedstawienie skali i zakresu zmian w handlu 

detalicznym w Polsce i okre lenie kierunku dostosowa  przedsi biorstw handlowych do 

wzorców zakupowych konsumentów. Opracowanie powsta o w oparciu o dane wtórne, 

pochodz ce z przegl du literatury przedmiotu, opracowa  G ównego Urz du 

Statystycznego oraz raportów agencji bada  rynku. 

Dotychczasowy stan wiedzy na temat zmian w handlu detalicznym 
w Polsce 

Problematyka dokonuj cych si  zmian w handlu detalicznym w okresie transformacji 

gospodarki w Polsce, sta a si  przedmiotem zainteresowa  badawczych wielu naukowców. 

Szczególne znaczenie w ocenie roli i pozycji handlu maj  prace B. Borusiak, 

P. Chechelskiego i A. D browskiej (Borusiak, 2017; D browska i in., 2015; Chechelski, 

2015). Rozwój handlu hurtowo-detalicznego post powa  w Polsce przy wykorzystaniu 

integracji poziomej i pionowej. W ramach interacji poziomej przedsi biorstwa zrzesza y si  

na zasadach dobrowolno ci w celu dokonywania wspólnych zakupów (K osiewicz-

Górecka, Wasilik, 2014). Integracja pionowa obejmowa a wspó prac  w obr bie: 

producent-hurtownik-detalista. W praktyce wyst puje d enie do upraszczania tej formu y 

przez eliminowanie po redników, co skutkuje powstawaniem tzw. jednostek hurto-detalu 

(Maleszyk, 2009). Je li chodzi o kierunek i dynamik  przekszta ce  zachodz cych w 

handlu hurtowym i detalicznym w latach 1990-1996, nale y zauwa y  dystrybutorów 

zagranicznych, którzy zacz li podejmowa  inwestycje w polski handel, pocz wszy od 1992 

roku. W pierwszym etapie by y tworzone spó ki typu joint-ventures z firmami polskimi, w 

kolejnym nast powa  ich wykup przez inwestorów zagranicznych. Dystrybutorzy 

zagraniczni zak adali w asne wielkopowierzchniowe sklepy filialne. W efekcie tych 

dzia a , na przestrzeni lat 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku, nast pi  dynamiczny 

wzrost udzia u hipermarketów i supermarketów, przes dzaj c o wysokim poziomie 

koncentracji handlu detalicznego w Polsce. O budowaniu przewag konkurencyjnych 

zagranicznych dystrybutorów na polskim rynku przes dza o oferowanie relatywnie 

ni szych cen towarów, wysoka pojemno  rynku polskiego i wzrastaj ca si a nabywcza 

polskich konsumentów (Szwacka-Mokrzycka, 2017). Sytuacja ta niew tpliwie stanowi a 

si  nap dow  rozwoju konkurencji na polskim rynku mi dzy przedsi biorstwami polskimi 

i zagranicznymi. Ekspansja podmiotów zagranicznych na polski rynek wp yn a te  na 

zmian  wzorców zakupowych Polaków, którzy zacz li preferowa  wybór form sprzeda y 

preselekcyjnej (Chechelski, 2014; D browska i in., 2015).  

Na potrzeb  wi zania zmian w rozwoju handlu detalicznego z analiz  cyklu ycia 

produktu zwraca uwag  Borusiak (2017). Powstawanie nowych formatów odbywa si  pod 

wp ywem ró norodnych czynników o charakterze zewn trznym i wewn trznym. Koncepcja 

cyklu ycia produktu wskazuje na potrzeb  ledzenia zmian w rozwoju handlu detalicznego 

i dokonywania modyfikacji systemowych, poprzez tworzenie nowych formatów. W ród 
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czynników zewn trznych dominuj ce znaczenie maj  demograficzno-spo eczne 

i ekonomiczne. Natomiast do czynników wewn trznych zaliczono: potencja  gospodarczy, 

pozycj  rynkow  formatu, kluczowe kompetencje, orientacj  temporaln  oraz strategi  

przedsi biorstwa. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwuje si  na polskim rynku istotne 

zmiany w nowoczesnych formatach handlu detalicznego. Dotycz  one os abienia pozycji 

hipermarketów, przy jednoczesnym wzro cie zapotrzebowania na mniejsze formaty. Nale y 

uzna , e rynek hipermarketów w Polsce osi gn  faz  nasycenia i zbli a si  do fazy spadku 

(Mazurkiewicz, 2012). Nast pi  jednocze nie wzrost popytu na produkty oferowane przez 

sie  dyskontów na skutek rozwoju szerokiego asortymentu produktów marek w asnych, 

uto samianych przez klientów z relatywnie wysok  jako ci . W efekcie przyj tej strategii 

nast pi o poszerzenie grona klientów dysponuj cych relatywnie wysokimi dochodami. Na tle 

prowadzonych analiz mo na przyj , e format dyskontów znajduje si  w fazie dojrza o ci. 

Nale y ponadto zwróci  uwag  na rozwój w Polsce supermarketów o mniejszej powierzchni 

sprzeda owej, lokalizowanych blisko miejsc zamieszkania konsumentów, jak te  

supermarketów z szerok  ofert  artyku ów delikatesowych, cz st  sygnowanych mark  

w asn  o wysokiej jako ci (K osiewicz-Górecka, 2013). 

Procesy koncentracji sektora handlu detalicznego w latach 2012-2016 

Jak ju  zosta o powiedziane, w okresie transformacji polskiej gospodarki, najwi ksze 

zmiany zasz y w systemie dystrybucji. By y one zwi zane z dzia aniami dostosowawczymi 

sektora gospodarki ywno ciowej do gospodarki rynkowej. Wyrazem tego by  wzrastaj cy 

w latach 90. XX w. udzia  sektora prywatnego w handlu hurtowym i detalicznym 

(D browska i in., 2015). W drugiej dekadzie XXI w. funkcj  integratora w a cuchu 

ywno ciowym zacz  pe ni  handel detaliczny. Wynika to z faktu rosn cej pozycji 

korporacji transnarodowych w Polsce. W ramach dzia a  globalizacyjnych na wiecie, 

w Polsce w badanym okresie zacz y si  pojawia  super i hipermarkety, dominuj c 

w sprzeda y detalicznej. Proces koncentracji sprzeda y hurtowej i detalicznej mia  swoje 

nasilenie w latach 1990-2000 i w jego efekcie na polskim rynku funkcjonowa y i dzia aj  

do dzi  sieci sprzeda y du ych formatów. Procesy globalizacji niew tpliwie sprzyjaj  

procesom koncentracji w handlu poprzez fuzje i przej cia przedsi biorstw. Pocz wszy od 

2009 roku, czyli w okresie dekoniunktury na rynku wiatowym, sukces rynkowy wi kszo  

KTN zawdzi cza o dzia aniom na rynkach wschodz cych, do których nale y zaliczy : kraje 

Ameryki Po udniowej, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy Wschodniej. Koncentracja 

handlu w drugiej dekadzie 21. wieku zosta a przy pieszona przez zwi kszon  ekspansj  

koncernów wiatowych, wyposa onych w znaczne zasoby kapita owe i technologiczne. 

Sprzyja a temu te  homogenizacja wzorców zachowa  konsumenckich na skutek 

przenikania ró nych stylów zakupowych w kontek cie rynku mi dzynarodowego. 

Relatywnie najwy szy stopie  koncentracji handlu detalicznego, w latach 2012-2016, mia  

miejsce w krajach skandynawskich oraz na Litwie i w S owacji (76-90%). Na poziomie 

58-70% kszta towa  si  w tym czasie poziom koncentracji w wysokorozwini tych krajach 

Europy Centralnej (Francja, Austria, Niemcy) i w Czechach. Zdecydowanie najwi kszy 

stopie  rozproszenia handlu detalicznego w analizowanym okresie, wyst pi  w Polsce, 

Bu garii, Grecji, we W oszech i w Rumunii, stanowi c 30-49% udzia u w obrotach handlu 

detalicznego ywno ci . Sytuacj  t  nale y wi za  z du ym udzia em w strukturze handlu 

tych krajów, ma ych, rodzinnych przedsi biorstw handlowych – tabela 1.  
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Tabela 1. Stopie  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 

Bu garia 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 

Hiszpania 41,4 41,4 43,1 43,4 43,3 

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 

S owacja 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 

W ochy 32,8 34,1 35,7 35,6  

ród o: opracowanie na podstawie Borusiak, 2017. 

Kraje o najwy szym rozproszeniu handlu detalicznego, charakteryzowa y si  
zró nicowan  dynamik  zmian w analizowanym okresie. Relatywnie najwy sz  dynamik  
wzrostu charakteryzowa a si  Polska, gdzie zaobserwowano wzrost udzia u o ponad 35%, 
Rumunia – o 25% i Norwegia o 10%. Nale y zauwa y , i  w Polsce, mimo wysokiej 
dynamiki wzrostu w analizowanym okresie, handel wci  jest rozdrobniony. Nieznaczny 
spadek udzia u pi ciu najwi kszych firm w obrotach handlu ywno ci , wyst pi  na 
W grzech i w Wielkiej Brytanii. W pozosta ych krajach utrzymana zosta a stabilna pozycja 
sprzeda owa badanych firm (tabela 1). Przyczyny przy pieszenia procesów koncentracji 
handlu w krajach transformacji (Polska, Rumunia) nale y wi za  z nap ywem inwestycji 
zagranicznych o zasi gu globalnym z wi kszym nasileniem, ni  w pozosta ych krajach 
o ustabilizowanej strukturze handlu detalicznego. Sytuacja ta spowodowa a istotne zmiany 
strukturalne w handlu, wyra ne odej cie od dominowania ma ych, rodzinnych sklepów na 
rzecz preferowania sprzeda y przez sie  dyskontów. W krajach skandynawskich na 
przestrzeni pierwszej i drugiej dekady XXI wieku zaobserwowano utrwalenie si  tendencji 
koncentracji handlu detalicznego na relatywnie najwy szym poziomie w systemie 
gospodarki europejskiej. Natomiast w krajach o silnych konotacjach kulturowych, czego 
przyk adem s  W ochy, rozwija si  przede wszystkim handel rodzinny. 
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Zmiany strukturalne w handlu detalicznym w latach 1995-2015 

Rozwój handlu detalicznego w Polsce, mimo, i  nast powa  pod wp ywem KTN, 
w du ej mierze pozostaje pod wp ywem rodzimych przedsi biorstw handlowych. 
Dysponuj  one niew tpliwie lepsz  wiedz  na temat preferencji konsumentów, ich 
nawyków konsumpcyjnych i upodoba . Dotyczy to zw aszcza konsumentów 
odznaczaj cych si  silnym etnocentryzmem w kszta towaniu swoich wzorców spo ycia. 
Oczywi cie wiele korporacji transnarodowych stosuje na polskim rynku strategie 
dostosowawcze do potrzeb rynku lokalnego, przede wszystkim w zakresie kszta towania 
oferty produktowej i sposobów komunikacji marketingowej. Rynek artyku ów 
spo ywczych w Polsce odznacza si  relatywnie wysokim poziomem nasycenia potrzeb, 
zatem nie podlega istotnym zmianom w zale no ci od sytuacji dochodowej konsumentów. 
Przemawiaj  za tym wyniki bada  elastyczno ci dochodowej wydatków i spo ycia 
ywno ci prowadzonych w przekroju kategorii produktowych. Nast pi o obni enie 

wspó czynników elastyczno ci w ka dej z analizowanych grup, przy czym skala tego 
spadku jest zró nicowana. wiadczy to o wzrastaj cym stopniu nasycenia potrzeb 
ywno ciowych w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Relatywnie najwi ksze 

obni enie wspó czynników w analizowanym okresie wyst pi o w grupie wydatków 
odpowiadaj cych zaspokojeniu potrzeb ni szego rz du. Ten sam kierunek zmian wyst pi  
w odniesieniu do wspó czynników elastyczno ci dochodowej spo ycia ywno ci dla grup 
produktów. Natomiast w odniesieniu do produktów zaspokajaj cych potrzeby podstawowe 
(o relatywnie wysokim poziomie przetworzenia) elastyczno  dochodowa wydatków i 
spo ycia utrzymuje si  na zbli onym poziomie w relacji do pierwszej dekady XXI wieku. 
Wynika to z faktu stabilizacji wydatków na produkty wysoko przetworzone w latach 2010-
2017. Przyczyn tej sytuacji nale y upatrywa  w zmianie stylu ycia i wzorców konsumpcji 
Polaków oraz wzro cie zapotrzebowania na produkty ywno ciowe wysokiej jako ci. 
Zmiany jako ciowe w handlu detalicznym w Polsce s  wyrazem tocz cej si  konkurencji 
pomi dzy krajowymi podmiotami a zagranicznymi. Na przestrzeni pierwszej i drugiej 
dekady XXI w. istotnie wzrós  poziom integracji krajowych handlowców poprzez 
tworzenie firm franchisingowych i partnerskich. Niew tpliwie firmy z kapita em 
zagranicznym dysponuj  znacznie wi ksz  si  kapita ow  i buduj  swoje przewagi 
konkurencyjne w oparciu o nowoczesne, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, jak te  
atrakcyjne warunki zakupu. Nale y podkre li , e zagraniczne sieci handlowe w XXI 
wieku nadal maj  decyduj cy wp yw na zmiany w strukturze powierzchni sprzeda owej 
sklepów, udzia  w sprzeda y poszczególnych „formatów” (Chechelski, 2015; Rynek 
Wewn trzny, 2017). W drugiej dekadzie XXI wieku w handlu detalicznym produktami 
spo ywczymi dokonuj  si  istotne zmiany w uj ciu jako ciowym, jak i ilo ciowym. W 
pierwszym wymiarze dotycz  one systemu zarz dzania jednostkami handlowymi, w 
drugim za  struktury handlu. Na przestrzeni lat 1995-2015 na polskim rynku pojawi y si  
wszystkie nowe istniej ce w krajach rozwini tych formaty, tj.: hipermarkety, dyskonty, 
supermarkety, sklepy typu „convenience” i internetowe (e-handel). W Polsce, nale cej do 
krajów rozwijaj cych si , wej cie nowych formatów, by o ci le zwi zane z poziomem 
rozwoju gospodarczego kraju, szacowaniem potencjalnego popytu przez firmy 
mi dzynarodowe. Temu by a podyktowana stopa inwestowania i szacowanie ryzyka z tym 
zwi zanego, przez globalne korporacje handlowe. Polska stwarza a korzystne warunki dla 
pozyskania kapita u zagranicznego, zatem bariery wej cia na nasz rynek i podejmowanie 
inwestycji w tym zakresie nie by o obci one du ym ryzykiem. Na polskim rynku w I i II 
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dekadzie XXI wieku dokona y si  istotne zmiany w nowoczesnych formatach handlu 
detalicznego (tabela 2).  

Tabela 2. Sprzeda  detaliczna produktów spo ywczych w uj ciu kana ów dystrybucji w latach 2004 i 2014 

Table 2. Retail sales of food products by distribution channels in years 2004 and 2014 

ród o: Zato ski, 2015. 

Jest to wynikiem du ej konkurencji, przejawiaj cej si  zarówno na polu krajowych 
dystrybutorów, jak i zagranicznych. Jedn  z najstarszych form handlu detalicznego jest 
hipermarket, powsta y w 1963 roku. Na polskim rynku funkcjonuj  najwi ksze globalne 
korporacje handlowe, jak: Carrefour, Tesco, Leclerc, Auchan oraz Grupa Schwarz 
(Kaufland). Udzia  tych sieci w formacie hipermarketów stanowi  w 2013 roku, 85%. 
W drugiej dekadzie XXI w. obserwujemy w Polsce stopniowe obni anie si  pozycji 
hipermarketów na polskim rynku. wiadczy o tym spadek ich udzia u w rynku z 17.0% 
w 2004 do 15.8 % w 2014 [Zato ski 2015]. Jest to wynikiem przede wszystkim 
zaostrzaj cej si  konkurencji cenowej ze strony sieci dyskontów i supermarketów, jak te  
zmian we wzorcach zakupowych konsumentów. Sytuacja ta wp yn a na modyfikacj  
strategii sprzeda owych w a cicieli hipermarketów. Zmiany te przejawia y si  g ównie we 
wprowadzaniu nowych form hipermarketów typu dyskontowego (Tesco), jak te  
prowadzenie strategii niskich cen (Leclerc, Auchan). Dzia ania te spowolni y spadek 
sprzeda y, ale nie b d  przynosi y spodziewanych efektów w d ugim okresie czasu. 
Badania preferencji konsumenckich wskazuj  na potrzeb  szerszego uwzgl dnienia w 
dzia aniach dostosowawczych wygody zakupu i oszcz dno ci czasu. Zatem nale y uzna , 
e w warunkach polskich rynek hipermarketów osi gn  faz  nasycenia i zbli a si  do fazy 

spadku. 
Kolejny omawiany format stanowi  sklepy dyskontowe o profilu spo ywczym, 

których powstanie jest datowane na 1970 rok. Nast pi  wyra ny wzrost udzia u dyskontów 
w handlu detalicznym ywno ci  w Polsce z 7.9% w 2004 do 27.5% w 2014 roku 
(Zato ski, 2015). W kolejnych latach mo na zaobserwowa  tendencj  wzrostow  tego 
formatu do ponad 30% udzia ów. Dane te potwierdzaj  kierunek rozwoju tego typu formatu 
w innych krajach europejskich. Ten dynamiczny rozwój sklepów tego formatu by  przede 
wszystkim wywo any poszerzeniem grona nabywców produktów oferowanych przez 
dyskonty. W drugiej dekadzie XXI wieku segment nabywców zosta  poszerzony o klientów 
o wy szych dochodach, ni  to mia o miejsce na pocz tku dzia alno ci tego formatu w 
Polsce. Marki w asne oferowane przez sie  dyskontów s  wspó cze nie postrzegane jako 

Wyszczególnienie 
Warto  sprzeda y (mld z ) Struktura rynku (%) 

2004 2014 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 

Ma e sklepy / convenience 9,5 26,4 7,4 13,8 

Niezale ne sklepy spo ywcze 51,8 28,5 40,2 14,8 

Specjalistyczne sklepy spo ywcze 12,9 10,2 10,0 5,3 

Pozosta e 8,1 6,0 6,3 3,1 

OGÓ EM 128,7 192,2 100,0 100,0 
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produkty wysokiej jako ci, gdy  s  pozycjonowane w ró nych segmentach cenowych, w 
tym w segmencie premium. Wynika to g ównie z forsowania przez sklepy szerokiego 
asortymentu produktów marek w asnych, uto samianych przez klientów z relatywnie 
wysok  jako ci  i przyst pn  cen . Wprowadzane s  te  do asortymentu znane produkty 
markowe, szeroka oferta produktów wie ych. Na rynku polskim wiod ce znaczenie maj  
Biedronka i Lidl. Jak szacuj  eksperci, dyskonty obecnie znajduj  si  w fazie dojrza o ci, 
z uwagi na rosn c  konkurencj  ze strony innych formatów.  

W latach 2004-2014 nast pi  te  dynamiczny rozwój formatu convenience, ma ych 
sklepów spo ywczych, zlokalizowanych w pobli u miejsca zamieszkania. Nale  do nich 
sklepy charakteryzuj ce si  relatywnie ma  powierzchni  sprzeda y, ale o wyd u onych 
godzinach pracy, tak e w dni wi teczne (w stosunku do pozosta ych formatów). 
Przewa nie dzia aj  one w systemie franczyzowym. Udzia  w rynku sklepów convenience, 
wzrós  z 7.4% w 2004 do 13.8% w 2014 (Zato ski, 2015).  

Dostosowania przedsi biorstw handlowych do wzorców zakupowych 
konsumentów 

Wzorce zakupowe stanowi  utrwalone zachowania rynkowe konsumentów i s  
kszta towane przez nast puj ce czynniki: 

 Cz stotliwo  dokonywanych zakupów; 
 Wielko  jednorazowego zakupu; 
 Typ wybieranego sklepu; 
 Wra liwo  na dzia ania promocyjne. 

Poznanie zmian dokonuj cych si  we wzorcach zakupowych konsumentów wi e si  
z potrzeb  prowadzenia bada  rynkowych o ró norodnym charakterze. Na ich podstawie 
mo na ustali , czym kieruje si  konsument w procesie podejmowania decyzji zakupowych. 
Wyniki bada  konsumenckich wskazuj , e wzorce zakupowe Polaków pozostaj  pod 
wp ywem zró nicowanego uk adu preferencji nabywczych (Górska-Warsewicz, 2009; 
K osiewicz-Górecka, 2013). Nale y tu uwzgl dni : 

 Dogodn  lokalizacj  sklepu (w pobli u miejsca zamieszkania) i elastyczne 
godziny otwarcia; 

 Zró nicowan , wysokiej jako ci ofert  produktów;  
 Zapotrzebowanie na produkty o wysokim stopniu przetworzenia 

(convenience food) i us ugi gastronomiczne; 
 Zapotrzebowanie na produkty prozdrowotne; 
 Wygod  zakupu; 
 Nowoczesne formy komunikacji marketingowej. 

Dokonuj ce si  zmiany we wzorcach konsumpcyjnych, a w szczególno ci rozwój 
trendów wygody i prozdrowotno ci, wymagaj  dostosowa  w obszarze przedsi biorstw 
przetwórczych i handlowych. Obejmuj  one g ównie: zró nicowanie struktury 
asortymentowej produktów ywno ciowych, popraw  ich jako ci, jak te  wdra anie 
innowacyjno ci i wzmocnienie dzia a  marketingowych ukierunkowanych na budowanie 
wizerunku rynkowego. Prób  dostosowania si  przedsi biorców do nowych wzorców 
zakupowych konsumentów stanowi  zmiany w strukturze handlu detalicznego w Polsce na 
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prze omie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Odpowiedzi  na te potrzeby jest w a nie 
rozwój formatu sklepów dyskontowych, typu convenience oraz sklepów bran owych.  

Wyrazem wzrostu zapotrzebowania konsumentów o mniej zasobnych portfelach na 
produkty relatywnie wysokiej jako ci, ale sprzedawane po niskiej cenie (sygnowane mark  
w asn ) jest rozwój sieci dyskontowych. Wspó cze nie coraz wi kszego znaczenia 
w kszta towaniu wzorców zakupowych Polaków, nabieraj  sklepy convenience. Ma e 
osiedlowe punkty sprzeda y, zdobywaj  coraz wi ksz  popularno , ze wzgl du na 
mo liwo  dokonywania zakupów o charakterze podstawowym. Wysoki relatywnie popyt 
na produkty oferowane przez t  sie  sklepów jest wynikiem ich du ej elastyczno ci 
w dostosowywaniu si  do potrzeb i preferencji miejscowych klientów. Asortyment tych 
sklepów jest cz sto wspomagany oferowaniem przez nie dodatkowego pakietu us ug 
gastronomicznych. 

Zmiany zachowa  zakupowych Polaków wskazuj , e w tym kierunku powinny te  
pod a  inne formaty. Wyrazem tego s  te  dzia ania du ych korporacji, sprowadzaj ce si  
do modyfikacji strategii sprzeda owych w zakresie powo ywania mniejszych sklepów (np. 
Tesco, Carrefour, Grupa Schwarz). Za tym kierunkiem zmian przemawiaj  dane 
wskazuj ce na podwojenie liczby tego typu sklepów w latach 2010-2015. W tym formacie 
na polskim rynku dzia a przede wszystkim sie  abka. Nale y nadmieni , e oferta 
sklepów convenience jest z regu y dro sza od sprzedawanej w dyskontach, przy 
jednocze nie znacznie w szym 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 wy szych wydatków. Sytuacja ta jest te  przejawem kontynuacji przez 
Polaków pewnej tradycji opartej na przyzwyczajeniu do robienia zakupów w ma ych 
sklepach, zlokalizowanych w bliskiej odleg o ci od miejsca zamieszkania.  

Wzrasta te  zapotrzebowanie na rozwój sklepów bran owych z artyku ami 
ywno ciowymi o w skiej specjalizacji, jak piekarniczo-ciastkarskie, z napojami 

alkoholowymi, mi sne, owocowo-warzywne, supermarketów z szerok  ofert  artyku ów 
delikatesowych (jak Alma, Bomi, Piotr i Pawe ), z ofert  produktów wie ych, cz sto 
sygnowanych mark  w asn  o wysokiej jako ci.  

Przejawem trendów wygody jest te  wzrost w ród Polaków zainteresowania 
dokonywaniem zakupów przez Internet. Dotyczy to zw aszcza produktów ywno ciowych 
o relatywnie d ugim okresie trwa o ci, mo liwych do przechowywania, jak tez napojów. 
E-handel jest wspó cze nie najbardziej rozwojow  form  handlu. Przemawiaj  za tym 
nast puj ce argumenty: oszcz dno  czasu, wygoda zakupu oraz porównywalno  cen 
w relacji do tradycyjnych formatów.  

Na zró nicowanie oferty produktowej wp ywa te  rozwój trendu prozdrowotno ci. 
wiadczy o tym wzrost popytu na warzywne soki i kiszonki, polskie wyroby lokalne 

i regionalne. Wzrasta te  popyt konsumencki na ywno  funkcjonaln , a w ramach tej 
oferty, na bakalie, stanowi ce zdrow  przek sk  (alternatyw  dla s odyczy i s onych 
przek sek). Produkty te rekomendowane s  do spo ycia przez znanych szefów kuchni 
i blogerów, nie tylko ze wzgl du na walory smakowe, ale te  wsparcie profilaktyki wielu 
chorób uk adu pokarmowego oraz nowotworowych.  

Dostosowania przedsi biorstw handlowych do zmian zachodz cych we wzorcach 
zakupowych polskich konsumentów obejmuj  te  sposoby komunikacji marketingowej. 
Wyrazem tego jest wykorzystanie w promocji marki zarówno konwencjonalnych, jak 
i niekonwencjonalnych form promocji. Coraz wi ksz  rol  w budowaniu relacji z klientem 
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odgrywaj : marketing internetowy, mobilny i media spo eczno ciowe oraz programy 
lojalno ciowe.  

Podsumowanie 

Rozwój handlu detalicznego w Polsce w okresie transformacji gospodarczej wskazuje 
na wysoki poziom jego unowocze nienia i du e zró nicowanie formatów handlu. 
Priorytetowe znaczenie w rozwoju handlu detalicznego maj  sklepy wygodnego zakupu 
oraz internetowe. Przedstawione zmiany w handlu s  wywo ane przeformu owaniem 
uk adu preferencji polskich konsumentów, jak te  zaostrzaj c  si  konkurencj  pomi dzy 
poszczególnymi formatami handlu. Efektem dzia a  konkurencyjnych pomi dzy 
korporacjami handlowymi a globalnymi przedsi biorstwami przemys u spo ywczego jest 
rozwój oferty produktów sygnowanych markami w asnymi. Przedstawione dzia ania ze 
strony handlowców stanowi  odpowied  na zmieniaj ce si  potrzeby konsumentów. 
Wspó czesny konsument podejmuje coraz bardziej przemy lane decyzje zakupowe, oparte 
Wspó czesny konsument opiera swoje decyzje zakupowe nie tylko na niskiej cenie, ale na 
uwzgl dnianiu relacji ceny do jako ci produktu (model „smart” zakupów). Uwzgl dnia on 
w dokonywaniu wyborów konsumenckich: sk adu produktu, jego jako ci, dzia a  
promocyjnych prowadzonych przez przedsi biorców i preferowaniu produktów polskiego 
pochodzenia.  
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Dynamika wiatowej produkcji mi sa drobiowego 

w latach 1965-2016 

The Dynamics of World Production of Poultry Meat 

from 1965-2016 

Synopsis. Produkcja mi sa drobiowego odznacza si  wysok  dynamik  wzrostu. Do najwi kszych 

wiatowych producentów mi sa drobiowego nale : Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia. Produkcja 

mi sa drobiowego w tych trzech krajach stanowi a ok. 45% produkcji wiatowej w 2016 roku. 

Pozosta ymi krajami licz cymi si  w wiecie w produkcji drobiarskiej by y: Rosja, Indie, Meksyk, 

Japonia i Polska. Najwi kszy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 mia  miejsce w Brazylii 

oraz w Chinach. Natomiast udzia  Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii Europejskiej w 

uj ciu procentowym zmniejsza  si . W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie 

by  ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest najwi kszym producentem i eksporterem mi sa 

drobiowego w Unii Europejskiej. 

S owa kluczowe: produkcja mi sa, 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 

Wst p 

Mi so zajmuje wa n  rol  w diecie cz owieka, dostarczaj c przede wszystkim 
pe nowarto ciowego bia ka zwierz cego, o korzystnym sk adzie aminokwasów, jak 
równie  witamin. Konkurencyjno  polskiego drobiu na wymagaj cym rynku unijnym i 
wiatowym jest pozytywnym przyk adem wykorzystania krajowych zasobów 

produkcyjnych tej bran y, wspieranych post pem rolniczym. Na efektywno  
gospodarowania wp yw wywiera y prace nad nowymi rasami i miesza cami handlowymi, 
jak równie  wdra anie nowych technologii produkcji oraz poprawa zarz dzania produkcj . 

                                                            
1 dr hab. in ., Zak ad Ekonomiki i Finansów Przedsi biorstw UR w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 
31-120 Kraków, e-mail: rrbanas@cyf-kr.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-5008-9301 
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Na najbardziej dynamiczny wzrost produkcji drobiu rze nego korzystny wp yw wywiera 
niew tpliwie tak e krótki czas odchowu i najszybsze przyrosty masy cia a spo ród zwierz t 
hodowlanych. Ponadto, mi so to wybierane jest najch tniej przez konsumentów, wpisuj c 
si  w mod  na zdrowe od ywianie si , jako najbardziej dietetyczne i prozdrowotne. Mi so 
drobiowe mo na zaliczy  do ywno ci wygodnej (convenience food). Rynek ten w Polsce 
nale y do dynamicznych i innowacyjnych segmentów przetwórstwa spo ywczego, na 
którym znacz c  pozycj  zajmuj  przetwory z mi sa drobiowego.  

W ci gu ostatnich 50 lat wiatowa produkcja mi sa ogó em wzros a ponad 
czterokrotnie, natomiast produkcja mi sa drobiowego rozwija a si  najbardziej 
dynamicznie i wzros a prawie jedenastokrotnie (FAOSTAT). W krajach Unii Europejskiej 
najwi kszy wzrost produkcji notowany by  w Polsce. Dzi ki dobrej jako ci polskich 
produktów drobiowych i konkurencyjnym cenom od 2014 roku Polska jest najwi kszym 
producentem mi sa drobiowego w krajach Unii Europejskiej, z produkcj  na poziomie 
oko o 2,69 mln ton (2017 r.). 

Celem podj tych bada  by o rozpoznanie poziomu i struktury produkcji drobiu u jego 
najwi kszych producentów i eksporterów, na tle produkcji mi sa ogó em.  

Materia  badawczy i metodyka  

W celu uzyskania danych dotycz cych wielko ci produkcji mi sa w Polsce i na 
wiecie, ze szczególnym uwzgl dnieniem produkcji mi sa drobiowego za lata 1965-2016 

skorzystano z bazy FAOSTAT. Do analizy wzi to te kraje, w których produkcja wynosi a 
co najmniej 1% w produkcji wiatowej (wielko  produkcji dla 2016 roku). Analiz  
wykonano dla pi dziesi cioletniego przedzia u czasowego, w interwa ach co 10 lat, czyli 
dla 1965, 1975, 1985, 1995, 2005 oraz 2016 roku. Policzono dynamik  i struktur  
produkcji mi sa ogó em i mi sa drobiowego w uj ciu ilo ciowym dla wybranych krajów na 
wiecie, w tym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzgl dnieniem pozycji Polski. 

Policzono wska niki dynamiki ci g ej, w odniesieniu do 1965 roku. 

Wyniki 

Produkcja mi sa w wiecie sukcesywnie wzrasta a na przestrzeni ostatnich lat. 
W okresie lat 1965-2016 produkcja mi sa ogó em wzros a prawie czterokrotnie, z poziomu 
84,47 mln ton w 1965 roku do wielko ci 329,9 mln ton (2016 r.). Najwi kszym wzrostem 
odznacza a si  produkcja mi sa drobiowego, która wzros a 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 mi sa ogó em udzia  wieprzowiny wynosi  37%, wo owiny 
– 37,7%, drobiu 13%, a pozosta ych 12,3%. Na przestrzeni rozpatrywanych lat udzia  
wieprzowiny wynosi  od 36% (1975 rok) do 40% (1995 rok), w 2016 roku udzia  ten 
zmniejszy  si  do 35,8%. Udzia  wo owiny w 1965 i 1975 roku by  najwy szy i wynosi  
odpowiednio 37,7 i 37,8%, a nast pnie zmniejsza  si  i w kolejnych latach wynosi  31,9% 
w 1985 roku, poprzez 25% w 1995 roku do 20,0% w 2016 roku. W uj ciu ilo ciowym 
produkcja wo owiny wzros a dwukrotnie w ci gu 50 lat: z poziomu 31,86 mln ton w 1965 
roku do 65,97 mln ton w 2016 roku. Zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwija a si  
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produkcja drobiu, gdy  w 1965 roku jej udzia  stanowi  13%, w 1985 roku – ju  20,2%, 
w 2005 roku – 31,2%, osi gaj c poziom 36,5% w strukturze mi sa ogó em w 2016 roku. 

 

 
Rys. 1. Poziom i struktura produkcji mi sa na wiecie w latach 1965-2016 (s upki oznaczaj  wielko  produkcji, 
linie – udzia  %) 

Fig. 1. Volume and structure of meat world production from 1965-2016 (bars represent the production volume, 
lines – share %) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bazy danych FAOSTAT. 

Jeszcze w 2005 roku ilo ciowo produkcja wieprzowiny by a najwy sza i wynosi a 
98,78 mln ton (37,9%), a drobiu – 81,33 mln ton (31,2%), natomiast w 2016 roku 
produkcja drobiu (120,30 mln ton; udzia  36,5%) przewy szy a produkcj  wieprzowiny 
(118,17 mln ton; udzia  35,8%). 

Do najwi kszych wiatowych producentów mi sa drobiowego nale : Stany 
Zjednoczone, Chiny i Brazylia. Wielko  produkcji mi sa drobiowego w Stanach 
Zjednoczonych wynosi a 21,48 mln ton w 2016 roku, co stanowi o prawie 18% wiatowej 
produkcji globalnej drobiu (tab. 1, rys. 2). Drugie miejsce pod tym wzgl dem zajmowa y 
Chiny, a trzecie Brazylia, z produkcj  odpowiednio 18,08 mln ton (15%) i 14,50 mln ton 
(12%). Produkcja mi sa drobiowego w tych trzech krajach dawa a ok. 45% produkcji 
wiatowej w 2016 roku. Pozosta ymi krajami licz cymi si  w wiecie w produkcji 

drobiarskiej by y: Rosja (3,4%), Indie (2,9%), Meksyk (2,6%), Japonia (2%) i Polska 
(1,9%) (tab. 1). 

Najwi kszy wzrost produkcji mi sa drobiowego w latach 1965-2016 mia  miejsce 
w Brazylii, która wzrasta a z poziomu 0,22 mln ton (2,0% wiatowej produkcji) do 
wielko ci 14,5 mln ton (12,1%) oraz w Chinach, gdzie produkcja powi kszy a si  z 
poziomu 0,72 mln ton (6,6%) do poziomu 18,08 mln ton (15%). Natomiast udzia  Stanów 
Zjednoczonych w tym okresie zmniejszy  si  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. Wielko  produkcji mi sa drobiowego na wiecie oraz udzia  najwi kszych producentów w produkcji 
mi sa drobiowego w latach 1965-2016 (s upki oznaczaj  udzia , linia – wielko  produkcji) 

Fig. 2. The volume of production and the share in the biggest producers of poultry meat on the world from 1965-
2016 (bars represent share in %, line - the production volume) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bazy danych FAOSTAT.  

Tabela 1. Wielko  produkcji mi sa drobiowego (mln t) w wybranych krajach oraz udzia  (%) najwi kszych 
producentów w produkcji mi sa 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  

Kraj 
Produkcja  

mln ton % mln ton % 

USA 21,48 17,86 Wielka Brytania 1,79 1,49 

Chiny 18,08 15,03 Francja 1,77 1,47 

Brazylia 14,50 12,05 Malezja 1,67 1,39 

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 W ochy 1,35 1,13 

Turcja 1,93 1,61 Filipiny 1,24 1,03 

Po udniowa Afryka 1,84 1,53 Australia 1,21 1,01 

wiat 120,30 100,00  

ród o: baza danych FAOSTAT. 

Produkcja mi sa drobiowego w Unii Europejskiej w 2016 roku kszta towa a si  na 
poziomie 14,51 mln ton (12,1% wiatowej produkcji drobiarskiej), wobec 2,84 mln ton (26%) 
w 1965 roku, co da o ponad 5-krotny wzrost produkcji w ostatnim pi dziesi cioleciu.  
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Rys. 3. Udzia  (%) i wielko  produkcji mi sa drobiowego w Unii Europejskiej w latach 1965-2016 (s upki 
oznaczaj  udzia , linia – wielko  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) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bazy danych FAOSTAT.  

Spo ród krajów Wspólnoty najwi ksz  produkcj  mia y: Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, Hiszpania, W ochy i Polska w rozpatrywanym pó wieczu. W 1965 roku 
najwi kszym producentem mi sa drobiowego w Europie by a Francja z produkcj  na 
poziomie 635,7 tys. ton (22,4%), nast pnie W ochy 515,0 tys. ton (18%), Wielka Brytania 
377,3 tys. ton (13,3%), Hiszpania i Niemcy (rys. 3). Francja by a najwi kszym 
producentem mi sa drobiowego w UE do 2014 roku, a jej udzia  waha  si  od 27,4% w 
1995 roku (2 810 tys. t), poprzez 16 i 17% w l. 1975 i 2005. W 2016 roku Francja znalaz a 
si  na trzeciej pozycji w unijnej produkcji drobiarskiej (za Polsk  i Wielk  Brytani ), z 
produkcj  na poziomie 1 770,4 tys. t i 12% udzia em. Spadek pozycji Francji w produkcji 
drobiarskiej w UE mo e by  zwi zany z tym, e obecnie zdecydowanie przewa a we 
francuskiej produkcji drobiarskiej odchów brojlerów wolno rosn cych, o wysokiej jako ci 
mi sa (fran. Label Rouge). Produkcja drobiu rze nego w Wielkiej Brytanii wzros a 4,7-
krotnie w l. 1965-2016, z poziomu 377 tys. t w 1965 roku do 1 792,5 tys. t w 2016 roku, a 
jej udzia  w unijnej produkcji waha  si  ok. 12±2%. Produkcja drobiu w Niemczech 
wzros a w analizowanym okresie 7-krotnie, z 218,0 tys. t w 1965 roku do 1 549,5 tys. t w 
2016 roku, a jej udzia  w unijnej produkcji by  tak e do  stabilny i wynosi  ok. 6,3% 
(1995 r.) – 10,7% (2016 r.). Niedobory mi sa drobiowego na rynku wewn trznym Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Francji od lat uzupe nia m.in. eksport drobiu z Polski, gdy  na te rynki 
trafia o ok. 80% wywo onego z Polski mi sa drobiowego (FAOSTAT, 2018). 

W 2016 roku, w porównaniu z 1965 rokiem najwi kszy wzrost udzia u w produkcji 
mi sa drobiowego osi gn a Polska (o 12,4%). Zmniejszenie udzia u nast pi o we Francji 
(o 10,7%), we W oszech (o 8,8%) oraz w Wielkiej Brytanii (o 0,9%). Wzrost produkcji 
drobiarskiej w Polsce w analizowanym okresie by  ponad 25-krotny, gdy  produkcja ta 
wzrasta a z poziomu 88,7 tys. t w 1965 roku do wielko ci 2 252,6 tys. t w 2016 roku. 
Aktualnie produkcja ta rozwija si  najszybciej w Europie. Wielko  produkcji drobiarskiej 
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wzros a w analizowanych latach tak e w pozosta ych krajach unijnych, ale wzrost ten by  
mniej dynamiczny: w Niemczech produkcja ta wzros a 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 W oszech 2,6-krotnie. 

Od 2014 roku Polska jest liderem w produkcji drobiu w Europie. Przes dza o tym 
mi dzy innymi wysoka jako  i efektywno  produkcji, niska cena oraz rosn ce 
zapotrzebowanie na tanie i zdrowe ród o bia ka zwierz cego. W 2016 roku 
wyprodukowano w Polsce ponad 2,2 mln ton mi sa drobiowego, co oznacza o prawie 13% 
wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Komisja Europejska prognozuje, e ten 
wzrastaj cy trend produkcji mi sa drobiowego w Polsce si  utrzyma w najbli szych latach. 
Najwa niejszymi czynnikami determinuj cymi wzrost tej produkcji w naszym kraju s  
eksport i wzrastaj ca konsumpcja. Do 1998 roku przyrost konsumpcji mi sa drobiowego 
by  szybszy ni  wzrost produkcji, natomiast od 1998 roku Polska sta a si  eksporterem tego 
mi sa oraz jego przetworów (Sta ko, 2011).  

Najwi kszymi rynkami zbytu mi sa drobiowego z Polski by y g ównie pa stwa UE, tj. 
Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Francja, Bu garia i S owacja, gdzie trafia ok. 
80% krajowego eksportu, jednak systematycznie ro nie równie  sprzeda  na inne, 
rozwijaj ce si  rynki zagraniczne, takie jak Afryka i Azja. 

Dyskusja 

Na wysok  dynamik  wzrostu produkcji mi sa drobiowego w Polsce z o y o si  kilka 
czynników. W Polsce ceny mi sa drobiowego nale a y do najni szych w Unii Europejskiej 
(Utnik-Bana , 2018). Czy ewski i Danilczuk (2008) podali, e niew tpliwie cena jest 
najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o wysokiej konkurencyjno ci drobiu na rynkach 
mi dzynarodowych.  

Wed ug Olsza skiej (2016), po wej ciu Polski do UE nast pi  dalszy wzrost produkcji 
na tym rynku na skutek znacznego wzrostu zarówno eksportu, jak i importu mi sa 
drobiowego i jego produktów. Nast pi a natomiast widoczna zmiana relacji cen skupu 
ywca drobiowego do cen pozosta ych rodzajów ywca. Przed akcesj  ceny skupu ywca 

drobiowego by y zbli one, a w wielu miesi cach wy sze od cen skupu ywca wieprzowego 
i wo owego. Od maja 2004 r. ceny skupu drobiu by y najni sze w porównaniu do cen 
skupu pozosta ych surowców mi snych (Olsza ska, 2009). Ceny drobiu kszta towa y ró ne 
czynniki. Wcze niejsze wyniki bada  wskazuj , e w okresie 1995-2004 na cen  ywca 
decyduj cy wp yw mia y czynniki kosztowe (cena piskl t, paszy i pszenicy). (Utnik-Bana  
i mija, 2016). Po wst pieniu do struktur unijnych nast pi  natomiast wzrost wp ywu 
czynników popytowych, w tym sezonowy wzrost cen zwi zany ze zwi kszonym popytem 
na mi so drobiowe w miesi cach letnich. Natomiast okresowy spadek popytu na mi so 
drobiowe zwi zany z wyst pieniem ptasiej grypy wp yn  istotnie na spadek cen ywca 
kurcz t brojlerów. Cena ywca brojlerów wykazywa a istotn  dodatni  korelacj  z cen  
wieprzowiny i znacznie s absze powi zania z cen  wo owiny. Ponadto wykazano, e ceny 
mi sa kurcz t brojlerów cechuje sezonowo  (Utnik-Bana , 2017). Wy sze ceny obserwuje 
si  latem (z kulminacj  czerwiec – sierpie ), a ni sze pó n  jesieni  i zim  (listopad - luty). 
Podobne tendencje poda a Olsza ska (2012), wykazuj c, e najkorzystniejszy do sprzeda y 
drobiu by  zazwyczaj okres od lipca do pa dziernika, a w pozosta ych miesi cach ceny, ale 
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tak e i poda  by y ni sze od redniej, a najmniej korzystna sprzeda  wyst powa a w 
grudniu, styczniu, lutym i kwietniu.  

W latach 2007-2016 najwy sze ceny wyst powa y w Niemczech, Finlandii i na 
Cyprze ( rednio powy ej 240 Euro/100 kg), a najni sze by y w Polsce, Wielkiej Brytanii i 
Bu garii (poni ej 150 Euro/100 kg). Najwi ksze amplitudy zmian sezonowych cen 
natomiast wyst powa y w Polsce ( rednio 20%), Portugalii (15%), Belgii (11%) i Wielkiej 
Brytanii (10%), najbardziej stabilne ceny by y w Niemczech (3%) (Utnik-Bana , 2017). 

Nadal tak e obserwowane by y tendencje do wypierania z rynku mi sa wo owego i 
jego przetworów. Spo ycie wo owiny w analizowanych latach w Polsce spada o, 
wieprzowiny utrzymywa o si  od wielu lat na poziomie ok. 40 kg, natomiast spo ycie 
mi sa drobiowego systematycznie wzrasta o i wynosi o 30 kg na mieszka ca w 2017 roku 
(FAOSTAT, 2018). Wzrost konsumpcji mi sa drobiowego w Polsce b dzie coraz 
wolniejszy, ale mo liwo ci jego wzrostu s  wci  du e, zwa ywszy na to, e konsumpcja 
drobiu w USA wynosi 45 kg na osob , a w Izraelu ponad 60 kg.  

ledzenie trendów rynkowych jest bardzo wa ne. Zdobywaj cy coraz wi ksze uznanie 
ostatnio kierunek to brojlery wolno rosn ce, który w Polsce zaczyna si  rozwija .  

Podsumowanie i wnioski 

Produkcja mi sa drobiowego odznacza a si  wysok  dynamik  wzrostu. Najwi kszym 
producentem mi sa drobiowego w wiecie by y Stany Zjednoczone, Chiny oraz Brazylia. 
Produkcja mi sa drobiowego w tych trzech krajach stanowi a ok. 45% produkcji wiatowej 
w 2016 roku. Pozosta ymi krajami licz cymi si  w wiecie w produkcji drobiarskiej by y: 
Rosja, Indie, Meksyk, Japonia i Polska. 

Najwi kszy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 mia  miejsce w Brazylii oraz 
w Chinach. Natomiast udzia  Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii 
Europejskiej w uj ciu procentowym zmniejsza  si . Produkcja mi sa drobiowego w Unii 
Europejskiej w 2016 roku wynios a 14,51 mln ton, co stanowi o 12,1% wiatowej 
produkcji drobiarskiej i oznacza o 5-krotny wzrost produkcji w ostatnim 
pi dziesi cioleciu.  

Polska produkcja drobiarska zajmuje obecnie znacz c  pozycj  na rynku unijnym, jak 
równie  wiatowym. W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie by  
ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest najwi kszym producentem mi sa drobiowego 
w Unii Europejskiej z produkcj  na poziomie oko o 2,69 mln ton w 2017 roku, 
wyprzedzaj c dotychczasowych liderów: Wielk  Brytani  i Francj . Wi kszo  eksportu 
trafia a do krajów Unii Europejskiej, jednak producenci rozwijali te  sprzeda  na nowe 
rynki w Afryce (RPA) i Azji (Chiny i Korea). Kluczem do sukcesu wysokiej produkcji 
mi sa drobiowego w Polsce i wysokiego eksportu by a wysoka jako  produktów 
drobiarskich, bezpiecze stwo ywno ciowe, atrakcyjna cena i ledzenie potrzeb 
konsumentów. 
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Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Starzenie si  spo ecze stwa a wzrost gospodarczy w krajach 
Unii Europejskiej 

Demographical Ageing and Economic Growth in the UE 
Countries 

Synopsis. Z uwagi na wci  pog biaj cy si  proces demograficznego starzenia si  ludno ci 

i znaczenie skutków tego procesu dla gospodarki, w artykule poddano analizie relacj  pomi dzy 

starzeniem si  spo ecze stwa krajów Unii Europejskiej a wzrostem gospodarczym. Celem podj tych 

bada  by a próba okre lenia wp ywu starzenia si  spo ecze stwa na dynamik  wzrostu gospodarczego 

w krajach UE 27. Okres bada  obejmowa  lata 1996-2016, dane pochodzi y z bazy Eurostatu oraz 

Banku wiatowego. Na potrzeby bada  uwzgl dniono podzia  na kraje „starej” Unii i „nowej” Unii. 

Za miar  wzrostu gospodarczego przyj to tempo wzrostu PKB, natomiast uwzgl dnionymi miarami 

staro ci demograficznej by y stopa staro ci (odsetek osób w wieku 65+ w populacji) oraz 

wspó czynnik s dziwej staro ci (odsetek osób w wieku 80+ w populacji). Wykorzystano modele 

panelowe. Stwierdzono, e demograficzne starzenie si  spo ecze stwa ujemnie koreluje z dynamik  

wzrostu gospodarczego. W skonstruowanych modelach panelowych dla krajów „starej” Unii 

wspó czynniki regresji odpowiadaj ce stopie staro ci i wspó czynnikowi s dziwej staro ci wynosi y 

odpowiednio: –0,446 oraz –1,521, podczas gdy dla krajów „nowej” Unii by y równe: –0,153 (dla 

stopy staro ci) oraz –0,980 (dla wspó czynnika s dziwej staro ci). Oznacza to, e negatywny wp yw 

starzenia si  ludno ci na tempo wzrostu PKB jest silniejszy w krajach „starej” Unii w porównaniu 

z krajami „nowej” Unii. 

S owa kluczowe: starzenie si  ludno ci, 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. 

Key words: demographical ageing, economic growth, European Union, panel models 
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Wprowadzenie 

Demografia, jako nauka o zjawiskach ludno ciowych w oczywisty sposób zwi zana 

jest z ekonomi . Prawid owo ci w rozwoju gospodarczym kraju czy regionu zawsze 

bowiem wynikaj  z okre lonych decyzji i zachowa  cz owieka ( leszy ski, 2010). Wp yw 

procesów ludno ciowych na ycie gospodarcze dostrzegano ju  w staro ytno ci. Platon 

i Arystoteles wskazywali, e problemy gospodarcze Grecji wynika y z nadmiaru ludno ci 

w stosunku do obszaru i ma ej urodzajno ci gleby. Platon by  zwolennikiem ograniczenia 

liczby ludno ci, Arystoteles dowodzi , e nadmierny wzrost liczby ludno ci mo e 

doprowadzi  do zmniejszenia pot gi kraju i sprowadzi  choroby spo eczne. W staro ytnym 

Rzymie natomiast propagowano szybki wzrost liczby ludno ci, jako ród o pot gi pa stwa 

(Zaj c, 2007). W XVI w. francuski uczony Jean Bodin formu owa  tez , e ludno  jest 

ród em si y i bogactwa pa stwa, gdy  liczba mieszka ców oznacza w prosty sposób 

zwi kszenie potencja u gospodarczego i militarnego ( leszy ski, 2010). Korzy ci z du ej 

i rosn cej liczby ludno ci podnoszone by y te  na gruncie teorii merkantylizmu (XVI-XVII 

w.). Wskazywano na korzy ci gospodarcze z du ej i rosn cej liczby ludno ci, propagowano 

polityk  popieraj c  zawieranie zwi zków ma e skich, du e rodziny, popraw  zdrowia 

publicznego, kontrolowan  emigracj  i imigracj  (Podstawowe…, 2013). Ludno  by a 

uwa ana za wa ny czynnik bogactwa narodowego, tote  popieranie przyrostu ludno ci by o 

jednym z najwa niejszych celów polityki merkantylistycznej (Zaj c, 2007).  

Pierwsz  prób  sformu owania zwartej teorii rozwoju ludno ci w powi zaniu 

z rozwojem ekonomicznym podj  na prze omie XVIII i XIX w. ekonomista angielski 

T.R. Malthus. Wed ug T.R. Malthusa liczba ludno ci wzrasta w post pie geometrycznym 

(1,2,4,8,16,...) i podwaja si  co 25 lat, a produkcja rodków ywno ciowych – w post pie 

arytmetycznym (1,2,3,4,5,...), co grozi katastrof  (Podstawowe…, 2013). 

Zainteresowanie ekonomistów kwestiami demograficznymi pocz tkowo sprowadza o 

si  jedynie do analiz wp ywu wielko ci populacji oraz tempa jej wzrostu na procesy 

gospodarcze. Dopiero w pó niejszym okresie dostrze ono, i  obok liczby ludno ci 

znaczenie ma równie  jej wewn trzna struktura. Gdy w drugiej po owie XX w. populacje 

zacz y si  intensywnie starze , pojawi a si  potrzeba g bszej refleksji naukowej nad 

nast pstwami procesu starzenia si  spo ecze stwa (Jurek, 2012). 

Starzenie si  spo ecze stwa, tj. wzrost udzia u ludno ci w starszym wieku (65 lat 

i wi cej) w ród ogó u mieszka ców, jest skutkiem przemian demograficznych 

polegaj cych na przej ciu od wysokich do niskich wska ników umieralno ci oraz 

wska ników p odno ci (Bloom i in., 2003). Podstawow  konsekwencj  zachodz cej 

transformacji demograficznej jest istotny spadek zasobów pracy, co musi przek ada  si  

niekorzystnie na perspektywy wzrostu gospodarczego. Zmniejsza si  bowiem grupa 

ludno ci maj ca najistotniejszy wp yw w kreowaniu PKB, a wzrasta znacz co grupa 

wiadczeniobiorców (Strzelecki, 2012).  

Nale y jednak wskaza , e zarazem to w a nie wzrost gospodarczy jest jednym 

z wa niejszych czynników determinuj cych procesy demograficzne. Tak wi c mi dzy 

demografi  a wzrostem gospodarczym wyst puj  z o one sprz enia zwrotne, które nie 

atwo jest skwantyfikowa . Rezultaty tych wzajemnych powi za  zale  bowiem od wielu 

czynników, zarówno ilo ciowych, jak i jako ciowych (M czy ska, 2010). Jednym 

z czynników ilo ciowych jest struktura wiekowa ludno ci, a ta z kolei okre la poziom 

staro ci spo ecze stwa. 

W. Florczak i M. Przybyli ski (2016) wskazuj  na wzajemne powi zania procesów 
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ekonomicznych i demograficznych uzasadniaj c, i  mo na przyj , e uwarunkowania 

ekonomiczne s  endogeniczne wzgl dem rozwoju demograficznego. Autorzy wyja niaj , 

e uwarunkowania ekonomiczne wp ywaj  jedynie na strumienie procesów 

demograficznych i przyczyniaj  si  do zmian w oczekiwanej d ugo ci ycia, co w krótkim 

okresie nieznacznie wp ywa na poziom zasobów demograficznych. Natomiast 

oddzia ywanie zasobów demograficznych na procesy ekonomiczne jest natychmiastowe 

i kluczowe, co wyra a si  np. w poda y pracy.  

Zmniejszaj ce si  zasoby pracy spowodowane starzeniem si  spo ecze stwa staj  si  

ogromnym wyzwaniem dla tworzenia PKB (Strzelecki, 2012). Si a robocza jest kluczowym 

czynnikiem produkcji, a zatem jej ubytek, b d cy nast pstwem spadku liczby ludno ci 

w wieku produkcyjnym, przek ada si  bezpo rednio na zmniejszenie si  produkcji/PKB 

ogó em (Florczak, Przybyli ski, 2016). 

W literaturze przedmiotu badania podejmuj ce zwi zek procesów demograficznych 

ze wzrostem gospodarczym s  bardzo skromne. Ograniczaj  si  na ogó  do analiz wp ywu 

zmian liczebno ci populacji na tempo wzrostu gospodarczego (w uj ciu globalnym i per 

capita). Kompleksowa, przejrzysta teoria cz ca wzrost gospodarczy z liczb  oraz 

struktur  ludno ci nie zosta a dotychczas wypracowana. Jak podaje leszy ski (2010, 

s. 57): „najcz ciej wymieniana w podr cznikach demografii i ekonomii teoria (w a ciwie 

quasi-teoria) rozwoju transformacji demograficznej nie jest explicite rozwi zaniem 

wi cym ci le wzrost, stagnacj  lub spadek gospodarczy z odpowiednimi ilo ciowymi 

procesami demograficznymi w przestrzeni”. 

Wobec wci  pog biaj cego si  procesu starzenia si  ludno ci oraz znaczenia 

skutków tego procesu dla rozwoju gospodarczego istotne jest prowadzenie analiz 

w zestawieniu: procesy demograficzne-wzrost gospodarczy. Celem podj tych bada  by a 

próba kwantyfikacji wp ywu starzenia si  spo ecze stwa na dynamik  wzrostu 

gospodarczego w krajach Unii Europejskiej (UE 27). Jednostk  badawcz  by  kraj, przy 

czym z bada  wy czona zosta a Chorwacja ze wzgl du na brak danych. W opracowaniu 

przyj to za Florczakiem i Przybyli skim (2016), e procesy gospodarcze s  endogeniczne 

wzgl dem procesów demograficznych. 

Analiz  obj to okres 1996-2016. Materia  empiryczny stanowi y dane publikowane 

przez Eurostat oraz Bank wiatowy. Do wykonania niezb dnych oblicze  wykorzystano 

program GRETL. 

Metoda bada  

Z uwagi na charakter danych (dane panelowe), do realizacji przyj tego celu 

wykorzystane zosta y modele panelowe. Terminem „dane panelowe” okre la si  dane, 

powstaj ce z po czenia szeregów czasowych obserwacji dla jednostek przekrojowych. 

Modele panelowe (ang. panel data models) to modele ekonometryczne szacowane na 

podstawie danych panelowych. W przypadku takich modeli zak ada si , e na 

kszta towanie si  zmiennej obja nianej wp ywaj , oprócz zmiennych obja niaj cych, 

pewne niemierzalne, sta e w czasie i okre lone dla danego obiektu czynniki, zwane 

efektami indywidualnymi (lub grupowymi) (Da ska-Borsiak, 2009). 

Badania przeprowadzone z zastosowaniem modeli panelowych do analiz 

ekonometrycznych prezentuj  L. Mátyás, P. Sevestr (2008). Wag  stosowania modeli 

panelowych podkre laj  tak e m.in. H.-J. Andreß, K. Golsch oraz A. Schmidt-Catran 
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(2013). Modele te z powodzeniem mog  by  stosowane w analizie zjawisk ekonomicznych, 

w szczególno ci dla realizacji celu sygnalizowanego w niniejszym opracowaniu. 

Ze wzgl du na coraz wi ksze zainteresowanie modelami panelowymi w obja nianiu 

kszta towania si  zjawisk ekonomicznych, w literaturze przedmiotu dokonano podzia u 

danych panelowych na mikropanele i makropanele. Mikropanele to dane, które 

charakteryzuj  si  du  liczb  obserwacji przekrojowych oraz niewielka liczb  obserwacji 

opisuj cych poszczególne obiekty w czasie (jako przyk ad mo na tutaj wymieni  dane 

dotycz ce gospodarstw indywidualnych). Makropanele natomiast s  to zbiory danych, 

które cechuje mniejsza liczba obserwacji przekrojowych oraz d u szy szereg czasowy, 

si gaj cy kilkudziesi ciu okresów (jako przyk ady mo na tutaj wymieni  dane 

makroekonomiczne dotycz ce pa stw Unii Europejskiej) (Da ska-Borsiak, 2011).  

Najprostszym sposobem estymacji parametrów strukturalnych modelu panelowego 

jest estymator panelowy MNK. Jednak e w przypadku wykorzystania tego estymatora 

nale y przyj  dosy  restrykcyjne za o enia mówi ce o homogeniczno ci populacji oraz 

tym, e ró nice zachodz ce pomi dzy rzeczywistymi warto ciami zmiennej zale nej, 

a warto ciami teoretycznymi s  jedynie nast pstwem wyst powania sk adnika losowego 

(Geise, 2013). W praktyce za o enia te s  trudne do spe nienia ze wzgl du na 

niejednorodno  badanych populacji. Koniecznym jest zatem uwzgl dnienie w modelu 

ró ni  pomi dzy poszczególnymi obiektami w postaci efektów sta ych lub losowych. 

W zwi zku z tym wprowadzono rozró nienie i wyodr bniono (Maddala, 2008; Dougherty, 

2011): 

 modele z efektami sta ymi (ustalonymi) (ang. fixed effects regression models), które 

stosuje si  w przypadku stwierdzenia wyst powania efektów indywidualnych. Zak ada 

si  przy tym wyst powanie nieznanych (nieobserwowalnych), ale sta ych w czasie ró nic 

pomi dzy obiektami. Model taki ma posta : 

 , (1) 

gdzie  jest to sta y w czasie efekt indywidualny i-tego obiektu,  – czysty b d losowy 

dla i-tego obiektu w czasie t; 

 modele z efektami losowymi (modele z dekompozycj  sk adnika losowego) (ang. 

random effects regression models), w których ka dej jednostce przypisuje si  pewn  

zmienn  losow , której realizacja odpowiada za efekt indywidualny  w danym okresie. 

czny b d losowy sk ada si  wtedy z efektu indywidualnego (efektu losowego ) oraz 

czystego b du losowego . koniecznym staje si  wtedy zastosowanie uogólnionego 

estymatora najmniejszych kwadratów (UMNK). 

Ze wzgl du na mo liwo  wyst powania efektów indywidualnych, modele panelowe 

powinny zosta  podawane testom statystycznym weryfikuj cym zasadno  ich 

zastosowania. Celem tych testów jest wskazanie najbardziej odpowiedniej metody 

estymacji parametrów strukturalnych modeli. W literaturze podaje si  trzy najcz ciej 

stosowane testy weryfikuj ce. Pierwszym z nich jest test Walda, który stosuje si  do 

testowania istotno ci efektów ustalonych (Geise, 2013). Na podstawie testu Hausmana 

dokonuje si  wyboru mi dzy estymatorem efektów sta ych a estymatorem losowych 

efektów indywidualnych (Hausman, 1978). Testowanie efektów losowych odbywa si  

natomiast przy wykorzystaniu testu Breuscha-Pagana (Breusch, Pagan, 1980).  

W modelach panelowych skonstruowanych w ramach prezentowanych bada  

za zmienn  obja nian  przyj to podstawow  miar  wzrostu gospodarczego, jak  jest tempo 
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wzrostu PKB mierzone procentowymi zmianami PKB wzgl dem roku poprzedniego. 

Zmiennymi obja niaj cymi by y zmienne opisuj ce poziom staro ci demograficznej 

w poszczególnych pa stwach UE. Stopie  zaawansowania staro ci demograficznej mo e 

by  oceniony przy wykorzystaniu wielu ró nych miar. Najpopularniejsze z nich 

przedstawiaj  relacje mi dzy liczb  osób w okre lonych grupach wieku (Podogrodzka, 

2016). W niniejszym opracowaniu jako zmienne obja niaj ce przyj to stop  staro ci (udzia  

ludno ci w wieku 65 lat i powy ej, tj. 65+, w ogólnej liczbie ludno ci) oraz miar  b d c  

jej uzupe nieniem, tj. wspó czynnik s dziwej staro ci (odsetek osób w wieku 80 lat 

i powy ej, tj. 80+, w populacji ogó em). Autorzy maj  wiadomo , e przyj te do bada  

mierniki nie wyczerpuj  katalogu miar charakteryzuj cych proces starzenia si  ludno ci. 

Ograniczono si  jednak do dwóch wskazanych miar, jako jednych z podstawowych 

opisuj cych zmiany demograficzne w spo ecze stwie. 

Wyodr bniono trzy grupy modeli: dla 27 krajów UE cznie (UE 27), dla krajów 

„starej” Unii (UE 15) oraz dla krajów „nowej” Unii (E W), tj. nowych pa stw 

cz onkowskich, które wst pi y do UE w 2004 r. b d  pó niej. 

Wyniki bada  

Poziom staro ci demograficznej w najprostszy sposób mo na okre li  wyznaczaj c 

udzia  osób starszych w ogólnej liczbie ludno ci. Przyjmuj c za próg staro ci wiek 65 lat 

(Król, 2014) wyznacza si  stop  staro ci (wspó czynnik staro ci), czyli udzia  osób 

w wieku 65 lat i wi cej w populacji ogó em. Uzupe nieniem stopy staro ci jest 

wspó czynnik s dziwej staro ci obrazuj cy udzia  osób najstarszych (w wieku 80 lat 

i wi cej) w liczbie ludno ci ogó em. Zmiany tych udzia ów, obserwowane w latach 1996-

2016 wskazuj  na wyra nie post puj cy proces starzenia si  spo ecze stw w krajach Unii 

Europejskiej (rys. 1). 
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Rys. 1. Udzia  osób starszych i dzieci w ogólnej liczbie ludno ci (%) 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat. 
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W badanym okresie 1996-2016, udzia  osób starszych (65+) wzrós  o 5,6 p.p., 

osi gaj c w 2016 r. poziom 23%. Oznacza to, e ju  w 2016 r. blisko co czwarty 

mieszkaniec Unii Europejskiej osi gn  wiek co najmniej 65 lat, a prognozy demograficzne 

wskazuj , e w ci gu kolejnych dziesi cioleci sytuacja b dzie si  pogarsza . Jednocze nie 

obserwuje si  wzrostu udzia  osób s dziwych (80+). Udzia  ten zwi kszy  si  w badanym 

okresie o 1,9 p.p. Zaobserwowanym zmianom udzia ów osób starszych i najstarszych 

towarzyszy  spadek udzia u dzieci (w wieku 0-14 lat) w populacji ogó em o 2,5 p.p. 

Post puj ce przemiany demograficzne s  tym bardziej niepokoj ce, e prowadz  do 

systematycznego kurczenia si  zasobów si y roboczej oraz wzrostu liczby osób 

pobieraj cych wiadczenia emerytalne, przy zmniejszaj cej si  liczbie osób finansuj cych 

te wiadczenia. 

Wzrost udzia u osób starszych (65+) oraz s dziwych (80+) w populacji ogó em 

zaobserwowano w badanym okresie nie tylko globalnie – w ca ej Unii – ale równie  

w ka dym kraju cz onkowskim (rys. 2 i 3). Przy tym mo na zauwa y  ró nic  w poziomie 

staro ci w podziale na kraje „starej” Unii i „nowej” Unii. Mieszka cy UE 15 s  rednio 

starsi ni  mieszka cy nowych krajów cz onkowskich, jednak ta ró nica maleje w czasie.  

                     a) kraje „starej” Unii                                                              b) kraje „nowej” Unii 
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Rys. 2. Udzia  osób w wieku 65 lat i wi cej w ogólnej liczbie ludno ci (%) 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat. 

O ile w 1996 r. wspó czynnik staro ci demograficznej w krajach „starej” Unii waha  

si  w przedziale od 13,7% (w Irlandii) do 21,2% (w Szwecji), to w krajach „nowej” Unii 

zamyka  si  w przedziale od 12,5% (w S owacji) do 17,4% (w Bu garii), przy czym 

w adnym kraju „nowej” Unii nie przekroczy  redniej unijnej wynosz cej 17,4%. Nale y 

jednak zauwa y , e w 2016 r. ró nice w poziomie staro ci obu grup krajów nie by y ju  

tak znaczne. Cztery kraje „nowej” Unii (Bu garia, otwa, Estonia, Litwa) mia y ju , 

w 2016 r., stop  staro ci na poziomie wy szym ni  rednia unijna równa 23,0%. 

Podobne tendencje zaobserwowano w odniesieniu do wspó czynnika s dziwej 

staro ci. Jednak e w tym przypadku udzia  osób w wieku 80 lat i wi cej w krajach „nowej” 

Unii utrzyma  si  na ni szym poziomie ni  w krajach „starej” Unii w ca ym badanym 

okresie. W adnym kraju „nowej” Unii wspó czynnik ten nie przekroczy  ani nie osi gn  

redniej unijnej i w 2016 r. zamkn  si  w przedziale od 3,2% (S owacja) do 5,3% (Litwa), 
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podczas gdy w ród krajów UE 15 waha  si  od 3,1% (Irlandia) do 6,7% (W ochy), przy 

redniej unijnej wynosz cej 5,4%. Pog bione badania w tym zakresie, potwierdzaj ce 

zaobserwowane tendencje przeprowadzi a E. Wasilewska (2017) konstruuj c rankingi 

krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia zaawansowania staro ci demograficznej. 

                             a) kraje „starej” Unii                                                             b) kraje „nowej” Unii 
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Rys. 3. Udzia  osób w wieku 80 lat i wi cej w ogólnej liczbie ludno ci (%) 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat. 

Aby zrealizowa  cel sformu owany we wst pie, przeprowadzono analiz  empiryczn  

z wykorzystaniem danych panelowych. Ze wzgl du na charakter danych rozwa ono trzy 

typy estymatorów: panelowy MNK, fixed effects (FE) oraz random effects (RE). Wyboru 

najw a ciwszego z nich dokonano drog  analizy heteroskedastyczno ci sk adnika 

losowego, z wykorzystaniem testów opisanych w cz ci metodycznej. W pierwszym kroku 

za pomoc  testu Walda badano, czy wprowadzenie zró nicowanych wyrazów wolnych dla 

i-tych obiektów daje dok adniejsze oszacowania parametrów modelu danych panelowych. 

Nast pnie, badano za o enia o sta o ci wariancji sk adnika losowego dla obiektów (test 

Breuscha-Pagana) oraz w asno ci estymatorów FE oraz RE, po czym dokonywano wyboru 

nieobci onego estymatora (test Hausmana). Wyniki testów, wskazuj ce 

najodpowiedniejsz  posta  modelu panelowego zaprezentowano w tabeli 1. 

W przypadku wszystkich krajów UE zarówno w modelu, w którym zmienn  

obja niaj c  by a stopa staro ci, jaki i odsetek osób 80+, w testach Walda oraz Breuscha-

Pagana odrzucono hipotez  zerow  o braku zró nicowania efektów indywidualnych na 

korzy  hipotezy alternatywnej, uznaj c tym samym estymator FE, jako najbardziej 

odpowiedni w przypadku testu Walda oraz estymator RE, w przypadku testu Breuscha-

Pagana. Rozstrzygni cie problemu polegaj cego na wyborze najlepszego estymatora 

stanowi  w tym przypadku test Hausmana, którego wynik wskaza  na brak podstaw do 

odrzucenia hipotezy zerowej o wyst powaniu zgodno ci obu estymatorów – dla efektów 

ustalonych i efektów losowych, przy czym estymator efektów losowych by  bardziej 

efektywny. Tak wi c w wietle testu Hausmana, modelem efektywniejszym i tym samym 

najlepiej opisuj cym zmienno  tempa wzrostu PKB w grupie wszystkich krajów UE by  

model z efektami losowymi RE.  

Uwzgl dnienie w badaniu krajów jedynie „starej” UE spowodowa o zmian  

w wyborze estymatora do oszacowania parametrów modelu, w którym zmienn  
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obja niaj c  by a stopa staro ci. W wyniku przeprowadzenia testu Walda stwierdzono brak 

podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o barku zró nicowania efektów indywidualnych. 

Dodanie wi c tych efektów jest zbyteczne, a estymator MNK, w przypadku modelu, 

w którym zmienn  obja niaj c  by a stopa staro ci, jest najbardziej odpowiedni.  

W przypadku modeli dla krajów „nowej” UE, zarówno gdy zmienn  obja niaj c  by a 

stopa staro ci jak i odsetek osób w wieku 80+, wykonane testy wskaza y wybór estymatora 

MNK. Oznacza to, e w wietle testu Walda, modelami efektywniejszymi i tym samym 

najlepiej opisuj cymi zmienno  tempa wzrostu PKB by y w tym przypadku modele 

zak adaj ce brak efektów indywidualnych (zbiorowo  krajów „nowej” Unii by a 

homogeniczna). 

Tabela 1. Testy heteroskedastyczno ci dla modeli panelowych 

Table 1. Heteroscadasticity tests for panel models 

Testy 
Zmienna obja niaj ca – stopa staro ci 

wszystkie kraje UE kraje „starej” UE kraje „nowej” UE 

Test Walda 
F(26; 539) = 1,713 

warto  p = 0,016 

F(14; 299) = 1,048 

warto  p = 0,405 

F(11; 239) = 1,383 

warto  p = 0,182 

Test Breuscha-Pagana 
LM = 5,063 

warto  p = 0,024 

LM = 0,004 

warto  p = 0,952 

LM = 0,018 

warto  p = 0,892 

Test Hausmana 
H = 0,173 

warto  p = 0,678 

H = 0,075 

warto  p = 0,784 

H = 4,785 

warto  p = 0,029 

Estymator: RE MNK MNK 

Testy 
Zmienna obja niaj ca – wspó czynnik s dziwej staro ci 

wszystkie kraje UE kraje „starej” UE kraje „nowej” UE 

Test Walda 
F(26; 539) = 1,581 

warto  p = 0,035 

F(14; 299) = 1,931 

warto  p = 0,023 

F(11; 239) = 1,279 

warto  p = 0,237 

Test Breuscha-Pagana 
LM = 3,189 

warto  p = 0,074 

LM = 4,322 

warto  p = 0,038 

LM = 0,089 

warto  p = 0,765 

Test Hausmana 
H = 0,543 

warto  p = 0,461 

H = 0,007 

warto  p = 0,933 

H = 3,265 

warto  p = 0,071 

Estymator: RE RE MNK 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych Banku wiatowego. 

Wyniki oszacowa  parametrów modeli panelowych uzyskanych przy zastosowaniu 

odpowiednich estymatorów przedstawiono w tabeli 2. Rozwa aj c modele dla wszystkich 

krajów UE, krajów „starej” UE jak i „nowej” UE, we wszystkich przypadkach stwierdza si  

istotn  zale no  mi dzy zmiennymi obja niaj cymi a tempem wzrostu PKB. Zarówno 

stopa staro ci (odsetek osób w wieku 65+ w populacji ogó em), jak i wspó czynnik 

s dziwej staro ci (odsetek osób w wieku 80+ w populacji ogó em) s  ujemnie skorelowane 

z dynamik  PKB. 

Najsilniejsz  ujemn  zale no  mi dzy tempem wzrostu PKB a zmiennymi 

demograficznymi zaobserwowano w przypadku krajów „starej” Unii. Otrzymano tu dla 

stopy staro ci i wspó czynnika s dziwej staro ci oceny parametrów równe odpowiednio:  

-0,446 oraz -1,521. Oznacza to, e wraz ze wzrostem stopy staro ci o 1 p.p. tempo wzrostu 

PKB spada przeci tnie o 0,446 p.p., natomiast w przypadku zwi kszenia o 1 p.p odsetka 
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osób w wieku 80+, mo na oczekiwa  spadku tempa wzrostu PKB o 1,521 p.p. Wynik taki 

jest merytorycznie uzasadniony, gdy  osoby m odsze w grupie 65+ cz sto jeszcze pracuj , 

nie stanowi , wi c tak du ego obci enia 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 
Zmienna obja niaj ca – stopa staro ci 

wszystkie kraje UE kraje „starej” UE kraje „nowej” UE 

Warto  parametru -0,351 -0,446 -0,153 

Istotno  0,000 0,000 0,073 

Wielko  panelu 567 obserwacji 315 obserwacji 252 obserwacji 

Wyszczególnienie 
Zmienna obja niaj ca – wspó czynnik s dziwej staro ci 

wszystkie kraje UE kraje „starej” UE kraje „nowej” UE 

Warto  parametru -1,265 -1,521 -0,980 

Istotno  0,000 0,000 0,001 

Wielko  panelu 567 obserwacji 315 obserwacji 252 obserwacji 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych Banku wiatowego. 

Dla krajów „nowej” Unii odnotowano s absze zale no ci mi dzy badanymi 

zmiennymi ni  w przypadku krajów „starej” Unii. Ocena parametru dla zmiennej stopa 

staro ci wynios a –0,153, co oznacza, e przy wzro cie 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 wi c wzrost tego 

odsetka o 1 p.p. przek ada si  na spadek tempa wzrostu PKB przeci tnie o 0,980 p.p. 

Niekorzystna relacja mi dzy wzrostem gospodarczym a starzeniem si  spo ecze stwa 

mo e by  rezultatem zarówno zmniejszenia zasobów si y roboczej, jak i ograniczenia 

mo liwo ci inwestycyjnych wskutek malej cych oszcz dno ci – cechy charakterystycznej 

dla starzej cego si  spo ecze stwa (Urbaniak i in., 2015). Jednak przede wszystkim 

wzrastaj cy udzia  osób starszych w spo ecze stwie staje si  coraz wi kszym obci eniem 

dla finansów publicznych z uwagi na wzrastaj ce wydatki emerytalno-rentowe, koszty 

opieki zdrowotnej, koszty us ug opieku czych dla osób starszych przy zmniejszaj cej si  

liczbie osób finansuj cych te wydatki. 

Starzenie si  spo ecze stwa mo e przek ada  si  na spadek oszcz dno ci obywateli. 

Ten z kolei przyczynia si  do spadku inwestycji i wp ywa hamuj co na gospodark  

(Gradzewicz, 2016). Teoretyczn  relacj  pomi dzy starzeniem si  a sk onno ci  do 

oszcz dzania opisuje hipoteza cyklu ycia (ang. the life-cycle hypothesis). Zgodnie z t  

hipotez  ludzie w podesz ym wieku oraz osoby m odsze, które kszta c  si  lub osi gaj  

dochody na niskim poziomie, oszcz dzaj c mniej, ni  osoby w rednim wieku. Analiza 

literatury przedmiotu wskazuje jednak e, e kwestia empirycznej s uszno ci tej hipotezy 

jest nadal otwartym problemem badawczym. Szczególnie brak jest empirycznych dowodów 

na to, e ludzie mniej oszcz dzaj  pod koniec swojego ycia. S abszy zwi zek pomi dzy 

badanymi zmiennymi w krajach „nowej” Unii mo na zatem t umaczy  tym, i  w krajach 

tych wspó czynnik oszcz dzania dla osób starszych mo e by  wy szy, ni  przewidywany 
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zgodnie hipotez  cyklu ycia, ze wzgl du na motywacj  przezorno ciow  oraz wi ksz  

gotowo  wspomagania dzieci w przysz o ci (Chawla i in., 2007). 

Warto wskaza , i  badania zale no ci mi dzy stop  staro ci a tempem wzrostu PKB 

w krajach Unii Europejskiej prowadzili te  Urbaniak i inni (2015, s. 63). Wed ug tych 

autorów „nie obserwuje si  istotnego zró nicowania mi dzy krajami „starej” i „nowej” UE 

pod wzgl dem oddzia ywania udzia u osób w wieku 65+ na tempo wzrostu PKB”. Nale y 

wskaza , e badania prowadzone w ramach niniejszej pracy pozwoli y zauwa y  istotne 

ró nice mi dzy krajami „starej” i „nowej” Unii w tym zakresie. Stwierdzono, e negatywny 

wp yw starzenia si  populacji jest silniejszy w krajach „starej” Unii ni  w nowych krajach 

cz onkowskich. Warto podkre li , e autorzy cytowanego opracowania (Urbaniak i in., 

2015) stosowali bardzo uproszczone narz dzia badawcze, pos uguj c si  modelami regresji 

prostej konstruowanymi na podstawie danych u rednionych, przy czym korzystali z danych 

pochodz cych z krótkiego szeregu czasowego (2010-2013), co w zasadzie nie upowa nia 

do niebudz cego w tpliwo ci wnioskowania o wyst powaniu zale no ci przyczynowo-

skutkowej pomi dzy badanymi zmiennymi. Badania zaprezentowane w niniejszej pracy 

prowadzone by y przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy ekonometrycznej, stosowano 

modele panelowe, których u ycie by o uzasadnione z uwagi na wyst powanie efektów 

indywidualnych.  

Rozwa aj c relacje mi dzy procesami demograficznymi a wzrostem gospodarczym 

nale y mie  na uwadze, e proces starzenia si  spo ecze stw mo e mie  równie  skutki 

pozytywne dla kreowania PKB. Nale y podkre li , e chocia  prognozy zmian 

demograficznych s  pesymistyczne – zapowiadaj  mo liw  destabilizacj  finansów 

publicznych, to z drugiej strony zaistnia a sytuacja ekonomiczna mo e spowodowa  

zagospodarowanie pewnej niszy rynkowej. W opinii niektórych ekonomistów proces 

starzenia si  spo ecze stw mo e mie  pozytywny wp yw na gospodark , poprzez 

pobudzanie zapotrzebowania na nowe produkty i us ugi dostosowane do potrzeb osób 

starszych. W literaturze przedmiotu zosta o nawet wypracowane poj cie tzw. srebrnej 

gospodarki (ang. silver economy), czyli gospodarki, generuj cej us ugi skierowane g ównie 

do tej grupy wiekowej (Nietupska, 2015).  

Podsumowanie 

Analizy powi za  mi dzy demografi  a ekonomi  zyskuj  na znaczeniu z uwagi 

na coraz szybciej post puj cy proces starzenia si  spo ecze stwa (wzrastaj cy udzia  osób 

w wieku starszym w populacji). Szczególnie istotne s  badania skutków, jakie niesie ten 

proces dla gospodarki. Pomimo tego, i  problem ten jest w literaturze oraz praktyce szeroko 

dyskutowany, to nast pstwa procesu demograficznego starzenia si  ludno ci wci  

pozostaj  niedostatecznie rozpoznane. Wydaje si  zatem celowe zbadanie procesu starzenia 

si  spo ecze stw oraz wp ywu tego procesu na rozwój gospodarczy wieloma niezale nymi 

od siebie metodami.  

W opracowaniu poddano analizie relacj  pomi dzy starzeniem si  spo ecze stwa 

krajów Unii Europejskiej a wzrostem gospodarczym przy wykorzystaniu modeli 

panelowych. Zaprezentowane modele pozwoli y wskaza , i  wzrost gospodarczy jest 

ujemnie skorelowany ze starzeniem si  spo ecze stwa. Stwierdzono, e ujemny wp yw 

zmiennych demograficznych, tj. stopy staro ci (odsetka osób w wieku 65+ w populacji) 

i wspó czynnika s dziwej staro ci (odsetka osób w wieku 80+ w populacji) jest silniejszy 



Starzenie si  spo ecze stwa a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej     491 

w krajach „starej” Unii w porównaniu z krajami „nowej” Unii. Otrzymane wspó czynniki 

regresji odpowiadaj ce stopie staro ci i wspó czynnikowi s dziwej staro ci w modelach dla 

krajów „starej” Unii wynosi y odpowiednio: -0,446 oraz -1,521, podczas gdy dla krajów 

„nowej” Unii by y równe: -0,153 (dla stopy staro ci) oraz -0,980 (dla wspó czynnika 

s dziwej staro ci).  

Warto nadmieni , e zaprezentowane modele nie wyczerpuj  katalogu zmiennych 

obja niaj cych dynamik  wzrostu gospodarczego. W celu opracowania modeli, które 

w pe niejszym stopniu opisywa yby analizowany problem, nale a oby w czy  inne 

zmienne makroekonomiczne, w tym zmienne opisuj ce w pe niejszy sposób sytuacj  

demograficzn  w poszczególnych krajach. Tak wi c problem zasygnalizowany 

w niniejszym opracowaniu wymaga dalszych, pog bionych bada . Badania w tym zakresie 

mog  by  pomocne w okre laniu i usuwaniu negatywnych nast pstw starzenia si  

spo ecze stwa oraz dostosowaniu instrumentów wspierania rozwoju spo eczno-

gospodarczego na szczeblu europejskim jak i krajowym.  

Rozwa aj c relacje mi dzy starzeniem si  spo ecze stwa a wzrostem gospodarczym, 

nale y mie  na uwadze – oprócz zagro e  dla gospodarki, jakie niesie ze sob  zwi kszaj ca 

si  liczba osób starszych – równie  aspekty pozytywne. W krajach rozwini tych ujawnia 

si  tzw. srebrna gospodarka, która w istotnym stopniu korzysta z do wiadcze  osób 

starszych na rynku pracy. Przede wszystkim jednak postrzega te osoby jako wa n  grup  

konsumentów, o zwi kszaj cym si  znaczeniu rynkowym i o specyficznych potrzebach. 

Zaspokajanie tych potrzeb pozytywnie wp ywa na kreowanie PKB, staj c si  szans  

na rozwój gospodarczy.  
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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 
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credit risks 

Key words: financial condition assessment, lending to enterprises, credit history, liquidity, debt, 
business activity, profitability 

JEL Classification: G32 

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. 

                                                            
1 dr hab., prof. UJK, Department of Management, Jan Kochanowski University, e-mail: n.wasilewska@unipt.pl; 
https://orcid.org/0000-0001-8638-4735 
2 dr hab., Department of Finance, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 166 St., 
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl; https://orcid.org/0000-0001-6791-5713 
3 PhD, Department of Finance, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 166 St., 
e-mail:serhiy_zabolotnyy@sggw.pl, https://orcid.org/0000-0003-4701-0495 



494     N. W

Table 1. Financ

Year 
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millio
UAH

2002 14

2003 19

2004 44

2005 64

2006 762

2007 135

2008 89

2009 -424

2010 58

2011 1222

2012 101

2013 292

2014 -523

2015 -340

2016 -22 

Source: Based 
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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%. 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

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 non-
performing 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., Uroševi  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, Uroševi , 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 
Normative 
value of the 
indicator* 

Weightsof the indicator in financial rating of an 
enterprise 

total long-term short- term 

1.Indicators of collateral quality 
1.1. Debt ratio 

 
0,5 

 
10 

 
10 

 
10 

1.2. The depreciation of fixed assets > 0,5 5 10  
1.3. Liquidity of current assets 0,5/ 0,8 5  10 
2. Indicators of business activity and 
profitability 

    

2.1. Asset turnover  0,5/ 1,0 5 5 5 
2.2. Return on Assets (ROA) 0,1 15 15 15 
2.3. Return on Sales (ROS) 0,2/ 0,1 10 10 10 
3. Liquidity and sustainability indicators     
3.1. Coverage of short-term obligations 1,0 15  30 
3.2. Coverage of long-term obligations 0,5 15 30  
3.3. Provision of own funds 0,5 10 10 10 
3.4. Maneuverability of own funds 0,5 10 10 10 

TOTAL   100 100 
*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,  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: 
, 

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 

 Rating, points Class 

1 90  
2 80 – 89,9 B 
3 60 – 79,9 C 
4 50 – 59,9 D 
5 <50 E 

Source: Wasilewska, 2009.  
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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 

LLC “Agrosvit” LLC “Servis” 

at the beginning of 

the reporting 

period 

at the end of the 

reporting period 

at the beginning of 

the reporting 

period 

at the end of 

the reporting 

period 

I. Fixed assets         

In-progress capital investments 550 000 850 000 173 453 814 453 

Fixed assets 2 399 583 3 368 447 2 555 845 2 000 394 

 initial value  4 152 014 5 160 398 5 232 254 5 757 515 

Accumulated depreciation 1 752 431 1 791 951 2 676 409 3 757 121 

Investment property 82 293 79 300     

Long-term financial investments: 93 884 90 399     

which are accounted for using the equity 

method of other enterprises 

93 884 90 399

    

Long-term receivables      62 445 85 224 

Total for Section I 3 125 760 4 388 146 2 791 743 2 900 071 

II. Current assets         

Inventory 1 933 225 1 965 542 2 195 501 1 587 579 

Accounts receivable for products, goods, 

works, services 

312 866 395 726 548 821 482 335 

Cash and its equivalents 323 577 264 475 444 218 245 350 

Prepaid expenses 132 395 198 502 480 968 602 000 

Other current assets      54 882 45 414 

Total for Section II 2 702 063 2 824 245 3 724 390 2 962 678 

Balance 5 827 823 7 212 391 6 516 133 5 862 749 

Shareholder equity and liabilities 

at the beginning of 

the reporting 

period 

at the end of the 

reporting period 

at the beginning of 

the reporting 

period 

at the end of 

the reporting 

period 

I. Equity capital         

Registered (share) capital  2 900 000 2 700 000 2 300 000 3 000 000 

Retained earnings (uncovered loss)  1 304 936 1 710 924 756 623 124 

Total for Section I 4 204 936 4 410 924 3 056 623 3 000 124 

II. Long-term commitments and collateral         

Long-term bank credits 200 085 1 194 438 367 735 0 

Other long-term liabilities 12 435 35 562 32 265 54 564 

Total for Section II 212 520 1 230 000 400 000 54 564 

III. Current liabilities and collateral         

Short-term bank credits  335 102 0 249 017 1 200 000 

Current payables for:         

Accounts payable 269 651 565 022 1 019 208 193 436 

Wages and salaries 405 350 493 978 844 510 692 115 

Other current liabilities  400 264 512 467 946 775 722 510 

Total for Section  1 410 367 1 571 467 3 059 510 2 808 061 

Balance 5 827 823 7 212 391 6 516 133 5 862 749 

Source: Authors’ own research. 
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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 

LLC “SERVIS” LLC “Agrosvit” 

for the previous 

period 

for the reporting 

period 

for the previous 

period 

for the reporting 

period 

Revenue from sales of products, 

goods, works, services 
6 309 650 10 449 370 6 122 458 8 255 423 

Net: 

 Profit 1 304 936 1 710 924 756 623 

 Loss 124 

II OPERATING EXPENSES 

Depreciation 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 

## 
Indicators (cofficients) value 

## 
Indicators (cofficients) in points 

LLCServis LLCAgrosvit LLCServis LLCAgrosvit 

1.1 8,2 9,8 1.1 8,3 9,8 

1.2 5,6 10,4 1.2 5,7 10,0 

2.1 9,0 1,3 2.1 5,0 1,3 

2.2 5,0 5,8 2.2 5,0 5,0 

2.3 0,0 28,5 2.3 0,0 15,0 

3.1 0,0 13,1 3.1 0,0 10,0 

3.2 9,5 14,3 3.2 9,7 14,3 

3.3 25,0 69,3 3.3 25,1 30,0 

3.4 0,6 0,1 3.4 0,6 0,1 

Total x x Total 60,0 95,6 

Source: Authors’ own research. 

Thus, the general assessment of the financial condition of the LLC “Agrosvit” is

= 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” = 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  + 15739 b 

976134 = 15739  + 1294812 b 

 

As a result of the system solution, the dependence is determined:  

= 1,5264 x – 63,45  100, 

where  - 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  + 7343 b 

729434 = 7343  + 571625 b 

 

As a result of the system solution, the dependence is determined: 

 , 

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 loan-

granting 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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Synopsis. Celem publikacji by a jest analiza porównawcza wybranych wska ników sytuacji 

finansowej przedsi biorstw, których g ówn  dzia alno ci  jest generowanie energii wiatrowej i jej 

sprzeda  do sieci energetycznej. W publikacji porównano wybrane rednie warto ci wska ników 

finansowych dla nast puj cych krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bu garia, Chorwacja, 

Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, otwa, 

Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, S owacja, S owenia, Szwecja, W gry, Wielka Brytania, 

W ochy. Wnioskiem z bada  jest wysoka rentowno  farm wiatrowych w Austrii, Belgii, Portugalii i 

Wielkiej Brytanii, co pokrywa si  z wysokimi cenami energii elektrycznej w tych krajach. Kraje z 

ni szymi cenami energii odnotowa y zwykle gorsze wyniki finansowe farm wiatrowych. S  jednak od 

tej regu y wyj tki (farmy wiatrowe w Niemczech mimo wysokich cen energii elektrycznej nie 

uzyskiwa y bardzo dobrych wyników finansowych). 

S owa kluczowe: farmy wiatrowe, ród a odnawialne energii, finanse przedsi biorstw 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 

Wst p 

Energetyka wiatrowa jest jedn  z technologii pozwalaj cych generowa  energi  

elektryczn  bez emisji dwutlenku w gla, ani adnych innych zanieczyszcze  do atmosfery, 

a tak e bez odpadów poprodukcyjnych. Do wad tej technologii nale y uzale nienie od 

warunków pogodowych (od si y wiatru), kolizje z migruj cymi ptakami, ha as, który mo e 
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by  uci liwy dla osób mieszkaj cych blisko elektrowni wiatrowych (Gielnik, Rosicki, 

2013). Jako jedno ze róde  energii odnawialnej elektrownie wiatrowe s  jednym z narz dzi 

realizowania polityki Unii Europejskiej w zakresie celów zwi zanych z energi  i klimatem, 

w ramach których do 2020 roku w krajach cz onkowskich Unii Europejskiej udzia  energii 

pochodz cej ze róde  odnawialnych w ogólnym zu yciu energii ma by  nie ni szy ni  

20%. Do roku 2030 udzia  ten ma wzrosn  do co najmniej 27%. Celem publikacji jest 

analiza porównawcza sytuacji finansowej wspomnianych elektrowni wiatrowych (farm 

wiatrowych) w wybranych krajach Unii Europejskiej, aby oceni  na ile energetyka 

wiatrowa jest obecnie (tzn. w latach 2009-2017) op acalna pod wzgl dem finansowym.  

Przegl d wcze niejszych bada  

Badania nad op acalno ci  finansow  energetyki wiatrowej w stosunku do innych 

form energetyki (szczególnie w gla kamiennego) s  zwykle realizowane poprzez obliczanie 

tzw. wska nika u rednionego kosztu energii elektrycznej (ang. LCOE) obliczanego jako 

iloraz sumy kosztów w okresie trwania inwestycji (elektrowni) podzielonego przez ilo  

energii elektrycznej otrzymanej w tym czasie. Sum  kosztów elektrowni oblicza si  jako 

zdyskontowan  sum  nak adów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i utrzymania 

elektrowni oraz energii jaka jest potrzebna do generowania nowej energii. Warto ci 

reprezentuj ce wielko ci energii generowane w kolejnych latach ycia elektrowni tak e s  

dyskontowane t  sam  stop  dyskontow  co koszty i nak ady (Projected..., 2015). Zwykle 

do formu y LCOE dok adane s  warto ci dop at oraz zielonych certyfikatów, które 

zmniejszaj  warto  kosztów w mianowniku, a tak e podatki i kary, je eli elektrownia 

b dzie musia a je zap aci  (Bruck, Sandborn, Goudarzi, 2018).  

 

Gdzie: I(t) – nak ady inwestycyjne w roku t, M(t) – koszty operacyjne i utrzymania 
elektrowni w roku t, F(t) – wydatki na energi  potrzebn  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.  

Wi kszo  bada  pos uguj cych si , wska nikiem LCOE wykazuje ni sze koszty 
energii wiatrowej ni  energii uzyskiwanej z w gla kamiennego. Na przyk ad, w roku 2018 
Franunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE opublikowa  raport 
(Stromgestehungskosten …, 2018), w którym oszacowano LCOE dla nowych elektrowni 

opartych na w glu 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 Przemys owej w Wielkiej Brytanii (BEIS – the Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy) w 2015 roku poda o z kolei nast puj ce przedzia y LCOE dla 
nowych elektrowni: koszt energii z w gla kamiennego powinien kszta towa  si  w 
przedziale 124-171 GBP/MWh, a koszt energii wiatrowej onshore i offshore (odpowiednio) 
w przedzia ach: 47-76 GBP (onshore) oraz 90-115 GBP/MWh (offshore). Z kolei agencja 
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rz dowa w USA Administracji Informacj  Energetyczn  (ang. EIA – Energy Information 
Administration) poda a, e w 2022 roku nowe elektrownie na w giel kamienny uzyskaj  
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, e wyniki 
finansowe farm wiatrowych powinny by  bardzo dobre, gdy  s  w stanie produkowa  
energi  taniej od elektrowni w glowych. 

Podane warto ci dotycz  jednak elektrowni, które powstan  w przysz o ci, a nie 
elektrowni, które ju  funkcjonuj . Za szacunek ceny energii dla obecnie funkcjonuj cych 
elektrowni w glowych (na w giel kamienny) mo na przyj  ceny z kontraktów na polskiej 
gie dzie towarowej na najbli sze 3 lata, które wahaj  si  w przedziale 240-260 z /MWh 
(z dostaw , dla poziomu cen za emisj  CO2 do 20 euro/ton ) (Wieczerzak-Krusi ska, 
2018), jakkolwiek dla nowych elektrowni jest to cena znacznie wy sza (od 360 do 500 z  / 
MWh) (Wieczerzak-Krusi ska, 2018). Dla obecnie dzia aj cych (kilku lub 
kilkunastoletnich) elektrowni wiatrowych onshore wydaje si  to by  przedzia  346,9-415 
z /MWh (Mielcarek, 2014; Gnatowska, W s, 2015) (okres eksploatacji 20 lat, kurs 
euro/PLN = 4,20). To z kolei rodzi pytanie jaka jest aktualna op acalno  farm wiatrowych 
i czy ich obecne wyniki finansowe zach caj  do realizowania kolejnych inwestycji. Do  
istotnym elementem determinuj cym sytuacj  farm wiatrowych wydaje si  by  atmosfera 
polityczna wokó  energii wiatrowej. W tabeli 1 przedstawiono ocen  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 
podej cia 

politycznego

Stopie  
realizacji 

OZE 2020 

Wzrost 
roczny 

Moc 
zainstalo-
wana 2017 

GW 

Nowa 
moc w 
latach 
2018-
2022 

Austria 
Zmiany w ustawie o zielonej energii odblokuj  co 
najmniej 350 MW 

neutralna osi gni ty 15%-35% 2.8 1.1 

Belgia 
Du y rozwój farm offshore, ale pewne ryzyko 
zmian pogarszaj cych sytuacj  istniej cych farm 

neutralna 
w trakcie 
osi gania 

5%-15% 2.8 2.5 

Bu garia 
Brak zach t do budowania nowych farm 
wiatrowych 

negatywna osi gni ty 0%-5% 0.7 0 

Chorwacja Rz d planuje generowa  40-50% energii z wiatru pozytywna osi gni ty 5%-15% 0.5 0.2 

Czechy 
Farmy wiatrowe wymagaj  zgody Ministerstwa 
Przemys u 

neutralna osi gni ty 0%-5% 0.3 0 

Dania 
Aktualna strategia ko czy si  w roku 2018, nowa 
strategia ma si  pojawi  dopiero za rok 

neutralna 
w trakcie 
osi gania 

5%-15% 5.5 2.2 

Estonia 
Zach ty do budowania kolejnych farm wiatrowych 
pomimo osi gni cia warto ci wymaganych przez 
UE 

pozytywna osi gni ty 5%-15% 0.3 0.19 

Finlandia 
Strategia zach t zako czy si  po osi gni ciu limitu 
2500 MVA 

neutralna osi gni ty 5%-15% 2.1 2.3 

Francja 
Strategia rz du przewiduje dalszy rozwój farm 
wiatrowych, 15 GW do ko ca 2018 roku i 25.8 GM 
do ko ca 2023 roku 

pozytywna 
daleko od 
celu 

5%-15% 13.8 11.7 

Grecja Przej cie na system aukcji w roku 2018 neutralna 
w trakcie 
osi gania 

5%-15% 2.6 1.3 

Hiszpania Zako czenie aukcji po 3 aukcjach w 2016-2017, 
warunki do inwestowania pozostaj  niekorzystne, 

neutralna 
w trakcie 
osi gania 

5%-15% 23.2 7 
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Kraj 
Opis oczekiwanych decyzji politycznych w 

zakresie energii wiatrowej 

Ocena 
podej cia 

politycznego

Stopie  
realizacji 

OZE 2020 

Wzrost 
roczny 

Moc 
zainstalo-
wana 2017 

GW 

Nowa 
moc w 
latach 
2018-
2022 

prawo zniech ca do dalszych inwestycji 

Holandia 

Farmy wiatrowe nadal dofinansowywane z bud etu 
pa stwa a  do 2020 roku, ale raczej produkcja 
energii nie osi gnie 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 dotycz ca nowej strategii 
i systemu zach t  

neutralna 
daleko od 
celu 

5%-15% 3.1 1.6 

Litwa 
Rz d ustali  nowy cel strategiczny wynosz cy 30% 
konsumpcji energii z energii wiatrowej do roku 
2020 

neutralna osi gni ty 5%-15% 0 0.08 

otwa 

Energia ze róde  odnawialnych nie ma priorytetu, 
ale kraj d y do osi gni cia udzia u w konsumpcji 
energii elektrycznej ze róde  odnawialnych 
wymaganego przez UE w 2020 roku 

negatywna 
w trakcie 
osi gania 

0%-5% 0 0.06 

Niemcy 
Pe ne przej cie na system aukcyjny dla energii ze 
róde  onshore i offshore, du a przewidywalno  i 

stabilno  polityki 
pozytywna 

w trakcie 
osi gania 

5%-15% 56.1 16.6 

Polska 
Obecne uregulowania prawne ograniczaj  
powstawanie nowych farm, trwa dyskusja w 
Parlamencie 

negatywna 
daleko od 
celu 

0%-5% 5.8 0.5 

Portugalia 
Brak zach t do budowania nowych farm 
wiatrowych 

negatywna 
w trakcie 
osi gania 

0%-5% 5.3 0.3 

Rumunia 
Brak zach t do budowania nowych farm 
wiatrowych 

negatywna osi gni ty 0%-5% 3 0.5 

S owacja 

Ostatnie zmiany ograniczaj  wsparcie pa stwa dla 
farm wiatrowych - na o ono nowy podatek, 
pa stwo b dzie wybiera o farmy, które s  
wspierane 

negatywna osi gni ty 0%-5% 0 0 

S owenia 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 
pocz tku tego okresu 

neutralna osi gni ty 15%-35% 6.7 4.7 

W gry 
Brak zach t do budowania nowych farm 
wiatrowych 

negatywna osi gni ty 0%-5% 0 0.3 

Wielka 
Brytania 

Koniec systemu zielonych certyfikatów, ale energia 
z farm offshore nadal jest wspierana za pomoc  
systemu aukcji 

pozytywna 
w trakcie 
osi gania 

5%-15% 18.9 7 

W ochy 
System aukcyjny pozostaje, ale nie ma og osze  o 
nowych aukcjach 

negatywna osi gni ty 5%-15% 9.5 3 

ród o: 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: otwa, 
Polska, Portugalia, Rumunia, S owacja, W gry, W ochy (tabela 1). Mo e to dodatkowo 
wp ywa  na s absze wyniki finansowe farm wiatrowych w wymienionych krajach.  
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Metoda badawcza 

W celu oceny sytuacji finansowej farm wiatrowych w Unii Europejskiej zdecydowano 
zbada  nast puj ce wska niki finansowe: wska nik rentowno ci kapita u w asnego, 
wska nik p ynno ci bie cej oraz wska nik zad u enia mierzony relacj  zobowi za  
odsetkowych do kapita u w asnego. Wspomniane wska niki pokazuj  stop  zwrotu dla 
w a cicieli przedsi biorstwa, zdolno  do terminowego regulowania zobowi za  bie cych 
oraz stopie  zad u enia jednostki.  

Tabela 2. Liczba farm wiatrowych obj tych badaniem w okresie 2009-2017, wybrane kraje Unii Europejskiej^ 
(liczby reprezentuj  liczb  dost pnych sprawozda  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 

Bu garia 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. 

otwa 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 

S owacja 3 2 1 1 1 1 1 1 1 b.d.  b.d.  

S owenia 4 4* 4 3 2 2 2 1 1 1  b.d. 

Szwecja 1100 148* 391 415 417 408 405 365 344 267 243 

W gry 50* 50* 39 46 50 50 47 58 66 45 49 

Wielka Brytania 1088 422* 239 243 245 203 187 168 146 125 91 

W ochy 646 405* 243 302 316 311 283 291 286 289 241 

Razem - 2012 2384 2499 2368 2289 2020 1969 1776 1547 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (^ pomini to kraje dla których nie 
posiadano danych). Liczba farm wiatrowych na podstawie: https://www.thewindpower.net/windfarms_list_en.php, 
(* przedzia  zaufania do max. 10%). 

czna liczebno  próby badawczej wynosi a 4512 farm wiatrowych, a dane 
pozyskano z bazy Orbis. Ze wzgl du na to, e farmy wiatrowe nie posiada y osobnego 
numeru klasyfikacji NACE, wyszukiwano je za pomoc  nazwy, która musia a zawiera  
s owa „farma wiatrowa” lub „energia wiatrowa” w jednym z j zyków kraju Unii 

Europejskiej, a tak e jako g ówn  dzia alno  NACE mie  wskazan  produkcj  energii. 
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Takie kryteria wyszukiwania ograniczy y liczb  podmiotów wykorzystanych do badania, 

ale dawa y te  pewno , e wybrane zostan  podmioty, których g ównym rodzajem 

dzia alno ci jest produkcja energii z wiatru. Dodatkowym ograniczeniem liczebno ci próby 

badawczej by o to, e dane finansowe dla bardzo wielu przedsi biorstw by y dost pne 

jedynie za jeden, dwa lata oraz to, e usuwano niektóre podmioty, których warto  

odchylenia standardowego by a dwukrotnie wy sza od warto ci redniej. W tabeli 2 

przedstawiono faktyczn  liczb  dost pnych sprawozda  finansowych dla ka dego kraju i 

dla ka dego roku obj tego badaniem. Przedsi biorstwa by y wybierane losowo, i aby 

znale  si  w próbie badawczej musia y by  samodzielnymi jednostkami prowadz cymi 

pe n  rachunkowo  (aby by y dost pne ich sprawozdania finansowe) z siedzib  w danym 

kraju. Niestety, liczba dost pnych sprawozda  finansowych nie by a wystarczaj ca, aby j  

uzna  za statystycznie reprezentatywn  dla danego kraju (im mniejsza jest liczebno  ca ej 

populacji, tym wi ksza musi by  w relacji do niej próba badawcza, aby by a 

reprezentatywna). Dlatego uzyskane wyniki bada  nale y traktowa  ostro nie jedynie jako 

szacunek sytuacji farm wiatrowych w danym kraju. Je eli jednak przyj , e osobne 

sprawozdania finansowe sporz dzaj  farmy wiatrowe posiadaj ce ponad 5 turbin 

wiatrowych, wtedy reprezentatywn  prób  badawcz  uda o si  uzyska  dla 18 krajów z 

grupy 25 poddanych badaniu.  

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, w ka dym z badanych lat populacja 

przedsi biorstw by a inna, a dane dla krajów, dla których nie znaleziono próby 

reprezentatywnej, mo na traktowa  jedynie jako warto ci orientacyjne.  

Wyniki bada  

W tabelach 3, 5 oraz 6 przedstawiono (odpowiednio) rednie warto ci wska ników 

rentowno ci kapita u w asnego, p ynno ci bie cej oraz zad u enia odsetkowego do 

kapita u w asnego. W tabeli 4 przedstawiono procent badanych przedsi biorstw, który w 

danym roku wykaza  strat  finansow  netto. 

Tabela 3. redni wska nik rentowno ci kapita u w asnego obliczony dla farm wiatrowych obj tych 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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Austria 8.7 -1.9 4.0 4.4 6.7 21.6 12.3 0.2 -3.0 

Belgia 20.0 5.8 -4.9 1.7 16.5 24.7 -7.4 -24.5 11.6 

Bu garia 8.1 7.0 20.7 -33.0 -5.8 0.2 -0.9 5.5 13.4 

Chorwacja 2.4 16.4 -2.0 3.8 -21.8 -38.8 -33.7 -22.8 -30.9 

Czechy 17.8 0.7 26.9 12.8 6.4 11.7 12.3 6.5 9.2 

Dania 10.3 -21.8 -12.2 4.7 4.6 -0.1 -10.2 20.2 15.3 

Estonia 11.3 11.8 9.2 10.3 6.2 25.1 9.5 7.3 -22.7 

Finlandia -12.6 -47.9 -50.1 -19.5 -27.1 -67.0 25.5 -3.8 -17.0 

Francja -11.2 -17.6 16.7 3.3 -1.4 5.9 -36.7 -66.9 -56.9 

Grecja 13.5 -5.5 8.3 3.5 -5.9 6.5 -6.8 -20.1 -34.1 

Hiszpania 3.8 -5.6 1.6 -3.5 5.5 2.8 9.7 2.1 7.3 

Holandia -3.0 3.2 5.0 -69.0 -5.0 26.6 14.5 -9.0 -2.0 
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Kraj 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Irlandia 56.9 -8.2 18.4 15.0 53.9 38.6 23.3 -10.1 56.7 

Litwa b.d. 6.2 19.2 -4.1 21.7 b.d. -25.7 9.1 b.d. 

otwa -16.0 3.0 -36.3 1.4 -30.3 28.6 -20.9 -22.3 20.6 

Niemcy 9.3 5.6 7.6 -2.3 3.9 -0.4 0.2 -24.1 -26.4 

Polska -10.1 -52.3 -23.9 -28.9 -45.3 -23.2 -33.1 -40.3 -68.9 

Portugalia 25.8 24.2 24.8 23.8 27.9 40.8 -14.2 20.0 -7.8 

Rumunia -25.6 -8.2 -27.6 -36.6 -21.4 -29.9 -45.6 3.2 29.1 

S owacja 9.7 18.0 4.9 0.2 2.2 22.1 12.5 b.d. b.d. 

S owenia -13.6 -16.8 -21.9 14.1 37.1 -3.7 -50.8 -2.0 b.d. 

Szwecja -28.4 -38.9 -20.6 -29.6 -33.1 -31.8 -5.1 -7.9 -11.2 

W gry -3.8 -13.1 -24.0 -31.2 5.5 30.2 -27.7 -5.8 -69.7 

Wielka Brytania 27.5 8.4 54.8 16.2 23.0 9.7 20.1 5.9 9.5 

W ochy -9.7 -12.0 -37.0 -19.7 -25.3 -22.4 -41.1 -45.0 -51.8 

Razem -3.0 -15.0 -3.7 -9.1 -9.6 -6.4 -16.8 -25.6 -27.7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (* pomini to kraje, dla których nie 

posiadano danych). 

Tabela 4. Udzia  farm wiatrowych, które wykaza y w danym roku obrotowym strat  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 

Bu garia 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. 

otwa 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 

S owacja 0 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. 

S owenia 50 67 100 50 50 100 100 100 b.d. 

Szwecja 72 77 60 61 60 54 41 42 37 

W gry 49 52 50 56 38 62 70 58 86 

Wielka Brytania 17 29 16 26 20 25 24 30 24 

W ochy 42 55 66 67 69 71 73 81 80 

Razem 44 54 46 52 50 49 53 60 60 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (* pomini to kraje, dla których nie 

posiadano danych). 
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach 3 i 4, straty finansowe netto mo na 

by o zaobserwowa  do  regularnie w krajach takich jak: Chorwacja, Finlandia, Francja, 

otwa, Polska, Rumunia, S owenia, Szwecja, W gry, W ochy. W Chorwacji, Estonii, 

Finlandii, Francji, Polsce, Rumunii, S owenii, Szwecji, W grzech i we W oszech odsetek 

przedsi biorstw ze strat  netto regularnie przekracza  dla badanych przedsi biorstw 50%. 

Nawet przyjmuj c du y margines b du, wynikaj cy z ma ej liczebno ci próby badawczej, 

wyniki te sugeruj , e w wymienionych krajach znaczna cz  farm wiatrowych ponosi a 

straty. O ile dla cz ci krajów mo na wini  tzw. klimat polityczny, to w wielu przypadkach 

(Estonia, Chorwacja, Finlandia, Francja, S owenia, Szwecja) nie ma do tego podstaw, 

a jednak mimo tego farmy wiatrowe ponosz  straty finansowe. Jak zatem si  wydaje, w 

wielu krajach generowanie zysków z farmy wiatrowej nie jest mo liwe, nawet na poziomie 

zysków netto, bez analizowania zwrotu nak adów inwestycyjnych. Z drugiej strony istniej  

kraje, w których stosunkowo wysoki odsetek farm wiatrowych przynosi zyski. Nale  do 

nich: Austria, Belgia, Czechy, Portugalia, Wielka Brytania. Produkcja tej energii w 

Czechach jest jednak minimalna, wi c Czechy mo na z tej listy pomin .  

Tabela 5. rednie warto ci wska nika p ynno ci bie cej 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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Austria 0.8 26.8 59.9 18.4 27.5 23.4 38.1 31.0 0.1 

Belgia 2.5 1.8 1.9 1.8 4.1 2.2 2.5 4.3 1.8 

Bu garia 2.5 2.8 2.0 1.4 1.8 4.8 4.9 0.9 1.4 

Chorwacja 1.4 2.1 2.5 1.3 1.1 1.9 3.5 4.7 15.9 

Czechy 6.1 16.9 11.6 6.5 4.6 7.5 4.9 2.2 3.4 

Dania 4.2 4.6 4.4 5.4 6.1 13.0 6.5 3.9 10.9 

Estonia 0.6 0.4 0.6 0.5 1.4 0.4 0.4 2.5 2.6 

Finlandia 4.2 3.5 2.7 2.9 4.7 5.3 5.3 10.6 10.4 

Francja 4.3 4.2 3.3 3.3 2.6 3.3 3.0 3.8 3.9 

Grecja 5.2 7.2 2.7 6.1 4.5 4.2 7.8 6.7 6.9 

Hiszpania 2.9 2.8 4.9 2.6 2.1 2.3 2.8 3.4 3.1 

Holandia 18.9 16.0 11.1 3.1 5.3 4.6 5.2 2.2 5.3 

Irlandia 2.2 1.6 1.5 1.3 0.9 1.1 1.1 4.9 3.9 

Litwa b.d. 0.8 0.9 1.4 0.7 b.d. 0.5 0.2 b.d. 

otwa 9.3 13.4 7.3 12.0 9.1 19.6 18.4 9.9 5.3 

Niemcy 3.8 3.8 5.1 4.0 5.1 4.0 4.7 4.7 4.1 

Polska 4.8 2.8 5.6 6.1 5.6 7.8 7.0 5.4 7.1 

Portugalia 2.5 5.7 2.2 4.1 1.6 2.5 1.7 2.1 2.4 

Rumunia b.d. 6.9 6.4 5.6 6.7 3.6 4.2 7.1 4.6 

S owacja b.d. 19.6 8.3 7.4 6.4 15.1 22.5 b.d. b.d. 

S owenia 0.5 9.9 0.4 0.3 1.0 1.3 0.1 24.5 b.d. 

Szwecja 3.3 4.2 3.5 3.4 3.3 4.3 3.7 4.0 4.4 

W gry 8.2 8.7 11.2 6.5 5.5 11.5 7.3 5.5 1.7 

Wielka Brytania 3.9 3.4 3.4 4.1 3.7 3.3 3.4 3.2 2.3 

W ochy 5.1 3.4 4.1 4.4 4.0 3.1 4.1 4.3 3.5 

Razem 4.1 4.2 4.1 4.0 3.8 4.1 4.0 4.2 3.8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (* pomini to kraje, dla których nie 

posiadano danych). 
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W tabeli 5 przedstawiono redni  warto  wska nika p ynno ci bie cej dla badanych 

krajów. Warto ci wska nika dla Austrii wskazuj  na nadp ynno , a dla Estonii, Litwy 

i S owenii na potencjalne problemy z utrzymaniem p ynno ci finansowej. Dla pozosta ych 

krajów wska niki p ynno ci utrzymywa y si  na stabilnym poziomie.  

W tabeli 6 zaprezentowano rednie warto ci wska nika zad u enia mierzonego jako 

relacja zobowi za  odsetkowych do kapita u w asnego. Warto  tego wska nika na 

poziomie 1:1 jest uwa ana za odpowiedni , natomiast wy szy poziom mo e sygnalizowa  

nadmierne finansowanie d ugiem (cho  warto sprawdzi  wska nik pokrycia odsetek, bo nie 

zawsze wy sze zad u enie jest niebezpieczne dla przedsi biorstwa). Przedstawione w tabeli 

6 liczby znacz co przekraczaj  t  warto , ale mo e o tym decydowa  specyfika bran y, 

która wymaga wysokich nak adów inwestycyjnych na pocz tku projektu. Pocieszaj ce jest 

to, e wska niki zad u enia nie rosn  w czasie, mo na zaobserwowa  ich powolny spadek. 

Sugeruje to, e zad u enie farm wiatrowych nie ma tendencji do wzrostu w czasie, jednak e 

jest ogólnie dla bran y bardzo wysokie. 

Tabela 6. rednia warto  wska nika zobowi zania odsetkowe do kapita u w asnego 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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Austria 137 105 147 130 134 371 256 280 377 

Belgia 212 205 178 212 229 261 243 223 199 

Bu garia 156 153 135 153 207 187 184 302 279 

Chorwacja 252 257 271 212 138 74 115 242 170 

Czechy 170 149 102 206 249 233 266 330 226 

Dania 127 126 131 114 133 19 42 39 17 

Estonia 156 148 226 284 166 110 131 294 282 

Finlandia 184 173 227 169 210 347 155 169 182 

Francja 156 172 197 159 171 149 139 120 107 

Grecja 266 52 107 56 83 91 117 100 49 

Hiszpania 157 206 223 208 214 197 227 193 187 

Holandia b.d. 96 9 97 50 49 40 98 89 

Irlandia 315 343 313 282 252 301 288 238 163 

Litwa b.d. b.d. 323 496 700 b.d. b.d. b.d. b.d. 

otwa 87 10 16 33 41 42 32 114 27 

Niemcy 250 255 281 278 305 317 250 260 258 

Polska 206 188 160 156 163 134 204 159 104 

Portugalia 216 241 238 222 323 280 303 324 249 

Rumunia b.d. 111 37 73 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

S owacja 0 0 10 13 16 b.d. b.d. b.d. b.d. 

S owenia 8 555 458 346 346 346 b.d. b.d. b.d. 

Szwecja 145 143 150 154 182 191 225 188 146 

W gry 86 95 57 24 52 88 71 69 41 

Wielka Brytania 189 177 187 188 223 206 214 190 197 

W ochy 136 138 139 126 101 100 89 69 53 

Razem 160 170 178 165 181 173 172 155 137 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy Orbis van der Vijk (*pomini to kraje, dla których nie 

posiadano danych). 
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Wnioski i rekomendacje 

Podsumowuj c rozwa ania zawarte w pracy wydaje si , e trudno z poziomu 

sprawozda  finansowych okre li  efektywno  finansow  farm wiatrowych jako 

zadawalaj c . Nie oznacza to, e inwestycje w energetyk  wiatrow  musz  prowadzi  do 

strat. By  mo e sprawozdania nie oddaj  ca ej rzeczywisto ci, b d  te  potrzeba czasu, aby 

inwestycje tego typu zacz y przynosi  cz ciej zyski. Badania wykaza y te , e nie ma 

szczególnie silnych powi za  pomi dzy rentowno ci  farm wiatrowych a pozytywn , 

neutraln  czy negatywn  atmosfer  polityczn  wobec energii wiatrowej. Najbardziej 

rentowna produkcja energii z wiatru wydaje si  by  w Austrii, Belgii, Portugalii i Wielkiej 

Brytanii. Wskazuj  na to wyniki analizy sprawozda  finansowych.  

Dobre wyniki farm wiatrowych we wspomnianych krajach pokrywaj  si  z relatywnie 

wysokimi cenami energii elektrycznej, jakie obowi zuj  w tych krajach. Jedynie Niemcy s  

wyj tkiem, w którym obowi zuj  wysokie ceny energii elektrycznej, a jednocze nie du a 

cz  farm wiatrowych ponosi straty (dzia a tam jednak rekordowa liczba elektrowni 

wiatrowych, du a cz  z nich to ma e firmy rodzinne). Poza tym wyj tkiem, we 

wszystkich innych badanych krajach mo na zauwa y  wyra n  zale no  pomi dzy 

wynikami farm wiatrowych a cenami energii.  

Tabela 7. rednia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w latach 2010-2017 w wybranych krajach 

Unii Europejskiej, cena w euro za 100 MWh (ze wszystkimi op atami i podatkami) 

Table 7. Average price of electricity for households in years 2010-2017 in selected EU countries [euro/100 MWh] 

Kraj 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Austria 20 20 20 20 20 20 20 19 

Belgia 28 27 24 20 22 22 21 20 

Bu garia 10 10 9 9 9 10 9 8 

Chorwacja 12 13 13 13 14 14 11 12 

Czechy 14 14 14 13 15 15 15 14 

Dania 30 31 30 30 29 30 30 27 

Estonia 12 12 13 13 14 11 10 10 

Finlandia 16 15 15 15 16 16 16 14 

Francja 17 17 17 18 16 15 14 14 

Grecja 19 17 18 18 16 14 12 12 

Hiszpania 23 23 24 24 23 23 21 19 

Holandia 16 16 18 17 19 19 18 18 

Irlandia 23 23 25 25 24 23 21 19 

Litwa 11 12 12 13 14 13 12 12 

otwa 16 b.d. b.d. 13 14 14 13 10 

Niemcy 30 30 29 30 29 27 25 24 

Polska 15 14 14 14 14 15 14 14 

Portugalia 23 24 23 22 21 21 19 17 

Rumunia 12 12 13 12 13 11 11 11 

S owacja 14 15 15 15 17 17 17 16 

Szwecja 19 20 19 19 20 21 20 20 

W gry 11 11 11 11 13 16 16 16 

Wielka Brytania 18 18 22 20 18 18 16 14 

W ochy 21 23 24 23 23 23 21 19 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy Eurostat. 
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Rentowno  farm wiatrowych w du ym stopniu zale y od cen energii, czyli tego, co 

farmy tworz  i sprzedaj  (tabela 7). Wci  te  pomi dzy Europ  Zachodni  a rodkowo-

Wschodni  wyst puj  ró nice w poziomie cen, co przek ada si  na rentowno  farm 

wiatrowych. Najlepsze wyniki farmy wiatrowe uzyskuj  bowiem w Europe Zachodniej. 

Jednak e równie  w krajach Europy rodkowo-Centralnej cz  elektrowni wiatrowych 

generuje zyski, mimo e ceny energii stanowi  ½ lub nawet 1/3 cen z krajów Europy 

Zachodniej. Wydaje si  zatem, e energetyka wiatrowa w tych krajach wymaga du o 

staranniejszego namys u i kontroli, aby by a rentowna przy ni szym poziomie cen. Farmy 

wiatrowe, które regularnie realizuj  zyski w takich krajach powinny by  badane pod k tem 

czynników sukcesu pozwalaj cych im, mimo trudnych warunków, utrzyma  rentowno .  
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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 
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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 (Rosi ska-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. 

 

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 ( ak, 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. 
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