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PáatnoĞci bezpoĞrednie w kontekĞcie dochodów polskich
rolników
Direct payments in the context of Polish farmers’ income
Synopsis. Od momentu integracji Polski z Unią Europejską obserwuje siĊ istotny wzrost dochodów
gospodarstw rolnych. W 2008 r., pod wzglĊdem wysokoĞci przeciĊtnego miesiĊcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe, gospodarstwa rolników ustĊpowaáy jedynie dochodom
gospodarstw osób pracujących na wáasny rachunek. Istotny wpáyw na tĊ sytuacjĊ mają páatnoĞci
bezpoĞrednie, które są czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. Przeprowadzone badania
wáasne pozwoliáy stwierdziü, Īe praca w gospodarstwie rolnym nie byáa jedynym Ĩródeá dochodu
gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie poáowa (49,2%) z nich posiadaáa inne
Ĩródáa dochodu (renty, emerytury, praca sezonowa w kraju lub za granicą, wáasna dziaáalnoĞü
gospodarcza). Prawie 67% ankietowanych dostrzegáo poprawĊ swojej sytuacji dochodowej w wyniku
otrzymywanych páatnoĞci bezpoĞrednich. W opinii 7,6% nie ulegáa ona zmianie.
Sáowa kluczowe: dochody gospodarstw rolnych, páatnoĞci bezpoĞrednie, wspólna polityka rolna.
Abstract. Farm incomes in Poland have increased since the Polish integration with the European
Union. The average monthly available income per household was in 2008 lower than income only of
the self-employed entrepreneurs. A significant impact on this situation have the agricultural direct
payments which are a factor of creating incomes in Polish agriculture. An own research indicated that
work on the farm was not the only source of income for farm households. Almost half (49.2%) of
them had other sources of income (pension, seasonal job at home or abroad, own business). Almost
67% respondents recognized an improvement of their income due to direct payments. In the opinion
of 7,6% of respondents, their income has not changed after the Polish accession to the EU..
Key words: farm incomes, direct payments, common agricultural policy.

WstĊp
Dochód jest bardzo waĪną kategorią w Īyciu czáowieka, poniewaĪ umoĪliwia
zaspokojenie jego potrzeb. WielkoĞü wypracowanego dochodu zaleĪy od indywidualnej
wydajnoĞci, ale równieĪ od warunków, jakie tworzą instytucje [Zegar 2001, s. 108]. Z
ekonomicznego punktu widzenia dochód stanowi dodatnią róĪnicĊ pomiĊdzy przychodem z
prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej (takĪe rolniczej), a kosztami jej prowadzenia.
OsiągniĊcie dochodu jest gáównym motywem dziaáalnoĞci podmiotów. Dominującym
Ĩródáem dochodu w gospodarstwie rolnym jest sprzedaĪ produktów rolnych, jednak
wskazaü moĪna takĪe inne Ĩródáa dochodu, np. w postaci czynszów za wydzierĪawioną
1
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ziemiĊ lub budynki, opáaty pobierane za wypoĪyczanie maszyn, itp. [Podstawka i Ginter
2006, s. 146].
PojĊcie dochodu rolniczego jest trudne w interpretacji. Dochód ten oznacza pewną
kwotĊ pieniĊdzy, która jest przeznaczana na pokrycie okreĞlonych potrzeb. Kluczową
kwestiĊ stanowi jednak specyfika potrzeb gospodarstw rolnych, które są dalece odmienne
od potrzeb innych podmiotów, co z kolei jest uwarunkowane specyfiką dziaáalnoĞci
rolniczej. TrudnoĞci przysparza takĪe mierzenie dochodu rolniczego. Zakáada siĊ, Īe rolnik
jest równolegle wáaĞcicielem Ğrodków produkcji, a takĪe siáy roboczej. W związku z tym
powinien otrzymywaü rentĊ z tytuáu uĪytkowania ziemi i oprocentowanie od
wykorzystanego kapitaáu. Jego praca powinna byü natomiast wynagradzana páacą.
Specyfika dochodu rolnika wynika takĪe z faktu, iĪ jego czĊĞü przyjmuje postaü naturalną,
w formie produktów przeznaczanych do spoĪycia w gospodarstwie domowym rolnika
[Zegar 2001, s. 14-15].
Od dochodów gospodarstw rolnych, a zatem dochodów pochodzących z dziaáalnoĞci
rolniczej, naleĪy odróĪniü dochody rolniczych gospodarstw domowych, a wiĊc
gospodarstw domowych z uĪytkowaniem gospodarstwa rolnego. W tradycyjnym ujĊciu
dochód z gospodarstwa rolnego decydowaá o dochodzie gospodarstwa domowego rolnika.
W miarĊ upáywu czasu coraz wiĊksze znaczenie w gospodarstwach domowych rolników
zaczĊáy odgrywaü dochody niezwiązane z dziaáalnoĞcią rolniczą, pochodzące z róĪnych
Ĩródeá [Zegar 2001, s. 17].
Rolnictwo jest dziaáem gospodarki, w którym osiągane dochody są niĪsze niĪ w
innych dziaáach, co wynika z faktu deprecjonowania gospodarki rolnej przez mechanizmy
rynkowe, skutkiem czego ceny na produkty rolne są relatywnie niskie [Zegar 2001, s. 108].
Zapewnienie ludnoĞci rolniczej wáaĞciwego poziomu Īycia moĪliwe jest m.in. przez
zwiĊkszenie dochodów osób pracujących w rolnictwie [Knap 2004, s. 24], np. dziĊki
zastosowaniu odpowiedniego wsparcia. WaĪne jest jednak, aby forma interwencji
minimalizowaáa koszty uboczne.
BezpoĞrednie zwiĊkszenie dochodów rolników moĪliwe jest przez dopáaty
bezpoĞrednie, polegające na transferze na ich rzecz Ğrodków z budĪetu publicznego. Uznaje
siĊ, Īe powiązanie dopáat z powierzchnią gospodarstwa w mniejszym stopniu znieksztaáca
mechanizm rynkowy niĪ dopáaty do produktów. Jednak transfery budĪetowe zwiĊkszają
skáonnoĞü gospodarstw domowych do konsumpcji finansowanej przez bieĪący dochód, a
zmniejszają skáonnoĞü do oszczĊdzania w celu finansowania przyszáej konsumpcji lub
inwestycji [Zawojska 2006, s. 401]. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Kisiela
i wspóáautorów [2006, s. 122, 128]. Rolnicy z województwa warmiĔsko-mazurskiego
przeznaczali Ğrodki otrzymywane w formie dopáat przede wszystkim na zakup Ğrodków
produkcji oraz na pokrycie bieĪących wydatków i zakup dóbr materialnych i
konsumpcyjnych niezwiązanych z gospodarstwem rolnym ani rolnictwem. Relatywnie
niewielki odsetek badanych przeznaczaá otrzymane pieniądze na inwestycje.
UwaĪa siĊ, Īe dopáaty bezpoĞrednie mają i bĊdą miaáy rosnące znaczenie dla
dochodowoĞci polskiego rolnictwa [Szpojankowska 2006, s. 332-336]. Wsparcie polskiego
rolnictwa, za poĞrednictwem páatnoĞci bezpoĞrednich, wyraĨnie wpáynĊáo na wzrost
wartoĞci produkcji, ale przede wszystkim na dochód przedsiĊbiorcy rolnego. Istotne
znaczenie dla wartoĞci produkcji rolnej mają równieĪ páatnoĞci uzupeániające, np. tzw.
páatnoĞü zwierzĊca. Przyczyniają siĊ one do wzrostu dochodu rolniczego nie tylko w
gospodarstwach rolnych specjalizujących siĊ w produkcji roĞlinnej, ale takĪe poĞrednio w
chowie zwierząt. JuĪ w 2004 r., w wyniku uruchomienia dopáat bezpoĞrednich, dochody
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rolnicze wzrosáy ponad dwukrotnie, po czym w kolejnych latach wzrost ten wyniósá (w
stosunku do 2004 r.) okoáo 3,0% rocznie. Zjawiskiem korzystnym, z punktu widzenia
polskich rolników, byá teĪ szybszy wzrost przychodów niĪ kosztów produkcji. Miaá on swe
Ĩródáo w poprawie relacji cen dla rolników, ale takĪe m.in. w postĊpie technicznym i w
zastĊpowaniu droĪszych Ğrodków produkcji taĔszymi, jak równieĪ w postĊpujących
przemianach agrarnych i wzrastającej towarowoĞci produkcji rolniczej [Wilkin 2006, s. 21;
Wigier 2007, s. 21].
Wyniki badaĔ opublikowanych przez PocztĊ [2006] wykazaáy, Īe czáonkostwo Polski
w UE w niektórych gospodarstwach przyczyniáo siĊ do diametralnej poprawy sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych. Jednak poprawa ta nie oznacza, Īe dochody rolne są w
stanie zapewniü wszystkim gospodarstwom podstawowy fundusz konsumpcji lub teĪ są
wystarczające na realizacjĊ inwestycji. MoĪliwoĞci takie uzyskują dopiero gospodarstwa,
których skala produkcji jest relatywnie duĪa. Dlatego podkreĞla siĊ, Īe instrumenty WPR
nigdy nie bĊdą w stanie zniwelowaü skutków maáej skali produkcji i niskiej
produktywnoĞci czynników produkcji. Rolnicy sami powinni dąĪyü do poprawy skali i
efektywnoĞci produkcji oraz poszukiwaü alternatywnych Ĩródeá dochodów [Poczta 2006,
ss. 57-59].
Problem niewáaĞciwej struktury obszarowej polskiego rolnictwa, polegający na
pozostawaniu wiĊkszoĞci zasobów ziemi rolniczej w posiadaniu maáych gospodarstw,
skutkuje w niewáaĞciwych proporcjach pomiĊdzy czynnikami produkcji, gáównie pracą i
ziemią, w niskiej wydajnoĞci pracy oraz w niskim poziomie uzyskiwanych dochodów. Z
tego wynika trudna sytuacja rodzin związanych z gospodarstwami rolnymi. Dlatego naleĪy
stwierdziü, Īe dopáaty bezpoĞrednie odgrywają w Unii Europejskiej kluczową rolĊ w
tworzeniu i stabilizacji dochodów. W 2007 r. ich udziaá w kreacji dochodów rolników w
UE-27 wyniósá 60,9%. W wielu krajach unijnych przekroczyá 100% (np. Dania, Sáowacja,
Finlandia, Czechy), co skáania do wniosku, Īe bez dopáat dochód w ogóle nie zostaáby
wytworzony, a rolnictwo odnotowaáoby straty. W przypadku polskich rolników udziaá ten
wyniósá 42,2% [Poczta i SiemiĔski 2008, ss.172 i 177].

Metody badaĔ i cel opracowania
Celem opracowania byáa analiza sytuacji dochodowej gospodarstw producentów
rolnych. W związku z tym skoncentrowano siĊ na ocenie informacji publikowanych przez
Gáówny Urząd Statystyczny oraz danych pozyskanych od producentów rolnych w
województwie warmiĔsko-mazurskim metodą wywiadu, z wykorzystaniem odpowiednio
skonstruowanego kwestionariusza. Badanie zostaáo przeprowadzone w 2009 r. w 118
losowo wybranych podmiotach w formie wywiadu bezpoĞredniego bądĨ telefonicznego.
Gospodarstwa byáy zróĪnicowane pod wzglĊdem powierzchni. W badanej grupie
dominowaáy jednostki o powierzchni zawierającej siĊ w przedziale 5-19,9 ha, ich udziaá
wyniósá 41,53%. W dalszej kolejnoĞci uplasowaáy siĊ gospodarstwa o powierzchni 20-49,9
ha i 1-4,9 ha, byáo ich odpowiednio 27,97% i 18,64%, oraz gospodarstwa nieco wiĊksze, o
powierzchni 50-99,9 ha (9,32%). Najmniej liczną grupą byáy gospodarstwa duĪe o
powierzchni 100 ha i wiĊcej (2,54%).
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Wyniki badaĔ i ich omówienie
Wedáug danych GUS [ Rocznik... 2009, s. 59] najbardziej istotnym Ĩródáem dochodu
gospodarstw domowych rolników w 2008 r. byá dochód z gospodarstw indywidualnych w
rolnictwie, który wynosiá prawie 70% dochodu gospodarstw domowych. Kolejnymi
waĪnymi Ĩródáami byáy Ğwiadczenia z ubezpieczeĔ spoáecznych i dochód z pracy najemnej,
które stanowiáy odpowiednio 12,6% oraz 10,4%. Pozostaáe Ĩródáa, tj. dochód z pracy na
wáasny rachunek, dochód z najmu nieruchomoĞci oraz Ğwiadczenia pomocy spoáecznej,
stanowiáy niewielki odsetek dochodu i nie odgrywaáy znaczącej roli jako Ĩródáa utrzymania
gospodarstw domowych rolników.
W 2008 r. w stosunku do roku 2003 w gospodarstwach domowych rolników
odnotowano przyrost dochodu aĪ o 59,3%. Podobnie sytuacja prezentowaáa siĊ w kategorii
miesiĊcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobĊ w gospodarstwie domowym rolników.
W 2008 r. wartoĞü ta wynosiáa 887,35 zá i byáa wyĪsza o 87,2% od analogicznej wartoĞci w
2003 r. [Charakterystyka… 2010, s. 60].
TakĪe analiza sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników, mierzona
przeciĊtnym miesiĊcznym dochodem rozporządzalnym na 1 gospodarstwo, na tle
pozostaáych grup pozwala stwierdziü najwyĪszy przyrost w kraju (rys. 1).
zá
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Rys. 1. PrzeciĊtny miesiĊczny dochód rozporządzalny na 1 gospodarstwo domowe, zá/gosp. dom./mies.
Fig. 1. Average monthly disposable income per household, PLN/household/month
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie rocznika [Rocznik... 2009, s. 210].

NaleĪy podkreĞliü, Īe pod wzglĊdem wysokoĞci przeciĊtnego miesiĊcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe w 2008 r., gospodarstwa rolników
ustĊpowaáy jedynie dochodom gospodarstw osób pracujących na wáasny rachunek (rys.1).
Przypuszcza siĊ, Īe istotny wpáyw na tĊ sytuacjĊ miaáy páatnoĞci bezpoĞrednie, które są
czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie.
WielkoĞü rocznego dochodu w gospodarstwach domowych rolników jest skorelowana
m.in. z wielkoĞcią gospodarstwa. Dochód w gospodarstwach objĊtych badaniem
ankietowym byá mocno zróĪnicowany (szczegóáowe informacje na ten temat zestawiono na
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rysunku 2). NajwyĪsze dochody uzyskiwali wáaĞciciele gospodarstw najwiĊkszych
(powyĪej 100 ha). Nieco zaskakującą informacją jest, Īe aĪ 12,1% wáaĞcicieli gospodarstw
o powierzchni zbliĪonej lub przekraczającej Ğrednią w województwie warmiĔskomazurskim (20-49,9 ha) wskazaáo na roczny dochód poniĪej 10 tys. zá. Wydawaáoby siĊ
bowiem, Īe taki obszar gospodarstwa pozwala na uzyskanie znacznie wyĪszych dochodów.
Problemem mogáa byü, pomimo stosownego wyjaĞnienia, sama interpretacja pojĊcia
dochodu.
Ponad poáowa (52,4%) badanych rolników potwierdziáa wzrost dochodu w 2008 r. w
stosunku do 2005 r., a tylko 9,3% stwierdziáo jego spadek.
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Rys. 2. Roczny dochód gospodarstwa domowego w 2008 r. wedáug grup obszarowych gospodarstwa rolnego, tys.
zá/rok/gosp. dom.
Fig. 2. Annual household income in 2008 by farm land area groups, thousand PLN/household/year
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ praca w gospodarstwie rolnym nie byáa
jedynym Ĩródáem dochodu gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie
poáowa z nich (49,2%) posiadaáa inne Ĩródáa dochodu (rys. 3). Aby poprawiü swoją
sytuacjĊ bytową 17,2% rolników prowadziáo wáasną dziaáalnoĞü gospodarczą, 13,2%
podejmowaáo sezonową pracĊ najemną w kraju, a 6,9% za granicą. Ponadto w 20,7%
badanych gospodarstw dochód byá powiĊkszany o kwotĊ pozyskiwaną w formie renty
wáasnej lub wspóámaáĪonka. Jak siĊ okazaáo, ankietowani rolnicy byli doĞü
przedsiĊbiorczy, poniewaĪ 37,9% z nich miaáo inne niĪ gospodarstwo Ĩródáa dochodu (np.
Ğwiadczenie usáug rolniczych).
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Rys. 3. Inne poza dziaáalnoĞcią rolniczą Ĩródáa dochodu w gospodarstwie, %
Fig. 3. Sources of farm owners’ income other than the agricultural activities, %
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Gospodarka wolnorynkowa wymusza rozwój pozarolniczej dziaáalnoĞci na obszarach
wiejskich. Wzrost inicjatyw i przedsiĊbiorczoĞci na tych terenach ma ogromne znaczenie
dla poprawy dobrobytu mieszkaĔców wsi. Najbardziej istotnymi kierunkami tego rozwoju
są przetwórstwo rolno-spoĪywcze, handel, usáugi oraz agroturystyka. Rozwój tych form
dziaáalnoĞci istotnie wpáywa i przyĞpiesza modernizacjĊ i restrukturyzacjĊ polskiego
rolnictwa oraz gospodarstw rodzinnych [Mickiewicz 2002, s. 123].
W ekonomice rolnictwa nastapiáa zmiana pojĊcia gospodarstwa rolnego, od podmiotu
rolniczej wáasnoĞci gruntowej do przedsiĊbiorstwa rolnego, które Ğwiadczy usáugi oraz
prowadzi dziaáalnoĞü wytwórczą produktów rolnych. Aby taka dziaáalnoĞü byáa opáacalna,
rolnik powinien posiadaü cechy dobrego przedsiĊbiorcy. Kreatywne myĞlenie oraz
umiejĊtnoĞü szybkiego reagowania na zmiany na rynku oraz oczekiwania klientów
decydują o powodzeniu. W Europie Zachodniej coraz popularniejsze staje siĊ
przeksztaáacanie gospodarstw rolnych w wielofunkcyjne przedsiĊbiorstwa wiejskie.
Przyczyną takich dziaáaĔ jest chĊü zwiĊkszenia dochodu lub poszukiwanie jego nowych
Ĩródeá, stworzenia nowych miejsc pracy lub unikniĊcia likwidacji posiadanych. W związku
z rozwojem gospodarstw wielofunkcyjnych powstają nowe formy aktywnoĞci, które coraz
bardziej odbiegają od tradycyjnej dziaáalnoĞci rolniczej, a coraz czĊĞciej są kombinacją
dziaáalnoĞci rolniczej, handlowej, usáugowej czy rzemieĞlniczej. Celem takiej aktywnoĞci
mieszkaĔców obszarów wiejskich jest ekonomiczna rentownoĞü prowadząca do poprawy
warunków Īycia. Rozwój dziaáalnoĞci pozarolniczej sprawiá, Īe rolnik nie jest juĪ
postrzegany wyáącznie jako producent ĪywnoĞci, lecz jako producent róĪnych dóbr i usáug.
Wytwarzane przez niego produkty odgrywają kluczową rolĊ w gospodarce ĪywnoĞciowej,
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stanowią Ĩródáo zaopatrzenia w surowce dla róĪnych gaáĊzi przemysáu czy teĪ do produkcji
energii [Bryáa 2009, s. 135-138].
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Rys. 4. DziaáalnoĞü dodatkowa badanych gospodarstw, %
Figure 4. Supplementary activities of farms, %
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Rys. 5. Wykorzystanie páatnoĞci bezpoĞrednich przez badane gospodarstwa, %
Fig. 5. Disposition of income from direct payments by farmers, %
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.
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WĞród 48 badanych gospodarstw, które uzyskiwaáy dochody z tytuáu dziaáanoĞci
dodatkowej, 10 Ğwiadczyáo usáugi agroturystyczne, 8 prowadziáo handel detaliczny, po 6
Ğwiadczyáo usáugi transportowe i usáugi rolnicze (rys. 4).
Oczekuje siĊ, Īe wszystkie instrumenty WPR mają na celu przyspieszenie
modernizacji gospodarstw rolnych, przemian agrarnych i struktury zawodowej
mieszkaĔców wsi. Dlatego spodziewaü siĊ naleĪy stopniowej poprawy sytuacji dochodowej
rolników [NurzyĔska 2006, s. 22].
Ocena wpáywu páatnoĞci bezpoĞrednich na dochód badanych gospodarstw byáa
pozytywna. Prawie 67% ankietowanych dostrzegáo poprawĊ swojej sytuacji dochodowej
wyniku otrzymywanych páatnoĞci bezpoĞrednich. W opinii 7,6% nie ulegáa ona zmianie.
Dla pozostaáych producentów rolnych, pomimo otrzymywanego transferu Ğrodków w
formie dopáat ich sytuacja dochodowa po akcesji ulegáa pogorszeniu. Otrzymywane Ğrodki
byáy w róĪny sposób wykorzystywane (rys. 5).
Ponad 88% ankietowanych rolników stwierdziáo, Īe posáuĪyáy do finansowania
bieĪących wydatków, drugim istotnym kierunkiem wydatkowania (62,7%) byá zakup
Ğrodków niezbĊdnych do produkcji rolnej. W wielu przypadkach zaobserwowano brak
jakiejkolwiek akumulacji kapitaáu w celu dokonania w przyszáoĞci inwestycji. Jednak czĊĞü
producentów rolnych zdecydowaáa siĊ na zakup ziemi (12,7%) lub rozbudowĊ
gospodarstwa (22%).

Podsumowanie
PáatnoĞci bezpoĞrednie są gáównym mechanizmem wspierania dochodów rolniczych i
mają na celu rekompensowanie rolnikom uzyskiwania niĪszych dochodów w stosunku do
tych, które uzyskiwane są w innych dziaáach gospodarki. Przyczyniają siĊ one do wzrostu
dochodów rolniczych, niewynikającego z poprawy efektywnoĞci produkcji rolnej.
Dane publikowane przez GUS wskazują, Īe od momentu integracji Polski z UE
sytuacja dochodowa gospodarstw producentów rolnych ulegáa znacznej poprawie. W 2008
r. wartoĞü miesiĊcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobĊ w gospodarstwie domowym
rolników wynosiáa 887,35 zá i byáa wyĪsza o 87,2% od analogicznej wielkoĞci w 2003 r.
Szacuje siĊ, Īe istotny wpáyw na tĊ sytuacjĊ miaáy páatnoĞci bezpoĞrednie.
Przeprowadzone badania potwierdziáy, Īe dla wielu rolników praca w gospodarstwie
rolnym nie jest jedynym Ĩródáem dochodu. Zgromadzony materiaá empiryczny pozwoliá
stwierdziü, Īe prawie poáowa uczestniczących w badaniu producentów rolnych posiadaáa
inne Ĩródáa dochodu, na które skáadaáy siĊ renty, emerytury, ale takĪe praca sezonowa w
kraju lub zagranicą oraz wáasna dziaáalnoĞü gospodarcza. Szczególnie optymistycznie
prezentowaáy siĊ dane dotyczące podejmowania dodatkowej dziaáalnoĞci w gospodarstwie,
do czego przyznaáo siĊ 48 spoĞród 118 ankietowanych rolników. Fakt ten Ğwiadczy
bowiem o stopniowym rozwoju przedsiĊbiorczoĞci wiejskiej.
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Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim
rynku ĪywnoĞciowym; przykáad oliwy z oliwek
Post-accession changes in the product offer in the Polish food
market; case study of olive oil
Synopsis. Celem opracowanie jest przedstawienie, na przykáadzie oliwy z oliwek, zmian w ofercie
handlowej produktów na polskim rynku ĪywnoĞciowym w nastĊpstwie akcesji Polski do UE.
ħródáem informacji byáy dane wtórne i pierwotne. Te ostatnie pozyskano drogą badania rynkowego
obejmującego osiem wybranych warszawskich placówek handlowych. Szczególnej ocenie poddano
dostĊpny asortyment i jego ceny.
Sáowa kluczowe: produkcja oliwy z oliwek, handel, oferta rynkowa, ceny, spoĪycie.
Abstract. The aim of this paper was to display the post-accession to the EU changes in the product
offer in the Polish food market. Two types of data were used: secondary and primary. Primary data
were collected by own market survey, conducted in eight selected Warsaw stores. The special
attention was paid to the available assortment and its prices.
Key words: olive oil production, trade, market offer, assortment, prices, consumption.

Wprowadzenie
W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce dokonaáo siĊ wiele zmian, które swym
zasiĊgiem objĊáy równieĪ sferĊ zwyczajów Īywieniowych. Jedną z bardziej zauwaĪalnych
byáa zmiana preferencji w spoĪyciu táuszczów, przejawiająca siĊ wzrostem konsumpcji
táuszczów roĞlinnych, kosztem zwierzĊcych. W grupie táuszczów roĞlinnych
systematycznie powiĊksza siĊ udziaá oliwy z oliwek, chociaĪ poziom jej spoĪycia jest
ciągle bardzo niski i wynosi okoáo 0,19 l/osobĊ/rok.
Rynek oliwy z oliwek w Polsce naleĪy do tzw. máodych rynków, z moĪliwoĞciami
znacznego wzrostu. Jego rozwój zdynamizowaáo przystąpienie Polski do UE i pojawienie
siĊ wraz z otwarciem granic wielu nowych produktów oraz dystrybutorów. W efekcie
w ofercie handlowej znajduje siĊ obecnie doĞü szeroki asortyment omawianego produktu.
Wobec dostĊpnoĞci róĪnych rodzajów oliwy z jednej strony oraz niskiego poziomu jej
spoĪycia z drugiej, warto poddaü ocenie róĪnorodne aspekty rynku tego produktu,
z uwzglĊdnieniem uwarunkowaĔ miĊdzynarodowych. Asumptem do tej analizy jest
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prozdrowotny charakter oliwy z oliwek, która jest obecnie rekomendowana w wielu
zaleceniach racjonalnego Īywienia [Jeszka, WoĨniewicz i GawĊcki 2009].
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian w ofercie handlowej produktów na
polskim rynku ĪywnoĞciowym w nastĊpstwie akcesji Polski do UE na przykáadzie oliwy z
oliwek. Táem do analizy byáa charakterystyka Ğwiatowej produkcji oliwek i wytwarzanej z
nich oliwy.
Materiaá badawczy stanowiáy dane wtórne i pierwotne. ħródáem pierwszych byáy
informacje pochodzące z bazy danych FAOSTAT, publikacje GUS oraz opracowania prasy
branĪowej i agencji badaĔ rynkowych. Dane pierwotne pozyskano drogą badaĔ
terenowych, które polegaáy na ewidencji w wybranych warszawskich placówkach
handlowych dostĊpnych rodzajów oliwy, z uwzglĊdnieniem miĊdzy innymi takich
wyróĪników jak iloĞü asortymentu, cena jednostkowa i wielkoĞü opakowanie. WĞród
placówek uwzglĊdniono sklepy wielkopowierzchniowe (Auchan, Real, Carrefour),
osiedlowe (Elroj i Prince), dyskonty (Biedronka, Lidl) oraz sklep delikatesowy (Alma).
Badania rynkowe przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2010. Do oceny
zgromadzonego materiaáu posáuĪono siĊ metodą porównawczą.

ĝwiatowa produkcja oliwek i uzyskiwanej z nich oliwy
Na Ğwiecie uprawia siĊ wiele odmian oliwek, które róĪnią siĊ wielkoĞcią, zawartoĞcią
táuszczu, ksztaátem i smakiem. Powierzchnia upraw oliwek obecnie wynosi blisko
11 mln ha, co stanowi w przybliĪeniu 1/3 obszaru Polski [Faostat. Production. Crops...
2010]. W latach 1998-2008 obszar ziemi przeznaczonej pod uprawĊ tych owoców
systematycznie wzrastaá, áącznie o 2,8 mln ha, tj. o 36%. Dwa kraje, Tunezja i Hiszpania
dysponują ponad 51% Ğwiatowej powierzchni upraw oliwek. Stosunkowo wysoki udziaá
cechuje Wáochy (okoáo 11%) oraz GrecjĊ, TurcjĊ, SyriĊ i Maroko (od 7,4% do 5,1%),
znacznie mniejszy PortugaliĊ, AlgieriĊ i LibiĊ (od 3,5% do 1,4%). W konsekwencji
powiĊkszania siĊ ogólnego obszaru upraw, obserwuje siĊ tendencjĊ wzrostową w Ğwiatowej
podaĪy oliwek, której obecny poziom szacowany jest na 18 mln ton, co oznacza 25%
wzrost w porównaniu do 1998r. Producentami oliwek są generalnie te same paĔstwa, które
zajmują wiodące miejsca pod wzglĊdem wielkoĞci upraw drzewa oliwnego, chociaĪ
Tunezja wyróĪniająca siĊ w skali Ğwiata najwiĊkszą powierzchnią upraw oliwek, jako ich
producent zajmuje dalszą, piątą lokatĊ. Wzrost produkcji oliwek ma miejsce na wszystkich
kontynentach. Obecnie wyróĪnia siĊ Australia, systematycznie powiĊkszająca produkcjĊ, w
dalszej zaĞ kolejnoĞci naleĪy wymieniü AmerykĊ Póánocną i Poáudniową, EuropĊ i AfrykĊ.
Uzyskanie z charakteryzowanego surowca oliwy o najwyĪszej jakoĞci wymaga
speánienia szczegóáowych warunków, z których wiele odnosi siĊ do czynnoĞci
wykonywanych w trakcie zbioru i bezpoĞrednio po nim, np. rĊczny zbiór owoców,
transport w specjalnych pojemnikach, przerabianie oddzielnie róĪniących siĊ jakoĞcią
surowców, przeprowadzenie procesów technologicznych w ciągu doby po zbiorze,
nieprzekraczanie temperatury 32°C podczas táoczenia i wirowania.
Prawo Wspólnotowe [Rozporządzenie... 2007, art. 118, pkt. 2] wskazuje na cztery
rodzaje oliwy, które mogą byü kierowane do sprzedaĪy detalicznej, a mianowicie:
x oliwa z oliwek najwyĪszej jakoĞci z pierwszego táoczenia,
x oliwa z oliwek z pierwszego táoczenia,
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x

oliwa z oliwek skáadająca siĊ z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z
pierwszego táoczenia,
x oliwa z wytáoczyn oliwek.
OliwĊ z oliwek produkuje siĊ w 32 paĔstwach znajdujących siĊ na wszystkich
kontynentach. àączna wielkoĞü produkcji oliwy wedáug szacunków FAO obecnie wynosi
2,886 mln ton [Faostat. Production. Crops processed... 2010]. W Ğlad za zwiĊkszaniem siĊ
zbiorów oliwek obserwuje siĊ ogólną tendencjĊ wzrostową w produkcji oliwy z oliwek,
choü wystĊpują coroczne wahania w jej wielkoĞci. NajwiĊkszym producentem jest
Hiszpania, z poziomem produkcji siĊgającym 1,2 mln ton oliwy, co stanowi 42% jej
ogólnej iloĞci. Kolejnymi waĪnymi wytwórcami są Wáochy (0,6 mln ton, 21% Ğwiatowej
produkcji), Grecja (0,33 mln ton, 11,5%), Tunezja (0,2 mln ton, 7%), Syria (0,15 mln ton,
5%), Turcja i Maroko (po okoáo 0,09 mln ton, po 3%) oraz Portugalia, Algieria i Libia.
DziesiĊü wymienionych krajów dostarcza áącznie na rynek Ğwiatowy ponad 95% oliwy.
Znaczna czĊĞü produkowanej oliwy z oliwek podlega wymianie handlowej. W latach
1998-2007 eksport oliwy z pierwszego táoczenia zwiĊkszyá siĊ z okoáo 920 tys. ton do 1392
tys. ton, tj. o ponad 51%. W Ğwietle danych FAO okoáo 120 krajów naleĪy do grupy
eksporterów oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia, przy czym znaczącą rolĊ peáni jedynie
okoáo dwudziestu najwiĊkszych eksporterów, których áączny udziaá w Ğwiatowym
eksporcie wynosi obecnie ponad 99%, zarówno pod wzglĊdem iloĞciowym, jak
i wartoĞciowym. WĞród nich pozycjĊ lidera zajmuje Hiszpania (blisko 45% Ğwiatowego
eksportu). Drugie miejsce naleĪy do Wáoch (21%), nastĊpne do Tunezji, Grecji i Syrii.
W nieco wiĊkszym stopniu, gdyĪ o ponad 55% wzrósá w wymienionym okresie
eksport oliwy z wytáoczyn oliwek, w 2007r. wyniósá 140 tys. ton. Przy analizie
szczegóáowej struktury eksportu widaü jeszcze wiĊkszą koncentracjĊ, niĪ miaáo to miejsce
w przypadku oliwy z pierwszego táoczenia. SzeĞciu gáównych graczy w tym segmencie ma
udziaá powyĪej 96% rynku. NaleĪą do nich Hiszpania (40%), Wáochy (28%), Grecja (12%).
Na dalszych miejscach znajdują siĊ Turcja, Portugalia i Tunezja (od 2% do 8%).
Do grona kupujących oliwĊ z oliwek pierwszego táoczenia naleĪą prawie wszystkie
kraje [Faostat. Trade... 2010]. Struktura importu potwierdza dominującą rolĊ Europy w
handlu miĊdzynarodowym tym towarem. ĝwiatowy import oliwy z wytáoczyn oliwnych
wykazywaá podobne tendencje zmian, jak eksport tego produktu. W badanym okresie
w ujĊciu iloĞciowym wzrósá o 50% osiągając 96 tys. ton w 2007 r.

PodaĪ oliwy z oliwek na polskim rynku
Z uwagi na brak krajowego surowca caákowita podaĪ oliwy z oliwek musi byü
dostarczana drogą importu. Do 2004 r. jedynymi dostawcami oliwy z pierwszego táoczenia
do Polski byáy Wáochy, Hiszpania oraz Grecja. Od tego roku, czyli od roku akcesji Polski
do UE oliwĊ sprowadza siĊ równieĪ z kilkunastu innych krajów, miĊdzy innymi
z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Kraje te juĪ w 2005 roku
partycypowaáy w zaopatrzeniu krajowego rynku na poziomie 3,12%-0,44% w ujĊciu
wartoĞciowym. Dane GUS [Rocznik… 2009] wskazują, iĪ import oliwy w 2008 roku
osiągnąá wartoĞü 28 mln USD, a gáównymi partnerami Polski byáy niezmiennie trzy
wymienione na początku kraje. Ich udziaáy wynosiáy odpowiednio 61,8%, 26% oraz 7,7%.
Czwarte miejsce zajĊáa Belgia z udziaáem na poziomie 2%.

18

Kolejnym produktem importowanym do Polski jest oliwa z wytáoczyn oliwek.
RównieĪ w tym przypadku do czasu peánej integracji Polski z UE jedynymi krajami,
od których kupowano ten rodzaj oliwy, byáy tak jak poprzednio Wáochy, Hiszpania oraz
Grecja, a obecnie są to równieĪ Czechy, Belgia i WĊgry. W 2007 r. zaimportowano
2,3 tys. ton oliwy z wytáoczyn, co oznacza ponad czteroipóákrotny wzrost w porównaniu
z poziomem importu w roku 1998. Jej wartoĞü przekroczyáa 6,6 mln dolarów. Na uwagĊ
zasáuguje fakt, iĪ juĪ w 2005r. zdecydowanie zmalaáo znaczenie Grecji (spadek importu
o 45% w ujĊciu iloĞciowym w stosunku do roku poprzedniego). DziĊki temu trzecim
eksporterem oliwy z wytáoczyn do Polski staáy siĊ Czechy, z udziaáem na poziomie 5,7%.
Dwa pierwsze miejsca zajmują Hiszpania i Wáochy, których udziaáy wynoszą odpowiednio
48% i 38% (2005 r.). Rozmiary importu obu rodzajów oliwy zaleĪą w duĪym stopniu od
ich cen na rynku miĊdzynarodowym (rys. 1).

Rys. 1. Ceny importowanej do Polski oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia i oliwy z wytáoczyn oliwek
w latach 1998-2007
Fig. 1. Prices of extra virgin olive oil and olive-pomace oil imported to Poland in 1998-2007
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [Faostat. Trade... 2010].

NaleĪy zauwaĪyü, iĪ w 1998 r. ceny oliwy najwyĪszej jakoĞci byáy Ğrednio o 38%
wyĪsze od cen oliwy z wytáoczyn oliwek. NajwiĊksze róĪnice w cenie tych dwóch
produktów odnotowano w latach 2002-2003, kiedy to stosunek ich cen byá wyĪszy niĪ 2,0.
Wedáug FAO ceny importowanej do Polski oliwy z pierwszego táoczenia są Ğrednio wyĪsze
o 62% od cen oliwy z wytáoczyn.
Polska jest równieĪ eksporterem oliwy, zarówno z pierwszego táoczenia, jak
i z wytáoczyn oliwek. Do 2004r. sprzedaĪ tych produktów poza granice naszego kraju
prawie wcale nie istniaáa. JuĪ w 2004 roku odnotowano eksport ponad 300 ton oliwy
z wytáoczyn i prawie 290 ton oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia o wartoĞci
odpowiednio 0,8 mln USD i 1,2 mln USD. Dane za rok 2007 informują o sprzedaĪy oliwy
z wytáoczyn oraz oliwy z pierwszego táoczenia na poziomie odpowiednio 45 ton i 200 ton,
wartoĞci zaĞ 122 tys. USD oraz 0,6 mln USD. NajwaĪniejszym odbiorcą oliwy z oliwek
z pierwszego táoczenia jest Ukraina z udziaáem w ujĊciu iloĞciowym równym 86%,
w wartoĞciowym zaĞ 77,5%. Natomiast gáównym odbiorcą oliwy z wytáoczyn oliwek
są Czechy. Ich udziaá iloĞciowy wyniósá 64%, podobnie jak wartoĞciowy 63%.
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Na tle przedstawionych danych warto przyjrzeü siĊ wielkoĞci sprzedaĪy oliwy
z oliwek na polskim rynku. Wedáug danych obejmujących okres od czerwca 2008 do maja
2009 Polacy wydali na oleje roĞlinne ogóáem okoáo 970 mln PLN, tj. o ponad 70% wiĊcej
niĪ 3-4 lata wczeĞniej. Wydatki na oliwĊ z oliwek wyniosáy ponad 111,5 mln PLN,
co stanowi 11,5% ogóáu wydatków na oleje roĞlinne [Mruk i TeleĪyĔska 2009]. Prognozuje
siĊ, iĪ handel oliwą bĊdzie rósá i w 2012 roku jego wartoĞü moĪe przekroczyü 180 mln PLN
[Izakowski 2010]. Przewidywania te moĪna uznaü za bardzo realne, zwáaszcza w
kontekĞcie danych ACNielsen, wedáug których Polacy kupili w 2009 roku blisko 6,5 mln
litrów oliwy z oliwek o wartoĞci 150 mln PLN [Warowna 2010], co oznacza wzrost o 86%
w ujĊciu iloĞciowym w stosunku do roku 2005 oraz o 108% w ujĊciu wartoĞciowym.
Na polskim rynku oliwy bardziej niĪ o producentach naleĪy mówiü o dystrybutorach.
Obserwuje siĊ intensywny rozwój firm, które specjalizują siĊ w imporcie tego produktu
z krajów Unii Europejskiej. Do najwiĊkszych dystrybutorów oliwy z oliwek naleĪy North
Coast S.A., która zajmuje siĊ dostarczaniem takich marek jak Salvadori, Carapelli,
Carbonelli, Il Chiecino, BIO Valpesa, Il Poderino, Villa Antica, a takĪe linii oliw
smakowych marki La Collina Toscana. WaĪnym graczem jest równieĪ firma Monini
Polska, która jest oddziaáem wáoskiego producenta omawianych produktów. W jej ofercie
znajdują siĊ oliwy ekstra z pierwszego táoczenia w róĪnych wariantach: klasycznym
(Monini Classico), delikatnym (Monini Delicato), a takĪe produkty klasy premium (np.
Gran Fruttato) i ekologiczne (Monini BIOS). Ponadto firma oferuje konsumentom oliwy
ekstra z pierwszego táoczenia oliwy smakowe (aromatyzowane) w szeĞciu smakach
(Czosnek & Chili, Bazylia, Cytryna, Rozmaryn, Biaáa Trufla, Cztery Pieprze). Dla klientów
najbardziej wymagających firma Monini ma do zaoferowania oliwy regionalne opatrzone
odpowiednimi oznaczeniami wymaganymi prawem Unii Europejskiej, np. Monini D.O.P.
UMBRIA z regionu Umbrii (Chroniona Nazwa Pochodzenia), Monini I.G.P. TOSCANA
z regionu Toskanii (Chronione Oznaczenie Geograficzne).
WĞród pozostaáych liczących siĊ dystrybutorów oliwy naleĪy wymieniü Italmex
Warszawa sp. z o.o. (marki Costa d’Oro, Basso, Oleoestepa oraz Sparta), Index Food
sp. k. (marka Olitalia), B&T Distribution sp. z o.o. (marki Borges, Fragata), Poltrade sp. z
o.o. (marki Goccia d’Oro oraz Olivital), Dorapol sp. j. (marki Ybarra oraz Midas), Atlanta
A-M (marki Melissa oraz Olivia), CMC sp. z o.o. (proponująca marki Coosur i Eurosol
oraz oliwĊ marki wáasnej dla sieci Carrefour), AN.KA Dystrybucja sp. z o.o. (marki
Frachioni, Giotto, Il Casolare). W roli dystrybutorów wystĊpują takĪe sieci handlowe, które
oferują w swoich placówkach oliwy pod markami wáasnymi, handlowymi. Liderem
dystrybucji wĞród wáaĞcicieli sieci handlowych są sklepy delikatesowe, które na wáasne
potrzeby sprowadzają produkty najwyĪszej jakoĞci, podkreĞlając w ten sposób unikalnoĞü i
wyjątkowoĞü swojego asortymentu. Przykáadowo Alma Market S.A. jest wyáącznym
importerem i dystrybutorem w Polsce takich marek jak Núñez de Prado, Huilerie
Cooperative de Beaucaire, Oilala, Frantoio Franci (Fiore del Frantoio), Frantoio Di Sant'
Agata oraz Ca'del Monte.

Ceny detaliczne oliwy
Szczegóáowa analiza asortymentu, a zwáaszcza cen oliwy w róĪnych rodzajach
placówek handlowych wykazaáa znacznie zróĪnicowanie ich poziomu, wynikające z wielu

20

uwarunkowaĔ, jak na przykáad pochodzenie oleju, wielkoĞü opakowania, czy typ placówki
handlowej.
Placówki wielkopowierzchniowe, hipermarkety
Badania polskiego rynku prowadzone przez ACNielsen informują o 66% udziale
hipermarketów i supermarketów w wartoĞci sprzedaĪy olejów. Ponadto dynamika wzrostu
sprzedaĪy tych produktów w poszczególnych rodzajach placówek handlowych pozwala
sądziü, iĪ udziaá nowoczesnych kanaáów dystrybucji w sprzedaĪy bĊdzie rósá
[Konsumenci... 2010]. Z tego wzglĊdu wybierając obiekty do analizy cen detalicznych
wziĊto pod uwagĊ trzy hipermarkety, naleĪące do róĪnych sieci.
Wyniki badania wáasnego pokazują, iĪ najwiĊkszy wybór oliwy oferują wáaĞnie
placówki wielkopowierzchniowe. Jak wskazują dane z tabeli 1 w sklepach sieci Auchan,
Carrefour i Real wystĊpowaáy odpowiednio 54, 80 oraz 73 róĪne produkty z omawianej
kategorii. W toku przeprowadzonych badaĔ zaobserwowano wystĊpowanie trzech rodzajów
oliwy (wg klasyfikacji UE), a mianowicie:
x oliwĊ z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia,
x oliwĊ z oliwek skáadająca siĊ z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek
z pierwszego táoczenia,
x oliwĊ z wytáoczyn oliwek.
Warto zaznaczyü, Īe we wszystkich trzech badanych sklepach dominują oliwy ekstra
z pierwszego táoczenia. Szczegóáowa analiza struktury asortymentu wskazuje na doĞü
znaczne róĪnice w udziale tego rodzaju oliwy w caákowitej iloĞci dostĊpnych produktów
(Carrefour 89%, Real 82%, Auchan 72%).
Tabela 1. Liczba asortymentów oliwy ogóáem oraz w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania w badanych
hipermarketach
Table 1. Total number of olive oil assortments and by size of packaging in investigated hypermarkets
Auchan, opakowanie

Rodzaj oliwy
Ekstra*

2l
-

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l
8
10
17
4

Carrefour, opakowanie

Real, opakowanie

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l
7
14
30
17
3

1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l
10
9
24
16
1

Rafinowana**

-

1

1

2

-

2

-

2

2

-

3

-

2

1

-

Z wytáoczyn

1

7

1

2

-

2

-

1

-

-

6

-

1

-

-

Wszystkie
1 16
12
21
4
11 14
33
19
3
19
9
27
17
1
rodzaje
Caákowita liczba
asortymentów w
54
80
73
sklepie
* Oliwa z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia; ** Oliwa z oliwek skáadająca siĊ z rafinowanej oliwy z oliwek
oraz oliwy z oliwek z pierwszego táoczenia.
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Na kanwie tych informacji warto przyjrzeü siĊ cenom oliwy w hipermarketach (tab. 2).
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Tabela 2. ĝrednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania oraz
Ğrednie ceny poszczególnych asortymentów oliwy w badanych hipermarketach, zá/litr
Table 2. Average extra virgin olive oil prices and by size of packaging as well as average prices of selected olive
oil types in investigated hypermarkets, PLN/l
Rodzaj oliwy

Ekstra *

Auchan, opakowanie
1 l 0,75 l 0,5 l 0,25 l

Carrefour, opakowanie
1l

0,75 l 0,5 l 0,25 l

0,2 l

27,99 30,31 35,54 47,94 35,61 36,33 50,63 68,69 146,12

Real, opakowanie
1l

0,75 l 0,5 l 0,25 l 0,2 l

34,39 36,54 45,65 57,85 67,45.

33,92

54,69

46,02

Rafinowana**

30,58

37,58

36,92

Z wytáoczyn

15,12

16,75

19,06

ĝrednia cena
asortymentu

29,84

51,98

42,69

*, ** oznaczenia jak w tab. 1.
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

NajniĪsze ceny charakteryzują Auchan, w którym Ğrednia cena caáego asortymentu
wynosi 29,84 zá/litr. WyĪsze ceny odnotowano w sklepie sieci Real, gdzie Ğrednia cena
równaáa siĊ 42,69 zá/litr, natomiast najdroĪsze oliwy są domeną sklepu sieci Carrefour,
Ğrednio cena 51,98 zá/litr. Biorąc pod uwagĊ podziaá na oliwĊ z pierwszego táoczenie,
rafinowaną oraz oliwĊ z wytáoczyn zauwaĪa siĊ, iĪ w kaĪdej z grup równieĪ najniĪsza
Ğrednia cena wyróĪnia Auchan. Jak wynika z tabeli 2 róĪnice są najwyĪsze w asortymencie
oliw ekstra z pierwszego táoczenia. ĝrednia cena tej oliwy w placówce sieci Carrefour jest
o ponad 61% wyĪsza niĪ w Auchan. Jednym z czynników determinującym taki stan rzeczy
jest obecnoĞü w asortymencie hipermarketu Carrefour duĪej iloĞci oliw w maáych
opakowaniach, których cena w przeliczeniu na jeden litr jest duĪo wyĪsza od cen oliwy
w duĪych opakowaniach. Drugim waĪnym czynnikiem jest to, Īe sklep Carrefour zawiera
duĪą iloĞü asortymentu typowego dla sklepu delikatesowego, a są to miĊdzy innymi oliwy
aromatyzowane (Frachioni, Monini oraz La Collina Toscana), oliwy pochodzące
z rolnictwa ekologicznego oraz opatrzone znakami Chronionej Nazwy Pochodzenia
(Oleoestepa oraz Gaea). àącznie w sklepie Carrefour wymienionych oliw z póáki premium
znajdowaáo siĊ 19 pozycji, co stanowiáo 23,7% ogóáu asortymentu, podczas gdy w Auchan
byáo ich 6 (z czego piĊü BIO oraz jedna aromatyzowana), co stanowiáo 11% caákowitego
asortymentu. Dla porządku naleĪy wspomnieü, Īe w sklepie sieci Real odnotowano
najwiĊkszą iloĞü oliw smakowych (15). Oprócz tego znalazáy siĊ dwie oliwy BIO oraz trzy
regionalne. Táumaczy to fakt, Īe Ğrednia cena asortymentu jest jednak bliĪsza cenom
w sieci Carrefour.
We wszystkich placówkach ujĊtych w niniejszej analizie Ğrednia cena hiszpaĔskiej
oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia byáa niĪsza zarówno w stosunku do oliw
z Grecji, jak i Wáoch (tab. 3). NajwyĪsza Ğrednia cena charakteryzowaáa oliwy wáoskie
w Auchan i Real, natomiast w Carrefour najdroĪsze byáy oliwy greckie. NaleĪy przy tym
podkreĞliü duĪe róĪnice w iloĞci oliw z tych trzech paĔstw. Wáoskie oliwy stanowiáy ponad
60% caáego asortymentu oliwy w Auchan i Carrefour, w Realu zaĞ blisko 73%.
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Tabela 3. ĝrednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia w zaleĪnoĞci od kraju pochodzenia
w badanych hipermarketach, zá/litr
Table 3. Average extra virgin olive oil prices in hypermarkets by country of origin, PLN/l
Auchan

Carrefour

Real

Grecja

Kraj

35,67

63,26

43,60

Hiszpania

26,83

48,27

36,14

Wáochy

37,21

56,77

48,65

ħródáo: opracowanie wáasne.

Sklepy dyskontowe oraz osiedlowe
W asortymencie badanych sklepów dyskontowych Biedronka i Lidl wystąpiáy
wyáącznie oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia. Wszystkie oliwy pochodziáy
z Wáoch, tzn. zostaáy tam wyprodukowane lub zabutelkowane. W sklepie sieci Biedronka
odnotowano tylko jeden produkt, którym byáa oliwa marki Casa de Azeite w opakowaniu o
pojemnoĞci 750 ml wyprodukowana dla Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. wáaĞciciela tej
sieci. Cena tej oliwy w przeliczeniu na litr wynosiáa 17,19 zá. W ofercie drugiego sklepu
reprezentującego placówki dyskontowe (Lidl) znajdowaáy siĊ dwie oliwy. Obie byáy
oferowane jako „Superoferta”. Jedna z nich (Luccese) w wariancie opakowania
0,5 litra, której cena wynosiáa 25,90 zá/litr, natomiast druga (Primadonna) w butelce
o pojemnoĞci 0,75 l w cenie 17,25 zá/litr. UwagĊ zwraca stosunkowo duĪa „gáĊbokoĞü
póáki”, gdyĪ oba produkty byáy dostĊpne w iloĞci kilkudziesiĊciu sztuk. Jest to związane
z tym, iĪ byáy one czĊĞcią oferty promocyjnej, a wiĊc zakáadano wysoki poziom sprzedaĪy
w krótkim czasie. MoĪna stwierdziü, iĪ asortyment oliwy w sklepach dyskontowych
charakteryzują nastĊpujące atrybuty: jest ograniczony do minimum; skáada siĊ z marek
dostĊpnych wyáącznie w danej sieci handlowej, która jest jednoczeĞnie importerem lub
dystrybutorem tej marki; asortyment skáada siĊ z produktów w opakowaniach Ğredniej
lub duĪej pojemnoĞci; ceny tych produktów oscylują w granicach 20 zá/litr; brakuje oliw z
dodatkami, aromatyzowanych, ekologicznych czy regionalnych.
Niezbyt szeroki asortyment oliwy jest takĪe domeną sklepów osiedlowych (tab. 4).
RównieĪ w tych placówkach wszystkie oliwy naleĪaáy do kategorii oliwy z oliwek ekstra
z pierwszego táoczenia. Podobnie do sklepów dyskontowych dominują oliwy wáoskie.
Czynnikiem odróĪniającym ofertĊ maáych sklepów osiedlowych od placówek sieci
dyskontowych jest cena oliwy. Jak wynika z tabeli 4 Ğrednie ceny w dwóch badanych
sklepach ksztaátują siĊ w granicach okoáo 40-70 zá/litr. Jest to poziom od 2 do 3,5 razy
wyĪszy niĪ w sklepach dyskontowych.
Kolejnym aspektem wyróĪniającym sklepy osiedlowe to bardzo maáa gáĊbokoĞü póáki,
na której niekiedy moĪna dostrzec tylko jedną sztukĊ danego produktu. Charakterystyczne
jest równieĪ to, iĪ asortyment skáada siĊ z produktów w opakowaniach Ğredniej lub maáej
wielkoĞci (500 lub 250 ml). NaleĪy podkreĞliü fakt wysokich cen w tym rodzaju placówek
handlowych. Za przykáad moĪe posáuĪyü oliwa marki Olitalia, która w sklepie Prince
dostĊpna jest w opakowaniu o pojemnoĞci 0,25 l i jej cena w przeliczeniu na litr równa siĊ
72,4 zá, podczas gdy w Auchan, Carrefour czy Real jej cena w opakowaniu litrowym
wynosi niecaáe 30 zá. Natomiast w butelce o poáowĊ mniejszej dostĊpnej
w Auchan i Real oliwa Olitalia kosztuje okoáo 18 zá (co w przeliczeniu na litr daje kwotĊ
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okoáo 36 zá). MoĪna zatem wnioskowaü, iĪ waĪnym czynnikiem warunkującym Ğredni
poziom cen w danym obiekcie handlowym jest struktura asortymentu odnosząca siĊ do
wielkoĞci opakowaĔ. Konsumenci powinni zatem zdawaü sobie sprawĊ z tego faktu
i podejmowaü decyzje w oparciu o aktualne potrzeby, pamiĊtając o ograniczonym terminie
przydatnoĞci do spoĪycia oraz o niewielkiej jednorazowej konsumpcji omawianego
produktu.
Tabela 4. Zestawienie asortymentu oliwy w sklepach osiedlowych
Table 4. Assortment of olive oil available in local shops
Producent

Dystrybutor

Marimex Polska
Marimex Polska
F. J. Sanchez
Platan
Sucesores
sp. z o.o.
SA.

Marka

Ballester
Ballester
La Pedriza

Liczba
opakowaĔ
na póáce

WielkoĞü
opakowania

Cena,
zá/l

Kolor
szkáa

Sklep spoĪywczy ELROJ
4
0,5
10
0,25

38,00
42,00

jasny
jasny

42,80

jasny

2

0,25

Uwagi

z papryką
(poch.
Hiszpania)

Sklep spoĪywczy PRINCE
Olitalia s.r.l Index Food sp. k.
Pasta Zara
spa

-

Olitalia

1

0,25

72,40

ciemny

-

La delizie

1

0,5

46,70

ciemny

-

ħródáo: opracowanie wáasne.

Sklepy delikatesowe
UwagĊ zwraca duĪy asortyment oliwy w badanej placówce sieci Alma, który liczyá 47
pozycji dostĊpnych w szeĞciu wariantach opakowaĔ od 100 ml do 1 l. Stwierdzono, iĪ 85%
produktów to oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia. W ofercie zauwaĪono obecnoĞü
oliw smakowych, ekologicznych oraz regionalnych, które w sumie stanowiáy ponad 27%
asortymentu oliw ekstra z pierwszego táoczenia. Analiza cen potwierdza ogólne
przeĞwiadczenie, iĪ na zakupy w sieciach delikatesowych mogą sobie pozwoliü
konsumenci o wyĪszych dochodach. Zestawienie Ğrednich cen oliwy ekstra z pierwszego
táoczenia w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania oraz Ğrednich cen poszczególnych
asortymentów oliwy zawarto w tabeli 5.
Analizując Ğrednie ceny oliwy w placówce delikatesowej moĪna zaobserwowaü
podobne tendencje, jakie byáy zauwaĪane w hipermarketach. Zdecydowanie najtaĔsze
są oliwy z wytáoczyn oliwek i nie zajmują one szczególnie waĪnej pozycji w caáej ofercie.
Prawie dwukrotnie droĪsze są produkty zawierające oliwĊ rafinowaną, ale jak wspomniano
wczeĞniej ich iloĞü równieĪ nie jest duĪa. NajdroĪsze oliwy to oliwy ekstra z pierwszego
táoczenia. Ich Ğrednia cena w przeliczeniu na jeden litr wynosi prawie 70 PLN, co plasuje
placówkĊ sieci Alma na szczycie zestawienia najdroĪszych sklepów. Dane z tabeli 5
dowodzą, iĪ wraz ze zmniejszaniem siĊ opakowania produktu, cena w przeliczeniu na
jednostkĊ objĊtoĞci roĞnie.
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Tabela 5. ĝrednie ceny oliwy z oliwek ekstra z pierwszego táoczenia w zaleĪnoĞci od wielkoĞci opakowania oraz
Ğrednie ceny poszczególnych asortymentów oliwy w placówkach delikatesowych na przykáadzie sklepu sieci
Alma, zá/litr
Table 5. Average extra virgin olive oil prices by size of packaging and average prices of selected olive oil types in
delicatessen store, PLN/l
Rodzaj oliwy
Ekstra

1l
41,90

0,75 l
39,42

Rafinowana
Z wytáoczyn
ĝrednia cena asortymentu

WielkoĞü opakowania
0,5 l
0,25 l
64,47
72,69
69,92
38,55
21,57
64,16

0,2 l
99,50

0,1 l
159,00

ħródáo: opracowanie wáasne.

SpoĪycie oliwy z oliwek w polskich gospodarstwach domowych
Oliwy wkraczają do polskiego menu doĞü wolno, stając siĊ gáównie substytutem
olejów w saáatkach, surówkach, czy sosach. Wedáug badaĔ Millward & Brown SMG/KRC
z 2007 r. 90% polskich konsumentów dodaje oliwĊ wyáącznie do saáatek [Masal 2008].
Tabela 6. SpoĪycie oliwy z oliwek w gospodarstwach domowych wedáug grup spoáeczno-ekonomicznych w latach
2000-2008, l/osobĊ/rok
Table 6. Consumption of olive oil in different socio-economic types of households in 2000-2008, l/person/year
Gospodarstwa domowe
Rok

pracowników
najemnych

rolników

pracujących na
wáasny
rachunek

2000

0,072

0,024

0,168

emerytów i
rencistów

utrzymujących siĊ z
niezarobkowych
Ĩródeá

ogóáem

0,084

0,036

0,072

2003

0,168

0,036

0,276

0,228

0,084

0,156

2004*

0,192

0,012

0,300

0,264

0,072

0,192

2005

0,156

0,024

0,288

0,240

0,084

0,180

2006

0,144

0,024

0,300

0,204

0,096

0,156

2007

0,156

0,036

0,348

0,216

0,132

0,180

2008

0,168

0,048

0,360

0,228

0,156

0,192

Zmiana 2000
do 2008, %

133

100

114

171

333

167

* - w roku 2004 wystĊpowaáa dodatkowa grupa pracowników uĪytkujących gospodarstwo rolne, dla której
spoĪycie wyniosáo 0,048 l/osobĊ/rok
ħródáo: [Laskowski 2010] oraz obliczenia wáasne.

PrzeciĊtne spoĪycie oliwy z oliwek w gospodarstwach domowych ogóáem w latach
2000-2008 zwiĊkszyáo siĊ ponad dwuipóákrotnie, z poziomu 0,072 l/osobĊ/rok do
0,192 l/osobĊ/rok (tab. 6). Na tle krajów europejskich spoĪycie oliwy z oliwek w Polsce
ksztaátuje siĊ na bardzo niskim poziomie. Jak wynika z danych FAO, w 2007 roku kraj nasz
pod wzglĊdem spoĪycia oliwy z oliwek zajmowaá wĞród wszystkich czáonków UE
przedostatnie miejsce ze spoĪyciem 120 g/osobĊ/rok. Mniejsza konsumpcja oliwy
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charakteryzowaáa jedynie LitwĊ (70 g/osobĊ/rok). NajwiĊksze spoĪycie wyróĪnia natomiast
trzy kraje: HiszpaniĊ, Wáochy i GrecjĊ (od blisko 12 kg do okoáo 16 kg/osobĊ/rok).
Stosunkowo wysokie spoĪycie cechuje równieĪ PortugaliĊ (4,9 kg/osobĊ/rok).
KoĔcząc omawianie kwestii spoĪycia warto wspomnieü o wydatkach áączących siĊ
z zakupem oliwy z oliwek. Mimo wysokiej ceny wydatki na oliwĊ nie mają wiĊkszego
udziaáu w wydatkach ogóáem polskich gospodarstw domowych, ani nawet w wydatkach
na ĪywnoĞü. W pierwszej poáowie 2009 roku wydatki na táuszcze roĞlinne stanowiáy 0,64%
ogóáu wydatków, przy czym na oliwĊ przeznaczono 0,03%. W wydatkach na ĪywnoĞü
oliwa stanowiáa 0,12%, podczas gdy táuszcze roĞlinne ogóáem ponad 2,5%.

Wnioski
W konkluzji niniejszej pracy moĪna sformuáowaĔ nastĊpujące gáówne wnioski.
1. PostĊpujący rozwój rynku oliwy z oliwek jest konsekwencją akcesji Polski do UE
i wáączenia naszego kraju w system jednolitego rynku europejskiego. Wpáyw na jego
rozwój ma równieĪ rosnąca ĞwiadomoĞü polskiego spoáeczeĔstwa w zakresie zaleĪnoĞci
wystĊpujących w obszarze ĪywnoĞü, Īywienie, zdrowie i prozdrowotne oddziaáywanie
oliwy z oliwek.
2. Z uwagi na wkraczanie na rynek oliwy z oliwek nowych uczestników wymaga on
Ğcisáego nadzoru, miĊdzy innymi Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów RolnoSpoĪywczych.
3. Wobec niskiego poziomu spoĪycia oliwy z oliwek w polskich gospodarstwach
domowych niezbĊdna jest jej popularyzacja jako produktu prozdrowotnego. W tym celu
Ğladem innych produktów (np. ryb) naleĪy pozyskiwaü fundusze z UE, które pozwolą na
sfinansowanie szeroko zakrojonej kampanii spoáecznej.
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EfektywnoĞü produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej
w latach 1989-20074
Efficiency of agricultural production in the European Union,
1989-2007
Synopsis. Ocena technicznej efektywnoĞci produkcji jest jednym z waĪniejszych zagadnieĔ
wzbudzających zainteresowanie ekonomistów od poáowy ubiegáego wieku. Jedną z metod
przydatnych w tym zakresie jest Data Envelopment Analysis (DEA), pozwalająca na oszacowanie
efektywnoĞci produkcji w oparciu o wyniki osiągane przez ustalony zbiór jednostek gospodarczych.
Celem niniejszej pracy jest analiza dynamiki zmian technicznej efektywnoĞci produkcji w sektorze
rolnictwa Unii Europejskiej (UE) z uwzglĊdnieniem czterech podstawowych czynników produkcji, tj.
pracy, ziemi, kapitaáu trwaáego i kapitaáu obrotowego. Dla oceny efektywnoĞci zastosowano analizĊ
DEA w odniesieniu do wyników ekonomicznych osiągniĊtych w latach 1989-2007 przez przeciĊtne
gospodarstwa reprezentujące wybrane regiony UE. Uzyskane przeciĊtne techniczne efektywnoĞci w
kolejnych latach badanego okresu dają podstawĊ dla wyznaczenia zmian efektywnoĞci w czasie, które
z kolei pozwalają na uchwycenie róĪnic technologii produkcji na poziomie poszczególnych krajów
lub ich grup. RozwaĪania te uzupeánia dyskusja oparta na klasycznej analizie wykorzystania
podstawowych czynników produkcji rolniczej.
Sáowa kluczowe: efektywnoĞü techniczna, rolnictwo, UE, DEA.
Abstract. The evaluation of technical efficiency of production has been a major issue of interest for
economists since the 1950's. One of useful methods in that respect is Data Envelopment Analysis
(DEA) which facilitates estimation of production efficiency based on results obtained by a specific set
of economic entities. The aim of this study is to analyze dynamics of changes in technical efficiency
of production in the agricultural sector of the European Union (EU), including four basic production
factors, i.e. labour, land, fixed capital and working capital. For the evaluation of efficiency, the DEA
method was applied with reference to the economic output generated in the period of 1989-2007 by
average farms representative for selected EU regions. Efficiency values estimated in this way
constituted a basis for the determination of efficiency changes in time, which in turn made it possible
to identify differences in production technology in particular countries or groups of countries. These
considerations were supplemented with a discussion based on the classical analysis of utilization of
basic production factors in agriculture.
Key words: technical efficiency, agriculture, EU, DEA.
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Wprowadzenie
Od początków powstania Unii Europejskiej (UE) dąĪono do wyrównywania róĪnic
pomiĊdzy jej czáonkami, wspierając bądĨ to kraje sáabsze ekonomicznie, bądĨ
wspomagając okreĞlone sektory gospodarcze. W szczególnoĞci zadaniem Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) jest nie tylko zapewnienie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, ale równieĪ, w
kolejnych reformach, zwiĊkszenie aktywnoĞci zawodowej spoáeczeĔstw wiejskich oraz
poprawa efektywnoĞci produkcji rolniczej [patrz np. CzyĪewski i Henisz-Matuszczak
2004].
Celem pracy jest analiza dynamiki zmian tzw. technicznej efektywnoĞci produkcji
rolniczej, z uwzglĊdnieniem podstawowych czterech czynników produkcji, tj. pracy, ziemi,
kapitaáu trwaáego i kapitaáu obrotowego. AnalizĊ tĊ oparto na wynikach ekonomicznych
osiągniĊtych w latach 1989-2007 przez przeciĊtne gospodarstwa reprezentujące wybrane
regiony UE. Bardziej szczegóáową charakterystykĊ danych ekonomiczno-statystycznych
zawarto w sekcji drugiej.
EstymacjĊ technicznej efektywnoĞci produkcji rolniczej w poszczególnych regionach
przeprowadzono przy uĪyciu jednej z metod wystĊpujących pod wspólnym akronimem
DEA (Data Envelopment Analysis) [patrz np. Thanassoulis, Portela i Despiü 2008]. Metody te
oparte są na zasadach programowania matematycznego. WyróĪnia je prostota zaáoĪeĔ i
moĪliwoĞü bezpoĞredniego uwzglĊdnienia zarówno wielu nakáadów jak i wielu produktów.
WiĊcej informacji o samej koncepcji technicznej efektywnoĞci jak równieĪ o metodach
DEA przedstawiono w sekcji trzeciej. Dwie kolejne sekcje poĞwiĊcono wynikom
przeprowadzonych analiz, natomiast w sekcji ostatniej, szóstej, zawarto kilka wniosków
odnoszących siĊ do skutecznoĞci stosowania podstawowych zaáoĪeĔ WPR.

Dane
Dane ekonomiczno-statystyczne zaczerpniĊto z bazy publikowanej rokrocznie przez
agendĊ FADN (Farm Accountancy Data Network). Badaniami objĊto kraje, które
funkcjonowaáy w ramach Unii Europejskiej (UE) w caáym okresie od roku 1989 do roku
2007. W rezultacie badaniu poddano 86 regionów reprezentujących FrancjĊ (FRA, 22
regiony), Niemcy (DEU, 9 regionów zachodnich), Wáochy (ITA, 21), HiszpaniĊ (ESP, 14),
Wielką BrytaniĊ (UK, 6), GrecjĊ (ELL, 4), PortugaliĊ (POR, 5), BelgiĊ (BE, 1),
Luksemburg (LU, 1), HolandiĊ (NE, 1), DaniĊ (DA, 1) i IrlandiĊ (IR, 1). Jako jednostki
sprawozdawcze, zgodnie z metodyką FADN, przyjĊto przeciĊtne gospodarstwa
reprezentujące poszczególne regiony w kolejnych latach.
OcenĊ efektywnoĞci przeprowadzono na podstawie danych o uĪyciu czterech
czynników produkcji, tj. pracy, ziemi, kapitaáu trwaáego i kapitaáu obrotowego, oraz jednej
zmiennej wynikowej reprezentującej wartoĞü produkcji rolniczej. Praca (w nomenklaturze
FADN zmienna oznaczona symbolem SE011) zostaáa wyraĪona liczbą roboczogodzin, a
ziemia (SE025) liczbą hektarów powierzchni uĪytków rolnych. ZuĪycie kapitaáu trwaáego
wyraĪono przez odpisy amortyzacyjne (SE360) w odniesieniu do kaĪdego roku
obliczeniowego, natomiast nakáady bieĪące wyznaczono przez róĪnicĊ pomiĊdzy wartoĞcią
caákowitą nakáadów (SE270), a sumą wynagrodzeĔ (SE370) i amortyzacji kapitaáu trwaáego
(SE360). Wyniki produkcji rolniczej wyraĪono ich wartoĞcią áączną (SE0131). Zmienna ta
jest sumą wartoĞci produkcji roĞlinnej, zwierzĊcej oraz przychodów wynikających z

29

pozostaáych rolniczych dziaáalnoĞci produkcyjnych, z wyáączeniem dochodów
wynikających z wszelkiego rodzaju dopáat.
NaleĪy podkreĞliü, Īe trzy zmienne wartoĞciowe, tj. wartoĞü produkcji oraz kapitaá
trwaáy i obrotowy, wyraĪono w tysiącach euro w cenach staáych z roku 2000,
uwzglĊdniając roczne krajowe wskaĨniki inflacji w odniesieniu do poszczególnych
nakáadów. WskaĨniki te zaczerpniĊto z raportu agencji Eurostat. Przeliczenie to pozwala
wymienione zmienne traktowaü jako syntetyczne agregaty, odpowiednio wartoĞci produkcji
oraz nakáadów kapitaáowych, tj. kapitaáu trwaáego i obrotowego.

EfektywnoĞü techniczna
Za prekursora metod DEA uznaje siĊ Farrella [1957], którego koncepcje zostaáy
nastĊpnie twórczo rozwiniĊte przez Charnesa, Coopera i Rhodesa [1978]. WiĊcej
szczegóáów na temat historii powstania DEA moĪna znaleĨü w interesującej pracy
Førsunda i Sarafoglou [2002].
Szczegóáowe sformuáowanie metody DEA zaleĪy od ustalenia dwóch zaáoĪeĔ.
Pierwsze dotyczy typu analizy, która moĪe byü zorientowana na maksymalizacjĊ wyników
przy ustalonym poziomie nakáadów, lub odwrotnie, zorientowana na minimalizacjĊ
nakáadów przy ustalonym poziomie wyników. Drugie zaáoĪenie dotyczy zwrotu ze skali,
który moĪe byü proporcjonalny (CRS, Constant Returns to Scale) lub zmienny (VRS,
Variable Returns to Scale). W przypadku metody DEA w wariancie CRS zorientowanej na
wyniki ocena efektywnoĞci technicznej i-tego producenta w zbiorze n producentów
wymaga rozwiązania problemu optymalizacyjnego postaci:
maxEi,Oi Ei;

przy warunkach: YOi t Eiyi, xi t XOi, Oi t 0,

gdzie xi reprezentuje wektor nakáadów, a yi wektor wyników i-tego producenta, natomiast
X i Y są macierzami záoĪonymi z wektorów nakáadów i odpowiednio wyników wszystkich
producentów w próbie. Oszacowana efektywnoĞü i-tego producenta jest równa odwrotnoĞci
uzyskanej wartoĞü zmiennej skalarnej Ei, tj. TEO(i) =1/Ei.
NaleĪy tu wyjaĞniü, Īe kaĪdy wektor Oi wyznacza pewną kombinacjĊ liniową
wszystkich procesów (producentów) w próbie. TĊ kombinacjĊ charakteryzuje wektor
nakáadów XOi oraz wektor wyników YOi. JeĪeli w wynikowym wektorze Oi wszystkie
skáadowe są zerami z wyjątkiem i-tej, równej jednoĞci, to XOi = xi oraz YOi = yi. Wtedy Ei =
1 i proces (xi, yi) jest w peáni (w 100%) efektywny. Taki proces jest procesem wzorcowym
(liderem). JeĪeli dla jakiegoĞ procesu, powiedzmy j-tego, Ej > 1, to proces (xj, yj) nie jest
technicznie efektywny, co oznacza, Īe w próbie są procesy od niego bardziej efektywne, a
TEO(j) wskazuje na moĪliwą skalĊ proporcjonalnego powiĊkszenia wielkoĞci wektora
wyników tego procesu przy nie powiĊkszaniu wektora nakáadów. Uzyskany wskaĨnik
efektywnoĞci TEO(j) jest tu wyznaczony poprzez porównanie tego procesu nie tylko ze
wszystkimi procesami obserwowanymi w próbie, ale takĪe ze wszystkimi ich
kombinacjami liniowymi o nieujemnych wspóáczynnikach. Wektor Oj wyznacza tu proces
(XOj YOj), który jest najlepszą kombinacją wszystkich procesów wzorcowych w próbie
(najlepszą praktyką), z którą proces (xj, yj) jest w efekcie koĔcowym porównany. Jak áatwo
zauwaĪyü, uzyskane tą metodą efektywnoĞci mają charakter wzglĊdny, bo odnoszą siĊ
tylko do wyników tych producentów, których uwzglĊdniono w badaniu, i mogą mieü
szersze znaczenie, jeĪeli próba jest dostatecznie bogata i reprezentatywna.

30

Osáabienie zaáoĪenia o staáym zwrocie ze skali (CRS) i przyjĊcie zaáoĪenia o
zmiennym zwrocie ze skali (VRS) powoduje koniecznoĞü uzupeánienia problemu
optymalizacyjnego o dodatkowy warunek, Īe suma skáadowych wektora O jest równa
jednoĞci. Ta zmiana skutkuje zwykle wiĊkszą liczbą technologii wzorcowych i
zwiĊkszeniem ocen technicznej efektywnoĞci. Taki efekt wynika z innego sposobu
opakowania danych, które w przypadku zaáoĪenia CRS jest stoĪkiem wypukáym, a w
przypadku zaáoĪenia VRS jest ciaĞniejsze, bo wyznaczone przez najmniejszą powáokĊ
wypukáą. WiĊcej uwag na temat metod DEA moĪna znaleĨü w monografii Coelli, Rao,
O’Donnella i Battese [2005].
NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe tak okreĞlone wskaĨniki, jeĞli wyznaczone w kolejnych
okresach, umoĪliwiają wyznaczenie zmiany technicznej efektywnoĞci, jak równieĪ zmiany
efektywnoĞci skali, które to wielkoĞci wraz ze wskaĨnikiem zmiany technologii wchodzą w
skáad indeksu TFP Malmquista (TFP, total factor productivity). Peániejsze omówienie tego
indeksu, a takĪe innych ogólnych wskaĨników produktywnoĞci moĪna znaleĨü w pracy
Simara i Wilsona [2008].

Dynamika efektywnoĞci technicznej
W podjĊtym badaniu estymacjĊ efektywnoĞci technicznej prowadzono metodą DEA,
zorientowaną na wyniki przy zaáoĪeniu zmiennej stopy zwrotu ze skali. W dalszym ciągu
zamiast okreĞlenia „zorientowana na wyniki efektywnoĞü techniczna zakáadająca zmienną
stopĊ zwrotu ze skali” bĊdziemy uĪywaü po prostu terminu efektywnoĞü. OcenĊ
efektywnoĞci wyznaczono dla kaĪdego spoĞród 86 regionów w kaĪdym roku badanego
okresu. Uzyskane w ten sposób efektywnoĞci uĞredniono, áącząc regiony w grupy ze
wzglĊdu na ich przynaleĪnoĞü paĔstwową lub poáoĪenie geograficzne. W rezultacie jedną
grupĊ tworzą regiony Belgii, Luksemburga, Holandii i Danii oraz osobną grupĊ regiony
Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pozostaáe regiony stanowią grupy zgodnie z ich
przynaleĪnoĞcią paĔstwową. W tabeli 1 zawarto zestawienie Ğrednich efektywnoĞci
produkcji rolniczej w wyróĪnionych krajach i ich grupach w caáym badanym okresie.
W ostatnich dwóch kolumnach tabeli 1 podano Ğrednie wartoĞci efektywnoĞci z caáego
badanego okresu oraz liczby regionów wzorcowych (liderów) w kolejnych latach. Ostatnie
dwa wiersze zawierają natomiast przeciĊtne efektywnoĞci w krajach (grupach) oraz
odchylenia standardowe wyznaczone dla efektywnoĞci z kolejnych lat w poszczególnych
krajach (grupach). PoniewaĪ odchylenie standardowe moĪna tu traktowaü jako miarĊ
zmiennoĞci efektywnoĞci w czasie, wiĊc relatywnie maáa wartoĞü tej statystyki odnotowana
w Belgii, Danii, Holandii i Luksemburgu oznacza w miarĊ stabilną dynamikĊ efektywnoĞci
w tych krajach. Z kolei w Portugalii i Grecji zmiennoĞü efektywnoĞci okazaáa siĊ duĪo
wiĊksza, a jej wartoĞü przeciĊtna znacznie mniejsza. ZaleĪnoĞci te ilustrują wykresy na
rysunku 1.
W wykresach dynamiki zmian efektywnoĞci przedstawionych na rysunku 1 moĪna
wyróĪniü cztery okresy. W pierwszym, obejmującym lata 1989-1992, zmiany efektywnoĞci
są niewielkie, z wyjątkiem Hiszpanii, gdzie zmiany byáy relatywnie najwiĊksze. Okres
drugi, obejmujący lata 1993-1999, charakteryzuje wyraĨny spadek efektywnoĞci w
wiĊkszoĞci krajów z wyjątkiem grupy krajów najlepszych pod wzglĊdem efektywnoĞci
(Belgia, Dania, Holandia i Luksemburg). Spadek ten byá najwiĊkszy w Grecji i Portugalii,
gdzie efektywnoĞü produkcji zmniejszyáa siĊ o okoáo jedną czwartą. SytuacjĊ tĊ moĪna
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wiązaü z wprowadzoną w 1992 roku reformą MacSharry'ego, w wyniku której nastąpiáa
likwidacja dotacji do cen produktów rolnych w zamian za bezpoĞrednie opáaty
wyrównawcze Ğwiadczone na rzecz rolników, lecz niezwiązane z wielkoĞcią produkcji.
ObniĪono teĪ ceny skupu niektórych produktów rolnych, tak aby zbliĪyü je do cen na
rynkach Ğwiatowych. Nie bez znaczenia byáo teĪ wprowadzenie systemu przymusowego
ugorowania ziemi.
Tabela 1. ĝrednie techniczne efektywnoĞci produkcji rolniczej w Unii Europejskiej w latach 1989-2007
Table 1. Average technical efficiencies of agricultural production in the EU, 1989-2007
Kraj
Rok

BE+DA+
LU+NE

ESP

ITA

FA

DEU

ELL

UK+IR

POR

ĝrednia
UE

Liczba
liderów

1989

0,889

0,842

0,847

0,802

0,727

0,959

0,757

0,816

0,820

21

1990

0,896

0,868

0,839

0,813

0,726

0,895

0,707

0,824

0,819

22

1991

0,901

0,783

0,890

0,819

0,772

0,914

0,749

0,844

0,830

20

1992

0,880

0,938

0,849

0,839

0,820

0,880

0,765

0,820

0,852

24

1993

0,942

0,941

0,847

0,860

0,789

0,930

0,753

0,676

0,850

20

1994

0,929

0,876

0,845

0,863

0,789

0,898

0,769

0,733

0,842

17

1995

0,953

0,910

0,868

0,848

0,822

0,884

0,740

0,660

0,847

18

1996

0,968

0,931

0,851

0,851

0,831

0,774

0,720

0,624

0,840

18

1997

0,939

0,918

0,812

0,842

0,821

0,764

0,763

0,602

0,825

18

1998

0,951

0,897

0,748

0,799

0,801

0,673

0,718

0,559

0,783

19

1999

0,926

0,836

0,681

0,727

0,799

0,632

0,661

0,583

0,732

15

2000

0,969

0,879

0,775

0,832

0,868

0,639

0,760

0,661

0,811

19

2001

0,956

0,934

0,882

0,816

0,835

0,704

0,782

0,533

0,835

19

2002

0,926

0,913

0,875

0,872

0,832

0,675

0,755

0,544

0,840

23

2003

0,959

0,905

0,835

0,878

0,852

0,698

0,781

0,566

0,839

16

2004

0,899

0,892

0,775

0,810

0,829

0,655

0,703

0,498

0,787

17

2005

0,917

0,885

0,883

0,832

0,848

0,717

0,740

0,657

0,836

20

2006

0,913

0,882

0,885

0,859

0,807

0,670

0,750

0,711

0,840

18

2007

0,881

0,874

0,792

0,774

0,772

0,621

0,688

0,597

0,775

16

ĝrednia roczna

0,926

0,890

0,830

0,828

0,807

0,767

0,740

0,658

0,821

Odchylenie
standardowe

0,037

0,095

0,087

0,065

0,052

0,124

0,060

0,163

0,085

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Trzeci okres obejmuje kolejne cztery lata do roku 2003. W tym okresie nastąpiáo
odbudowanie efektywnoĞci z lat wczeĞniejszych, choü nie w jednakowym stopniu w
poszczególnych krajach. Z kolei ostatni okres, obejmujący lata 2004-2007, wyróĪnia siĊ
duĪymi wahaniami. Znaczące zmniejszenie efektywnoĞci miaáo miejsce w latach, w
których nastąpiáy kolejne rozszerzania Unii Europejskiej, tj. w roku 20045 i 20076.
5
6

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, àotwa, Malta, Polska, Sáowacja, Sáowenia i WĊgry.
Rumunia i Buágaria.
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PoniewaĪ kaĪde takie rozszerzenie wywoáuje w pewnym stopniu zachwianie równowagi w
zakresie cen czynników wytwórczych i produktów rolnych, wiĊc w efekcie mogą
powstawaü zawirowania w efektywnoĞci produkcji, która po okresie spadku wraca do
poprzedniego poziomu.
W podsumowaniu caáego okresu naleĪy odnotowaü wyraĨną polaryzacjĊ krajów pod
wzglĊdem efektywnoĞci produkcji rolniczej. JeĪeli w roku 1989 róĪnica pomiĊdzy krajami
o najwyĪszej i najniĪszej efektywnoĞci nie przekraczaáa 25%, to w latach 1999 i 2004,
najwiĊkszych spadków efektywnoĞci, róĪnica ta przekroczyáa juĪ poziom 40%. W
nastĊpnych latach nastąpiáo zmniejszenie tak znacznych dysproporcji, jednak do 2007 roku
nie zostaá osiągniĊty poziom z roku 1989.
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Rys. 1. Zmiany technicznej efektywnoĞci produkcji
rolniczej w Unii Europejskiej w latach 1989-2007

Rys. 2. Zmiany wartoĞci produkcji rolniczej w UE w
latach 1989-2007, ceny staáe roku 2000, 1000€

Fig. 1. Changes in technical efficiency of agricultural
production in the European Union, 1989-2007

Fig. 2. Changes in agricultural production value in the
EU, 1989-2007, fixed prices of 2000, 1000 €

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych FADN oraz EUROSTAT.

Na przestrzeni caáego badanego okresu moĪna równieĪ zaobserwowaü pewne
podobieĔstwa dynamiki przeciĊtnego poziomu efektywnoĞci produkcji rolniczej w
poszczególnych krajach. I tak, pomijając pierwszy okres moĪna mówiü o wyrównanym i
podobnym przebiegu efektywnoĞci w grupie krajów o najwiĊkszej efektywnoĞci (Belgia,
Dania, Holandia i Luksemburg) oraz Hiszpanii. O podobnym przebiegu, ale na nieco
niĪszym poziomie, moĪna mówiü takĪe w odniesieniu do Francji, Niemiec, Wáoch,
Wielkiej Brytanii z Irlandią. Natomiast w przypadku Portugalii i Grecji naleĪy odnotowaü
najwiĊksze wahania i najwiĊksze spadki w efektywnoĞci produkcji rolniczej.

EfektywnoĞü a uĪycie nakáadów
W przeprowadzonej analizie efektywnoĞci produkcji rolniczej ujĊto cztery
podstawowe nakáady, tj. pracĊ, ziemiĊ, kapitaá trwaáy i kapitaá obrotowy. ChociaĪ
zastosowana metoda DEA w odniesieniu do poszczególnych lat badanego okresu
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uwzglĊdnia wielkoĞci tych nakáadów, to jednak analiza indywidualnych dynamik zmian ich
wykorzystania jest waĪna, gdyĪ pozwala oceniü efekty podejmowanych decyzji
makroekonomicznych. Dla ich wyjaĞnienia przydatne są wykresy charakteryzujące
wielkoĞü produkcji rolniczej, przedstawione na rysunku 2, jak i wykresy pracocháonnoĞci,
ziemiocháonnoĞci, kapitaáocháonnoĞci i nakáadocháonnoĞci, przedstawione na rysunkach 36. NaleĪy w tym miejscu podkreĞliü, Īe zarówno wielkoĞü produkcji, jak i poziom kapitaáu
obrotowego i trwaáego zostaáy skorygowane pod wzglĊdem zmian ich cen jakie nastąpiáy w
kolejnych latach badanego okresu.
Wykresy zmian wartoĞci produkcji rolniczej pokazują, Īe w grupie krajów o
najwiĊkszej efektywnoĞci produkcji, tj. Holandii, Danii, Belgii, Luksemburgu, odnotowano
staáy wzrost zawdziĊczany gáównie dwóm pierwszym wymienionym krajom. Podobny
wzrost, ale w nieco mniejszym stopniu, odnotowano w Niemczech, Francji oraz w grupie
Wielka Brytania z Irlandią. DuĪo niĪszym poziomem produkcji rolniczej i mniejszym
tempem wzrostu odznaczaáo siĊ rolnictwo hiszpaĔskie i wáoskie. PrzeciĊtne gospodarstwa
funkcjonujące w Grecji i Portugalii wyróĪnia natomiast najniĪszy poziom produkcji
rolniczej, przy czym produkcja w Portugalii odznaczaáa siĊ duĪą stabilnoĞcią, z
nieznacznym wzrostem odnotowanym dopiero po roku 2000, natomiast produkcjĊ w Grecji
charakteryzowaáa staáa tendencja spadkowa. Takie zmiennoĞci naleĪy mieü na uwadze
przechodząc do bardziej szczegóáowej analizy dynamiki zmian wykorzystania
podstawowych nakáadów.
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Rys. 3. PracocháonnoĞü produkcji rolniczej w UE w
latach 1989-2007, 100h/1000€ wartoĞci produkcji

Rys. 4. ZiemiocháonnoĞü produkcji rolniczej w UE w
latach 1989-2007, ha UR/1000€ wartoĞci produkcji

Fig. 3. Labour intensity of agricultural production in the EU,
1989-2007, 100h/1000€ of production value

Fig. 4. Land use intensity in agricultural production in
the EU, 1989-2007, hectare agricultural land/1000€ of
production value

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Z wykresów na rysunku 3 wynika, Īe we wszystkich krajach nastąpiáo obniĪenie
pracocháonnoĞci mierzonej liczbą roboczogodzin (w 100h) przypadających na 1000€
produkcji rolniczej. Nieco sáabsze tempo ograniczania pracocháonnoĞci odnotowano w
przypadku rolnictwa wáoskiego i hiszpaĔskiego. Natomiast przeciĊtne gospodarstwa
Francji, Niemiec, grupie Wielka Brytania z Irlandią oraz grupie krajów zaliczonych do
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mających najbardziej efektywne rolnictwo, charakteryzowaáy siĊ najniĪszym poziomem
zaangaĪowania siáy roboczej w przeliczeniu na wielkoĞü osiąganej produkcji. Z kolei
najsilniejszy spadek odnotowano w Portugalii, gdzie na przestrzeni badanego okresu
pracocháonnoĞü zmniejszyáa siĊ blisko o poáowĊ, zwáaszcza w latach 2000-2002. Warto tu
zauwaĪyü, Īe na zmiany te miaá wpáyw zarówno spadek zatrudnienia w rolnictwie jak i
wzrost wartoĞci produkcji widoczny z wykresu na rysunku 2. W analizowanej grupie
krajów jedynym wyjątkiem jest rolnictwo greckie, gdzie nastąpiá wyraĨny wzrost
pracocháonnoĞci. Oznacza to pogorszenie wydajnoĞci, powodowane zmniejszaniem
produkcji, widocznym na wykresie rysunku 2, któremu nie towarzyszyáo zmniejszanie
zatrudnienia.
WĞród analizowanych krajów widaü wyraĨny podziaá na dwie zasadnicze grupy:
krajów strefy umiarkowanej i krajów strefy Ğródziemnomorskiej. Podziaá ten w zasadniczy
sposób determinuje charakter produkcji i tym samym wpáywa na róĪny stopieĔ
zaangaĪowania nakáadów. OsiągniĊta pod koniec badanego okresu pracocháonnoĞü
produkcji rolniczej krajów strefy umiarkowanej nie przekracza 40h na 1000€ wartoĞci
produkcji. Natomiast w krajach strefy Ğródziemnomorskiej jest co najmniej dwukrotnie
wyĪsza i wynosi okoáo 80h w Hiszpanii i Wáoszech, ponad 160h w Portugalii i aĪ 200h w
Grecji.
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Rys. 5. Amortyzacja roczna jako miernik
kapitaáocháonnoĞci produkcji rolniczej w UE w latach
1989-2007, 1000€/1000€ wartoĞci produkcji

Rys. 6. Zmiany nakáadocháonnoĞci produkcji rolniczej
w UE w latach 1989-2007, 1000€/1000€

Fig. 5. Annual depreciation as a measure of capital
intensity of agricultural production in the EU, 1989-2007,
1000€/1000€ of production value

Fig. 6. Changes of working capital intensity of agricultural
production in the EU, 1989-2007, 1000€/1000€

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Na rysunku 4 przedstawiono wykresy zmian wykorzystania ziemi mierzone
stosunkiem wielkoĞci areaáu uĪytków rolnych (w ha) przypadających na 1000€ wartoĞci
produkcji rolniczej. Ten wskaĨnik jest stosunkowo najbardziej stabilny i nie daje podstaw
do jednoznacznego wskazania kierunku zmian z wyjątkiem rolnictwa greckiego, gdzie daá
siĊ odnotowaü wyraĨny wzrost powodowany spadkiem wielkoĞci produkcji (patrz wykresy
na rysunku 2). WĞród pozostaáych krajów moĪna wyodrĊbniü grupy o zbliĪonym poziomie
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ziemiocháonnoĞci. Pierwszą stanowią kraje o ziemiocháonnoĞci najniĪszej, na poziomie
okoáo 0,40 ha na 1000€ wartoĞci produkcji rolniczej. Do tej grupy naleĪą Wáochy, Niemcy
oraz Belgia z Danią, Holandią i Luksemburgiem. Drugą grupĊ stanowią kraje o
zaangaĪowaniu ziemi na poziomie okoáo 0,70 ha na 1000€ wartoĞci produkcji. Są tu
Francja i Hiszpania. Najbardziej ekstensywna gospodarka ziemią prowadzona jest w
Portugalii i Wielkiej Brytanii z Irlandią. PowyĪszy podziaá nie jest uwarunkowany strefami
klimatycznymi, lecz raczej zasobami ziemi jakimi dysponują kraje z przeznaczeniem na
zaspokojenia podstawowych potrzeb ĪywnoĞciowych. Przy wiĊkszych zasobach ziemi
przypadających na jednego mieszkaĔca moĪna prowadziü produkcje bardziej ekstensywną.
DynamikĊ zmian wykorzystania kapitaáu trwaáego, mierzonego wartoĞcią amortyzacji
(w 1000€) przypadającej na 1000€ wartoĞci produkcji, przedstawiają wykresy na rysunku
5. W wiĊkszoĞci krajów koszt zaangaĪowania kapitaáu trwaáego w caáym badanym okresie
mieĞciá siĊ w granicach od 500€ do 800€ na 1000€ wartoĞci produkcji i wykazywaá znaczną
stabilizacjĊ, przy czym w rolnictwie niemieckim i brytyjsko-irlandzkim zaznaczyá siĊ trend
spadkowy, we francuskim koszt ten utrzymywaá siĊ na staáym poziomie, a we Wáoszech i
Portugalii oraz w grupie krajów skáadającej siĊ z Holandii, Danii, Belgii i Luksemburga, po
początkowym wzroĞcie nastąpiá spadek. Jedyny wyjątek stanowi tu Hiszpania i Grecja. W
rolnictwie hiszpaĔskim koszt amortyzacji kapitaáu trwaáego na jednostkĊ produkcji w
caáym badanym okresie zredukowano o ponad poáowĊ, z 600€ do okoáo 250€ na 1000€
wartoĞci produkcji. Natomiast w rolnictwie greckim do roku 1993 koszty amortyzacji jako
surogat kapitaáocháonnoĞci utrzymywaáy siĊ na poziomie okoáo 500€, po czym nastąpiá
istotny wzrost, aby w roku 2007 osiągnąü poziom porównywalny z innymi krajami.
Ostatnim rozwaĪanym nakáadem jest kapitaá obrotowy, którego uĪycie na 1000€
wartoĞci produkcji rolniczej wydaje siĊ najbardziej zróĪnicowane. Podobnie jak w
przypadku pracocháonnoĞci, widoczny jest tu podziaá na dwie grupy: kraje strefy
umiarkowanej i strefy Ğródziemnomorskiej. Kraje o niskim poziomie pracocháonnoĞci,
takie jak Niemcy, Francja, Belgia z Holandią i Luksemburgiem oraz Wielka Brytania z
Irlandią charakteryzuje wysoki poziom nakáadocháonnoĞci. I odwrotnie, w krajach strefy
Ğródziemnomorskiej o wyĪszej pracocháonnoĞci, nakáady kapitaáu obrotowego są mniejsze.
Potwierdza to substytucyjny charakter związku pomiĊdzy tymi czynnikami wytwórczymi.
WyĪszą wydajnoĞü pracy moĪna bowiem osiągnąü stosując bardziej intensywne metody
produkcji, co wymaga wiĊkszych nakáadów kapitaáu obrotowego zwáaszcza na
finansowanie wdroĪeĔ postĊpu biologicznego.
Odnotowaü naleĪy równieĪ zauwaĪalną tendencjĊ spadkową nakáadocháonnoĞci w
rolnictwie niemieckim, duĔskim i krajach Beneluksu, a od roku 1989 takĪe w rolnictwie
brytyjskim i irlandzkim. MoĪna powiedzieü, Īe w tych krajach po „przesyceniu” produkcji
rolniczej kapitaáem obrotowym nastĊpowaáa racjonalizacja w jego wykorzystaniu.

Wnioski
Przedstawione zaleĪnoĞci pokazują, Īe utrzymywanie wysokiej efektywnoĞci w
sektorze rolniczym jest moĪliwe dziĊki bardzo niskiemu zapotrzebowaniu na ziemiĊ i pracĊ
oraz systematycznemu zmniejszaniu uĪycia kapitaáu trwaáego w przeliczeniu na wielkoĞü
produkcji.
Ziemia jest oczywiĞcie zasobem ograniczonym, co siĊ wiąĪe z brakiem moĪliwoĞci
zwiĊkszania uĪycia ziemi w produkcji rolniczej. WyjaĞnia to charakterystyczny, raczej
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ustabilizowany poziom ziemiocháonnoĞci w caáym analizowanym okresie prawie we
wszystkich badanych krajach. W przypadku pozostaáych nakáadów moĪliwoĞci zmian są
znacznie wiĊksze. Z tego wzglĊdu poprawa efektywnoĞci moĪe nastĊpowaü poprzez
zmniejszanie pracocháonnoĞci i równoczesne zmniejszanie zaangaĪowania kapitaáu
trwaáego, przy jednoczesnym wzroĞcie nakáadów na postĊp biologiczny, jak równieĪ
techniczny i organizacyjny. Zmniejszanie pracocháonnoĞci i kapitaáocháonnoĞci
odnotowano we wszystkich krajach z wyjątkiem rolnictwa greckiego.
ZaangaĪowanie kapitaáu obrotowego nie jest tak jednoznaczne. W krajach strefy
umiarkowanej, gdzie poziom uĪycia kapitaáu na jednostkĊ produkcji koĔcowej byá
stosunkowo wysoki, odnotowano spadek nakáadocháonnoĞci w caáym badanym okresie lub
w jego drugiej poáowie. W krajach strefy Ğródziemnomorskiej, gdzie poziom
nakáadocháonnoĞci byá znacznie niĪszy, daje siĊ zauwaĪyü sáabą tendencjĊ wzrostową.
W podsumowaniu moĪna stwierdziü, Īe niska efektywnoĞü produkcji rolniczej jest
zdeterminowana w pierwszej kolejnoĞci wysoką pracocháonnoĞcią. MoĪe to wskazywaü na
trudnoĞci w restrukturyzacji tego sektora gospodarki, która musi uwzglĊdniaü nie tylko
efekty produkcyjne, ale równieĪ aspekty spoáeczne. Poprawa efektywnoĞci w rolnictwie
jest osiągana poprzez zmniejszanie pracocháonnoĞci, której towarzyszy zwiĊkszanie
intensywnoĞci produkcji rolniczej i przestawianie jej na produkcjĊ o charakterze
przemysáowym. Zmiany takie wymuszaáa reforma MacSharry’ego z roku 1992. Jej efekty
moĪna odnotowaü przede wszystkim w rolnictwie Niemiec, Francji i grupy krajów
obejmującej BelgiĊ z Luksemburgiem, Holandią i Danią. W rolnictwie greckim i
portugalskim poprawa efektywnoĞci jednak nie nastąpiáa. Taki stan rzeczy w Portugalii,
gdzie znacznie zmniejszono pracocháonnoĞü, moĪe wynikaü z relatywnie duĪego wzrostu
zaangaĪowania kapitaáu w pierwszej poáowie badanego okresu, któremu nie towarzyszyá
wzrost wielkoĞci produkcji. Natomiast w rolnictwie greckim gáówną przyczynĊ niskiej
efektywnoĞci moĪna upatrywaü w wysokiej pracocháonnoĞci, która wyraĨnie wzrastaáa w
caáym okresie, co przy wzroĞcie kosztu pracy zapewne nie stwarzaáo dogodnych warunków
do dokonywania gáĊbszych zmian. Stąd opóĨniony wzrost w zaangaĪowaniu kapitaáu
trwaáego, który nastąpiá dopiero po roku 1995, oraz niewielki postĊp w zaangaĪowaniu
kapitaáu obrotowego.
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PaĔstwowe wsparcie przedsiĊbiorstw sektora rolnego Biaáorusi
The state support for the enterprises of agrarian sector in
Byelorussia
Synopsis. Artykuá koncentruje siĊ na zagadnieniu paĔstwowego wsparcia dla przedsiĊbiorstw sektora
rolnego z wykorzystaniem finansowania budĪetowego, ulgowego opodatkowania, regulowania
taryfowego i celnego, ksztaátowania cen i innych instrumentów. Gáówną uwagĊ poĞwiĊcono
problemowi nieefektywnego wykorzystania Ğrodków scentralizowanego wsparcia finansowego.
Zaproponowano ograniczenie kanaáów wsparcia paĔstwowego i popieranie najbardziej efektywnych
form i rodzajów produkcji.
Sáowa kluczowe: wsparcie paĔstwowe, finansowanie budĪetowe.
Abstract. Problems of the state support for the agricultural enterprises by methods of budgetary
financing, preferential taxation, tariff and customs regulations and price controls are considered. The
basic attention is given to the problem of inefficient use of means in the centralized support fund. The
author suggests to reduce expenses of the state support and to those supporting the most effective
forms and branches of production.
Key words: state support, budgetary financing.

Wprowadzenie
Rozwój kompleksu rolno-spoĪywczego jest jednym z kluczowych kierunków dziaáaĔ
rządu wspóáczesnego paĔstwa. Zapewnienie ludnoĞci zaopatrzenia w ĪywnoĞü o
odpowiedniej jakoĞci i cenie jest jednym z czynników stabilnoĞci socjalno-ekonomicznej
kaĪdego spoáeczeĔstwa. W tym celu rządy stosują kompleksowe systemy wsparcia sektora
rolno-spoĪywczego, obejmujące sferĊ ksztaátowania cen, opodatkowania, kredytowania i
regulowania celnego, przyczyniając siĊ do wzrostu wydajnoĞci pracy, rozwoju
technicznego, informatycznego i socjalnego wsi.
Obecnie istniejący system paĔstwowego regulowania gospodarki na wsi we
wszystkich ekonomicznie rozwiniĊtych krajach ksztaátowaá siĊ przez wiele dziesiĊcioleci.
Punktem wyjĞcia w jakoĞciowym przesuniĊciu w regulowaniu sektora rolnego przez
paĔstwo jest początek lat 30-tych XX stulecia, kiedy gáĊboki kryzys agrarny, pokrywający
siĊ z kryzysem przemysáowym, wymusiá koniecznoĞü interwencji paĔstwa w gospodarkĊ
rolną. Stopniowo interwencja stawaáa siĊ coraz bardziej róĪnorodna, intensywna i nabieraáa
nowego ksztaátu. Gáównym celem staáo siĊ podtrzymywanie dochodów producentów
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rolnych na poziomie dochodów producentów w innych sektorach gospodarki przez
niwelowanie wahaĔ cen produktów rolnych i redukcjĊ ich zapasów.
Analiza paĔstwowego wsparcia producentów rolnych na obecnym etapie rozwoju
ekonomicznego Biaáorusi i innych krajów wskazuje, Īe zagadnienie to ma duĪe znaczenie.

Wyniki badaĔ
Na Biaáorusi paĔstwowe wsparcie o charakterze bezpoĞrednim i poĞrednim dzieli siĊ
na 5 grup:
x finansowanie budĪetowe,
x ulgowe opodatkowanie,
x regulacje taryfowo-celne,
x ksztaátowanie cen,
x inne formy wsparcia.
Ulgowe opodatkowanie sektora rolnego ma na Biaáorusi szerokie zastosowanie.
Dotyczy to w szczególnoĞci przedsiĊbiorstw rolnych zajmujących siĊ uprawą roĞlin (z
wyjątkiem kwiatów i roĞlin dekoracyjnych), hodowlą bydáa, ryb i produkcją pszczelarską.
Dochód z tego typu dziaáalnoĞci jest zwolniony od opáat na rzecz paĔstwowego funduszu
wsparcia producentów rolnych, producentów ĪywnoĞci i nauk rolniczych oraz z podatku od
uĪytkowników dróg. PrzedsiĊbiorstwa są teĪ zwolnione z opodatkowania dochodu,
opodatkowania nieruchomoĞci związanych z produkcją rolną, uzyskują ulgi w
opodatkowaniu wartoĞci dodanej.
Zastosowanie Ğrodków regulowania taryfowego i nietaryfowego pozwala zwiĊkszyü
konkurencyjnoĞü produkcji krajowej na rynku wewnĊtrznym i zachowaü miejsca pracy.
Tak wiĊc jednym z gáównych celów polityki regulowania taryfowo-celnego na Biaáorusi
jest ochrona interesów ekonomicznych producentów rolnych.
Podstawowymi mechanizmami podtrzymywania dochodów przez system
ksztaátowania cen są wykorzystywanie zamówieĔ paĔstwowych i zastosowanie podwyĪek
w stosunku do cen zbytu. W związku z tym, Īe te instrumenty realizuje siĊ kosztem
finansowania budĪetowego, paĔstwowe zamówienia są podstawowym elementem
ksztaátowania cen.
Inne Ğrodki wsparcia to umorzenia dáugów przedsiĊbiorstw rolniczych, reorganizacja
nierentownych przedsiĊbiorstw rolnych przez doáączanie ich do ekonomicznie efektywnych
i finansowo stabilnych przedsiĊbiorstw paĔstwowych, sprzedaĪ niektórych Ğrodków
produkcji (np. energii elektrycznej) za niĪszą cenĊ w porównaniu z cenami dla innych
sektorów gospodarki, odroczenie spáaty zadáuĪenia za zuĪytą energiĊ, odroczenie spáaty
zadáuĪenia podatkowego i innych páatnoĞci albo zwolnienie od niektórych opáat,
niepieniĊĪne transfery z innych dziedzin gospodarki.
NaleĪy zaznaczyü, Īe preferencyjne kredytowanie realizowane jest przez system
finansowania budĪetowego. Jednak w przypadku, gdy wydatki banków nie są
rekompensowane przez paĔstwo, są one zmuszone pokrywaü je wáasnym kosztem. Ten
rodzaj ukrytego wsparcia moĪna zaliczyü do grupy “inne sposoby wsparcia”.
PaĔstwo, mając na celu wsparcie producentów rolnych, wydziela na to duĪe Ğrodki
przez system finansowania budĪetowego, co czyni ten kanaá wsparcia podstawową
skáadową systemu preferencji dla gospodarstw rolnych. Kierunki i wielkoĞü finansowania
budĪetowego zmieniają siĊ co roku, co jest uzaleĪnione od ogólnego stanu gospodarki kraju
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i przedsiĊbiorstw rolnych oraz od zadaĔ postawionych przed gospodarstwami rolnymi na
dany etap rozwoju.
Finansowanie odbywa siĊ z trzech podstawowych Ĩródeá: budĪetu paĔstwa,
paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji ĪywnoĞci i nauk
rolniczych oraz budĪetów lokalnych. Przeprowadzona analiza struktury budĪetowego
finansowania gospodarstw rolnych na Biaáorusi pozwala na stwierdzenie, Īe podstawowym
Ĩródáem finansowania w ostatnich latach jest paĔstwowy fundusz wsparcia producentów
rolnych, produkcji ĪywnoĞci i nauk rolniczych.
Tabela 1. Kierunki i kwoty wsparcia ze Ğrodków paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji
ĪywnoĞci i nauk rolniczych w 2009 roku
Table 1. Directions and value of support from the republican fund of support for agricultural producers, foodstuffs
production and for the agrarian sciences in 2009
Kierunki wykorzystywania Ğrodków

Kwota, mln rubli

ĝrodki zaplanowane razem

Struktura, %

2490400,0

100,00

ɯ

2233605,7

89,69

100,00

w tym na:
 rozwój upraw

824345,0

33,10

36,91

 osiągniĊcie stabilnoĞci finansowej przez gospodarstwa rolne

1378428,6

55,35

61,71

 obniĪenie ryzyka w przedsiĊbiorstwach rolniczych

21359,1

0,86

0,96

 stworzenie zautomatyzowanych systemów informacyjnych i
zwiĊkszenie zatrudnienia w przedsiĊbiorstwach rolniczych
pracowników wykwalifikowanych

9473,0

0,38

0,42

256794,3

10,31

ɯ

w tym:
 przeznaczone dla rejonów administracyjnych na rozwój produkcji
rolnej

 przeznaczone na cele szczebla ogólnopaĔstwowego
ħródáo: [Ɉɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ… 2009].

W 2009 roku z paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji
ĪywnoĞci i nauk rolniczych przewidziano wydzielenie 2490400 mln rubli, co jest kwotą o
10% wiĊkszą w porównaniu z rokiem 2008 (tab. 1). Ze Ğrodków tych 89,69% przekazano
rejonom administracyjnym na rozwój gospodarstw rolnych w nastĊpujących kierunkach:
x rozwój upraw,
x osiągniĊcie finansowej stabilnoĞci gospodarstw rolnych,
x obniĪenie ryzyka w przedsiĊbiorstwach rolnych,
x stworzenie zautomatyzowanych systemów informacyjnych i zwiĊkszenie nasycenia
organizacji rolniczych wykwalifikowanymi pracownikami.
NajwiĊkszy udziaá w strukturze finansowania miaá kierunek „osiągniĊcie finansowej
stabilnoĞci gospodarstw rolnych” (61,71%). W porównaniu z rokiem 2008 poziom
finansowania w tym kierunku zwiĊkszyá siĊ o 20,5% i wyniósá w 2009 roku 1378428.6 mln
rubli. W ramach tego kierunku przewidziano wydzielenie Ğrodków na:
x rekompensatĊ strat banków w związku z udzielaniem preferencyjnych kredytów
przedsiĊbiorstwom rolniczym,
x obniĪenie cen Ğrodków technicznych w rolnictwie, dostarczanych na warunkach
dáugoterminowej dzierĪawy (leasingu),
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x zakup wyposaĪenia laboratoryjnego do badania zwierząt, pasz i produktów
ĪywnoĞciowych,
x stymulowanie dostaw mleka i miĊsa do MiĔska,
x umorzenie spáaty kredytów, udzielonych organizacjom upowaĪnionym do zakupu
technicznych Ğrodków produkcji rolniczej w ramach wykonania paĔstwowego
programu wyposaĪenia gospodarstw rolnych w nowoczesną technikĊ na lata 20052010, dostarczanych na warunkach dáugoterminowej dzierĪawy (leasingu),
x páatnoĞci rządu Republiki Biaáorusi jako gwarancji kredytów udzielonych przez
banki w Republice Biaáorusi.
Analiza struktury finansowania wedáug rejonów administracyjnych (obwodów)
pokazaáa, Īe najwiĊcej Ğrodków pieniĊĪnych trafiáo do producentów rolnych obwodu
miĔskiego (22,37%). Producenci obwodu grodzieĔskiego otrzymali tylko 328116.7 mln
rubli, czyli 14,69% ogólnej puli finansowania (rys. 1).

Rys. 1. Struktura finansowego wsparcia produkcji rolnej wedáug obwodów w 2009 roku
Fig. 1. Structure of financial support for agricultural production by regions in 2009
ħródáo: [Ɉɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ… 2009].

Z paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji ĪywnoĞci i nauk
rolniczych zaplanowano wydatkowanie 10,31% Ğrodków na cele realizowane na szczeblu
ogólnopaĔstwowym, czyli o 3,51% mniej niĪ w roku 2008.

Podsumowanie
1.
2.

3.

Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągniĊcie nastĊpujących wniosków.
PaĔstwo udziela wsparcia o charakterze poĞrednim i bezpoĞrednim gáównym
producentom rolnym i ta pomoc w ostatnich latach nie zmalaáa.
Analiza wykorzystania Ğrodków scentralizowanego wsparcia finansowego pokazuje, Īe
do tej pory istnieje podejĞcie kompensacyjno-wydatkowe do ich rozdysponowania.
Taki stan nie sprzyja ekonomicznemu zainteresowaniu producentów rolnych
zwiĊkszeniem efektywnoĞci produkcji i jakoĞci wytwarzanych produktów.
PaĔstwowe wsparcie finansowe produkcji rolnej powinno dotyczyü najbardziej
efektywnych form i rodzajów produkcji oraz zapewniaü producentom rolnym dochody
niezbĊdne do prowadzenia stabilnej dziaáalnoĞci i rozszerzonej reprodukcji majątku.
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4.

Docelowo naleĪy dąĪyü do ograniczenia kanaáów wsparcia paĔstwowego.
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Wpáyw akcesji do Unii Europejskiej na jakoĞü owoców i warzyw
na rynku krajowym
Influence of accession to the EU on quality of fruit and
vegetable in the domestic market
Synopsis. Zamierzeniem pracy byáo wskazanie uwarunkowaĔ i zmian w zakresie jakoĞci owoców i
warzyw na rynku krajowym. W tym celu zwrócono uwagĊ na aspekty prawne zapewnienia jakoĞci
owoców i warzyw na rynku wspólnotowym oraz przeanalizowano wyniki urzĊdowego nadzoru
jakoĞci handlowej i zdrowotnej owoców i warzyw. Przeprowadzone analizy wskazują, Īe krajowe
owoce i warzywa są bezpieczne dla zdrowia konsumentów. ZawartoĞü pierwiastków toksycznych w
owocach i warzywach jest, poza nielicznymi wyjątkami, zgodna z obowiązującymi regulacjami
prawnymi. JakoĞü handlowa owoców krajowych przeznaczonych do spoĪycia w stanie ĞwieĪym, w
związku z wykrywanymi nieprawidáowoĞciami w zakresie zgodnoĞci z obowiązującymi normami,
wymaga staáego nadzoru ze strony upowaĪnionych organów.
Sáowa kluczowe: jakoĞü, bezpieczeĔstwo, owoce, warzywa, akcesja.
Abstract. The purpose of the paper was to point out causations and changes concerning fruit and
vegetable quality in the domestic market. For this end attention was paid to legal aspects of assuring
fruit and vegetable quality in the European Union market. Results of commercial and health quality of
fruit and vegetable were analyzed. The research has shown that domestic fruit and vegetable are safe
for consumer’s health. Contents of toxic elements in fruit and vegetable, except for singular cases, are
consistent with standing legal regulations. Commercial quality of domestic fruit destined for fresh
consumption, due to detected irregularities concerning the consistency with the binding norms,
requires permanent supervisions from the part of the authorized controlling organs.
Key words: quality, safety, fruit, vegetable, accession.

WstĊp
JakoĞü jest waĪnym elementem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku
miĊdzynarodowym. Rynek Unii Europejskiej jest najwiĊkszym i najwaĪniejszym rynkiem
zbytu polskich owoców i warzyw. Rynek ten objĊty jest systemem wspólnej organizacji,
która w przypadku ĞwieĪych owoców i warzyw funkcjonuje od 1962 r. Uczestnictwo w
systemie wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią zapewnienia odpowiednich standardów jakoĞci
produktów. Ponadto obejmuje on wsparcie rynku wewnĊtrznego UE oraz instrumenty
ochronne i wspierające w handlu zagranicznym. Regulacjami rynku objĊto wiĊkszoĞü
gatunków owoców i warzyw produkowanych w Unii Europejskiej. Nasz kraj, przystĊpując

1

Dr hab. inĪ., ul. LeszczyĔskiego 58, 20-068 Lublin, e-mail: Eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl

44

do UE w 2004 r., zobowiązaá siĊ do przestrzegania wymagaĔ obowiązujących na
wspólnotowym rynku.
Celem pracy byáo wskazanie uwarunkowaĔ prawnych i zmian w zakresie jakoĞci
owoców i warzyw na rynku krajowym w aspekcie akcesji z Unią Europejską.

Aspekty prawne zapewnienia jakoĞci owoców i warzyw na rynku
krajowym
Podstawy obecnego systemu dotyczącego sektora owoców i warzyw w Unii
Europejskiej ustanowiáy rozporządzenia Rady (WE) 2200/96 dotyczące wspólnej
organizacji rynku ĞwieĪych owoców i warzyw, rozporządzenie 2201/96 dotyczące wspólnej
organizacji rynku przetworzonych owoców i warzyw i rozporządzenie 2699/2000
uzupeániające i zmieniające wymienione rozporządzenia. Od 1 stycznia 2008 roku
obowiązują rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 ustanawiające wspólną organizacjĊ
rynków rolnych oraz przepisy szczegóáowe dotyczące niektórych produktów rolnych,
rozporządzenie 1182/2007 ustanawiające przepisy szczegóáowe dotyczące sektora owoców
i warzyw oraz 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do wymienionych
rozporządzeĔ, a od 1 lipca 2009 r. rozporządzenie Komisji (WE) 1221/2008 z dnia 5
grudnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeĔ 2200/96, 2201/96 i
1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych. Wymienione
regulacje obejmują wiĊkszoĞü gatunków owoców i warzyw, poza ziemniakami,
winogronami na wino, bananami, oliwkami oraz fasolą i grochem na pasze, dla których
przewidziano odrĊbne uregulowania prawne.
WaĪnym elementem wspólnej organizacji rynku ĞwieĪych owoców i warzyw jest
przestrzeganie wymagaĔ dotyczących jakoĞci. W obecnie obowiązujących wymaganiach
jakoĞciowych ograniczono liczbĊ gatunków objĊtych szczegóáowymi normami handlowymi
do produktów mających najwiĊkszy udziaá w wymianie handlowej wewnątrz Wspólnoty i z
krajami trzecimi. Obecnie systemem szczegóáowych norm handlowych objĊte są owoce,
jak jabáka, gruszki, truskawki, owoce cytrusowe, kiwi, brzoskwinie i nektaryny, winogrona
stoáowe oraz warzywa: papryka sáodka, pomidory oraz saáata i endywia. Pozostaáe produkty
winny byü zgodne z ogólnymi normami handlowymi. PaĔstwa czáonkowskie mogą uchyliü
stosowanie szczegóáowych norm w odniesieniu do produktów sprzedawanych w sprzedaĪy
detalicznej konsumentowi koĔcowemu i produktów oznakowanymi okreĞleniem
„przeznaczone do przetworzenia” albo innym równoznacznym sformuáowaniem. Nie jest
wymaganie przestrzeganie ogólnej normy handlowej w odniesieniu do grzybów, z
wyjątkiem pieczarek hodowlanych, kaparów, gorzkich i áuskanych migdaáów, orzechów
laskowych áuskanych, orzechów wáoskich áuskanych, szafranu i orzechów sosny.
Ogólna norma handlowa obejmuje minimalne wymagania dotyczące: jakoĞci,
dojrzaáoĞci, tolerancjĊ w odniesieniu do produktów nie speániających minimalnych
wymagaĔ jakoĞci oraz oznaczenia dotyczące pochodzenia produktu. Minimalne wymagania
dotyczące jakoĞci oznaczają, Īe w granicach dopuszczalnych tolerancji produkty powinny
byü caáe, zdrowe, czyste, praktycznie wolne od widocznych substancji obcych, szkodników
i uszkodzeĔ miąĪszu przez nie spowodowanych, wolne od nadmiernego zawilgocenia oraz
jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Ogólna norma handlowa okreĞla, Īe stan
produktów musi umoĪliwiü wytrzymanie przez nie transportu i przeáadunku oraz dotarcie
do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie. W zakresie minimalnych wymagaĔ
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dotyczących dojrzaáoĞci norma okreĞla, Īe produkty muszą byü wystarczająco rozwiniĊte i
odpowiednio dojrzaáe aby umoĪliwiü im osiągniĊcie poĪądanego stopnia dojrzaáoĞci.
Oznaczenie produktu powinno zawieraü peáną nazwĊ kraju pochodzenia w jĊzyku
zrozumiaáym dla konsumentów kraju przeznaczenia. Tolerancja wynosi 10% liczby lub
wagi produktów niespeániających minimalnych wymagaĔ jakoĞci w kaĪdej partii, z
wyjątkiem produktów niezdatnych do spoĪycia, które gniją lub są popsute
[Rozporządzenie… 2008].
Szczegóáowa norma handlowa obejmuje owoce ĞwieĪe nie przeznaczone do
przetwórstwa przemysáowego. Norma ta zawiera definicjĊ produktu, przepisy dotyczące
jakoĞci, wielkoĞci, tolerancji, prezentacji oraz znakowania. Przepisy dotyczące jakoĞci
jabáek obejmują wymagania minimalne oraz klasyfikacjĊ w trzech klasach (ekstra, klasa I i
klasa II). Dopuszcza siĊ w kaĪdym opakowaniu tolerancjĊ jakoĞci i wielkoĞci dla
produktów niespeániających wymagaĔ okreĞlonej klasy. Przepisy dotyczące prezentacji
obejmują jednorodnoĞü, pakowanie i prezentacjĊ owoców, a przepisy dotyczące
znakowania identyfikacjĊ pakującego i wysyáającego, rodzaj produktu, pochodzenie
produktu, specyfikacje handlowe oraz nieobowiązkowo znak kontroli urzĊdowej. W
dodatku do zaáącznika okreĞlono kryteria wybarwienia poszczególnych klas i grup odmian,
ordzawienia oraz odmiany jabáek klasyfikowane wedáug podanych kryteriów
[Rozporządzenie… 2008].
Poza obligatoryjnymi normami handlowymi producenci owoców i warzyw są
zobowiązani do przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP, Good Agricultural
Practice) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP, Good Manufacturing Practice) i Dobrej
Praktyki Higienicznej (GHP, Good Hygienic Practice). Stosowanie dobrych praktyk
zapewnia produkcjĊ owoców i warzyw bezpiecznych dla zdrowia konsumentów z
uwzglĊdnieniem wymagaĔ w zakresie ochrony Ğrodowiska. Pozostaáe metody i systemy
zapewnienia jakoĞci, stosowane na etapie produkcji podstawowej, nie są obligatoryjne.
JakoĞü przestrzeni produkcyjnej przenosi siĊ na jakoĞü i bezpieczeĔstwo
wytwarzanych produktów. W ogrodnictwie to zagadnienie jest szczególnie waĪne ze
wzglĊdu na duĪą intensywnoĞü produkcji i koniecznoĞü stosowania Ğrodków ochrony roĞlin
i nawozów mineralnych. NiewáaĞciwe postĊpowanie w tym zakresie moĪe prowadziü do
szkód w Ğrodowisku i zagraĪaü bezpieczeĔstwu produktów. Polska, bĊdąc czáonkiem Unii
Europejskiej i sygnatariuszem porozumieĔ miĊdzynarodowych z zakresu ochrony
Ğrodowiska, jest zobowiązana do speánienia wymagaĔ tzw. dyrektywy azotanowej
91/676/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. oraz stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej
(GAP). Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 396/2005, art.
3/2a GAP ”oznacza zalecane, dozwolone lub zarejestrowane w kraju, bezpieczne
stosowanie Ğrodków ochrony roĞlin w konkretnych warunkach na jakimkolwiek etapie
produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji i przetwarzania ĪywnoĞci i pasz”.
WiąĪe siĊ to ze stosowaniem zasad zintegrowanego zwalczania szkodników, stosowaniem
minimalnej iloĞci pestycydów i ustanowieniem NDP/tymczasowych NDP (NajwyĪszy
Dopuszczalny Poziom) na moĪliwie najniĪszym poziomie, który zapewni uzyskanie
zamierzonego efektu. W Polsce stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej jest zbieĪne
ze stosowaniem zasad zwykáej dobrej praktyki rolniczej (ZDPR). Zakres ZDPR obejmuje
stosowanie i przechowywanie nawozów, rolnicze wykorzystanie Ğcieków i komunalnych
odpadów Ğciekowych na terenie gospodarstwa, zasady stosowania Ğrodków ochrony roĞlin,
gospodarowanie na uĪytkach zielonych, utrzymanie czystoĞci i porządku na terenie
gospodarstwa, ochronĊ siedlisk przyrodniczych oraz gleb i zasobów wodnych [Zwykáa…
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2005]. NaleĪy nadmieniü, Īe przestrzeganie zasad ZDPR jest warunkiem uzyskania
wsparcia finansowego przez beneficjentów PROW na lata 2007-2013 w ramach 2 osi
priorytetowej z dziaáaĔ 2.1, 2.2 i 2.3 [Program… 2007].
ObligatoryjnoĞü stosowania zasad GMP i GHP w produkcji podstawowej wynika z
koniecznoĞci zapewnienia wysokiego poziomu ochrony Īycia i zdrowia mieszkaĔców
Wspólnoty. DąĪenie to jest jednym z zasadniczych celów prawa ĪywnoĞciowego. Zasady i
wymagania prawa ĪywnoĞciowego zawiera rozporządzenie (WE) nr 178/2002, a w prawie
krajowym, zgodna z tymi wymaganiami, ustawa o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia z
25 sierpnia 2006 r. Ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i dziaáaĔ
powiązanych oraz zalecenia do wytycznych Dobrej Praktyki Higieny zawiera zaáącznik I
rozporządzenia (WE) 852/2004. Zwraca siĊ w nim uwagĊ na podejmowanie dziaáaĔ
mających na celu :
x utrzymanie w czystoĞci obiektów i wyposaĪenia,
x zapewnienie higienicznych warunków produkcji, transportu i skáadowania oraz
czystoĞci produktów roĞlinnych,
x uĪywanie wody pitnej lub czystej wody,
x zapewnienie zdrowia i szkolenia personelu przetwarzającego Ğrodki spoĪywcze,
x zapobieĪenie zanieczyszczeniu Ğrodków spoĪywczych przez zwierzĊta lub
szkodniki,
x zapobieganie zanieczyszczeniu przez odpady i substancje niebezpieczne,
x uwzglĊdnienie wyników przeprowadzonych wáaĞciwych analiz roĞlin, które są
waĪne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego,
x zgodne z wymogami prawa, wáaĞciwe uĪywanie Ğrodków ochrony roĞlin i
biocydów.
Sprawdzenie zgodnoĞci z zasadami prawa ĪywnoĞciowego na wszystkich etapach
produkcji, przetwarzania i dystrybucji ĪywnoĞci odbywa siĊ podczas urzĊdowych kontroli,
prowadzonych przez wáaĞciwe organy. Zasady przeprowadzania takich kontroli
urzĊdowych zawiera rozporządzenie (WE) 882/2004. W odniesieniu do kontroli mających
na celu sprawdzenie zgodnoĞci z normami handlowymi i innymi reguáami dotyczącymi
wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw obowiązują rozporządzenia Komisji (WE)
1580/2007 i 1221/2008. PaĔstwa czáonkowskie kontrolują na rynku wewnĊtrznym
zgodnoĞü z normami handlowymi produktów bĊdących na wszystkich etapach obrotu. W
celu kontroli zgodnoĞci w punkcie sprzedaĪy detalicznej konsumentowi finalnemu paĔstwa
czáonkowskie ustanawiają przepisy szczególne. Wystawione przez organ kontrolny w
punkcie przywozu lub wywozu Ğwiadectwo zgodnoĞci stwierdza zgodnoĞü towarów z
normami handlowymi [Rozporządzenie… 2007].
Dane dotyczące urzĊdowego nadzoru jakoĞci handlowej i zdrowotnej owoców i
warzyw w Polsce, w pierwszych latach po akcesji, są istotnym wskaĨnikiem zmian na
rynku w tym zakresie.

Wyniki urzĊdowego nadzoru jakoĞci handlowej owoców i warzyw
Nadzór nad jakoĞcią handlową owoców i warzyw w Polsce sprawuje Inspekcja JakoĞci
Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych (IJHAR-S). Udziaá liczby i masy partii
ĞwieĪych owoców niewáaĞciwej jakoĞci handlowej w stosunku do liczby i masy partii
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skontrolowanych w latach 2004-2008 przedstawiono na rysunku 1. Z danych Inspekcji
wynika, Īe w 2008 r. przeprowadzono kontrolĊ jakoĞci handlowej ĞwieĪych owoców i
warzyw w 604 podmiotach gospodarczych: hurtowniach, centrach dystrybucyjnych,
gieádach, gospodarstwach produkcyjnych oraz sklepach detalicznych, targowiskach i
pieczarkarniach. Kontrolą objĊto 4429 partii owoców i warzyw o áącznej masie 1732 ton.
W ogólnej liczbie partii owoce stanowiáy 47%, a warzywa 53%, zaĞ w áącznej masie
odpowiednio 57% i 43%. W wyniku kontroli stwierdzono, Īe wymagaĔ w zakresie jakoĞci
handlowej nie speániaáo 31% skontrolowanych partii ĞwieĪych owoców i warzyw (597
partii owoców oraz 758 partii warzyw) oraz pieczarek (47 partii) o masie áącznie 329 ton, w
tym 136 ton owoców, 165 ton warzyw i 1 tona pieczarek. Stanowiáo to 19% skontrolowanej
masy ĞwieĪych owoców i warzyw oraz pieczarek. Stwierdzone nieprawidáowoĞci dotyczyáy
gáównie niewáaĞciwego oznakowania oraz niezgodnoĞci w zakresie speánienia wymagaĔ
norm handlowych, a takĪe niewáaĞciwego skáadowania produktów.

Rys. 1. Udziaá liczby i masy partii ĞwieĪych owoców niewáaĞciwej jakoĞci handlowej w stosunku do liczby i masy
partii skontrolowanych w latach 2004-2008, %
Fig. 1. Share of number and mass of portions of fresh fruit of wrong market quality in the number and mass of
portions controlled in the years 2004-2008
ħródáo: opracowanie na podstawie [Czernyszewicz 2008] za danymi GIJHAR-S [Sprawozdanie… 2009].

W porównaniu z 2007 r. stwierdzono pogorszenie jakoĞci handlowej ĞwieĪych
owoców i warzyw, przede wszystkim przez wzrost nieprawidáowoĞci w oznakowaniu
towarów. NiewáaĞciwe oznakowanie towarów polegaáo na umieszczaniu tylko wybranych
informacji na opakowaniu, braku oznakowania w jĊzyku polskim lub caákowitym braku
oznakowania towaru. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 907/2004 prawidáowo
oznakowane opakowanie z owocami bądĨ warzywami powinno zawieraü:
x dane identyfikacyjne producenta (nazwĊ i adres), który produkuje lub paczkuje, a
takĪe wprowadza je do obrotu,
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nazwĊ produktu, jeĞli zawartoĞü opakowania nie jest widoczna z zewnątrz,
nazwĊ odmiany lub inne okreĞlenia,
kraj pochodzenia,
charakterystyki jakoĞci handlowej, jak: klasa jakoĞci, wielkoĞü i inne w zaleĪnoĞci
od gatunku i wyszczególnione w przepisach.
W ramach zaĞ kontroli doraĨnej przeprowadzonej w 2008 r. w 7 województwach,
kontrole w zakresie znakowania wykazaáy, Īe okoáo 94% skontrolowanych podmiotów nie
speániaáo wymagaĔ. Kwestionowano najczĊĞciej brak oznaczenia klasy jakoĞci, kraju
pochodzenia oraz caákowity brak oznakowania. NiezgodnoĞci w zakresie speánienia
wymagaĔ norm handlowych, dotyczyáy wymagaĔ minimalnych, wymagaĔ dla
poszczególnych klas jakoĞci, wymagaĔ w zakresie sortowania wedáug wielkoĞci oraz
jednolitoĞci i pakowania towarów. Ponadto w 11% skontrolowanych partii towaru
stwierdzono, Īe warunki przechowywania utrudniaáy zachowanie wáaĞciwej jakoĞci
handlowej produktów, gáównie z powodu braku prowadzenia monitoringu temperatury i
wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza oraz záego stanu ogólnego magazynów. W Īadnej z 76
kontrolowanych próbek pomidorów nie stwierdzono obecnoĞci GMO [Sprawozdanie…
2009].

Wyniki urzĊdowego nadzoru jakoĞci zdrowotnej owoców i warzyw
OcenĊ bezpieczeĔstwa zdrowotnego owoców, warzyw i innych páodów rolnych
przeprowadza siĊ na podstawie krajowych badaĔ pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin.
Krajowy monitoring pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin w owocach, warzywach i innych
páodach rolnych prowadzi siĊ w Polsce od 1971 r. w sieci laboratoriów Instytutu Ochrony
RoĞlin (IOR). Aktualnie badania te prowadzone są na zlecenie Gáównego Inspektoratu
Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa (GIORiN) we wspóápracy z Wojewódzkimi Inspektoratami
Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa (WIORiN). Są one odpowiedzialne za pobieranie próbek i
sprawowanie nadzoru nad prawidáowoĞcią stosowania Ğrodków ochrony roĞlin w
rolnictwie. W ocenie bezpieczeĔstwa páodów rolnych priorytetowo traktuje siĊ gatunki
owoców i warzyw, których uprawa wymaga intensywnej ochrony, a ponadto produkty
waĪne w diecie Polaków i spoĪywane najczĊĞciej na surowo. O ile w 2001 r. badaniami
objĊto 45 substancji biologicznie czynnych oraz 5 produktów ich przemian, to w kolejnych
latach do 2008 r. liczba poszukiwanych substancji aktywnych zwiĊkszyáa siĊ do 113
substancji aktywnych i 7 związków pochodnych. ZwiĊkszyáa siĊ takĪe istotnie liczba
badanych gatunków roĞlin uprawnych, z 25 w 2001 r. do 47 w 2008 r. [Nowacka i in.
2005A; Nowacka i in. 2009]. W 2008 r. zbadano 255 próbek warzyw spod osáon (najwiĊcej
próbek pieczarki i pomidora), 514 próbek warzyw z gruntu (najwiĊcej próbek kapusty i
marchwi), 401 próbek owoców (najwiĊcej próbek jabáek i truskawki oraz porzeczki i
maliny).
Z badaĔ monitoringowych wynika, Īe krajowe owoce i warzywa oraz inne páody rolne
są bezpieczne dla konsumentów, zarówno, gdy są spoĪywane jednorazowo, jak i w dáugim
okresie Próbki owoców z pozostaáoĞciami przekraczającymi poziom NDP stanowiáy w
2004 r. 1,8%, a w 2008 r. 2,1%, a próbki warzyw gruntowych odpowiednio 0,5% i 1,4%
(rys. 2) [Nowacka i in. 2005B; Nowacka i in. 2009]. Wyniki tych badaĔ wskazują, Īe w
porównaniu z owocami i warzywami z innych krajów wysoko uprzemysáowionych krajowe
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owoce i warzywa oraz inne páody rolne są mniej obciąĪone pozostaáoĞciami Ğrodków
ochrony roĞlin [Nowacka i in. 2005A; Oleszek i Maliszewska-Kordybach 2009].

Rys. 2. PozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin w poszczególnych grupach owoców i warzyw w 2004 i 2008 r., %
próbek
Fig. 2. Pesticide residues in fruit and vegetable groups in the years 2004 and 2008, % of samples
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych prac [Nowacka i in. 2005b; Nowacka in. 2009].

Oprócz pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin owoce i warzywa mogą zawieraü inne
chemiczne zanieczyszczenia, z których najgroĨniejsze są metale ciĊĪkie. Metale, takie jak
kadm i oáów, mają zdolnoĞü do kumulowania siĊ w organizmie i uszkadzania narządów
miĊkkich. Niektóre z nich, jak cynki i oáów dziaáają neurostatycznie. WĞród pierwiastków
charakteryzujących siĊ najwyĪszymi wspóáczynnikami kumulacji w Ğrodowisku, oprócz
wymienionych, naleĪy zaliczyü takĪe rtĊü oraz miedĨ i chrom. Zanieczyszczenia te są
emitowane ze Ĩródeá przemysáowych, komunikacyjnych, komunalnych i rolniczych.
Zgromadzone w glebie, wodzie i powietrzu stwarzają ryzyko wystĊpowania ujemnych
skutków zdrowotnych i z tego powodu istnieje potrzeba monitorowania obecnoĞci i stĊĪeĔ
substancji toksycznych dla czáowieka. Dopuszczalne dawki tych substancji w páodach
rolnych zawiera rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006. umieszczone w Dz. U. UE L
364, z 20 grudnia 2006 r. DostĊpnoĞü pierwiastków dla roĞlin zaleĪy od formy
wystĊpowania ich w glebie i wáaĞciwoĞci gleby [Oleszek i Maliszewska-Kordybach 2009].
Badania dotyczące zanieczyszczeĔ páodów rolnych metalami toksycznymi prowadzone są
w róĪnych oĞrodkach naukowych w kraju, m.in. w Lublinie, Puáawach i Poznaniu
[Glibowski 2006; Glibowski 2007; Kiczorowski i Kiczorowska 2007; Oleszek i
Maliszewska-Kordybach 2009; Zydlik 2006]. Wyniki tych badaĔ wskazują, Īe w
zdecydowanej wiĊkszoĞci przypadków, mimo stwierdzonych w róĪnych latach niewielkich
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przekroczeĔ dozwolonego poziomu, zawartoĞü oáowiu, kadmu i innych metali toksycznych
w owocach jest zgodna z obowiązującymi normami (tabela 1).
Tabela1. ZawartoĞü metali toksycznych w wybranych owocach i warzywach w latach 2001 i 2005, mg/kg
Table 1. Content of toxic elements in some fruit and vegetable in the years 2001 and 2005, mg/kg
ZawartoĞü metali mg/kg
Rok
Hg*
Pb**
Cd***
Zn*
Cu*
As*
2001
0,00261
0,050
0,006
1,51
0,39
<0,001
2005
0,00064
0,118
0,003
1,84
0,63
0,027
Maliny
2001
0,00190
0,045
0,025
2,57
0,73
O,001
2005
0,00038
0,074
0,028
3,45
0,56
0,016
Porzeczka
2001
0,00220
0,085
0,009
1,81
0,69
<0,001
czarna
2005
0,00037
0,094
0,004
1,37
0,28
0,033
Porzeczka
2001
0,00194
0,052
0,008
1,25
0,64
0,001
czerwona
2005
0,00018
0,065
0,018
1,78
0,30
0,030
ĝliwki
2001
0,00037
0,018
0,012
2,05
0,67
0,010
2005
0,00017
0,077
0,021
4,24
0,55
0,000
Truskawki
2001
0,00165
0,035
0,022
0,92
0,46
0,001
2005
0,00055
0,112
0,032
0,99
0,43
0,028
WiĞnie
2001
0,00091
0,030
0,021
0,77
1,25
0,006
2005
0,00012
0,032
0,005
1,36
0,80
0,003
Brokuáy
2005
0,00051
0,033
0,023
5,31
0,55
0,030
Kalafiory
2001
0,00033
0,034
0,011
2,42
0,41
0,021
2005
0,00099
0,048
0,025
2,40
0,33
0,019
Kapusta
2001
0,00055
0,068
0,013
4,36
0,55
0,024
brukselska
2005
0,00110
0,043
0,026
5,49
0,67
0,021
Pory
2001
0,00057
0,040
0,021
3,11
0,51
0,015
2005
0,00107
0,053
0,044
2,10
0,34
0,047
*w latach 2001-2003 wycofano obowiązek oznaczeĔ zawartoĞci w owocach i warzywach; wczeĞniej
obowiązywaáy nastĊpujące limity: Hg 0,01 mg/kg w owocach, 0,02 mg/kg w warzywach, As 0,2 mg/kg produktu,
Zn do 10 mg/kg produktu, Cu 4 mg/kg produktu
** NDP oáowiu 0,10 mg/kg ĞwieĪej masy owoców, oprócz jagód i maáych owoców (0,20 mg/kg)
*** NDP kadmu 0,050 mg/kg ĞwieĪej masy
Gatunek
Agrest

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Glibowskiego [2007].

Podsumowanie
Po akcesji do Unii Europejskiej ĞwieĪe i przeznaczone do przetwórstwa owoce i
warzywa zostaáy objĊte systemem wspólnej organizacji rynku. WaĪnym elementem
wspólnej organizacji rynku ĞwieĪych owoców i warzyw jest przestrzeganie wymagaĔ
dotyczących jakoĞci. Wyniki kontroli prowadzonych przez IJHAR-S upowaĪniają do
stwierdzenia, Īe jakoĞü owoców i warzyw, z powodu czĊsto wykrywanych
nieprawidáowoĞci w zakresie zgodnoĞci z obowiązującymi normami, wymaga staáego
nadzoru ze strony upowaĪnionych organów.
W ostatnich latach zwiĊkszyáa siĊ liczba badanych gatunków roĞlin uprawnych oraz
liczba poszukiwanych substancji aktywnych Ğrodków ochrony roĞlin. PostĊp ten byá
moĪliwy przede wszystkim dziĊki stosowaniu bardziej czuáych, uznawanych w skali
miĊdzynarodowej metod i technik analitycznych do oznaczania poszukiwanych substancji
chemicznych oraz dziĊki lepszemu wyposaĪeniu laboratoriów badawczych. Wyniki badaĔ
wskazują, Īe pomimo intensywnej ochrony przed chorobami i szkodnikami upraw
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sadowniczych i warzywniczych krajowe owoce i warzywa są bezpieczne dla zdrowia
konsumentów. Obecnie procent próbek páodów rolnych z pozostaáoĞciami Ğrodków
ochrony roĞlin jest niĪszy niĪ w latach wczeĞniejszych, natomiast udziaá przekroczeĔ NDP
jest porównywalny z latami poprzednimi. ZawartoĞü pierwiastków toksycznych w owocach
i warzywach, mimo nielicznych przekroczeĔ dozwolonego poziomu, jest zgodna z
obowiązującymi normami.
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Domestic Support of Livestock Production in Ukraine
Abstract. Livestock plays an important role in food supplying. However, this industry is today in
Ukraine in a difficult situation. A gradual reduction of livestock numbers affected both the output and
the changes in the structure and range of livestock production. In recent years, there has been a
tendency to a reduction of meat and milk consumption in the Ukraine’s domestic market due to the
low purchasing power of individuals, which therefore causes difficulties for the country’s food
security. In the structure of livestock production in Ukraine, the dominant place belongs to farms.
However, small-scale production is not able to provide high quality products and volumes necessary
to meet domestic demand. With significant available resources of Ukraine, the country instead of
exporting the livestock products has become an importer. The Ukrainian allocations to supporting the
livestock production are quite significant, due to budgetary payments and subsidies or rebates in the
value added tax (VAT). However, this does not significantly influence either the output or the
performance indicators of improvement in the livestock production. All this testifies to the
imperfection of mechanism of state support for the livestock production in Ukraine. The global
financial crisis has reduced the financial capacity of the state support for the livestock industry.
Therefore, under these conditions, there is an urgent need of an efficient use of budgetary resources
and of an improvement of the mechanism of support for the livestock production in Ukraine.
Key words: domestic support, agrarian policy, livestock products, Ukraine.

Introduction
In recent years the system of state support of Ukrainian agriculture has undergone
significant changes, associated with country’s joining the World Trade Organization
(WTO). In particular, the limited volume of support measures defined by the WTO as a
‘yellow box’ has improved the use of funds for individual support programs and it has
made changes in the support mechanism by introducing special regimes of levying value
added tax (VAT).
According to the Accounting Chamber of Ukraine, during 2004-2008 the state support
for domestic agricultural producers increased more than four times and it reached 6.9
billion UAH (Ukrainian hrivnas) in 2008. However, increasing amounts of state support to
agriculture has not turned into a desirable productive incentive and it does not significantly
impact the financial position of producers. In particular, if in 2007 28% of agricultural
enterprises were unprofitable, in 2008, when grain yield was the highest in history, nearly
18% of economic loss in the agricultural sector totaled to 2.1 million UAH. However, the
worst situation in the financial perspective prevails in the domestic livestock production,
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because without a governmental support it is largely an unprofitable industry. Despite the
measures taken in Ukraine, a reduction in the overall trends is observed in the livestock
production. Much of the domestic agricultural enterprises have resigned from livestock
production in favour of plant production. As a result, the family farms remained as
producers of animal products. In particular, 82.2% of milk and 48.6% of meat (slaughter
weight) according to the State Statistics Committee of Ukraine were in 2008 produced in
family farms. These structural transformations were related primarily to the increased
unemployment in rural areas and poverty of peasants, because producing milk and meat
remained the only way of earning a living. However, livestock production in family farms
is characterized by a lack of efficiency performance and the complex set of international
quality and safety standards, particularly in milk and milk products.
However, another fact clearly illustrates the structural imbalances in the development
of a pricing system in the whole ‘chain’ of formation of product’s value. If the retail prices
in the domestic market for meat and milk now often exceed world prices they are
considerably lower than their foreign counterparts. Consequently, with a low purchasing
power of most people, most of the national consumers have to pay more for animal
products than the average in the world while the domestic producers lack significant
financial resources to implement the production processes. Insatiable domestic market and
high prices for meat and dairy products under the conditions of the liberalized foreign trade
regime, caused by the inclusion of Ukraine to the WTO, stimulate growth of imports to
Ukraine. According to customs authorities in Ukraine, imported meat and offal in 2009
were worth 568.5 million US dollars and milk 110.5 million USD.
Given the above, a significant impact on the financial condition of domestic livestock
producers currently has the governmental support, which is due to both budget programs
and to special regimes of VAT calculation. However, the global financial crisis gives rise to
an especially important problem of increasing the effectiveness of public support. In fact,
due to significant limitations of state financial opportunities there is an urgent need for their
effective use.
Therefore, theoretical and methodological rethinking of efficiency in the state support
for livestock production in the conditions of global financial crisis caused primarily a rapid
adaptation of industry to new economic conditions and preconditions of sustainable
development in its long-term perspective [Dibrova 2008].
Purpose of the article is to determine the level, trends and effectiveness of public
support for livestock production and to develop proposals for its improvement under
substantial limitations of the state financial capacity.

Material and methods
The research is based on a general scientific methodology. During the process of
research the systems analysis and synthesis, monographic, abstract, logical, economicmathematic, grouping, computational and balance methods of scientific researches were
used.
In order to evaluate the effectiveness of agricultural policy and the level of domestic
support for agriculture, the methodology which is applied in the member states of OECD
was used. The methodology of the quantitative estimation of the state support is
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substantiated in the works of such famous scientists as Josling [1973], Tsakok [1990],
Webb, Lopes and Penn [1990].
In the world practice, the effectiveness of state support for agricultural production is
determined by comparing its domestic price with world market prices. This approach is
based on the fact that without governmental intervention, that is under free competition in
domestic and foreign markets, the difference between domestic and world prices would
have disappeared. One of the simplest indicators assessing the level of state support for
producers is the NPC (Nominal Protection Coefficient), which evaluates only the ratio of
domestic to world prices [Methodology…].
NPCp =
where:

Pi

d

Pi

w

.

Pid – domestic price of the product i;
Piw – world market price of the product i;

Results
During the 2004-2008, as illustrated by the table 1, the volume of state support
livestock production in agricultural enterprises in Ukraine increased in 3.2 times, while if
the support for producers of beef increased in 2.3 times, the meat - in 6,9 times.
Table 1. Governmental support for agricultural livestock production enterprises of Ukraine, UAH million
Year
2004

2005

2006

2007

2008

Relation
2008/2004

815.0

1088.0

1144.0

1803.7

2623.3

3.2

milk

353.0

369.0

404.0

526.8

760.8

2.2

beef

215.0

278.0

243.0

416.8

486.5

2.3

pork

143.0

223.0

283.0

424.8

662.4

4.6

poultry meat

104.0

218.0

214.0

435.3

713.6

6,9

Product

Total
Including production of:

Source: calculated on the data from [Basic… 2004 … 2008].

The structure of livestock production support (Table 2) is dominated by special
support regimes of VAT, which provides subsidies to producers of meat and milk.
However, unlike other forms of support for livestock products, poultry producers are
supported mainly at the expense of the state budget. Up to 2008, 535.9 million UAH have
been allocated for producers of poultry meat from the state budget, while for farms
producing milk, beef and pork 570, 4 million UAH was marked in Ukraine.
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Table 2. Governmental support for agricultural livestock production enterprises of Ukraine in terms of budget
subsidies and discounts due to special regimes of VAT, UAH million
Year
2004

2005

Product

2006

2007

2008

2
1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

total

171.0

644.6

316.4

770.9

337.9

806.8

868.1

935.6

1106.3

1517.0

milk

2.9

350.5

5.3

363.7

6.7

397.0

57.3

469.5

45.6

715.2

beef

62.7

152.0

114.4

163.3

94.3

148.8

237.9

178.9

238.3

248.2

pork

41.0

102.0

75.5

147.4

88.7

194.7

219.5

205.3

286.5

375.9

poultry
meat

64.4

40.0

121.2

96.5

148.1

66.3

353.4

81.9

535.9

177.7

1 * - budget supplement, 2 * - subsidies by special regimes of VAT
Source: calculated on the data from [Basic… 2004 … 2008].

An analysis shows that on average in 2008 compared to 2006, while the purchase price
for milk increased 1.85 times and the total cost increased 1.71 times, the governmental
support per 1 kg of product increased 2 times. Prices of beef per 1 hundredweight of
product increased in the analyzed period 1.75 times, the full cost 1.42 times and the state
support 2.38 times. Prices of pork rose accordingly 1.5 times, total cost 1.36 times and state
support 1.75 times. Prices for poultry rose 1.55 times, the full cost 1.96 times and the state
support increased 8.68 times. Thus, one can conclude that in this period the increase of state
support for all major types of animal products was significantly ahead of the growth rate of
purchase prices and full costs.
According to the data from Table 3, increasing the state support could slightly increase
the efficiency of livestock production. However, beef production in Ukraine remains
unprofitable. An analysis shows that there are significant regional differences in the amount
of state support for livestock production in agricultural enterprises.
Grouping of agricultural enterprises by regions of Ukraine in terms of average state
support per 1 hundredweight of product for beef producers has evidenced significant
differences in the amounts and in the effectiveness of such support (Table 4).
In particular, the largest amount of average state support per 1 dt for beef production
was received by agricultural enterprises in Kiev region (330.2 UAH), Lvov region (320.4
UAH) and Ivano-Frankivsk region (309.3 UAH), and the smallest in Odessa region (111.7
UAH), Dnipropetrovsk region (115.0 UAH) and the Transcarpathian region (117.3 UAH).
The analysis has also showed that more than half of sold beef came from farms belonging
to the group receiving 201 to 300 UAH of state support for a hundredweight of product. In
this group the average level of profitability was 2.4%.
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Level of profitability (loss)
with grants, %
18.5

Beef

476.9

773.8

-296.9

92.0

56.3

35.7

-38.4

-26.5

Pork

772.1

849.9

-77.7

155.6

106.9

48.7

-9.1

9.2

Poultry
meat

502.0

448.0

54.0

70.7

21.9

48.8

12.1

27.8

UAH

budgetary
supplements,

VAT, UAH

including
by reductions in

and budget supplements

for 1 hundredweight, UAH

-3.7

Grants by VAT reduction

0.4

Profit (loss) on

21.7

1 hundredweight, UAH

22.0

1 hundredweight, UAH

-3.7

Full cost of

99.5

Sale price of

95.8

1 hundredweight, UAH

Milk

Product

Level of profitability (loss)
without subsidies, %

Table 3. Performance of main livestock products in agricultural enterprises of Ukraine for 2006-2008

2006

2007
Milk

145.3

127.6

17.7

31.4

28.0

3.4

13.8

38.5

Beef

517.1

876.2

-359.1

150.4

64.5

85.9

-41.0

-23.8

Pork

671.2

926.4

-255.2

176.1

85.1

91.0

-27.5

-8.5

Poultry
meat

592.2

731.5

-139.3

447.6

84.2

363.4

-19.0

42.1

2008
Milk

176.8

169.8

7.0

44.0

41.4

2.6

4.1

30.1

Beef

835.53

1101.4

-265.8

219.0

111.8

107.3

-24.1

-4.2

Pork

1160.1

1157.2

2.9

272.9

154.9

118.1

0.3

23.8

Poultry
meat

778.1

877.4

-99.3

613.5

152.7

460.7

-11.3

58.6

Source: calculated on the data from [Basic… 2004 … 2009].

Grouping of farms by regions in Ukraine in terms of average state support per 1
hundredweight of product for pork producers has also showed significant regional
differences in subsidy received (Table 5).
But, unlike beef, pork production in the agricultural enterprises of Ukraine was in
2008 profitable. The analysis showed that the greatest amount of average state support per 1
dt for pork production in 2008 was received by agricultural enterprises of Rivne region
(974.4 UAH), Chernivtsi region (354.7 UAH) and Volhynia region (336.6 UAH), and the
smallest in the Odessa region (104.8 UAH) and Mykolayiv region (146.2 UAH). The
significant differences in the amount of state support for livestock production in Ukraine
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are difficult, in our view, to justify by objective reasons. In fact, if an extra budgetary
support for agricultural enterprises can depend on produced cattle weight, the amount of
subsidy ensuing from special regimes of VAT depend primarily on the purchase price for
the product. However, as it is shown in Table 5, the decline of purchase prices was pretty
low. So to clarify the significant differentiation in the amount of support per 1
hundredweight of product requires conducting a deeper research involving large array of
statistical information. However, in our view, such a significant difference in the amount of
state support per 1 hundredweight of product is associated primarily with an imperfect
mechanism for distribution of financial resources of the state.

Number of regions in group

Number of farms in group

Grants by VAT reductions
and budget supplements per
1 hundredweight, UAH

subsidies due to VAT
UAH

budgetary
supplements, UAH

Sales, thousand
hundredweight

Full cost of 1
hundredweight, UAH

Price of 1 hundredweight,
UAH

Profit (loss) per 1
hundredweight, UAH

Level of profitability (loss)
without state support, %

Level of profitability (loss)
with state support, %

Under
200

12

1494

155,1

74,3

80,9

815,8

1165,7

801,0

-364,6

-31,3

-18,0

201300

10

1855

236,4

123,2

113,2

1242,0

1046,7

835,7

-211,1

-20,2

2,4

More
than
301

4

217

402,1

139,1

263,0

163,3

1155,0

952,0

-203,1

-17,6

17,2

Total

26

3566

219,0

111,8

107,3

2221,1

1101,4

835,5

-265,8

-24,1

-4,2

State support

per 1 hundredweight, UAH

Table 4. Grouping of farms by regions of Ukraine and in terms of state support for beef producers per 1
hundredweight of product, 2008
including

Source: calculated on the data from [Basic… 2009].

The state support by special regimes of VAT was abolished in 2009 and then restored
by the Law of Ukraine no. 1782-VI ‘On amending some laws of Ukraine to support
agriculture in the global financial crisis’ of 22 December 2009. In accordance with the
paragraph 11.21 of this law ‘Amount of VAT that should be paid to the budget by
processing enterprises of all forms of property on sold by them milk and dairy products,
meat, is fully and exclusively directed to the payment of subsidies for agricultural
commodity processors to the milk and meat in live weight sold’. It referred to a standard
operational, unrestricted use of the term.
A mechanism for payment of subsidies for processing enterprises to milk and meat in
live weight applied to all categories of agricultural producers in 2009. The payments were
1276.9 million UAH, that less by 53.4% than in 2008. According to the data from Table 6,
subsidies for livestock and poultry sold in 2009 decreased 3.5 times when compared with
2008 and amounted to 296.1 million UAH. Thus, the share of subsidies in the value of
livestock and poultry sold decreased from 15.1% in 2008 to 6% in 2009.
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Table 5. Grouping of farms by regions in Ukraine and in terms of average state support for pork producers per 1
hundredweight of product, 2008
Number of regions in
group

Number of farms in
group

Sales, thousand
hundredweight

Full cost of 1
hundredweight, UAH

Price of 1
hundredweight, UAH

Profit (loss) per 1
hundredweight, UAH

Under
200

6

1077

155.0

72.2

82.7

326.6

1210.1

1166.2

-43.9

-3.6

9.2

201300

13

1936

255.2

147.8

107.4

1508.6

1172.1

1167.1

-5.1

-0.4

21.3

More
than
301

7

852

423.6

225.4

198.2

592.1

1157.5

1160.4

2.9

0.3

36.8

Total

26

3865

272.9

154.9

118.1

2427.2

1157.2

1160.1

2.9

0.3

23.8

Level of profitability
(loss) without state
support,, %
Level of profitability
(loss) with state
support, %

State support per 1
hundredweight, UAH

Grants by VAT
reduction and budget
supplements per 1
hundredweight, UAH
subsidies due to
VAT reduction,
UAH
budgetary
supplements,
UAH

including

mln.Table 6. Subsidies for all farms in Ukraine producing livestock and poultry (in live weight) through special
regimes of VAT
Year
Production and subsidy
2005

2006

2007

2008

2009

Sold livestock and poultry, thousand tons

489.0

621.5

753.9

601.6

449.7

Value of sold livestock and poultry, UAH million

3581.4

3978.6

5158.3

6806.9

4966.2

Subsidies for livestock and poultry sold, UAH million

595.9

648.5

834.0

1028.7

296.1

Grants for a ton of livestock and poultry, UAH

1218.6

1043.5

1106.2

1710.0

658.6

16.6

16.3

16.2

15.1

6.0

Share of subsidies in the value of livestock and poultry
sold, %
Source: calculated on the data from [Basic… 2004 … 2009].

Similar trends are observed for subsidies to milk production (Table 7). The volume of
subsidies to milk sold decreased in 2009 when compared with 2008 by nearly half of
1709.3 8 million UAH to 980.8 million UAH.
Thus, supporting local producers of animal products from the state budget and by
special regimes of VAT could significantly improve the situation in this branch but it will
not solve all questions of its development. Because the special regimes of VAT for
producers of livestock products were only restored in December 2009, it quite complicated
the price situation in the relevant markets. The experience of 2009 confirmed that ‘...
current method of VAT support is most important for agricultural producers, because its
effect can be considered a double benefit: on the one hand no outflow of proceeds from the
sale nor decrease of expenditure on current production needs, on the other hand an inflow
of money back through subsidies’ [Shundyruk 2006].
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Table 7. Grants for all categories of farms producing milk and milk processing enterprises in Ukraine by special
regimes of VAT
Year
Production, subsidy
Sold milk, thousand tons
Value of milk sold, UAH million

2005

2006

2007

2008

2009

5689

5607.4

6029.2

5396.7

4671.2

5800

5233.6

9002.4

8806.9

7694.6

Subsidies for milk sold, UAH million

1022.6

948.5

1563.2

1709.3

980.8

Grants for one ton of milk, UAH

179.7

169.1

259.3

316.7

210.0

Share of subsidies in the price of milk sold, %

17.6

18.1

17.4

19.4

12.7

Source: calculated on the data from [Basic… 2004 … 2009].
Milk Producers NPC

Beef Producers NPC

Pork Producers NPC

Poultry meat Producers NPC
1,98

2,0
1,68

1,8
1,6

1,42

1,38

1,34
1,26

1,4
1,09

ɿndices

1,2
1,0

1,04

0,99
0,83

1,10
0,93
0,91 0,89

0,84

0,98

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1996-1998

1999-2001

2002-2004

2005-2007

Fig. 1. Index “Nominal Protection Coefficient” of the Livestock Producers in Ukraine,
the indices

Source: OECD data.

The analysis has showed that the present mechanism of financial resources distribution
to livestock production support is very imperfect. Under these conditions, an urgent task
under the negative impact of the global financial crisis is the development and
implementation of ‘... scientifically based transparent methodological approach to
determining criteria for state support distribution among the agricultural producers’
[Borodina 2008].
Calculation of NPC indices for livestock product in Ukraine shows a rather high level
of domestic support to production of poultry meat. In particular, the average NPC index in
2005-2007 for producers of poultry meat was 1.98. This means that the product was sold in
the domestic market at a price nearly twice higher than world prices (Figure 1).
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Conclusions
Thus, because the domestic support includes two components: a direct budget support
(or an equivalent support from budgetary resources through special regimes of VAT) and
an indirect one which is called market price support, then, in our opinion, a development of
criteria for distributing state funds among individual types of livestock producers should be
taken into account. This will improve the governmental support due to concentrating
financial resources on those kinds of animal products that are most needed (such as beef
products). The same applies to poultry farms. They should take care not to increase their
own competitiveness by increasing support from the state and selling products in the
domestic market in the future at prices that exceed almost twice the world price, but to
increase it due to lower costs and improved quality.
There is also a need to improve the mechanism of financial resources distribution for
support of livestock production, because the analysis shows that there are significant
deviations between the volumes of grants awarded to regions of Ukraine, in anticipation of
creation of a production center in each one. A WTO requirements lead to the introduction
of a transparent system of state support of agriculture. An important task is to encourage
state farms to the formation of medium and large systems for fattening cattle based on
modern technologies. To this end, the state should participate in projects of building
systems for fattening cattle.
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Rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce wytwarzanej na
bazie produktów rolniczych2
Renewable energy from processing agricultural products; its
market development in Poland
Synopsis. Celem artykuáu jest przedstawienie i analiza najwaĪniejszych przedsiĊwziĊü w sferze
tworzenia rynku energii odnawialnej wytwarzanej w Polsce na bazie wykorzystania produktów
rolniczych. Popyt na taką energiĊ powstaje wskutek regulacji prawnych, które zobowiązują podmioty
sektora energetycznego do posiadania energii odnawialnej i biopaliw w strukturze dostaw. Rozwój
podaĪy osiąga siĊ dziĊki mechanizmom wsparcia adresowanym do podmiotów z sektora energii i
sektora rolnictwa. GotowoĞü przedsiĊbiorstw i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania
inwestycji jest jeszcze stosunkowo maáa. Na cele wytwarzania energii z produktów rolnictwa trzeba
bĊdzie w Polsce przeznaczyü do roku 2020 okoáo 4 mln ha ziem uprawnych.
Sáowa kluczowe: energetyka odnawialna, biopaliwa, instrumenty wsparcia, inwestycje, zmiana
struktury produkcji rolnej.
Abstract. The aim of the paper is to present and analyse the most important undertakings in the
sphere of market creation for the renewable energy produced in Poland from agricultural products.
The demand for such energy is created as a result of legal regulations, which obligate the energy
sector entities to evidence an adequate share of renewable energy and biofuels in their deliveries. This
supply development is achieved due to support systems addressed to energy and agricultural sectors
entities. The readiness of enterprises and local territorial authorities to undertake the adequate
investment is yet comparatively small. In order to meet the needs for agricultural sources of energy
production in Poland, about 4 million hectare of farm lands should be put into their cultivation till
2020.
Key words: renewable energy, biofuels, support instruments, investments, change in agricultural
production structure.

Wprowadzenie
Rozwój odnawialnych Ĩródeá energii odgrywa coraz wiĊkszą rolĊ w polityce
energetycznej Unii Europejskiej. Dziaáania mające na celu zwiĊkszenie produkcji energii na
bazie produktów rolniczych podejmowane w Polsce mają odgrywaü szczególną rolĊ w
speánianiu wymagaĔ przyjĊtych przez UniĊ Europejską w sprawie rozwoju energii
odnawialnej. Celem artykuáu jest przedstawienie i analiza najwaĪniejszych przedsiĊwziĊü w
sferze tworzenia rynku energii odnawialnej wytwarzanej w Polsce na bazie wykorzystania
produktów rolniczych.
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Praca naukowa finansowana ze Ğrodków budĪetowych na naukĊ w latach 2007-2010 jako projekt badawczy.
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Czynniki rozwoju popytu na energiĊ odnawialną wytwarzaną na bazie
produktów rolniczych
W czerwcu 2006 r. Rada Europejska przyjĊáa Odnowioną StrategiĊ UE Dotyczącą
ZrównowaĪonego Rozwoju, skierowaną do rozszerzonej Wspólnoty i uwzglĊdniającą
szerszy, globalny wymiar podejmowanych wyzwaĔ [Odnowiona… 2006]. W tej strategii
zwrócono szczególną uwagĊ na zwiĊkszenie udziaáu odnawialnych Ĩródeá energii (OZE).
PaĔstwa czáonkowskie powinny propagowaü biomasĊ, by dziĊki temu zdywersyfikowaü
zasoby paliwowe UE, ograniczyü emisjĊ gazów cieplarnianych oraz stworzyü nowe
moĪliwoĞci zarobkowania i zatrudniania na obszarach wiejskich. Osiągnąü to siĊ zamierza
przez dalszą realizacjĊ propozycji zawartych w planie dziaáania w sprawie biomasy we
wszystkich trzech dziedzinach, których plan ten dotyczy: energii grzewczej i cháodniczej,
energii elektrycznej i transportu. Dziaáania te powinny wpisywaü siĊ w ramy wykraczającej
poza rok 2010 dáugoterminowej strategii w zakresie bioenergii.
W marcu 2007 r. Rada Europejska zobowiązaáa WspólnotĊ do zwiĊkszenia udziaáu
energii pochodzącej ze Ĩródeá odnawialnych do 20% w caákowitym zuĪyciu energii do
2020 r., w tym celu dotyczącego 10% udziaáu biopaliw. Komisja Europejska ogáosiáa 23
stycznia 2008 r. projekty dokumentów dotyczące ograniczeĔ emisji CO2 i wykorzystania
odnawialnych Ĩródeá energii [Proposal… 2008]. Zestaw ten okreĞla siĊ mianem „pakietu
klimatyczno-energetycznego”. W kwietniu 2009 r. zostaáy opublikowane odpowiednie
regulacje prawne.
Z dniem 25 czerwca 2009 roku weszáa w Īycie nowa Dyrektywa UE w sprawie
promowania stosowania energii ze Ĩródeá odnawialnych 2009/28/WE, zmieniająca i w
nastĊpstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [Dyrektywa… 2009].
Podstawowym jej zaáoĪeniem jest osiągniĊcie 20% udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych
w koĔcowym zuĪyciu energii brutto w UE w 2020 roku. Dyrektywa stwarza nowe warunki
dla rozwoju produkcji energii w Ĩródáach odnawialnych. Ustanawia wspólne ramy dla
promowania energii ze Ĩródeá odnawialnych.
Dyrektywa ustanawia obowiązkowe krajowe cele ogólne, tak aby moĪliwe byáo
osiągnąü 20% udziaá energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii brutto
we Wspólnocie w 2020 r. Celem dla Polski jest osiągniĊcie w 2020 roku 15% udziaáu
energii z OZE w koĔcowym zuĪyciu energii brutto. Docelowy minimalny udziaá biopaliw
w transporcie na terenie UE ma wynieĞü 10% do 2020 r. Cel ten jest taki sam dla
wszystkich paĔstw czáonkowskich. Decyzja o przyjĊciu celu na poziomie 10 % w zakresie
biopaliw obwarowana jest zastrzeĪeniem speániania kryteriów trwaáoĞci i komercyjnej
dostĊpnoĞci biopaliw drugiej generacji oraz wprowadzenia odpowiednich zmian w
dyrektywie w sprawie jakoĞci paliwa, umoĪliwiających odpowiedni poziom mieszania.
Biopaliwa, aby mogáy byü w ogóle wliczone do 10% celu ogólnego muszą zapewniaü
ograniczenie emisji o co najmniej 35% w porównaniu z paliwami kopalnymi. Od 2017 roku
ograniczenie emisji istniejących instalacji musi osiągnąü poziom 50%, a nowych 60%.
Gáówne cele polskiej polityki energetycznej w tym obszarze są juĪ zgodne z celami
wyraĪonymi w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE [Polityka… 2009]. W
przedstawionych zamierzeniach zwraca uwagĊ szczególna rola produkcji biomasy
przeznaczanej na cele energetyczne. Sprzyja to poĞrednio odchodzeniu od dopáat ze
Wspólnej Polityki Rolnej UE, zwiĊkszających produkcjĊ ĪywnoĞci. NaleĪy takĪe
podkreĞliü, Īe wdraĪanie technologii OZE przyczyni siĊ do redukcji emisji gazów
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cieplarnianych, co takĪe jest obecnie jednym z priorytetów Wspólnoty. Wysiáki na rzecz
zwiĊkszania udziaáu energii odnawialnej przynosiáyby wiĊc poĞrednio korzyĞci w postaci
moĪliwoĞci sprzedaĪy „zaoszczĊdzonych” certyfikatów emisji dwutlenku wĊgla.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne odnawialne Ĩródáo energii
jest to Ĩródáo wykorzystujące w procesie wytwarzania energii biomasĊ, biogaz
wysypiskowy, a takĪe biogaz powstaáy w procesach odprowadzania lub oczyszczania
Ğcieków albo rozkáadu skáadowanych szczątek roĞlinnych i zwierzĊcych [Ustawa… 1997].
Z kolei, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w
sprawie szczegóáowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Ğwiadectw pochodzenia, uiszczenia opáaty zastĊpczej, zakupu energii elektrycznej i ciepáa
wytworzonych w odnawialnych Ĩródáach energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących iloĞci energii wytworzonych w odnawialnym Ĩródle energii, do energii
wytwarzanej w odnawialnych Ĩródáach energii zalicza siĊ, niezaleĪnie od mocy tego Ĩródáa,
energiĊ elektryczną lub ciepáo pochodzące w szczególnoĞci ze Ĩródeá wytwarzających
energiĊ z biomasy oraz biogazu [Rozporządzenie… 2008].
Na przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej
lub jej obrotem i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom koĔcowym przyáączonym do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naáoĪony jest obowiązek uzyskania i przedstawienia
prezesowi URE do umorzenia Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych albo
uiszczenia opáaty zastĊpczej. Obowiązek ten uznaje siĊ za speániony, jeĪeli za dany rok
udziaá iloĞciowy sumy energii elektrycznej wytworzonej ze Ĩródeá odnawialnych i energii
odpowiadającej uiszczonej przez przedsiĊbiorstwo energetyczne opáaty zastĊpczej w
caákowitej rocznej sprzedaĪy energii elektrycznej przez to przedsiĊbiorstwo odbiorcom
koĔcowym wyniesie nie mniej niĪ 10,4% w latach 2010-2013, 11,4% w 2014 r., 11,9% w
2015 r., 12,4% w 2016 r., 12,9% w 2017 r.
Podstawowymi aktami prawnymi okreĞlającymi organizacyjne, prawne oraz
ekonomiczne warunki produkcji biokomponentów i biopaliw ciekáych w Polsce są Ustawa
z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekáych [Ustawa… 2006A] oraz
Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoĞci paliw
[Ustawa… 2006B]. Przepisy obydwu ustaw mają na celu tworzenie korzystnych warunków
dla dynamicznego rozwoju tego rynku.
W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekáych zostaá zdefiniowany Narodowy
Cel WskaĨnikowy (NCW) jako minimalny udziaá biokomponentów i innych paliw
odnawialnych w ogólnej iloĞci paliw ciekáych i biopaliw ciekáych zuĪywanych w ciągu
roku kalendarzowego w transporcie, liczony wedáug wartoĞci opaáowej. WysokoĞü NCW
na lata 2008-2013, przy uwzglĊdnieniu surowcowych i wytwórczych, moĪliwoĞci branĪy
paliwowej oraz przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie, okreĞla Rozporządzenie Rady
Ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów WskaĨnikowych na lata
2008-2013 [Rozporządzenie… 2007]. Zapisano w nim, Īe wysokoĞü NCW w latach 20082013 wynosi: 3,45% w 2008 r., 4,60% w 2009 r., 5,75% w 2010 r., 6,20% w 2011 r., 6,65%
w 2012 oraz 7,10% w 2013 r. PostĊpujący wzrost udziaáu biokomponentów w rynku paliw
transportowych odzwierciedla ĞcieĪkĊ dochodzenia do wyznaczonej w dyrektywie
2003/30/WE wielkoĞci 5,75% w 2010 r., a w dalszej perspektywie do 10% w 2020 r.
Zakres wytwarzania i stosowania biopaliw i biopáynów obejmuje sektory rolnictwa,
przemysáu rolno-spoĪywczego i sektor paliwowy. Celem sektora rolnictwa jest zapewnienie
wzrostu wytwarzania surowców energetycznych w iloĞciach maksymalnie pokrywających
zapotrzebowanie przemysáu biopaliwowego i paliwowego. JednoczeĞnie celem tego sektora
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jest speánienie kryterium zrównowaĪonego rozwoju w odniesieniu do caáej puli surowców
dostarczanych jako surowiec do wytwarzania biokomponentów i biopaliw [Krajowy…
2010, s. 21].
Polska podjĊáa szereg dziaáaĔ legislacyjnych w celu stworzenia moĪliwoĞci rozwoju
rynku biokomponentów i biopaliw ciekáych. W ich wyniku w Polsce stopniowo poszerzają
siĊ moĪliwoĞci w zakresie wprowadzania na rynek biokomponentów. JuĪ w 2005 r. nie
byáo Īadnych przeszkód w stosowaniu do 5 % dodatku estrów metylowych kwasów
táuszczowych do olejów napĊdowych, a bioetanol jako dodatek do benzyn silnikowych
stosuje siĊ od 1994 r.

Czynniki wspierania podaĪy energii odnawialnej wytwarzanej na bazie
produktów rolniczych
W polskich przepisach przygotowano wiele rozwiązaĔ mających usprawniü procesy
rozwoju wykorzystania odnawialnych Ĩródeá energii, w tym biogazowni rolniczych.
Instrumenty wspierania podaĪy w zakresie energii odnawialnej obejmują [Polityka… 2009,
ss. 19-20]:
x mechanizmy wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze Ĩródeá
odnawialnych, np. przez system Ğwiadectw pochodzenia,
x utrzymanie obowiązku stopniowego zwiĊkszania udziaáu biokomponentów w
paliwach transportowych, tak aby osiągnąü zamierzone cele,
x wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachĊcających do szerszego
wytwarzania ciepáa i cháodu z odnawialnych Ĩródeá energii,
x wdroĪenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy zaáoĪeniu powstania
do roku 2020 Ğrednio jednej biogazowni w kaĪdej gminie,
x stworzenie warunków uáatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych
dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu,
x utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE,
x bezpoĞrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci
elektroenergetycznych, umoĪliwiających ich przyáączenie z wykorzystaniem
funduszy europejskich oraz Ğrodków funduszy ochrony Ğrodowiska, w tym
Ğrodków pochodzących z opáaty zastĊpczej i z kar,
x stymulowanie rozwoju potencjaáu polskiego przemysáu, produkującego urządzenia
dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,
x wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii
odnawialnej z odpadów zawierających materiaáy ulegające biodegradacji (np.
odpadów komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji).
NajwaĪniejsze
regulacje
w
zakresie
wykorzystania
biopaliw
zostaáy
przetransponowane do polskiego systemu prawnego i ujĊte w programie promocji biopaliw
i innych paliw odnawialnych [Wieloletni… 2007]. W programie przygotowano koncepcje
mechanizmów wsparcia, obejmujące m.in. stabilny system ulg i zwolnieĔ akcyzowych oraz
inne formy pomocy publicznej i promocji uĪycia biopaliw. NajwaĪniejsze rozdaje dziaáaĔ
obejmują [Graczyk 2009]:
x dziaáania w zakresie podatku akcyzowego od biokomponentów i biopaliw
ciekáych,
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x
x
x

rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
rozwiązania w zakresie opáaty paliwowej,
wsparcie dla upraw roĞlin energetycznych stanowiących surowiec do produkcji
biokomponentów,
x wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów i
biopaliw ciekáych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych Ğrodków
publicznych.
WaĪna modyfikacja dla rozwoju biogazowi zostaáa zawarta w ustawie z dnia 8 stycznia
2010 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
[Ustawa… 2010]. Ustawa przewiduje m.in. okreĞlenie podstaw prawnych oraz warunków
przyáączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego
przez przedsiĊbiorstwa energetyczne zajmujące siĊ przesyáem lub dystrybucją paliw
gazowych. W ustawie zawarto instrument wsparcia w postaci skorelowania systemu
promocji biogazu rolniczego z funkcjonującym systemem Ğwiadectw pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej w OZE, który z pewnoĞcią stanie siĊ istotnym bodĨcem dla
potencjalnych inwestorów do realizacji przedsiĊwziĊü w zakresie budowy biogazowni.
W lipcu 2010 roku zostaá przyjĊty dokument wyznaczający kierunki rozwoju
biogazowi rolniczych [Kierunki… 2010]. Celem jest stworzenie optymalnych warunków
do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy oraz przeprowadzenie stosownych
dziaáaĔ edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowi rolniczych.

Program inwestycyjny a gotowoĞü jego realizacji
W Europie biogazownie rolnicze są dynamicznie rozwijającym siĊ podsektorem
odnawialnych Ĩródeá energii. NajwiĊcej jest ich w Niemczech, bo okoáo 5 tys. biogazowni.
Niemcy i Wielka Brytania wytwarzają niemal 70% caákowitej produkcji biogazu w UE
(liczonej wedáug jego wartoĞci energetycznej). W biogazowniach krajów Unii Europejskiej
wytwarza siĊ 1,7 PJ energii rocznie.
Produkcja biogazu rolniczego w Polsce ma obecnie niewielkie znaczenie. Wytwarza
siĊ ponad 11 mln m3 biogazu, gáównie z odpadów zwierzĊcych i rolniczych. Gotowych
obiektów w Polsce pod koniec 2009 roku byáo kilka, ale liczbĊ projektów inwestycyjnych
biogazowi rolniczych oceniano na okolo 300 [Curkowski A. i in. 2009, s. 27]. Wsparcie
publiczne na te inwestycje, na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, moĪe pochodziü z
wielu Ĩródeá. W celu peánego rozwoju procesów dotyczących wykorzystania odnawialnych
Ĩródeá energii, w tym biogazowni, niezbĊdne jest przygotowanie nowych lub zmiana
istniejących rozwiązaĔ prawnych. Ministerstwo Gospodarki zaproponowaáo, by
powstawanie biogazowni mogáo byü wspierane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i ĝrodowisko, z priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
Ğrodowisku i efektywnoĞü energetyczna, w nastĊpujących dziaáaniach: Wysokosprawne
wytwarzanie energii oraz Wytwarzanie energii ze Ĩródeá odnawialnych. MoĪliwe jest
równieĪ wykorzystanie priorytetu X tego Programu pt. BezpieczeĔstwo energetyczne, w
tym dywersyfikacja Ĩródeá energii. Powstawanie biogazowni moĪe w przyszáoĞci korzystaü
z programów przewidzianych w Narodowym Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej (poĪyczki, dofinansowanie czĊĞci przedsiĊwziĊcia). W ramach NFOĝiGW, w
którym dziaáa System Zielonych Inwestycji, realizowany jest program priorytetowy
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biogazownie rolnicze. Ponadto istotne wsparcie dla tego typu przedsiĊwziĊü oferuje
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze wzglĊdu na rosnące zainteresowanie dla tego
typu przedsiĊwziĊü oraz na wymogi ochrony Ğrodowiska inicjatywĊ w tym obszarze podjąá
Bank Ochrony ĝrodowiska SA, który dla klientów przygotowaá ofertĊ kredytową. Dla
rolników i producentów rolnych, samorządów lokalnych i przedsiĊbiorców powinna zostaü
przygotowana szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna, upowszechniająca
wiedzĊ na temat produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych oraz wykorzystania lokalnie
dostĊpnych jej Ĩródeá.
Problem szybkiego rozwoju systemu biogazowi wynika nie tylko z potrzeby
zapewnienia wsparcia finansowego, ale takĪe z braku odpowiedniej gotowoĞci podmiotów,
które mogáyby rozwijaü projekty inwestycyjne. W badaniach prowadzonych w roku 2009
stwierdzono, Īe nieco wiĊcej niĪ poáowa firm, które wziĊáy udziaá w badaniu, zamierza, w
perspektywie najbliĪszych trzech lat (2010-2012), zainwestowaü w zakáady wytwarzające
biogaz i/lub elektrociepáownie bądĨ elektrownie wykorzystujące biomasĊ [Inwestycje…
2009, s. 11]. W ramach planowanych inwestycji firmy najczĊĞciej zamierzają podejmowaü
dziaáania związane z przygotowaniem wáasnego projektu i budową zakáadu
wytwarzającego biogaz lub biomasĊ. PrzedsiĊbiorstwa te deklarowaáy przewaĪnie
wykorzystywane odpadów organicznych z gospodarstw rolnych, produktów roĞlinnych
oraz odpadów organicznych z przemysáu.
Drugi problem wiąĪe siĊ z gotowoĞcią jednostek samorządu terytorialnego do
rozpoczynania projektów inwestycyjnych. W wiĊkszoĞci gmin w Polsce (82%) nie zostaáa
jeszcze podjĊta decyzji dotyczących rozpoczĊcia inwestycji w energiĊ ze Ĩródeá
odnawialnych, planowanych w latach 2010-2012. Gminy planujące w ciągu najbliĪszych
trzech lat realizacjĊ inwestycji w zakáady wytwarzające biogaz lub elektrociepáownie bądĨ
elektrownie wykorzystujące biomasĊ stanowią 12% wszystkich gmin. Gminy, które podjĊáy
decyzjĊ o nierealizowaniu w/w inwestycji stanowią 6% spoĞród ogóáu wszystkich gmin.
Plany dotyczące inwestowania w energiĊ ze Ĩródeá odnawialnych dwukrotnie czĊĞciej
zostaáy juĪ podjĊte w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich (18%) niĪ w gminach
wiejskich (9%) [Inwestycje… 2009, s. 4].
Plany inwestycyjne czĊĞciej niĪ przeciĊtnie powstaáy w gminach zlokalizowanych w
trzech makroregionach: póánocnowschodnim (19% gmin), pomorskim oraz wschodnim (po
17% gmin). Gminy posiadające plany inwestycyjne w zdecydowanej wiĊkszoĞci zamierzają
inwestowaü w jeden rodzaj zakáadów. 7% spoĞród wszystkich gmin zamierza inwestowaü
w elektrociepáownie lub elektrownie wykorzystujące biomasĊ a 6% w zakáady
wytwarzające biogaz. Gminy nieco czĊĞciej zamierzają inwestowaü w przyáączenie zakáadu
wykorzystującego biomasĊ lub biogaz do sieci niĪ w przygotowanie wáasnego projektu i
budowĊ zakáadu lub elektrociepáowni. Problemy związane z inwestowaniem w zakáady
wytwarzające biogaz oraz elektrociepáownie/elektrownie wykorzystujące biomasĊ
uznawane za trudne [Inwestycje… 2009, s. 10].

Ocena potencjaáu produkcyjnego energii odnawialnej wytwarzanej na
bazie produktów rolniczych w Polsce
Oceny potencjaáu powstawaáy przy róĪnych zaáoĪeniach. Podstawową zasadą jest, aby
na cele energetyczne przeznaczane byáy w pierwszej kolejnoĞci produkty uboczne i
pozostaáoĞci z rolnictwa i przemysáu rolno-spoĪywczego oraz nadwyĪki produktów
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rolnych, które nie bĊdą potrzebne na rynku ĪywnoĞci. Zaspokojenie potrzeb
ĪywnoĞciowych jest podstawowym zadaniem sektora rolnego [Krajowy… 2010, s. 118].
Dla osiągniĊcia celów Dyrektywy 2009/28 UE konieczne bĊdzie zakáadanie wieloletnich
plantacji roĞlin energetycznych.
W pochodzących z 2007 roku szacunkach potencjalnego wzrostu do 2020 r.
powierzchni dostĊpnej do produkcji biomasy i udziaáu w tej powierzchni ekstensywnie
wykorzystywanych uĪytków zielonych przyjmowano, Īe pozyskanie biomasy moĪe
dotyczyü tylko biomasy pochodzącej z wykaszania tych uĪytków. UwzglĊdniono wymogi
Ğrodowiskowe i zrównowaĪonego rolnictwa. ZaáoĪono dostosowanie powierzchni pod
uprawy roĞlin przeznaczonych do produkcji biopaliw (rzepak oraz pszenĪyto i pochodne)
do takiego areaáu, który pozwoli jedynie na osiągniĊcie 10% udziaáu biopaliw w zuĪyciu
oleju napĊdowego i benzyny w 2020 r. dla Polski. Na tej podstawie obszar przeznaczony
pod plantacje energetyczne okreĞlono na 3 300 000 ha [MoĪliwoĞci… 2007, s. 24].
Program Innowacyjna Energetyka Rolnictwo Energetyczne (IERE) zakáada
zapewnienie w 2020 roku produkcji energii odnawialnej w iloĞci wynoszącej 15% caáego
polskiego rynku energii koĔcowej (obejmującego energiĊ elektryczną, ciepáo i paliwa
transportowe), a ponadto wytworzenie istotnej nadwyĪki eksportowej na unijny rynek
Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych, wynoszącej prawie 50% tej iloĞci,
która bĊdzie potrzebna na pokrycie zapotrzebowania krajowego [Program… 2008, s. 4-5].
Program IERE przewiduje wykorzystanie przez PolskĊ w 2020 roku pod uprawy
energetyczne okoáo 2 mln hektarów ekwiwalentnych (1,4 mln na wáasne potrzeby i 0,6 mln
z przeznaczeniem na eksport zielonych certyfikatów do UE). Oznacza to okoáo 4 mln
rzeczywistych hektarów peánowartoĞciowych gruntów ornych, gruntów odáogowanych
(obecnie) oraz ugorów i nieuĪytków. Da to uzysk energii pierwotnej w iloĞci okoáo 160
TWh, a na rynku energii koĔcowej okoáo 130 TWh.
Ocena zapotrzebowania na grunty, przedstawiona przez Popczyka [2009], za punkt
wyjĞcia przyjmuje cele wynikające z przyszáego zuĪycia energii, z podziaáem na
poszczególne kierunki energetycznego wykorzystania upraw. Zakáada graniczną strukturĊ
wykorzystania caáego areaáu ziem uprawnych (okoáo 16 mln ha), którym dysponuje Polska,
w nastĊpującej sposób: 75% dla potrzeb rolnictwa ĪywnoĞciowego (12 mln ha) oraz 25%
dla potrzeb rolnictwa energetycznego (4 mln ha). Ponadto autor przyjąá produkcjĊ biomasy
w postaci kukurydzy. ZaáoĪyá, Īe obecna wydajnoĞü upraw, równa 50 ton/ha, na skutek
postĊpu biotechnologicznego w 2020 r. wzroĞnie do okoáo 80 ton/ha.
Zasoby ziemi potrzebne do celów energetycznych w okreĞliá Popczyk na tej podstawie
w nastĊpujący sposób:
x do pokrycia wymaganego udziaáu energii odnawialnej w rynku paliw
transportowych konieczna jest powierzchnia gruntów okoáo 0,5 mln ha,
x do pokrycia wymaganego udziaáu energii odnawialnej w rynku energii
elektrycznej i w rynku ciepáa, produkowanych w skojarzeniu, konieczna jest
powierzchnia gruntów okoáo 1,3 mln ha,
x do pokrycia wymaganego udziaáu energii odnawialnej w rynku ciepáa
produkowanego w kotáowniach, poza Ĩródáami kogeneracyjnymi, konieczna jest
powierzchnia gruntów okoáo 0,7 mln ha.
àączna powierzchnia gruntów, konieczna dla wypeánienia przez PolskĊ celów
obligatoryjnych, jest istotnie mniejsza (okoáo 2,5 mln ha) od zaáoĪonej granicznej
powierzchni gruntów moĪliwych do wykorzystania przez rolnictwo energetyczne (okoáo 4
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mln ha). Produkcja energii z produktów otrzymanych z tych upraw szacowana jest na okoáo
170 TWh.
W najnowszym opracowaniu [Krajowy… 2010] stwierdza siĊ, Īe Polska ze wzglĊdu
na warunki glebowe oraz klimatyczne (zwáaszcza stosunkowo maáe opady i ograniczone
zasoby wód gruntowych) nie moĪe byü zaliczona do krajów o warunkach bardzo
sprzyjających produkcji roĞlin na cele energetyczne. W istocie wiĊc szacunki odnoszą siĊ
do oceny wykorzystania gruntów na potrzeby produkcji biopaliw oraz gruntów związanych
z wykorzystaniem surowców odpadowych.
Dostawy biomasy pochodzącej z rolnictwa, niezbĊdne dla wytwarzania biopaliw,
implikują potrzeby obszarowe w roku 2020 w zakresie produkcji zbóĪ na bioetanol
okreĞlone na 638 tys. ha, a w zakresie produkcji rzepaku na 1362 tys. ha [Krajowy… 2010,
ss. 169-170].
Biogaz wytwarzany z biomasy rolniczej w procesie gazyfikacji metanowej lub
termicznej moĪe stanowiü waĪne Ĩródáo zaopatrzenia w energiĊ elektryczną i cieplną.
Znaczne iloĞci biomasy, która moĪe byü wykorzystana na cele energetyczne, moĪna
pozyskaü przez zagospodarowanie pozostaáoĞci po uprawie roĞlin okopowych i warzyw.
Przyjmując, Īe na cele energetyczne (produkcja biogazu) bĊdą wykorzystywane
pozostaáoĞci produkcji rolniczej tylko w 25 %, potencjaá wynosi okoáo 125 tys. t suchej
masy (0,5 t/ha). [Krajowy… 2010, s.173]. Stanowi to wiĊc odpowiednik 250 tys. ha
powierzchni upraw.
Potencjaá energetyczny rolnictwa docelowo umoĪliwia pozyskanie surowców
niezbĊdnych do wytworzenia okoáo 5 mld m3 biogazu rocznie. Potencjaá ten moĪe
zaspokoiü potrzeby surowcowe dla okoáo 2 000 biogazowni rolniczych. W szacunkach
uwzglĊdniono wykorzystanie w pierwszej kolejnoĞci produktów ubocznych rolnictwa,
páynnych i staáych odchodów zwierzĊcych oraz produktów ubocznych i pozostaáoĞci
przemysáu rolnospoĪywczego. RównoczeĞnie z wykorzystaniem tych surowców przewiduje
siĊ prowadzenie upraw roĞlinnych, w tym okreĞlanych jako energetyczne, z
przeznaczeniem na substrat dla biogazowni. Jest to moĪliwe docelowo na okoáo 700 tys. ha
[Krajowy… 2010, s. 190].
Szacuje siĊ, Īe w Polsce pozyskuje siĊ Ğredniorocznie okoáo 150-200 tys. t drewna w
ramach ciĊü pielĊgnacyjnych i odnowieĔ w sadach oraz uprawach jagodowych, a takĪe
wycinki zakrzaczeĔ Ğródpolnych. Taka iloĞü biomasy to równowartoĞü okoáo 15 tys. ha
wieloletnich upraw energetycznych (szybkiej rotacji) [Krajowy… 2010, s. 172].
W omawianym dokumencie stwierdza siĊ, Īe ze wzglĊdu na ograniczone moĪliwoĞci
wykorzystania drewna opaáowego z lasów, drewna odpadowego z przemysáu drzewnego
czy teĪ sáomy z rolnictwa, dla osiągniĊcia celu iloĞciowego zawartego w Dyrektywie
2009/28 UE konieczne bĊdzie zakáadanie wieloletnich plantacji roĞlin energetycznych.
ZwiĊkszenie wykorzystania biomasy pochodzącej z upraw energetycznych wymaga
utworzenia caáego systemu, obejmującego produkcjĊ, dystrybucjĊ i wykorzystanie
biomasy.
Pod wieloletnie plantacje energetyczne przeznaczane byü mogą jedynie gleby gorszej
jakoĞci, mniej przydatne do produkcji na cele ĪywnoĞciowe. Uprawa na takich glebach
roĞlin energetycznych ograniczy wysokoĞü ich plonów, a to w konsekwencji moĪe
zmniejszyü opáacalnoĞü produkcji.
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Podsumowanie
Polityka Unii Europejskiej konsekwentnie zmierza w kierunku zwiĊkszania popytu na
energiĊ ze Ĩródeá odnawialnych. Kolejne programy i regulacje prawne tworzą w Polsce
warunki do zwiĊkszenia produkcji rolnictwa w celu wzrostu udziaáu biokomponentów w
rynku paliw ciekáych i biopaliw ciekáych zuĪywanych w transporcie, a takĪe wzrostu
produkcji energii odnawialnej na bazie surowców rolnych. Sprzyja to redukcji emisji
dwutlenku wĊgla i innych zanieczyszczeĔ. Przyczynia siĊ do aktywizacji terenów wiejskich
poprzez zwiĊkszenie produkcji rolniczej na cele energetyczne (nieĪywnoĞciowe) oraz
związane z tym tworzenie nowych miejsc pracy.
Zainteresowanie przedsiĊbiorców i jednostek samorządu terytorialnego zwiĊkszaniem
produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych jest jednak ciągle stosunkowo niewielkie.
Dlatego podstawowe znaczenie bĊdzie miaáo przyjĊcie skutecznych mechanizmów
wsparcia produkcji odnawialnych Ĩródeá energii, biopaliw i biokomponentów.
W warunkach polskich rozwój energetyki odnawialnej opartej na bazie produktów
rolnych wymagaü bĊdzie duĪych zmian w profilu produkcji rolnej. Na cele związane z
wytwarzaniem energii w roku 2020 moĪna potencjalnie przeznaczyü:
x na wytwarzanie zbóĪ dla produkcji bioetanolu 638 tys. ha,
x na produkcjĊ rzepaku dla wytwarzania biodiesla 1362 tys. ha,
x na uprawy, w tym okreĞlane jako energetyczne, z przeznaczeniem na substrat dla
biogazowi, okoáo 700 tys. ha,
x pozostaáoĞci produkcji rolniczej (gáównie sáomy), odpowiadające produkcji z 250
tys. ha,
x biomasĊ drzewną z ciĊü pielĊgnacyjnych, co stanowi równowartoĞü produkcji z
okoáo 15 tys. ha.
àącznie moĪna szacowaü, Īe w roku 2020 blisko 3 mln ha uĪytków rolnych w Polsce
mogáoby byü przeznaczane na cele związane z wytwarzaniem produktów rolnych na cele
energetyczne.
Zakáada siĊ, Īe na cele energetyczne przeznaczane bĊdą w pierwszej kolejnoĞci
produkty uboczne i pozostaáoĞci z rolnictwa i przemysáu rolno-spoĪywczego oraz nadwyĪki
produktów rolnych, które nie bĊdą potrzebne na rynku ĪywnoĞci.
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Fundusze unijne w procesie aktywizacji obszarów wiejskich
– studium przypadku
European Union funds in the process of activation of rural
areas; a case study
Synopsis. Przedstawiono studium przypadku gminy Zbuczyn naleĪącej do powiatu siedleckiego,
którego tematem jest pozyskiwanie Ğrodków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych.
Scharakteryzowano absorpcjĊ Ğrodków z funduszy strukturalnych i funduszu spoáecznego w nowym
okresie programowania. Przedstawiono samoorganizacjĊ lokalnej spoáecznoĞci w celu realizacji tzw.
maáych grantów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji spoáecznej.
Sáowa kluczowe: fundusze strukturalne, gmina, programy operacyjne, obszary wiejskie.
Abstract. The paper presents the utilization of selected European Union funds in the Zbuczyn
community, Siedlce poviat. Studies conducted in rural communities show that possibilities exist for
developing initiatives to support local development. The work outlines activities of local authorities
and non-governmental organizations to receive EU funds for accelerating local development of rural
areas.
Key words: structural funds, commune, operational programmes, rural areas.

WstĊp
Wspólna Polityka Rolna, którą objĊta zostaáa polska wieĞ i rolnictwo, coraz czĊĞciej
okreĞlana jest mianem „projektu cywilizacyjnego”. Strategia rozwoju obszarów wiejskich
wymusiáa zapoczątkowanie caákiem nowej filozofii rozwoju. àagodzenie dysparytetów
spoáeczno-ekonomicznych i zaniedbaĔ cywilizacyjnych na terenach wiejskich wymagaáo
nie tylko finansowania zewnĊtrznego, ale i przygotowania programów angaĪujących
spoáecznoĞci lokalne, zbudowania trwaáego partnerstwa i zaprogramowanie rozwoju tak,
aby zarządzano regionami w sposób pozwalający na poprawĊ warunków Īycia
mieszkaĔców, przy wykorzystaniu lokalnego potencjaáu.
Z dotychczasowych doĞwiadczeĔ oraz praktyki funkcjonowania samorządu lokalnego
wynika, Īe poziom aktywnoĞci spoáecznej, w tym udziaáu spoáecznoĞci lokalnych w
procesie rozwoju, jest bardzo zróĪnicowany. Pojawia siĊ wiĊc problem aktywizacji
lokalnych spoáecznoĞci, inicjowania róĪnorodnych przedsiĊwziĊü, pozyskania akceptacji
dla dziaáaĔ lokalnych wáadz samorządowych [Potoczek 2003]. Rozwiązanie problemów
lokalnych zaleĪy wiĊc w duĪej mierze od ich mieszkaĔców. Od tego, w jakim stopniu
potrafią siĊ zorganizowaü, opracowaü odpowiednie koncepcje rozwoju lokalnego i
zmobilizowaü wáasne zasoby, zaleĪy bowiem sukces. SpoáecznoĞci lokalnej przypisuje siĊ
istotną rolĊ w rozwoju kapitaáu spoáecznego. MieszkaĔcy pragnący rozwiązywaü lokalne
1
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problemy spoáeczne, w myĞl zasady subsydiarnoĞci winni oczekiwaü jedynie na wsparcie
wáadzy. JakoĞü kapitaáu spoáecznego wystĊpującego w danym spoáeczeĔstwie jest istotnym
czynnikiem rozwoju gospodarczego. Jednak warunkami okreĞlającymi wysoki jego poziom
są wysoki poziom zaufania spoáecznego, silnie rozwiniĊte normy wzajemnoĞci oraz
zinstytucjonalizowane normy prawne [Sokoáowski 2004].
DoĞwiadczenia rozwiniĊtych spoáeczeĔstw, okreĞlanych jako spoáeczeĔstwa
obywatelskie, dowodzą, Īe zadania wykonywane przez organizacje pozarządowe są taĔsze
niĪ analogiczne dziaáania realizowane przez zbiurokratyzowane instytucje. Maáa
organizacja lepiej identyfikuje potrzeby i stosunkowo szybko, w sposób bardziej
„wycelowany”, je zaspokaja [KáodziĔski 1999].
Od kilku lat moĪna zaobserwowaü wzrost roli organizacji pozarządowych na terenach
wiejskich. Wedáug Fedyszak-Radziejowskiej [2002] organizacje te prowadzą dziaáalnoĞü
charytatywną, oĞwiatową, kulturalną, proekologiczną. Wiele z nich powstaje z inicjatywy
samorządów, ale jest teĪ coraz wiĊcej takich, które powstają z inicjatywy samych
mieszkaĔców, np. stowarzyszenia. Są one obecnie istotnym podmiotem Īycia spoáecznego i
przeĪywają swój rozkwit na wsi. W ramach tworzonych przez siebie dobrowolnych
stowarzyszeĔ ludzie zdobywają wzajemne zaufanie, uczą siĊ wspólnego dziaáania i
uczestnictwa w demokracji [Suáek 2004].
Celem pracy jest ukazanie aktywnoĞci administracji samorządowej oraz organizacji
pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rzecz lokalnego rozwoju spoáecznogospodarczego. Skupiono siĊ na programach pomocowych, których beneficjentami byáy
zarówno wáadze samorządowe, jak i organizacje spoáeczne. Badania przeprowadzono w
2009 roku metodą wywiadu osobistego, nieukierunkowanego, z wójtem gminy Zbuczyn.

Wyniki
Gmina Zbuczyn poáoĪona jest na wschodzie Polski, we wschodniej czĊĞci
województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. WaĪnym elementem usytuowania
jest jej bliskie sąsiedztwo ze wschodnią granicą Polski, z przejĞciami granicznymi w
Terespolu i Koroszczynie. Gmina Zbuczyn jest gminą o statusie wiejskim, z siedzibą w
Zbuczynie, najwiĊkszej wsi w gminie, podzieloną na trzy soáectwa. Zajmuje powierzchniĊ
211 km2 (co stanowi 0,59 % powierzchni województwa mazowieckiego) i jest najwiĊkszą
gminą wiejską w powiecie siedleckim [Dane… 2008].
Tereny gminy to w znacznej czĊĞci obszary czyste ekologicznie i posiadające
korzystne warunki do uprawy zdrowej ĪywnoĞci. WiĊkszoĞü ludnoĞci czynnej zawodowo
utrzymuje siĊ gáównie z rolnictwa (52%). Na terenie gminy funkcjonuje 2152 gospodarstw
rolnych. ĝrednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,1 ha i jest nieco wyĪsza od Ğredniej
w województwie mazowieckim (7,01 ha) [Dane… 2008].
Do dziaáaĔ podejmowanych na rzecz kreowania toĪsamoĞci regionalnej wójt gminy
Zbuczyn zaliczyá:
x tworzenie wizerunku gminy,
x dziaáalnoĞü wydawniczą ( Kwartalnik – Informator Samorządu Gminy Zbuczyn)
w internecie,
x organizacjĊ imprez specjalnych (m.in. organizowany od 3 lat festyn „Dni gminy
Zbuczyn”).
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Preferowane kierunki rozwoju dziaáalnoĞci gospodarczej gminy, oceniane przez wójta
w skali od 0 (nieistotne) do 5 (najwaĪniejsze), to:
x podniesienie konkurencyjnoĞci gospodarstw rolnych (5),
x rozwój mikroprzedsiĊbiorstw (4),
x rozwój maáych przedsiĊbiorstw (3),
x inwestycje kapitaáu zagranicznego (1).
Priorytety rozwojowe gminy, w skali od 0 (nieistotny) do 5 (najwaĪniejszy), to:
x rozwój gospodarczy (5),
x rozwój spoáeczny (4),
x zagospodarowanie przestrzenne (3),
x ochrona Ğrodowiska przyrodniczego (2).
Aby zwiĊkszyü zaangaĪowanie rolników w podejmowanie dziaáalnoĞci poza
rolnictwem, w 2007 r. zorganizowano szkolenia dla mieszkaĔców pt. „Nowe kwalifikacje
zawodowe dla rolników z gminy Zbuczyn”. W ramach tego projektu moĪna byáo
skorzystaü z warsztatów w zakresie doradztwa rolniczego, oraz z usáug doradcy
zawodowego, a takĪe zdobyü zawód kierowcy kat. C + E, operatora wózków widáowych,
operatora koparko-áadowarki, fryzjera-stylisty, piekarza-ciastkarza, czy teĪ nauczyü siĊ
obsáugi kasy fiskalnej. Wsparcie obejmowaáo równieĪ warsztaty z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy i szkolenie dotyczące podstaw prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej.
Na uwagĊ zasáuguje dziaáalnoĞü i osobowoĞü wójta gminy Zbuczyn. Najcenniejsze z
dziaáaĔ dotyczyáy aktywizacji lokalnej. W 2008 r. powstaáo Lokalne Stowarzyszenie
Gospodarcze. Wójt otrzymaá wyróĪnienie „Ambasador EFS”. Rok póĨniej wyróĪnienie
„Ambasador EFS 2009” otrzymaáo Stowarzyszenie Kulturalno-OĞwiatowe „Klub Ludzi
Twórczych” w gminie Zbuczyn.
SpoáecznoĞci lokalne wykazują zainteresowanie sprawami związanymi z
pozyskiwaniem Ğrodków unijnych na ich terenie, co poĞrednio wiązaü moĪna z
prowadzonymi w ostatnim czasie nasilonymi dziaáaniami mającymi na celu informowanie
opinii publicznej o takich moĪliwoĞciach. W gminie funkcjonuje osiem szkóá
podstawowych i trzy gimnazja (w tym jedno gimnazjum posiada oddziaá zamiejscowy).
Wszystkie szkoáy posiadają biblioteki.
Od 1986 roku dziaáa Gminny OĞrodek Kultury (GOK), a zakresem jego dziaáalnoĞci
jest podnoszenie kultury w gminie, przygotowanie dzieci, máodzieĪy i dorosáych do
rozumienia róĪnorodnych przejawów i form kultury oraz sztuki, rozbudzania postaw
twórczych, trwaáych zmian w postawach, poglądach i sposobie myĞlenia mieszkaĔców czy
organizacja czasu wolnego mieszkaĔców. OĞrodek jest organizatorem konkursów,
koncertów i spektakli teatralnych, festynów, happeningów, spotkaĔ autorskich, prelekcji,
rajdów oraz imprez okolicznoĞciowych. Prowadzi dziaáalnoĞü wystawienniczą, eksponując
początkujących, jak równieĪ uznanych twórców. Edukacja kulturalna dzieci i máodzieĪy
prowadzona jest przez staáe formy pracy :
x codzienną pracĊ Ğwietlicową w godzinach popoáudniowych,
x naukĊ gry na instrumentach muzycznych,
x naukĊ taĔca,
x zajĊcia z aerobiku,
x naukĊ jĊzyka angielskiego.
Organizowane są równieĪ zajĊcia rozwijające uzdolnienia dzieci i máodzieĪy w
zakresie muzyki przez naukĊ gry na instrumentach oraz studio piosenki. WraĪliwoĞü
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estetyczną ksztaáci siĊ przez udziaá w zajĊciach pracowni plastyczno-rĊkodzielniczej,
fotograficznej, kole recytatorskim oraz Amatorskim Teatrze DzieciĊcym. Cyklicznie
organizowane są miĊdzy innymi „DoĪynki Gminne”, koncerty noworoczne i koncerty
Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy, konkursy recytatorskie, festiwal „DzieĔ radoĞci z
okazji Dnia Dziecka”, „Dni Zbuczyna”, „Przegląd TwórczoĞci Osób Niepeánosprawnych”.
W 2006 roku ruszyá projekt GOK pt. „Wakacyjna Fabryka Pomysáów, czyli co robiü w
wakacje”.
W 2005 roku otwarto nową siedzibĊ Gminnego OĞrodka Kultury, biblioteki oraz
Gminnego Centrum Informacji. Znajduje siĊ tu równieĪ sala konferencyjno-szkoleniowa,
sala widowiskowa, kafejka internetowa. O wszystkich wydarzeniach oraz o planowanych
imprezach na bieĪąco moĪna przeczytaü na stronie internetowej Gminnego OĞrodka
Kultury.
Przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej, w
ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", powstaáo,
staraniem wáadz gminnych, Gminne Centrum Informacji. Oferuje usáugi dla spoáeczeĔstwa
w celu ich osobistego, spoáecznego i gospodarczego rozwoju.
W Gminnym Centrum Informacji w Zbuczynie moĪna skorzystaü z:
x usáug biurowych,
x usáug skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu
motywacyjnego, podania, pisma,
x sprzĊtu komputerowego do samodzielnego korzystania,
x poĞrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
x pomocy w wyszukiwaniu partnerów handlowych,
x promocji usáug agroturystycznych,
x zasobów informacji sieci Internet,
x kursów, szkoleĔ, zajĊü pozaszkolnych,
x usáug z zakresu dziaáalnoĞci reklamowo-informacyjnej,
x usáug skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów
graficznych,
x pomocy przy poszukiwaniu pracy.
Adresatami usáug są mieszkaĔcy gminy Zbuczyn, powiatu siedleckiego, przejezdni, w
szczególnoĞci máodzieĪ i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiĊbiorcy,
osoby pozostające pod opieką OĞrodków Pomocy Spoáecznej, przedstawiciele samorządów
gminnych i powiatowych. Wyremontowano równieĪ budynek szkoáy podstawowej w
Krzesku Starym na potrzeby Centrum Integracji Spoáecznej. Obecnie obiekt sáuĪy lokalnej
spoáecznoĞci.
Gmina Zbuczyn rozpoczĊáa realizacjĊ projektu wspóáfinansowanego przez EFS w
ramach priorytetu VII „Promocja integracji spoáecznej, inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji”, dziaáanie 7.3 „Grunt to byü aktywnym”. Celem projektu jest
przeciwdziaáanie wykluczeniu spoáecznemu, wzrost umiejĊtnoĞci umoĪliwiających wejĞcie
na rynek pracy poza rolnictwem oraz integracja spoáeczna. W projekcie biorą udziaá
mieszkaĔcy gminy Zbuczyn, rolnicy i domownicy korzystający z pomocy spoáecznej,
którzy planują podjĊcie pracy poza sektorem rolnym. Na terenie gminy Zbuczyn dziaáa
Stowarzyszenie Kulturalno-OĞwiatowe „Klub Ludzi Twórczych”, które realizuje Projekt
„Europejska gmina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki (POKL).
Organizowane są kursy jĊzykowe dla dorosáych mieszkaĔców gminy Zbuczyn, zajĊcia
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komputerowe dla dorosáych „Klikam”. Ponadto dla dzieci i máodzieĪy (60 osób) od
kwietnia do listopada 2009 r. w ramach POKL zorganizowano zajĊcia pozalekcyjne
związane z wychowaniem estetycznym i zajĊcia artystyczne.
Projekt „Od aktywizacji do integracji” jest realizowany od początku 2009 r. w ramach
poddziaáania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oĞrodki pomocy
spoáecznej”, dziaáania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, priorytetu VII
„Promocja integracji spoáecznej” POKL. W projekcie bierze udziaá 15 osób. Zaplanowano
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i
spoáecznej oraz wsparcie dla podjĊcia pracy przez udziaá w szkoleniach. WaĪnym
elementem zabezpieczającym prawidáową realizacjĊ jest kontakt socjalny, który okreĞla
jasne reguáy relacji pomiĊdzy instytucją udzielającą pomocy a osobą, która otrzymuje
pomoc. Jest to waĪne narzĊdzie pracy oĞrodków pomocy spoáecznej, wciąĪ rzadko
stosowane. Dlatego projekt Gminnego OĞrodka Pomocy Spoáecznej w Zbuczynie duĪą
wagĊ przykáada wáaĞnie do realizacji kontaktów socjalnych. Z EFS w ramach POKL
realizowany byá projekt „W mojej maáej ojczyĨnie – edukacja regionalna”. Stowarzyszenie
Kulturalno-OĞwiatowe „ Nadzieja” realizuje w okresie od 01.09 2009 r. projekt pod nazwą
„Máodzi artyĞci na start” dofinansowany przez POKL w ramach dziaáania 7.3 „Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji”. W projekcie bierze udziaá 40 uczniów klas III-VI, ze
szkóá na terenie gminy .
Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Szansa” realizuje projekt „TeĪ chcĊ mieü”
w ramach priorytetu X POKL „Rozwój wyksztaácenia i kompetencji w regionach, dziaáanie
9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich”. W projekcie bierze udziaá 45 dzieci ze
szkoáy podstawowej, które uczestniczą w zajĊciach wyrównawczych w bloku
polonistycznym i matematycznym. W projekcie biorą udziaá równieĪ rodzice, którzy
uczestniczą w seminariach na temat pracy z dzieümi z trudnoĞciami edukacyjnymi. Gmina
Zbuczyn od 1.08.2009 do 31.07.2011 r. realizuje projekt „Podajmy Dziecku RĊkĊ” w
ramach priorytetu IX „Rozwój wyksztaácenia i kompetencji w regionach”, dziaáania 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoĞci usáug edukacyjnych
Ğwiadczonych w systemie oĞwiaty”, poddziaáanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostĊpie do edukacji oraz zmniejszenie róĪnic
w jakoĞci usáug edukacyjnych”.
W ramach dziaáania 9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich” priorytetu IX
realizowane są nastĊpujące projekty: przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli
„Wiem, umiem, potrafiĊ”, przez Ludowy Klub Sportowy Wektora Dziewule „Sport drogą
do sukcesu”, przez Gminny OĞrodek Kultury w Zbuczynie „Nowe kwalifikacje dla
mieszkaĔców”, przez Stowarzyszenie Kulturalno-OĞwiatowe Klub Ludzi Twórczych
„Naucz siebie, naucz innych – wiedza w czáowieku nie ginie”, przez Gminne Centrum
Planowania Kariery „ĝciana dĨwiĊku” cykl warsztatów muzycznych dla dzieci i máodzieĪy.
Do 30 wrzeĞnia 2009 r. trwaá nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia
niepeánosprawnego w ramach pilotaĪowego programu „UczeĔ na wsi”, pomoc w zdobyciu
wyksztaácenia przez osoby niepeánosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejskowiejskie.
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Tabela 1. ħródáa finansowania zadaĔ realizowanych w latach 2004-2007 w gminie Zbuczyn
Table 1. Financial sources for the projects executed in Zbuczyn community in 2004-2010
ħródáa
dofinansowania

Nazwa projektu

Szacowana
wartoĞü
inwestycji, zá

ĝrodki
wáasne i
inne, %

ĝrodki
UE, %

Zadania zrealizowane w latach 2004 –2007
Budowa sieci wodociągowej z przyáączami dla póánocnej
czĊĞci miejscowoĞci Zbuczyn

ZPORR
SAPARD

724 000

55

45

Budowa sieci wodociągowej z przyáączami dla wsi
Chromna

ZPORR
SAPARD

471 000

36,5

63,5

Budowa sieci wodociągowej z przyáączami w
miejscowoĞci Sobicze

ZPORR
SAPARD

193 000

56

44

Budowa sieci wodociągowej z przyáączami w
miejscowoĞciach Wesóáka i Grochówka

ZPORR
SAPARD

945 000

43,5

56,5

Termoizolacja budynku OĞrodka Zdrowia w Zbuczynie

ZPORR

110 000

-

-

Adaptacja przyziemia budynku Zespoáu Szkóá w
Zbuczynie na potrzeby Gminnego Centrum IntegracyjnoEdukacyjnego

ZPORR

279 000

20

80

Program
Odnowa Wsi

400 000

20

80

-

60 000

25

35

Adaptacja budynku Szkoáy Podstawowej w Starym
Krzesku na potrzeby Centrum Integracji Spoáecznej
Budowa boiska sportowego w miejscowoĞci Zbuczyn.

Zadania w trakcie realizacji i planowane
Modernizacja oczyszczalni Ğcieków w miejscowoĞci
Zbuczyn

-

60 000

25

75

Modernizacja stacji uzdatniania wody Jasionka

-

30 000

26,7

73,3

Modernizacja stacji uzdatniania wody Krzesk

-

30 000

26,3

73,3

Remont Ğwietlicy wiejskiej w miejscowoĞci TĊczki

-

50 000

20

80

Zagospodarowanie terenu w centrum Zbuczyna, budowa
placu zabaw.

-

180 000

20

80

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Czuryáach.

-

1 200 000

25

75

Wykonanie gminnej sieci komputerowej WLAN

-

100 000

25

75

Rozbudowa obiektu sportowo rekreacyjnego w
Dziewulach

-

80 000

20

80

ħródáo: informacja ustna wójta gminy Zbuczyn.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
wspóáfinansowanego z EFS realizowany byá we wrzeĞniu 2009 r. projekt „Nowe
kwalifikacje, praca, przedsiĊbiorczoĞü bezrobotnych kobiet”. Projekt przewidywaá
przeprowadzenie szkoleĔ z zakresu zakáadania i prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej.
Ponadto moĪliwe byáo otrzymanie bezzwrotnej dotacji pieniĊĪnej na zaáoĪenie wáasnej
firmy, w wysokoĞci 11,5 tys. zá. Panie mogáy skonsultowaü swoje pomysáy i uzyskaü
pomoc od specjalistów w dziedzinie ekonomii, finansów, marketingu, prawa i psychologii.
WartoĞcią dodaną projektu byáo nowatorskie podejĞcie do tworzenia nowych miejsc pracy,
granty pieniĊĪne na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej, unikatowa tematyka szkoleĔ
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opracowana zgodnie z profilem beneficjenta oraz innowacyjne metody przeprowadzenia
zajĊü.
Uchwaáą Zarządu Województwa Mazowieckiego, w ramach dziaáania 7.3 POKL,
Gminny OĞrodek Kultury w Zbuczynie otrzymaá dofinansowanie projektu ”Fabryka
Pomysáów – cykl zajĊü muzycznych dla dzieci i máodzieĪy z terenu gminy Zbuczyn”.
Budowanie spoáeczeĔstwa obywatelskiego polskiej wsi, efekty tej dziaáalnoĞci oraz
potrzeby, to temat niezwykle istotny. Realizowane w gminie Zbuczyn programy pokazują,
Īe w spoáecznoĞciach wiejskich istnieją moĪliwoĞci rozwijania inicjatyw na rzecz rozwoju
lokalnego, trzeba tylko daü im szanse i przeáamaü kilka barier, z których
najpowaĪniejszymi są brak umiejĊtnoĞci przeksztaácania pomysáu w nadający siĊ do
sfinansowania projekt oraz brak wiary we wáasne siáy.
Tabela 2. Inwestycje infrastrukturalne realizowane w gminie Zbuczyn z funduszy krajowych
Table 2. Infrastructural investments executed in Zbuczyn community, financed from domestic funds.
WartoĞü
inwestycji, zá

WaĪniejsze inwestycje

ħródáa dofinansowania

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tchórzew i Kwasy,
4,1 km

280 000

Marszaáek Województwa
Mazowieckiego

Budowa sieci wodociągowej w Maciejowicach, 4,3 km

235 000

Wojewódzki Fundusz Ochrony
ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie, 6,3 km

1 180 000

Likwidacja barier architektonicznych w OĞrodku
Zdrowia w Zbuczynie (montaĪ windy, przystosowanie
pomieszczeĔ do potrzeb osób niepeánosprawnych)

181 000

WFOSiGW
PaĔstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepeánosprawnych.

Przebudowa drogi Tarcze-CielemĊc, 622 mb
nawierzchni asfaltowej.

303 000

Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych

Przebudowa chodników w Krzesku-Królowa Niwa

255 000

Starostwo Powiatowe w Siedlcach.

Przebudowa centralnego ogrzewania w Zespole Szkóá w
Krzesku-Królowa Niwa

192 000

Kontrakt Wojewódzki.

Remont Zespoáu Szkóá w Krzesku-Królowa Niwa

170 000

Program Aktywizacji Obszarów
Wiejskich

ħródáo: informacja ustna wójta gminy Zbuczyn.

Dotychczasowe doĞwiadczenia w zakresie budowania spoáeczeĔstwa obywatelskiego
na obszarach wiejskich pozwalają stwierdziü, Īe przeáamanie biernoĞci na wsi wymaga
dáugoletniej systematycznej pracy. Ogromnie cieszy fakt zainteresowania ludzi tym, co siĊ
wokóá nich dzieje, oraz pobudzenie ĞwiadomoĞci ich wpáywu na wáasny los i otaczającą
rzeczywistoĞü. Unia Europejska przywiązuje duĪą wagĊ do problemów rozwoju obszarów
wiejskich. ĝwiadczy o tym fakt, Īe w ramach POKL wyodrĊbnione są dziaáania, które mają
wspieraü rozwiązywanie problemów spoáecznoĞci lokalnych na obszarach wiejskich. Są tu
tzw. maáe granty, czyli Ğrodki w wysokoĞci do 50 tys. zá, które przeznaczyü moĪna na
wsparcie mieszkaĔców tych obszarów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji
spoáecznej. Dziaáania te są wyjątkową okazją dla samorządów lokalnych oraz organizacji
dziaáających na rzecz mieszkaĔców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i maáych miast do
25 tys. mieszkaĔców. Maáe granty to moĪliwoĞü realizacji ciekawych pomysáów, poczucia
toĪsamoĞci i zaangaĪowania w sprawy spoáecznoĞci lokalnej.
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DuĪe zainteresowanie tymi grantami ze strony wáadz gminy Zbuczyn i lokalnych
organizacji, które doskonale znają potrzeby swoich wspóámieszkaĔców, zaspokajane przy
ich udziale, Ğwiadczy o poziomie rozwoju kapitaáu spoáecznego mieszkaĔców. DziĊki
maáym grantom mogą wspólnie rozwiązywaü lokalne problemy.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych rozwaĪaĔ wynika, Īe szanse rozwoju spoáecznoĞci lokalnych
zaleĪą od zdolnoĞci do samoorganizowania swoich wysiáków i podejmowania kreatywnych
dziaáaĔ zbiorowych. DziaáalnoĞü wáadz lokalnych zaleĪna jest od ludzi, ich poglądów,
aktywnoĞci i sposobu, w jaki rozumieją cel dziaáania wáadzy lokalnej. Poziom kapitaáu
spoáecznego w istotny sposób moĪe wpáynąü na model lokalnej polityki spoáecznej.
Dobrym przykáadem jest gmina Zbuczyn, w której dziaáania na rzecz aktywizacji
spoáecznej podejmowane są zarówno przez wáadze samorządowe, jak i lokalną
spoáecznoĞü. Wáadze samorządowe gminy Zbuczyn inspirują i uzupeániają kreatywnoĞü
mieszkaĔców. Prowadzą równieĪ takie dziaáania, które zachĊcają mieszkaĔców do
rozpoczynania wspóápracy. W ten sposób realizuje siĊ model spoáeczeĔstwa
obywatelskiego, które jest Ğwiadome swoich potrzeb i zdecydowane wziąü na siebie
odpowiedzialnoĞü za ich zaspakajanie. Jak pokazują badania, istnieją moĪliwoĞci
rozwijania róĪnego rodzaju inicjatyw. Kapitaá spoáeczny w gminach to oczywiĞcie nie
tylko dziaáające w nich organizacje i stowarzyszenia. To takĪe powiązania miĊdzygminne,
a takĪe kontakty miĊdzynarodowe utrzymywane przez gminy. PrzynaleĪnoĞü do związków
miĊdzygminnych w powiecie siedleckim jest doĞü popularna. MoĪna, jak w przypadku
gminy Zbuczyn, uzyskaü korzyĞci z podejmowania wspóápracy, np. przez wspólne projekty
w ramach funduszy unijnych.
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Struktura nakáadów oraz wyników produkcyjnych i finansowych
gospodarstw rolniczych w grupach wedáug wielkoĞci
ekonomicznej
Structure of inputs, production and financial performance of
farms by economic size groups
Synopsis. W artykule przedstawiono analizĊ struktury nakáadów i uzyskiwanych wyników
produkcyjnych i finansowych w grupach gospodarstw wedáug wielkoĞci ekonomicznej w próbie
gospodarstw rolnych FADN z lat 2004-2008. Celem badaĔ jest ocena efektywnoĞci gospodarowania
przez gospodarstwa towarowe w zaleĪnoĞci od ich wielkoĞci ekonomicznej.
Sáowa kluczowe: towarowe gospodarstwa rolnicze, nakáady, wyniki produkcyjne i finansowe
gospodarstw rolniczych.
Abstract. The article presents an analysis of the structure of inputs, production and financial results in
the economic size groups in a sample of farms from FADN 2004-2008. The aim of this study is to
evaluate the effectiveness of the commercial farms management, depending on their economic size.
Key words: commercial farms, investment, production and financial performance of farms.

Wprowadzenie
ZiĊtara [2009] przedstawiá koncepcjĊ modelu polskiego rolnictwa, mieszczącego siĊ w
modelu rolnictwa zachodnioeuropejskiego, opartego na gospodarstwach rodzinnych. Jak
przewiduje, w najbliĪszych latach nastĊpowaü bĊdzie polaryzacja, z jednej strony w
kierunku gospodarstw towarowych, zaĞ z drugiej w kierunku socjalnych. Z punktu
widzenia konsumentów ĪywnoĞci waĪna jest grupa gospodarstw towarowych i to na ich
poáoĪeniu powinna byü skoncentrowana uwaga osób podejmujących decyzje w sprawie
rolnictwa. Jak zauwaĪa ZiĊtara [2009] „jedynym realnym sposobem poprawy sytuacji
dochodowej rolników jest wzrost powierzchni gospodarstw. Byáby on moĪliwy pod
warunkiem rezygnacji czĊĞci rolników z dalszego prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej, aby
pozostali mogli zwiĊkszaü powierzchniĊ swoich gospodarstw i osiągaü zadowalające
dochody”. MoĪna wówczas zadaü sobie pytanie, które gospodarstwa powinny zostaü
zlikwidowane, a jakim naleĪaáoby stworzyü lepsze warunki rozwoju. Z racjonalnego
punktu widzenia przetrwaü powinny te, które najlepiej wykorzystują Ğrodki produkcji
uzyskując najwyĪsze efekty.
1
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Celem badaĔ przedstawionych w artykule jest ocena efektywnoĞci gospodarowania
przez gospodarstwa towarowe w zaleĪnoĞci od ich wielkoĞci ekonomicznej. Cel ten
zrealizowany zostaá w drodze porównania struktury nakáadów z uzyskiwanymi wynikami
produkcyjnymi i finansowymi w grupach gospodarstw wyáonionych wedáug wielkoĞci
ekonomicznej. W analizach wykorzystano dane pochodzące z próby gospodarstw rolnych
objĊtych systemem FADN (Farm Accountancy Data Network) z lat 2004-2008.
W artykule przedstawiono dane obrazujące koncentracjĊ nakáadów w poszczególnych
grupach, obejmujące powierzchniĊ uĪytków rolnych, czas pracy, aktywa ogóáem,
zobowiązania ogóáem oraz saldo bieĪących dopáat i podatków. Koncentracja, ujĊta jako
udziaá grup w caáoĞci uĪytków rolnych, porównana zostaáa ze strukturą próby pod
wzglĊdem liczebnoĞci grup.
Kolejne rozwaĪania dotyczą oceny udziaáu poszczególnych grup gospodarstw wedáug
ich wielkoĞci ekonomicznej w uzyskiwanych efektach produkcyjnych i finansowych.
WziĊto pod uwagĊ wartoĞü produkcji ogóáem, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
oraz wybrane wskaĨniki Ğwiadczące o sprawnoĞci gospodarowania (takie jak plon pszenicy,
mlecznoĞü krów, wskaĨnik wydajnoĞci pracy, wskaĨnik produkcyjnoĞci ziemi oraz dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ peánozatrudnioną rodziny).
Porównanie uzyskiwanych efektów z ponoszonymi nakáadami w wyodrĊbnionych
grupach pozwoli sformuáowaü wnioski dotyczące poĪądanej, z punktu widzenia
efektywnoĞci, wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa.

Struktura próby gospodarstw rolnych FADN
Analizy oparto na Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN.
FADN bazuje na danych rachunkowych z gospodarstw towarowych, których udziaá w
tworzeniu standardowej nadwyĪki bezpoĞredniej wynosi co najmniej 90%. Minimalny próg
wáączenia gospodarstw do badaĔ (czyli zaliczenia do grupy gospodarstw towarowych)
ustalany jest indywidualnie dla kaĪdego kraju czáonkowskiego UE i, co naleĪy podkreĞliü,
zmienia siĊ w czasie.
Gospodarstwa znajdujące siĊ w polu obserwacji FADN są bardzo zróĪnicowane. Aby
zapewniü odzwierciedlenie tego zróĪnicowania w próbie badawczej pole obserwacji
dzielone jest na warstwy. Dane zawarte w bazie FADN pochodzą z gospodarstw
stanowiących statystycznie reprezentatywną próbĊ towarowych gospodarstw rolnych w
Polsce. Pozwala to uogólniü wnioski formuáowane na podstawie danych z próby na caáą
populacjĊ polskich gospodarstw towarowych.
Wykorzystano stosowaną przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ĩywnoĞciowej klasyfikacjĊ gospodarstw wedáug szeĞciu klas wielkoĞci ekonomicznej
okreĞlonych nastĊpująco:
1. gospodarstwa bardzo maáe (BM) o wielkoĞci ekonomicznej poniĪej 4 ESU2
,
2. gospodarstwa maáe (M) o wielkoĞci ekonomicznej od 4 do 8 ESU,
3. gospodarstwa Ğrednio maáe (SM) o wielkoĞci ekonomicznej od 8 do 16 ESU,
4. gospodarstwa Ğrednio duĪe (SD) o wielkoĞci ekonomicznej od 16 do 40 ESU,
5. gospodarstwa duĪe (D) o wielkoĞci ekonomicznej od 40 do 100 ESU,
2
European Size Unit, jednostka ekonomicznej wielkoĞci gospodarstwa odpowiadająca uzyskiwanej przez nie tzw.
standardowej nadwyĪce bezpoĞredniej równej 1200 euro/rok.
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6. gospodarstwa bardzo duĪe (BD) o wielkoĞci ekonomicznej powyĪej 100 ESU.
W tabeli 1 przestawiono liczby gospodarstw w klasach wyróĪnionych wedáug
wielkoĞci ekonomicznej w próbie w latach 2004-2008. W roku 2008 w próbie znalazáo siĊ
o ponad tysiąc gospodarstw wiĊcej (przyrost o 9,4%) niĪ w roku 2004, co oznacza, Īe w
badanym okresie liczba gospodarstw towarowych w Polsce wzrosáa. Podejrzewaü moĪna,
Īe jest to w duĪej czĊĞci skutkiem wprowadzenia dopáat bezpoĞrednich, poniewaĪ liczba
wszystkich gospodarstw rolnych zmniejszyáa siĊ z 2 844 tys. w 2004 r. do 2 566 tys. w
20083. W próbie FADN w kaĪdej grupie liczba gospodarstw zwiĊkszyáa siĊ. NajwiĊkszy
przyrost nastąpiá w grupie gospodarstw duĪych (o 41%) i bardzo duĪych (34,9%), nieco
mniejszy w grupie Ğrednio duĪych (13,4%) i bardzo maáych (11,1%). Najmniej zwiĊkszyáa
siĊ liczebnoĞü gospodarstw Ğrednio maáych (o 0,2%) i maáych (3,3%).
Tabela 1. Liczby gospodarstw w próbie z podziaáem na klasy wedáug grup ich wielkoĞci ekonomicznej w latach
2004-2008
Table 1. Number of farms in the sample divided into classes according to groups of farm economic size in 20042008
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

Razem

2004

979

2384

3504

2005

1130

2424

3563

3359

876

149

11251

3503

1003

165

2006

1067

2434

11788

3486

3605

1070

163

11825

2007

1034

2008

1088

2455

3425

3739

1205

198

12056

2462

3510

3809

1235

201

Przyrost*)

11,1%

12305

3,3%

0,2%

13,4%

41,0%

34,9%

9,4%

*)

Uwaga: Przyrost oznacza procentowy wzrost liczby gospodarstw w latach 2004-2008.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.
Tabela 2. Procentowe udziaáy w próbie gospodarstw z grup wedáug wielkoĞci ekonomicznej oraz wskaĨnik
podobieĔstwa struktur4
Table 2. The percentage of farms in the sample by farm economic size group and the index of similarity between
the structures
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

WskaĨnik
podobieĔstwa
struktur*)

2004

8,7%

21,2%

31,1%

29,9%

7,8%

1,3%

-

2005

9,6%

20,6%

30,2%

29,7%

8,5%

1,4%

0,983

2006

9,0%

20,6%

29,5%

30,5%

9,0%

1,4%

0,987

2007

8,6%

20,4%

28,4%

31,0%

10,0%

1,6%

0,983

2008

8,8%

20,0%

28,5%

31,0%

10,0%

1,6%

0,996

ĝrednio

8,9%

20,5%

29,6%

30,4%

9,1%

1,5%

-

*) WskaĨnik podobieĔstwa struktury w danym roku i w roku poprzednim.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.
3
4

Dane GUS.
Sposób obliczania wskaĨnika podobieĔstwa struktur znaleĨü moĪna w pracy Wasilewskiej [2009].
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W tabeli 2 przestawiono struktury próby wedáug wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw
w latach 2004-2008, a w kolumnie ostatniej wskaĨniki podobieĔstwa struktur. W próbie
maleje udziaá gospodarstw maáych i Ğrednio maáych, roĞnie zaĞ Ğrednio duĪych, duĪych i
bardzo duĪych, bardzo maáych natomiast w zasadzie pozostaje bez zmian. Fakt ten moĪna
by oceniü pozytywnie, gdyby nie powolne tempo zmian. Gdyby zbudowaü prosty liniowy
model regresyjny dla trendu sumarycznego udziaáu gospodarstw bardzo duĪych i duĪych w
próbie5, to udziaá ten przekroczyáby 50% w roku 2064, natomiast udziaá gospodarstw
maáych6 (áącznie BM, M i SM) zmalaáby do 0 w roku 2063.
W ostatniej kolumnie tabeli 2 podane zostaáy wskaĨniki podobieĔstwa struktur prób
gospodarstw z lat 2005-2008, wyznaczone w odniesieniu do struktur z roku poprzedniego.
WskaĨniki są bliskie jednoĞci, co oznacza bardzo duĪe podobieĔstwo struktury próby
FADN w latach 2005-2008. Najmniejsze zmiany miaáy miejsce w roku 2008 i 2006,
minimalnie wiĊksze w 2005 i 2007.
W dalszej czĊĞci artykuáu przedstawiona zostanie struktura róĪnych kategorii
nakáadów i wyników wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw. PoniewaĪ w
standardowych wynikach FADN podawane są wartoĞci Ğrednie dla wyáonionych grup,
wyznaczenie struktury wymaga obliczenia wartoĞci globalnych jako iloczynów Ğrednich
przez liczebnoĞci grup.

Nakáady w grupach gospodarstw rolnych objĊtych FADN wedáug ich
wielkoĞci ekonomicznej
Podstawowym nakáadem w gospodarstwie rolnym jest ziemia. Dla gospodarstw
rolnych objĊtych FADN podawana jest powierzchnia uĪytkowanych uĪytków rolnych w
hektarach fizycznych. Zmienna ta w bazie oznaczona jest symbolem SE025, a sposób jej
wyznaczenia podano w publikacjach FADN.
W tabeli 3 podano wartoĞci procentowe obrazujące rozkáad powierzchni uĪytków
rolnych miĊdzy grupy wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w badanym okresie. W
wierszu ostatnim znajdują siĊ wartoĞci uĞrednione dla badanego okresu. NajwiĊcej ziemi
znajduje siĊ w dyspozycji gospodarstw Ğrednio duĪych (przeciĊtnie 37,1%) i duĪych
(21,9%), a udziaá ten roĞnie. DuĪo ziemi znajduje siĊ we wáadaniu gospodarstw Ğrednio
maáych (20,2%), o ponad poáowĊ mniej w bardzo duĪych (10,2%). Najmniejszy jest udziaá
powierzchni znajdujących siĊ w gospodarstwach bardzo maáych (2,3%) i maáych (8,3%).
Interesująca jest obserwacja zmian w czasie udziaáu poszczególnych grup w caáoĞci
uĪytkowanej ziemi. W badanym okresie wzrósá on dla grup gospodarstw duĪych i Ğrednio
duĪych, zmalaá zaĞ dla bardzo duĪych, Ğrednio maáych i maáych, bez zmian pozostaá dla
bardzo maáych. Niepokoi zwáaszcza spadek udziaáu we wáadaniu ziemią gospodarstw
bardzo duĪych. ChcielibyĞmy bowiem, aby ziemia przechodziáa z gospodarstw maáych (w
sensie wielkoĞci ekonomicznej) i sáabych do gospodarstw duĪych i silnych. Z drugiej
strony, wĞród gospodarstw silnych ekonomicznie jest wiele gospodarstw o niewielkiej
powierzchni. Analiza poszczególnych pozycji skáadających siĊ na wartoĞü produkcji
5

Liniową zaleĪnoĞü udziaáu gospodarstw duĪych i bardzo duĪych (UD) od roku (R) okreĞla formuáa
UD=0,00695R-13,64.
6
Liniowa zaleĪnoĞü udziaáu gospodarstw maáych (UM) od roku (R) okreĞla formuáa
UBM=-0,01034R+21,34.
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wskazuje, Īe w tej grupie jest wiele gospodarstw ogrodniczych i zajmujących siĊ produkcją
drobiarską. Wyáonienie tej grupy pozwoliáoby na stworzenie bardziej czytelnego obrazu
sytuacji.
Zakáadając, Īe celem, w jakim zmierza polskie rolnictwo, jest przechodzenie ziemi z
gospodarstw sáabych do ekonomicznie silnych, moĪna opracowaü model regresyjny
obrazujący tempo zmian. Gdyby za poziom docelowy przyjąü 90% udziaáu gospodarstw
Ğrednio duĪych, duĪych i bardzo duĪych w uĪytkowaniu ziemią, zostaáby on osiągniĊty w
2036 roku7.
Tabela 3. Koncentracja powierzchni uĪytków rolnych w grupach wyáonionych wedáug wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw w latach 2004-2008, %
Table 3. Concentration of agricultural land in the groups identified by farm economic size in 2004-2008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

2004

2,2

8,5

21,6

37,5

20,5

BD
9,6

2005

2,7

8,2

20,5

35,2

20,6

12,8

2006

2,4

8,5

20,1

37,3

22,0

9,7

2007

2,1

8,0

19,1

37,5

23,2

10,0

2008

2,2

8,0

19,6

38,1

23,2

8,9

ĝrednio

2,3

8,3

20,2

37,1

21,9

10,2

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.
Tabela 4. Struktura globalnego czasu pracy wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw, lata 2004-2008, %
Table 4. Distribution of total working time by groups of farm economic size in 2004-2008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

5,6

16,7

29,0

32,4

11,9

4,4

2005

6,0

15,3

27,0

31,5

13,9

6,2

2006

5,6

16,0

27,0

32,5

13,3

5,6

2007

5,5

15,8

26,0

32,4

14,2

6,1

2008

5,7

15,8

26,0

32,5

14,0

6,0

ĝrednio

5,7

15,9

27,0

32,3

13,5

5,7

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

Kolejnym nakáadem w gospodarstwie jest praca. Jako jej wymiar wziĊto czas pracy
ogóáem (zmienna SE011), obejmujący caákowity czas pracy ludzi w ramach dziaáalnoĞci
operacyjnej gospodarstwa rolniczego. W tabeli 4 przedstawiona zostaáa struktura
globalnego czasu pracy wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw. NajwiĊksze
zasoby pracy wykorzystywane są w gospodarstwach Ğrednio duĪych (Ğrednio 32,3%) i
udziaá ten jest stabilny w czasie. Kolejną pozycjĊ zajmują gospodarstwa Ğrednio maáe
(27,0%), nastĊpną maáe (15,9%) i duĪe (13,5%). Najmniejsze udziaáy w globalnym czasie
pracy (po 5,7%) mają gospodarstwa bardzo maáe i bardzo duĪe. W badanym okresie udziaá
w globalnym czasie pracy spadá w gospodarstwach maáych i Ğrednio maáych, wzrósá zaĞ w
7

Liniową zaleĪnoĞü udziaáu powierzchni uĪytków rolnych w uĪytkowaniu gospodarstw Ğrednio duĪych, duĪych i
bardzo duĪych (PD) od roku (R) okreĞla formuáa PD=0,0072R-13,76.
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duĪych i bardzo duĪych. Zmiany te są zmianami poĪądanymi, jednak tempo ich jest
powolne. Gdyby za poziom docelowy przyjąü 90% udziaáu gospodarstw Ğrednio duĪych,
duĪych i bardzo duĪych w wykorzystaniu zasobów pracy, zostaáby on osiągniĊty w 2052
roku8.
Badając strukturĊ zaangaĪowanego kapitaáu wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw wziĊto pod uwagĊ aktywa ogóáem9 (SE436) obejmujące aktywa trwaáe i
obrotowe bĊdące wáasnoĞcią rolnika, zobowiązania ogóáem (SE485), na które skáadają siĊ
wszystkie pozostające do spáaty zobowiązania dáugo i krótkoterminowe oraz saldo
bieĪących dopáat i podatków (SE600), w którym uwzglĊdniono dopáaty i podatki mające
związek z dziaáalnoĞcią operacyjną w roku obrachunkowym. Saldo to obejmuje dopáaty i
saldo VAT z dziaáalnoĞci operacyjnej pomniejszone o podatki gospodarstwa rolnego.
W tabeli 5 przedstawiono strukturĊ aktywów ogóáem bĊdących we wáadaniu
gospodarstw wedáug grup ich wielkoĞci ekonomicznej. Udziaá ten dla grup gospodarstw
bardzo duĪych, duĪych i Ğrednio duĪych roĞnie, co wynika przede wszystkim ze wzrostu
ich udziaáu pod wzglĊdem liczebnoĞci. Gospodarstwa bardzo duĪe mają ponad
piĊciokrotnie wiĊkszy udziaá w strukturze aktywów niĪ wynika to z ich liczby. Dla
gospodarstw duĪych jest on wiĊkszy ponad dwukrotnie, a dla Ğrednio duĪych jest podobny
do udziaáu w liczebnoĞci gospodarstw.
W grupie gospodarstw Ğrednio maáych wystĊpuje w badanym okresie systematyczny
spadek (od 26,7% do 19,7%) udziaáu w aktywach ogóáem. Podobnie dla gospodarstw
maáych obserwujemy spadek od 12,6% do 8,3%. W grupie gospodarstw bardzo maáych
brak jednoznacznej tendencji zmian. Po początkowym wyraĨnym wzroĞcie nastĊpuje
spadek udziaáu.
Gdyby grupy gospodarstw bardzo duĪych, duĪych i Ğrednio duĪych poáączyü,
okazaáoby siĊ, Īe ich áączny udziaá w aktywach ogóáem wzrósá od roku 2004 z 58,3% do
66,3% w 2008 r. W tym czasie liczebnoĞci tych grup zwiĊkszyáy siĊ od 39,0% do 42,6%.
Stwierdziü wiĊc moĪna, Īe aktywa ogóáem w coraz wiĊkszym stopniu znajdują siĊ we
wáadaniu gospodarstw o wielkoĞci ekonomicznej powyĪej 16 ESU.
Tabela 5. Struktura aktywów ogóáem wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, %
Table 5. Distribution of total assets by groups of farm economic size in 2004-2008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

2004

2,4

12,6

26,7

34,3

18,0

BD
6,1

2005

2,9

8,6

21,0

36,6

22,3

8,6

2006

2,6

9,0

21,2

37,3

21,9

8,0

2007

2,5

8,7

19,7

36,5

23,2

9,4

2008

2,4

8,3

19,7

37,3

22,9

9,3

ĝrednio

2,6

9,4

21,7

36,4

21,7

8,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

NowoczeĞnie dziaáające przedsiĊbiorstwo, bez wzglĊdu na branĪĊ, powinno
wykorzystywaü zewnĊtrzne Ĩródáa finansowania. W tabeli 6 przedstawiono strukturĊ
8

Liniową zaleĪnoĞü udziaáu czasu pracy w gospodarstwach Ğrednio duĪych, duĪych i bardzo duĪych (PRD) w
globalnym czasie pracy od roku (R) okreĞla formuáa PRD=0,0085R-16,60.
9
W danych FADN nie ma pasywów, są tylko aktywa.
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zobowiązaĔ ogóáem wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w próbie
gospodarstw towarowych. WiĊkszoĞü zobowiązaĔ (Ğrednio ponad 83%) koncentruje siĊ w
grupach gospodarstw Ğrednio duĪych, duĪych i bardzo duĪych. Udziaá zobowiązaĔ ogóáem
jest znacznie wiĊkszy od udziaáu liczebnego w próbie gospodarstw bardzo duĪych i duĪych,
nieco wiĊkszy zaĞ dla Ğrednio duĪych. Natomiast w grupach gospodarstw maáych udziaá
zobowiązaĔ jest zdecydowanie mniejszy od udziaáu pod wzglĊdem liczebnoĞci. Dla
gospodarstw bardzo maáych jest to róĪnica ponad szesnastokrotna, dla maáych
szeĞciokrotna, a dla Ğrednio maáych ponad dwukrotna. Oznacza to, Īe gospodarstwa maáe
(w sensie ekonomicznym) w niewielkim stopniu wykorzystują zewnĊtrzne Ĩródáa
finansowania.
Trudno mówiü o wyraĨnych tendencjach zmian struktury zobowiązaĔ ogóáem w
badanym okresie pod wzglĊdem udziaáu w nich poszczególnych grup. Wzrost udziaáów w
zobowiązaniach wystąpiá w grupie gospodarstw bardzo duĪych i duĪych (których jest w
próbie coraz mniej), spadek natomiast w grupach pozostaáych.
Tabela 6. Struktura zobowiązaĔ ogóáem wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, %
Table 6. Distribution of total liabilities by groups of farm economic size in 2004-2008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

0,7

4,1

14,5

38,0

29,4

13,1

2005

0,8

2,7

11,7

35,1

34,4

15,3

2006

0,6

3,5

13,2

37,0

30,3

15,4

2007

0,6

3,3

12,1

35,3

31,3

17,4

2008

0,5

3,0

12,6

36,6

30,5

16,8

ĝrednio

0,6

3,3

12,8

36,4

31,2

15,6

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.
Tabela 7. Struktura globalnego salda bieĪących dopáat i podatków wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw w latach 2004-2008, %
Table 7. Distribution of the total balance of current subsidies and taxes by farm economic size groups in 20042008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

1,5

8,0

21,1

38,1

23,3

8,1

2005

3,3

8,9

21,1

36,0

19,7

11,0

2006

3,0

9,6

21,0

37,8

20,6

7,8

2007

3,1

9,5

18,7

34,8

23,3

10,6

2008

2,7

9,0

20,1

37,6

22,9

7,7

ĝrednio

2,7

9,0

20,4

36,9

21,9

9,0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

Z punktu widzenia otoczenia rolnictwa, czy paĔstwa, interesująca jest struktura salda
bieĪących dopáat i podatków. We wszystkich grupach i latach saldo to byáo dodatnie.
Oznacza to, Īe Ğrodki przekazywane do gospodarstw rolniczych przekraczają kwoty, które
oddają one paĔstwu w formie podatków. W tabeli 7 przedstawiono strukturĊ salda
bieĪących dopáat i podatków wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw.
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NajwiĊkszym beneficjentem dopáat (skorygowanych o podatki) są gospodarstwa Ğrednio
duĪe, a udziaá ich w badanym okresie zmieniá siĊ o niecaáy punkt procentowy,
najmniejszym natomiast bardzo maáe (których udziaá nieco siĊ zwiĊkszyá). Niemal 80%
salda dopáat i podatków mieĞci siĊ w grupie gospodarstw Ğrednio maáych, Ğrednio duĪych i
duĪych. Biorąc pod uwagĊ, Īe grupy te pod wzglĊdem liczebnoĞci áącznie stanowią
przeciĊtnie 70% caáej populacji stwierdzamy, Īe ich udziaá w dopáatach jest w zasadzie
proporcjonalny do wielkoĞci grupy. Udziaáy w dopáatach w stosunku do liczebnoĞci są
natomiast znacznie wiĊksze dla gospodarstw bardzo duĪych (Ğrednio ponad szeĞciokrotnie),
a znacznie mniejsze dla bardzo maáych i maáych (odpowiednio ponad trzy i dwukrotnie). Z
punktu widzenia ekonomicznego stan taki oceniü naleĪy jako prawidáowy. Wspieranie
gospodarstw silnych ekonomicznie powinno skutkowaü wzmacnianiem i powiĊkszaniem
tej grupy. ĝrodki kierowane natomiast do gospodarstw sáabych przedáuĪają jedynie ich
funkcjonowanie. OczywiĞcie z socjalnego punktu widzenia ocena zewnĊtrznego
finansowego wspierania gospodarstw jest przeciwna.

Efekty produkcyjne i finansowe w grupach gospodarstw rolnych
objĊtych FADN wedáug ich wielkoĞci ekonomicznej
W celu oceny skutecznoĞci dysponowania nakáadami przez gospodarstwa z
poszczególnych grup wedáug ich wielkoĞci ekonomicznej przeanalizowana zostaáa
struktura wybranych kategorii wynikowych, uzupeániona o wskaĨniki Ğwiadczące o
wydajnoĞci, takie jak plon pszenicy, mlecznoĞü krów, dochód na osobĊ, wydajnoĞü pracy
oraz produkcyjnoĞci ziemi. Plony pszenicy, mlecznoĞü krów oraz dochód na osobĊ
podawane są w wynikach standardowych FADN. WydajnoĞü pracy i produkcyjnoĞü ziemi
wymaga obliczenia. WydajnoĞü pracy wyznaczono jako iloraz wartoĞci produkcji ogóáem
przez czas pracy ogóáem, natomiast produkcyjnoĞü ziemi jak iloraz wartoĞci produkcji
ogóáem przez powierzchniĊ uĪytków rolnych w hektarach fizycznych10.
W tabeli 8 przedstawiono strukturĊ wartoĞci produkcji ogóáem wedáug grup wielkoĞci
ekonomicznej gospodarstw. WartoĞü produkcji zakodowana jest w bazie FADN jako
zmienna SE131 i jest sumą wartoĞü produkcji roĞlinnej, zwierzĊcej i pozostaáej. Obejmuje
sprzedaĪ, przekazania do gospodarstwa domowego, zuĪycie na potrzeby gospodarstwa
rolnego, róĪnicĊ stanu zapasów, róĪnicĊ wartoĞci zwierząt, takĪe wywoáaną przez zmianĊ
cen, pomniejszoną o wartoĞü zakupu zwierząt.
NajwiĊkszy udziaá w wytwarzaniu produkcji mają gospodarstwa Ğrednio duĪe, a
nastĊpnie duĪe, Ğrednio maáe, bardzo duĪe, maáe i bardzo maáe. Brak jest wyraĨnych
tendencji zmian udziaáów poszczególnych grup. Udziaáy w wartoĞci produkcji są wyĪsze
dziewiĊciokrotnie od udziaáu w liczebnoĞci dla gospodarstw bardzo duĪych, prawie
trzykrotnie dla duĪych, a zbliĪone dla Ğrednio duĪych. Natomiast udziaá w liczebnoĞci
próby jest ponad piĊciokrotnie wiĊkszy od udziaáu w wartoĞci produkcji dla gospodarstw
bardzo maáych, ponad trzykrotnie dla maáych i prawie dwukrotnie dla Ğrednio maáych. W
celu porównania efektów w postaci wartoĞci produkcji z zaangaĪowanymi nakáadami
obliczono uĞrednione wartoĞci kategorii wynikowych dla badanego okresu.
Porównując Ğrednie udziaáy w wartoĞci produkcji z udziaáami w powierzchni uĪytków
rolnych stwierdzamy, Īe są one zbliĪone. Dla trzech grup gospodarstw maáych udziaáy w
10

W wynikach standardowych FADN powierzchnia podawana jest w hektarach fizycznych.
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powierzchni są wiĊksze od udziaáów w wartoĞci produkcji, dla Ğrednio duĪych jednakowe,
zaĞ dla duĪych i bardzo duĪych mniejsze. MoĪna stwierdziü, Īe im wiĊksza wielkoĞü
ekonomiczna tym lepsze wykorzystanie ziemi.
Oceniając wykorzystanie czasu pracy stwierdzamy, Īe Ğredni udziaá w wartoĞci
produkcji jest wyĪszy od udziaáu w czasie pracy (co oznacza dobre wykorzystanie zasobów
pracy) dla gospodarstw bardzo duĪych, duĪych i Ğrednio duĪych, niĪszy zaĞ dla maáych,
Ğrednio maáych i bardzo maáych. Zasoby pracy najgorzej wykorzystują gospodarstwa
bardzo maáe, których udziaá w czasie pracy jest ponad trzy razy wiĊkszy od udziaáu w
wartoĞci produkcji.
Porównanie udziaáów w wartoĞci produkcji dla poszczególnych grup wyróĪnionych
wedáug wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw z udziaáami w wartoĞci aktywów ogóáem
pozwoli oceniü wykorzystanie majątku przez gospodarstwa róĪnej wielkoĞci. Okazuje siĊ,
Īe dobrze wykorzystują aktywa gospodarstwa bardzo duĪe i duĪe, najgorzej zaĞ bardzo
maáe i maáe. MoĪna stwierdziü, Īe podobnie jak w przypadku czasu pracy, im wiĊksza
wielkoĞü ekonomiczna tym lepsze wykorzystanie majątku.
JeĞli chodzi o udziaáy dopáat skorygowanych o podatki stwierdzamy, Īe są one wyĪsze
od udziaáów w efektach produkcyjnych (co oznacza sáabe wykorzystanie dopáat) w
gospodarstwach bardzo maáych, maáych, Ğrednio maáych i Ğrednio duĪych. Dobrze dopáaty
wykorzystują gospodarstwa bardzo duĪe i duĪe.
Tabela 8. Struktura wartoĞci produkcji ogóáem wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 20042008, %
Table 8. Structure of total production value according to groups of farm economic size in 2004-2008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

1,5

6,6

18,7

37,4

23,6

12,0

2005

1,6

5,7

17,2

35,7

25,5

14,3

2006

1,5

6,8

17,9

36,4

25,1

12,2

2007

2,0

6,6

16,5

34,9

26,2

13,9

2008

1,7

6,6

16,3

35,5

26,1

13,9

ĝrednio

1,7

6,5

17,3

36,0

25,3

13,2

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

W tabeli 9 przedstawiono strukturĊ dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (w
FADN zmienna SE420) wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw. Struktura ta
jest zbliĪona do struktury wartoĞci produkcji.
Oceniając skutecznoĞü gospodarowania zasobami stwierdzamy, Īe ziemia jest
wykorzystywana podobnie we wszystkich grupach. W przypadku gospodarstw bardzo
duĪych, duĪych i Ğrednio duĪych Ğrednie udziaáy w globalnym dochodzie rolniczym są
minimalnie wiĊksze od udziaáów w powierzchni uĪytków rolnych. Sytuacja odwrotna
wystĊpuje w grupie gospodarstw Ğrednio maáych, maáych i maáych. PodkreĞliü naleĪy, Īe
ziemiĊ szczególnie sáabo wykorzystują gospodarstwa bardzo maáe.
Czas pracy wykorzystany jest najlepiej przez gospodarstwa bardzo duĪe, najgorzej
przez bardzo maáe. Udziaá w globalnym dochodzie jest prawie dwa razy wiĊkszy od udziaáu
w czasie pracy dla gospodarstw bardzo duĪych, podczas gdy dla bardzo maáych jest cztery

89

razy mniejszy. Relacja ta jest tym wiĊksza, im wiĊksza jest wielkoĞü ekonomiczna
gospodarstwa. Oznacza to, Īe im wiĊksza wielkoĞü ekonomiczna tym wyĪsza wydajnoĞü
pracy.
Podobnie oceniü naleĪy wykorzystanie majątku (aktywów ogóáem). Im silniejsze
ekonomicznie gospodarstwo, tym wyĪszy dochód uzyskiwany z jednostki majątku, z tym,
Īe róĪnice są mniejsze niĪ w przypadku czasu pracy.
Udziaá w globalnym dochodzie w stosunku do udziaáu w Ğrodkach finansowych
przekazywanych do gospodarstw jest wyĪszy w grupach gospodarstw bardzo duĪych,
duĪych i Ğrednio duĪych, niĪszy zaĞ dla bardzo maáych, maáych i Ğrednio maáych.
Wykorzystanie dopáat jest wiĊc takĪe wiĊksze im wielkoĞci ekonomicznej.
Tabela 9. Struktura globalnych dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych wedáug grup wielkoĞci
ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, %
Table 9. Distribution of total income from family farms by groups of farm economic size in 2004-2008, %
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

1,0

5,6

18,4

40,4

24,2

10,4

2005

1,3

5,4

17,8

37,4

24,8

13,3

2006

1,6

7,3

19,4

38,9

23,7

9,2

2007

1,9

6,8

17,5

36,4

25,7

11,7

2008

1,6

6,7

17,6

38,9

25,9

9,4

ĝrednio

1,5

6,3

18,1

38,4

24,9

10,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

W tabeli 10 podano Ğrednie plony pszenicy w dt/ha (w FADN zmienna SE110)
uzyskiwane przez gospodarstwa z szeĞciu grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw.
NajwiĊksze plony, tj. 61,1 dt/ha, uzyskiwaáy gospodarstwa bardzo duĪe, najmniejsze
(42,7dt/ha) bardzo maáe. Im silniejsze ekonomicznie gospodarstwo tym wyĪszy Ğredni
plon.
Tabela 10. ĝrednie plony pszenicy w grupach wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, dt/ha
Table 10. Average yield of wheat in groups of farm economic size in 2004-2008, dt/ha
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

47,3

48,5

53,0

56,5

60,6

64,3

2005

44,2

44,8

48,8

52,5

54,3

63,6

2006

35,6

38,8

41,6

44,8

44,5

52,0

2007

41,4

43,8

45,7

48,6

50,8

62,5

2008

44,8

48,9

52,2

55,2

57,1

62,9

ĝrednio

42,7

45,0

48,3

51,5

53,5

61,1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

W tabeli 11 zawarto wielkoĞci Ğredniej rocznej mlecznoĞci w kg11 od krowy (w FADN
zmienna SE125) uzyskiwane przez gospodarstwa z szeĞciu grup wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw. NajwiĊkszą osiągnĊáy w badanym okresie gospodarstwa bardzo duĪe,
11

Stosowany jest przelicznik 1 litr=1,031 kg.
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najmniejszą bardzo maáe. Im silniejsze ekonomicznie gospodarstwo tym wyĪsza wydajnoĞü
mleczna krów.
Tabela 11. ĝrednia mlecznoĞü w grupach wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, kg/krowĊ/rok
Table 11. Average milk yield in farm economic size groups in 2004-2008, kg/cow/year
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

3217

3497

4070

4742

5655

5561

2005

3359

3572

4199

4941

5829

5907

2006

3281

3744

4393

5103

6208

6039

2007

3278

3645

4332

5105

6096

6159

2008

3200

3742

4366

5210

6184

6429

ĝrednio

3267

3640

4272

5020

5994

6019

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

W tabeli 12 podane są dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ
peánozatrudnioną rodziny (w FADN zmienna SE430) uzyskiwane przez gospodarstwa z
próby FADN. Bardzo wysokie dochody, równe Ğrednio 229 819 zá na osobĊ i rok, osiągane
byáy w gospodarstwach bardzo duĪych, wysokie w gospodarstwach duĪych (80 664
zá/osobĊ/rok) i doĞü wysokie w gospodarstwach Ğrednio duĪych (39 038 zá/osobĊ/rok).
Znacznie niĪszy dochód na osobĊ uzyskują gospodarstwa Ğrednio maáe (20 438
zá/osobĊ/rok), maáe (11 820 zá/osobĊ/rok) i bardzo maáe (7578 zá/osobĊ/rok).
Tabela 12. Roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ peánozatrudnioną z rodziny w grupach
wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, zá/osobĊ/rok
Table 12. Annual income from the family farm per person in groups of farm economic size in 2004-2008.
PLN/person/year
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

4375

8583

16986

36573

79394

221350

2005

4963

8196

16212

32729

73209

256821

2006

8046

13653

22375

40738

80285

215197

2007

12127

15616

25124

44697

92269

266512

2008

8377

13050

21495

40455

78165

189215

ĝrednio

7578

11820

20438

39038

80664

229819

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

Oceniając poziom dochodów w gospodarstwach bardzo duĪych i duĪych w ostatnich
latach (zwáaszcza w roku 2007) stwierdziü naleĪy, Īe jest on wysoki, a nawet bardzo
wysoki. Niezrozumiaáe jest przy tym poziomie dochodów stosowanie preferencyjnych
rozwiązaĔ podatkowych i ubezpieczeniowych. Potwierdza to sáusznoĞü koncepcji ZiĊtary
[2009] przedstawionej syntetycznie we jego wnioskach: „7. Gospodarstwa towarowe12
powinny byü traktowane jako przedsiĊbiorstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami i
powinny byü páatnikami podatku dochodowego. 8. Rolnicy powinni byü objĊci jednolitym
ubezpieczeniem ZUS. Osoby prowadzące gospodarstwa socjalne i o bardzo niskich
12

Autor ten ma na myĞli gospodarstwa wysokotowarowe.

91

dochodach powinny otrzymaü wsparcie z budĪetu w formie czĊĞciowej dopáaty do skáadki
ubezpieczeniowej”.
W tabeli 13 przedstawiono wskaĨniki wydajnoĞci pracy dla grup wielkoĞci
ekonomicznej gospodarstw. Potwierdzają siĊ wczeĞniejsze wnioski, Īe wydajnoĞü jest
roĞnie wraz z siáą ekonomiczną gospodarstwa. W gospodarstwach bardzo duĪych jest
niemal dziewiĊü razy wiĊksza niĪ w bardzo maáych.
Tabela 13. WydajnoĞü pracy w grupach wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, zá/godz
Table 13. Labour productivity in groups of farm economic size in 2004-2008, PLN/hour
Rok

BM

M

SM

2004

10,2

14,8

24,0

2005

9,7

13,1

22,7

2006

10,0

15,9

24,6

2007

15,5

18,2

27,9

2008

12,3

17,8

ĝrednio

11,5

16,0

SD

D

BD

42,9

73,8

102,3

40,4

65,0

81,6

41,4

69,8

79,7

47,3

81,1

99,7

26,6

46,2

78,8

98,2

25,2

43,6

73,7

92,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

W tabeli 14 zawarto wskaĨniki produkcyjnoĞci ziemi dla grup wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw. WskaĨnik taki jest roĞnie razem z siáą ekonomiczną gospodarstwa.
NajwiĊkszą wartoĞü produkcji z hektara uzyskują gospodarstwa bardzo duĪe, najmniejszą
bardzo maáe.
Tabela 14. ProdukcyjnoĞü ziemi w grupach wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, zá/ha
Table 14. Land productivity in groups of farm economic size in 2004-2008, PLN/hectare
Rok

BM

M

SM

SD

D

BD

2004

3937

4454

4942

5698

6572

7174

2005

3453

3954

4785

5783

7034

6356

2006

3502

4413

4929

5379

6290

6918

2007

5805

5185

5480

5905

7151

8826

2008

4309

4778

4813

5371

6494

9025

ĝrednio

4201

4557

4990

5627

6708

7660

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FADN.

Wnioski
PoniĪej przedstawiono wnioski na temat struktury wykorzystywanych nakáadów i
uzyskiwanych efektów wedáug grup wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw wyáonionych w
zbiorowoĞci uczestniczącej w polskim FADN. PoniewaĪ próba FADN jest próbą
reprezentatywną, moĪna je uogólniü na wszystkie gospodarstwa towarowe w Polsce.

92

Struktura próby
W próbie maleje udziaá gospodarstw maáych i Ğrednio maáych, roĞnie zaĞ Ğrednio
duĪych, duĪych i bardzo duĪych, udziaá bardzo maáych natomiast w zasadzie pozostaje bez
zmian. Fakt ten moĪna by oceniü pozytywnie, gdyby nie powolne tempo zmian.
Wyznaczone wskaĨniki podobieĔstwa struktur w badanym okresie są bliskie jednoĞci, co
oznacza ich bardzo duĪe podobieĔstwo.
Nakáady
1. NajwiĊcej ziemi znajduje siĊ w dyspozycji gospodarstw Ğrednio duĪych, nastĊpnie
duĪych, Ğrednio maáych, bardzo duĪych, maáych i bardzo maáych. W latach 2004-2008
udziaá we wáadaniu ziemią wzrósá dla gospodarstw duĪych i Ğrednio duĪych, zmalaá zaĞ dla
bardzo duĪych, Ğrednio maáych i maáych, bez zmian pozostaá dla bardzo maáych.
2. NajwiĊksze zasoby pracy wykorzystywane są, w malejącym porządku, w
gospodarstwach Ğrednio duĪych, Ğrednio maáych, maáych, duĪych, bardzo maáych i bardzo
duĪych. W badanym okresie udziaá w globalnym czasie pracy spadá w gospodarstwach
maáych i Ğrednio maáych, wzrósá zaĞ w duĪych i bardzo duĪych. Zmiany te są zmianami
poĪądanymi, jednak tempo zmian jest powolne.
3. NajwiĊksze zasoby aktywów ogóáem posiadają, w porządku malejącym,
gospodarstwa Ğrednio duĪe, duĪe, Ğrednio maáe, bardzo duĪe, maáe i bardzo maáe. W
badanym okresie stwierdziü moĪna, Īe aktywa ogóáem w coraz wiĊkszym stopniu znajdują
siĊ we wáadaniu gospodarstw o wielkoĞci ekonomicznej powyĪej 16 ESU (gospodarstw
Ğrednio duĪych, duĪych i bardzo duĪych).
4. Z zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania korzystają w najwiĊkszych rozmiarach
gospodarstwa Ğrednio duĪe, duĪe i bardzo duĪe. Znacznie mniejszy jest natomiast udziaá w
globalnej sumie zobowiązaĔ ze strony gospodarstw Ğrednio maáych, maáych i bardzo
maáych. Udziaá w zobowiązaniach ogóáem jest wiĊkszy od udziaáu pod wzglĊdem
liczebnoĞci w próbie dla gospodarstw bardzo duĪych, duĪych i Ğrednio duĪych, mniejszy
zaĞ dla Ğrednio maáych, maáych i bardzo maáych.
5. NajwiĊkszym beneficjentem dopáat (skorygowanych o podatki) są gospodarstwa
Ğrednio duĪe, duĪe i Ğrednio maáe, nastĊpnie bardzo duĪe i maáe. Najmniejszy udziaá w
dopáatach mają gospodarstwa bardzo maáe. Udziaá w sumie sald dopáat i podatków jest
wyĪszy od udziaáu liczebnego w próbie dla wszystkich grup gospodarstw duĪych, mniejszy
zaĞ dla wszystkich grup gospodarstw maáych. Z punktu widzenia ekonomicznego stan taki
oceniü naleĪy jako prawidáowy.
Efekty
1. NajwiĊkszy udziaá w wytwarzaniu produkcji mają gospodarstwa Ğrednio duĪe, a
nastĊpnie duĪe, Ğrednio maáe, bardzo duĪe, maáe i bardzo maáe. Brak jest wyraĨnych
tendencji zmian udziaáów poszczególnych grup. Okazuje siĊ, Īe im wiĊksza wielkoĞü
ekonomiczna gospodarstw, tym lepsze jest wykorzystanie ziemi. ProdukcyjnoĞü ziemi jest
wiĊksza w gospodarstwach o wiĊkszej wielkoĞci ekonomicznej. Zasoby pracy dobrze
wykorzystują gospodarstwa bardzo duĪe, duĪe i Ğrednio duĪe, sáabiej zaĞ maáe, Ğrednio
maáe i bardzo maáe. MoĪna stwierdziü, Īe im wiĊksza wielkoĞü ekonomiczna, tym lepsze
wykorzystanie pracy. WydajnoĞü pracy roĞnie wraz z wielkoĞcią ekonomiczną
gospodarstw. JeĞli chodzi o wykorzystanie majątku, to równieĪ jest lepsze w
gospodarstwach o wiĊkszej wielkoĞci ekonomicznej. Relacja udziaáu w wartoĞci produkcji
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ogóáem do udziaáu w dopáatach skorygowanych o podatki roĞnie razem z wielkoĞcią
ekonomiczneą gospodarstwa. Oznacza to, Īe wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej
wzrasta skutecznoĞü wykorzystania dopáat.
2. Struktura dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wedáug grup wielkoĞci
ekonomicznej gospodarstw jest zbliĪona do analogicznej struktury wartoĞci produkcji.
NajwiĊksze udziaáy w globalnej wartoĞci produkcji mają gospodarstwa Ğrednio duĪe, a
nastĊpnie duĪe, Ğrednio maáe, bardzo duĪe, maáe i bardzo maáe. JeĞli dochody te przeliczy
siĊ na jedną osobĊ peánozatrudnioną w rodzinie, to okaĪe siĊ, Īe są one wiĊksze w
gospodarstwach o wiĊkszej wielkoĞci ekonomicznej. Oceniając poziom dochodów w
gospodarstwach bardzo duĪych i duĪych w ostatnich latach (zwáaszcza w roku 2007)
stwierdziü naleĪy, Īe jest on wysoki, a nawet bardzo wysoki.
3. WskaĨniki Ğwiadczące o wydajnoĞci, takie jak plon pszenicy i mlecznoĞü krów, są
wiĊksze w gospodarstwach o wiĊkszej wielkoĞci ekonomicznej.
4. Biorąc pod uwagĊ uzyskiwane efekty w postaci dochodu na peánozatrudnionego w
rolnictwie czáonka rodziny uznaü naleĪy, ze pomyĞlne perspektywy mają gospodarstwa
bardzo duĪe, duĪe i w zasadzie Ğrednio duĪe, sáabsze zaĞ gospodarstwa Ğrednio maáe. W
przypadku gospodarstw maáych i bardzo maáych moĪna mówiü o braku perspektyw.
5. Z punktu widzenia rynku produktów rolnych istotne są efekty produkcyjne.
WiĊkszoĞü produkcji rolniczej (wyraĪonej wartoĞciowo) wytwarzana jest w trzech grupach
gospodarstwach duĪych (Ğrednio prawie 75%). Natomiast trafia do nich poniĪej 70% dopáat
(skorygowanych o podatki). Nasuwa siĊ pytanie, czy koncentracja pomocy na tych
gospodarstwach nie poprawiáaby efektywnoĞci rolnictwa, zwáaszcza, Īe oceniając
skutecznoĞü gospodarowania nakáadami, stwierdziü moĪna, Īe ziemiĊ najlepiej
wykorzystują gospodarstwa bardzo duĪe, duĪe i Ğrednio duĪe. TakĪe praca daje najwyĪsze
efekty produkcyjne w tych grupach, podobnie jak aktywa ogóáem. Plony pszenicy oraz
mlecznoĞci krów są w tych grupach równieĪ najwyĪsze.
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Tendencje zmian intensywnoĞci produkcji rolniczej w Polsce w
aspekcie potencjalnych oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych2
Trends of changes in the intensity of agricultural production
in Poland in the context of potential environmental interactions
Synopsis. Celem badaĔ byáa ocena tendencji zmian intensywnoĞci produkcji rolniczej w aspekcie
potencjalnych oddziaáywaĔ Ğrodowiskowych ocenianych na podstawie bilansu azotu brutto. AnalizĊ
zmian w ujĊciu przestrzennym i dynamicznym przeprowadzono w oparciu o Ğrednie kroczące
trzyletnie w okresie lat 2002-2009. Wyniki analiz wskazują, Īe obserwowany w Polsce dynamiczny
wzrost intensywnoĞci produkcji roĞlinnej powodowany byá gáównie znaczącym zwiĊkszeniem zuĪycia
nawozów mineralnych. Ta wzrostowa tendencja, widoczna takĪe w wynikach bilansu azotu, wskazuje
na wzrost niekorzystnego oddziaáywania intensywnej produkcji rolniczej na Ğrodowisko.
Sáowa kluczowe: intensywnoĞü produkcji, nawoĪenie mineralne, obsada zwierząt, bilans azotu,
efektywnoĞü nawoĪenia azotem, regionalne zróĪnicowanie.
Abstract. The aim of this study was to assess the trend of intensity of agricultural production in terms
of potential environmental impacts assessed on the basis of the nitrogen gross balance. An analysis of
changes, in spatial and dynamic approach, was based on a three-year rolling average in the period of
2002-2009. Results of this analysis indicate that a dynamic growth in the intensity of crop production
observed in Poland was mainly driven by a significant increase in consumption of mineral fertilizers.
This upward trend also seen in the results of nitrogen balance calculations indicate an increase in the
adverse impact of intensive agricultural production on the environment.
Key word: intensity of production, mineral fertilisers, livestock density, efficiency of nitrogen
fertilisation, regional differentiation.

WstĊp
Rolnictwo polskie charakteryzuje siĊ róĪnym wykorzystaniem potencjaáu
produkcyjnego. W pewnym stopniu wynika to ze znacznego zróĪnicowania warunków
glebowych i klimatycznych. Jednak o jego wykorzystaniu w coraz mniejszym stopniu
decydują warunki przyrodnicze (glebowe), a wiĊksze znaczenie mają czynniki
organizacyjno-ekonomiczne [Krasowicz i Igras 2003]. W ostatnich latach obserwujemy
pogáĊbienie zróĪnicowania regionalnego rolnictwa na skutek silnie zachodzących procesów
koncentracji i polaryzacji produkcji, wynikających z dąĪenia do poprawy rentownoĞci i
dochodowoĞci gospodarowania [ZiĊtara 2009].
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Jedną z cech silnie róĪnicujących wydajnoĞü rolnictwa jest intensywnoĞü stosowanych
technologii produkcji. IntensywnoĞü produkcji rolniczej moĪna okreĞlaü róĪnymi
wskaĨnikami objaĞniającymi warunki strukturalno-organizacyjne, przyrodniczoagrotechniczne i ekonomiczno-organizacyjne [Gáowacki 2002; Igras i LipiĔski 2005]. Do
najczĊĞciej stosowanych miar intensywnoĞci produkcji rolniczej naleĪą poziom nawoĪenia
mineralnego oraz obsada zwierząt.
Rolnictwo jest jedną z dziedzin gospodarki, która, gáównie przez intensyfikacjĊ
produkcji, powoduje znaczącą ingerencjĊ w naturalny obieg skáadników pokarmowych,
istotnie oddziaáujących na Ğrodowisko przyrodnicze. Zasadniczą rolĊ zarówno w produkcji
roĞlinnej jak i zwierzĊcej odgrywają skáadniki nawozowe. Gospodarowanie nimi jest jednak
integralną czĊĞcią ryzyka produkcyjnego, gdyĪ z jednej strony są podstawowymi
czynnikami produkcji (zawarty w nich kapitaá), a jednoczeĞnie są takĪe gáównymi
skáadnikami biogennymi, istotnie oddziaáujących na jakoĞü wody, gleby i powietrza.
Poziom antropopresji na Ğrodowisko przez uĪycie związków gáównych biogenów jest
jednak zróĪnicowany regionalnie i uzaleĪniony od rozwoju gospodarczego kraju oraz
intensywnoĞci rolnictwa [Zegar i in. 2009]. Na ograniczenie emisji związków azotu i
fosforu szczególnie duĪy nacisk káadzie siĊ w krajach UE, wprowadzając regulacje prawne
dotyczące zasad stosowania nawozów, ochrony zasobów wodnych oraz zanieczyszczeĔ
atmosfery. Nie ograniczają one bezpoĞrednio intensyfikacji produkcji, ale nakazują
uwzglĊdniaü ochronĊ zasobów naturalnych Ğrodowiska [Duer 2009]. Jednymi z
najwaĪniejszych wskaĨników agro-Ğrodowiskowych sáuĪących poĞrednio do oceny
oddziaáywania rolnictwa na Ğrodowisko i potencjalnych skutków jego okreĞlonej
intensywnoĞci są bilanse azotu i fosforu [Faber 2001; Environmental… 2006]. Salda
bilansów Ğwiadczą o poprawnoĞci gospodarowania skáadnikami nawozowymi [KopiĔski
2005].
Celem opracowania byáa ocena tendencji zmian intensywnoĞci produkcji rolniczej w
Polsce w odniesieniu do wyników bilansu azotu, jako kryterium potencjalnych
oddziaáywaĔ rolnictwa na Ğrodowisko.

Materiaá i metoda
Materiaáem Ĩródáowym wykorzystanymi w opracowaniu byáy dane statystyczne dla
kraju i województw publikowane przez GUS. Zgromadzone dane poddano analizie w
ujĊciu dynamicznym i przestrzennym. Dla wskazania tendencji zachodzących zmian
porównywano Ğrednie kroczące trzyletnie w okresie obejmującym lata 2002-2009. UjĊcie
takie niweluje wpáyw przypadkowych wahaĔ moĪliwych w przypadku analizy Ğrednich
jednorocznych (np. skutki nagáych zmian warunków rynkowych lub pogodowych) i
pozwala z wiĊkszą pewnoĞcią okreĞliü tendencjĊ zmian.
Analiza porównawcza w ukáadzie przestrzennym obejmowaáa dane dla Polski i piĊciu
grup województw. W grupie I znalazáy siĊ województwa dolnoĞląskie i opolskie, w grupie
II kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, w grupie III áódzkie, mazowieckie i podlaskie,
grupĊ IV stanowiáy województwa lubuskie, pomorskie, warmiĔsko-mazurskie i
zachodniopomorskie, a grupĊ V lubelskie, maáopolskie, podkarpackie, Ğląskie i
ĞwiĊtokrzyskie. W pracy przyjĊto ukáad regionalny na podstawie podziaáu województw
dokonanego przez Filipiak i Ufnowską [2002]. Do wyznaczenia regionów o
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zróĪnicowanych cechach charakteryzujących potencjaá produkcyjny rolnictwa autorki te
zastosowaáy metodĊ Warda.
Poziom nawoĪenia mineralnego i obsada zwierząt inwentarskich, w odniesieniu do
jednostki powierzchni uĪytków rolnych wykorzystywanych rolniczo, stanowiáy gáówne
miary intensywnoĞci produkcji rolniczej.
Do oceny presji rolnictwa na Ğrodowisko ze strony skáadników biogennych przyjĊto
powszechnie stosowaną metodą poĞrednią bilansu azotu brutto [Hansen 2000; KopiĔski i
Fotyma 2001; Parris 2007]. Wynikiem sporządzonego bilansu jest róĪnica pomiĊdzy
caákowitą iloĞcią azotu wnoszonego i wynoszonego z powierzchni uĪytkowanej rolniczo3.
Szczegóáowy opis metodyki bilansu azotu brutto zostaá przedstawiony w pracy
KopiĔskiego [2007].

Wyniki i dyskusja
W Polsce po zmianach związanych z transformacją ustrojową od 1993 roku
obserwujemy wzrostowy trend intensywnoĞci produkcji mierzony zuĪyciem nawozów
mineralnych [Fotyma i in. 2010]. W latach po akcesji Polski do UE nastąpiáo
przyspieszenie tej dynamiki, po wzroĞcie jednostkowego zuĪycia ze Ğrednio 95 kg NPK/ha
UR w latach 2002-2004 do poziomu 129 kg NPK/ha UR w ciągu roku w okresie lat 20072009 (rys. 1). NajwiĊkszy wzrost zuĪycia, w tempie 3,6 kg N/ha UR w ciągu roku, nastąpiá
w nawozach azotowych, a jednostkowe zuĪycie tego skáadnika osiągnĊáo w Polsce poziom
70 kg N/ha UR (rys. 2). Pomimo, Īe azot jest dominującym skáadnikiem w strukturze
zuĪycia nawozów mineralnych (55%), caáy czas obserwujemy tendencjĊ rozszerzenia
stosunku skáadników pokarmowych N:P:K w nawoĪeniu na rzecz azotu. Ze wzglĊdów
produkcyjnych, ale teĪ Ğrodowiskowych jest to zjawisko niekorzystne, gdyĪ prowadzi do
zuboĪenia gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu oraz do spadku efektywnoĞci
dziaáania nawozów azotowych [Fotyma i in. 2010]. Wzrost uĪycia nawozów azotowych w
Polsce jest sprzeczny z tendencjami mającymi miejsce w krajach UE-15, w których w tym
samym okresie nastąpiá spadek lub stabilizacja uĪycia. Wynika to przede wszystkim z
materialnego wsparcia rolnictwa po wejĞciu Polski do Unii Europejskiej [Igras i LipiĔski
2005] i wzrostu dochodów w wiĊkszoĞci gospodarstw rolniczych [Józwiak 2008].
ĝrednie dla kraju wskaĨniki nawozowe nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji
wewnątrz kraju. Cechą charakterystyczną polskiego rolnictwa jest duĪe zróĪnicowanie
regionalne intensywnoĞci produkcji rolniczej, w tym roĞlinnej [KopiĔski 2006]. Z
rysunków 1 i 2 wynika, Īe w ostatnich latach, na skutek silnie zachodzących procesów
koncentracji i polaryzacji produkcji, nastąpiáo dalsze pogáĊbienie istniejących róĪnic
pomiĊdzy regionami Polski. Najbardziej intensywna produkcja roĞlinna prowadzona jest w
grupie województw I i II, tj. w województwach dolnoĞląskim, opolskim, kujawskopomorskim i wielkopolskim, gdzie uĪycie nawozów azotowych przekroczyáo znacznie
poziom 85 kg N/ha UR, zbliĪając siĊ do przodujących pod tym wzglĊdem krajów Europy
Zachodniej. Szczególnie dynamiczny wzrost miaá miejsce w omawianym okresie w
województwie dolnoĞląskim i opolskim. Niskonakáadową produkcją roĞlinną
charakteryzowaáy siĊ natomiast województwa z grupy V (regionu poáudniowowschodniego): lubelskie, maáopolskie, podkarpackie, Ğląskie i ĞwiĊtokrzyskie. Poziom
3

Powierzchni uĪytków rolnych uĪytkowanych rolniczo, t.j. bez gruntów pozostaáych w UR.
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uĪycia nawozów mineralnych, w tym azotowych, jest w tych województwach blisko 1,7krotnie niĪszy niĪ w grupie województw charakteryzujących siĊ najwyĪszą intensywnoĞcią.
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Rys. 1. Poziom nawoĪenia mineralnego NPK w grupach województw Polski, Ğrednie trzyletmie w okresie lat
2002-2009 (np. 2003’ to Ğrednia w latach 2002-2004)
Fig. 1. Mineral NPK fertilisation in groups of Polish regions, three year moving averages for the period of 20022009 (eg. 2003’ means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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Rys. 2. Poziomu nawoĪenia mineralnego azotem w grupach województw Polski, Ğrednie trzyletmie w okresie lat
2002-2009 (np. 2003’ to Ğrednia w latach 2002-2004)
Fig. 2. Mineral nitrogen fertilisation in groups of Polish regions, three year moving averages in the period of 20022009 (eg. 2003’ means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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Jak twierdzi Fotyma i inni [2010], miĊdzy zuĪyciem nawozów azotowych i plonami
zbóĪ wystĊpuje dosyü Ğcisáa korelacja. W ostatnich latach wzrastającej tendencji uĪycia
Ğrodków plonotwórczych w Polsce towarzyszyáa nieco mniejsza wzrostowa dynamika
plonowania roĞlin (rys. 3). W latach 2007-2009 globalna produkcja roĞlinna z powierzchni
1 ha osiągnĊáa poziom 33,8 jednostek zboĪowych, po wzroĞcie tylko o 4,7 j. zb./ha UR w
porównaniu do lat 2002-2004. Poziom plonowania roĞlin w grupach województw I i II
(najbardziej intensywnych) jest wyraĨnie, bo o okoáo 30%, wyĪszy niĪ w pozostaáych. W
wiĊkszoĞci województw Polski zbyt niskie w stosunku do oczekiwanych plony tylko w
pewnym stopniu moĪna táumaczyü niesprzyjającymi warunki naturalnymi (gleby, klimat),
uzasadniającymi ich substytuowanie zwiĊkszonym zuĪyciem nawozów mineralnych przy
mniejszej efektywnoĞci ich dziaáania. O wiele wiĊksze znaczenie mogą mieü zaniedbania w
sferze organizacyjno-ekonomicznej [Fotyma i Krasowicz 2001]. Bardzo niekorzystnym
zjawiskiem jest spadek uĪycia nawozów wapniowych i w związku z tym postĊpujące
zakwaszenie gleb [Igras i LipiĔski 2005], stanowiące czynnik ograniczający wzrost
plonowania roĞlin.
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Rys. 3. Globalna produkcja roĞlinna w grupach województw Polski, Ğrednie trzyletnie w okresie lat 2002-2008
(np. 2003’ to Ğrednia w latach 2002-2004)
Fig. 3. Global crop production in groups of Polish regions, three year moving averages in the period of 2002-2008
(eg. 2003’ means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

WaĪną miarą intensywnoĞci produkcji zwierzĊcej jest poziom obsady zwierząt
gospodarskich. WskaĨnik ten w latach 2002-2009, liczony dla Polski, byá wzglĊdnie staáy i
wynosiá okoáo 0,44 DJP/ha UR. Obsada zwierząt wykazuje jednak bardzo znaczne
zróĪnicowanie regionalne (rys. 4). NajwiĊksza obsada zwierząt jest w grupach województw
II i III (powyĪej 0,55 DJP/ha UR). Najmniejszą obsadĊ mają województwa z grupy I tj.
dolnoĞląskie i opolskie (poniĪej 0,25 DJP/ha UR), z dominującą bezinwentarzową
produkcją rolniczą. W wymienionych wyĪej grupach województw poziom obsady zwierząt
jest obecnie ustabilizowany. Natomiast w ostatnich oĞmiu latach widzimy wyraĨne
przeciwstawne tendencje zmian w pozostaáych dwóch regionach. W grupie (V)
województw z poáudniowo-wschodniej Polski, o duĪym rozdrobnieniu rolnictwa, postĊpuje
spadek obsady zwierząt w tempie okoáo 2% rocznie. W podobnym stopniu wzrósá poziom
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obsady w województwach z grupy IV w póánocno-zachodniej Polsce. Jednak proces ten
dotyczyá gáównie województwa warmiĔsko-mazurskiego.
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Rys. 4. Obsada zwierząt w grupach województw Polski, Ğrednie trzyletmie w okresie lat 2002-2009 (np. 2003’ to
Ğrednia w latach 2002-2004)
Fig. 4. Livestock density in groups of Polish regions, three year moving averages in the period of 2002-2009
(eg. 2003’ means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy systematyczny wzrost intensywnoĞci
produkcji mierzonej wydajnoĞcią zwierząt produkcyjnych (mlecznoĞü krów, nieĞnoĞü kur,
wydajnoĞü i produkcja rzeĨna) (tab. 1). Tendencja ta dotyczy na ogóá wszystkich regionów
i jest wynikiem gáównie postĊpu hodowlanego, zmian modeli Īywienia zwierząt, warunków
utrzymania oraz koncentracji produkcji.
Wyniki bilansu azotu brutto dla poszczególnych regionów Polski potwierdzają jego
waĪną rolĊ jako wskaĨnika agro-Ğrodowiskowego oraz wskazują na pogáĊbienie
istniejącego zróĪnicowania regionalnego [KopiĔski 2010A; KopiĔski 2010B]. Na tempo
wzrostu salda azotu brutto w ostatnich latach decydujący wpáyw miaáo uĪycie nawozów
mineralnych i naturalnych, stanowiących okoáo 75% jego przychodowej strony. W tym
czasie w znacznie mniejszym tempie nastĊpowaáo wynoszenie tego skáadnika w zbiorach
roĞlin. W efekcie w ostatnich trzech latach nadwyĪka bilansowa azotu brutto w Polsce
wzrosáa do poziomu 59,1 kg N/ha UR (rys. 5), ze Ğrednim przyrostem w ciągu roku
szacowanym na okoáo 2,3 kg N/ha UR. Jest to zjawisko niekorzystne, wskazujące na
wzrost niekorzystnego oddziaáywania intensywnej produkcji rolniczej na Ğrodowisko.
NaleĪy stwierdziü, Īe najwyĪszy przyrost salda bilansu azotu, jako wynik znacznego
wzrostu intensywnoĞci produkcji, wystąpiá gáównie w województwach przodujących pod
wzglĊdem tempa uĪycia azotu w nawozach mineralnych. Dotyczy to zarówno województw
z grupy II (kujawsko-pomorskie i wielkopolskie), które dotychczas miaáy najwyĪsze
nadwyĪki bilansu azotu, jak i województw z grupy I, o najniĪszych saldach azotu i bardzo
dobrych warunkach glebowo-klimatycznych (rys. 6). JednoczeĞnie w tych województwach
nastąpiá wyraĨny spadek efektywnoĞci wykorzystania azotu o 5-15% (rys. 7). Zmiany
efektywnoĞci wykorzystania azotu są na ogóá odwrotnie proporcjonalne do zmian sald tego
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skáadnika oraz tzw. wskaĨnika nawozocháonnoĞci [Fotyma i in. 2010]. Szczególnie w
województwach z grupy I (kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) naleĪy liczyü siĊ z duĪą
presją azotu pochodzącego z nawozów mineralnych i naturalnych na Ğrodowisko glebowe i
wodne. W regionie tym wystĊpuje jednoczeĞnie bardzo wysokie uĪycie nawozów
azotowych i duĪą nawozocháonnoĞü produkcji roĞlinnej, które mogą wskazywaü na
niezrównowaĪenie gospodarki nawozowej.
Tabela 1. WydajnoĞü produkcyjna zwierząt w grupach województw Polski, w okresie lat 2002-2008
Table 1. Livestock productivity in groups of Polish regions, in the period of 2002-2008
Grupy województw

2002

2003

Polska

4012

3985

2004

2005

2006

2007

2008

4214

4298

Roczna wydajnoĞü mleka od krowy w l
4105

4142

4120

Grupa I

4597

4636

4828

4992

4983

4779

4703

Grupa II

4201

4294

4257

4561

4762

4913

4787

Grupa III

3894

3779

3967

4110

4141

4222

4263

Grupa IV

4125

4463

4645

4234

4222

4170

4366

Grupa V

3929

3797

3871

3750

3477

3655

3886

Produkcja Īywca rzeĨnego w wadze poubojowej ciepáej w kgǜha-1 UR
Polska

188

214

212

224

242

254

240

Grupa I

129

143

140

141

151

148

135

Grupa II

347

383

382

402

436

444

408

Grupa III

188

222

215

230

250

254

241

Grupa IV

149

159

170

174

179

202

207

Grupa V

133

160

154

165

184

198

181

Polska

172

189

199

206

PrzeciĊtna roczna nieĞnoĞü kur-niosek w szt. jaj
176

188

202

Grupa I

215

285

189

174

226

211

242

Grupa II

162

173

218

201

194

218

256

Grupa III

165

179

149

197

210

206

192

Grupa IV

174

193

158

176

211

170

182

Grupa V

171

183

172

176

192

180

162

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Dalszy dynamiczny wzrost intensywnoĞci produkcji rolniczej prowadziá bĊdzie do
obniĪenia efektywnoĞci produkcyjnej (i ekonomicznej) wykorzystania azotu. Jednak w
Polsce, zwaĪywszy na fakt odmiennych tendencji niĪ w krajach Europy Zachodniej, naleĪy
zwróciü wiĊkszą uwagĊ na zbyt sáabe wykorzystanie pozanawozowych Ğrodków produkcji
(postĊp genetyczny w nasiennictwie, ochrona roĞlin, poprawa struktury obszarowej itp.).
Uproszczona analiza potwierdza tezĊ Fotymy i wspóáautorów [2010], Īe rozpatrując skutki
produkcyjne i Ğrodowiskowe nawoĪenia (intensyfikacji produkcji) naleĪy koniecznie
uwzglĊdniaü naturalne warunki do produkcji rolnej (w tym potencjaá organizacyjnotechniczny) oraz poziom uzyskiwanych plonów roĞlin.
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Rys. 5. Elementy bilansu azotu brutto w Polsce, Ğrednie trzyletnie w okresie lat 2002-2008 (np. 2003’ to Ğrednia w
latach 2002-2004)
Fig. 5. Elements of nitrogen gross balance in Poland, averages of three years in the period of 2002-2008 (eg. 2003’
means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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Rys. 6. Salda bilansów azotu brutto w grupach województw Polski, Ğrednie trzyletmie w okresie lat 2002-2008
(np. 2003’ to Ğrednia w latach 2002-2004)
Fig.6. Nitrogen gross balances in groups of Polish regions, three year averages for the period of 2002-2008 (eg.
2003’ means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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Rys. 7. EfektywnoĞc wykorzystania azotu w produkcji rolniczej w grupach województw Polski, Ğrednie trzyletmie
w okresie lat 2002-2008 (np. 2003’ to Ğrednia w latach 2002-2004)
Fig.7. Nitrogen fertilisation agricultural efficiency in groups of Polish regions, three year moving averages for the
period of 2002-2008 (eg. 2003’ means average for 2002-2004)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po akcesji Polski do UE obserwujemy dynamiczny wzrost intensywnoĞci produkcji
roĞlinnej, powodowany gáównie znaczącym zwiĊkszeniem zuĪycia nawozów
mineralnych. Tendencja ta widoczna jest takĪe w wynikach bilansu azotu.
W latach 2002-2009 wzrastającej intensywnoĞci produkcji roĞlinnej nie towarzyszyáo
podobne tempo przyrostu plonowania roĞlin. W okresie tym zuĪycie nawozów NPK
ogóáem, w tym azotowych, wzrosáo w Polsce o niemal 35%, podczas gdy globalna
produkcja roĞlinna wzrosáa zaledwie o 13%.
Osiągane zbyt niskie w stosunku do oczekiwanych plony tylko w pewnym stopniu
moĪna táumaczyü niesprzyjającymi warunki naturalnymi (gleby, klimat)
uzasadniającymi substytuowanie ich zwiĊkszonym zuĪyciem azotowych nawozów
mineralnych. O wiele wiĊksze znaczenie mogą mieü zaniedbania w sferze
organizacyjno-ekonomicznej, a szczególnie narastające zakwaszenie gleb.
Najbardziej intensywna produkcja roĞlinna prowadzona jest w województwach
dolnoĞląskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, w których poziom
uĪycia nawozów mineralnych jest 1,7 krotnie wyĪszy niĪ w województwach z Polski
poáudniowo-wschodniej.
Obsada zwierząt w Polsce w ostatnich latach jest wzglĊdnie ustabilizowana na
poziomie okoáo 0,44 DJP/ha UR. Poziom obsady i tendencje jej zmian są jednak
znacznie
zróĪnicowane
regionalnie.
Obserwujemy
natomiast
tendencjĊ
systematycznego wzrostu wydajnoĞci produkcyjnej zwierząt.
W ostatnich latach nadwyĪka bilansowa azotu brutto w Polsce wzrosáa do poziomu
59,1 kg N/ha UR, ze Ğrednim przyrostem w ciągu roku szacowanym na ok. 2,3 kg
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N/ha UR. Jest to zjawisko niekorzystne, wskazujące na wzrost niekorzystnego
oddziaáywania intensywnej produkcji rolniczej na Ğrodowisko. Na szczególnie duĪe
potencjalne zagroĪenia dla Ğrodowiska wskazują bardzo wysokie nadwyĪki azotu
notowane w województwie kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce.
JeĪeli w Polsce nie nastąpi postĊp w lepszym wykorzystaniu tzw. pozanawozowych
Ğrodków produkcji, to dalszy dynamiczny wzrost zuĪycia nawozów mineralnych
prowadziá bĊdzie do dalszego obniĪenia efektywnoĞci produkcyjnej (i ekonomicznej)
wykorzystania azotu.
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Kapitaá ludzki jako skáadnik kapitaáu intelektualnego w rolnictwie
Human capital as a element of intellectual capital in agriculture
Synopsis. W artykule zaprezentowano wybrane kwestie związane z kapitaáem ludzkim w rolnictwie,
w tym kwestie jakoĞci tego kapitaáu oraz problemy pomiaru. Wskazano na rolĊ kapitaáu ludzkiego
jako podstawowego noĞnika i tworzywa kapitaáu intelektualnego gospodarstw. Omówiono cechy tego
kapitaáu typowe dla gospodarstw rolnych, a zarazem wyróĪniające je spoĞród innych podmiotów
rynkowych. Przedstawiono cząstkowe wyniki badaĔ kapitaáu ludzkiego w gospodarstwach o róĪnym
kierunku produkcji.
Sáowa kluczowe: kapitaá ludzki, kapitaá intelektualny, gospodarstwa rolne, jakoĞü zasobów ludzkich.
Abstract. Selected problems of human capital in agriculture were presented. The quality of this
capital and problems of its measurement have been also discussed. The role of human capital as a
primary factor and a substance of intellectual capital was shown. Some typical features of human
capital in agricultural farms which distinguish farms from other market objects have been considered.
Partial results of a research on the intellectual capital in agriculture focusing on its human resources
was presented.
Key words: human capital, intellectual capital, agricultural farm, quality of human resources.

Wprowadzenie
Tradycyjne postrzeganie rolnictwa i moĪliwoĞci efektywnego w nim gospodarowania
przez pryzmat iloĞci i jakoĞci ziemi oraz zaangaĪowanego kapitaáu ulega stopniowej
zmianie.
OgraniczonoĞü zwyczajowo postrzeganych czynników wytwórczych, ich
powtarzalnoĞü i porównywalna dostĊpnoĞü ekonomiczna uzasadniają potrzebĊ badaĔ nad
identyfikacją i moĪliwoĞciami wykorzystania zasobów niekonwencjonalnych. Jest to jeden
z motywów przewartoĞciowania spojrzenia na pracĊ ludzką i jej rolĊ w procesach
organizowania i zarządzania. Coraz czĊĞciej przyznaje siĊ, Īe czynnikiem sprawczym
szeroko rozumianego postĊpu jest kapitaá intelektualny, którego noĞnikiem jest czáowiek,
jego przedsiĊbiorczoĞü, pomysáowoĞü, konsekwencja, a nawet determinacja w dąĪeniu do
realizacji celu. Sprawia to, Īe coraz wiĊcej uwagi poĞwiĊca siĊ jakoĞci pracy ludzkiej oraz
jej przeksztaáceniu w jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny zasób gospodarczy
stanowiący o skutecznoĞci dziaáania i pozycji podmiotu w dynamicznie zmieniającym siĊ
otoczeniu rynkowym. Istnieje zatem realna potrzeba, wzorem podmiotów pozarolniczych,
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badania kapitaáu intelektualnego w gospodarstwach i przedsiĊbiorstwach rolnych, a
szczególnie jego związku z efektywnoĞcią gospodarowania w wymiarze technicznym,
ekonomicznym i spoáecznym.
Celem artykuáu jest zaprezentowanie wybranych elementów badaĔ nad kapitaáem
ludzkim, jako skáadnikiem kapitaáu intelektualnego w gospodarstwach rolniczych.
Opracowanie ma charakter przyczynkowy, prezentuje specyficzne uwarunkowania rozwoju
kapitaáu ludzkiego w rolnictwie oraz záoĪonoĞü jego pomiaru.

Kapitaá ludzki i indywidualny kapitaá intelektualny
Badania kapitaáu ludzkiego, jako elementu kapitaáu intelektualnego, a w zasadzie jego
czynnika sprawczego nie stanowią novum. Prowadzone są od lat przez wielu wybitnych
badaczy, zarówno polskich jak i zagranicznych [Bartnicki 2000; Sveiby 2001; Dobija 2003;
Kasiewicz, KiciĔska i Rogowski 2006]. Mają charakter interdyscyplinarny: uczestniczą w
nich teoretycy z dziedziny socjologii, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz przedstawiciele
innych dyscyplin, jak i praktycy Īycia spoáecznego, gospodarczego i politycznego.
NowoĞcią wydaje siĊ byü jednak przeniesienie ich na grunt rolnictwa, jako obszaru o
specyficznych uwarunkowaniach spoáeczno-kulturowych, a takĪe ekonomicznoorganizacyjnych. Problem jest istotny, gdyĪ jakoĞü pracy ludzkiej i zaangaĪowanie
czáowieka są czynnikami przesądzającymi o sukcesie w kaĪdej dziedzinie gospodarowania,
w tym takĪe w rolnictwie. Tymczasem w opracowaniach dotyczących zasobów ludzkich
polskiego rolnictwa opisywane są przede wszystkim cechy iloĞciowe, takie jak: liczba
zatrudnionych [Wysocki i Koáodziejczak 2007], wiek, poziom wyksztaácenia formalnego
[Stawicka 2006], wydajnoĞü pracy [GoáaĞ i Kozera 2008] itp. Badania i oceny z tego
zakresu prowadzone są zwykle na poziomie makro, dotyczącym globalnych zasobów
ludzkich polskiej wsi oraz mezo, odnoszącym siĊ do Ğrodowiska lokalnego lub okreĞlonego
regionu kraju. Bazowanie na danych zagregowanych, obok wielu zalet, ma jednak tĊ wadĊ,
Īe pozbawia cech indywidualnych i uniemoĪliwia dotarcie do okolicznoĞci decydujących o
koĔcowych efektach techniczno-ekonomicznych regionu lub caáego sektora. PowyĪsze
powoduje celowoĞü prowadzenia badaĔ na poziomie mikro, opierających siĊ na
informacjach pochodzących bezpoĞrednio z gospodarstw, od prowadzących je ludzi.
Wydaje siĊ, Īe wáaĞnie to ostatnie podejĞcie jest najbardziej racjonalnym spojrzeniem
na realia wspóáczesnego rolnictwa funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej. O
efektywnoĞci sektora rolniczego jako caáoĞci decyduje bowiem suma efektywnoĞci
cząstkowych poszczególnych jego elementów (gospodarstw rolnych). Argumentem
potwierdzającym ten pogląd jest fakt rosnącej skutecznoĞci dziaáaĔ, jaką moĪna
zaobserwowaü na przykáadzie grup producentów rolnych, które powstają gáównie nie na
zasadzie terytorialnej, lecz podobieĔstwa interesów i sposobu widzenia strategii
rozwojowej przez osoby prowadzące gospodarstwa rolne. DąĪenie do integracji wskazuje
na rosnącą ĞwiadomoĞü rolników odnoĞnie warunków i zasad funkcjonowania w
gospodarce rynkowej oraz znaczenia efektu ekonomiki skali i efektu synergii. Obie te
kwestie podkreĞlają rolĊ zasobu ludzkiego rolnictwa, zwáaszcza w aspekcie
indywidualnych predyspozycji, zaangaĪowania oraz sposobu dziaáania i krytycznego
spojrzenia na osiągane rezultaty.
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Kompleksowym wyrazem tak okreĞlonych cech jest indywidualny kapitaá
intelektualny prowadzącego gospodarstwo oraz kapitaá intelektualny gospodarstwa jako
caáoĞci. Kapitaá ten zawiera w sobie takie elementy jak uwarunkowania genetyczne
czáowieka, stan zdrowia, postawy umiejĊtnoĞci, zasób doĞwiadczeĔ i inne [Paliszkiewicz
2005]. Nie wszystkie te cechy są moĪliwe do oszacowania w drodze tradycyjnego pomiaru.
Niemniej jednak indywidualny kapitaá intelektualny prowadzącego gospodarstwo rolne
oraz osób w nim pracujących (domowników lub pracowników najemnych) stają siĊ
czynnikami sprawczymi powstania kapitaáu organizacyjnego, rozumianego jako
infrastruktura techniczno-organizacyjno-informacyjna stanowiąca podstawĊ dziaáalnoĞci
gospodarczej, oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji z rynkiem i jego uczestnikami,
okreĞlanego mianem kapitaáu rynkowego. Oddziaáywanie czáowieka na posiadane zasoby
materialne i niematerialne powoduje efekt koĔcowy w postacie wysokiej efektywnoĞci
dziaáania (rys. 1).

Infrastruktura
technicznoorganizacyjno informatyczna

Indywidualny kapitaų
intelektualny
prowadzČcego
gospodarstwo

Materialne i
niematerialne czynniki
produkcji

EfektywnoƑđ
technicznoekonomicznospoųeczna
gospodarstwa

ZwiČzki i relacje z
uczestnikami rynku

Rys. 1. Wpáyw kapitaáu intelektualnego prowadzącego gospodarstwo na efektywnoĞü gospodarstwa
Fig. 1. Influence of farmer’s individual intellectual capital on the farm efficiency
ħródáo: opracowanie wáasne

ZáoĪonoĞü kapitaáu intelektualnego sprawia, Īe bĊdąc czynnikiem niepowtarzalnym i
niemoĪliwym do powielenia, narzuca koniecznoĞü umiejĊtnego nim gospodarowania oraz
pomnaĪania za poĞrednictwem szeroko rozumianych inwestycji w kapitaá ludzki.
Inwestycje te prowadziü powinny do rozwoju procesu uczenia siĊ, poszukiwania nowych
wiadomoĞci oraz ich ciągáego wzbogacania, a szczególnie do nabywania nowych
umiejĊtnoĞci rozwiązywania problemów wynikających ze zmieniających siĊ warunków
otoczenia spoáeczno-gospodarczego. Powinny zarazem polegaü na trosce o ogólną dobrą
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kondycjĊ posiadacza tego kapitaáu oraz jego stan zdrowia. Inwestowanie w kapitaá
intelektualny powinno zatem mieü charakter dziaáaĔ perspektywicznych [Czechowskaĝwitaj 2005; Paliszkiewicz 2005]. Tego typu inwestycje przyczyniü siĊ mogą do
przyspieszenia tempa przemian strukturalno-organizacyjnych polskiego rolnictwa jako
caáoĞci.

Pomiar kapitaáu ludzkiego jako skáadnika kapitaáu intelektualnego
Wszystkie wymienione cechy wskazują na wybitnie jakoĞciowy charakter zasobu
jakim jest kapitaá intelektualny, dlatego niezmiernie trudno jest oszacowaü jego wartoĞü z
wykorzystaniem dostĊpnych i typowych dla ekonomii i ekonomiki mierników oraz metod
badawczych. Metody te muszą ulec modyfikacji w oparciu o doĞwiadczenia innych nauk,
takich jak socjologia czy nauki o zarządzaniu. Dokonując pomiaru kapitaáu ludzkiego, jako
podstawowego elementu kapitaáu intelektualnego gospodarstw rolnych, wykorzystano
zatem popularne narzĊdzie nauk socjologicznych, jakim jest ankieta, modyfikując jednak
jej tradycyjną formĊ z klasycznej postaci pytaĔ do postaci twierdzeĔ, którym przypisano z
góry trzy moĪliwe poziomy odpowiedzi. Dla kaĪdego z poziomów ustalono odpowiednią
wartoĞü punktową, w zaleĪnoĞci od stopnia w jakim rozwiązanie speánia dane kryterium. W
celu zwiĊkszenia obiektywizmu oceny oraz zapewnienia porównywalnoĞci otrzymanych
ocen dla kaĪdego z twierdzeĔ oszacowano wagi. Kwestionariusz badawczy zawieraá 15
twierdzeĔ, a wĞród nich twierdzenia związane z wiekiem, wyksztaáceniem, powiązaniami
ze Ğrodowiskiem lokalnym, Ĩródáami zdobywania wiedzy zawodowej i ekonomicznej oraz
dotyczące przyszáoĞci prowadzonego podmiotu (tab.1).
Tabela 1. Twierdzenia opisujące kapitaá ludzki gospodarstw rolnych
Table 1. Propositions describing human capital of agricultural farms
L.p.
1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15

Twierdzenie/ Proposition
Wiek nabycia/przejĊcia gospodarstwa
Czas prowadzenia gospodarstwa
Korzystanie z doĞwiadczeĔ starszego pokolenia
ħródáa informacji fachowej
Plany odnoĞnie przyszáoĞci gospodarstwa
ħródáa wiedzy ekonomicznej
ZaangaĪowanie w dziaáalnoĞü organizacji rolniczych i na rzecz Ğrodowiska lokalnego
InnowacyjnoĞü
Typ zachowaĔ przywódczych
Sposób podejmowania decyzji
Czas poĞwiĊcany na doksztaácanie (dni w roku)
Wyksztaácenie formalne prowadzącego gospodarstwo
UmiejĊtnoĞü pracy z komputerem
ZnajomoĞü jĊzyków obcych
ĝrodki finansowe przeznaczane na doksztaácanie

ħródáo: opracowanie wáasne.
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Twierdzenia te opisują powstanie podmiotu rozumiane jako czas nabycia, przejĊcia
lub rozpoczĊcia prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej okreĞlany wiekiem osoby obecnie
prowadzącej gospodarstwo. UwzglĊdniają specyfikĊ cyklu Īycia gospodarstwa, fakt zmiany
pokoleniowej i na ogóá emocjonalnego związku z poprzednim gospodarującym. Dotykają
teĪ kwestii przyszáoĞci i planów związanych z przekazaniem/sprzedaĪą gospodarstwa.
Nawiązują do kwestii edukacyjnych, szacując zarówno jej formalne aspekty, jak i czas i
Ğrodki poĞwiĊcone na doksztaácanie oraz rodzaj posiadanej i poszukiwanej wiedzy
(fachowa związana z rolnictwem, ekonomiczna). Analizują sposób podejmowania decyzji
oraz zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü na rzecz organizacji rolniczych oraz spoáecznoĞci
lokalnej, podkreĞlając tym samym zakorzenienie w tej spoáecznoĞci. W kwestionariuszu
ankiety uwzglĊdniono równieĪ praktyczne aspekty posiadania wiedzy, tj. umiejĊtnoĞü pracy
z komputerem, znajomoĞü jĊzyków obcych. W oparciu o tak przygotowane narzĊdzie
badawcze przeprowadzono badania fokusowe w grupie gospodarstw o róĪnych
dominujących kierunkach dziaáalnoĞci. Dla potrzeb prezentacji zagadnienia w opracowaniu
przedstawiono wyniki trzech gospodarstw: trzodowego, mlecznego, oraz gospodarstwa z
dominującą produkcją roĞlinną.
Kapitaá ludzki analizowanych gospodarstw uzyskaá w badaniu bardzo wysokie oceny
speániające w ponad 90% zaáoĪone optimum (odpowiednio dla gospodarstwa trzodowego
byáo to 93,3%, dla mlecznego 91,1% oraz dla gospodarstwa mieszanego 94,4%). NaleĪy
jednak podkreĞliü, Īe wybrane gospodarstwa naleĪaáy do liderów w regionie, co oznacza, Īe
ich wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz zaangaĪowanie na rzecz Ğrodowiska lokalnego
byáy zdecydowanie wyĪsze niĪ pozostaáych. Ocena kapitaáu ludzkiego tych gospodarstw
potwierdziáa istnienie związku miĊdzy osiąganymi wynikami a cechami jakoĞciowymi tego
kapitaáu. Prowadzący gospodarstwa, niezaleĪnie od dominującego kierunku produkcji,
posiadali znaczne doĞwiadczenie (czas prowadzenia gospodarstwa powyĪej 10ciu lat),
uzupeániali wyksztaácenie formalne o wiedzĊ fachową niezbĊdna do poprawy efektów
dziaáania, wykorzystując w tym celu kursy i szkolenia organizowane przez instytucje
otoczenia (ARiMR, gieády towarowe, ODR, Izby Rolnicze i inne), chĊtnie korzystali teĪ z
doradztwa fachowego firm sektora Ğrodków produkcji i usáug dla rolnictwa (firmy
nawozowe, paszowe, producenci specjalistycznych maszyn i urządzeĔ itd.). Wykazywali
siĊ teĪ wysokim stopniem innowacyjnoĞci, dąĪąc nie tylko do poprawy jakoĞci
prowadzonej produkcji, ale podejmując teĪ wspóápracĊ z oĞrodkami badawczymi, miĊdzy
innymi w zakresie poprawy jakoĞci materiaáu genetycznego (w przypadku gospodarstwa
trzodowego i mlecznego) czy teĪ reorganizowali proces dystrybucji produktów wáasnych
jak i innych kooperujących gospodarstw. Nie tylko wprowadzali w Īycie istniejące i
oferowane im innowacje, ale teĪ sami ich poszukiwali, uczestnicząc miĊdzy innymi w
targach rolniczych, pokazach i spotkaniach branĪowych. Dodatkowym motywem tych
wszystkich dziaáaĔ byá konkretny plan rozwiniĊcia posiadanego gospodarstwa i przekazania
go nastĊpcy. Wszystkie te kwestie uwidocznione przy pomocy sformuáowanych twierdzeĔ
uzyskaáy maksymalne oceny ilustrując siáĊ i potencjaá tkwiący w kapitale ludzkim
badanych gospodarstw. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest tak znaczący, ponad
90%, poziom wypeánienia profilu oceny (rys.2).
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Rys. 2. Profile kapitaáu ludzkiego gospodarstw o róĪnym wiodącym kierunku produkcji
Fig. 1. Profiles of human capital in farms with different production profile
ħródáo: badania wáasne.

Uzyskany profil oceny uwidoczniá teĪ pewne, nieliczne sáaboĞci kapitaáu ludzkiego,
róĪne dla poszczególnych gospodarstw. Dla gospodarstwa mieszanego, w którym
wiĊkszoĞü badanych obszarów w caáoĞci speániaáa optymalny, zaáoĪony w badaniu poziom,
newralgicznymi okazaáy siĊ relatywnie dojrzaáy wiek gospodarza w czasie nabycia
gospodarstwa oraz brak praktycznej umiejĊtnoĞci obsáugi komputera. W gospodarstwie
trzodowym sáaboĞciami okazaáy siĊ równieĪ wiek nabycia, ale teĪ brak praktycznej
znajomoĞci jĊzyków obcych oraz brak czasu na zdobywanie dodatkowej, potrzebnej wiedzy
i kompetencji w drodze doksztaácania siĊ. Relatywnie najniĪsze oceny uzyskaáo
gospodarstwo mleczne. Byáo to gospodarstwo najbardziej tradycyjne, wielopokoleniowe,
którego objĊcie wiązaáo siĊ ze zmiana pokoleniową. Prowadzący gospodarstwo posiadaá
wyksztaácenie zawodowe rolnicze, które staraá siĊ jednak uzupeániaü na bieĪąco. Mimo
niĪszej oceny kapitaáu ludzkiego, zwáaszcza jej formalnych aspektów (wyksztaácenie,
nakáady na szkolenia) gospodarstwo to w praktyce uzyskuje wyniki na poziomie
holenderskim (wydajnoĞü mleczna powyĪej 10 tys. litrów mleka od krowy rocznie), co
oznacza de facto, Īe w tym przypadku czynniki te nie mają wpáywu na szeroko rozumianą
efektywnoĞü podmiotu.

Podsumowanie
Rozwój gospodarczy przynosi zmiany w kaĪdej z dziedzin Īycia ludzkiego. Zmienia
siĊ teĪ podejĞcie do gospodarowania zasobami. Ich wyczerpywalnoĞü sprawia, Īe coraz
czĊĞciej o skutecznoĞci ekonomicznej decyduje czáowiek. Jest tak równieĪ w rolnictwie,
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które, chociaĪ powszechnie uwaĪane za sáabsze ogniwo gospodarki, tak jak i inne sektory
narzuca swoim podmiotom wymóg efektywnego gospodarowania pod groĨbą eliminacji z
rynku. Warunkiem uzyskania efektywnoĞci ekonomicznej jest jednak dysponowanie
kapitaáem ludzkim o wysokiej jakoĞci.
W artykule zaprezentowano wyniki badaĔ nad kapitaáem ludzkim w rolnictwie jako
skáadnikiem kapitaáu intelektualnego. PodkreĞlono specyfikĊ tego kapitaáu w
gospodarstwie, káadąc nacisk na jego Ĩródáo, jakim jest indywidualny kapitaá intelektualny
prowadzącego, który skutkuje rozwojem sfery organizacyjnej i rynkowej gospodarstwa.
Wykazano, Īe wiedza, jaką wykorzystuje prowadzący gospodarstwo, ma charakter
kompleksowy i wynika nie tylko z formalnego wyksztaácenia, ale przede wszystkim z
takich cech jak dąĪenie do jej ciągáego uzupeániania i uaktualniania, do poszukiwania
nowych rozwiązaĔ oraz, bardzo czĊsto, ich proponowania. Co wiĊcej dziaáania związane z
rozwojem zasobu wiedzy, a zarazem przeksztaácanie jej w kapitaá intelektualny mają
charakter planowy, dáugoterminowy i wiąĪą siĊ na ogóá z przewidywaniami odnoĞnie
przyszáoĞci gospodarstwa, tj. przekazania go w formie jak najbardziej efektywnej nastĊpcy.
ChociaĪ zaprezentowane wyniki badaĔ mają charakter cząstkowy, podkreĞlają rolĊ kapitaáu
ludzkiego jako podstawowej skáadowej kapitaáu intelektualnego, tak indywidualnego, jak i
caáego gospodarstwa. Wskazują ponadto na potrzebĊ ich kontynuacji zarówno w aspekcie
rozszerzenia liczebnoĞci grupy badawczej (w celu dokonania porównaĔ), jak i w kontekĞcie
záoĪonoĞci zasobu, jakim jest kapitaá intelektualny (analizując go jako agregat záoĪony z
kapitaáu ludzkiego, organizacyjnego oraz rynkowego).
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WartoĞü zapylania upraw w województwie mazowieckim; próba
szacunku
Value of plant pollination in the Mazovia province; an attempt of
estimate
Synopsis. W artykule okreĞlono potrzeby zapylanie gáównych uprawnych roĞlin entomofilnych
w województwie mazowieckim na tle potrzeb Polski. Dokonano obliczeĔ liczby pni pszczelich
potrzebnych do zapylenia upraw w województwie w latach 2000-2009. Ponadto oszacowano, w
dwóch wariantach, wartoĞü plonów wybranych roĞlin, uzyskanych dziĊki zapyleniu oraz wielkoĞü
strat wynikających z niewystarczającego zapylenia gáównych uprawnych roĞlin entomofilnych w
województwie mazowieckim.
Sáowa kluczowe: pszczelarstwo, zapylanie, województwo mazowieckie.
Abstract. The significance of bee families as pollinators for agriculture was presented on example of
the Mazovia province. The changes in the needs of pollination of the main plants cultivated in this
region in 2000-2009 were analyzed. The value of yields as a result of pollination and the losses of
yields as a result of too small number of pollinators were estimated.
Key words: beekeeping, pollination, Mazovia province.

Wprowadzenie
Pierwsze Ğlady wskazujące na zainteresowanie czáowieka pszczoáami pochodzą sprzed
7-12 tys. lat. Natomiast pierwsze informacje na temat uĪytkowania pszczóá przez czáowieka
pochodzą z XX w. p.n.e. z Krety [Pszczelnictwo… 1998]. Przez wieki zainteresowanie
czáowieka tymi owadami wynikaáo z moĪliwoĞci pozyskania produktów pszczelich. Miodu,
który byá uzupeánieniem diety, kitu pszczelego, który ma wáaĞciwoĞci lecznicze, wosku
pszczelego i innych produktów. Stosunkowo niedawno dostrzeĪono znaczenie owadów,
w tym pszczóá, w zapylaniu roĞlin.
Zmiany technologii produkcji, ograniczenie powierzchni obszarów nieprodukcyjnych,
chemizacja oraz zanieczyszczenie Ğrodowiska naturalnego powodują ograniczenie liczby
dziko Īyjących owadów zapylających. Powoduje to wzrost znaczenia zapylających
owadów hodowlanych, zwáaszcza pszczóá. W strefie klimatycznej, w której leĪy Polska,
owady odpowiadają za okoáo 80% zapylenia, z czego na pszczoáy przypada okoáo 90-95%
zapyleĔ wykonanych przez owady [Bornus 1982; Pszczelnictwo… 1998]. Owady te jako
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zapylacze roĞlin uprawnych przynoszą od dziesiĊciokrotnie do stukrotnie wiĊcej poĪytku,
niĪ wartoĞü wytworzonych przez nie produktów pszczelich [Pszczelnictwo… 1998].
Celem pracy jest okreĞlenie liczby rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia
gáównych roĞlin uprawnych w województwie mazowieckim. PodjĊto takĪe próbĊ
oszacowania wartoĞci zapylenia oraz wartoĞci strat wynikających ze zbyt maáej, w stosunku
do potrzeb zapylania, liczby rodzin pszczelich w województwie.
W pracy wykorzystano dane statystyczne Gáównego UrzĊdu Statystycznego oraz
UrzĊdu Statystycznego w Warszawie oraz literaturĊ przedmiotu. Dane statystyczne
posáuĪyáy do okreĞlenia wielkoĞci upraw roĞlin entomofilnych, zaĞ literatura przedmiotu do
okreĞlenia wpáywu pszczóá na plonowanie roĞlin.

Potrzeby zapylania roĞlin uprawnych w Polsce
W przypadku roĞlin entomofilnych zapylenie jest procesem, który jest niezbĊdny by
uzyskaü nasiona bądĨ owoce. Proces ten zwiĊksza wielkoĞü plonu i poprawia jego jakoĞü,
takĪe w przypadku roĞlin samopylnych.
W Polsce w gáównej mierze za zapylanie odpowiadają owady, a wĞród nich
dominującą rolĊ odgrywają pszczoáy. Powodowane jest to tym, Īe owady te zimują
gromadnie i juĪ wczesną wiosną mogą zapylaü znaczne obszary roĞlinnoĞci. Zaletą pszczóá
jest równieĪ moĪliwoĞü ich przewoĪenia na kwitnące plantacje, a takĪe tzw. wiernoĞü
kwiatowa, czyli skáonnoĞü do zbierania nektaru z jednego gatunku roĞlin. Uáatwia to
zapylenie roĞlin przez pyáek z innych osobników tego samego gatunku.
Tabela 1. Liczba rodzin pszczelich potrzebna do zapylenia gáównych roĞlin uprawnych w Polsce
Table 1. Number of bee families needed for pollination of selected crops in Poland
Gatunek roĞlin
Jabáonie

PrzybliĪona pora
kwitnienia

Liczba pni pszczelich
zapewniających
zapylenie, szt/ha

Powierzchnia
upraw w 2009
roku, ha

Liczb pni potrzebna do
zapylenia upraw, szt.

5.05 - 20.05

3-5

173607

694.428

Grusze

5.05 - 15.05

3-5

13151

52.604

CzereĞnie

25.04 - 5.05

4-6

10624

53.120

WiĞnie

1.05 - 15.05

4-6

35466

177.330

ĝliwy

20.04 - 20.05

4-6

21044

105.220

Porzeczka

25.04 - 10.05

2-5

43093

150.826

Malina

25.05 - 25.06

2-5

20224

70.784

Truskawka

10.05 - 5.06

1-2

53551

80.327

Agrest

20.04 - 05.05

2-5

2823

9.881

Rzepak ozimy

25.04 - 15.05

2-4

809971

2.429.913

1.07 - 1.08

2-4

69830

209.490

Gryka

ħródáo: [Pszczelnictwo… 1998; Produkcja… 2010], obliczenia wáasne.

WĞród upraw rolniczych znaczna grupa wymaga zapylenia przez owady. Do
najwaĪniejszych roĞlin z tej grupy, w przypadku Polski, moĪna zaliczyü rzepak i rzepik,
grykĊ oraz uprawy sadownicze. W roku 2009 do zapylenia tych roĞlin potrzebne byáo
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ponad 4 mln rodzin pszczelich . Ponad 60% tej liczby wynikaáo z zapotrzebowania na
zapylanie rzepaku. WaĪne miejsce w strukturze potrzeb zapylania zajmowaáy jabáonie,
z zapotrzebowaniem przekraczającym 17%. Udziaá pozostaáych roĞlin byá znacznie
mniejszy, i tylko w przypadku gryki nieznacznie przekraczaá 5% caáoĞci potrzeb (rys.1).
WiĊkszoĞü gatunków uwzglĊdnionych roĞlin uprawnych kwitnie w zbliĪonym
terminie. Powoduje to spiĊtrzenie potrzeb zapylania ze strony rolnictwa, a zwáaszcza
sadownictwa. SpoĞród gáównych upraw tylko terminy kwitnienia malin i gryki nie
pokrywają siĊ z terminami kwitnieĔ pozostaáych roĞlin (tab. 1).

Rys. 1. Udziaá gáównych roĞlin uprawnych w potrzebach zapylania w Polsce w 2009 r.
Fig. 1. Structure of pollination needs by agricultural plants in Poland in 2009
ħródáo: jak w tabeli 1.

W przypadku badanych roĞlin uprawnych roĞliny o zbliĪonym terminie kwitnienia
stanowiáy ponad 93% potrzeb związanych z zapylaniem, czyli do ich zapylenia potrzeba
byáo ponad 3,75 mln pni pszczelich. Liczba ta jest ponad trzykrotnie wiĊksza niĪ liczba
rodzin pszczelich w Polsce. Wedáug danych gromadzonych przez powiatowych lekarzy
weterynarii, na koniec paĨdziernika 2009 r. liczba pni pszczelich wyniosáa 1123 tys.
[Semkiw i Ochal 2009]. WartoĞci te wskazują na znaczący niedobór zapylaczy w stosunku
2
Do obliczenia liczby pni pszczelich potrzebnych do zapylenia upraw zostaáy wykorzystane Ğrednie liczby pni
pszczelich potrzebnych do zapylenia 1 ha uprawy danej roĞliny podawane w literaturze.
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do potrzeb. NaleĪy zwróciü uwagĊ takĪe na to, Īe poza roĞlinami uprawnymi istnieje wiele
gatunków roĞlin dziko Īyjących, który równieĪ wymagają zapylenia. Niewystarczająca
liczba zapylaczy z jednej strony powoduje straty w rolnictwie wynikające z niĪszego plonu
o gorszej jakoĞci, a z drugiej strony straty w Ğrodowisku naturalnym wynikające
z ograniczenia bioróĪnorodnoĞci.

Potrzeby zapylania roĞlin uprawnych w województwie mazowieckim
W latach 2000-2009 liczba pni pszczelich potrzebnych do zapylenia roĞlin uprawnych
w województwie mazowieckim wzrosáa. W przypadku wariantu okreĞlającego minimalną
liczbĊ pni pszczelich niezbĊdnych do zapylenia roĞlin uprawnych w roku 2009 potrzeba
byáo niemal 390 tys. pni, czyli o ponad 100 tys. wiĊcej niĪ w roku 2000. Potrzeby zapylania
roĞlin uprawnych o zbliĪonym terminie kwitnienia wynosiáy w badanym województwie
268 tys. pni pszczelich w 2000 r.
Tabela 2. Liczba rodzin pszczelich potrzebna do zapylenia plantacji roĞlin w województwie mazowieckim
w latach 2000-2009
Table 2. The number of bee families required for plant pollination in Mazovia province in 2000-2009
Rok
Uprawa

Sady

Rzepak i
rzepik
Krzewy
owocowe i
plantacje
trwaáe

Razem

RoĞliny o
zbliĪonym
terminie
kwitnienia

2000

2002

2004

2006

2008

min.*

241730

304396

308138

287016

2009
liczba pni

2000 r. = 100

300400

302283

124,3

Ğr.

317443

399855

404884

376742

394010

396466

124,1

maks.

483460

608792

616276

574032

598791

602558

123,9

min.

16438

68448

46678

42368

57540

57800

350,0

Ğr.

28767

119784

81687

74144

100695

101150

350,0

maks.

49314

205344

140034

127104

172620

173400

350,0

min.

27573

30934

31546

28048

30893

29687

112,0

Ğr.

44578

50366

51752

45382

49939

47883

112,0

maks.

68020

77728

80822

69334

76182

72782

112,0

min.

285741

403778

386362

357432

388833

389770

136,1

Ğr.

390787

570005

538322

496267

544644

545499

139,4

maks.

600794

891864

837132

770470

847593

848740

141,1

min.

267504

385142

368494

338860

366077

367555

136,8

Ğr.

362547

541161

510507

467469

510452

512198

140,8

maks.

560782

851030

797344

729564

799840

802390

142,6

* min. – oznacza liczbĊ pni pszczelich potrzebną do zapylenia danej roĞliny obliczoną na podstawie minimalnych
zaleceĔ podanych w literaturze; Ğr. – obliczenia liczby pni przy uwzglĊdnieniu wielkoĞci Ğredniej z najczĊĞciej
wskazywanych przedziaáów; maks. – przy uwzglĊdnieniu najwyĪszej wielkoĞci podawanej w literaturze.
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie prac [Rocznik… 2002-2008; Produkcja… 2010; Pszczelnictwo… 1998].
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W przypadku wariantu, w którym do obliczenia liczby zapylaczy przyjĊto Ğrednie
wielkoĞci jednostkowe podane w literaturze, zapotrzebowanie na zapylanie wynosiáo
w Polsce w 2000 r. ponad 390 tys. rodzin pszczelich, zaĞ w przypadku roĞlin uprawnych
o zbliĪonych terminie kwitnienia ponad 360 tys. pni. W roku 2009 wielkoĞci te wzrosáy
odpowiednio o 39,4 i 40,8%. Natomiast, jeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ maksymalne wielkoĞci
dotyczące liczby rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia roĞlin na jednostkowej
powierzchni plantacji, potrzeby z tym związane w 2000 r. ksztaátowaáy siĊ na poziomie
ponad 600 tys. pni w przypadku wszystkich roĞlin uprawnych, oraz ponad 560 tys. w
przypadku roĞlin o zbliĪonym terminie kwitnienia. W 2009 r. wartoĞci te wzrosáy o ponad
40% (tab. 2).
W roku 2009 w województwie mazowieckim uĪytkowano 84060 pni pszczelich
[Semkiw i Ochal 2009]. Taka liczba rodzin pszczelich pozwala na zapylenie w stopniu
minimalnym jedynie 22% badanych upraw.

Rys. 2. Udziaá województwa mazowieckiego w potrzebach zapylania roĞlin uprawnych w Polsce, %
Fig. 2. Share of Mazovia province in pollination needs for main agricultural plants in Poland, %
ħródáo: obliczenia wáasne.

W województwie mazowieckim potrzeby zapylania roĞlin uprawnych byáy najwiĊksze
spoĞród wszystkich województw Polski i stanowiáy okoáo 15% potrzeb kraju. NajwiĊksze
potrzeby związane byáy z zapylanie sadów. Mazowsze w 2000 r. odpowiadaáo za ponad ¼
tych potrzeb, a w roku 2009 udziaá ten wzrósá do ponad 35% (rys. 2). W przypadku
krzewów owocowych i plantacji trwaáych, udziaá województwa w badanych latach byá na
zbliĪonym poziomie i wynosiá niespeána 17% potrzeb zapylania tych plantacji w Polsce.
Natomiast znaczenie województwa mazowieckiego w przypadku upraw rzepaku wzrosáo
dwukrotnie, lecz w dalszym ciągu pozostaje na niskim poziomie (3,6%).
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WartoĞü zapylenia upraw w województwie mazowieckim i straty
wynikające z niepeánego zapylenia
Znaczenie pszczóá jako zapylaczy zwiĊksza siĊ. Przyczyną tego są miĊdzy innymi
degradacja Ğrodowiska naturalnego oraz niszczenie siedlisk dziko Īyjących zapylaczy.
WartoĞü zapylenia roĞlin uprawnych w 2000 r. w USA wyniosáa 14,6 mld USD.
W porównaniu z rokiem 1989 byáa wyĪsza o ponad 50% [Morse i Calderone 2000].
DziĊki zapyleniu wiele roĞlin uprawnych osiąga wiĊksze plony, lecz wpáyw ten nie
zostaá jeszcze precyzyjnie okreĞlony. W przypadku takich roĞlin, jak czereĞnie, grusze,
jabáonie, truskawki zapylenie ma decydujący wpáyw na wielkoĞü plonu oraz jego jakoĞü
(tab. 3).
Tabela 3. Wpáyw zapylania na plon wybranych roĞlin uprawnych, %
Table 3. Influence of pollination on plant yield, %
ħródáo informacji

Gatunek roĞliny

ISiK *

ĝlązak **

Jabáonie

0,85

0,50

Grusze

0,90

0,60

ĝliwy

0,40

0,60

WiĞnie

0,60

0,50

CzereĞnie

0,95

0,60

Rzepak i rzepik

0,30

0,20

Porzeczki

0,85

0,30

Agrest

0,70

0,30

* dane Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) [Program… 2010]; ** dane z pracy ĝlązaka [2004]
ħródáo: [Program… 2010; ĝlązak 2004].

Zarówno w Polsce, jak i w województwie mazowieckim, liczba rodzin pszczelich jest
niewystarczająca do zapylenia caáego areaáu upraw roĞlin entomofilnych. W przypadku
Polski w 2009 r. liczba rodzin pszczelich wystarczaáa do zapylenia w stopniu minimalnym
okoáo 44% areaáu gáównych roĞlin uprawnych, kwitnących w zbliĪonym terminie.
W województwie mazowieckim sytuacja byáa jeszcze gorsza, gdyĪ liczba pni pszczelich
hodowana na terenie województwa pozwalaáa na zaspokojenie minimalnych potrzeb
związanych z zapylaniem jedynie 22%.
W celu okreĞlenia strat wynikających z niewystarczającego zapylenia roĞlin
uprawnych w województwie mazowieckim uwzglĊdniono roĞliny o zbliĪonym terminie
kwitnienia. SpoĞród roĞlin uwzglĊdnionych w tabeli 1 w badaniach nie uwzglĊdniono
gryki, malin i truskawek. W obliczeniach przyjĊto zaáoĪenie, Īe pszczoáy w równym
stopniu byáy wykorzystywane do zapylenia wszystkich badanych upraw. Wpáyw zapylania
na plon roĞlin uwzglĊdniono w dwóch wariantach, które przedstawiono w tabeli 3. Na
podstawie tych danych obliczono plon badanych roĞlin przy uwzglĊdnieniu zapylaczy oraz
bez ich udziaáu. Z kolei wyniki posáuĪyáy do obliczenia wartoĞci plonów uzyskanych dziĊki
zapyleniu roĞlin oraz strat wynikających ze zbyt maáej, w stosunku do potrzeb, liczby
owadów zapylających.
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RóĪnice oszacowanych wartoĞci we wskazanych podejĞciach wynikają z róĪnego
wpáywu owadów zapylających na wielkoĞü plonów. Im wpáyw ten bĊdzie wiĊkszy, tym
rozpiĊtoĞü miĊdzy wartoĞcią plonu uzyskanego z udziaáem zapylaczy i bez ich udziaáu byáa
wiĊksza.
WartoĞü plonów uzyskanych dziĊki zapylaniu w 2009 r. siĊgaáa od niemal 600 zá/ha
uprawy rzepaku, do ponad 17,7 tys. zá w przypadku hektara sadu czereĞniowego.
W wiĊkszoĞci upraw wiĊkszą wartoĞü zapyleĔ uzyskano uwzglĊdniając dane ISiK,
wyjątkiem byá sad Ğliwowy. Wynikaáo to z wiĊkszego w tym przypadku znaczenia
zapylania w ujĊciu ĝlązaka [2004]. W badaniu uwzglĊdniono tylko moĪliwy przyrost
wielkoĞci plonu spowodowany zapylaniem. PominiĊto natomiast moĪliwy wzrost jakoĞci
plonów, który zwáaszcza w przypadku roĞlin sadowniczych i plantacji trwaáych ma wpáyw
na osiągniĊte ceny zbytu. Obliczone róĪnice dotyczą plonów w przypadku plantacji
zapylanej i caákowicie pozbawionej zapylania. W praktyce, nawet jeĞli rolnik nie posiada
pszczóá, czy teĪ nie wynajmuje ich do zapylenia, plantacja ulega w wiĊkszym bądĨ
mniejszym stopniu zapyleniu. StopieĔ ten zaleĪy miĊdzy innymi od odlegáoĞci uprawy od
pasiek, liczby i gatunków dziko Īyjących zapylaczy, czy wielkoĞci plantacji.
Tabela 4. WartoĞü zapyleĔ wybranych roĞlin uprawnych oraz straty wynikające z niewystarczającej liczby
zapylaczy w województwie mazowieckim w 2009 r.*
Table 4. Value of plant pollination and yield loss value for selected crops as a result of too small number of
pollinators in Mazovia province in 2009

Gatunek
roĞliny

RóĪnica wartoĞci
plonu z plantacji
zapylonej i
niezapylonej, zá/ha

WartoĞü zapylenia
roĞlin przez pszczoáy
w 2009 r., mln zá

WartoĞü zapylenia
roĞlin przez pszczoáy
przy peánym
zapyleniu, mln zá

Straty wynikające
z niedostatecznej
liczby zapylaczy,
mln zá

wedáug
ISiK

wedáug
ĝlązaka

wedáug
ISiK

wedáug
ĝlązaka

wedáug
ISiK

wedáug
ĝlązaka

wedáug
ISiK

wedáug
ĝlązaka

Jabáonie

5951

3183

75,2

40,2

425,4

227,5

350,1

187,3

Grusze

8625

5291

7,0

4,3

39,4

24,2

32,4

19,9

ĝliwy

2093

3307

1,7

2,6

9,5

15,0

7,8

12,4

WiĞnie

3537

2871

6,3

5,1

35,6

28,9

29,3

23,8

CzereĞnie

17740

10160

9,3

5,3

52,3

30,0

43,1

24,7

Rzepak i
rzepik

914

595

4,7

3,0

26,3

17,1

21,6

14,1

Porzeczki

13115

4004

11,2

3,4

63,3

19,3

52,1

15,9

Agrest

7685

2969

0,3

0,1

1,9

0,7

1,6

0,6

Razem

-

-

115,6

64,2

653,7

362,7

538,1

298,5

* do obliczeĔ przyjĊto przeciĊtne ceny skupu w 2009 r. za GUS [Skup… 2010].
ħródáo: jak w tabeli 4.

WartoĞü plonów uwzglĊdnionych w badaniu upraw uzyskanych dziĊki zapyleniu
w 2009 r. w województwie mazowieckim oszacowano w wariancie wedáug ISiK na ponad
115 mln zá, a w wariancie wedáug ĝlązaka na ponad 64 mln zá. W obydwu przypadkach
najwiĊkszą wartoĞü, przekraczającą 60% wartoĞci wszystkich zapyleĔ, oszacowano dla
sadów jabáoniowych, odpowiednio 75,2 i 40,2 mln zá (tab. 4). Wynika to z duĪego areaáu
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tej roĞliny w województwie i relatywnie wysokiej wartoĞci zapylenia jednostki powierzchni
sadu.
WartoĞü uzyskanego plonu badanych roĞlin byáaby znacznie wiĊksza w przypadku
moĪliwoĞci ich peánego zapylenia. W wariancie wedáug ISiK wartoĞü tĊ dla 2009 r.
oszacowano na ponad 650 mln zá, a w drugim wariancie na ponad 360 mln zá. Zatem straty
w województwie mazowieckim poniesione z tytuáu niewystarczającego zapylenia wyniosáy
we wskazanych wariantach odpowiednio 538 mln zá i 298 mln zá.

Podsumowanie
Gáówną rolą pszczóá w Ğrodowisku jest zapylanie roĞlin. Znaczenie tych owadów dla
zapylania roĞlin, w tym roĞlin uprawnych, roĞnie. Wynika to m.in. z niszczenia siedlisk
dziko Īyjących zapylaczy, intensyfikacji produkcji i chemizacji, co ogranicza ich liczbĊ.
Liczba rodzin pszczelich, zarówno w Polsce, jak i w województwie mazowieckim, jest
niewystarczająca do peánego zapylenia roĞlin uprawnych. W przypadku Polski uĪytkowana
liczba pni pszczelich pozwalaáa w 2009 r. na zapylenie w stopniu minimalnym jedynie
okoáo 44% areaáu tych z badanych roĞlin, których terminy kwitnienia są zbliĪone. W
przypadku województwa mazowieckiego wskaĨnik ten jest dwukrotnie niĪszy.
Potrzeby związane z zapylaniem w latach 2000-2009 w województwie mazowieckim
rosáy. Wzrost ten dotyczyá wszystkich badanych grup roĞlin. NajwyĪszy, bo 3,5 krotny byá
wzrost potrzeb zapylania rzepaku. W przypadku sadów zapotrzebowanie na zapylanie
wzrosáo o okoáo 24%, a plantacji trwaáych i krzewów owocowych o 12%.
Zapylanie jest zabiegiem, który determinuje wielkoĞü moĪliwych do uzyskania
plonów. WartoĞü plonów uzyskanych z hektara plantacji dziĊki zapylaniu oszacowano na
od niespeána 600 zá w przypadku rzepaku, 2-9 tys. zá w przypadku wiĊkszoĞci roĞlin
sadowniczych, do kilkunastu tysiĊcy záotych w przypadku sadu czereĞniowego.
Niewystarczająca liczba pni pszczelich powoduje straty w wielkoĞci oraz jakoĞci
plonów. W przypadku województwa mazowieckiego oszacowano te straty, poniesione w
2009 r., w zaleĪnoĞci od przyjĊtego wariantu na niemal 540 bądĨ 300 mln zá. Wskazuje to
na potrzebĊ korzystania z zapylania, zwáaszcza ze strony sadowników, gdyĪ zabieg ten
determinuje wielkoĞü przychodów.
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Ocena efektywnoĞci flot rybackich krajów nadbaátyckich Unii
Europejskiej
Assessment of effectiveness of fishing fleets from Baltic
countries of the European Union
Synopsis. Celem artykuáu jest przedstawienie wyników porównawczej analizy ekonomiki flot
rybackich z paĔstw czáonkowskich UE, operujących w regionie Morza Baátyckiego. Stwierdzono, Īe
wĞród starych krajów UE niemal wszystkie segmenty floty są rentowne, z wyjątkiem niemieckich
áodzi rybackich. Najlepsza okazaáa siĊ flota szwedzka, której wszystkie segmenty zostaáy
sklasyfikowane jako opáacalne. W przypadku nowych krajów UE Polska wypadáa najlepiej.
Bezkonkurencyjna pod wzglĊdem zysku byáa flota niemiecka ukierunkowana na poáowy dorsza.
Najgorsze wyniki osiągnĊáa flota Estonii, która wygenerowaáa w latach 2005-2007 straty w wysokoĞci
10,4 mln euro rocznie.
Sáowa kluczowe: baátycka flota rybacka, struktura poáowów, efektywnoĞü ekonomiczna.
Abstract. The aim of this article a comparative analysis of the economics of fishing fleets registered
in the EU member states and operating in the Baltic Sea region. It was found that among the old EU
countries, almost all segments of the fishing fleet were profitable, except for the German fishing boats.
The best was the Swedish fleet, whose all segments were classified as profitable. In the case of the
new EU countries the Polish fleet fared best. In terms of the size of profits was the German fleet (a
total annual profit of 27.3 million euro in years 2005-2007), focused mainly on fishing cod,
unbeatable. The worst results out of all national fleets had the Estonian fleet which had generated an
annual loss of 10.4 million euro in years 2005-2007.
Key words: Baltic fishing fleet, catches structure, economic effectiveness.

WstĊp
Gáównym celem Wspólnej Polityki Ryboáówstwa obowiązującej wszystkie paĔstwa
czáonkowskie Unii Europejskiej jest osiągniĊcie zrównowaĪonej eksploatacji áowisk i
stabilizacja rynku rybnego. Funkcjonowanie ryboáówstwa zrównowaĪonego polega z jednej
strony na dostarczeniu produktów ĪywnoĞciowych o najlepszej jakoĞci i po odpowiedniej
cenie, a z drugiej na zapewnieniu zysków producentom zgodnie z zasadą zachowania
równowagi pomiĊdzy zasobami áowisk a potencjaáem poáowowym. W ostatniej dekadzie
wiĊkszoĞü zasobów rybnych znajdujących siĊ pod jurysdykcją Komisji Europejskiej byáa
eksploatowana zbyt intensywnie, co spowodowaáo znaczny ubytek máodych ryb zdolnych
do reprodukcji i odbudowy zasobów. Wobec tego koniecznoĞcią staáo siĊ zmniejszenie
ogólnej presji poáowowej do poziomów gwarantujących zrównowaĪenie zasobów, co byáo
równoznaczne z ograniczeniem zdolnoĞci poáowowej unijnych flot rybackich.

1

Dr, e-mail: miroslawa.marciniak@zut.edu.pl.
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Zrewidowano wiĊc cele Wspólnej Polityki Ryboáówstwa i nadano im nowy kierunek, aby
w bardziej skuteczny sposób rozwiązywaü problemy powodowane nadmiernymi poáowami.
Podstawowymi instrumentami oddziaáywania na ogólną presjĊ poáowową są
dáugoterminowe plany zarządzania, których celem jest odbudowa zasobów rybnych do
poziomów gwarantujących maksymalny zrównowaĪony poáów (ang. Maximum Sustainable
Yield, MSY). PodejĞcie oparte na MSY polega na ustaleniu maksymalnej wagi lub liczby
sztuk zwanej caákowitym dopuszczalnym poáowem (ang. Total Allowable Catches, TAC),
którą moĪna odáawiaü z zasobów rok po roku, nie powodując zagroĪenia dla moĪliwoĞci
naturalnej odbudowy tych zasobów. Respektowanie ograniczeĔ wielkoĞci poáowów przez
rybaków powoduje, Īe zasoby mają szansĊ zwiĊkszaü siĊ w perspektywie dáugoterminowej
i mogą byü dostĊpne dla wielu kolejnych pokoleĔ rybaków [Maksymalny… 2007]. WaĪne
z punktu widzenia ochrony zasobów są równieĪ regulacje dotyczące minimalnych
rozmiarów ryb, jakie mogą byü áowione, oraz wielkoĞci oczek i konstrukcji sieci
uĪywanych do poáowów. Podobnie waĪnym elementem ochrony zasobów są przepisy
dotyczące okresów ochronnych i obszarów ochronnych. ĝrodki te są ukierunkowane na
ograniczenie swobody prowadzenia ryboáówstwa w okresach taráa ryb lub miejscach
tarlisk. Na Baátyku stosowany jest system mieszany i obejmuje zarówno limity poáowowe
(TAC), jak i okresy ochronne na wybrane gatunki ryb.
Celem artykuáu jest prezentacja wyników analizy porównawczej wyników poáowów i
ekonomiki flot rybackich paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej operujących w rejonie
Morza Baátyckiego oraz ocena rentownoĞci poszczególnych segmentów flot. W pracy
badawczej wykorzystano sprawozdania i raporty MiĊdzynarodowej Rady BadaĔ Morza
(ang. International Council for the Exploration of the Seas, ICES), publikacje Komitetu
Naukowego, Ekonomicznego i Technicznego ds. Ryboáówstwa przy Komisji Unii
Europejskiej (ang. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF),
dane statystyczne duĔskiego Ministerstwa Ryboáówstwa, unijne akty prawne oraz
publikacje krajowe i Ĩródáa internetowe. Do analizy danych zastosowano metody statystyki
opisowej i analizy ekonomicznej oraz metodĊ faktograficzną, natomiast do oceny badanych
zjawisk metodĊ dedukcji.

Analiza struktury i wyników poáowów
Warunki Ğrodowiskowe Morza Baátyckiego powodują, iĪ w poáowach realizowanych
na tym akwenie dominują Ğledzie i szproty (ryby pelagiczne), stanowiące blisko 70% ogóáu
oraz dorsze (okoáo 10%). W 2007 r. unijne floty rybackie záowiáy na Baátyku 762 tys. ton
ryb, co w stosunku do 2000 r. oznacza spadek o 12%, ale w porównaniu do 2004 r. wzrost
poáowów o 5%. W jaki sposób ksztaátowaáy siĊ wyniki poáowów osiągane przez floty
rybackie krajów Unii Europejskiej na Morzu Baátyckim w latach 2000, 2004 i 2007
przedstawiono graficznie na rys. 1.
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Rys.1. Poáowy baátyckie unijnych flot rybackich w latach 2000, 2004 i 2007, ton
Fig.1. Baltic catches by the EU fishing fleets in years 2000, 2004 and 2007, tonne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie pracy [Economic… 2009].

W grupie paĔstw „starej” Unii ogólna redukcja poáowów wyniosáa 17%, a przyczyniáy
siĊ do tego gáównie floty rybackie z Danii i Szwecji, które záowiáy w 2007 roku
odpowiednio o 75,5 tys. ton i o 64,8 tys. ton ryb mniej niĪ w 2000 r. Spadek poáowów w
nowych krajach czáonkowskich byá zdecydowanie mniejszy i áącznie wyniósá tylko 3%.
RównieĪ i w tym wypadku wystĊpowaáy znaczne róĪnice miĊdzy poszczególnymi krajami.
NajwiĊcej, bo aĪ o 24% zmalaáy poáowy polskiej floty rybackiej, tymczasem poáowy floty
Estonii spadáy tylko o 4%. Redukcja poáowów nie dotyczyáa wszystkich analizowanych
flot. Najbardziej znaczący (prawie dwukrotny) wzrost poáowów osiągnĊáa niemiecka flota
rybacka, która w 2007 r. záowiáa o okoáo 30 tys. ton szprotów i o 17 tys. ton Ğledzi wiĊcej
niĪ w 2000 r. Od czasu integracji z Unią Europejską tendencjĊ wzrostową moĪna zauwaĪyü
równieĪ w poáowach flot wszystkich nowych czáonków, z wyjątkiem Polski, która w
porównaniu do 2004 r. odnotowaáa spadek poáowów o 30%.
W badanym okresie wystĊpowaáy róĪne tendencje w kierunkach poáowów. Poáowy
szprotów i ryb páaskich (flądry, stornie) stopniowo rosáy, natomiast poáowy dorszy i Ğledzi
malaáy. W tabeli 1 zamieszczono wyniki analizy poáowów baátyckich flot rybackich (za lata
2004-2007), zagregowane wedáug gatunków áowionych ryb, i Ğrednie poziomy
wykorzystania kwot TAC.
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Tabela 1. WielkoĞü poáowów, dynamika zmian oraz Ğrednie poziomy wykorzystania TAC wybranych gatunków
ryb
Table 1. Volume of catches, dynamics of their changes and average levels of TAC consummation for selected fish
species
Gatunek
Dorsz

WskaĨnik

àotwa Niemcy Polska Szwecja

20 693

1 278

888

3 382

5 027

8 407 15 090

15 201

poáowy w 2007 r., ton

18 425

946

853

2 935

4 268

9 148 10 963

12 558

-11%

-26%

-4%

-13%

-15%

9%

-27%

-17%

79%

67%

60%

81%

94%

96%

92%

90%

poáowy w 2004 r., ton

44 289

37 308

16 584

6 185 52 399

26 354 95 798

83 949

poáowy w 2007 r., ton

39 305

51 007

24 626 19 745 60 454

30 973 60 202

95 897

-11%

37%

48%

219%

93.6%

94.1%

86.9%

52.8%

poáowy w 2004 r., ton

8 572

27 358

71 073

poáowy w 2007 r., ton

5 760

26 108

89 392

dynamika zmian

-33%

-5%

26%

95%

-5%

20%

-21%

22%

55.8%

78.9%

83.0%

50.0%

92.1%

93.1%

70.1%

96.4%

Ğredni poziom
wykorzystania TAC

dynamika zmian
Ğredni poziom
wykorzystania TAC
ĝledĨ

Estonia Finlandia Litwa

poáowy w 2004 r., ton

dynamika zmian

Szprot

Dania

Ğredni poziom
wykorzystania TAC

15%

18%

-37%

14%

94.8% 106.0%

46.3%

90.8%

1 845 23 559

22 244 27 764

43 922

3 592 22 404

26 644 22 021

53 503

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych [Report… 2008], [Fiskeristatistic... 2005, 2006, 2007].

W latach 2004-2007 nastąpiá spadek poáowów dorsza o 9 870 ton, natomiast poáowy
Ğledzi i szprotów wzrosáy (odpowiednio o 23 tys. ton i o 19 tys. ton). Redukcja poáowów
dorszy byáa podyktowana záym stanem zasobów (przeáowieniem), co spowodowaáo
koniecznoĞü wprowadzenia planów odbudowy tych zasobów, polegających na
zmniejszeniu presji poáowowej na okreĞlone stada ryb poprzez zmniejszenie TAC i
ograniczeniu nakáadu poáowowego (dni poáowów). W analizowanym okresie, spoĞród
wszystkich krajów nadbaátyckich Unii, tylko poáowy floty niemieckiej nie ulegáy
zmniejszeniu. Przyznane temu krajowi limity poáowowe byáy wykorzystane niemal
caákowicie, a w przypadku szprotów nawet je nieznacznie przekraczano. Relatywnie
najwyĪszy wzrost poáowów odnotowaáa flota rybacka Litwy, która w 2007 r. otrzymaáa
bardzo wysokie kwoty TAC na ryby pelagiczne i ponad dwukrotnie zwiĊkszyáa poáowy
szprotów (o 13,5 tys. ton). W porównaniu do wyników poáowów z 2004 roku iloĞciowo
najwiĊkszy wzrost poáowów (o 26,3 tys. ton) osiągnĊáa flota Finlandii, która záowiáa o
18 tys. ton Ğledzi i ponad 8 tys. ton szprotów wiĊcej. Natomiast najwiĊkszy spadek
(45,4 tys. ton) stwierdzono w przypadku polskiej floty, która jako jedyna odnotowaáa
spadek poáowów wszystkich analizowanych gatunków ryb. Przyczyn zaistniaáej sytuacji
moĪna upatrywaü miĊdzy innymi w tym, Īe w Polsce przeprowadzono najwiĊkszą w skali
UE redukcjĊ floty rybackiej i w latach 2004-2007 záomowano 394 jednostki rybackie,
posiadające wysokie limity poáowowe i ukierunkowane gáównie na poáowy ryb
pelagicznych [Kuzebski i Marciniak 2008].
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O wynikach dziaáalnoĞci poáowowej decyduje nie tylko iloĞü, ale takĪe struktura
gatunkowa poáowów i ceny sprzedaĪy ryb. StrukturĊ gatunkową poáowów baátyckich flot
rybackich poszczególnych paĔstw UE w 2007 r. w ujĊciu iloĞciowym (wielkoĞü poáowów)
przedstawia rys.2. Na rys.3 pokazano strukturĊ poáowów w ujĊciu wartoĞciowym.
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Rys.2. Struktura iloĞciowa poáowów baátyckich krajów Unii Europejskiej w 2007 roku, %
Fig.2. The quantitative structure of Baltic catches in the EU countries in 2007 by fish species, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportu [Economic… 2009].
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Rys.3. Struktura wartoĞciowa poáowów baátyckich wedáug krajów UE w 2007 r., %
Fig.3. The structure of Baltic catches value by country and fish species in 2007, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportów [Economic… 2009] i [The Annual… 2009].
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Ceny sprzedaĪy ryb uzyskiwane przez rybaków w róĪnych krajach są róĪne, przez co
struktura wartoĞciowa poáowów znacznie róĪni siĊ od struktury iloĞciowej. Wpáyw na
ksztaátowanie siĊ cen mają miejsca wyáadunku i struktura przemysáu rybnego danego kraju.
ĝrednie ceny szprotów we wszystkich analizowanych krajach byáy na podobnym poziomie
(150 euro za tonĊ), gdyĪ floty wiĊkszoĞci paĔstw baátyckich sprzedawaáy szproty w Danii,
która jest waĪnym producentem mączki rybnej. W przypadku Ğledzi Ğrednia cena zbytu
wynosiáa 300 euro za tonĊ, z wyáączeniem Estonii i àotwy, gdzie ceny uzyskiwane przez
rybaków byáy prawie o poáowĊ niĪsze. RóĪnice w cenie wynikaáy z faktu, Īe rynkami zbytu
dla ryb pochodzących z poáowów flot tych krajów byáy dawne republiki radzieckie. Za
dorsze najwiĊcej páacono w Danii (2 310 euro za tonĊ) a najmniej w Polsce (1 310 euro za
tonĊ). Tak duĪa róĪnica spowodowana jest tym, Īe na rynek duĔski dostarczane są równieĪ
dorsze pochodzące z poáowów realizowanych na innych obszarach morskich, o znacznie
lepszej jakoĞci niĪ dorsze baátyckie.

Ocena rentownoĞci baátyckich flot rybackich
W analizie narodowych flot rybackich nie wystarczy tradycyjny podziaá na flotĊ
dalekomorską, flotĊ baátycką i ryboáówstwo przybrzeĪne (áodziowe). Odmienne warunki
Ğrodowiskowe (áowiska) oraz uwarunkowania prawno-ekonomiczne okreĞlonego typu
ryboáówstwa spowodowaáy koniecznoĞü wprowadzenia segmentacji floty rybackiej. W
Unii Europejskiej wprowadzono podziaá statków wedáug klasy dáugoĞci caákowitej statku i
stosowanych narzĊdzi poáowowych. Na potrzeby ryboáówstwa praktykowanego na Morzu
Baátyckim przyjĊto podziaá na cztery klasy dáugoĞci: do 12 m, od 12 do 24 m, od 24 do
40 m, powyĪej 40 m i trzy typy narzĊdzi poáowowych: wáoki denne (ang. demersal trawl,
DT), wáoki pelagiczne (ang. pelagic trawl, PT) oraz narzĊdzia bierne (ang. passive gears,
PG). W przypadku poáowów wykonywanych na wodach Morza Baátyckiego statki
stosujące wáoki denne specjalizują siĊ zazwyczaj w poáowach dorszy, a uĪywające wáoków
pelagicznych są ukierunkowane na poáowy Ğledzi i szprotów.
Do oceny ekonomicznej efektywnoĞci flot rybackich przyjĊto zgodnie z modelem
EIAA2 nastĊpujące wskaĨniki: wartoĞü dodaną brutto, przepáywy pieniĊĪne brutto i
wskaĨnik rentownoĞci przychodów. Na potrzeby modelu udziaáy zaáogi obliczane są jako
udziaá procentowy w przychodach brutto pomniejszonych o koszty zmienne (paliwo,
skrzynie, lód, odzieĪ robocza, wyĪywienie itp.). WartoĞü dodana zawiera udziaáy zaáogi,
amortyzacjĊ, odsetki i zysk netto. Przepáywy pieniĊĪne brutto są róĪnicą miĊdzy wartoĞcią
dodaną brutto i udziaáami zaáogi. Zysk netto okreĞlony jest jako przychody brutto
pomniejszone o koszty staáe i zmienne oraz udziaáy zaáogi i amortyzacjĊ. WskaĨnik
rentownoĞci (NPP) jest ilorazem zysku netto przez przychody brutto. Na podstawie tego
wskaĨnika ocenia siĊ zdolnoĞü danego segmentu floty do generowania zysków w
najbliĪszej przyszáoĞci. Za wartoĞü progową przyjmuje siĊ 5%, co przekáada siĊ na
nastĊpujące kryteria oceny: NPP>5% dziaáalnoĞü opáacalna, -5% <NPP<5% dziaáalnoĞü
stabilna; NPP<-5% dziaáalnoĞü nieopáacalna [Frost 2006].

2

Model EIAA (ang. Economic Interpretation of ACFM Advice) jest stosowany przez KomisjĊ Europejską do
oceny ekonomicznych konsekwencji ustalanych corocznie zmian w wielkoĞciach TAC.
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Tab.2. WskaĨniki ekonomiczne i ocena rentownoĞci segmentów flot rybackich
Tbl.2. Economic indicators and the profitability assessment for fishing fleet segments
Kraj/ segment Udziaáy zaáogi, WartoĞü dodana Przepáywy pieniĊĪne Zysk netto,
floty
mln euro
brutto, mln euro
brutto, mln euro
mln euro

NPP

Ocena
dziaáalnoĞci

opáacalna

Dania
PT 24-40 m

2,0

3,0

1,0

0,5

8%

PT 12-24 m

4,7

5,9

1,2

-0,1

-1%

stabilna

PT >40 m

1,4

3,5

2,2

1,2

21

opáacalna

PT 24-40 m

3,5

0,7

-2,8

-9,0

-89%

nieopáacalna

PT 12-24 m

0,2

0,0

-0,2

-1,0

-123%

nieopáacalna

PG <12 m

1,3

2,0

0,7

0,4

11%

opáacalna

Estonia

Finlandia
PT 24-40 m

3,8

6,1

2,3

0,4

3%

stabilna

PT 12-24 m

0,8

1,4

0,6

-0,1

-2%

stabilna

PG <12 m

0,4

4,5

4,2

2,2

26%

opáacalna

Niemcy
DT 24-40 m

16,0

11,7

3,7

2,5

13%

opáacalna

DT 12-24 m

8,0

42,1

26,3

24,7

43%

opáacalna

DT <12 m

1,0

0,5

-0,1

-0,2

-21%

nieopáacalna

PG <12 m

1,0

0,3

-1,2

-2,5

-30%

nieopáacalna

àotwa
PT 24-40 m

1,8

7.9

6,1

6,1

42%

opáacalna

PT 12-24 m

0,9

-0.3

-1,2

-1,2

-44%

nieopáacalna

PG <12 m

0,4

0.1

-0,2

-0,2

-28%

nieopáacalna

DT 24-40 m

1,0

1,2

-0,1

-3%

stabilna
stabilna

Litwa
0,1
Polska
PT 24-40 m

3,5

5,2

1,7

0,5

3%

DT 24-40 m

0,7

2,0

0,7

-0,1

-2%

stabilna

DT 12-24 m

1,4

0,4

-0,2

-1,3

-30%

nieopáacalna

PG <12 m

2,0

7,5

5,5

4,6

44%

opáacalna

Szwecja
PT >40 m

1,0

0,3

0,2

0,1

10%

opáacalna

PT 24-40 m

2,3

7,1

4,9

3,3

22%

opáacalna

PT 12-24 m

0,1

4,2

3,2

1,6

16%

opáacalna

DT 12-24 m

0,4

1,0

0,6

0,5

18%

opáacalna

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportu [Economic… 2009, s. 38].
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W tabeli 2 zestawiono wybrane wskaĨniki ekonomiczne i wyniki oceny dziaáalnoĞci
gospodarczej segmentów flot krajów nadbaátyckich Unii Europejskiej obliczone na
podstawie Ğrednich wartoĞci wskaĨników za lata 2005-2007.
W grupie starych krajów UE prawie wszystkie segmenty floty statków są rentowne,
wyjątek stanowią niemieckie jednostki rybackie o dáugoĞci nie przekraczającej 12 metrów.
Najlepsza okazaáa siĊ flota szwedzka, gdyĪ wszystkie jej segmenty prowadziáy dziaáalnoĞü
sklasyfikowaną jako opáacalna. Pod wzglĊdem wielkoĞci zysku bezkonkurencyjna byáa
flota niemiecka (áącznie 27,3 mln euro zysku), ukierunkowana gáównie na poáowy dorsza.
W przypadku nowych krajów UE najlepiej wypadáa Polska, której statki prowadziáy
poáowy na opáacalnym lub wzglĊdnie stabilnym poziomie, z wyjątkiem jednego segmentu
kutrów dennych o dáugoĞci od 12 do 24 metrów. Ponadto, polskie statki naleĪące do klasy
dáugoĞci do 12 metrów uzyskaáy najwyĪszy wskaĨnik rentownoĞci (44%) spoĞród
wszystkich segmentów flot. W grupie nowych krajów UE wszystkie segmenty floty
statków o dáugoĞci miĊdzy 12 a 24 m, bez wzglĊdu na rodzaj narzĊdzi poáowowych, zostaáy
sklasyfikowano jako nierentowne. Najgorsze wyniki osiągnĊáa flota Estonii, której dwa
segmenty, kutry pelagiczne, uzyskaáy najniĪsze wskaĨniki oceny (-89%, -123%) w caáej
flocie baátyckiej UE i wygenerowaáy stratĊ w wysokoĞci 10,4 mln Euro. WĞród kutrów
pelagicznych pierwsze miejsce pod wzglĊdem wielkoĞci zysku zajĊáa àotwa (6 mln euro) a
drugie przypadáo Szwecji (5 mln euro).
Reasumując, moĪna stwierdziü, Īe efektywna ekonomicznie byáa dziaáalnoĞü
poáowowa wszystkich wiĊkszych kutrów rybackich o dáugoĞci ponad 24 metrów, z
wyáączeniem Estonii. Podobnie byáo w przypadku maáych jednostek rybackich (do 12
metrów), poza niemieckimi i áotewskimi. OpáacalnoĞü jednostek rybackich wyposaĪonych
we wáoki denne stwierdzono wyáącznie dla segmentów flot Niemiec i Szwecji, pozostaáe
generowaáy niewielki zysk lub wrĊcz straty.

Wnioski
BezpoĞrednio do zmniejszenia poáowów przyczyniáa siĊ nie tylko redukcja potencjaáu
flot, ale równieĪ inne czynniki takie, jak wprowadzenie wieloletnich planów odbudowy
zagroĪonych zasobów rybnych (w tym kwot TAC), zmniejszenie nakáadu poáowowego i
inne techniczne Ğrodki ochrony zasobów rybnych.
Analiza ryboáówstwa dorszowego pokazuje, Īe mimo malejących limitów
poáowowych, moĪe byü ono bardzo dochodowe (niemiecka flota kutrowa). Trzeba jednak
dostosowaü potencjaá poáowowy do dostĊpnych zasobów, co dla wiĊkszoĞci paĔstw
oznacza koniecznoĞü wycofana z eksploatacji statków rybackich w okreĞlonych
segmentach floty. Podobnie jest w przypadku ryboáówstwa pelagicznego. Potrzebne jest
zbilansowanie wielkoĞci potencjaáu poáowowego ze stanem zasobów, z tą róĪnicą, Īe wiele
paĔstw (w tym Polska, Dania i Litwa) nie wykorzystuje nawet w 60% przyznanych kwot
TAC. Zatem pewnym rozwiązaniem problemu byáaby zmiana kierunków poáowów z
dorszy na gatunki pelagiczne.
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Zmiany wydajnoĞci rolnictwa Polski i innych krajów Unii
Europejskiej
Changes in agricultural productivity in Poland and in other
European Union
Synopsis. Celem opracowania byáa ocena zmian, jakie dokonaáy siĊ w wydajnoĞci rolnictwa Polski i
pozostaáych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2008. Jak wykazaáa analiza danych EUROSTAT,
wzrost wydajnoĞci ziemi w Polsce, podobnie jak w wielu nowo przyjĊtych krajach UE, byá w badanym
okresie wiĊkszy niĪ w krajach tzw. starej Unii. Wzrost wydajnoĞci pracy byá takĪe charakterystyczny
gáównie dla nowych czáonków Wspólnoty, w tym dla Polski. W wiĊkszoĞci krajów wysoko rozwiniĊtych
wydajnoĞü pracy w rolnictwie w badanym okresie utrzymywaáa siĊ na poziomie niĪszym niĪ w 2000 roku.
Jednak mimo tendencji wzrostu wydajnoĞci pracy i ziemi, wskaĨniki te w Polsce pozostają nadal niĪsze niĪ
w krajach UE-15.
Sáowa kluczowe: rolnictwo, wydajnoĞü, Polska, Unia Europejska.
Abstract. This paper identifies and examines the changes which took place in Polish agriculture
productivity as well as in other European Union countries in the period of 2000-2008. According to an
EUROSTAT data analysis concerning land productivity in Poland, greater increases of land productivity
occurred in Poland and similarly in the new accessed EU countries than in the countries of ‘old Union’. A
labour productivity increase was also characteristic for the new accessed EU countries including Poland.
The majority of high developed countries noted a lower labour productivity compared with that in 2000.
But apart from the increasing labour and land productivity tendencies, these values are in Poland still lower
than in the EU-15 countries.
Key words: agriculture, efficiency, Poland, European Union

WstĊp
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, rolnictwo nasze objĊte zostaáo regulacjami
Wspólnej Polityki Rolnej oraz poddane konkurencji ze strony rolnictwa z pozostaáych paĔstw
czáonkowskich. JednoczeĞnie staáo siĊ ono integralną czĊĞcią rolnictwa unijnego, zachowując
swoją odrĊbnoĞü i specyfikĊ. WyraĪa siĊ ona zarówno w uwarunkowaniach przyrodniczych
produkcji rolniczej, roli rolnictwa w gospodarce, jak i w zasobach czynników wytwórczych
oraz ich wydajnoĞci.
1
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Celem niniejszego opracowania jest analiza wydajnoĞci polskiego rolnictwa na tle
rolnictwa pozostaáych krajów UE w latach 2000-2008. Pozwoli to zaobserwowaü zmiany, jakie
dokonaáy siĊ w tym czasie w efektywnoĞci czynników produkcji. PosáuĪono siĊ w tym celu
danymi statystycznymi EUROSTAT oraz GUS.
ProduktywnoĞü ustalana jest jako relacja efektów do sumy nakáadów pracy Īywej i
uprzedmiotowionej. Miary produktywnoĞci są bardzo róĪne, mogą dotyczyü poszczególnych
czynników wytwórczych lub áącznie wszystkich zastosowanych czynników produkcyjnych.
PojĊcie produktywnoĞci czĊsto zamiennie uĪywane jest z pojĊciem wydajnoĞci. Przyjmuje siĊ
jednak, Īe produktywnoĞü powstaje w momencie sprzedaĪy wytworzonych wyrobów
[Kosieradzka i Lis 2000]. Do celów analizy wykorzystano wskaĨnik produktywnoĞci ziemi,
ustalony jako wartoĞü produkcji rolniczej przypadającej na 1 ha uĪytków rolnych oraz Indicator
A jako wskaĨnik wydajnoĞci pracy. Wedáug metodologii EUROSTAT jest to wskaĨnik
dochodów realnych czynników produkcji w rolnictwie w przeliczeniu na roczną jednostkĊ
pracy (AWU).

Rolnictwo Polski na tle Unii Europejskiej
Polska jest krajem, w którym znaczenie rolnictwa dla gospodarki jest wiĊksze niĪ w
innych paĔstwach czáonkowskich UE. W 2007 roku rolnictwo w Polsce wytwarzaáo 4,3%
krajowej wartoĞci dodanej brutto, podczas gdy w 27 krajach Wspólnoty odsetek ten wynosiá
ponad 2-krotnie mniej (1,9%). Jedynie w Buágarii i Rumunii wpáyw tego dziaáu na kreowanie
wartoĞci dodanej brutto byá wiĊkszy niĪ w Polsce.
Mimo, Īe wpáyw rolnictwa na tworzenie wartoĞci dodanej jest niewielki, sektor ten
angaĪuje znaczny odsetek ogóáu pracujących. W Polsce w 2007 roku wynosiá on 16%. W
innych krajach wahaá siĊ od 1,3% w Luksemburgu i Wielkiej Brytanii do ponad 30% w
Rumunii.
UĪytki rolne w Polsce są raczej sáabej jakoĞci, o czym Ğwiadczy relatywnie niski wskaĨnik
bonitacji gleb wynoszący Ğrednio 0,82. Gleby bardzo dobre i dobre stanowią jedynie 11,5%, a
sáabe i bardzo sáabe ponad 34% ogólnej powierzchni uĪytków rolnych. RównieĪ warunki
klimatyczne są gorsze aniĪeli w krajach Europy zachodniej, co powoduje, Īe polskie rolnictwo
pod wzglĊdem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej zajmuje jedną z ostatnich pozycji
w Europie [Rolnictwo… 2006].
Polska jest jednym z najwiĊkszych producentów zbóĪ we Wspólnocie, w 2008 roku
wyprodukowaliĞmy prawie 9% produkcji unijnej i tylko Niemcy i Francja wytwarzaáy wiĊcej
zbóĪ. Zajmujemy takĪe czoáowe miejsce w produkcji buraków cukrowych (za Francją i
Niemcami) oraz 3 pozycjĊ w produkcji rzepaku (11% produkcji UE). Producenci polscy
wytwarzają ponadto 20,8% unijnej produkcji jabáek, ponad 15% marchwi oraz prawie 11%
cebuli.
Znaczenie Polski w produkcji zwierzĊcej jest nieco mniejsze. W 2008 roku nasz udziaá w
produkcji trzody chlewnej ksztaátowaá siĊ na poziomie 8,3% produkcji w UE, co lokowaáo nas
na 4 miejscu pod tym wzglĊdem wĞród krajów czáonkowskich. Na tej samej pozycji znalazáa siĊ
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Polska w produkcji miĊsa drobiowego. WytworzyliĞmy takĪe 4,8% unijnej produkcji miĊsa
woáowego oraz 6,6% mleka.
Tabela 1. UĪytki rolne i grunty orne w Polsce i innych krajach UE w 2007 roku
Table 1. Agricultural land and arable land in Poland and in the other European Union countries in 2007.
UĪytki rolne
Kraj lub grupa
krajów

Udziaá gruntów
ornych w powierzchni
UR, %

tys. ha

udziaá w powierzchni
ogólnej kraju, %

udziaá w UR Unii
Europejskiej, %

UE-27

184202

43,1

100,0

59,6

Austria

3240

38,6

1,7

42,5

Belgia

1382

44,9

0,75

60,9

Buágaria

5190

46,1

2,8

59,7

Cypr

169

17,6

0,09

73,3

Dania

2712

62,6

1,5

91,3

Estonia

762

16,8

0,4

73,2

Finlandia

2301

6,8

1,2

98,2

Francja

32346

58,9

17,6

65,4

Grecja

3984

30,2

2,2

52,9

Hiszpania

25359

50,0

1,4

49,7

Irlandia

4261

60,6

2,3

27,1

Litwa

2791

41,3

1,5

67,2

Luksemburg

129

50,7

0,07

46,4

àotwa

1855

28,5

1,0

65,0

Malta

10

32,6

0,005

78,6

Holandia

1899

50,8

1,0

55,5

Niemcy

16951

47,5

9,2

70,0

Polska

15957

51,7

8,7

78,0

Portugalia

3767

40,4

2,0

32,8

Rep. Czeska

3566

53,9

1,9

73,9

Rumunia

14117

58,0

7,7

63,3

Sáowacja

1939

39,4

1,0

69,3

Sáowenia

491

24,6

0,3

36,3

Szwecja

3150

7,1

1,7

84,0

WĊgry

5809

62,4

3,1

77,5

W. Brytania

16761

68,7

9,1

32,7

Wáochy

14710

44,3

8,0

52,6

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT.
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Tabela 2. Udziaá powierzchni uĪytków rolnych w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw rolnych
oraz stopieĔ koncentracji UR w UE w 2007 roku
Table 2. Distribution of agricultural land by area groups of farms and the degree of agricultural land concentration in
the European Union in 2007

0-5 ha

5-10 ha

10-20 ha

20-50 ha

50 ha

UE-27

8,4

6,3

8,1

14,7

62,5

Wspóáczynnik
koncentracji
Lorenza
0,78

Belgia

1,8

3,2

8,1

31,9

55

0,53

Buágaria

10

2,2

2,4

3,5

81,9

0,89

Republika Czech

0,8

0,9

1,6

4

92,7

0,79

Dania

0,1

2,4

4,6

12,7

80,2

0,50

Niemcy

1,3

2,2

6,1

16,1

74,3

0,60

Estonia

2,4

4

6,5

10,1

77

0,75

Irlandia

0,6

3

11

39,5

45,9

0,41

Grecja

26,5

18,9

18,5

21,9

14,2

0,57

Hiszpania

4,6

4,5

6,9

13,8

70,2

0,75

Francja

1

1,3

2,7

12,3

82,7

0,51

Wáochy

15,9

11

13,3

20,4

39,4

0,69

Cypr

28,7

13,1

13,9

16,4

27,9

0,62

àotwa

5,8

10,9

16,2

18

49,1

0,67

Litwa

14,4

12,1

12,8

14,7

46

0,66

Luksemburg

0,6

1,2

2,1

10,3

85,8

0,41

Kraj lub grupa krajów

Udziaá grupy obszarowej w powierzchni UR w UE, %

WĊgry

6,8

3,9

5,5

9

74,8

0,89

Malta

80,4

15,3

3,1

1,2

0,0

0,17

Holandia

2,4

4,1

9,2

36,6

47,7

0,54

Austria

4,4

6,8

16

32,1

40,7

0,59

Polska

17,6

17,9

21,3

18,9

24,3

0,63

Portugalia

10

6,7

7,9

10,7

64,7

0,79

Rumunia

35,1

14,7

6,7

3,5

40

0,59

Sáowenia

21,8

27,5

23,8

16

10,9

0,48

Sáowacja

2,7

1

1,2

2,2

92,9

0,92

Finlandia

0,8

2,8

9,5

34,2

52,7

0,44

Szwecja

1,1

3,1

6,5

17,1

72,2

0,56

Wielka Brytania

0,9

1,3

2,7

9,5

85,6

0,67

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT.

133

WydajnoĞü ziemi
Polska jest krajem, który dysponuje znacznymi zasobami ziemi uĪytkowanej rolniczo. W
2007 roku stanowiáa ona prawie 52% caákowitej powierzchni kraju i zajmowaáa blisko 9%
uĪytków rolnych 27 paĔstw Unii Europejskiej. Jedynie Francja, Hiszpania, Niemcy i Wielka
Brytania posiadają wiĊkszą powierzchniĊ uĪytków rolnych niĪ Polska. Biorąc pod uwagĊ udziaá
procentowy uĪytków rolnych w caákowitej powierzchni kraju, Polska znajduje siĊ na 8 miejscu
wĞród paĔstw czáonkowskich.
Przestrzenny charakter czynnika ziemi sprawia, Īe efektywnoĞü procesu produkcji
rolniczej oraz wydajnoĞü czynników produkcji zaleĪy od powierzchni gospodarstw. Struktura
obszarowa uĪytków rolnych, oznaczająca ich podziaá miĊdzy gospodarstwa rolne z
uwzglĊdnieniem powierzchni zajmowanych przez nie uĪytków, stanowi podstawowe kryterium
oceny sposobu gospodarowania ziemią rolniczą [MaĞniak 2008]. Tymczasem struktura
obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce jest bardzo niekorzystna. Wprawdzie nastĊpuje
proces koncentracji ziemi rolniczej, ale jego tempo jest zbyt maáe. W 2007 roku gospodarstwa
rolne o powierzchni do 5 ha uĪytków rolnych stanowiáy 68,5% liczby gospodarstw i zajmowaáy
17,6% ogóáu UR, natomiast te od 5 do 10 ha UR obejmowaáy 16,3% liczby gospodarstw,
zajmując 17,9% UR. àącznie w gospodarstwach liczących do 10 ha UR skupionych byáo 35,5%
uĪytków rolnych. Jedynie w Grecji, na Cyprze, Malcie, w Rumunii i Sáowenii ta grupa
gospodarstw dysponuje wiĊkszym odsetkiem uĪytków rolnych niĪ w Polsce. Kolejne przedziaáy
wielkoĞci (10-20 ha, 20-50 ha, 50 ha) stanowiáy w Polsce odpowiednio 10%, 4,2% i 1%
ogólnej liczby gospodarstw i 21,3%, 18,9% i 24,3% caákowitej powierzchni uĪytków rolnych.
StopieĔ koncentracji ziemi moĪna oceniü przy wykorzystaniu wspóáczynnika koncentracji
Lorenza, który przyjmuje wartoĞci z przedziaáu <0,1>. Ustalono go przy pomocy wzoru
a
[Sobczyk 1997]: k
; gdzie a 5000  P , zaĞ P jest powierzchnią poniĪej krzywej
5000
k

koncentracji Lorenza, obliczaną wedáug formuáy: P=P1+ ¦ Pi ;
i 2

gdzie P1 – pole trójkąta, Pi – pole i-tego trapezu.
JeĞli wspóáczynnik równy jest 0 mamy do czynienia z brakiem koncentracji, przy jego
wartoĞci równej 1, wystĊpuje koncentracja zupeána. W Polsce wskaĨnik ten przyjmuje niĪszą
wartoĞü niĪ Ğrednio dla 27 krajów UE, ale w 15 krajach ksztaátuje siĊ on jeszcze na niĪszym
poziomie. Najmniejszy stopieĔ koncentracji ziemi ma miejsce na Malcie, najlepiej pod tym
wzglĊdem wypada natomiast Sáowacja, gdzie prawie 93% uĪytków rolnych skupionych jest w
gospodarstwach o powierzchni 50 i wiĊcej ha.
WskaĨnik wydajnoĞci ziemi mówi o potencjalnych moĪliwoĞciach rolnictwa i
uzaleĪniony jest m.in. od jakoĞci ziemi, warunków klimatycznych, nawoĪenia, ochrony
roĞlin, poziomu nakáadów, kierunku produkcji, postĊpu biologicznego i chemicznego
[Grotkiewicz i Michaáek 2009]. Jako miernik produktywnoĞci ziemi przyjĊto wartoĞü
produkcji rolniczej w cenach staáych z 2000 roku w przeliczeniu na 1 ha uĪytków rolnych.
Produkcja rolnicza wedáug metodologii EUROSTAT obejmuje produkcjĊ produktów

134

rolniczych oraz produkcjĊ z pozarolniczej dziaáalnoĞci, która jest nierozerwalnie związana z
gáówną dziaáalnoĞcią rolniczą.
Tabela 3. ProduktywnoĞü ziemi w krajach UE w latach 2000-2008
Table 3. Land productivity in the European Union countries in 2000-2008.
Kraj

Produkcja rolnicza/1 ha UR, euro/ha

Dynamika
(2000=100)

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

UE-27

1848,9

1904,1

1897,7

1907,1

1768,2

2084,6

2134,0

115,4

Belgia

5103,1

4875,3

5008,0

4773,6

5073,7

5370,0

5447,4

106,7

Buágaria

1166,9

1124,3

649,8

1229,6

668,8

1086,6

881,0

75,5

Rep. Czech

782,7

809,9

999,5

971,1

1011,9

1230,3

1341,6

171,4

Dania

3170,0

3094,3

3210,2

2918,3

3013,7

3391,6

3379,1

106,6

Niemcy

2504,4

2396,4

2597,6

2279,9

2378,2

2735,6

2945,3

117,6

Estonia

476,0

529,3

626,6

655,0

749,2

770,6

832,5

174,9

Irlandia

1346,9

1391,1

1429,7

1354,7

1289,1

1442,9

1455,7

108,1

Grecja

3237,8

3009,1

3131,1

3010,1

2605,0

2700,7

2763,9

85,4

Hiszpania

1387,0

1674,5

1653,4

1593,2

1466,0

1706,9

1683,1

121,3

Francja

2263,3

2252,6

2175,9

2305,7

1886,3

2429,0

2355,3

104,1

Wáochy

3349,2

3482,0

3212,7

3439,2

2958,9

3529,8

3571,9

106,6

Cypr

3706,2

3987,7

4154,5

4317,3

3752,5

4364,5

4285,7

115,6

àotwa

331,5

395,8

412,0

441,4

458,6

592,3

572,0

172,5

Litwa

463,2

490,9

531,7

582,3

577,7

784,5

861,4

186,0

Luksemburg

2009,5

2071,1

2198,9

1976,8

1961,2

2177,9

2519,8

125,4

WĊgry

1083,0

1282,3

1115,8

1433,2

1033,1

1580,3

1351,4

124,8

Malta

12108,4

11620,0

12224,5

11985,4

12509,0

12297,2

13631,0

112,6

Holandia

9808,1

10192,6

10594,7

10617,3

11882,6

12292,0

12422,5

126,7

Austria

1663,0

1768,3

1755,6

1674,1

1758,1

2000,2

2111,6

127,0

Polska

864,6

815,5

874,0

1020,2

1011,0

1288,3

1399,2

161,8

Portugalia

1640,3

1781,2

1840,4

1786,3

1778,6

1920,7

1885,1

114,9

Rumunia

579,1

772,5

955,2

924,2

1017,6

1039,9

1326,2

229,0

Sáowenia

2019,7

1973,7

2229,3

2194,5

2171,3

2305,7

2248,6

111,3

Sáowacja

631,6

730,8

929,4

868,1

879,7

1003,0

1172,6

185,7

Finlandia

1880,5

1887,6

1912,2

1932,9

1712,4

1948,7

2001,0

106,4

Szwecja

1584,4

1541,4

1534,2

1378,3

1463,2

1638,9

1691,6

106,8

W. Brytania

1535,6

1425,4

1509,7

1312,5

1265,2

1426,4

1627,8

106,0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT.

Tak mierzona produktywnoĞü ziemi w Polsce w 2008 roku byáa znacznie niĪsza niĪ
Ğrednio w Unii Europejskiej. W latach 2000-2008 wprawdzie nastąpiá wzrost wydajnoĞci ziemi
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o ponad 60%, ale nadal pozostaje ona znacznie niĪsza niĪ w innych krajach UE. WĞród krajów
o najwyĪszej efektywnoĞci tego czynnika produkcji znajdują siĊ Holandia, Malta, Belgia i
Cypr. Na koĔcu tego rankingu plasują siĊ takie kraje, jak Buágaria, àotwa, Estonia i Litwa.
Prawie we wszystkich krajach Wspólnoty nastąpiá wzrost produktywnoĞci ziemi w latach 20002008, choü w krajach „starej Unii” byá on znacznie mniejszy niĪ w paĔstwach przyjĊtych do
Wspólnoty w póĨniejszym czasie. NajwiĊksza dynamika wydajnoĞci miaáa miejsce w Rumunii,
Estonii, Czechach, na Sáowacji, àotwie, Litwie. Z pewnoĞcią byáa ona czĊĞciowo spowodowana
otrzymaniem przez rolników z tych krajów páatnoĞci bezpoĞrednich.

WydajnoĞü pracy
Jednym z waĪnych wskaĨników opisujących procesy rozwojowe w gospodarce kaĪdego
kraju jest wydajnoĞü pracy. Wzrost wydajnoĞci pracy prowadzi do obniĪenia kosztów,
zwiĊkszenia podaĪy taĔszych dóbr i usáug, rozwoju rynku oraz przekáada siĊ na wzrost siáy
nabywczej, a tym samym na poziom zamoĪnoĞci spoáeczeĔstw [GoáaĞ i Kozera 2002].
WydajnoĞü pracy uzaleĪniona jest od rozmaitych czynników, spoĞród których do
najwaĪniejszych moĪna zaliczyü stopieĔ technicznego uzbrojenia, wielkoĞü
gospodarstw, iloĞü siáy roboczej i jej kwalifikacje, organizacjĊ pracy, mechanizacjĊ
rolnictwa. W niniejszym opracowaniu wydajnoĞü pracy mierzono przy pomocy Indicatora
A. WskaĨnik ten odpowiada rzeczywistej wartoĞci dodanej netto w kosztach czynników
produkcji w przeliczeniu na 1 AWU. WartoĞü dodana netto w kosztach czynników produkcji
jest obliczana poprzez odjĊcie zuĪycia Ğrodków trwaáych od wartoĞci dodanej brutto w cenach
staáych i dodanie wartoĞci innych dotacji, a pomniejszona o podatki od produkcji. AWU
definiuje siĊ natomiast jako wielkoĞü odpowiadającą jednemu peánozatrudnionemu
pracownikowi.
Polskie rolnictwo charakteryzuje siĊ bardzo niską wydajnoĞcią pracy. Pozytywnym
zjawiskiem jest jednak ponad 80% wzrostu wydajnoĞci pracy w latach 2000-2008. Analizując
dane z tabeli 4 moĪna zauwaĪyü, Īe w wielu krajach „starej Unii” Indicator A w 2008 roku byá
niĪszy niĪ w roku 2000, podobna sytuacja miaáa miejsce na przestrzeni badanych lat.
NajwiĊksze spadki miaáy miejsce w Danii, Belgii, Grecji, we Wáoszech i w Holandii. W wielu
nowych krajach czáonkowskich, takich jak Estonia, àotwa, Litwa, Czechy, Polska, Sáowacja,
wskaĨnik ten systematycznie rósá, zwáaszcza od roku 2004. W Polsce wzrost wydajnoĞci miaá
miejsce takĪe w 2001 i w 2002 roku, jedynie rok 2003 przyniósá pogorszenie siĊ omawianego
wskaĨnika.
Poprawa poziomu wydajnoĞci pracy wynika miĊdzy innymi z odpáywu siáy roboczej z
rolnictwa do innych dziaáów gospodarki. W krajach „starej Unii” proces ten rozpocząá siĊ juĪ
doĞü dawno temu, obecnie dokonuje siĊ w innych paĔstwach czáonkowskich. Polska jest
krajem, w którym, obok Malty, Sáowenii, Rumunii i Cypru, liczba osób peánozatrudnionych
przypadających na 100 ha uĪytków rolnych jest najwyĪsza wĞród krajów UE. NajwiĊkszy
spadek zatrudnienia w rolnictwie w latach 2000-2008 moĪna obserwowaü w Estonii, na Litwie,
w Buágarii, Rumunii i Sáowacji. W Polsce tempo odpáywu ludnoĞci zatrudnionej w rolnictwie
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jest bardzo powolne, co wynika z trudnej sytuacji na rynku pracy oraz duĪego rozdrobnienia
rolnictwa.
Tabela 4. Zmiany wskaĨnika Indicator A w krajach UE w latach 2000-2008 ( 2000 rok = 100%), %
Table 4. Changes of Indicator A in the European Union countries in 2000-2008 (2000 data =100%), %
Kraj

Rok
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU-27

109,8

104,9

106,6

116,1

105,8

109,6

115,9

115,2

Belgia

91,7

81,1

89,5

91,1

67,9

70,5

89,4

80,1

Buágaria

111,7

89,9

84,6

91,8

97,9

94,3

97,0

124,4
201,8

Rep. Czech

127,2

99,6

87,3

137,4

152,1

153,9

186,2

Dania

119,8

85,3

83,3

93,8

95,2

102,5

107,4

81,6

Niemcy

124,4

91,9

84,6

122,5

110,9

116,1

139,4

129,6

Estonia

134,1

128,7

136,9

233,3

250,3

236,4

335,3

251,9

Irlandia

94,6

82,6

79,1

83,6

99,4

88,4

98,5

93,4

Grecja

101,0

97,6

90,0

84,9

86,1

85,2

86,0

80,1

Hiszpania

107,8

104,4

118,1

108,6

95,9

95,4

105,2

94,0

Francja

100,8

97,6

95,8

94,4

89,9

99,5

110,8

98,2

Wáochy

98,1

96,4

96,7

97,0

84,6

81,5

79,0

81,1

Cypr

111,8

113,3

108,3

96,8

95,2

99,3

100,3

103,9

àotwa

129,8

127,7

140,0

233,2

243,0

314,3

336,6

280,2

Litwa

92,5

85,9

96,6

152,6

191,8

179,4

262,0

287,5

Luksemburg

101,1

101,1

95,9

95,9

97,0

93,1

110,7

89,7

WĊgry

107,1

91,0

91,7

144,6

145,5

162,9

174,6

207,2

Malta

112,9

112,1

106,4

110,8

107,7

107,5

101,8

89,2

Holandia

93,4

79,5

85,5

79,5

79,0

94,1

92,4

81,5

Austria

117,3

108,4

107,3

112,2

109,6

118,9

132,1

125,5

Polska

115,0

103,9

95,9

180,8

164,0

181,3

227,6

182,5

Portugalia

107,3

102,4

103,4

114,3

104,8

109,4

104,9

108,9

Rumunia

174,6

159,7

192,1

278,8

161,0

148,4

123,5

150,7

Sáowenia

86,8

114,6

90,3

139,2

139,8

136,4

150,6

135,0

Sáowacja

113,6

106,7

100,3

129,7

120,9

147,9

153,9

171,4

Finlandia

96,9

97,6

103,7

101,4

114,9

110,6

124,9

94,4

Szwecja

107,8

118,9

117,5

106,5

105,9

105,6

123,1

135,3

W. Brytania

105,0

117,0

133,3

125,3

119,2

126,7

134,2

157,9

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT.
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Tabela 4. Zmiany poziomu zatrudnienia w rolnictwie UE w latach 2000-2008
Table. 4 . Employment level changes in the European Union’s agriculture in 2000-20008
Rok
Kraj

2000

2008

tys. AWU

tys. AWU

2000=100%

AWU/100 ha UR

UE-27

14944

11474

76,8

6,6

Austria

176

156

88,6

4,9

Belgia

75

65

86,7

4,7

Buágaria

771

441

57,2

14,4

Cypr

31

24

77,4

16,4

Dania

76

57

75,0

2,1

Estonia

65

31

47,7

3,4

Finlandia

111

90

81,1

3,9

Francja

1028

884

86,0

3,2

Grecja

586

573

97,8

14,0

Hiszpania

1101

946

85,9

3,8

Irlandia

153

142

92,8

3,4

Litwa

187

94

50,3

3,5

4

4

100,0

3,0

àotwa

149

100

67,1

5,6

Malta

5

4

80,0

38,7

Luksemburg

Holandia

220

190

86,4

9,9

Niemcy

685

545

79,6

3,2

Polska

2495

2349

94,1

15,1

Portugalia

503

358

71,2

10,3

Rep. Czeska

166

135

81,3

3,8

Rumunia

3645

2152

59,0

15,6

Sáowacja

143

85

59,4

4,4

Sáowenia

104

83

79,8

16,9

Szwecja

77

66

85,7

2,1

WĊgry

676

434

64,2

10,2

W. Brytania

334

284

85,0

1,8

Wáochy

1383

1183

85,5

9,2

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT
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Podsumowanie
Polska jest krajem, w którym w wyniku transformacji systemowej, a nastĊpnie akcesji do
struktur Unii Europejskiej, dokonują siĊ istotne przemiany. Obejmują one takĪe, a moĪe
zwáaszcza, rolnictwo, którego wpáyw na wskaĨniki makroekonomiczne na przestrzeni ostatnich
lat maleje. Sektor ten pozostaje jednak nadal waĪny dla gospodarki kraju, zajmuje teĪ istotne
miejsce w rolnictwie UE. Mimo wielu niekorzystnych cech naszego rolnictwa, Polska jest
liczącym siĊ producentem wielu produktów roĞlinnych i zwierzĊcych.
Jak wykazaáa analiza wydajnoĞci w rolnictwie, na przestrzeni lat 2000-2008 nastąpiáa
znaczna poprawa zarówno wydajnoĞci ziemi, jak i wydajnoĞci pracy. Jest to tendencja
charakterystyczna zwáaszcza dla nowych krajów czáonkowskich, które po przystąpieniu do UE
objĊte zostaáy systemem dopáat do rolnictwa. W wiĊkszoĞci krajów tzw. starej Unii, proces
wzrostu wydajnoĞci pracy zostaá zahamowany. WydajnoĞü ziemi wahaáa siĊ w poszczególnych
latach, ale w badanym okresie prawie we wszystkich krajach wzrosáa.
Pomimo wzrostu wydajnoĞci ziemi i wydajnoĞci pracy w rolnictwie polskim, poziom ich
pozostaje nadal duĪo niĪszy niĪ w krajach wysoko rozwiniĊtych. Wynika to z wielu czynników,
w tym z trudnej sytuacji na rynku pracy, uniemoĪliwiającej odpáyw nadmiernych zasobów siáy
roboczej z rolnictwa do pozostaáych dziaáów gospodarki. Wzrost wydajnoĞci rolnictwa
hamowany jest takĪe przez niekorzystną strukturĊ agrarną oraz zbyt powolny postĊp
technologiczny i biologiczny. MoĪna jednak przypuszczaü, Īe tendencje wzrostowe
produktywnoĞci czynników produkcji zostaną zachowane.
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Przestrzenne zróĪnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie
województw w Polsce
Spatial differentiation of agricultural land prices by
voivodeships in Poland
Synopsis. W pracy przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych na poziomie województw w okresie
od 2004 do 2009 roku. Przedstawiono równieĪ zmiany w koncentracji ziemi rolniczej na przykáadzie
gospodarstw powyĪej 50 ha. Celem pracy byáo zbadanie wpáywu cen w województwach
sąsiadujących na cenĊ gruntów rolnych w danym województwie i prezentacja zmian cen gruntów w
Polsce. W pracy wykorzystano wspóáczynniki przestrzenne Morana.
Sáowa kluczowe: analiza przestrzenna, wspóáczynnik Morana, cena ziemi.
Abstract. Changes of land prices in years 2004 through 2009 are presented. The aim of this article
was to study the relations between the location of farm and the land price. The scope of the study
includes 16 voivodeships of Poland. The study applies to farms with area of 50 hectare and more.
Moran coefficients were used in the statistical analysis.
Key words: spatial analysis, Moran coefficient, land price.

WstĊp
Polskie rolnictwo charakteryzuje siĊ silnym rozdrobnieniem i nic nie wskazuje na to,
by ten stan zmieniá siĊ w stosunkowo krótkim okresie czasu. NajwiĊkszą grupĊ
gospodarstw, bo aĪ 80,6%, stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 10 ha.
Powszechnie uwaĪa siĊ, Īe gospodarstwa, które mogą konkurowaü na rynkach europejskich
pod wzglĊdem ekonomicznym, to gospodarstwa o powierzchni powyĪej 50 ha. W Polsce
takich gospodarstw jest najmniej, stanowią one 1% w ogólnej liczbie wszystkich
gospodarstw (stan na rok 2008) [Jankowiak i in. 2009]. Obserwuje siĊ jednak tendencjĊ
idącą w kierunku koncentracji ziemi przez duĪe gospodarstwa obszarowe kosztem
zmniejszenia liczby mniejszych gospodarstw. Nabywanie ziemi przez rolników powoduje
zmiany w powierzchni gospodarstw rolniczych. Liczba gospodarstw o powierzchni do 20
ha zmniejszyáa siĊ o 12,1%, a gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha wzrosáa o 21,7%
w roku 2009 w stosunku do roku 2004 [Rocznik... 2010]. Jak podaje Halamska [2009],
gospodarstwa maáe, produkujące na wáasne potrzeby, mają maáe znaczenie w gospodarce
rynkowej. Gospodarstwa duĪe bĊdą realizowaü wiĊkszoĞü produkcji towarowej, dlatego
waĪna jest koncentracja ziemi, a zatem jej przepáyw do tychĪe gospodarstw.
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Celem pracy byáo przedstawienie zmian na rynku ziemi w latach 2004-2009 oraz
zbadanie wpáywu poáoĪenia gospodarstw na ich cenĊ. W pracy wykorzystano dane
z Gáównego UrzĊdu Statystycznego.

Analiza wstĊpna
Zmiany w uĪytkowaniu ziemi rolniczej są rezultatem wielu czynników, które w róĪny
sposób warunkują sposób funkcjonowania rynku ziemi. Zmiany koncentracji ziemi
powinny przebiegaü w gospodarstwach najwiĊkszych obszarowo, poniewaĪ to wáaĞnie one
są najbardziej efektywne pod wzglĊdem ekonomicznym [Jankowiak i in. 2009; MaĞniak
2008; Bórawski i Lewczuk 2007]. Za gáówne Ĩródáo rynkowej podaĪy ziemi moĪna uznaü
gospodarstwa o powierzchni od 2 do 15 ha. Poza tym naleĪy wziąü pod uwagĊ uĪytki rolne,
które znajdują siĊ w gospodarstwach bez produkcji rolniczej i produkujących jedynie lub
gáównie na wáasne potrzeby, a równieĪ w tych gospodarstwach, które stanowią dodatkowe
Ĩródáo dochodów dla ich uĪytkowników [MaĞniak 2007]. Jak moĪna zauwaĪyü, rynek
gruntów rolniczych jest ograniczony poprzez zasoby, ale równieĪ poáoĪenie, co wpáywa na
jego specyfikĊ. Przepáyw ziemi, z gospodarstw bez produkcji rolniczej i produkujących na
wáasne potrzeby, uzyskujących dochód z dziaáalnoĞci pozarolniczej i prowadzonych przez
osoby w wieku poprodukcyjnym do gospodarstw rolniczych duĪych obszarowo, wytycza
kierunek zmian w najbliĪszym okresie czasu. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany
w liczbie gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha w latach 2004-2009. Jak moĪna
zauwaĪyü, w roku 2004 najwiĊcej gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha znajdowaáo
siĊ w regionach póánocnych, a wáaĞciwie podziaá pomiĊdzy województwami wystĊpowaá na
granicy biegnącej przez województwa warmiĔsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie do Ğląskiego. Na poáudnie od tych województw liczba gospodarstw o
powierzchni powyĪej 50 ha malaáa w kierunku poáudniowej granicy Polski. Województwa,
w których obserwowano najmniejszą liczbĊ gospodarstw powyĪej 50 ha, to maáopolskie
i ĞwiĊtokrzyskie. Wynika to jednak ze specyfiki tych województw, poniewaĪ jeĪeli
przeĞledzimy zmiany w liczbie gospodarstw przez poszczególne lata aĪ do roku 2009,
zauwaĪymy wáaĞciwie brak zmian w tych województwach. ZauwaĪmy, Īe w badanym
okresie od 2004 do 2009 roku liczba gospodarstw mających powierzchniĊ powyĪej 50 ha
nie ulegáa tam zmianie. Województwa, które przodują od roku 2005, to znaczy mają
powyĪej 3000 gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha, to zachodnio-pomorskie
i wielkopolskie. Natomiast województwa, w których nie zaobserwowano zmian w badanym
okresie czasu to województwa opolskie, Ğląskie i maáopolskie.
Funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej uzaleĪnione jest od wielu czynników natury
ekonomicznej, politycznej i demograficznej. O popycie i podaĪy ziemi rolniczej
w szczególnoĞci decyduje tempo zmian na rynku ziemi rolniczej, powodując zmniejszanie
lub powiĊkszanie powierzchni gospodarstw rolniczych [MaĞniak 2007]. W związku z
powyĪszymi rozwaĪaniami na cenĊ gruntów rolnych powinno wpáywaü poáoĪenie, ale
równieĪ czynniki ekonomiczne i polityczne [Van Dijk 2003]. Na rysunku 2 przedstawiono
ksztaátowanie siĊ cen w okresie od 2004 do 2009 roku. Jak moĪna zauwaĪyü, w roku 2004
wáaĞciwie brak zróĪnicowania cen gruntów rolnych miĊdzy województwami. NajniĪsza
cena gruntów rolnych byáa w województwach warmiĔsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnoĞląskim i podkarpackim. W roku 2005 wyraĨną zmianĊ w
cenach gruntów rolnych moĪna zaobserwowaü w dwóch województwach: wielkopolskim i
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kujawsko-pomorskim. W badanym okresie z roku na rok rosáa cena ziemi wáaĞnie w tych
województwach. Województwo, w którm nie zaobserwowano zmian cen gruntów rolnych,
to województwo ĞwiĊtokrzyskie. Ogólnie moĪna stwierdziü, Īe koncentracja ziemi moĪe
wpáywaü na jej cenĊ, nie jest to jednak czynnik dominujący. Analizując wykresy dotyczące
zmiany liczby gospodarstw oraz zmian cen w latach 2004-2009 (rysunek 1 i 2), moĪna
zauwaĪyü pewną analogiĊ tych zmian, to znaczy widaü, Īe w tych województwach, w
których rosáa liczba gospodarstw powyĪej 50 ha, wzrastaáa równieĪ cena gruntów rolnych.
Taka sytuacja jest oczywista ze wzglĊdu na rosnący popyt na rynku ziemi w tych
województwach. Natomiast na podstawie tych analiz nie moĪna stwierdziü, czy istnieje
wpáyw województw sąsiednich na zmiany cen ziemi rolniczej.
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Rys. 1. Liczba gospodarstw o powierzchni 50 ha i wiĊcej w województwach w Polsce w latach 2004-2009
Fig. 1. Number of farms with area of 50 hectare and more in Polish provinces in years 2004-2009
ħródáo: obliczenia wáasne.

142

Rok 2004

0-5000
5000-10000
10000-15000
15000-20000
pow. 20000

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rysunek 2. ĝrednia ceny gruntów rolnych w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2004-2009, zá/ha
Figure 2. Average land prices in Polish provinces, years 2004-2009, PLN/hectare
ħródáo: obliczenia wáasne.

W dalszej czĊĞci pracy chciano stwierdziü, czy istnieją zaleĪnoĞci przestrzenne dla
badanych województw, czyli okreĞliü istnienie wpáywu poáoĪenia w stosunku do
województw sąsiednich na cenĊ gruntów rolnych. W tym celu wykorzystano wspóáczynniki
korelacji przestrzennej Morana, globalny i lokalny. Obliczono równieĪ wspóáczynniki
Geary’ego, jednak nie przedstawiono ich ze wzglĊdu na to, Īe potwierdziáy wyniki
uzyskane przy wykorzystaniu wspóáczynników Morana.

143

Metodyka pracy
Celem analiz przestrzennych jest okreĞlenie wzajemnych powiązaĔ i interakcji
pomiĊdzy sąsiadującymi ze sobą obiektami, w naszym przypadku województwami
[Ramirez i Loboguerrero 2002]. W pracy wykorzystano schemat polegający na przyjĊciu
jako kryterium powiązaĔ wspólną granicĊ województw. RozwaĪano tylko sąsiedztwo
pierwszego rzĊdu, to znaczy tych sąsiadów, którzy mają wspólną granicĊ [Kopczewska
2007]. PrzyjĊtą strukturĊ powiązaĔ przedstawiono na rysunku 3, gdzie na mapĊ Polski
naniesiono linie symbolizujące powiązania pomiĊdzy poszczególnymi województwami.
Ten diagram jest podstawą do wyznaczenia macierzy wag W, która zostaáa okreĞlona jako
macierz sąsiedztwa o postaci binarnej. Macierz W jest symetryczna i kwadratowa.
Poszczególne elementy tej macierzy ustalono nastĊpująco: wartoĞü 1 przyznano dla
województw, które są sąsiadami, a 0 w przypadku braku sąsiedztwa. Np. województwo
podkarpackie ma trzech sąsiadów pierwszego rzĊdu (maáopolskie, ĞwiĊtokrzyskie,
lubelskie) i dla tych województw w macierzy wag wstawiamy wartoĞci 1. Jak moĪna
zauwaĪyü elementy poáoĪone na diagonali przyjmują wartoĞü zero, poniewaĪ dany element
nie moĪe byü swoim sąsiadem. KaĪda kolumna opisuje sąsiedztwo danego obiektu,
z pozostaáymi. W związku z powyĪszym, okreĞla ona wzajemną strukturĊ sąsiedztwa [Janc
2006].

Rys. 3. Graf powiązaĔ w macierzy wag sąsiedztwa wedáug kryterium wspólnej granicy2
Fig. 3. Graph of neighborhood associations in the weight matrix according to the common boundary criterion
ħródáo: opracowanie wáasne.

W statystyce przestrzennej moĪemy mówiü o statystyce globalnej (Ig) i lokalnej (Ili)
Morana. W pracy obliczono globalną statystykĊ przestrzenną Morana [Upton i Fingleton
1985] o postaci:

2

Pliki map pobrano ze strony: http://www.diva-gis.org/gData.
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,
oraz lokalną statystykĊ Morana wyraĪoną wzorem:

,
gdzie:

wij – oznacza (i, j) element macierzy wag W (sąsiedztwa),
N – liczba obiektów uwzglĊdnionych w badaniu,
xi – Ğrednia cena gruntu w lokalizacji i-tej,
xj – Ğrednia cena gruntu w lokalizacji j-tej,
- oznacza przeciĊtną wartoĞü cechy dla wszystkich obiektów.
Wspóáczynnik Morana (Ig) moĪna interpretowaü jako wspóáczynnik korelacji, moĪe
on jednak przyjmowaü wartoĞci poza zakresem [-1; 1]. A zatem globalna statystyka Ig
Morana jest miarą autokorelacji przestrzennej i w zaleĪnoĞci od wartoĞci jakie przyjmuje
moĪemy mówiü o podobieĔstwie badanych województw (wartoĞci dodatnie) lub o ich
zróĪnicowaniu (wartoĞci ujemne).
Oprócz statystyk globalnych oblicza siĊ równieĪ statystyki lokalne. Do dyspozycji
mamy statystyki Morana, Geary’ego i Getis-Orda [Ord i Getis 1995; Ludwiczak 1991].
Miary lokalne informują o obserwowanej sytuacji województw sąsiednich w stosunku do
danego. MoĪna zaáoĪyü, Īe interpretacja dla statystyk lokalnych jest podobna jak dla
statystyka globalnych. W pracy przedstawiono tylko obliczenia dla wspóáczynników
globalnych i lokalnych Morana, poniewaĪ statystyka Geary’ego jest mniej efektywna od
statystyki Morana [Kopczewska 2007]. JeĪeli uzyskamy ujemną wartoĞü statystyki lokalnej
Morana, to moĪemy uznaü, Īe województwo i-te jest otoczone przez województwa
(sąsiadów) róĪniące siĊ od siebie ze wzglĊdu na badaną cechĊ. W przypadku wartoĞci
dodatniej mówimy o podobnych województwach (sąsiadach) w otoczeniu województwa itego. W pracy badano istotnoĞü wspóáczynników globalnych i lokalnych Morana.
Obliczono równieĪ wspóáczynniki globalne i lokalne Geary’ego, jednak ze wzglĊdu na
ograniczoną objĊtoĞü pracy oraz uzyskanie potwierdzenia wyników, ograniczono siĊ tylko
do przedstawienia wniosków uzyskanych na bazie statystyk Morana.
KorelacjĊ przestrzenną moĪemy równieĪ przedstawiü na wykresie rozrzutu Morana
(rysunek 4). Dane do wykresu poddajemy standaryzacji. Na osi x-ów umieszczamy
standaryzowaną wartoĞü cechy badanej, a na osi y-ów standaryzowaną wartoĞü opóĨnienia
opartego na macierzy wag W. Dane na wykresie przedstawione są w czterech üwiartkach.
Punkty w prawej górnej i lewej dolnej üwiartce Ğwiadczą o dodatniej autokorelacji
przestrzennej, a wystĊpowanie punktów w lewej górnej i prawej dolnej o ujemnej
autokorelacji. Wspóáczynnik regresji dla zmiennej standaryzowanej do standaryzowanej
zmiennej opóĨnionej jest wspóáczynnikiem globalnym Ig Morana (rysunek 4). Na wykresie
rozrzutu Morana, przedstawia siĊ równieĪ wartoĞci odstające, to znaczy takie, które
wyraĨnie róĪnią siĊ w badanej zbiorowoĞci obiektów. Dokáadniejszy opis metody z
zastosowaniem do analizy cen nieruchomoĞci moĪna znaleĨü w pracy Pietrzykowskiego
[2010] oraz innych [Anselin 1997; GieraĔczyk 2008; Ligas 2006; Wolski 2008].
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Wyniki
W celu okreĞlenia wpáywu sąsiadujących województw na cenĊ gruntów rolniczych w
danym województwie przeprowadzono dalszą analizĊ. Do analizy wykorzystano
wspóáczynnik globalny Morana (Ig) oraz wykresy dla tej statystyki dla poszczególnych lat
2004-2009 (rysunek 4). Weryfikowana hipoteza zerowa zakáadaáa brak autokorelacji
przestrzennej, czyli losowy rozkáad wartoĞci badanej cechy. RozwaĪając ceny gruntów 16
województw nie udaáo siĊ stwierdziü zaleĪnoĞci przestrzennych. W kaĪdym badanym roku
uzyskana statystyka Morana byáa nieistotna (statystyki Ig dla poszczególnych lat
umieszczono poniĪej wykresu dla danego roku). Porównując dane na wykresach widaü, Īe
rozáoĪenie punktów (województw) w poszczególnych czĊĞciach wykresu jest w miarĊ
równomierne, co Ğwiadczy o braku autokorelacji przestrzennej. Wykres punktowy Morana
na osi poziomej ma odáoĪone standaryzowaną cenĊ gruntów rolniczych, a na osi pionowej
badaną standaryzowaną zmienną opóĨnioną przestrzennie okreĞloną poprzez macierz wag
W. Wspóáczynnik kierunkowy prostej regresji na wykresie punktowym Morana jest
statystyką Ig i moĪna go interpretowaü jako siáĊ związku pomiĊdzy ceną gruntów rolnych,
a ich poáoĪeniem. Gdyby chcieü zinterpretowaü uzyskane wspóáczynniki, zauwaĪmy, Īe
wartoĞci statystyki Ig Morana dla poszczególnych lat są niskie; i tak dla roku 2005 wartoĞü
ta wynosi -0.0522, a zatem moĪna powiedzieü, Īe okoáo 0.27% (wspóáczynnik determinacji
odpowiadający wspóáczynnikowi Morana) zmiany cen gruntów rolnych w regionie i-tym
wynika z wartoĞci cen gruntów rolnych w sąsiadujących regionach. Wykres punktowy
Morana moĪe byü stosowany do okreĞlenia obserwacji nietypowych. Mimo, Īe
uzyskaliĞmy nieistotne wartoĞci wspóáczynników korelacji Morana, moĪna okreĞliü, które
województwa na wykresach punktowych Morana odstają od pozostaáych województw.
Mamy tu wáaĞciwie dwa województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Odwoáując
siĊ do wykresów dotyczących cen gruntów rolnych (rysunek 2) moĪna zauwaĪyü, Īe przez
badany okres czasu wáaĞnie te województwa przodowaáy ze wzglĊdu na cenĊ, ale nie byáo
to związane z oddziaáywaniem sąsiednich województw. W celu okreĞlenia lokalnych
niestabilnoĞci i odchyleĔ od globalnego wzorca wyznaczono lokalne statystyki Morana. Na
rysunku 5 przedstawiono istotne lokalne wartoĞci wspóáczynników lokalnych Morana. W
roku 2004 nie udaáo siĊ okreĞliü Īadnych odstających województw w skali lokalnej.
Natomiast w roku 2005 i 2006 ujemną istotną wartoĞü lokalnej statystyki Morana uzyskano
dla województwa zachodnio-pomorskiego, co oznacza autokorelacjĊ ujemną, czyli moĪemy
uwaĪaü, Īe województwo jest „outlierem”, a zatem województwa, otaczające ten region, są
znacząco róĪne pod wzglĊdem ceny gruntów rolniczych. Natomiast województwa
podkarpackie i kujawsko-pomorskie moĪna uznaü, Īe są otoczone przez województwa
podobne pod wzglĊdem badanej cechy, czyli ceny gruntów rolnych. Dla roku 2007 i 2008
uzyskano podobną sytuacjĊ z tą róĪnicą, Īe nie wykazano zróĪnicowania dla województwa
zachodnio-pomorskiego, natomiast w roku 2008 wykazano jeszcze województwo
ĞwiĊtokrzyskie jako region otoczony przez województwa podobne. W roku 2009 uzyskano
województwo zachodnio-pomorskiego z autokorelacją ujemną, a zatem województwa
otaczające ten region są znacząco róĪne pod wzglĊdem ceny gruntów rolniczych. Natomiast
autokorelacjĊ dodatnią uzyskano dla województw podkarpackiego, ĞwiĊtokrzyskiego,
lubelskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Na podstawie wspóáczynników lokalnych Morana
nie moĪna stwierdziü, czy obiekty dla których uzyskane wspóáczynniki byáy istotne, są
otoczone przez województwa o wysokich czy niskich cenach gruntów rolnych.
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Rys. 4. Wykresy punktowe statystyki Ig Morana dla cen gruntów w poszczególnych województwach
Fig. 4. Moran scatter plots for land prices in individual provinces.
ħródáo: obliczenia wáasne.
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Rys. 5. Lokalizacja istotnych statystyk lokalnych Morana dla cen gruntów w poszczególnych województwach
Fig. 5. Significant local Moran coefficient values for land prices in individual provinces
ħródáo: obliczenia wáasne.

Wnioski
W pracy przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych jakie nastĊpowaáy w okresie od
2004 do 2009 roku. Przedstawiono równieĪ zmiany w koncentracji ziemi rolniczej na
przykáadzie gospodarstw powyĪej 50 ha. Stwierdzono, Īe funkcjonowanie rynku ziemi jest
rezultatem wielu czynników, natomiast nie udaáo siĊ stwierdziü, Īe na cenĊ ziemi ma
wpáyw poáoĪenie, poniewaĪ uzyskano nieistotne wspóáczynniki korelacji Morana miĊdzy
województwami. Byü moĪe byáo to związane z charakterem badanych danych, to znaczy
obserwowanie cen gruntów na poziomie województw, a nie powiatów. Na podstawie
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uzyskanych wyników stwierdzono, Īe ceny gruntów rolniczych są losowo rozáoĪone w
badanym obszarze, a zatem nie moĪna wykazaü, Īe istnieje wpáyw cen w sąsiadujących
województwach na cenĊ gruntu w danym województwie. W pracy przedstawiono kierunek
zmian cen gruntów rolniczych. Widaü ogólną tendencjĊ do wzrostu cen gruntów
rolniczych, ale nie wynika to z poáoĪenia danej dziaáki, a raczej spowodowane jest to przez
inne czynniki oraz ogólną sytuacjĊ ekonomiczną w badanym okresie. Widaü równieĪ,
powolną tendencjĊ do zmian w koncentracji ziemi. Twierdzenie przez róĪnych autorów, Īe
tylko duĪe gospodarstwa mogą byü konkurencyjne na rynku krajowym i unijnym, zdaniem
autora nie do koĔca jest uzasadnione. Wydaje siĊ, Īe gospodarstwa mniejsze, tzn. do 20 ha,
które caáoĞciowo zajmują duĪą powierzchniĊ gruntów rolniczych Polski, równieĪ mogą
istnieü na rynku i konkurowaü z duĪymi gospodarstwami, np. w postaci grup
producenckich i innych. Autor uwaĪa, Īe twierdzenie, jakoby powinniĞmy jako kraj
przechodziü na system gospodarstw wielkoobszarowych [Jankowiak i in. 2009; MaĞniak
2008; Bórawski i Lewczuk 2007], nie do koĔca musi siĊ sprawdziü na rynku polskim.
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Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii
Europejskiej i reformie rynku cukru
Polish foreign trade in sugar after the Polish accession to the
European Union and the reform of sugar market
Synopsis. Akcesja do UE wpáynĊáa bardzo korzystanie na wyniki polskiego handlu zagranicznego
cukrem, znacznie poprawiając w latach 2005-2006 dodatnie saldo obrotów cukrem wystĊpujące przed
integracją z UE. Byáo to w duĪej mierze rezultatem stosowania refundacji wywozowych, wypáacanych
przez AgencjĊ Rynku Rolnego z budĪetu UE. JednakĪe od 2009 r. Polska ma ujemny bilans w handlu
cukrem, gdyĪ krajowa produkcja kwotowa cukru nie zaspokaja popytu wewnĊtrznego.
Sáowa kluczowe: eksport cukru, import cukru, zasady handlu zagranicznego cukrem, wpáyw akcesji
do UE na polski handel zagraniczny cukrem, Agencja Rynku Rolnego (ARR).
Abstract. Polish accession to the EU influenced in a positive way the results of Polish foreign trade in
sugar, much increasing in years 2005-2006 the favourable balance of trade in sugar noted before the
integration with the EU. That was notably a result of applied export refunds, paid by the Agricultural
Market Agency from the EU budget. However, since 2009 Poland has had an adverse balance of trade
in sugar because the national sugar production quota does not meet the domestic demand.
Key words: sugar exports, sugar imports, rules of external trade in sugar, influence of accession to the
EU on Polish foreign trade in sugar, Agricultural Market Agency (AMA).

WstĊp
Integracja Polski z UE w ogromnym stopniu zmieniaáa podstawy prawne
funkcjonowania handlu zagranicznego cukrem, zwáaszcza przez zniesienie barier celnych i
administracyjnych w obrocie cukrem z pozostaáymi krajami UE. Po akcesji krajowi
przedsiĊbiorcy stali siĊ uczestnikami wspólnotowego mechanizmu handlu zagranicznego na
rynku cukru, którym w Polsce administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Szczególnym
dziaáaniem w ramach tego mechanizmu, mającym znaczny wpáyw na wyniki handlu
zagranicznego, byáy refundacje wywozowe do cukru wypáacane z budĪetu UE. W wyniku
reformy rynku cukru w latach 2006-2010 mechanizm handlu zagranicznego na rynku cukru
ulegá gruntownym zmianom, czego najlepszym przykáadem jest zaprzestanie stosowania
przez UE refundacji wywozowych do cukru.
Celem niniejszej pracy jest okreĞlenie wpáywu uwarunkowaĔ prawnych,
wystĊpujących po akcesji Polski do UE a nastĊpnie po reformie rynku cukru, na wyniki
polskiego handlu zagranicznego cukrem w latach 2004-2010. W celu okreĞlenia
1
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powyĪszego wpáywu w opracowaniu uwzglĊdniono równieĪ okres od 1 stycznia 2001 r. do
30 kwietnia 2004 r., jako okres odniesienia przed akcesją. Za początek okresu odniesienia
wybrano rok, w którym Polska rozpoczĊáa dostosowywanie krajowego prawodawstwa
regulującego funkcjonowanie sektora cukru do przepisów unijnych.
W opracowaniu zaproponowano autorski podziaá, ze wzglĊdu na istniejący porządek
prawny i w konsekwencji sytuacjĊ polskiego handlu zagranicznego cukrem, okresu
rozpoczynającego siĊ w dniu wstąpienia Polski do UE na podokresy w latach 2004-2010.

Handel zagraniczny cukrem przed akcesją Polski do Unii Europejskiej
w latach 2001-2004
Zasady handlu zagranicznego cukrem obowiązujące w Polsce przed akcesją
do UE
Regulacja rynku cukru w Polsce wprowadzona w 2001 r. miaáa wiele podobieĔstw do
ówczesnych przepisów wspólnotowych2. Producenci cukru mieli moĪliwoĞü eksportu, z
dopáatą, cukru wyprodukowanego w ramach kwoty B, tj. iloĞci cukru, jaka mogáa byü
wyprodukowana w danym roku rozliczeniowym i mogáa zostaü wyeksportowana z
dopáatami, oraz mieli moĪliwoĞü eksportu bez dopáat cukru C, tj. wyprodukowanego ponad
przyznane kwoty A i B [Ustawa 2001].
W 2001 r. Polska rozpoczĊáa dostosowywanie do przepisów unijnych takĪe krajowych
przepisów dotyczących administrowania handlem zagranicznym cukrem. RównieĪ w tym
przypadku polskie przepisy byáy zbliĪone do regulacji wspólnotowych. Obowiązek
uzyskania pozwolenia na import cukru istniaá nie tylko w ramach kontyngentów
taryfowych, ale teĪ w ramach automatycznej rejestracji obrotu. Natomiast przy eksporcie
pozwolenia nie obowiązywaáy.
Od 21 kwietnia 2001 r. pozwolenia na import wydawaáa ARR [Rozp. 2001D, 2001E,
2002A, 2002B], która przejĊáa kompetencje w tym zakresie od Ministerstwa Gospodarki
[Rozp. 1997, 2001D]. Pozwolenia byáy wydawane na nastĊpujące rodzaje importu cukru:
x automatyczna rejestracja obrotu [Rozporządzenie Ministra... 2000B, 2001J, 2002G,
2003B], ze stawką importową z Taryfy celnej 96%, minimum 43 euro/100 kg oraz
40% na cukier surowy z Czech i Sáowacji [Rozporządzenie Rady… 2000A, 2001F,
2002C, 2003A],
x kontyngenty WTO, ze stawką celną 40%, minimum 17 euro/100 kg
[Rozporządzenie Rady... 2001A, 2001G; Rozporządzenie Ministra Gospodarki…
2002E; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy… 2003E],
x kontyngenty z WĊgier na cukier surowy, ze stawką celną 35% [Rozporządzenie
Rady... 2001B, 2001H; Rozporządzenie Ministra Gospodarki… 2002F;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy… 2003C],
x kontyngenty z Rumunii na cukier surowy i biaáy, ze stawką celną 15%
[Rozporządzenie Rady... 2001B, 2001H; Rozporządzenie Ministra Gospodarki…
2002F; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy… 2003C],

2
Zasady regulacji rynku cukru obowiązujące w Polsce przed akcesją byáy jednakĪe bardziej zbliĪone do „starych”
zasad stosowanych w UE od 1968 r. [Chudoba 2009].
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x kontyngenty z Estonii na cukier aromatyzowany lub barwiony, ze stawką celną 0%
[Rozporządzenie Rady... 2001C, 2001I; Rozporządzenie Ministra Gospodarki…
2002D; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy… 2003D].
Polskie przepisy regulujące handel zagraniczny cukrem nie ulegaáy zasadniczym
zmianom systemowym od 2001 r. do chwili wejĞcia Polski do UE.

Wyniki polskiego handlu zagranicznego cukrem przed akcesją i ich
interpretacja
Tabela 1. Eksport i import cukru przed akcesją Polski do UE (w przeliczeniu na cukier biaáy), tys. t
Table 1. Sugar exports and imports before Polish accession to the EU (white sugar equivalent), thousand tonne
Rok
Kraj

2001
eksport

a)

2002
import

eksport

2004a)

2003
import

eksport

import

eksport

import

Wszystkie kraje

295,1

64,0

207,8

86,1

425,6

75,1

144,3

14,4

UE

4,1

41,3

8,1

40,5

24,4

62,8

10,7

11,5

CEFTAb)

32,7

15,6

37,0

32,7

71,3

9,2

24,9

2,5

WNP

241,7

Pozostaáe kraje

16,6

7,1

140,0

12,9

22,7

275,8
54,1

3,1

77,6
31,1

0,4

1 stycznia-30 kwietnia 2004 r. b) Czechy, Sáowacja, WĊgry.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie opracowaĔ [Rynek... 2002-2004].

Z tabeli 1 wynika, Īe w latach 2001-2004 Polska byáa znaczącym eksporterem cukru,
natomiast import cukru byá niewielki i stanowiá od okoáo 10% do 41% wielkoĞci eksportu.
Widoczna jest teĪ bardzo wyraĨna tendencja w zakresie miejsc przeznaczenia
polskiego cukru. Gáównymi jego odbiorcami w latach 2001-2004 byáy kraje WNP, do
których wywoĪono okoáo 54-82% caáego eksportowanego cukru. Drugą grupĊ odbiorców
w latach 2001-2003 stanowiáy Czechy, Sáowacja i WĊgry (okoáo 11-18% eksportu). W
latach 2001-2004 do UE trafiaáo najmniej polskiego cukru, tj. zaledwie okoáo 1-7%
eksportu. Udziaá pozostaáych krajów Ğwiata jako miejsc przeznaczenia polskiego cukru
wynosiá okoáo 6-22%.
W 2001 r. wyeksportowano z dopáatami 102,2 tys. t cukru z kwoty B, tj. iloĞü zgodną z
porozumieniem WTO [Rynek... 2002]. Od 1 paĨdziernika 2002 r. dopáatami eksportowymi
administrowaáa ARR [Ustawa... 2001]. W 2002 r. nie subsydiowano eksportu cukru B
[Rynek... 2003]. W 2003 r. w pierwszym póároczu dotowany eksport wyniósá 27 tys. t, a w
drugim ARR dopáaciáa do eksportu 50 tys. t [Rynek... 2004]. W 2004 r. eksport cukru B
objĊty dopáatami ARR wyniósá 49 tys. t [Rynek... 2004].
Dotowany eksport obejmowaá wiĊc niewielką czĊĞü caákowitego eksportu. W okresie
przedakcesyjnym dominowaá zatem zdecydowanie eksport bez dopáat cukru C, który
stanowiá okoáo 65-100% caáego polskiego eksportu cukru.
W tabeli 1 widoczna jest równieĪ bardzo wyraĨna tendencja w zakresie pochodzenia
cukru importowanego do Polski. Gáównymi jego dostawcami w latach 2001-2004 byáy
kraje UE, z których przywoĪono okoáo 47-84% caáego importowanego cukru. Drugą grupĊ
dostawców stanowiáy Czechy, Sáowacja i WĊgry (okoáo 12-38% importu). Z pozostaáych
krajów Ğwiata pochodziáo najmniej cukru, tj. od okoáo 3% do 15% importu.
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WiĊkszoĞü importu cukru do Polski w latach 2001-2004 odbywaáa siĊ w ramach
kontyngentów taryfowych [Rynek... 2002; Rynek... 2003; Rynek... 2004;
Niepublikowane... 2001-2004]. Importowa stawka celna okreĞlona w Taryfie celnej
praktycznie wiĊc wstrzymywaáa przywóz cukru w ramach automatycznej rejestracji obrotu.
Trwaáe tendencje w latach 2001-2004 w zakresie salda handlu zagranicznego cukrem,
miejsc przeznaczenia cukru eksportowanego z Polski, pochodzenia cukru importowanego
do Polski, dominującego udziaáu wywozu bez dopáat w caáym eksporcie cukru oraz
dominującego udziaáu przywozu w ramach kontyngentów w caáym imporcie cukru naleĪy
táumaczyü brakiem zasadniczych zmian systemowych w polskich przepisach regulujących
handel zagraniczny cukrem w tym okresie.

Handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej w
latach 2004-2010
Zasady handlu zagranicznego cukrem obowiązujące w Polsce po akcesji
NajwaĪniejszą zmianą prawną, która nastąpiáa z chwilą akcesji do UE i miaáa
zasadniczy wpáyw na polski handel zagraniczny cukrem w latach 2004-2010, byáo
zniesienie barier celnych i administracyjnych (brak systemu pozwoleĔ) w wymianie
handlowej cukrem miĊdzy Polską a krajami UE-15 i UE-10 (a nastĊpnie UE-12).
ARR administrowaáa wiĊc tylko handlem zagranicznym z krajami spoza UE (krajami
trzecimi). Specyfiką rynku cukru w UE, zwáaszcza w latach 2006-2010 w związku z jego
reformą, byáa czĊsta zmiana przepisów regulujących obrót z krajami trzecimi.
MoĪna wyróĪniü nastĊpujące rodzaje wywozu cukru, którymi ARR administrowaáa po
akcesji, wydając pozwolenia na wywóz oraz wypáacając refundacje wywozowe3:
x wywóz bez refundacji cukru znajdującego siĊ w swobodnym obrocie na terenie UE
[Rozporządzenie Komisji... 1995; Rozporządzenie Komisji... 2006D],
x wywóz bez refundacji cukru C4, funkcjonujący od 1 lipca 2004 r. [Rozporządzenie
Komisji... 1981; Rozporządzenie Komisji... 1995; Nota Komisji... 2004]5 do 31
sierpnia 2006 r. [Rozporządzenie Komisji... 1995; Rozporządzenie Komisji...
2006B],
x wywóz bez refundacji cukru pozakwotowego6 w ramach limitów [Rozporządzenie
Komisji... 2006D; Rozporządzenie Komisji... 2006F] otwieranych od 1 paĨdziernika
2008 r. [Rozporządzenie Komisji... 2008B; Rozporządzenie Komisji... 2009A;
Rozporządzenie Komisji... 2010B],

3

Podziaá wywozu i przywozu zostaá oparty na klasyfikacji zaproponowanej w publikacji SmoliĔskiego [2010].
Cukier C w UE, podobnie jak w Polsce przed akcesją, oznaczaá cukier wyprodukowany ponad przyznane kwoty
A i B. Cukier ten nie znajdowaá siĊ w swobodnym obrocie na terenie UE, gdyĪ nie mógá byü on wykorzystywany
do zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych UE, zarówno w stanie nieprzetworzonym, jak i po przetworzeniu przez
przemysá spoĪywczy.
5
W okresie 1 maja-30 czerwca 2004 r. nie byáo w Polsce cukru C w rozumieniu przepisów wspólnotowych.
6
Reforma rynku cukru zniosáa podziaá na kwoty cukru A i B. Cukier pozakwotowy jest odpowiednikiem cukru C.
4
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x wywóz cukru ze stawką refundacji ustaloną okresowo, funkcjonujący od 1 lipca
2004 r.7 [Rozporządzenie Komisji... 1995; Rozporządzenie Komisji... 2004A] do 31
grudnia 2008 r. [Rozporządzenie Komisji... 2006D; Rozporządzenie Komisji...
2008C],
x wywóz cukru ze stawką refundacji ustaloną w ramach przetargu staáego,
funkcjonujący od 1 lipca 2004 r. [Rozporządzenie Komisji... 2003G;
Rozporządzenie Komisji... 2004A] do 28 lutego 2009 r. [Rozporządzenie Komisji...
2004B; Rozporządzenie Komisji... 2005B; Rozporządzenie Komisji... 2006E;
Rozporządzenie Komisji... 2007A; Rozporządzenie Komisji... 2007C].
W przypadku przywozu cukru po akcesji ARR administrowaáa nastĊpującymi jego
rodzajami, wydając pozwolenia na przywóz:
x przywóz bez preferencji, tj. wedáug stawki celnej ze Wspólnej Taryfy Celnej (WTC)
41,9 euro/100 kg na cukier inny niĪ cukier surowy do rafinacji oraz 33,9 euro/100
kg na cukier surowy do rafinacji [Rozporządzenie Rady... 1987]; ponadto przed
przywozem cukru do UE chroniáy uzgodnione z WTO opáaty dodatkowe [Chudoba
2009]; pozwolenia obowiązywaáy do 30 wrzeĞnia 2008 r. [Rozporządzenie
Komisji... 1995; Rozporządzenie Komisji... 2006D],
x bezcáowy kontyngent z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ), udostĊpniony od 1
lipca 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. [Rozporządzenie Komisji... 2002H;
Rozporządzenie Komisji... 2007E],
x bezcáowe zobowiązania przyjĊcia dostaw z Indii oraz krajów Afryki, Karaibów i
Pacyfiku (AKP), funkcjonujące do 30 wrzeĞnia 2009 r.[ Rozporządzenie Komisji...
2003F; Rozporządzenie Komisji... 2006C],
x bezcáowy przywóz bezkontyngentowy z krajów baákaĔskich, funkcjonujący do 31
grudnia 2006 r. [Rozporządzenie Komisji... 1995],
x bezcáowe kontyngenty z krajów baákaĔskich, obowiązujące po zakoĔczeniu
funkcjonowania przywozu bezkontyngentowego z tych krajów [Rozporządzenie
Komisji... 2005A; Rozporządzenie Komisji... 2005C; Rozporządzenie Komisji...
2006C; Rozporządzenie Komisji... 2009D],
x przywóz bezkontyngentowy o obniĪonej lub zerowej stawce celnej z krajów
najsáabiej rozwiniĊtych (KNR), obowiązujący od 1 czerwca 2006 r. do 30 wrzeĞnia
2009 r. [Rozporządzenie Komisji... 2006G],
x bezcáowe kontyngenty na cukier przemysáowy z dowolnego kraju, przeznaczony do
wytwarzania pewnych produktów [Rozporządzenie Komisji... 2006C;
Rozporządzenie Komisji... 2009D], otwarte w okresach od 27 lutego do 30 wrzeĞnia
2007 r. [Rozporządzenie Komisji... 2007B] oraz od 1 paĨdziernika 2008 r. do 30
wrzeĞnia 2011 r. [Rozporządzenie Komisji... 2008A; Rozporządzenie Komisji...
2009B; Rozporządzenie Komisji... 2010A],
x bezcáowy przywóz bezkontyngentowy z KNR nienaleĪących do paĔstw AKP oraz
KNR naleĪących do paĔstw AKP, ustanowiony na okres od 1 paĨdziernika 2009 r.
do 30 wrzeĞnia 2015 r. [Rozporządzenie Komisji... 2009C],

7
1 lipca 2004 r. byá początkiem roku gospodarczego 2004/2005, tj. pierwszego wspólnotowego roku
gospodarczego na rynku cukru, przez którego caáy czas trwania Polska byáa czáonkiem UE [Rozporządzenie
Rady... 2001K].
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x bezcáowy przywóz w ramach limitów z paĔstw AKP nienaleĪących do KNR,
ustanowiony na okres od 1 paĨdziernika 2009 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.
[Rozporządzenie Komisji... 2009C],
x kontyngenty o obniĪonej lub zerowej stawce celnej na cukier wymieniony na liĞcie
koncesyjnej CXL, obowiązujące od 1 paĨdziernika 2009 r. [Rozporządzenie
Komisji... 2009D]8.
Biorąc pod uwagĊ czas obowiązywania poszczególnych rodzajów wywozu i
przywozu, przyjąü moĪna jako zasadny, ze wzglĊdu na istniejący porządek prawny i w
konsekwencji sytuacjĊ polskiego handlu zagranicznego cukrem, podziaá okresu
rozpoczynającego siĊ w dniu przystąpienia Polski do UE na piĊü poniĪszych podokresów.
PrzyjĊty podziaá pozwala w duĪej mierze wyjaĞniü wyniki tego handlu w latach 2004-2010.
1. 1 maja-30 czerwca 2004 r.
Podokres ten zaczyna siĊ w dniu akcesji, a koĔczy siĊ w ostatnim dniu, w którym
polscy przedsiĊbiorcy, w przeciwieĔstwie do podmiotów z krajów UE-15, nie mieli
prawnych moĪliwoĞci wywozu z refundacją oraz wywozu cukru C (a takĪe przywozu w
ramach kontyngentu z KTZ). W podokresie tym mogli jedynie dokonywaü wywozu bez
refundacji cukru znajdującego siĊ w swobodnym obrocie, przywozu bez preferencji,
przywozu preferencyjnego z Indii i paĔstw AKP oraz krajów baákaĔskich.
2. 1 lipca 2004 r.-31 sierpnia 2006 r.
Podokres ten zaczyna siĊ w dniu, od którego polscy przedsiĊbiorcy mieli moĪliwoĞü
wywozu z refundacją oraz wywozu cukru C, a koĔczy siĊ w ostatnim dniu waĪnoĞci
pozwoleĔ na wywóz cukru C. Ponadto przedsiĊbiorcy mogli w tym podokresie korzystaü z
wiĊkszoĞci unijnych regulacji handlu zagranicznego cukrem (z wyjątkiem przywozu cukru
do rafinacji), a wiĊc mogli równieĪ dokonywaü wywozu bez refundacji cukru znajdującego
siĊ w obrocie, przywozu bez preferencji, przywozu preferencyjnego z Indii i paĔstw AKP,
krajów baákaĔskich oraz dodatkowo z KTZ (od 1 lipca 2004 r.) i KNR (od 1 lipca 2006 r.).
3. 1 wrzeĞnia 2006 r.-28 lutego 2009 r.
Podokres ten zaczyna siĊ w dniu, od którego przedsiĊbiorcy nie mieli moĪliwoĞci
wywozu cukru C, a koĔczy siĊ w ostatnim dniu waĪnoĞci pozwoleĔ na wywóz cukru z
refundacją. Ponadto przedsiĊbiorcy mogli w tym podokresie na zasadach obowiązujących
w poprzednim podokresie dokonywaü wywozu bez refundacji cukru znajdującego siĊ w
obrocie, przywozu bez preferencji (od 1 paĨdziernika 2008 r. realizowanego bez
pozwoleĔ), przywozu preferencyjnego z Indii i paĔstw AKP, krajów baákaĔskich, KTZ,
KNR oraz dodatkowo wywozu cukru pozakwotowego (od 1 paĨdziernika 2008 r.) i
przywozu cukru przemysáowego (od 27 lutego do 30 wrzeĞnia 2007 r. i od 1 paĨdziernika
2008 r.).
4. 1 marca-30 wrzeĞnia 2009 r.
Podokres ten zaczyna siĊ w dniu, od którego przedsiĊbiorcy nie mieli moĪliwoĞci
wywozu z refundacją, a koĔczy siĊ w ostatnim dniu, w którym nie mogli dokonywaü
przywozu cukru do rafinacji na zasadach ogólnych. PrzedsiĊbiorcy mogli w tym

8

Do 30 wrzeĞnia 2009 r. przywóz preferencyjny obejmowaá tylko cukier nieprzeznaczony do rafinacji
[Rozporządzenie Rady... 2001K; Rozporządzenie Rady... 2006A; Rozporządzenie Rady... 2007D]. Jedynie w
okresie 1 lipca-30 wrzeĞnia 2009 r. wyjątkowo byá dozwolony przywóz cukru do rafinacji z krajów AKP
[Rozporządzenie Komisji... 2006C]. Od 1 paĨdziernika 2009 r. przywóz preferencyjny wymieniony w pkt. 5, 8-10
obejmuje na okreĞlonych zasadach równieĪ cukier do rafinacji [Rozporządzenie Komisji... 2009C;
Rozporządzenie Komisji... 2009D].
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podokresie, wedáug reguá obowiązujących w poprzednim podokresie, dokonywaü wywozu
bez refundacji cukru znajdującego siĊ w obrocie i cukru pozakwotowego, przywozu bez
preferencji (bez pozwoleĔ), przywozu preferencyjnego z Indii i paĔstw AKP (w okresie od
1 lipca do 30 wrzeĞnia 2009 r., przywozu obejmującego wyjątkowo takĪe cukier do
rafinacji), krajów baákaĔskich, KTZ, KNR oraz przywozu cukru przemysáowego.
5. 1 paĨdziernika 2009 r. do dnia dzisiejszego
Podokres ten zaczyna siĊ w dniu, od którego polscy przedsiĊbiorcy mają moĪliwoĞü
przywoziü cukier do rafinacji na okreĞlonych zasadach ogólnych. PrzedsiĊbiorcy mogą w
tym podokresie w dalszym ciągu dokonywaü wywozu bez refundacji cukru znajdującego
siĊ w swobodnym obrocie i cukru pozakwotowego, przywozu bez preferencji (bez
pozwoleĔ), przywozu preferencyjnego z paĔstw AKP, KNR, KTZ, krajów baákaĔskich,
przywozu cukru przemysáowego oraz dodatkowo cukru CXL.

Wyniki polskiego handlu zagranicznego cukrem po akcesji i ich interpretacja
Tabela 2. Eksport cukru od akcesji Polski do UE (w przeliczeniu na cukier biaáy), tys. t
Table 2. Sugar exports since Polish accession to the EU (in white sugar equivalent), thousand tonne
Kraj

Rok
a)

2005

2006

2007

Wszystkie kraje

284,0

656,9

700,2

UE-15

155,8

73,4

47,0

c)

12,6

38,6

WNP

98,0

275,5

17,6

269,4

327,5

2004

UE-12

Pozostaáe kraje
a)

1 maja-31 grudnia 2004 r.

b)

2008

2009b)

347,9

402,7

184,2

99,3

133,3

72,5

32,5

83,6

115,0

90,1

293,2

146,6

133,0

19,5

18,4

21,4

2,1

c)

Dane wstĊpne. UE-10 w latach 2004-2006.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji [Rynek... 2004-2010].
Tabela 3. Import cukru od akcesji Polski do UE (w przeliczeniu na cukier biaáy), tys. t
Table 3. Sugar imports since Polish accession to the EU (in white sugar equivalent), thousand tonnes
Kraj

Rok
2004a)

2005

2006

2007

2008

2009b)

29,8

48,0

70,5

49,4

124,5

237,3

Wszystkie kraje

a)

UE-15

3,9

6,2

5,2

23,5

69,1

173,5

UE-12c)

23,2

27,0

47,8

11,4

13,0

42,5

Pozostaáe kraje

2,7

14,8

17,5

14,5

42,4

21,3

1 maja-31 grudnia 2004 r.

b)

c)

Dane wstĊpne. UE-10 w latach 2004-2006.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji [Rynek... 2004-2010].

Z tabel 2 i 3 wynika, Īe w latach 2004-2008 Polska byáa, podobnie jak przed akcesją,
znaczącym eksporterem cukru, natomiast import cukru byá niewielki i stanowiá od okoáo
7% do 31% wielkoĞci eksportu. W powyĪszych latach udziaá importu w caáoĞci obrotów
handlu zagranicznego zmalaá, a saldo handlu zagranicznego cukrem znacznie wzrosáo
(szczególnie w latach 2005-2006) w stosunku do okresu przed wstąpieniem Polski do UE w
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latach 2001-2004. Natomiast w 2009 r. Polska staáa siĊ importerem cukru netto9, co byáo
rezultatem tego, Īe kwota produkcji cukru byáa w Polsce mniejsza od popytu
wewnĊtrznego. Zgodnie z prognozami taka sytuacja utrzyma siĊ w 2010 r. [Rynek... 2010] i
naleĪy uznaü, Īe bĊdzie to tendencja trwaáa.
Tabela 4. Administrowany przez ARR handel cukrem z krajami trzecimi od momentu akcesji Polski do UE (w
przeliczeniu na cukier biaáy), tys. t
Table 4. Sugar trade administered by the AMA with third party countries since Polish accession to the EU (in
white sugar equivalent), thousand tonne
Rok

Rodzaj wywozu/przywozu

a)

2005

2006

2007

2008

2009

2010b)

Wywóz ogóáem

113,6

547,7

622,4

167,0

155,5

21,6

208,0

Wywóz bez dopáat cukru w obrocie

0,1

0,02

0,01

0,03

0,02

0,05

0,1

2004

16,1

367,5

422,0

Wywóz z refundacją

97,4

180,2

200,4

167,0

155,5

Przywóz ogóáem

0,3

8,3

10,6

1,6

0,8

0,9

55,7

Przywóz bez preferencji

0,1

0,01

0,0

0,1

0,0

brakc)

brakc)

0,2

8,3

10,6

1,5

0,8

0,9

55,7

1 maja-31 grudnia 2004 r.,
wywóz/przywóz.

b)

brak

brak

c)

Wywóz cukru C i pozakwotowego

Przywóz preferencyjny
a)

c)

1 stycznia-30 listopada 2010 r. (dane wstĊpne),

18,3
3,2

c)

207,9
brakc)

nie funkcjonowaá

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych ARR.

Z tabeli 2 wynika, Īe kraje WNP byáy gáównymi odbiorcami polskiego cukru tylko w
latach 2005 i 2007 (trafiáo tam okoáo 42% caáego eksportu), w latach 2004, 2006 i 2008
byáy drugą grupą odbiorców (okoáo 33-42% eksportu), a w 2009 r. dopiero trzecią (okoáo
11% eksportu). Kraje WNP utraciáy wiĊc swoją dominującą pozycjĊ sprzed akcesji Polski
do UE przejawiającą siĊ w ponad 50% udziale w polskim eksporcie cukru. Kraje UE-15,
które przed integracją miaáy najmniejsze znacznie w polskim eksporcie cukru, w latach
2004 i 2008 byáy pod wzglĊdem iloĞci pierwszą grupą odbiorców (okoáo 55% i 33%
eksportu), w latach 2005-2006 trzecią (okoáo 7-11% eksportu), a w latach 2007 i 2009
drugą (okoáo 28% i 39% eksportu). Kraje UE-10 (potem UE-12) w latach 2004-2006 byáy
czwartym rynkiem zbytu dla polskiego cukru (okoáo 4-6% eksportu), w latach 2007-2008
trzecim (okoáo 24-29% eksportu), w 2009 r. pierwszym (okoáo 49% eksportu). Pozostaáe
kraje Ğwiata w 2004 r. byáy trzecią grupą odbiorców polskiego cukru (okoáo 6% eksportu),
w 2005 r. drugą (okoáo 41% eksportu), w 2006 r. pierwszą (okoáo 47% eksportu), a w
latach 2007-2009 zajmowaáy ostatnią pozycjĊ jako miejsce przeznaczenia polskiego
eksportu cukru (okoáo 1-5% eksportu).
Po integracji nastąpiáa wiĊc istotna zmiana znaczenia kierunków geograficznych w
eksporcie cukru, polegająca na wzroĞcie roli UE kosztem WNP. DziĊki zniesieniu barier
celnych w okresie pierwszych piĊciu miesiĊcy czáonkostwa na rynek UE-25 sprzedano 125
tys. t polskiego cukru, w tym do UE-15 sprzedano 118 tys. t. W eksporcie na rynek unijny
uzyskiwano wysokie ceny transakcyjne, zbliĪone do wspólnotowej ceny interwencyjnej,
która znacznie przekraczaáa ceny Ğwiatowe [Rynek... 2004]. W latach 2005-2006 ogromnie
wzrosáo dla polskiego cukru znaczenie rynków zbytu w pozostaáych krajach Ğwiata.
9

Ostatni raz Polska miaáa ujemne saldo w handlu zagranicznym cukrem w 1995 r. [Rynek... 2002].
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Z tabeli 3 wynika, Īe kraje UE-15 utraciáy w latach 2004-2006 swoją dominującą
przed akcesją pozycjĊ dostawcy cukru do Polski. W 2004 r. zajmowaáy drugie miejsce
wĞród producentów cukru importowanego do Polski (okoáo 13% caáego importu), a w
latach 2005-2006 trzecie (okoáo 7-13% importu). W latach 2007-2009 kraje UE-15 byáy
ponownie gáównym dostawcą cukru do Polski (okoáo 48-73% importu). W latach 20042006 import cukru do Polski w najwiĊkszym stopniu odbywaá siĊ z krajów UE-10 (okoáo
56-78% importu). Kraje UE-12 w latach 2007-2008 byáy trzecią grupą dostawców cukru do
Polski (okoáo 10-23% importu), a w 2009 r. drugą (okoáo 18% importu). Z pozostaáych
krajów Ğwiata pochodziáo najmniej cukru w latach 2004 i 2009 (okoáo 9% importu), a w
latach 2005-2008 kraje te byáy drugą grupą producentów cukru importowanego do Polski
(okoáo 25-34% caákowitego importu). Natomiast w latach 2004-2009 UE jako caáoĞü
dostarczaáa 66-91% cukru, co niewątpliwie naleĪy táumaczyü brakiem barier celnych i
administracyjnych w handlu cukrem wewnątrz UE.
Przyczyn braku trwaáych tendencji w latach 2004-2009 w zakresie salda handlu
zagranicznego cukrem i miejsc przeznaczenia cukru eksportowanego z Polski naleĪy w
duĪym stopniu upatrywaü w zasadniczych zmianach regulacji rynku cukru,
przeprowadzonych w ramach reformy tego rynku.
Z tabeli 4 wynika, Īe mające miejsce w latach 2005-2006 bardzo korzystne saldo
handlu zagranicznego oraz wzrost znaczenia wywozu do pozostaáych krajów Ğwiata naleĪy
wyjaĞniü przede wszystkim funkcjonującym wówczas wywozem cukru C oraz wywozem z
refundacjami. Od wstąpienia Polski do UE wywóz bez refundacji cukru znajdującego siĊ w
swobodnym obrocie miaá znaczenie marginalne (okoáo 0,02% wywozu), gdyĪ ceny
Ğwiatowe cukru byáy znacznie niĪsze od cen wewnątrzwspólnotowych.
WiĊkszoĞü refundacji wywozowych wypáaconych przez ARR w latach 2004-2010
stanowi kwota okoáo 1,15 mld zá refundacji do cukru w stanie nieprzetworzonym. ĝrednia
roczna iloĞü cukru, do której byáy skáadane wnioski o refundacje wywozowe w latach 20042008 (177,9 tys. t) [Niepublikowane... 2001-2010] znacznie przekraczaáa kwotĊ cukru B
(102,2 tys. t), którą przed akcesją polscy producenci cukru mogli m.in. wywieĨü z
dopáatami w ciągu roku.
Tabela 4 pokazuje teĪ, Īe przywóz bez preferencji w ramach pozwoleĔ wydanych
przez ARR w latach 2004-2008 miaá znikome znaczenie (okoáo 0,9% przywozu w tym
czasie). Przywozowa stawka celna okreĞlona we Wspólnej Taryfie Celnej oraz dodatkowe
opáaty celne praktycznie wstrzymują od dnia akcesji do chwili obecnej przywóz cukru do
Polski poza przywozem preferencyjnym. Przywóz preferencyjny na podstawie pozwoleĔ
wydanych przez ARR w latach 2004-2009 (okoáo 22 tys. t z krajów baákaĔskich i AKP) byá
mniejszy niĪ przywóz preferencyjny przed akcesją. Dopiero w 2010 r. nastąpiá znaczny
wzrost przywozu cukru (okoáo 56 tys. t), gáównie do rafinacji (okoáo 54 tys. t)
[Niepublikowane... 2001-2010] i naleĪy przyjąü, Īe w związku z tym, iĪ krajowa kwota
produkcji cukru nie zaspokaja potrzeb wewnĊtrznych, znaczny przywóz preferencyjny
cukru do rafinacji bĊdzie w przyszáoĞci tendencją trwaáą.
Ponadto wyniki analizy tabel 2, 3 i 4 wskazują na sáusznoĞü zaproponowanego
podziaáu okresu rozpoczynającego siĊ w dniu wstąpienia Polski do UE na piĊü podokresów
ze wzglĊdu na sytuacją polskiego handlu zagranicznego cukrem.
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Podsumowanie
Przed akcesją do UE w latach 2001-2004 Polska byáa duĪym eksporterem netto cukru.
Import stanowiá 10-41% wielkoĞci eksportu. Gáównym miejscem przeznaczenia polskiego
cukru byáy kraje WNP (54-82% caáego eksportu). WiĊkszoĞü polskiego eksportu (65100%) odbywaáa siĊ bez dopáat eksportowych. Natomiast import cukru nastĊpowaá przede
wszystkim z UE (47-84% caáego importu). Import odbywaá siĊ gáównie w ramach
kontyngentów taryfowych. Po akcesji do UE w latach 2004-2008 Polska w dalszym ciągu
byáa znaczącym eksporterem netto cukru (szczególnie w latach 2005-2006). Poáowa
wywozu w tym czasie odbyáa siĊ z refundacjami wywozowymi páaconymi przez ARR z
budĪetu UE. Wywóz z tymi refundacjami byá wiĊkszy niĪ eksport z dopáatami dozwolony
dla Polski w ramach WTO przed akcesją. JednakĪe w związku z reformą rynku cukru
kwotowa krajowa produkcji cukru w Polsce przestaáa zaspokajaü popyt wewnĊtrzny. Od
2009 r. Polska staáa siĊ wiĊc netto importerem cukru. Po akcesji zmalaáo znaczenie krajów
WNP jako rynku zbytu dla polskiego cukru, zwáaszcza na rzecz paĔstw UE. UE jest
gáównym dostawcą cukru do Polski (66-91% caákowitego importu). Import z krajów
trzecich stanowiá w ogromnej mierze przywóz preferencyjny.
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Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu miĊsem drobiowym
w Polsce w latach 1990-2009
Tendencies in the foreign trade in poultry meat products in
Poland in years 1990-2009
Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym miĊsem
drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Polska od 1998 r. jest eksporterem netto miĊsa drobiowego
i saldo obrotów handlowych poprawia siĊ.
Sáowa kluczowe: miĊso drobiowe, produkcja, konsumpcja, handel zagraniczny, tendencje.
Abstract. The analysis, based on empirical data from the period of 1990-2009, presents the
production, consumption and foreign trade in poultry meat and its products. Since 1998, Poland is a
net exporter of poultry meat and its products. The balance of Polish trade in these products is
improving.
Key words: poultry meat, consumption, foreign trade, tendency.

WstĊp
Rynek miĊsa i jego produktów jest waĪnym segmentem gospodarki ĪywnoĞciowej we
wszystkich krajach. Wynika to z jego miejsca i roli w ksztaátowaniu sytuacji
wyĪywieniowej i ekonomicznej ludnoĞci.
Transformacja od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej zapoczątkowana w
1989 r. zasadniczo zmieniáa warunki funkcjonowania wszystkich dziaáów gospodarki, w
tym takĪe rolnictwa. W gospodarce rynkowej podstawowym czynnikiem rozwoju kaĪdego
sektora jest popyt na dany produkt, zarówno na rynku wewnĊtrznym, jak i zagranicznym.
Nowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa i gospodarki ĪywnoĞciowej wynikają takĪe z
procesów integracji europejskiej i objĊcia rolnictwa krajowego zasadami wspólnej polityki
rolnej. Wspólna polityka rolna [WPR] to ponadnarodowa, sektorowa polityka Unii
Europejskiej, okreĞlająca obowiązujące w krajach czáonkowskich reguáy interwencji w
mechanizm rynkowy w obszarze rolnictwa i gospodarki ĪywnoĞciowej. Stanowi jedną z
podstawowych przesáanek ksztaátujących warunki rozwoju rolnictwa. W ostatnich
kilkunastu latach wspólna polityka rolna ulegáa radykalnym zmianom. Ewolucja WPR
zmierza w kierunku dalszego ograniczania interwencji rynkowej. Oznacza to coraz wiĊkszy
wpáyw rynku i jego parametrów na rolnictwo. Ma to spowodowaü by:
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x

rolnictwo byáo w stanie sprostaü wymaganiom rynku przez dostosowanie
produkcji do jego potrzeb,
x nie byáa zakáócana konkurencja w handlu miĊdzynarodowym,
x wzmogáa siĊ konkurencyjnoĞü i innowacyjnoĞü w sektorze rolnym, by byá on w
stanie stawiaü czoáo wyzwaniom rynku globalnego.
Jednym z waĪnych segmentów rynku rolno-ĪywnoĞciowego rynek miĊsa drobiowego.
W ramach WPR i wspólnej organizacji poszczególnych rynków branĪowych rynek miĊsa
drobiowego rozwijaá siĊ przy relatywnie niewielkim zakresie interwencji rynkowej.
Gáównym czynnikiem jego rozwoju byá popyt na wytwarzane produkty.
Celem badaĔ byáo okreĞlenie dominujących kierunków zmian w produkcji,
konsumpcji, handlu zagranicznym2 i cenach miĊsa drobiowego. Podstawą analizy byáy
szeregi czasowe charakteryzujące badane kategorie produkcyjne i rynkowe, informacje
GUS oraz EUROSTAT.
Kierunki zmian analizowanych kategorii wyznaczono w oparciu o modele tendencji
rozwojowej. Wyboru najlepiej dopasowanej do danych empirycznych funkcji trendu
dokonano w oparciu o wspóáczynnik determinacji (r²) [JóĨwiak i Podgórski 1998, str. 396].

Wyniki
Tendencje w produkcji miĊsa w Polsce
W produkcji poszczególnych rodzajów miĊs w Polsce zachodzą róĪnokierunkowe
tendencje. NastĊpuje szybki wzrost produkcji miĊsa drobiowego, powolny wieprzowiny i
spadkowy trend produkcji woáowiny i baraniny (rys. 1).
W latach 1990-2009 produkcja miĊsa w Polsce zwiĊkszaáa siĊ Ğrednio w roku o 37,8
tys. ton (1,2% przeciĊtnie w roku), w tym miĊsa drobiowego o 52,8 tys. ton (8,2% rocznie),
wieprzowego o 2,8 tys. ton (0,1% rocznie), a zmniejszaáa produkcja woáowiny o 15,9 tys.
ton (3,1% rocznie) i baraniny o 1,9 tys. ton (17,1% rocznie). W wyniku róĪnokierunkowych
tendencji zmieniáa siĊ takĪe struktura produkcji miĊsa. W latach 1990-1995 udziaá
wieprzowiny w produkcji wynosiá 67,3%, woáowiny 19,5%, drobiu 11,8% i baraniny 1,3%,
natomiast w latach 2005-2009 odpowiednio: wieprzowiny 56,9%, woáowiny 10 %, drobiu
32,1% i baraniny 0,3%. W wolumenie produkcji miĊso drobiowe nie tylko
zrekompensowaáo spadek produkcji woáowiny i baraniny, ale i przyczyniáo siĊ do wzrostu
produkcji miĊsa ogóáem.
Dynamiczny wzrost produkcji miĊsa drobiowego wynikaá z rosnącego popytu
krajowego i zagranicznego na ten rodzaj miĊsa. W poziomie spoĪycia miĊsa w Polsce
wystĊpowaáy podobne tendencje jak w jego produkcji. Polski konsument jest zwolennikiem
miĊsa wieprzowego, które stanowi okoáo 55-60% konsumpcji miĊsa ogóáem. W latach
1990-2009 spoĪycie wieprzowiny wykazywaáo wahania, jednak konsumpcja pozostawaáa
na podobnym poziomie okoáo 40 kg/osobĊ (rys. 2). W latach 1991-1997 moĪna wyróĪniü
lekką tendencjĊ spadku konsumpcji wieprzowiny, o 1,2% Ğredniorocznie, natomiast dalsze
lata charakteryzowaáy siĊ Ğrednim tempem wzrostu 2,1%.
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i z krajami trzecimi.
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Rys. 1. Tendencje w produkcji miĊsa (wieprzowiny, woáowiny i cielĊciny, drobiu, baraniny) w Polsce w latach
1990-2009, tys. t
Fig. 1. Trends in meat (pork, bovine and veal, poultry, mutton) production in Poland in 1990-2009, thousand
tonne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Caáy analizowany okres charakteryzuje siĊ niewielkim wzrostem spoĪycia
wieprzowiny, przeciĊtnie w roku 0,11 kg (0,3%).
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Rys. 2. Tendencje w spoĪyciu krajowym wieprzowiny, woáowiny i drobiu w Polsce w latach 1990-2009,
kg/osobĊ/rok
Fig. 2 . Trends in meat consumption (pork, beef, poultry) in Poland in 1990-2009, kg/head/year
ħródáo: jak w rys. 1.
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Tendencja rosnąca wystąpiáa w spoĪyciu drobiu. Na początku analizowanego okresu
mieszkaniec Polski konsumowaá 7,6 kg drobiu, a w 2009 r. 3,2-krotnie wiĊcej (rys. 2).
ĝrednioroczne tempo wzrostu w caáym analizowanym okresie wyniosáo 6,8% (roczny
wzrost o 1,02 kg/osobĊ). Szybki wzrost spoĪycia wystĊpowaá do 2004 r., prawie o 1,06 kg
rocznie (7,4%). Po osiągniĊciu poziomu konsumpcji przeciĊtnej w UE tempo wzrostu
osáabáo. W latach 2005-2009 wynosiáo 1% rocznie (0,24 kg).
TendencjĊ spadkową moĪna byáo zaobserwowaü w spoĪyciu woáowiny. W 1990 r.
wynosiáo ono 16,4 kg/osobĊ, a w 2009 r. 3,6 kg/osobĊ. Konsumpcja zmniejszaáa siĊ Ğrednio
w roku o prawie 0,7 kg. MoĪna wyróĪniü trzy okresy tempa spadku: do roku 1994 Ğrednio
14,9% (przeciĊtnie w roku o 1,9 kg)), nastĊpnie w latach 1995-2004 o 6,7% w roku (0,46
kg) i w ostatnich piĊciu latach analizowanego okresu Ğrednie tempo spadku w roku
wynosiáo 3% (0,13 kg). Spadek spoĪycia woáowiny jest coraz wolniejszy. Jej poziom
konsumpcji w Polsce jest jednak bardzo niski.
Stosunkowo niska elastycznoĞü, zarówno cenowa, jak i dochodowa popytu na miĊso i
przetwory, jest przyczyną nieznacznych tylko wahaĔ w poziomie spoĪycia miĊsa ogóáem.
Zmiany w strukturze konsumpcji wywoáywane są zazwyczaj wzglĊdami zdrowotnymi oraz
relacjami cen róĪnych gatunków miĊsa. Polegają one na zastĊpowaniu spoĪycia miĊsa
woáowego miĊsem drobiowym. Zaobserwowane tendencje wystĊpują od 1990 r., a
integracja Polski z Unią Europejską nie wpáynĊáa na zmiany. Po rozszerzeniu Wspólnoty w
2004 r. kontynuowane są w Polsce dotychczasowe tendencje w spoĪyciu miĊsa.
Szybki wzrost produkcji miĊsa drobiowego wynikaá z rosnącego popytu krajowego i
zagranicznego.
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Rys. 3. Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym miĊsa drobiowego w latach 1990-2009, tys. t
Fig. 3. Trends in poultry meat production and domestic consumption in Poland in 1990-2009, thousand tonne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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W latach 1990-1998 roczny przyrost produkcji wynosiá 21,7 tys. ton (5,4% w roku) a
zuĪycie krajowe rosáo o 24,1 tys. ton (5,9%). Powodowaáo to koniecznoĞü uzupeánienia
podaĪy krajowej importem. Natomiast w latach 1999-2009 produkcja miĊsa drobiowego
zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 69,1 tys. ton (o 8%), a zuĪycie krajowe o 45,6 tys. ton
(6,1% w roku). Takie tendencje powodowaáy koniecznoĞü zagospodarowania na rynkach
zagranicznych nadwyĪek rynkowych. W latach 1999-2003 przyrost produkcji zostaá w
82% zagospodarowany przez rosnącą konsumpcja krajową, a w 18% przez popyt
zagraniczny. Dalszy wzrost produkcji powodowaá koniecznoĞü eksportu rosnących
nadwyĪek rynkowych. W latach 2004-2009 na rynkach zagranicznych zostaáo ulokowane
63% przyrostu produkcji miĊsa drobiowego, natomiast 37% przyrostu wcháoniĊte przez
konsumpcjĊ krajową (rys. 2). Takie kierunki zmian w produkcji i konsumpcji krajowej
powodują powiĊkszanie siĊ nadwyĪek produkcji miĊsa drobiowego w kraju. Oznacza to,
Īe moĪliwoĞci rozwoju tego sektora w coraz wiĊkszym stopniu uzaleĪnione bĊdą od
koniunktury na rynkach zagranicznych i kursów walutowych.
Polski handel zagraniczny drobiem w latach 1990-2009
Przedmiotem obrotu handlu zagranicznego są drób Īywy, miĊso i podroby oraz róĪne
przetwory drobiowe. Ich udziaá w eksporcie artykuáów rolno-spoĪywczych zwiĊksza siĊ
(tab. 1).
Tabela 1. Obroty handlowe Polski artykuáami rolno-spoĪywczymi oraz udziaá w nich Īywca, miĊsa i przetworów
drobiowych w latach 1997-2009, mln euro
Table 1. Polish foreign trade in agri-food products and the share of poultry meat and its products in the total
turnover in years 1997-2009, million EUR
Rok

WartoĞü obrotów handlowych
artykuáami rolnospoĪywczymi, mln euro

Udziaá miĊsa drobiowego i
podrobów, %
w

eksport

import

eksporcie

imporcie

1997

2960

3382

3,1

2,6

1998

2656

3289

3,6

1,9

1999

2670

3415

3,5

1,1

2000

2945

3537

3,4

1,2

2001

3381

3801

3,8

1,7

2002

3465

3802

4,2

1,0

2003

4003

3557

6,1

1,2

2004

5242

4370

5,4

2,1

2005

7072

5445

5,4

1,8

2006

8523

6429

5,5

1,6

2007

10089

8970

6,5

1,4

2008

11314

9822

6,5

1,2

2009

11176

9097

5,9

1,2

ħródáo: [Polski... 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009; Handel ... 2010] i obliczenia wáasne dla lat 1997-2001.
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Drób Īywy, miĊso oraz przetwory drobiowe stanowią znaczącą pozycjĊ w eksporcie
artykuáów rolno-spoĪywczych z Polski (tab. 1).
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Rys. 4. Handel zagraniczny Īywcem, miĊsem i podrobami drobiowymi w latach 1990-2009, tys. t
Fig. 4. Foreign trade in live poultry, poultry meat and its products in years 1990-2009, thousand tonne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

W latach 1990-2009 eksport drobiu Īywego, miĊsa i przetworów charakteryzowaá siĊ
tendencja wzrostową. PrzeciĊtne roczne tempo wzrostu wynosiáo 17,3%. W 2009 r.
wyeksportowano 13,5-krotnie wiĊcej towarów naleĪących do tego rynku niĪ w 1990 r.
W handlu zagranicznym miĊsem drobiowym moĪna wyodrĊbniü dwa okresy: 19902002 i 2003-2009. Lata 1990-2002 charakteryzowaáy siĊ powolnym wzrostem eksportu
miĊsa, przeciĊtnie w roku o 2,6 tys. ton (o 9,4%). Lata 2003-2009 to okres duĪej dynamiki
eksportu wynoszącej 23,7% rocznie (o 36,4 tys. t). Tak duĪa dynamika eksportu wynikaáa z
popytu na miĊso drobiowe gáównie w krajach UE. Na rynki te kierowane byáo 80-85%
eksportu miĊsa.
Eksport przetworów drobiowych charakteryzuje tendencja wzrostowa, wokóá której
wystĊpują duĪe wahania. Tradycyjnie najwiĊkszymi odbiorcami polskich przetworów
drobiowych do czasu wstąpienia Polski do UE byáy kraje byáego ZSRR. Zmiany regulacji
handlowych w tych krajach powodowaáy duĪe wahania w skali eksportu. WejĞcie Polski do
UE spowodowaáo, Īe kraje czáonkowskie staáy siĊ dominującym odbiorcą przetworów
drobiowych. Eksport przetworów zwiĊkszaá siĊ od 2002 r. o 18,3% w roku.
Eksport drobiu Īywego nie ma wielkiego znaczenie w eksporcie. W ostatnich latach
udziaá wywozu drobiu Īywego wynosiá 2,6% wartoĞci eksportu drobiu, miĊsa drobiowego i
przetworów .
Import na tym rynku charakteryzuje siĊ niewielką tendencja wzrostową, Ğredni wzrost
wynosiá 0,9 tys. ton. W strukturze importu do 2004 r dominowaáo miĊso drobiowe. W
ostatnich piĊciu latach zwiĊkszyá siĊ znacznie przywóz drobiu Īywego. Jego udziaá w
wartoĞci importu wynosiá w 2005 r. 14,5%, w 2007 roku 35,9% i w 2009 r. 38,8%. W
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latach 1990-2009 saldo obrotów handlowych Īywym drobiem byáo ujemne i nierównowaga
pogáĊbia siĊ.
WartoĞü obrotów handlowych Īywcem, miĊsem i produktami przetwórstwa drobiu
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Polski handel zagraniczny Īywcem, miĊsem i przetworami drobiowymi w latach 2002-2009, mln euro
Table 2. Polish foreign trade in poultry live weight, meat and its products in years 2002-2009, million EUR
Rok

Produkt
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3,4

6,9

10,0

14,9

18,0

19,4

21,4

30,5

132,3

213,7

242,2

344,8

420,3

588,7

614,7

573,6

10,2

25,5

30,1

20,8

28,8

49,9

54,8

54,1

145,9

246,1

282,3

380,5

467,1

658,0

690,9

658,2

eksport
Drób Īywy
MiĊso i podroby
Przetwory
Razem

import
Drób Īywy

30,2

24,1

27,8

37,3

45,5

66,0

56,4

51,8

MiĊso i podroby

23,1

17,3

65,2

62,0

54,0

54,5

42,2

40,3

3,4

2,2

1,0

1,0

5,9

12,0

14,9

16,6

56,7

43,6

94,0

100,3

105,4

132,5

113,5

108,7

Drób Īywy

-26,8

-17,2

-17,8

-22,4

-27,5

-46,6

-35,0

-21,3

MiĊso i podroby

108,9

196,4

177,0

282,8

366,3

534,2

572,5

533,3

6,8

23,3

29,1

19,8

22,9

37,9

39,9

37,5

88,9

202,5

188,3

280,2

361,7

524,5

577,4

549,5

Przetwory
Razem

saldo

Przetwory
Ogóáem

ħródáo: [Polski... 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009; Handel ... 2010]

Od 2002 r. szybko zwiĊkszaá siĊ eksport Īywca, miĊsa i przetworów drobiowych.
Tempo wzrostu eksportu wynosiáo 22,3%. W 2009 r. wartoĞü eksportu byáa 4,5-krotnie
wyĪsza niĪ w 2002 r., w tym eksportu miĊsa 4,3-krotnie, przetworów drobiowych 5,6krotnie i drobiu Īywego 1,9-krotnie. W tym czasie import ogóáem zwiĊkszyá siĊ 1,9krotnie, w tym miĊsa 2,3-krotnie, przetworów drobiowych 4,9-krotnie, a drobiu Īywego
1,7-krotnie. Szybszy wzrost eksportu niĪ importu powodowaá polepszenie salda handlu
zagranicznego miĊsem drobiowym. W latach 2002-2009 dodatnie saldo obrotów
handlowych tą grupą towarowa poprawiáo siĊ 6,2-krotnie.

Podsumowanie
Produkcja i konsumpcja miĊsa drobiowego w Polsce charakteryzuje siĊ tendencją
wzrostową. Do 1998 r. przyrost konsumpcji byá szybszy niĪ produkcji. PodaĪ krajowa
uzupeániania byáa importem. Od 1998 r. Polska jest eksporterem netto miĊsa i przetworów
drobiowych. Dodatnie saldo handlowe poprawia siĊ. Gáównym kierunkiem
zagospodarowania nadwyĪek rynkowych miĊsa drobiowego jest eksport do krajów UE. W
latach 2004-2009 na rynkach zagranicznych zostaáo zagospodarowane 63% przyrostu
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produkcji miĊsa drobiowego. Spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji krajowej miĊsa
drobiowego oznacza, Īe dalszy rozwój tego sektora zaleĪeü bĊdzie od koniunktury na
rynkach zagranicznych.
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Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa
Ways of development of Polish horticulture
Synopsis. W artykule ujĊto zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa w
oparciu o tradycyjne jak i nowe Ĩródáa danych. Poszczególne rodzaje produkcji ogrodniczej
podzielono ze wzglĊdu na wysokoĞü i zmiany osiąganej nadwyĪki bezpoĞredniej. Jako najbardziej
rozwojowe wskazano kierunki, które utrzymywaáy nie tylko najwyĪszą, ale równieĪ rosnącą
standardową nadwyĪkĊ bezpoĞrednią.
Sáowa kluczowe: kierunki rozwoju, ogrodnictwo.
Abstract. The article is concentrated on the ways of development of Polish horticulture and is based
on both traditional and new sources of data. The individual horticultural specialisations were divided
depending on the height and changes of standard gross margin. These production directions which
have had not only the highest but also a growing standard gross margin were defined as the most
developed ones.
Key words: ways of development, horticulture.

WstĊp
Choü ogólnie znana definicja rozwoju mówiąca, Īe jest to pewien proces przeobraĪeĔ,
zmian, przechodzenie do stanów lub form bardziej záoĪonych, lub pod pewnym wzglĊdem
doskonalszych, a takĪe swego rodzaju rozkwit i rozrost [Sáownik… 1981; Encyklopedia…
1998] nie naleĪy do skomplikowanych, odniesienie zawartych w niej teorii do praktyki nie
jest juĪ takie proste. Gáówny káopot nastrĊczają róĪne kryteria, wedáug których ocena
rozwoju moĪe byü dokonywana. Niemaáym problemem dla badaczy jest równieĪ
koniecznoĞü uwzglĊdnienia w analizie specyfiki okreĞlonego sektora czy branĪy.
Stawiając sobie za zadanie okreĞlenie kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa,
wymienionych dylematów nie da siĊ pominąü. Kwestie te, w odniesieniu do polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich, podejmowane byáy w literaturze wielokrotnie, m.in. przez
Wosia [1996], Hunka [2002], Chmielewską [2008], Karwat-WoĨniak [2008] czy
Szczepaniak [2008]. I choü ogrodnictwo stanowi integralną czĊĞü produkcji rolniczej,
choüby ze wzglĊdu na odmienne wykorzystanie podstawowych czynników produkcji,
jakimi są ziemia, praca i kapitaá, wymaga oddzielnego opracowania.
Aby móc przedstawiü rozwój róĪnych sposobów i technologii wystĊpujących w
produkcji ogrodniczej zdecydowano siĊ posáuĪyü dostĊpnymi zestawieniami
statystycznymi, a w tym miĊdzy innymi rachunkiem standardowej nadwyĪki bezpoĞredniej,
1
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wskazywanym miĊdzy innymi przez Wawrzyniaka [2005] jako wáaĞciwe narzĊdzie sáuĪące
do porównaĔ miĊdzy gospodarstwami. Zakáada siĊ bowiem, w oparciu o zasadĊ
racjonalnego gospodarowania, Īe wzrost produkcji podyktowany jest uwarunkowaniami
rynkowymi, w tym przede wszystkim zbytem i sygnalizowanym przez klientów
zapotrzebowaniem na danym produkt. Skorygowany przez koszty bezpoĞrednie daje zatem
urealniony obraz kierunków i moĪliwoĞci rozwoju okreĞlonych rodzajów produkcji. Mając
na uwadze dostĊpnoĞü danych, jako cel pracy postawiono sobie zatem nie tyle arbitralne
okreĞlenie pewnych dróg rozwoju polskiego ogrodnictwa, co wykazanie jak róĪnie moĪna
sytuacjĊ tĊ diagnozowaü w oparciu o bardzo ograniczone niestety informacje dotyczące
omawianej branĪy.

Materiaáy i metody
PrzystĊpując do okreĞlenia kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa wykorzystano
raporty i analizy odnoszące siĊ do rynku owoców i warzyw, a takĪe dane statystyczne
pochodzące z GUS, a obejmujące lata 2003 do 2009. W analizach opartych o obliczenia
nadwyĪki bezpoĞredniej postanowiono posáuĪyü siĊ danymi wtórnymi pochodzącymi z
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej - PaĔstwowego Instytutu
Badawczego (IERiGĩ-PIB) w Warszawie. Stosowana przez tĊ jednostkĊ metodyka zgodna
jest z zaleceniami stosowanymi w tym zakresie w UE i traktuje nadwyĪkĊ bezpoĞrednią
jako roczną wartoĞü produkcji uzyskaną z okreĞlonej jednostki powierzchni, najczĊĞciej z
1 ha (ale np. w przypadku grzybów ze 100 m2), pomniejszoną o koszty bezpoĞrednie
poniesione na wytworzenie tej produkcji. Dane na temat nadwyĪek bezpoĞrednich
zdecydowano siĊ uĪyü przede wszystkim ze wzglĊdu na unikalnoĞü niesionych przez nie
informacji, dotyczących takĪe innych, poza owocami i warzywami, rodzajów produkcji
ogrodniczej w Polsce.
W celu unikniĊcia báĊdów rachunkowych wywoáanych záym oszacowaniem
poszczególnych noĞników kosztów, z uwagi choüby na ruch cen czy anomalie pogodowe,
zgodnie z zaleceniami UE przeksztaácono podstawowy rachunek nadwyĪki bezpoĞredniej w
tak zwaną nadwyĪkĊ bezpoĞrednią standardową, bĊdącą Ğrednią z trzech lat (trzech 12miesiĊcznych okresów produkcji odpowiadających latom kalendarzowym lub okresom
produkcyjnym). Uzyskane na tej drodze wspóáczynniki oznaczono skrótem SGM (Standard
Gross Margin), nadając im odpowiednie daty ujĊte w cudzysáowie. I tak, SGM „2000”
odpowiada obliczeniom Ğrednich nadwyĪek bezpoĞrednich dla lat 1999-2001, SGM „2002”
okresowi miĊdzy 2001 a 2003 rokiem, natomiast SGM „2004” latom od 2003 do 2005
[ZiĊtek 2008]. Niestety brak jest dostĊpnych danych do obliczeĔ analogicznego wskaĨnika
w kolejnych latach.
Obliczenia SGM dla poszczególnych regionów dokonuje siĊ w oparciu o podziaá na
konkretne dziaáalnoĞci, tak zwane FSS (Farm Structure Surveys). Dla celów opracowania z
ogólnej zbiorowoĞci wyodrĊbniono 13 typów dziaáalnoĞci ogrodniczej oznaczonych
kodami:
x D14A – warzywa i truskawki w uprawie polowej (w páodozmianie z uprawami
rolnymi),
x D14B – warzywa i truskawki w uprawie polowej, ogrody towarowe (w
páodozmianie z uprawami ogrodniczymi),
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x D15 – warzywa i truskawki pod osáonami,
x D16 – kwiaty i roĞliny ozdobne w uprawie polowej,
x D17 – kwiaty i roĞliny ozdobne pod osáonami,
x D19 – uprawy nasienne i sadzonki,
x D24 – chmiel,
x D34 – zioáa i roĞliny przyprawowe,
x G01 – plantacje drzew i krzewów owocowych ogóáem,
x G05 – szkóáki,
x G06 – inne uprawy trwaáe,
x G07 – uprawy trwaáe pod osáonami,
x I02 – grzyby.
W ramach zgromadzonych danych wtórnych, jak równieĪ opracowaĔ literaturowych,
wykonano analizy jakoĞciowe i iloĞciowe, opierając siĊ zarówno na metodach
deterministycznych, w tym np. na metodzie podstawieĔ áaĔcuchowych, jak równieĪ na
metodach stochastycznych, wykorzystując w tym przypadku przede wszystkim wybrane
sposoby obliczeĔ wchodzące w skáad statystyki opisowej. Przy analizie zmian
zachodzących w rachunkach SGM dla poszczególnych regionów, okresów czasowych i
okreĞlonych rodzajów produkcji ogrodniczej zdecydowano siĊ wskazaü jako
nieodnotowywane do tej pory w statystykach kierunki rozwoju poszczególnych rodzajów
produkcji ogrodniczej.

Tradycyjnie wiodące kierunki polskiej produkcji ogrodniczej
Polska od lat, zarówno przed jak i po wejĞciu do Unii Europejskiej, jest znaczącym w
Ğwiecie producentem i eksporterem soków zagĊszczonych, w tym przede wszystkim soku
jabákowego i mroĪonek, zarówno owocowych jak i warzywnych. Saldo obrotu w handlu
zagranicznym w ich przypadku pozostaje nie tylko dodatnie, ale równieĪ wysokie
(rekordowy okazaá siĊ rok 2008, gdzie dla przetworów owocowych wynosiáo ono 607,7
mln euro, a dla przetworów warzywnych 152,3 mln euro). W roku 2009 odnotowano
niewielki spadek salda obrotów miĊdzynarodowych, gáównie dotyczący przetworów
owocowych. Owoce ĞwieĪe polscy producenci eksportują przede wszystkim do Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Francji, natomiast ĞwieĪe warzywa oprócz Niemiec i Wielkiej Brytanii
takĪe do Holandii [Rynek… 2009].
ChociaĪ na powierzchni nieporównywalnie mniejszej od tej zajmowanej przez
tradycyjną produkcjĊ rolniczą, w latach 2003-2009 w uprawach ogrodniczych dominowaáy
sady owocowe (rys. 1). Nieco mniej zajmowaáa produkcja warzyw gruntowych (35%
ogólnej powierzchni odnotowanej dla caáego dziaáu). Najmniej natomiast, bo zaledwie
21%, byáo plantacji jagodowych.
Proporcje przedstawione na rysunku 1 ulegają jednak znacznym zmianom przy
porównaniach zbiorów w wybranych gaáĊziach produkcji ogrodniczej (rys. 2). Mimo, Īe
uprawiane na zdecydowanie mniejszej powierzchni w stosunku do sadów, to wáaĞnie
warzywa gruntowe komasowaáy 60% caáoĞci odnotowanych w latach 2003-2009 zbiorów
omawianej branĪy. W przypadku plantacji jagodowych, podobnie jak przy porównywaniu
powierzchni upraw, równieĪ zbiory okazaáy siĊ najniĪsze w stosunku do pozostaáych
rodzajów produkcji ogrodniczej.
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Rys. 1. PrzeciĊtna struktura powierzchni gáównych upraw ogrodniczych w Polsce w latach 2003 do 2009, %
Fig. 1. Average structure of main horticultural crops surface in Poland in years 2003-2009, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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Rys. 2. Struktura Ğrednich zbiorów gáównych upraw ogrodniczych w Polsce w latach 2003 do 2009, %
Fig. 2. Average structure of horticultural crops in Poland in the period of 2003-2009, by main crop species, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Na wysokie zbiory warzyw polowych w Polsce w analizowanym okresie skáadaáa siĊ
przede wszystkim udana uprawa kapusty (27%), marchwi jadalnej (19%), cebuli (15%) i
tak zwanych warzyw pozostaáych (16%), w których skáad wchodziáy miĊdzy innymi
pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, saáata i rabarbar (tab. 1). WĞród owoców z drzew
zdecydowanie przewaĪaáy uprawy w sadach jabáoniowych, natomiast na plantacjach
jagodowych identyczne, a jednoczeĞnie najwyĪsze zbiory odnotowano w przypadku
truskawek i porzeczek (po 37%).
Powszechnie dostĊpne parametry okreĞlające wielkoĞü produkcji ogrodniczej, takie
jak powierzchnia czy zbiory, w znacznej mierze rzutujące takĪe na jej wartoĞü,
skoncentrowane są jednak przede wszystkim na owocach i warzywach, pomijając inne

172

gaáĊzie produkcji. Dopiero opublikowane przez FADN zestawienia standardowych
nadwyĪek bezpoĞrednich umoĪliwiają poszerzenie analizy. I choü nie stanowią w peáni
zadowalającego materiaáu badawczego ze wzglĊdu na ograniczenia czasowe, których
dotyczą, poddają w wątpliwoĞü zasadnoĞü dotychczasowego toku myĞlenia związanego z
wiodącymi kierunkami produkcji ogrodniczej w Polsce.
Tabela 1. Struktura zbiorów produktów ogrodniczych w Polsce w latach 2003-2009, %
Table 1. Structure of main horticultural crops in Poland in 2003-2009 by crop species, %
Warzywa
gruntowe, 100%

Udziaá

Sady owocowe, 100%

Udziaá

Plantacje jagodowe,
100%

Udziaá

kapusta

27

jabáka

84

truskawki

37

marchew jadalna

19

Ğliwki

4

porzeczki

37

pozostaáe warzywa

16

gruszki

3

maliny

13

cebula

15

wiĞnie

7

agrest

3

buraki üwikáowe

7

czereĞnie

1

pozostaáe jagodowe

10

ogórki

6

pozostaáe owoce

1

pomidory

5

kalafiory

5

pozostaáe warzywa: pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, saáata, rabarbar i inne; pozostaáe owoce: brzoskwinie,
morele, orzechy wáoskie; pozostaáe jagodowe: aronia, borówka wysoka i inne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Pozostaáe kierunki produkcji ogrodniczej
W ogrodnictwie sposoby wytwarzania produktów bardzo siĊ róĪnią. WystĊpują tu
obok siebie zarówno roĞliny uprawiane w warunkach polowych, w warunkach
kontrolowanych (pod osáonami lub w pieczarkarniach), jak i plantacje trwaáe, a takĪe takie,
których cykl produkcyjny trwa zaledwie kilka tygodni. OdmiennoĞü ta sprowadza siĊ nie
tylko do róĪnej struktury koniecznych do poniesienia nakáadów, ale równieĪ do zmiennej
wysokoĞci cen sprzedaĪy i zakupu Ğrodków produkcji. Porównując jednak same wysokoĞci
nadwyĪek bezpoĞrednich moĪna wskazaü, które z dziaáalnoĞci wykazują siĊ najwyĪszą
opáacalnoĞcią, bez wzglĊdu na dzielące je róĪnice, i jak duĪe są dysproporcje miĊdzy
przychodami a kosztami bezpoĞrednimi kaĪdej z nich.
WysokoĞci standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich na przestrzeni analizowanych
okresów ulegaáy znacznym zmianom nie tylko pomiĊdzy konkretnymi rodzajami
dziaáalnoĞci, ale równieĪ w ich obrĊbie, w poszczególnych regionach kraju. Aby móc
okreĞliü kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce obliczono zmiany wysokoĞci
standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich przypisanych do okreĞlonej dziaáalnoĞci w
kaĪdym z regionów w stosunku do okresu poprzedniego (tabela 2). PoniewaĪ zgodnie z
metodą podstawieĔ áaĔcuchowych wszystkie wspóáczynniki „2000” ustalono jako bazowe,
czyli wynoszące 100%, dla przejrzystoĞci zestawienia zdecydowano siĊ je pominąü.
Miejsca w tabeli 2 zaznaczone kreską poziomą „-„ oznaczono jako te, gdzie zmiana dla
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okreĞlonej dziaáalnoĞci nie zostaáa policzona ze wzglĊdu na brak danych wyjĞciowych z
tego okresu.
Tabela 2. Zmiany wielkoĞci standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich w róĪnych regionach Polski
Table 2. Changes in standard gross margins in different regions of Poland
Lp FSS

Nazwa dziaáalnoĞci

Pomorze i
Mazury (A)

Wielkopolska i
ĝląsk (B)

Mazowsze i
Podlasie (C)

Maáopolska i
Pogórze (D)

„2002” „2004” „2002” „2004” „2002” „2004” „2002” „2004”
1 D14A

Warzywa, truskawki w uprawie
polowej (w páodozmianie z
uprawami rolnymi)

100,0

97,5

100,0

106,2

100,0

99,6

100,0

108,8

2 D14B

Warzywa, truskawki w uprawie
polowej - ogrody towarowe (w
páodozmianie z uprawami
ogrodniczymi)

104,5

99,5

92,9

107,6

88,7

101,5

90,0

110,4

3

D15

Warzywa, truskawki pod
osáonami

106,2

96,9

100,5

96,5

114,7

109,5

105,4

101,7

4

D16

Kwiaty i roĞliny ozdobne w
uprawie polowej

126,1

105,4

126,1

105,4

126,1

105,4

126,1

105,4

5

D17

Kwiaty i roĞliny ozdobne pod
osáonami

162,2

115,5

162,2

115,5

162,2

115,5

162,2

115,5

6

D19

Uprawy nasienne i sadzonki

86,3

142,3

182,7

73,7

103,4

140,4

153,1

90,1

7

D24

Chmiel

97,8

-

97,8

-

97,8

-

97,8

-

8

D34

Zioáa i roĞliny przyprawowe

97,5

178,8

93,8

105,3

130,9

116,3

99,7

281,4

9

G01

Plantacje drzew i krzewów
owocowych - ogóáem

99,8

89,7

85,0

114,4

114,2

87,0

98,8

117,8

10

G05

Szkóáki

109,7

102,5

100,0

107,7

100,0

107,2

122,6

107,6

11

G06

Inne uprawy trwaáe

100,0

115,5

100,0

114,6

100,0

111,1

100,0

117,8

12

G07

Uprawy trwaáe pod osáonami

135,4

-

135,4

0,0

135,4

-

135,4

-

13

I02

Grzyby

82,5

134,3

82,5

134,3

82,5

134,3

82,5

134,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych Polski FADN.

Ponadto przy wyznaczaniu najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju
dziaáalnoĞci ogrodniczej w Polsce skoncentrowano siĊ przede wszystkim na tych rodzajach
produkcji, w których SGM w kaĪdym z analizowanych okresów w stosunku do
poprzedniego rosáa. SytuacjĊ taką odnotowano w skali caáego kraju jedynie przy produkcji
kwiatów i roĞlin ozdobnych w uprawie polowej (D16) i pod osáonami (D17), a takĪe przy
tak zwanych innych uprawach trwaáych (z wyáączeniem plantacji drzew i krzewów
owocowych oraz szkóáek; do grupy tej naleĪą równieĪ uprawy trwaáe pod osáonami, przy
których, mimo przyrostów procentowych, analiza nie moĪe byü zadowalająca ze wzglĊdu
na brak kompletnych danych). Obliczenia zmian SGM zmieniają w zasadniczy sposób
wczeĞniej sformuáowaną, a obowiązującą przez lata, w oparciu o dane GUS, wiedzĊ na
temat wiodących kierunków produkcji ogrodniczej w Polsce. W oparciu o informacje
pochodzące z FADN, z punktu widzenia przedmiotowego (gáównie wielkoĞci, ale równieĪ i
wartoĞci produkcji), w caáej Polsce najbardziej dynamicznie miĊdzy 1999 a 2005 rokiem
rozwijaáy siĊ zatem wcale nie uprawy sadownicze i warzywnictwo polowe, ale produkcja
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kwiatów i roĞlin ozdobnych, a takĪe produkcja z innych niĪ plantacje drzew owocowych
upraw trwaáych (w Polsce są to np. chmielniki i winnice).
Pozostaáe rodzaje dziaáalnoĞci ogrodniczej, dla których odnotowano coroczne
przyrosty wielkoĞci SGM wykazywaáy koncentracjĊ lokalną. I tak, plantacje warzyw i
truskawek w uprawie polowej(w páodozmianie z uprawami rolnymi) rozwijaáy siĊ przede
wszystkim w Wielkopolsce i na ĝląsku, a takĪe w Maáopolsce i na Pogórzu. Pod osáonami
warzywa i truskawki uprawiane byáy z rosnącym zaangaĪowaniem jedynie na Mazowszu i
Podlasiu, a takĪe w Maáopolsce i na Pogórzu. Dynamiczny rozwój plantacji zióá i roĞlin
przyprawowych odnotowano przede wszystkim na Mazowszu i Podlasiu. Mazowsze i
Podlasie to takĪe region rozwijających siĊ upraw nasiennych i sadzonek. Z kolei w
Maáopolsce i na Pogórzu, oprócz juĪ wymienionych, dynamicznie wzrastaáa liczba i
wielkoĞü szkóáek. Niemalejącym zainteresowaniem produkcja szkóákarska cieszyáa siĊ
równieĪ na przestrzeni analizowanego okresu na Pomorzu i Mazurach.
Pozostaáe rodzaje dziaáalnoĞci charakteryzowaáy siĊ duĪą fluktuacją wysokoĞci
osiąganych standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich co mogáo byü spowodowane
wycofywaniem siĊ producentów z okreĞlonych rodzajów upraw albo dopiero ich
rozwijaniem.

Podsumowanie
Warunkiem poprawnego wyznaczenia kierunków rozwoju jakiejkolwiek dziaáalnoĞci
gospodarczej jest wáaĞciwe zastosowanie odpowiednio dobranych kryteriów. W inny
sposób bowiem rozwijają siĊ dziaáalnoĞci rolnicze, w tym ogrodnicze, w odmienny
dziaáalnoĞci wchodzące w skáad pozostaáych sektorów gospodarki.
Ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü danych statystycznych produkcja ogrodnicza najbardziej
znana i najczĊĞciej analizowana bywa w czĊĞci dotyczącej produkcji owoców i warzyw.
Ogrodnictwo polskie sáynie przede wszystkim z produkcji sadowniczej (gáównie jabáek), a
jest znaczącym eksporterem koncentratu soku jabákowego. Pozostaáe owoce w postaci
ĞwieĪej trafiają gáównie na rynki lokalne, natomiast na miĊdzynarodowe wysyáane zostają
w postaci mroĪonek. WĞród warzyw mamy znaczącą pozycjĊ jako producenci kapusty,
marchwi jadalnej, cebuli i warzyw tak zwanych pozostaáych, które jednak najczĊĞciej
opuszczają nasz kraj w postaci przetworzonej. Wydawaáoby siĊ zatem, Īe dziaáalnoĞci te
powinny byü wiodące wĞród licznych innych rodzajów produkcji ogrodniczej w Polsce.
Przeprowadzone jednak analizy wielkoĞci i zmian standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich
dla poszczególnych, wyodrĊbnionych w Polskim FADN, a zgodnych z metodyką
stosowaną w UE, ogrodniczych typów produkcyjnych wykazują co innego.
W artykule wykazano, Īe najbardziej dynamicznie na terenie caáej Polski na
przestrzeni lat 1999-2005 rozwijaáa siĊ uprawa polowa i pod osáonami kwiatów ciĊtych i
roĞlin ozdobnych (wedáug GUS udziaá procentowy tych rodzajów produkcji oscylowaá w
áącznym eksporcie produktów roĞlinnych do 2008 roku zaledwie w okolicy 5%), a takĪe
upraw trwaáych innych niĪ sady owocowe. Poza tym, zróĪnicowane regionalnie, rozwijają
siĊ uprawy warzyw i truskawek pod osáonami, hodowla nasion i sadzonek, a takĪe szkóáek.
Pozostaáe rodzaje upraw ogrodniczych wykazywaáy duĪą zmiennoĞü w wielkoĞciach
osiąganych standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich, co skáania do skrupulatnego
analizowania tego zjawiska w przyszáoĞci. Warto równieĪ podnieĞü kwestiĊ koniecznoĞci
wáączenia tych typów produkcji do bazy zbieranych i opracowywanych danych
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statystycznych tak, aby FADN, który publikuje obliczenia wáasne na podstawie zebranych
danych z ogromnym opóĨnieniem, nie uniemoĪliwiaá uzyskania nie tylko peániejszych, ale i
aktualnych informacji o sytuacji caáego sektora ogrodniczego, a nie tylko jego wycinka.
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Czy spekulacje finansowe wpáywają na miĊdzynarodowe ceny
towarów rolno-ĪywnoĞciowych?
Have financial speculations an impact on international prices of
agri-food commodities?
Synopsis. W latach 2007-2008 zaobserwowano w skali Ğwiatowej drastyczny wzrost cen ĪywnoĞci
oraz surowców rolnych. Analiza szeregu czasowego globalnych cen od stycznia 1990 do kwietnia
2010 wskazuje, Īe tempo ich zmian w latach 2007-2008 w przypadku wielu grup towarowych
wyraĨnie przewyĪszaáo Ğrednią miesiĊczną stopĊ wzrostu dla caáego okresu. Za wyjątkowym
krótkookresowym wzrostem staáo przypuszczalnie wiele przyczyn. W opracowaniu podjĊto próbĊ
odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób inwestycje finansowe przyczyniáy siĊ do tego zjawiska.
Dane zaczerpniĊto z bazy FAO oraz raportów Komisji ds. Obrotu Kontraktami Futures na Surowce w
USA.
Sáowa kluczowe: inwestycje finansowe, surowce rolne, ceny, indeksy towarowe.
Abstract. In years 2007-2008, prices of food and agricultural products surged dramatically all round
the world. The time series analysis of monthly global prices from 1990 through April 2010 shows that
prices for several commodity groups in 2007-2008 outpaced long-run price increases, suggesting
many factors attributed to this phenomenon. This study tries to answer the question whether and how
financial investments have affected those increases. The data for the study were obtained from FAO,
US Commodity Futures Trading Commission and other public financial information.
Key words: financial investments, agricultural commodities, prices, commodity indexes.

WstĊp
WaĪnym osiągniĊciem ewoluującego Ğwiata finansów, zwáaszcza z punktu widzenia
inwestora indywidualnego, jest upowszechnienie dostĊpu do inwestycji w coraz szerszą
gamĊ aktywów. Wraz z rozwojem rynków finansowych i gieád ciągle podąĪa oferta domów
maklerskich i banków oraz rozwój usáug dla inwestorów [ĩelazek 2008; Dyląg 2009; Arent
2010; KrasoĔ 2010].
WĞród alternatywnych segmentów rynku istotną rolĊ peánią surowce, w tym
pochodzenia rolniczego, w które inwestuje siĊ, miĊdzy innymi, za pomocą kontraktów
terminowych. Kontrakty te stanowią nie tylko rodzaj zabezpieczenia przyszáych
zobowiązaĔ i naleĪnoĞci na rynku rzeczywistym (fizycznym) czy formĊ hazardu, ale teĪ
niezwykle przydatne narzĊdzie w zróĪnicowanym portfelu inwestycyjnym.
Fundusze inwestycyjne umoĪliwiają obecnie inwestorom indywidualnym wejĞcie na
rynek surowcowy za pomocą funduszy indeksowych odnoszących siĊ do koszyka
1
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kontraktów terminowych na kilka, kilkanaĞcie, a nawet kilkadziesiąt surowców. Indeksy
towarowe i fundusze są szczególnym obiektem zainteresowania w niniejszym opracowaniu.
Inwestorzy indywidualni, skupieni na pomnaĪaniu swojego kapitaáu, czĊsto mogą nie
zdawaü sobie sprawy z tego, Īe ich oszczĊdnoĞci wykorzystuje siĊ do spekulacji na
miĊdzynarodowych rynkach towarowych, co w rezultacie moĪe prowadziü do destabilizacji
tych rynków oraz ich oderwania od podstaw fundamentalnych realnej gospodarki.
Spekulantów obwinia siĊ, miĊdzy innymi, za ostatni globalny kryzys ĪywnoĞciowy w
latach 2007-2008, objawiający siĊ drastycznym wzrostem cen podstawowych produktów
rolnych i ĪywnoĞci, a w konsekwencji ograniczeniem dostĊpu do niej przez najuboĪszą
ludnoĞü niemal we wszystkich krajach Ğwiata. Kryzys ten wywoáaá w wielu paĔstwach
zamieszki i protesty uliczne w odpowiedzi na zagroĪenie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
[ĝwierczyĔska 2008].

Cel, metody i Ĩródáa badaĔ
W piĞmiennictwie na temat czynników wpáywających na ksztaátowanie siĊ
Ğwiatowych cen produktów rolnych dominują analizy fundamentalne, objaĞniające
sektorowe i makroekonomiczne przyczyny zmian popytu i/lub podaĪy, a w konsekwencji
cen [ĝwierczyĔska 2008; Roache 2009]. W literaturze obcojĊzycznej coraz czĊĞciej,
zwáaszcza pod wpáywem ostatniego globalnego kryzysu ĪywnoĞciowego i finansowego,
podkreĞla siĊ rolĊ inwestycji oraz spekulacji finansowych we wzrostach i spadkach cen
surowców rolnych i ĪywnoĞci [Leuthold 1983; Stewart 2008; Sanders i in. 2010].
Celem podstawowym badaĔ byáo wyszukanie dowodów empirycznych na istnienie
związku pomiĊdzy rozwojem i aktywnoĞcią inwestycyjną funduszy a cenami towarów
rolnych na rynkach kasowych (spot) i terminowych. Dodatkowe cele obejmowaáy
okreĞlenie zmiennoĞci Ğwiatowych cen surowców rolnych oraz ĪywnoĞci w latach 19902010 oraz przedstawienie wybranych indeksów towarowych z ekspozycją na koszyk
zawierający surowce rolne.
Zastosowano metodĊ opisową oraz ekonometryczno-statystyczną. Do przedstawienia
zmian cen w czasie wykorzystano stopy wzrostu (ĞredniomiesiĊczne z szeregu liczącego
244 obserwacji) oraz klasyczne miary zmiennoĞci, tj. odchylenie standardowe i
wspóáczynnik zmiennoĞci. Dane Ĩródáowe pochodzą z bazy statystycznej FAO (indeksy
nominalnych cen ĪywnoĞci i surowców rolnych wyraĪonych w USD), raportów Komisji ds.
Obrotu Kontraktami Futures na Surowce (US Commodity Futures Trading Commission,
CFTC) (kontrakty terminowe, bĊdące przedmiotem obrotu na gieádach towarowych w
USA) oraz z publikacji banków i funduszy inwestycyjnych (indeksy towarowe).

Inwestycje w surowce i oparte na nich instrumenty finansowe
Surowce i bazujące na nich instrumenty finansowe czĊsto uwaĪa siĊ obecnie za
alternatywne instrumenty inwestycyjne. RóĪnią siĊ one znacznie od klasycznych papierów
wartoĞciowych (obligacji, akcji) przede wszystkim tym, Īe nie przynoszą staáych dochodów
(odsetek, dywidendy), ale za to oferują moĪliwoĞü dywersyfikacji portfela w szerszym
zakresie.
Inwestycje w towary, jako nową klasĊ aktywów inwestycyjnych, są zjawiskiem doĞü
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nowym, dynamicznie rozwijającym siĊ w ciągu ostatnich dwóch dekad, szczególnie szybko
w ostatniej dekadzie, kiedy pojawiáo siĊ wiele produktów strukturyzowanych opartych na
tym instrumencie. ħródáem Ğrodków finansowych (funduszy) zasilających ten rynek są
gáównie inwestorzy instytucjonalni (np. prywatne i publiczne fundusze emerytalne, firmy
ubezpieczeniowe, przedsiĊbiorstwa), ale równieĪ inwestorzy indywidualni.
Dlaczego surowce uwaĪane są przez inwestorów za atrakcyjne aktywa inwestycyjne,
skoro mogą oni zarabiaü na akcjach lub obligacjach? OtóĪ dlatego, Īe uzupeánienie portfela
inwestycyjnego o pozycje oparte na surowcach (takie jak np. kontrakty towarowe, akcje
spóáek, których profil dziaáalnoĞci skupiony jest na surowcach, jednostki funduszy, które
wpáacone skáadki lokują w kontrakty terminowe na surowce) pozwala na znaczne
ograniczenie ryzyka portfela inwestycyjnego. Podczas inflacji, zwáaszcza nieoczekiwanej,
nastĊpuje z reguáy spadek cen akcji i obligacji, ale wzrastają ceny surowców. DziĊki niskiej
korelacji cen surowców z pozostaáymi klasami aktywów2 wzrasta stosunek oczekiwanego
zysku do podejmowanego ryzyka.
JeĞli chodzi o rozwój transakcji terminowych na produkty rolne, klasyk teorii rynków
finansowych Holbrook Working w serii swoich prac [1953, 1960, 1962] przekonywaá, Īe
mają one przede wszystkim charakter transakcji hedgingowych3. Working zasadniczo nie
zgadzaá siĊ z Keynesa teorią ceny deportowej (backwardation price) kontraktów
terminowych4 (rys. 1A, aneks). Wedáug teorii deportu [Keynes 1930] uczestnicy rynku
podejmujący krótkie strategie zabezpieczające (short hedge), czyli sprzedawcy kontraktów
terminowych (rolnicy) ustalają ceny tych kontraktów poniĪej ceny spot, aby, w
oczekiwaniu wzrostu cen kontraktów do momentu ich wygaĞniĊcia, zapewniü
ubezpieczenie cen sprzedawanych przez siebie produktów na wypadek ich spadku. Wedáug
Workinga podmioty zabezpieczające siĊ (hedgerzy) mogą wystĊpowaü po dwóch stronach
rynku (podaĪy i popytu), a sam hedging zasadniczo nie jest techniką ograniczania ryzyka a
spekulowaniem bazą (speculation in the basis), które pozwala handlowcom i dealerom
dysponującym informacją na czerpanie zysków dziĊki wiedzy na temat przyszáych zmian
bazy (podstawy), tzn. róĪnicy pomiĊdzy cenami w transakcjach natychmiastowych (spot) i
terminowych. Motyw dziaáania spekulantów moĪna w prosty sposób zinterpretowaü jako
dąĪenie do osiągania nadzwyczajnych (ponadprzeciĊtnych) zysków na korzystnych
trendach cenowych (kupują, gdy oczekują wzrostu cen, sprzedają, gdy oczekują ich
spadku).
Od czasów pionierskich prac Workinga nastąpiáa ogromna zmiana charakteru i
struktury rynków terminowych. BranĪa finansowa rozwinĊáa szereg instrumentów
umoĪliwiających osobom fizycznym i instytucjom inwestowanie w produkty rolne bez
koniecznoĞci ich fizycznej dostawy i wymiany. Domanski i Heath [2007] zjawisko to
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Wiele badaĔ empirycznych [np. Gorton i Rouwenhorst 2006] potwierdza, Īe stopa zwrotu z inwestycji
towarowych jest ujemnie skorelowana ze stopą zwrotu z obligacji i akcji oraz dodatnio skorelowana ze stopą
inflacji. Innymi sáowy, dochody z inwestycji w surowce i produkty mają tendencjĊ do wzrostu w czasie, kiedy
zyski z inwestycji w obligacje i akcje spadają, oraz w okresie wzrostu stopy inflacji.
3
Hedging w powszechnym znaczeniu polega na ograniczeniu wpáywu niepoĪądanych zmian cen aktywów na
wyniki finansowe (dochody) przy wykorzystaniu transakcji na rynku kasowym bądĨ terminowym.
4
Backwardation oznacza ujemną róĪnicĊ miĊdzy notowaniami danego waloru w transakcjach terminowych i
transakcjach natychmiastowych (dyskonto na cenie terminowej). Dla lepszego zrozumienia zachowania siĊ cen
kontraktów terminowych czytelnik jest odsyáany do rysunku 1A w aneksie.
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okreĞlają jako ufinansowienie, finansjeryzacjĊ5 rynków towarowych. W jej wyniku od
początku obecnego wieku obserwuje siĊ drastyczne pogáĊbianie siĊ rozpiĊtoĞci miĊdzy
przyrostem obrotów na rynku papierów wartoĞciowych pochodnych na towary a
przyrostem Ğwiatowej produkcji towarów bazowych. W latach 2002-2008 liczba otwartych
kontraktów terminowych na gieádach towarowych wzrosáa o 170%, a wolumen obrotów
derywatami 20-30-krotnie przekraczaá wolumen fizycznej produkcji wielu surowców.
Podobny trend wystĊpowaá na rynku pozagieádowym over-the-counter (OTC) [Domanski i
Heath 2007; Redrado i in. 2008].
Gwaátowny wzrost cen surowców rolnych i ĪywnoĞci, towarzyszący malejącej ich
produkcji, jest dobrą wiadomoĞcią dla inwestorów, przyciąganych do sektora przez kuszące
oferty instytucji finansowych i nagáówki prasowe typu: „Najlepiej inwestowaü w rolnictwo,
bo Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci ostro zwyĪkują”, „Spadki na gieádzie? Zainwestuj w surowce”,
„Nadchodzi czas na miĊsne inwestycje”, „Towary szansą na zysk”, „Kup Pan Indeks” itp.
Do popularnych, relatywnie máodych instrumentów finansowych naleĪą na przykáad
swapy6 na rynku OTC, fundusze EFT (exchange-traded funds), czy papiery wartoĞciowe
ETN (exchange-traded notes), wszystkie poáączone z popularnymi indeksami towarowymi,
takimi jak Goldman Sachs Commodity Index [TrĊtowska 2009].

Tendencje globalne zmian cen ĪywnoĞci i surowców rolnych
Przyglądając siĊ indeksom cen FAO (rys. 1) w wystĊpujących w okresie lat 1990-2010
zauwaĪa siĊ, Īe Ğwiatowe nominalne ceny ĪywnoĞci i produktów rolnych charakteryzuje
niestabilnoĞü w czasie.
Rynki rolne są jednak z natury wyjątkowo niestabilne [Ezekiel 1938; Koning i Mol
2009]. To, co wydaje siĊ szczególne w pokazanym szeregu czasowym, to fluktuacje cen
wokóá rosnącego trendu (poza cenami miĊsa) oraz ich drastyczny wzrost w latach 20072008, który okreĞla siĊ jako zjawisko tzw. baĔki cenowej, mającej, zdaniem wielu
ekspertów, charakter spekulacyjny.
W latach 1990-2010 ceny ĪywnoĞci wzrastaáy w Ğrednim miesiĊcznym tempie
równym 0,16%, co przekáada siĊ na áączny ich przyrost o 38%. Wzrost cen miĊsa,
produktów mlecznych, zbóĪ (w tym ryĪu), olejów oraz cukru wynosiá odpowiednio 7%,
79%, 38%, 87% i 15% (tab. 1). Przy porównaniu krótkookresowej (2007-2008) i
dáugookresowej (1990-2010) dynamiki cen widaü, Īe w wyodrĊbnionym podokresie
ĞredniomiesiĊczna stopa ich wzrostu byáa kilkakrotnie (ĪywnoĞü, zboĪa, cukier) lub
kilkanaĞcie razy (miĊso) wyĪsza od stopy dáugookresowej. W wyodrĊbnionych dwóch
latach zmiennoĞü cen (mierzona wspóáczynnikiem zmiennoĞci) byáa niĪsza niĪ w caáym
okresie. Jednak z obliczeĔ FAO wynika, Īe w kwietniu 2008 r. zmiennoĞü cen kukurydzy
byáa o 30% a soi o 40% wyĪsza od tej, która nastąpiáaby wyáącznie pod wpáywem zmian
fundamentalnych na rynku [FAO... 2008].
5

Finansjeryzacja (financialization) jest to proces przesuwania siĊ punktu ciĊĪkoĞci gospodarki ze sfery produkcji
do sfery finansów lub inaczej eksplozywny wzrost rynków finansowych i ich oderwanie siĊ od realnej gospodarki.
Szerzej na jej temat w interesującym artykule Fostera [2008].
6
Swap towarowy to transakcja, w której strony zobowiązują siĊ do wymiany w ustalonym terminie okresowych
páatnoĞci od iloĞci danego towaru (grupy towarów), naliczanych na podstawie ich cen. Jedna strona zobowiązuje
siĊ páaciü staáą cenĊ, druga zmienną. Nie ma fizycznej wymiany towarów bĊdących przedmiotem transakcji.
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Wyznaczone liniowe funkcje trendu dla caáego okresu: ĪywnoĞü: y = 0,1907x + 92,77 (R2 = 0,26); miĊso:
y = -0,0421x + 115,73 (R2 = 0,05); zboĪa: y = 0,2889x + 82,26 (R2 = 0,27); produkty mleczne:
y = 0,4202x + 63,16 (R2 = 0,48); oleje: y = 0,3168x + 72,26 (R2 = 0,30); cukier: y = 0,16x + 130,72 (R2 = 0,05).
Rys. 1. MiesiĊczne indeksy cen grup towarowych wedáug FAO w latach 1990-2010 (2002-2004=100)
Fig. 1. Monthly FAO price indices for selected commodity groups in the period 1990-2010 (2002-2004=100)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAO.

WĞród gáównych czynników fundamentalnych, które miaáy przyczyniü siĊ do “górki
cenowej” w 2008 r. wymienia siĊ, miĊdzy innymi, wzrost Ğwiatowego popytu na ĪywnoĞü,
wzmaganego przez dynamicznie rozwijające siĊ gospodarki (zwáaszcza azjatyckie) oraz
wycofywanie ziemi spod upraw ĪywnoĞciowych na rzecz roĞlin energetycznych. Co
ciekawe, spadki cen po 2008 r. wyjaĞnia siĊ zjawiskami odwrotnymi [Abbott i in. 2009],
mimo iĪ zarówno wzrost popytu konsumpcyjnego, jak i rozwój produkcji biopaliw
naleĪaáoby raczej uznaü za procesy dáugookresowe niĪ zjawiska o charakterze
przejĞciowym.
Spekulanci z reguáy podąĪają za ruchem cen na rynku zgodnie z powiedzeniem „trend
jest twoim przyjacielem” (the trend is your friend). JeĞli jednak oczekiwania nie są
racjonalne a ekstrapolacyjne (adaptacyjne), czyli formuáowane na podstawie informacji o
danej zmiennej w przeszáoĞci, moĪliwe jest kreowanie trendu przez spekulacje. Zakáadając,
Īe w zwyĪkującej tendencji cen towaru zawiera siĊ skáadnik losowy, spekulanci mogą
odbieraü to jako zapowiedĨ nadchodzącej zmiany w trendzie i sygnaá do kupna przed
ostatecznym odwróceniem (szczytem) trendu. Dalszy wzrost cen moĪe przyciągnąü
kolejnych spekulantów podąĪających za trendem, mających nadziejĊ, Īe zdąĪą wycofaü siĊ
z rynku przed ostatecznym zaáamaniem siĊ cen. W ten sposób mogą oni wpáynąü na
przebieg trendu.
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Tabela 1. Dáugookresowa i krótkookresowa zmiennoĞü cen grup towarowych wedáug FAO, lata 1990-2010
Table 1. Long- and short-term variability in FAO commodity group prices, 1990-2010
ĩywnoĞü

MiĊso

Indeks 1/1990

110,3

118,2

Indeks 4/2010

161,8
4,70

WskaĨnik

Produkty
mleczarskie

ZboĪa

Oleje

Cukier

93,1

106,5

72,5

201,5

126,7

204,3

155,1

173,5

234,2

4,77

4,53

4,67

4,28

5,31

1990-2010

Ln indeksu 1/1990
Ln indeksu 4/2010

5,08

4,84

5,32

5,04

5,16

5,46

38,27

6,98

78,56

37,60

87,24

15,04

0,16

0,03

0,32

0,15

0,36

0,06

26,35

12,87

42,97

38,90

40,57

51,24

0,23

0,12

0,37

0,33

0,37

0,34

Indeks 1/2007

130,9

108,4

146,3

143,8

130,8

155,4

Indeks 12/2008

143,3

121,8

142,0

174,3

126,4

166,7

Przyrost cen/1 1990-2010 (%)
ĝredniomiesiĊczna stopa wzrostu cen (%)
Odchylenie standardowe indeksu
Wspóáczynnik zmiennoĞci indeksu

2007-2008

Ln indeksu 1/2007

4,87

4,69

4,99

4,97

4,87

5,05

Ln indeksu 12/2008

4,97

4,80

4,96

5,16

4,84

5,12

Przyrost cen/1 2007-2008 (%)

9,06

11,67

-2,96

19,24

-3,44

7,07

ĝredniomiesiĊczna stopa wzrostu cen (%)
Odchylenie standardowe indeksu
Wspóáczynnik zmiennoĞci indeksu

0,39

0,51

-0,13

0,84

-0,15

0,31

29,12

9,9

42,04

49,06

53,83

22,51

0,17

0,08

0,19

0,24

0,27

0,14

1/

Przyrost cen wyznaczony jako róĪnica miĊdzy logarytmami naturalnymi indeksów, nastĊpnie pomnoĪona przez
100. Indeksy cen (w USD) z kwotowaĔ miĊdzynarodowych, podstawa staáa (lata 2002-2004=>100).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAO.

Inwestowanie instytucjonalne w indeksy rynku towarowego
Detaliczni inwestorzy z reguáy delegują decyzje o alokacji swoich aktywów
profesjonalistom. Czynią to albo ze wzglĊdu na wymogi prawne (np. w przypadku
obowiązkowych funduszy emerytalnych), albo w przekonaniu, Īe ci drudzy dysponują
wiĊkszą wiedzą i informacją na temat funkcjonowania rynku finansowego, lub teĪ z
powodu braku czasu i zasobów niezbĊdnych do zarządzania swoim kapitaáem. Inwestorzy
instytucjonalni, czyli wyodrĊbnione prawnie podmioty (instytucje), które powierzony
kapitaá lokują na rynku finansowym (gáównie kapitaáowym), są w stanie stosowaü bardziej
wyrafinowane techniki inwestycyjne niĪ amatorzy. Muszą oni rywalizowaü miĊdzy sobą o
zdobycie klientów, a ci, którzy osiągają sáabsze od konkurentów wyniki (stopy zwrotu)
mogą utraciü udziaá w rynku. Stąd decyzje inwestycyjne podmiotów instytucjonalnych
zaleĪą gáównie od wzglĊdnych wobec konkurentów, a nie absolutnych wyników, chociaĪ te
drugie równieĪ nie są bez znaczenia. Froot i wspóáautorzy [1992] uwaĪają, Īe prowadzi to
do instytucjonalnego naĞladownictwa (zachowaĔ stadnych), które polega na tym, Īe
instytucje inwestycyjne odnoszą swoje wyniki zarządzania aktywami do tzw. benchmarku,
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czyli powszechnego indeksu, na którym siĊ wzorują, tak ukáadając swój portfel
inwestycyjny, by z wiĊkszą lub mniejszą dokáadnoĞcią odzwierciedlaá on ruchy indeksu. W
konsekwencji, alokacje aktywów przez poszczególnych inwestorów tylko nieznacznie
odbiegają od tej w indeksie. Idiosynkratyczna (specyficzna) alokacja moĪe wystĊpowaü w
przypadku nowych graczy, którzy podejmują ryzyko w celu przyciągniĊcia funduszy, czy
teĪ w przypadku nielicznych funduszy powiązanych z funduszami o niekwestionowanej
reputacji, takimi, jak np. Berkshire Hathaway naleĪący do Warrena Buffeta.
Tabela 2. Porównanie wybranych indeksów towarowych z alokacją w produkty rolnicze
Table 2. Comparison of selected commodity indexes including allocation to agriculture and livestock
Cecha indeksu

Reuters
/Jefferies
CRB
Index
(RJ/CRB)

Rok powstania
Liczba
komponentów
(2009), w tym:
rolnictwo
Īywiec
Ċnergia
metale szlachetne
metale przemysáowe
Rok obowiązywania
2007
2008
2009, w tym:
pszenica CBT
pszenica KCBT
kukurydza
soja
olej sojowy
baweána
cukier
kawa
kakao
2007
2008
2009, w tym:
Īywiec woáowy
tusze wieprzowe
bydáo opasowe

7,00
7,00
7,00
6,00
1,00
-

Rogers
International
Commodity
Index
(RICI)

DowJones-AIG
Commodity
Index
(DJAIG)

S&P
Goldman
Sachs Commodity Index
(SPGSCI)

1957 (2005)1

1998

1998

1991

Deutsche
Bank
Liquid
Commodity Index
(DBLCI)
2003

19

36

19

24

6

8
2
4
2
3
34,00
34,00
34,00
1,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
1,00

18
7
8
2
2
3
6
4
6
4
2
2
6
4
5
Wagi komponentu rolnictwo w indeksie (%)
31,90
30,20
13,10
31,90
28,43
12,58
31,90
29,23
17,65
7,0
4,8
4,5
1,0
4,75
5,72
4,85
3,25
7,60
3,00
2,17
2,88
4,20
2,77
0,96
2,00
2,99
2,02
2,00
2,97
0,87
0,66
Wagi komponentu Īywiec w indeksie (%)
3,00
9,20
5,00
3,00
8,50
4,16
3,00
6,65
6,37
2,00
4,29
3,45
1,00
2,40
2,26
0,66

2
0
2
1
1
22,5
22,5
22,5
5,625
5,625
5,625
5,625
-

ObjaĞnienia: CBT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade. 1/ W 2005 r. nastąpiáa zmiana
metodologii kalkulowania indeksu Reuters/Jefferies CRB.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [Powershares… 2007], [Schneeweis i in. 2008] oraz informacji z portali
finansowych.
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Indeksy surowcowe (towarowe) stanowią benchmarki dla funduszy hedgingowych
oraz indeksowych (np. ETF) inwestujących w ten segment rynku kapitaáowego7. Fundusze
indeksowe funkcjonują na zasadzie replikacji, która polega na skomponowaniu koszyka
aktywów funduszu o podobnej naturze do tych wchodzących w skáad naĞladowanego
indeksu i z reguáy na doáączeniu transakcji wymiany (swap) z innym podmiotem (np.
bankiem inwestycyjnym). Inwestor zamienia inwestowaną sumĊ na wartoĞü indeksu.
Inwestor zajmuje pozycjĊ dáugą (long) w indeksie, a dostawca indeksu (zwykle bank
inwestycyjny) pozycjĊ krótką (short). Dostawca indeksu inwestuje w towarowe kontrakty
terminowe by kompensowaü (ograniczyü) ekspozycjĊ na ryzyko. Tabela 2 prezentuje piĊü
tradycyjnych indeksów towarowych, a wĞród nich indeks Reuters/Jefferies CRB uznawany
za najpopularniejszy barometr koniunktury rynków towarowych.
Produkty rolne miaáy zróĪnicowany wpáyw na wartoĞü przedstawionych indeksów,
najwiĊkszy w przypadku Reuters/Jefferies CRB, w którym áącznie posiadaáy 41% udziaáu.
W pozostaáych indeksach najwaĪniejsze surowce rolne stanowiáy doĞü istotne uzupeánienie
do paliw (zwáaszcza ropy) oraz metali przemysáowych.
Wiele indeksów ma ekspozycjĊ wyáącznie na produkty rolne. Jednym z nich jest
Deutsche Bank Agriculture Index, na którym bazuje PowerShares DB Agriculture Fund
zaáoĪony 31 stycznia 2007 r. Indeks opiera siĊ na koszyku skonstruowanym z 11
produktów (kukurydza 12,5%, soja 12,5%, pszenica 6,25, pszenica Kansas 6,25%, cukier
12,5%, kakao 11,11%, kawa 11,11%, Īywic woáowy 12,5%, bydáo tuczne 4,17% oraz
chuda wieprzowina 8,33%)8. Inny przykáad reprezentuje Rogers International Commodity
Index Agriculture RICI®-ASM (utworzony 31 listopada 2004 r.), który mierzy wahania
cen 21 kontraktów terminowych na surowce rolne. Wagi poszczególnych surowców w
wartoĞci indeksu mają odzwierciedlaü strukturĊ ich wykorzystania w skali Ğwiatowej (w
krajach rozwiniĊtych i rozwijających siĊ) oraz páynnoĞü kontraktów.
W 2008 r. na wiĊkszoĞci rynków towarowych nastąpiá gwaátowny zwrot koĔczący
kilkuletnią hossĊ. Przykáadowo, w 2003 r. indeks Reuters/Jefferies CRB miaá wartoĞü okoáo
180, a latem 2008 r. aĪ 460 punktów. Od tego czasu w ciągu kilku miesiĊcy indeks straciá
blisko poáowĊ wartoĞci (prawie 200 punktów), powracając do poziomu sprzed czterech lat.
Taka dynamika stanowi jeden z wielu przykáadów wyjątkowych zmian, jakie w 2008 r. dla
wielu inwestorów okazaáy siĊ szokiem.
Poszukując przyczyn takiej zmiany indeksów trzeba mieü na uwadze spekulacyjne
wypaczenia ich wycen przed 2008 r. Na gieády towarowe napáynĊáa pokaĨna fala gorącego
kapitaáu (m. in. z rynku hipotecznego), nierzadko odrywającego notowania od
fundamentów. ZwiĊkszyáy siĊ korelacje miĊdzy odmiennymi kategoriami towarów.
Zarówno podczas powstawania baniek spekulacyjnych, jak teĪ na fali póĨniejszego
zaáamania ceny surowców zmieniaáy siĊ w podobnym tempie, podwaĪając argumenty o
ksztaátowaniu siĊ ich cen pod wpáywem zmian fizycznego popytu i podaĪy towarów
[Wróbel 2009].
CzĊĞü funduszy lojalnie ostrzega potencjalnych inwestorów, Īe mają one charakter
spekulacyjny i bardzo wysoką ekspozycjĊ na ryzyko. Przykáadowo, w prospekcie funduszu
pod nazwą The PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, który naĞladuje indeks
7

Jednostki (udziaáy) czĊĞci takich funduszy są notowane na gieádach Ğwiatowych (np. NYSE, London Stock
Exchange, Deutsche Borse - Xetra itp.).
8
W nawiasie podano wagi bazowe (pierwotne), które zmieniane są corocznie w listopadzie w zaleĪnoĞci od zmian
cen kontraktów terminowych na produkty na gieádach.
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znajduje siĊ uwaga, Īe nabywcy udziaáów w tym funduszu mogą straciü wszystkie lub
wiĊkszoĞü ulokowanych w nim pieniĊdzy.
Tabela 3. Struktura liczby otwartych kontraktów terminowych na rynkach towarowych (pozycje dáugie/strona
popytowa) w latach 1998 i 2008
Table 3. Commodities futures markets distribution of open contracts (long position/demand side) in 1998 and 2008
Towar

Kakao
Kawa
Kukurydza
Olej sojowy
Soja
Cukier
Pszenica
Pszenica
Kansas
Bydáo tuczne
Tusze
wieprzowe
(chuda wieprz.)
ĩywiec woáowy

Rok

1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998

Udziaá kontraktów, %
spekulacyjnych (S)
zabezpieczających
rzeczywiste kontrakty –
tradycyjnych
indeksowych
hedging (H)
(St)
(Si)
89
33
81
26
87
41
73
46
87
30
87
38
68
17
86
37
52
17
57

9
48
18
35
9
24
27
22
11
28
9
19
21
20
5
32
37
53
28

2
19
2
39
4
35
0
32
2
42
3
43
11
64
8
31
10
30
16

Relacje udziaáu
S/H

Si/St

0,1
2,0
0,2
2,8
0,1
1,4
0,4
1,2
0,1
2,3
0,1
1,6
0,5
4,9
0,2
1,7
0,9
4,9
0,8

0,2
0,4
0,1
1,1
0,4
1,5
0,0
1,5
0,2
1,5
0,3
2,3
0,5
3,2
1,6
1,0
0,3
0,6
0,6

2008
18
20
63
4,6
3,2
1998
68
24
9
0,5
0,4
2008
13
24
63
2,6
6,7
Olej opaáowy
1998
88
2
10
0,1
5,0
2008
37
16
47
1,7
2,9
Ropa naftowa
1998
84
4
12
0,2
3,0
WTI
2008
59
10
31
0,7
3,1
Benzyna
1998
80
4
16
0,3
4,0
2008
41
20
39
1,4
2,0
Gaz naturalny
1998
90
3
7
0,1
2,3
2008
62
10
28
0,6
2,8
ĝrednia
1998
79
14
7
0,3
0,5
2008
34
26
40
1,9
1,5
ObjaĞnienia: ropa naftowa WTI (Western Texas Intermediate), lekka ropa przerabiana gáównie na zachodnim
wybrzeĪu USA i w Zatoce MeksykaĔskiej, pozycja dáuga to pozycja zajĊta przez kupno instrumentu finansowego;
inwestor liczy na wzrost ceny aktywa bazowego (towaru) oraz kursu kontraktu.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportów US CFTC [Commitments… 2010].
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Spekulacje na terminowym rynku towarów rolnych
Znaczenie transakcji spekulacyjnych na terminowym rynku produktów rolnych byáo
przedmiotem wielu badaĔ [np. Sanders i in. 2010], w których bazowano na informacjach
zawartych a raportach amerykaĔskiej Komisji ds. Obrotu Kontraktami Futures na Surowce
zatytuáowanych (US Commodity Futures Trading Commission) „ZaangaĪowanie traderów”
(Commitments of Traders).
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Rys. 2. Struktura liczby otwartych kontraktów terminowych na rynkach towarów rolnych (pozycje dáugie/strona
popytowa)
Fig. 2. Distribution of open contracts in the agricultural commodities futures markets (long position/demand side)
ħródáo: jak w tabeli 3.

W raportach tych inwestorów dzieli siĊ na trzy kategorie (tab. 3). W grupie
inwestorów zabezpieczających rzeczywiste kontrakty (okreĞlanych jako commercial,
komercyjni) znajdują siĊ podmioty związane z produkcją, przetwarzaniem bądĨ handlem
danym surowcem. Wchodzą one na rynek terminowy w celu zabezpieczenia ryzyka zmiany
cen danego towaru, czyli hedgingu zgodnie z zasadą bona fide.
Drugą grupĊ stanowią podmioty spekulujące na wáasny rachunek (non-commercial –
niekomercyjne). OkreĞla siĊ je mianem duĪych spekulantów. Są to zazwyczaj instytucje
finansowe (fundusze hedgingowe, miĊdzynarodowe banki inwestycyjne) oraz niezaleĪni
handlowcy dysponujący wiĊkszym kapitaáem. Trzecia grupa obejmuje tzw. traderów
indeksowych (commodity index traders), do której przykáadowo naleĪą fundusze
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emerytalne oraz fundusze Īelazne (endowment funds9), poszukujące ekspozycji na surowce
i bĊdące inwestorami pasywnymi. Traderzy w tej grupie są zaliczani przez KomisjĊ prawie
wyáącznie do spekulantów zajmujących dáugą pozycjĊ [Staff... 2008].
AktywnoĞü spekulacyjną na rynku terminowym badacze mierzą przy pomocy wielu
wskaĨników, które tutaj nie są omawiane10. W niniejszym opracowaniu, w celu
zobrazowania skali rozwoju zjawiska spekulacji na rynku kontraktów terminowych na
produkty rolne, zastosowano prostą relacjĊ liczby kontraktów otwartych odpowiednio przez
spekulantów i przez inwestorów wykorzystujących rynek terminowy do hedgingu. Dane
(tab. 3, rys. 2) wskazują, Īe miĊdzy 1998 a 2008 rokiem nastąpiáo wyraĨnie przesuniĊcie
aktywnoĞci od tradycyjnych transakcji zabezpieczających ku spekulacyjnym.
O ile w 1998 r. Ğredni popyt na kontakty terminowe byá zdominowany przez podmioty
komercyjne (80%), to w 2009 r. juĪ przez spekulantów (66%). W przypadku takich
towarów jak Īywiec woáowy, pszenica, tusze wieprzowe oraz kawa podmioty
niekomercyjne i fundusze indeksowe w 2008 r. miaáy áącznie kilkakrotnie wiĊcej otwartych
pozycji dáugich niĪ zwykli inwestorzy. JeĞli chodzi o fundusze indeksowe, w 2008 r.
zajmowaáy one Ğrednio 40% otwartych pozycji, w porównaniu z zaledwie 7% w 1998 r.
Szczególnie aktywne ostatnio byáy te fundusze na rynku Īywca woáowego, pszenicy, soi i
cukru.

Spekulacje finansowe mają wpáyw na ceny towarów; mity czy fakty?
Na podstawie przeglądu literatury, raportów, wypowiedzi i komentarzy ekspertów
(tab. 4) trudno jest jednoznacznie przyjąü lub odrzuciü hipotezĊ o wpáywie spekulacji
finansowych na ceny produktów rolno-ĪywnoĞciowych, choü wydaje siĊ, Īe w szerokich
krĊgach takie przekonanie jest powszechne.
Gwaátowane wzrosty cen energii oraz ĪywnoĞci we wszystkich czĊĞciach Ğwiata
wywoáaáy falĊ oburzenia (miĊdzy innymi w krĊgach rządowych) z powodu spekulacji. W
USA w 2008 r. uchwalono ponad 20 ustaw z zamiarem ograniczenia nadmiernej spekulacji.
Instytucje UE równieĪ zajĊáy siĊ tym problemem. Parlament Europejski w swojej rezolucji
z marca 2009 r. [Ceny... 2009] wyraziá zaniepokojenie w związku ze zwiĊkszonym
poziomem spekulacji na rynkach finansowych w odniesieniu do produktów
ĪywnoĞciowych oraz uznaá, Īe Komisja powinna podjąü inicjatywy sáuĪące wzmocnieniu
nadzoru nad rynkami transakcji terminowych dla podstawowych produktów rolnych.
Wezwaá równieĪ do wprowadzenia mechanizmów zwalczających spekulacje na towarach
rolnych oraz na pochodnych w stosunku do nich instrumentach finansowych. Z kolei
Komisja Europejska w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego i Komitetu Regionów z paĨdziernika 2009 r.
stwierdziáa, Īe w obliczu nadmiernej spekulacji na rynkach towarowych niezbĊdna jest
poprawa ogólnej przejrzystoĞci instrumentów pochodnych na towary rolne. Jej zdaniem
naleĪy zagwarantowaü (poprzez nadzór UE), by instrumenty te peániáy swoją podstawową
funkcjĊ narzĊdzia zabezpieczającego przed zmiennoĞcią cen towarów rolnych, szczególnie
waĪnego na niĪszym szczeblu áaĔcucha dostaw ĪywnoĞci [Poprawa... 2009].
9

Fundusz typu endowment stanowi rodzaj aktywów przeznaczonych do generowania dochodów dla fundacji i jest
podstawą ich funkcjonowania.
10
Zainteresowani czytelnicy są odsyáani do prac Workinga [1960], Pecka [1982] oraz Lucia i Pardo [2010].
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Tabela 4. Opinie na temat spekulacji towarowych
Table 4. Review of opinions about commodity speculations
Autor

Opinia

Parlament
Do wzrostu cen ĪywnoĞci w znacznej mierze przyczyniáy siĊ spekulacje na rynkach
Europejski [2009] finansowych, które spowodowaáy zaburzenia mechanizmu ksztaátowania siĊ tych cen.
Staáa Podkomisja
ĝledcza Senatu
USA [2009]

Spekulacja na rynku terminowym (futures) pszenicy, prowadzona przez handlujących
indeksami towarowymi, którzy kontrolują kontrakty o wielomiliardowej wartoĞci, rujnuje
system hedgingu cen wykorzystywany przez sektor rolnictwa i moĪe przeáoĪyü siĊ na
wzrost cen dla przetwórców ĪywnoĞci i konsumentów.

Masters [2008]

MoĪecie zadaü pytanie “Czy inwestorzy instytucjonalni przyczynili siĊ do inflacji cen
ĪywnoĞci?” Moja jednoznaczna odpowiedĨ brzmi “Tak”. Inwestorzy instytucjonalni są
jednym z wielu, a byü moĪe podstawowym czynnikiem wpáywającym dzisiaj na ceny
towarów.

Murti i in. [2008]

Bez wątpienia narastający napáyw funduszy spowodowaá wzrost cen towarów na rynku
terminowym.

Sanders i Irwin
[2010]

ZwiĊkszenie napáywu pieniądza spekulacyjnego na terminowy rynek surowców rolnych
oraz wzrost inwestycji dokonywanych przez zajmujące dáugą pozycjĊ fundusze indeksowe
nasiliáy niestabilnoĞü rynku, znieksztaáciáy historyczne relacje cen oraz wzmogáy
gwaátowne wzrosty i spadki cen.

Robles i in. [2009] Spekulacje mają niepoĪądany i w pewnym stopniu trudny do wyjaĞnienia wpáyw na ceny
rynkowe. Same zmiany w fundamentach podaĪy i popytu nie są w stanie w peáni wyjaĞniü
ostatniego drastycznego wzrostu cen ĪywnoĞci.
Wahl [2008]

Spekulowanie ĪywnoĞcią byáo gáównym czynnikiem baĔki cenowej w 2008 r.

Mejssner [2008]

Wzrost cen na polskim rynku poza przyczynami lokalnymi ma teĪ przyczyny globalne;
jedną z nich jest spekulacja.

Benedykt XVI
[2008]

Poczucie bezradnoĞci wĞród najsáabszych i najbiedniejszych nasiliáo siĊ obecnie z powodu
finansowej spekulacji i niestabilnoĞci oraz ich zgubnego wpáywu na ceny ĪywnoĞci i
energii.

Krugman [2008]

Brak dowodów empirycznych potwierdzających teoriĊ baĔki cenowej.

Gilbert [2009]

Badania nie potwierdzają, Īe spekulacje stanowiáy bezpoĞredni czynnik sprawczy ruchu
cen (ropy i metali) podczas ostatniego boomu. Najprawdopodobniej odpowiedzialne za
wzrosty cen byáy inwestycje bazujące na indeksach towarowych.

Stoll i Whaley
[2009]

Inwestycje w indeksy towarowe nie są spekulacją. Ich napáywy i odpáywy nie powodują
zmian cen kontraktów terminowych.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Wnioski
1. Wraz z postĊpującą globalizacją ekonomiczną w ostatnich kilku dekadach zostaáa
odwrócona relacja pomiĊdzy realną gospodarką a sektorem finansowym, który
gwaátownie zyskiwaá pozycjĊ dominującą. Sprzyjaáo temu uzaleĪnienie wszelkiej
dziaáalnoĞci gospodarczej od zysków kapitaáowych oraz tworzenie instrumentów
finansowych sáuĪących do osiągania dochodów wyáącznie przez rynek finansowy,
ignorujących z jednej strony potrzeby zrównowaĪonej produkcji i rolnictwa, z
drugiej zaĞ ujemne konsekwencje dla konsumentów ĪywnoĞci oraz dla oszczĊdnoĞci
gospodarstw domowych.
2. Przegląd wyników obcych badaĔ empirycznych oraz literatury przedmiotu nie daje
podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, Īe spekulacje na kontraktach
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terminowych oraz innych instrumentach finansowych bazujących na towarach
rolnych wpáywają na ich ceny na rynku rzeczywistym.
3. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe w ostatnich latach w skali globalnej nastąpiá
dynamiczny wzrost aktywnoĞci tzw. duĪych spekulantów oraz traderów
indeksowych zainteresowanych instrumentami finansowymi, z których stopa zwrotu
jest uzaleĪniona od zmian cen surowców rolnych na Ğwiatowych gieádach. Ich celem
nie jest zabezpieczenie siĊ przed ryzykiem wzrostu lub spadku cen na rynku
rzeczywistym, ale granie na tych wzrostach lub spadkach. Rekordowe ich
zaangaĪowanie po stronie popytowej w okresie przed baĔką cenową w 2008 r. daje
podstawy do przepuszczenia, Īe przyczynili siĊ oni do oderwania cen od ich
poziomu wynikającego z fundamentalnych podstaw.
4. Rosnącą rolĊ spekulantów moĪna oceniü pozytywnie z punktu widzenia dwóch
peánionych przez nich funkcji, a mianowicie zapewnienia páynnoĞci rynku oraz
odkrywania cen produktów rolnych na rynkach natychmiastowych (fizycznych).
Ceny kontraktów terminowych oraz innych instrumentów pochodnych dostosowują
siĊ bezzwáocznie do nowych informacji i czĊsto stanowią podstawĊ rzeczywistych
transakcji na rynkach rolnych. Z drugiej strony manipulacje cenowe dokonywane
przez spekulantów mogą powodowaü ekstremalną niestabilnoĞü cen, która zakáóca
proces planowania w rolnictwie oraz, jak pokazaá ostatni kryzys ĪywnoĞciowy o
zasiĊgu Ğwiatowym, zagraĪa bezpieczeĔstwu ĪywnoĞciowemu. Ponadto, nadmiernie
rosnące ceny kontraktów terminowych czy opcji mogą stanowiü dla rolników oraz
innych podmiotów agrobiznesu barierĊ w ich wykorzystaniu do zarządzania
ryzykiem cenowym.
5. Kwestia sposobu zwalczania nadmiernej spekulacji na rynkach towarowych staáa siĊ
przedmiotem debat na szczeblu Ğwiatowym, miĊdzynarodowym oraz
poszczególnych paĔstw. ĩeby uniknąü w przyszáoĞci powtórki zdarzeĔ z 2008 r.
podjĊto kroki zmierzające do ograniczenia niepoĪądanej spekulacji, m.in. przez
wzmoĪenie nadzoru nad rynkami terminowymi, ich uczestnikami oraz
poszczególnymi instrumentami finansowymi. Kolejny raz okazaáo siĊ jednak, Īe
politycy gospodarczy, w tym z zakresu polityki rolnej, nota bene dysponujący
zazwyczaj zapleczem eksperckim, nie są w stanie lub nie maja woli by wdroĪyü a
priori instrumenty ograniczające wahania cen produktów rolnych, zwáaszcza te o
charakterze nienaturalnym.
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Aneks

Cena terminowa (FT)

Contango (report): FT > ST
=> Nabywcy towaru naturalnie zabezpieczają siĊ
(natural hedging)

Oczekiwana cena spot (ST)

Natural backwardation (deport):
FT < ST => Dostawcy towaru naturalnie

W momencie T, ST = FT

zabezpieczają siĊ
DziĞ

T

Czas

Data dostawy (wygaĞniĊcia
kontraktu)

ObjaĞnienia: dla uproszczenia zaáoĪono, Īe cena spot (S) pozostaje na staáym poziomie. W rzeczywistoĞci,
zarówno S jak i cena terminowa (F) mogą zmieniaü siĊ w czasie.
Rys. 1A. Backwardation oraz Contango na rynku kontraktów terminowych
Fig. 1A. Backwardation and Contango on futures market
ħródáo: opracowanie wáasne.
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System páatnoĞci bezpoĞrednich w Polsce w kontekĞcie
rozwiązaĔ stosowanych w Unii Europejskiej
System of direct payments in Poland in the context of solutions
applied in the European Union
Synopsis. Celem niniejszego artykuáu jest zaprezentowanie systemu páatnoĞci bezpoĞrednich w Polsce
w kontekĞcie rozwiązaĔ stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono krótko ewolucjĊ
páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowano podstawowe informacje
na temat modeli páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szczegóáowo
scharakteryzowano system páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujący w Polsce. NastĊpnie dokonano
próby okreĞlenia zalet i wad poszczególnych systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w
UE z perspektywy Polski.
Sáowa kluczowe: páatnoĞci bezpoĞrednie, wspólna polityka rolna, system páatnoĞci jednolitej, system
jednolitej páatnoĞci obszarowej.
Abstract. The article aims to present the system of direct agricultural payments in Poland in the
context of solutions applied in the European Union. The work describes briefly the evolution of direct
payments in the framework of Common Agricultural Policy, presents basic information about the
models of direct payments effective in the European Union and characterizes in detail the system of
direct payments obligatory in Poland. Subsequently an attempt is made at determining the advantages
and disadvantages of individual systems of direct payments existing in the EU from the Polish
perspective and final conclusions are presented.
Key words: direct payments, Common Agricultural Policy, single payment scheme, single area
payment scheme.

WstĊp
Od początku lat dziewiĊüdziesiątych zauwaĪyü moĪna zmniejszenie znaczenia
instrumentów taryfowych i cen instytucjonalnych na rzecz instrumentów wsparcia
bezpoĞredniego, zwáaszcza páatnoĞci bezpoĞrednich, które w coraz wiĊkszym stopniu
niezwiązane są z wielkoĞcią aktualnej produkcji (decoupling). Wzrost znaczenia páatnoĞci
bezpoĞrednich dla rolników w wydatkach skierowanych na realizacjĊ Wspólnej Polityki
Rolnej táumaczyü moĪna ich stosunkowo niskimi kosztami transakcyjnymi, dąĪeniem do
upraszczania WPR, silnym wpáywem lobby rolniczego, zainteresowanego przede
wszystkim wspieraniem dochodów rolniczych, oraz specyficzną „grą ze ĝwiatową
Organizacją Handlową”, wykazującą, Īe niezwiązane páatnoĞci bezpoĞrednie (decoupled
direct payments) nie znieksztaácają warunków handlu miĊdzynarodowego [Wilkin 2008].
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Celem niniejszego artykuáu jest zaprezentowanie systemu páatnoĞci bezpoĞrednich w
Polsce w kontekĞcie rozwiązaĔ stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono
krótko ewolucjĊ páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
zaprezentowano podstawowe informacje na temat modeli páatnoĞci bezpoĞrednich
obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szczegóáowo scharakteryzowano system
páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujący w Polsce. NastĊpnie dokonano próby okreĞlenia
zalet i wad poszczególnych systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w UE z
perspektywy naszego kraju oraz przedstawiono wnioski koĔcowe.

Ewolucja páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
PáatnoĞci bezpoĞrednie (direct payments) wprowadzone zostaáy w 1992 roku w
ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. reforma MacSharry’ego) jako instrument
wspierania dochodów producentów rolnych. Jednym z zasadniczych celów tej reformy byáo
bowiem zachowanie dotychczasowego poziomu dochodów producentów rolnych przy
jednoczesnym ograniczaniu produkcji. Miaáo to zostaü osiągniĊte w wyniku zmiany
kierunku wsparcia z subwencjonowania cen rolnych na bezpoĞrednie subwencjonowanie
dochodów. W ramach WPR po raz pierwszy zastosowano wiĊc zasadĊ rozdzielnoĞci
polegającą na oddzieleniu wsparcia dochodów rolniczych od wielkoĞci produkcji. Zasada ta
daáa równieĪ moĪliwoĞü áatwiejszego transferu nadwyĪki ekonomicznej do sektora rolnego
bez koniecznoĞci udziaáu w tym procesie mechanizmu rynkowego. Zmiany te pozwoliáy na
czĊĞciową moĪliwoĞü rynkowej regulacji podaĪy, zabezpieczając jednoczeĞnie dochody
producentów rolnych i zmniejszając ceny. Kolejna reforma WPR, tzw. Agenda 2000,
spowodowaáa dalsze obniĪenie cen gwarantowanych/interwencyjnych oraz zwiĊkszanie
wysokoĞci páatnoĞci bezpoĞrednich. Ustalenia nastĊpnej reformy WPR z Luksemburga z
2003 roku okreĞliáy natomiast ksztaát Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007-2013 i
wpáynĊáy w istotny sposób równieĪ na páatnoĞci bezpoĞrednie [Bajek i in. 2007].
Zasadniczym elementem reformy byáo pozostawienie zasady rozdzielnoĞci (decoupling).
WiąĪe siĊ to z tym, iĪ wiĊkszoĞü dotychczasowych páatnoĞci bezpoĞrednich, które
specyficzne byáy dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, zastąpiona zostaáa
systemem jednolitej páatnoĞci (Single Payment Scheme, SPS), która nie zaleĪy od
wielkoĞci produkcji. Przyczyniü siĊ to ma do zwiĊkszenia orientacji prorynkowej
i pozostawia rolnikom wiĊkszy zakres swobody w podejmowaniu decyzji odnoĞnie
dostosowania wielkoĞci i struktury produkcji do sygnaáów páynących z rynku. PáatnoĞci
bezpoĞrednie nie zostaáy zatem powiązane z koniecznoĞcią prowadzenia okreĞlonej
produkcji rolnej, a wypáata Ğrodków pieniĊĪnych ustalona zostaáa na podstawie danych
historycznych z okresu referencyjnego. RównoczeĞnie páatnoĞci bezpoĞrednie gwarantowaü
mają utrzymanie dochodów producentom rolnym na poziomie zbliĪonym do parytetowego.
Do innych zasadniczych celów tej reformy zaliczyü miĊdzy innymi naleĪy zmniejszenie
kwot páatnoĞci bezpoĞrednich dla najwiĊkszych gospodarstw na rzecz wzmocnienia dziaáaĔ
na rzecz wsi (zasada modulacji), wprowadzenie dyscypliny finansowej, która nie pozwala
na wzrost wydatków budĪetowych na WPR powyĪej przyjĊtych limitów, czy zwiĊkszenie
zakresu i poziomu wsparcia dla obszarów wiejskich. Ponadto reforma ta wprowadziáa
zasadĊ wzajemnej zgodnoĞci (cross-compliance). Rolnictwo postrzegane jest coraz czĊĞciej
jako dziaáalnoĞü, która jest niezbĊdna do utrzymania wiejskiego krajobrazu oraz wiejskiej
przestrzeni produkcyjnej [Uniwersalna... 2007]. Kontynuacją reformy z Luksemburga byáy
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reforma WPR w 2004 roku, która objĊáa sektor tytoniu, chmielu, baweány i oliwy z oliwek,
reforma w roku 2005 dotycząca sektora cukru, a takĪe reforma rynku owoców i warzyw w
roku 2007. Reformy te miaáy na celu ujednolicenie form wsparcia w kierunku
niezwiązanym z wielkoĞcią produkcji. Kolejną reformą byáo porozumienie (ang. Health
Check) osiągniĊte w listopadzie 2008 roku. W jego ramach przyjĊte zostaáy dziaáania
mające na celu oddzielenie wszystkich form wsparcia bezpoĞredniego od produkcji do 2012
roku [Reforma... 2008].

Modele páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujące w Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej zasadniczo wyróĪniü moĪna dwa modele páatnoĞci
bezpoĞrednich, w ramach których moĪliwe jest uzyskanie wsparcia. Pierwszy model to
system páatnoĞci jednolitej (Single Payment Scheme). System ten obowiązuje w krajach
UE-15 oraz niektórych innych krajach czáonkowskich, tj. na Malcie i w Sáowenii. W jego
ramach wyróĪnia siĊ trzy modele páatnoĞci: regionalny, historyczny i hybrydowy
(mieszany). System páatnoĞci jednolitej (SPS) zastąpiá wiĊkszoĞü dotychczasowych
páatnoĞci2, które specyficzne byáy dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. PáatnoĞü
ta oddzielona zostaáa od struktury i wielkoĞci produkcji, ale aby ją otrzymaü rolnicy muszą
speániü szereg wymagaĔ. Wymagania te dotyczą przede wszystkim utrzymania gruntów
wchodzących w skáad gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną
Ğrodowiska (Good Agricultural and Enviroment Conditions, GAEC)3 oraz podstawowych
wymogów z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements, SMR)4.
Wymagania te skáadają siĊ na jeden mechanizm noszący wspólną nazwĊ wymogów
wzajemnej zgodnoĞci (ang. cross-compliance), który uzaleĪnia wysokoĞü páatnoĞci
bezpoĞrednich oraz niektórych páatnoĞci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 od speániania przez rolników okreĞlonych wymagaĔ i norm. CharakterystykĊ modeli
páatnoĞci bezpoĞrednich zaprezentowano w tabeli 1.
W nowych paĔstwach czáonkowskich UE (poza Maltą i Sáowenią) obowiązuje
natomiast system jednolitej páatnoĞci obszarowej (ang. SAPS, Single Area Payment
Scheme), który jest uproszczoną formą systemu páatnoĞci bezpoĞrednich. W ramach tego
systemu wsparcie finansowe wypáacane jest na 1 ha uĪytków rolnych, które na dzieĔ 30
czerwca 2003 roku utrzymywane byáy w dobrej kulturze rolnej. PáatnoĞci w ramach SAPS
uzupeániane byü mogą do 2012 roku krajowymi páatnoĞciami uzupeániającymi, które
finansowane są z budĪetu krajowego w wysokoĞci do 30% páatnoĞci stosowanych w
krajach UE-15 na dzieĔ 30 kwietnia 2004 roku.
WysokoĞü takiego wsparcia nie moĪe byü jednak wyĪsza od poziomu páatnoĞci w
krajach UE-15. PodkreĞliü naleĪy, Īe paĔstwa Wspólnoty, w których obowiązuje SAPS,
wyznaczają stawkĊ jednolitej páatnoĞci obszarowej wypáacanej na 1 ha na podstawie ilorazu
rocznej krajowej koperty finansowej przypadającej na dany kraj oraz powierzchni
referencyjnej, okreĞlającej powierzchniĊ uĪytków rolnych danego kraju. Roczna krajowa
2

Aby utrzymaü produkcjĊ rolną w niektórych regionach, tam gdzie ma to znaczenie z uwagi na kwestie spoáeczne,
ekonomiczne lub Ğrodowiskowe, paĔstwa czáonkowskie mogą zachowaü czĊĞü páatnoĞci związanych z produkcją,
[Rozporządzenie... 2009].
3
Wymagania te okreĞlone zostaáy w zaáączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009 [Rozporządzenie... 2009].
4
Wymagania te okreĞlone zostaáy w zaáączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009 [Rozporządzenie... 2009].
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koperta finansowa wyznaczana jest natomiast na podstawie historycznej wielkoĞci
produkcji z lat 1989-1991 lub plonu referencyjnego dla zbóĪ z lat 1986-1991.
Warto zaznaczyü, Īe w ramach SAPS istnieje równieĪ moĪliwoĞü stosowania páatnoĞci
z tytuáu produkcji cukru oraz z tytuáu produkcji owoców i warzyw (páatnoĞü do
pomidorów). Wsparcie to przysáuguje tym rolnikom, którzy w roku gospodarczym
2006/2007 dostarczali buraki cukrowe lub pomidory do przetworzenia. Ponadto kraje, w
których obowiązuje SAPS, mogą realizowaü przejĞciowe páatnoĞci do owoców miĊkkich
oraz wsparcie specjalne.
Tabela 1. Modele páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujące w Unii Europejskiej
Table 1. Models of direct payments obligatory in the European Union
System páatnoĞci jednolitej (SPS, Single Payment Scheme)
stosowany w krajach UE-15 oraz na Malcie i w Sáowenii
System regionalny

System historyczny

System hybrydowy (mieszany)

- uprawnienia ustalane w
oparciu o páatnoĞci uzyskiwane
przez wszystkich rolników w
okresie referencyjnym z lat
2000-2002
- jednakowa wysokoĞü stawek
dla wszystkich gospodarstw w
danym regionie/kraju
- model stosowany na Malcie i
w Sáowenii

- uprawnienia ustalane w oparciu
o páatnoĞci uzyskiwane przez
danego rolnika w okresie
referencyjnym z lat 2000-2002
- róĪnice w wysokoĞci stawek
páatnoĞci miĊdzy gospodarstwami
w zaleĪnoĞci od historycznej
struktury produkcji
- model páatnoĞci stosowany w
Austrii, Belgii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Portugalii, Wielkiej Brytanii
(Szkocji i Walii) oraz we
Wáoszech

- uprawnienia ustalane w oparciu o
páatnoĞci uzyskiwane przez
wszystkich rolników w okresie
referencyjnym z lat 2000-2002 oraz
uprawnienia ustalane w oparciu o
páatnoĞci uzyskiwane przez danego
rolnika w okresie referencyjnym z lat
2000-2002
- wyróĪnia siĊ model statyczny
(niezmienny) oraz dynamiczny
(zmierzający do stawki jednolitej)
- model hybrydowy statyczny
stosowany jest w Luksemburgu,
Szwecji, Wielkiej Brytanii (Irlandia
Póánocna)
- model hybrydowy dynamiczny
stosowany jest w Danii, Finlandii,
Niemczech, Wielkiej Brytanii
(Anglia)

W ramach systemu páatnoĞci jednolitych (SPS) wyróĪnia siĊ równieĪ:
- przejĞciowe páatnoĞci z tytuáu produkcji owoców i warzyw
- wsparcie specjalne
- inne mechanizmy wsparcia w niektórych sektorach, np. baweány, ryĪu, roĞlin biaákowych, miĊsa baraniego i
koziego, woáowiny i cielĊciny
System jednolitej páatnoĞci obszarowej (SAPS, Single Area Payment Scheme)
stosowany tylko w nowych paĔstwach czáonkowskich UE, w tym równieĪ w Polsce (poza Maltą i Sáowenią)
Krajowe páatnoĞci
uzupeániające

PáatnoĞci oddzielne
- z tytuáu produkcji cukru,
- z tytuáu produkcji
owoców i warzyw

PáatnoĞci z tytuáu
owoców miĊkkich

Wsparcie specjalne

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

W krajach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodnoĞci
wdraĪany byá stopniowo i obowiązuje w peáni od 2007 roku. Dla nowych krajów
czáonkowskich UE, w tym równieĪ dla Polski, mechanizm ten byá początkowo ograniczony
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do kontroli przestrzegania utrzymywania gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z
ochroną Ğrodowiska [Ustawa... 2007; Rozporządzenie... 2009], które w wyniku przeglądu
WPR (Health Check) uzupeániono od 2010 roku o nowe normy dotyczące zachowania
charakterystycznych elementów krajobrazu, pozwoleĔ wodnoprawnych oraz tworzenia
i/lub utrzymania siedlisk. W Polsce od początku 2009 roku obowiązują wymogi wzajemnej
zgodnoĞci z obszaru A, od 2011 roku obowiązywaü bĊdą wymogi z obszaru B, natomiast
wymagania z obszaru C wdroĪone mają zostaü w 2013 roku [Wymogi... 2010].
Wymagania wzajemnej zgodnoĞci dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są w
Polsce czymĞ nowym. Stosowne przepisy funkcjonowaáy juĪ w prawodawstwie krajowym,
jednak nie byáy one do tej pory powiązane z páatnoĞciami bezpoĞrednimi. Realizacja tych
przepisów jest aktualnie obowiązkowa dla wszystkich gospodarstw, a ich nieprzestrzeganie
skutkuje redukcją páatnoĞci bezpoĞrednich adekwatnie do wystĊpujących naruszeĔ.
Kontrole w obszarze ochrony Ğrodowiska naturalnego przeprowadzane są przez sáuĪby
kontrolne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w obszarze identyfikacji i
rejestracji zwierząt przez sáuĪby Inspekcji Weterynaryjnej.

System páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujący w Polsce
Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej rolnicy z Polski objĊci zostali
systemem wsparcia dochodów rolniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W wyniku
negocjacji akcesyjnych wprowadzono w Polsce páatnoĞci bezpoĞrednie w postaci tzw.
uproszczonego systemu páatnoĞci do gruntów rolnych (SAPS), które udzielane są
proporcjonalnie do powierzchni upraw, a nie zaleĪą od wielkoĞci produkcji rolniczej. Od
momentu ich pierwszej wypáaty, a wiĊc od 2004 roku, páatnoĞci te ulegają stopniowemu
zwiĊkszeniu do poziomu dopáat stosowanych w krajach UE-15 na dzieĔ 30 kwietnia 2004
roku (tzw. zasada phasing-in)5. Jednolite páatnoĞci obszarowe uzupeániane są krajowymi
páatnoĞciami uzupeániającymi (ang. Complementary National Direct Payments) w
maksymalnie dopuszczalnej przepisami wspólnotowymi wielkoĞci, a wiĊc do poziomu 30%
páatnoĞci stosowanych w krajach UE-15.
WysokoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich uzyskiwanych przez polskich producentów rolnych
wzrasta corocznie i w 2010 roku po raz pierwszy wyniesie 100% poziomu wsparcia
uzyskiwanego przez rolników UE-15 na dzieĔ 30 kwietnia 2004 roku (70% stanowi
páatnoĞü z budĪetu UE, a 30% krajowe páatnoĞci uzupeániające). W tym roku nastąpi zatem
zniwelowanie róĪnic w poziomie wsparcia wynikających z zastosowania okresu
przejĞciowego. Nie oznacza to jednak, Īe polscy producenci rolni otrzymają wsparcie na
poziomie rolników z krajów europy zachodniej, co spowodowane jest róĪnicami w
poziomie przyjĊtych plonów referencyjnych.
Jednolita páatnoĞü obszarowa przyznawana jest polskim producentom rolnym w
ramach przejĞciowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów. System ten
obowiązywaü bĊdzie w Polsce do koĔca 2013 roku. Uzupeániająca páatnoĞü podstawowa
przysáuguje natomiast rolnikowi, który w danym roku speánia okreĞlone warunki do
przyznania jednolitej páatnoĞci obszarowej. W ramach tej páatnoĞci wsparcie udzielane jest
do nastĊpujących kategorii gruntów:

5

Zasada phasing-in polega na stopniowym dochodzeniu do peánych páatnoĞci
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x

powierzchni upraw roĞlin, które uprawiane są w plonie gáównym, a do których
zostaáa przyznana jednolita páatnoĞü obszarowa (np. zboĪa, roĞliny oleiste, roĞliny
wysokobiaákowe, roĞliny strączkowe, roĞliny motylkowate drobnonasienne,
konopie na wáókno),
x powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roĞlin,
x powierzchni uprawy traw na trwaáych uĪytkach zielonych przeznaczonych na susz
paszowy,
x powierzchni upraw roĞlin przeznaczonych na materiaá siewny kategorii elitarny i
kwalifikowany.
W ramach krajowych uzupeániających páatnoĞci obszarowych wyróĪniü ponadto
moĪna páatnoĞü do powierzchni upraw chmielu (páatnoĞü niezwiązana z produkcją) oraz
páatnoĞü zwierzĊcą, a wiec páatnoĞü do powierzchni roĞlin przeznaczonych na paszĊ, które
uprawiane są na trwaáych uĪytkach zielonych. Kolejna páatnoĞü z tytuáu produkcji owoców
i warzyw (páatnoĞü do pomidorów) oraz przejĞciowe páatnoĞci z tytuáu produkcji owoców
miĊkkich (truskawki i maliny) wprowadzone zostaáy w 2008 roku w wyniku
przeprowadzonej w 2007 roku reformy WPR na rynku owoców i warzyw. PáatnoĞü do
pomidorów posiada charakter historyczny (nie jest związana z bieĪącą produkcją) i
stosowana bĊdzie do koĔca 2013 roku. Natomiast przejĞciowe páatnoĞci z tytuáu produkcji
owoców miĊkkich przysáugują do powierzchni uprawy truskawek i malin, a producent
rolny chcąc skorzystaü z tej formy wsparcia musi zawrzeü stosowną umowĊ dotyczącą
przetwarzania z zatwierdzonym przetwórcą owoców miĊkkich. Wsparcie to realizowane
bĊdzie do koĔca 2012 roku. Od 2006 roku z budĪetu unijnego wypáacana jest takĪe
páatnoĞü cukrowa, która wprowadzona zostaáa w celu rekompensowania plantatorom
buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma rynku cukru obowiązująca od 1 lipca
2006 roku. PáatnoĞü cukrowa przysáuguje rolnikowi, który speánia w danym roku kryteria
otrzymania jednolitej páatnoĞci obszarowej, záoĪyá wniosek o przyznanie tej páatnoĞci, a
takĪe zawará z producentem cukru umowĊ dostawy buraków cukrowych na rok
gospodarczy 2006/2007 albo na rok gospodarczy 2005/2006 zawará umowĊ dostawy
buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekáa siĊ w roku gospodarczym
2006/2007 kwoty. PáatnoĞü ta posiada, zatem charakter páatnoĞci historycznej, niezwiązanej
z bieĪącą produkcją. Wsparcie to realizowane bĊdzie do koĔca 2013 roku.
W związku z wejĞciem w Īycie w 2010 roku postanowieĔ koĔczących przegląd
Wspólnej Polityki rolnej (Health Check) w zakresie páatnoĞci bezpoĞrednich istnieje
moĪliwoĞü wykorzystania do 10% Ğrodków finansowych przeznaczonych na jednolite
páatnoĞci obszarowe na wsparcie specjalne. Polska w ramach wsparcia specjalnego w 2010
roku stosuje specjalną páatnoĞü obszarową do powierzchni upraw roĞlin strączkowych i
motylkowatych drobnonasiennych oraz páatnoĞü do krów i owiec utrzymywanych w
gospodarstwach poáoĪonych na obszarach wraĪliwych pod wzglĊdem gospodarczym i
Ğrodowiskowym, które posiadają wyjątkowe niedogodnoĞci z tego tytuáu. Wypáata Ğrodków
specjalnych zasadniczo nie wpáynie na stawkĊ jednolitej páatnoĞci obszarowej w Polsce,
poniewaĪ kraj nasz uzyskaá w toku przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej dodatkowe Ğrodki
finansowe w wysokoĞci okoáo 30 mln euro rocznie na lata 2010-2012. Przegląd Wspólnej
Polityki rolnej doprowadziá równieĪ do zmiany w zakresie norm Dobrej Kultury Rolnej
zgodnej z ochroną Ğrodowiska (koniecznoĞü zachowania charakterystycznych elementów
krajobrazu, pozwoleĔ wodnoprawnych oraz tworzenia i/lub utrzymania siedlisk) oraz
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wymogów wzajemnej zgodnoĞci (zakaz dziaáaĔ mogących negatywnie wpáynąü na cele
ochrony obszaru Natura 2000).
Tabela 1. Wybrane zalety i wady systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w Unii Europejskiej z
perspektywy Polski
Table 1. Selected advantages and disadvantages of direct payments systems effective in the European Union from
the Polish perspective
Zalety
System páatnoĞci jednolitej SPS

System jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS

- uprawnienia do wsparcia ustalane w oparciu o
páatnoĞci uzyskiwane przez producentów rolnych w
okresie referencyjnym
- duĪa róĪnorodnoĞü systemów wsparcia (model
regionalny, model historyczny, model hybrydowy)
- utrzymywanie tzw. rezerwy krajowej, dziĊki której
rolnicy rozpoczynający dopiero swoją dziaáalnoĞü po
wyznaczonym okresie referencyjnym i którzy nie
otrzymali Īadnych páatnoĞci bezpoĞrednich mogą
otrzymaü kwoty referencyjne
- uzyskanie pomocy uzaleĪnione od speániania
szeregu wymagaĔ z zakresu dobrej kultury rolnej i
zasady wzajemnej zgodnoĞci, tzw. cross-compliance,
a w przypadku ich niewypeániania nakáadane na
rolników okreĞlone sankcje

- brak obowiązku ze strony producentów rolnych
speániania od razu wszystkich wymagaĔ z zakresu
zasady wzajemnej zgodnoĞci
- wprowadzenie i stosowanie tylko niektórych
elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i
Kontroli (IACS), co ma przyczyniü siĊ do obniĪenia
wydatków w pierwszych latach czáonkostwa w UE i
uáatwiü prace związane z wdroĪeniem i
funkcjonowaniem systemu páatnoĞci
- niezwiązanie páatnoĞci z produkcją pozwala peániej
wykorzystaü potencjaá sektora rolnego (wszyscy
rolnicy mogą skorzystaü z páatnoĞci hektarowych,
nawet ci, którzy uprawiają roĞliny nieobjĊte
páatnoĞciami w ramach WPR )
- brak koniecznoĞci odáogowania ziemi
páatnoĞci
bezpoĞrednie
nie
podlegają
mechanizmowi modulacji oraz mechanizmowi
dyscypliny finansowej
- mniejszy stopieĔ skomplikowania systemu
- niĪsze koszty funkcjonowania systemu

Wady
System páatnoĞci jednolitej SPS

System jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS

- system wspiera tylko niektóre kierunki produkcji i
nie wszystkie w jednakowym stopniu
- stopniowe zmniejszanie wysokoĞci páatnoĞci w
ramach mechanizmu modulacji
funkcjonowanie
mechanizmu
dyscypliny
finansowej, który opiera siĊ na redukcji páatnoĞci
bezpoĞrednich, w przypadku, kiedy prognozy
wydatków WPR przekroczyáyby limit wydatków
- duĪy stopieĔ skomplikowania systemu
- duĪe koszty administrowania systemem

- rolnicy nie otrzymują páatnoĞci wedáug
indywidualnej (historycznej) produkcji gospodarstwa,
ale na podstawie uĪytkowanej rolniczo powierzchni i
stawek na 1 ha powierzchni ustalonych na poziomie
danego kraju
- wysokoĞü páatnoĞci uzaleĪnione od powierzchni
gospodarstwa moĪe hamowaü przemiany struktury
agrarnej
- skierowanie páatnoĞci równieĪ do stosunkowo
maáych gospodarstw rolnych produkujących gáównie
na wáasne potrzeby moĪe skutkowaü tym, iĪ
otrzymywane Ğrodki przeznaczane są na bieĪącą
konsumpcjĊ, a nie na inwestycje
- system sprzyja wzrostowi cen ziemi, przez co moĪe
np. utrudniaü wejĞcie máodych rolników do sektora
rolnego
- dopáaty bezpoĞrednie mogą byü wypáacane osobom
niezwiązanym z rolnictwem

ħródáo: opracowanie wáasne
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Rolnicy ubiegający siĊ o przyznanie jednolitej páatnoĞci obszarowej, páatnoĞci
cukrowej, páatnoĞci do owoców miĊkkich, páatnoĞci do pomidorów oraz wsparcia
specjalnego zobowiązani są przestrzegaü stosownych norm i wymogów w zakresie
wzajemnej zgodnoĞci przez caáy rok kalendarzowy [Agencja... 2010].

Zalety i wady systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w
Unii Europejskiej z perspektywy Polski
Nowe paĔstwa czáonkowskie UE, w tym Polska miaáy dwie moĪliwoĞü wyboru
wydatkowania páatnoĞci bezpoĞrednich. Pomoc wypáacana byü mogáa na podstawie
indywidualnych wniosków dotyczących róĪnych systemów pomocy bezpoĞredniej w
ramach WPR (system standardowy) albo zastosowany mógá byü tzw. system uproszczony
[KrzyĪanowski 2009]. Wybrane zalety i wady systemów páatnoĞci bezpoĞrednich
obowiązujących w Unii Europejskiej z perspektywy Polski przedstawiono w tabeli 2.
Zastąpienie wiĊkszoĞci dotychczasowych páatnoĞci bezpoĞrednich, które byáy
charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, systemem páatnoĞci
jednolitej SPS lub systemem jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS zwiĊksza orientacjĊ
prorynkową i pozostawia producentom rolnym wiĊkszy zakres swobody w dostosowaniu
wielkoĞci i struktury produkcji do wymagaĔ rynku. KaĪdy z przedstawionych systemów
wsparcia posiada swoje zalety i wady, co zaprezentowano w tabeli 2. Nadmieniü naleĪy, Īe
kraje UE-15 zobowiązane byáy do wdroĪenia systemu páatnoĞci jednolitej SPS najpóĨniej
do koĔca 2006 roku. Nowe kraje czáonkowskie, w tym Polska muszą co prawda docelowo
wprowadziü ten system páatnoĞci, jednak w okresie przejĞciowym mogą stosowaü, i
wiĊkszoĞü z nich stosuje, uproszczony system jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS (poza
Maltą i Sáowenią.

Wnioski
PáatnoĞci bezpoĞrednie pozostawiają producentom rolnym wiĊkszy zakres swobody w
dostosowaniu wielkoĞci i struktury produkcji do wymagaĔ rynku. W ramach systemu
páatnoĞci jednolitej dopáaty bezpoĞrednie róĪnicowane są w zaleĪnoĞci od páatnoĞci
uzyskiwanych przez rolnika w okresie referencyjnym. Istnieje ponadto duĪą róĪnorodnoĞü
systemów wsparcia (model regionalny, historyczny, mieszany), a páatnoĞci te uzaleĪnione
są od speániania szeregu wymagaĔ z zakresu dobrej kultury rolnej i zasady wzajemnej
zgodnoĞci. System páatnoĞci jednolitej SPS nie wspiera jednak wszystkich kierunków
produkcji i nie w jednakowym stopniu.
W wiĊkszoĞci nowo przyjĊtych krajów do Unii Europejskiej, w tym równieĪ w Polsce
(poza Maltą i Sáowenią) wprowadzono jednak uproszczony system páatnoĞci do gruntów
rolnych (SAPS). NajwaĪniejsze zalety i wady tego systemu wymienione są w tabeli 2.
PáatnoĞci bezpoĞrednie wspierają dochody unijnych producentów rolnych w ramach
omówionych dwóch systemów. Pomimo wystĊpujących róĪnic pomiĊdzy nimi oraz ich
zalet i wad, funkcjonowanie kaĪdego z nich przyczyniaü siĊ ma do wzrostu
konkurencyjnoĞci sektora rolnego w samej Unii Europejskiej, jak równieĪ poza nią.
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WYDAWNICTWO SGGW
oferuje w sprzedaĪy bezpoĞredniej i wysyákowej m.in. nastĊpujące ksiąĪki*
Ogrody – historia architektury i sztuki ogrodowej. A. RóĪaĔska, T. Krogulec, J. Rylke. 30,0 zá
Przyroda i miasto. Praca zbiorowa. T. VI – 30,0 zá, T. VII – 30,0 zá, T. VIII – 40,0 zá, T. IX – 30,0 zá,
T. X (cz. I i II) – 50,0 zá
Wybrane zagadnienia z ﬁnansów. T. Siudek (red.). 45,0 zá
Energia i jej uĪytkowanie w przemyĞle rolno-spoĪywczym. Praca zbiorowa. 16,0 zá
Entomologia leĞna. T. I i II. A. Szujecki. 50,0 zá
Ochrona konsumenta na rynku ĪywnoĞci. I. Ozimek. 25,0 zá
Psychologia Īywienia. M. Pilska, M. JeĪewska-Zychowicz. 25,0 zá
Wybrane zagadnienia ekologiczne. J. Stawicka i in. 35,0 zá
Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. M. PoáoĔski (red.). 25,0 zá
Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa. 28,0 zá
Zarys geologii. T. Falkowski, H. Záotoszewska. 30,0 zá
Podstawy dietetyki. J. Bujko (red.). 25,0 zá
Sáownik terminologiczny biotechnologii ĪywnoĞci i rolnictwa. Praca zbiorowa. 40,0 zá
Obsáuga konsumenta w gastronomii i cateringu. E. Czarniecka-Skubina. 30,0 zá
Surowce spoĪywcze pochodzenia roĞlinnego. Praca zbiorowa. 40,0 zá
Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. M. GĊbska, T. Filipiak. 20,0 zá
Podstawy biooceny ĪywnoĞci. A Gronowska-Senger. 15,0 zá
Organizacja usáug turystycznych i hotelarskich. Praca zbiorowa. 30,0 zá
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką. J. Wysocki. 40,0 zá
Logistyka – wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. 35,0 zá
Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. J. Tyburski, S. ĩakowska-Biemans. 40,0 zá
Podstawy rachunkowoĞci. J. BereĪnicka, J. Franc-Dąbrowska. 30,0 zá
Zarys geometrii wykreĞlnej. J. Haákowski, J. KoĨmiĔska. 40,0 zá
Przetwórstwo rolno-spoĪywcze. A. Kaleta, J. Wojdalski. 30,0 zá
Podstawy techniki cieplnej w inĪynierii rolniczej. A. Kaleta, K. Górnicki. 50,0 zá
Ekonomia matematyczna. Teoria. Przykáady. Zadania. U. Grzybowska. 20,0 zá
Równania róĪniczkowe zwyczajne rzĊdu pierwszego. H. i L. Kazieko. 30,0 zá
ûwiczenia z meteorologii. Praca zbiorowa. 28,0 zá
Farmakoterapia stanów krytycznych zwierząt. B.F. Kania. 40,0 zá
Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy Ğrodowiskowej. A. Sadowska. 40,0 zá
Oznaczanie rodzajów waĪnych organizmów ﬁtopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodioporida). J. Marcinkowska. 40,0 zá
UĪytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spoĪywczym. Wybrane zagadnienia.
J. Wojdalski (red.). 50,0 zá
*Wedáug stanu na dzieĔ 06.12.2010 r. Peána oferta: www.wydawnictwosggw.pl

Historia ﬁlozoﬁi. Od szkoáy joĔskiej do postmodernizmu. PodrĊcznik akademicki dla nieﬁlozofów.
Z. Wendland. 40,0 zá
Zarys oceny Īywienia. A. Gronowska-Senger. 30,0 zá
Polskie rasy psów. K. ĝciesiĔski (red.). 28,0 zá
O komunikowaniu z perspektywy etyki. K. Najder-Stefaniak. 20,0 zá
Dietoterapia 1. Praca zbiorowa. 35,0 zá
Fluorescencja chloroﬁlu w badaniach stanu ﬁzjologicznego roĞlin. M.H. Kalaji, T. àoboda. 40,0 zá
Spoáeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. J.T. Królikowski, J. Rylke. 35,0 zá
Tabele biologiczne krĊgowców. W. Aulak, P. RowiĔski. 15,0 zá
WstĊp do innowatyki. K. Najder-Stefaniak. 15,0 zá
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii ĪywnoĞci. Praca zbiorowa. 25,0 zá
AUTOCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie. Praca zbiorowa. 32,0 zá
Europejski wymiar edukacji. E. Siellawa-Kolbowska (red.). 30,0 zá
Fitosocjologia stosowana w ochronie i ksztaátowaniu krajobrazu. Cz. Wysocki, P. Sikorski. 60,0 zá
Funkcjonowanie przedsiĊbiorstwa hotelarskiego. H. Górska-Warsewicz, E. ĝwistak (red.). 40,0 zá
Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Praca zbiorowa. 35,0 zá
Chów drobiu. E. ĝwierczewska (red.). 35,0 zá
Statystyka opisowa od podstaw. PodrĊcznik z zadaniami. E. Wasilewska. 40,0 zá
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. T.J. KrzyĪanowski. 25,0 zá
Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiĊbiorstw turystycznych. B. GoáĊbiewska. 20,0 zá
Toksykologia ĪywnoĞci. Przewodnik do üwiczeĔ. A. Brzozowska (red.). 30,0 zá
Zaopatrzenie w wodĊ i odprowadzanie Ğcieków. M. Kalenik. 35,0 zá
Zarządzanie ﬁnansami przedsiĊbiorstw. Wybrane zagadnienia. J. Franc-Dąbrowska. 25,0 zá
Podstawy teorii organizacji i zarządzania. K. Karbowiak, B. Wyrzykowska. 35,0 zá
Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji. K. Karbowiak, B. Wyrzykowska. 32,0 zá
Przewodnik do üwiczeĔ z eksploatacji technicznej. Praca zbiorowa. 20,0 zá
Przetwarzanie tekstu w edytorze Word. A. Staranowicz, P. Duda. 35,0 zá
Badania statystyczne z Excelem. M. ParliĔska, J. ParliĔski. 30,0 zá
ûwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej. E. Biaáecka-FlorjaĔczyk, J. Wáostowska. 20,0 zá
Wybrane zagadnienia z analizy ĪywnoĞci. M. ObiedziĔski (red.). 35,0 zá
ûwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej. Praca zbiorowa. 27,0 zá
Bioﬁzyka. K. Doáowy. 15,0 zá
Leksykon nauki o ĪywnoĞci i Īywieniu czáowieka. P. Lewicki (red.). 60,0 zá
Intensywna terapia psów i kotów. W.E. Wingﬁeld (red.). 60,0 zá
Podstawy epidemiologii weterynaryjnej. J. Kita, J. Kaba (red.). 30,0 zá
Eksperymentalna chemia ﬁzyczna. E. WiĊckowska-Bryáka (red.). 35,0 zá
Analiza ĪywnoĞci. Zbiór üwiczeĔ. A. Gronowska-Senger (red.). 20,0 zá
Praktyczne porady dla hodowców bydáa. J. ĩóákowski, T. Przysucha. 25,0 zá
Rolnictwo precyzyjne. D. Gozdowski, S. Samborski, S. Sioma. 20,0 zá
Rysunek odrĊczny dla architektów krajobrazu. J. Rylke (red.). 20,0 zá
Sekcja zwáok zwierząt. E. Malicka (red.). 25,0 zá
Taksacja rolnicza. J. Bud-Gusaim. 35,0 zá
Maszynoznawstwo gastronomiczne. R. Zaremba, A. Póátorak. 15,0 zá

Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym. E. ZaraĞ-Januszkiewicz. 35,0 zá
Zachowanie siĊ zwierząt. Zarys problematyki. T. Kaleta. 20,0 zá
Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej. K. Malicki, M. Binek (red.). T. I i II – 90,0 zá
Chów kur. E. ĝwierczewska i in. 29,0 zá
Czáowiek i owady. J. Boczek. 20,0 zá
SGGW – wczoraj, dziĞ, jutro. Praca zbiorowa. 45,0 zá
Caáka – jednokrotna, podwójna, potrójna. H. i L. Kazieko. 30,0 zá
Zbiór zadaĔ z wytrzymaáoĞci materiaáów. Praca zbiorowa. 25,0 zá
Estymacja wskaĨnika struktury. W. ZieliĔski. 20,0 zá
Zadania z zastosowaĔ matematyki. S. Smolik. 30,0 zá
Elementy nauki o przedsiĊbiorstwie. M. SzczawiĔski, W. Szymanowski. 18,0 zá
Informatyczne systemy zarządzania w praktyce. R. Nafkha. 15,0 zá
Diagnostyka szkodników roĞlin i ich wrogów naturalnych. J. Boczek (red.). T. II – 13,0 zá,
T. III – 24,0 zá, T. IV – 38,0 zá
Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii ĪywnoĞci. A. Jarczyk, E. DáuĪewska (red.). 25,0 zá
Przewodnik do üwiczeĔ z ochrony i konserwacji drewna. B. Andres i in. 20,0 zá
Przewodnik do üwiczeĔ z chemii ĪywnoĞci. J. Rutkowska. 20,0 zá
Zarządzanie projektem. H. Roszkowski, A.P. Wiatrak. 20,0 zá
Wybrane zagadnienia z technologii ĪywnoĞci. Praca zbiorowa. 40,0 zá
Prace i egzaminy dyplomowe. Regulaminy, standardy, wskazówki. W. Wójcicki. 10,0 zá
Woda – uzdatnianie i odnowa. Laboratorium. M. Granops, K. Kaleta. 20,0 zá
ûwiczenia z ﬁzjologii czáowieka. D. Rosoáowska-Huszcz i in. 25,0 zá
Konsument na rynku nowej ĪywnoĞci. Praca zbiorowa. 30,0 zá
Hodowla psów. K. ĝciesiĔski. 40,0 zá
WartoĞci referencyjne podstawowych badaĔ laboratoryjnych w weterynarii. A. Winnicka. 20,0 zá
Higiena produkcji ĪywnoĞci. D. KoáoĪyn-Krajewska i in. 35,0 zá
Kultura przestrzeni gminy. Praca zbiorowa. 35,0 zá
Zbiór zadaĔ z teorii mechanizmów. M. Miszczak, T. Nowakowski. 25,0 zá
Chemia sanitarna. L. KiedryĔska i in. 25,0 zá
O powinnoĞci nauczyciela. K. Najder-Stefaniak. 16,0 zá
Materiaáy pomocnicze do üwiczeĔ z histopatologii zwierząt. E. Malicka (red.). 20,0 zá
Aukcje w teorii i praktyce. E. Drabik. 20,0 zá
InĪynieria systemów. M. Jaros, S. Pabis. 15,0 zá
Zeszyt do üwiczeĔ z entomologii stosowanej. Praca zbiorowa. 35,0 zá
Matematyka w zadaniach. H. i L. Kazieko. 35,0 zá

Podane ceny są cenami detalicznymi (bez kosztów wysyáki).
Zamówienia prosimy kierowaü pod adresem:
Wydawnictwo SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (22) 593 55 20 (-22, -25 – sprzedaĪ), e-mail: wydawnictwo@sggw.pl

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

