Wydawca:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 061 823 20 81, 061 820-19-71, fax: 061 820-19-71
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Marek Kłodziński, Andrzej Kowalski,
Jędrzej Krupiński, Seweryn Kukuła, Aleksander Lewczuk,
Antoni Mickiewicz, Walenty Poczta, Izabela Sikorska-Wolak,
Aleksander Szeptycki, Bogdan M. Wawrzyniak
Zespół Redakcyjny:
A. P. Wiatrak (redaktor naczelny),
E. K. Chyłek, R. Jaworski, W. Kujawiński, E. Matuszak,
S. Pruszyński, R. Sass, A. Swulińska-Katulska, S. Zawisza,
A. Kęszycka (sekretarz redakcji)
Projekt graf., skład komputerowy:
Alicja Zygmanowska

© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu 2010
Druk:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
Zlecenie nr 12/2010, nakład 800 egz.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2 2010

3

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
ANDRZEJ KOWALSKI: Dlaczego Polska nie powinna zgodzić się na renacjonalizację
Wspólnej Polityki Rolnej? .....................................................................................
5
ANDRZEJ KALICKI: Rynek zbóż w Unii Europejskiej i jego wpływ na sytuację
w Polsce ...................................................................................................................
34
PIOTR PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Cechy charakterystyczne rolnictwa
i obszarów wiejskich w 27 krajach Unii Europejskiej ........................................

52

TERESA MIŚ: Zasady naliczania płatności dla rolników w 2010 roku ..........................

73

AGNIESZKA BRELIK: Stan obecny i uwarunkowania rozwoju rolnictwa
ekologicznego w Polsce .........................................................................................

86

ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA: Relacje gospodarstw rolniczych
z rynkiem w zależności od zasobów pracy .........................................................

95

ANNA NOWAK: Zróżnicowanie regionalne wydajności pracy w rolnictwie .........

103

ADAM CIEĆKO, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI: Możliwości wykorzystania technik
satelitarnych w produkcji rolniczej ......................................................................

113

INFORMACJE
HENRYK BURCZYK, MARCIN PRACZYK, JÓZEF KOZAK, GRAŻYNA SILSKA:
Przydatność technologiczna lnu oleistego na przykładzie
nowej odmiany BUKOZ ........................................................................................

122

MAREK GĄSIOROWSKI: Kilka słów o Slow Food ........................................................

127

NOWOŚCI WYDAWNICZE ............................................................................................

133

4

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2 2010

TABLE OF CONTENTS
ARTICLES
ANDRZEJ KOWALSKI: Why Poland should not grant the renationalization
of Common Agricultural Policy? ........................................................................

5

ANDRZEJ KALICKI: The market of cereals in the European Union and his
influence on the situation in Poland ....................................................................

34

PIOTR PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Characteristic of agriculture and
rural areas in 27 European Union countries ......................................................

52

TERESA MIŚ: Calculation rules for direct payments for farmers in 2010 ....................

73

AGNIESZKA BRELIK: Current status and determinants of organic farms
development in Poland ..........................................................................................

86

ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA: The Farm Economy Relation
Dependent on The Resources Work ....................................................................

95

ANNA NOWAK: Regional differentiation of work efficiency in agriculture .............

103

ADAM CIEĆKO, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI: Possibilities of the use of modern
satellite techniques in agriculture ........................................................................

113

INFORMATIONS
HENRYK BURCZYK, MARCIN PRACZYK, JÓZEF KOZAK, GRAŻYNA SILSKA:
The technological usefulness of oil flax on the example
of new variety Bukoz .............................................................................................

122

MAREK GĄSIOROWSKI: Few words on "Slow Food" ..................................................

127

PUBLISHING NEWS ........................................................................................................

133

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2 2010

5

ANDRZEJ KOWALSKI
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB,
Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DLACZEGO POLSKA NIE POWINNA ZGODZIĆ SIĘ
NA RENACJONALIZACJĘ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ?
Jednym z najważniejszych problemów rozwojowych współczesnej gospodarki
światowej jest inkorporacja rolnictwa do systemu regulacji rynkowych i określenie kształtu polityki rolnej w ujęciu narodowym i ponadnarodowym. Poszerzenie
zakresu oddziaływania WTO przyśpiesza zmiany w mechanizmach i celach polityki wobec producentów surowców rolniczych. Postępuje liberalizacja handlu
międzynarodowego poprzez likwidację lub obniżanie barier taryfowych i poza taryfowych. Z drugiej strony państwa wysokorozwinięte rekompensują swoim rolnikom „straty” poniesione w wyniku liberalizacji stosując instrumenty wsparcia
i ochrony rynkowej. W krajach OECD ogólna wartość subwencji rolnych zbliża
się do 250 mld USD rocznie. Te mechanizmy nakładają się na równoległe procesy strukturalnych przekształceń technologicznych i organizacyjnych sektora
rolnego. Najbardziej spektakularnym wyrazem tych zmian jest spadek zasobów
pracy zaangażowanych w wytwarzanie surowców rolniczych. Od półwiecza w wyniku postępu technicznego, biologicznego, technologicznego i organizacyjnego,
wzrostu skali produkcji następuje systematyczny spadek poziomu cen rolnych.
Wartość dotacji w tym samym czasie radykalnie wzrastała. Taki model polityki
rolnej wywołuje silne uzależnienie rolnictwa od interwencjonizmu państwowego
i pogarsza konkurencyjność tego sektora na arenie międzynarodowej. Większość
producentów rolnych nie jest w stanie uzyskiwać satysfakcjonujących dochodów
bez wsparcia ze środków publicznych. Tak silna dystrybucja dochodu społecznego na rzecz producentów rolnych staje się nie tylko trudna do zaakceptowania
przez podatników, ale przede wszystkim protekcyjna polityka stwarza trudne do
usunięcia bariery rozwojowe krajom najbiedniejszym, dla których eksport surowców, w tym rolniczych, jest często jedyną możliwością eksportową.
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W porównaniu z przemysłem rolnictwo charakteryzuje się wieloma specyficznymi cechami. Postęp techniczny w rolnictwie jest wolniejszy i pozostaje
w znacznej mierze niedostępny dla wielu małych gospodarstw zwłaszcza w krajach rozwijających się. Rynki rolne są mało stabilne ze względu na niepewne warunki klimatyczne i okazje do zachowań spekulacyjnych, w wyniku czego producenci zmuszeni są stawiać czoła znacznym fluktuacjom cenowym i dochodowym.
W końcu działalność rolnicza wykracza poza aktywność ściśle produkcyjną. Publiczna służba zdrowia (związana w jakimś sensie z żywieniem), standard życia,
środowisko naturalne, krajobraz czy równowaga społeczna zależą w znacznym
stopniu od rodzaju działalności rolniczej. Wszystkie te przyczyny tłumaczą fakt.
że wiele rządów zdecydowało się na aktywną politykę rolną: (interwencje rynkowe, cła importowe i dopłaty bezpośrednie). Sformułowana w 1962 roku Wspólna Polityka Rolna (CAP) Wspólnoty Europejskiej poddawana jest dzisiaj krytyce
ze strony partnerów zewnętrznych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych oraz krajów o ekstensywnej gospodarce rolnej (Nowa Zelandia, Australia i Argentyna).
W istocie nikt nie może zaprzeczyć, że system wspólnej polityki rolnej, który jest
kosztowny dla europejskiego podatnika, prowadzi do nadprodukcji. Stosowane
instrumenty WPR nie rozwiązały problemów dochodowych rolników zarówno
w płaszczyźnie dysparytetu dochodowego jak i zróżnicowania dochodów ludności rolniczej. Szacuje się, że około 75% środków pomocowych absorbuje zaledwie
25% gospodarstw. Brak znaczącego postępu w rozwiązywaniu kwestii dochodowej obok rosnących kosztów jej realizacji, wpływu na wzrost cen płaconych przez
konsumentów, oraz zakłócanie wymiany międzynarodowej produktami rolnymi
były i są głównymi przesłankami uzasadniającymi konieczność jej zmian.
Mimo dość powszechnej krytyki Unia Europejska nie rezygnuje ze wspólnej
polityki rolnej z trzech powodów, a mianowicie: ochrony praw nabytych, istnienia małych niskodochodowych gospodarstw oraz ze stanowiska amerykańskiego,
które pozostaje w sprzeczności z oficjalnymi deklaracjami.
Presja zewnętrzna i wewnętrzna spowodowały jednak konieczność przyśpieszenia reformowania zasad i celów WPR. 26 czerwca 2003 r. ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej uzgodnili kierunki istotnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.1 Polityka rolna UE zmienia się w kierunku mniejszej ochrony rynku
oraz redukcji zakłóceń w handlu i na rynkach rolnych. Można się spodziewać,
ze dalsze reformy w przyszłości będą również kontynuacją tego kierunku zmian.
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie uda się zachować dotychczasowego poziomu wsparcia.
WPR staje się bardziej ukierunkowana na potrzeby rynku, poprzez oddzielenie wsparcia rolników od kierunków produkcji rolnej, tzw. decoupling. Rolnicy
1

CAP Reform Reform – Presidency Compromise (in agreement with the Commission) DS
223/03, Brussels, 30 June 2003, AGRI 217.
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uzyskują płatności bezpośrednie coraz słabiej powiązane z kierunkiem produkcji
rolnej. Dzięki temu podejmują decyzje produkcyjne w większym stopniu kierując
się sytuacją rynkową i relacjami czynników produkcji w ich gospodarstwie a nie
wysokością dopłaty do produktu. Zwiększa to ich rynkowe nastawienie i konkurencyjność. Stopniowo zmienia się organizacja rynków rolnych, ograniczane
i modyfikowane są instrumenty interwencji rynkowej, zmieniają się zasady handlu z państwami trzecimi.
Po dokonaniu fundamentalnej reformy pierwszego filaru Wspólnej Polityki
Rolnej w latach 2003 i 2004, głównym celem reformy polityki w stosunku do rolnictwa i wsi są zmiany polityki rozwoju obszarów wiejskich. W celu uproszczenia
systemu finansowego wsparcia wprowadzono Europejski Fundusz Rolny na Rozwój Obszarów Wiejskich (EAFRD). Zadaniem Funduszu jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie całej Wspólnoty w sposób komplementarny do instrumentów rynkowych i wspierania dochodów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Wytyczne dla rozwoju obszarów wiejskich zakładają możliwość przekierowania wsparcia
z nowego funduszu rozwoju obszarów wiejskich na cele wzrostu gospodarczego,
zatrudnienia oraz trwałego rozwoju. Zakłada się, że cele nowego funduszu wiejskiego muszą być zgodne z priorytetami nowej strategii lizbońskiej.
Ewolucja priorytetów WPR ma swój konkretny wymiar finansowy. W zasadniczy sposób ulega zmianie udział wydatków na realizację WPR w budżecie UE.
Zmiany udziału wydatków na WPR w budżecie UE

Wykres 1
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Spór o zakres aktywnych działań państwa pozostaje nierozstrzygnięty. Z jednej
strony rozwój i restrukturyzacja wsi i rolnictwa nie może obejść się bez aktywnej
roli państwa. Z drugiej strony nie można stosować rozwiązań zastępujących lub
psujących rynek przede wszystkim ze względów ekonomicznych, ale także przyjętych zobowiązań międzynarodowych.
Przeciwnicy interwencji państwa wskazują na rosnące koszty płacone przez
konsumentów i podatników, ograniczanie w znacznym stopniu mechanizmu wymuszającego efektywność gospodarowania w rolnictwie, przeciwdziałanie niezbędnym zmianom strukturalnym, koszty ponoszone przez rolników (wspieranie
gospodarstw najmniej efektywnych), osłabianie zainteresowania wdrażaniem innowacji i postępu w gospodarowaniu, co dodatkowo ogranicza zmiany strukturalne.
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że kryzys finansowy wpłynie na dyskusje dotyczącą kształtu przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Tym
bardziej, że był on krytykowany jeszcze przed nadejściem symptomów kryzysu.
Budżet UE jest finansowany w sposób skomplikowany i mało przejrzysty. Tradycyjne źródła unijnego budżetu stanowią cła (3/4 dochodów z ceł pobieranych
z tytułu przywozu towarów z państw trzecich), opłaty cukrowe, wpłata z tytułu
VAT (od 1979) oraz wpłaty państw obliczane na podstawie wielkości ich DNB.
Wielkość tych wpłat pokrywa każdorazowo różnicę, jaka powstaje między planowanymi wydatkami a wpłatami z pozostałych źródeł. Różnica ta wyliczona dla
całego ugrupowania, musi być pokryta przez państwa członkowskie w wysokości,
która odzwierciedla udział każdego państwa w łącznym DNB Unii. Wpłata z tytułu DNB ma charakter uzupełniający. Wpłata ta pozwala na bardziej sprawiedliwe
obciążenie państw członkowskich, proporcjonalnie do ich poziomu gospodarczego. Takie podejście pozwala jednocześnie na konstruowanie budżetu bez deficytu. Średnia wysokość wpłat (bez wpłat z tytułu ceł i opłat rolnych) wynosi około
0,80% łącznego PKB całej Unii. Wpłata Polski stanowi 0,84% jej PKB (z pominięciem tradycyjnych zasobów własnych oraz rabatu brytyjskiego). Obciążenie
Polski mieści się w przedziale średnim dla UE. Największy analogiczny wskaźnik
ma Portugalia - 0,90% jej PKB, a najniższy głównie dzięki rabatowi Wielka Brytania - 0,72% jej PKB (tabela 1).
Dane tabeli wskazują na różną skalę obciążenia w zależności od sposobu liczenia. Obecny system skłania państwa członkowskie do ich oceny przez pryzmat
pozycji netto. Państwa oczekują, że ich pozycja netto będzie możliwie najkorzystniejsza i porównują swoją sytuację z sytuacją pozostałych państw, w tym o podobnej sytuacji ekonomicznej. W tej sytuacji interesy narodowe w zrozumiały sposób
stają się ważniejsze od ogólnych interesów UE. Jest to szczególnym problemem,
zwłaszcza podczas negocjacji nad kolejnymi perspektywami finansowymi, gdy
ustalane są zasady finansowania polityk wspólnotowych na okresy kilkuletnie.
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Tabela 1
Rozliczenia między budżetem unijnym a państwami członkowskimi
w 2006 roku (w mln euro oraz w euro na mieszkańca)
Wyszczególnienie

Transfery
z budżetu

Wpłaty do
budżetu

Saldo = transfery minus wpłaty

mln euro

mln euro

mln euro

euro/mieszk.

% PKB

Austria

1830

2209

- 379

- 45,9

- 0,18

Belgia

5625

4156

1469

139,8

0,38

Cypr

240

153

86

112,6

0,42

Czechy

1330

1035

295

28,7

0,29

Dania

1502

2193

- 691

- 127,3

- 0,18

Estonia

300

130

170

126,2

1,61

Finlandia

1280

1560

- 280

- 53,2

- 0,05

Francja

13496

16636

- 3140

- 49,8

- 0,19

Grecja

6834

1834

5000

449,4

2,41

Hiszpania

12883

9800

3083

70,5

0,95

Holandia

2190

6132

- 3941

- 241,3

- 0,65

Irlandia

2462

1482

980

232,8

1,05

Litwa

800

234

566

166,3

2,04

1195

217

978

2084,1

3,15

Łotwa

403

155

248

107,9

1,78

Malta

157

50

107

263,7

1,04

Niemcy

12242

20501

- 8259

- 100,2

- 0,38

Polska

5306

2447

2859

74,9

0,69

Portugalia

3635

1378

2256

213,5

2,15

Słowacja

696

402

295

54,7

0,50

Słowenia

406

279

127

63,3

0,42

Szwecja

1573

2698

- 1124

- 124,3

- 0,04

Węgry

1842

783

1060

105,2

- 0,26

8294

12381

- 4086

- 67,7

- 0,22

10922

13507

- 2585

- 44,0

- 0,25

Luksemburg*

W. Brytania
Włochy

* Wysoka pozycja netto rozliczeń Luksemburga i Belgii z budżetem UE wynika z tego, że transfery do tych państw obejmują
także sumy na administrację, a w obu tych państwach są liczne siedziby instytucji unijnych.

Źródło: E Kawecka- Wyrzykowska (red.): Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku
EU SGH 2008 r.

Dyskusje na temat wielkości i sposobu stanowienia budżetu UE zaostrza jego
dystrybucja (wykres 2 i 3).
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Płatności netto z budżetu UE w latach 2007-2013

Płatności netto z budżetu UE w latach 2007-2013

Wykres 2

Wykres 3

Megatrendy w gospodarce światowej w perspektywie 2050 roku.
Dyskusje nad ograniczeniem budżetu wspólnotowego nasilają się zawsze
w okresach gorszej koniunktury. W okresach tych następuje nie tylko zmniejszanie się PKB w poszczególnych krajach, relatywnie rosną wydatki na cele socjalne, zmniejszają się wpływy z podatków bezpośrednich, a co jest szczególnie
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istotne ze względu na budżety krajowe i Unijne podatki pośrednie. W okresach
tych szczególnej krytyce podawane są wspólnotowe polityki. Wskazuje się, że są
one nieefektywne, że nie nadążają za zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi, wśród których kluczowe znaczenie mają wyzwania, jakie gospodarce
europejskiej stawia globalizacja.
W okresach kryzysu nasilają się zjawiska określane w literaturze ekonomicznej home bias (ciążenia narodowe). Ciążenie narodowe dotychczas oceniane było
zazwyczaj negatywnie. Generalnie wynikało to z tego, że miało ono przeszkadzać
w osiąganiu efektów z integracji i globalizacji finansowej w postaci lepszej alokacji
kapitału oraz zwiększenia możliwości pełniejszego zdywersyfikowania ryzyka, co
łącznie mogłoby przyspieszać wzrost gospodarczy, redukować zmienność konsumpcji oraz pełniej synchronizować kształtowanie się głównych makroagregatów i cykli koniunkturalnych (ang. comovement).
Obecny kryzys natomiast unaocznia nam, że home bias do pewnego stopnia chroni przed transmisją szoków, kruchością finansową i groźbą zarażenia
się zaburzeniami na rynkach finansowych. Ochrona ta jest jednak w praktyce
niepełna, gdyż obok tradycyjnych kanałów zakażenia się kryzysem (rozchodzenie się spowolnienia gospodarczego, kanał kursowy, kanał banków i instytucji finansowych) pojawiają się również kanały behawioralne i psychologiczne.
W sumie mamy tu do czynienia z pewną wymiennością (ang. trade-off): większe korzyści z integracji i globalizacji finansowej kontra lepsza ochrona przed
destrukcyjnymi skutkami tejże integracji i globalizacji. Nie ma gotowej recepty,
jak znaleźć się na tej dwubiegunowej skali. Każdy kraj musi się tu samookreślić,
często na zasadzie prób i błędów. Do niedawna wydawało się, że za pomocą innowacji finansowych dość skutecznie można by przejść ze stanu trade-off (albo
to, albo tamto) do fazy trade up (i to, i tamto), ale fakt, iż spora część produktów
inżynierii finansowej okazała się pseudoinnowacjami, każe spojrzeć na tę możliwość w sposób bardzo ostrożny i krytyczny.
Wciąż nie do końca przezwyciężony kryzys gospodarczy z całą mocą ujawnia
tendencje do wspierania rodzimych sektorów finansowych i realnych, co łącznie
określa się jako nacjonalizm ekonomiczny. W przypadku zaś międzynarodowej
wymiany aktywami rzeczowymi i finansowymi wszelkie utrudnienia są przejawami protekcjonizmu. Chęć do jego praktykowania jest widoczna nawet w USA,
gdzie prezydent Obama, forsując własny pakiet stymulujący tamtejszą gospodarkę, użył terminu „Buy American”, z którego później się jednak w części wycofał.
W Unii Europejskiej z kolei potęguje się niechęć do zagranicznej siły roboczej
i transgranicznego świadczenia usług. Działania takie wprost podmywają zasady
Jednolitego Rynku UE i hamują proces pogłębiania integracji europejskiej. Także
w Polsce są silne oczekiwania na wspieranie rodzimej wytwórczości i sfery usłu-
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gowej2. Tymczasem z badań amerykańskich wynika, że zastosowanie wspomnianego wariantu „Buy American” mogłoby zwiększyć koszty inwestycji o ok. 25%,
a z samego pakietu stymulacyjnego B. Obamy aż 90%, byłby to faktycznie transfer
funduszy do przyjaznych politycznie organizacji i grup społecznych3. To w czystej
postaci klientelizm polityczny, który bardzo źle wróży skuteczności przeciwdziałania kryzysowi za pomocą ekspansji fiskalnej i monetarnej. Wydaje się nawet, że
protekcjonizm może wydłużyć okres trwania kryzysu i pogłębić jego negatywne
skutki. Trzeba wreszcie wskazać i na to, że protekcjonizm może wręcz doprowadzić do wojen handlowych i mniejszych lub większych napięć politycznych.
Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego niezbicie pokazały, że na naszym kontynencie umacniają się postawy nacjonalistyczne i ksenofobiczne. Tym
samym ucierpieć może na tym solidarność europejska, ten fundament, na którym
bazuje dotychczasowe wsparcie finansowe krajów uboższych, obszarów peryferyjnych i „wrażliwych” sektorów, jakim jest np. rolnictwo. To zły prognostyk dla
prac nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020.
W wymiarze ogólnoświatowym trzeba się liczyć z tym, że najbliższe lata będą
okresem odchodzenia od jednobiegunowego porządku geopolitycznego na rzecz
wielobiegunowości, rozszerzania się interwencjonizmu państwowego, wzmacniania regulacji i mniej lub bardziej ukrytego protekcjonizmu, a w ślad za tym kształtowania się nowej równowagi ekonomiczno-politycznej i militarnej. W przypadku zaś globalizacji finansowej kwestionowany będzie coraz częściej pogląd, iż
może ona przynosić wszystkim korzyści. W zamian tego będzie się przekonywać,
że potrzebna jest częściowa, kontrolowana definansyzacja, bezpieczniejsza jest
pewna fragmentacja rynków finansowych niż ich integracja, a dolar powinien być
co najmniej ograniczony w funkcji pieniądza światowego, szczególnie jako waluta rezerwowa. W konsekwencji kwestionowane będzie przywództwo Zachodu,
a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie osłabieniu ulegnie
też pozycja UE, a to głównie za sprawą deficytu w niej demokracji i niechęci dużych jej członków do pogłębienia integracji ekonomicznej i politycznej. Ogólnie
zatem można przewidywać, że świat wchodzi raczej w okres słabszego zintegrowania i większej niestabilności.
Włączenie się krajów rozwijających do międzynarodowego podziału pracy już
nie tylko produkcji ale i usług, których znaczenie dla gospodarki XXI wieku jest
kluczowe, zróżnicowanie trendów demograficznych na świecie na niekorzyść Europy, mających w nadchodzących latach znaczący wpływ na redystrybucję źródeł
wzrostu, dochodu i oszczędności to tylko niektóre z wyzwań stojących przed UE.
2 Jak wynika z badań GFK Polonia, 75% Polaków opowiada się za wspieraniem z budżetu tylko
banków z polskim kapitałem, a 83% z nas uważa, że instytucje państwowe powinny kupować głównie polskie produkty („Rzeczpospolita”, 11.02.2009).
3 Także na podstawie „Rzeczypospolitej” z 11.02.2009.
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Globalny rynek to nie tylko coraz bardziej ostra konkurencja, której celem
są jak najniższe koszty, ale przede wszystkim konkurencja o stwarzanie jak najatrakcyjniejszych warunków dla inwestorów. Konkurencja, której celem jest przyciągnięcie kapitału musi wywoływać wielorakie konsekwencje. Najprostszym
instrumentem jest zmniejszanie podatków oraz udzielanie firmom i kapitałom
ulg podatkowych. To z kolei może wpływać na ograniczenie możliwości finansowania przez państwo ważnych zadań społecznych, w tym edukacyjnych. Coraz częściej jest to zabieg niewystarczający. Rządy i społeczeństwa przypisujące
bezpieczeństwu socjalnemu wysokie miejsce w hierarchii wartości stają się mniej
konkurencyjne w stosunku do społeczeństw gdzie główną formą zabezpieczenia
społecznego są więzi krwi rodziny wielopokoleniowej, bądź zgoda społeczna na
ograniczenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego polityki społecznej. Liberalizacja przepływów kapitałowych narzuca więc współzawodnictwo o niskie
podatki, malejące wydatki państwa i rezygnację z socjalnych programów wyrównawczych.
Coraz częściej presja rynków finansowych i oczekiwania wyborców mają
przeciwstawne kierunki. Z logiki gospodarki globalnej wynika, że głównym arbitrem polityki gospodarczej stają się rynki kapitałowe, gdyż nikt nie może sobie
pozwolić na odpychanie rodzimego i obcego kapitału. Skutki powyższych zmian
są bardziej dotkliwe dla krajów słabiej rozwiniętych, które muszą odrabiać dystans cywilizacyjny. Z jednej strony kraje te musza odrabiać dystans w zakresie
infrastruktury i edukacji, aby stać się atrakcyjnym miejscem dla lokowania kapitału, a z drugiej stwarzanie atrakcyjnych warunków utrudnia wygospodarowanie
środków na programy rozwojowe i ogranicza instrumenty niezbędne dla realizacji strategii doganiania.
Lekarstwem pobudzającym wzrost konkurencyjności na rynku globalnym ma
być fragmentaryzacja polityk wspólnotowych czy wręcz ich renacjonlizacja, jak
chce część ekspertów. Takie podejście powoduje zmniejszenie zapotrzebowania
na myślenie horyzontalne i zintegrowane. Wydaje się, że zamiast mówić o potrzebie fundamentalnej modyfikacji finansów UE po roku 2013 należy mówić o kolejnym płynnym dostosowywaniu jej do nowych wyzwań.

Renacjonalizacja polityk wspólnotowych nie leży w interesie UE
Dyskusje nad kształtem budżetu i zakresem polityk wspólnotowych muszą
uwzględniać tendencje rozwojowe świata jeżeli Europa ma sprostać konkurencji
międzynarodowej. Podstawowe znaczenie dla przyszłości narodów ma, niedoceniany najczęściej, czynnik demograficzny. Czynnik ludzki wraz ze wzrostem wydajności pracy - opartym na kapitale intelektualnym, najnowszych technologiach,
inwencji i przedsiębiorczości oraz czasie pracy - decyduje o tempie wzrostu go-
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spodarczego i poziomie dobrobytu narodów. Dzieje się, mimo iż dominujące do
niedawna między innymi w Polsce teorie dowodziły, że rozwój demograficzny jest
barierą a nie siłą sprawczą rozwoju gospodarczego.
Do 2050 roku liczba ludności świata będzie istotnie wzrastała. Wzrost ten będzie jednak głęboko nierównomierny.
Dramatycznie obniży się udział zasobów ludności zdolnej do pracy w Rosji,
Japonii, Niemczech, Chinach (- 143 mln osób w stosunku do 2006 roku). Gwałtownie natomiast wzrośnie w Indiach (+ 390 mln osób w 2050 względem 2006),
w Nigerii, Pakistanie oraz USA.
W Polsce liczba ludności ogółem spadnie z 38,1 mln w 2008 roku do 35,99
w 2035 i prawdopodobnie do około 34 mln w 2050 roku, tj. o 11% - w okre-

sie niespełna dwóch pokoleń.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarki USA i wiodących krajów UE (W. Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy) nie wpłynęło dotychczas – ale wpłynie
- na obniżenie tempa wzrostu globalnej gospodarki. Rozwijające się gospodarki rozwijają się jednak szybciej, dzięki wymianie handlowej, napływowi kapitału i rekompensują obniżone tempo wzrostu najbardziej dojrzałych gospodarek świata.
Dane World Economic Outlook IMF z kwietnia 2008 wskazują, iż PKB Chin –
liczony wg parytetu siły nabywczej – wysunął się na drugie miejsce po PKB USA;
Indii na 4, Rosji na 7, zaś Brazylii na 9. Przewidywana dynamika wzrostu tych
krajów, nawet obniżona z powodu spowolnienia wzrostu gospodarki światowej
tylko przyspieszy doganianie najwyżej rozwiniętych gospodarek.
Według publikowanego corocznie raportu World Wealth Report 2007 na świecie około 9,5 mln osób dysponowało aktywami finansowymi powyżej 1 mln USD.
Łączna wartość zasobów tych osób przekraczała 37 bln USD (największy przyrost
najbogatszych osób wystąpił w 2007 r. w Indiach, Rosji, Indonezji i Singapurze).
Prognozy na 2011 rok przewidują dalszy wzrost aktywów finansowych do blisko
52 bln USD. Liczbę osób o majątku finansowym powyżej 1 mld USD szacowano
na 946, zaś łączny ich majątek na 3,5 bln USD.
Głównym źródłem bogactwa najbogatszych – wg Autorów World Wealth Report 2007 – było posiadanie akcji spółek kapitałowych i przychody z ich prowadzenia; tylko mniej niż 20% majątków stanowiły aktywa i majątek dziedziczony.
Świat jest przed nową eksplozją klasy średniej.
Prognozy wskazują na jej powiększanie się średnio rocznie co roku (do 2030)
o około 70-90 mln ludzi. Jeśli ten trend utrzymałby się, to oznaczałoby to możliwość powstania do tego okresu blisko 2 mld dodatkowej, do obecnej, klasy średniej. Przykładowo, o ile w 2000 roku w Chinach około 56 mln ludzi należało do
klasy średniej, to wskazuje się, iż w 2030 roku będzie to już 361 mln osób, zatem
więcej niż ludność USA. Trend ten dotyczy innych krajów Azji, Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. Ma on ogromne zna-
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czenie dla wpływu rosnącego popytu na umacnianie się korzystnej koniunktury
gospodarczej na świecie w następnych dziesięcioleciach.
Dodatkowo istotnie zmniejszył się poziom ubóstwa w następstwie wzrostu gospodarczego, procesów globalizacji i rozwoju gospodarki rynkowej. O ile liczba ludności świata z dochodami poniżej 1.000 USD rocznie stanowiła w latach 70-tych
XX wieku około 50%, to w roku 2000 już tylko 17%, z prognozą obniżenia do
około 6% w 2015 roku.
W związku z oczekiwanym wzrostem niestabilności międzynarodowych rynków rolnych i otwieraniem się rynku wspólnotowego na konkurencję zewnętrzną
nieuzasadnione wydają się pomysły ograniczania nakładów na realizację WPR czy
jej renacjonalizację. Dla zapewnienia równych warunków konkurencji konieczne
jest zapewnienie równych warunków konkurencji sektora rolnego na jednolitym
rynku rolnym, co będzie możliwe tylko w ramach wspólnotowego mechanizmu
finansowania polityki rolnej UE (solidarność finansowa), a także poprzez zdefiniowanie aktualnych i przyszłych celów WPR i odpowiednie, nowe ukierunkowania wsparcia finansowego. Globalizacja wpływa na sektor rolny za pośrednictwem
kanałów bezpośrednich (stymulowanie oszczędności, redukcja kosztu kapitału,
transfer technologii i rozwój otoczenia finansowego) i kanałów pośrednich. Do
tych ostatnich zalicza się: wspieranie specjalizacji i zachęcanie do poprawiania
jakości polityki rolnej. Łącznie obydwa te efekty mogą prowadzić do wyższego
wzrostu gospodarczego w rolnictwie i jego rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Z drugiej natomiast strony otwarcie się kraju na międzynarodowe rynki finansowe naraża także rolnictwo, zazwyczaj jednak pośrednio, na działanie różnego
typu szoków ekonomicznych, które mogą spowodować wybuch lub zakażenie się
kryzysem. Kryzysy te mogą przejawiać się w:
– osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego, a w ślad za tym i popytu krajowego oraz eksportu,
– większej zmienności cen, z przechodzeniem inflacji w deflację, i na odwrót,
– redukcji możliwości budżetowego wspierania rolnictwa,
– pogorszeniu dostępu do źródeł kapitału obcego, a kredytu bankowego
w szczególności.
Uzyskanie per saldo korzyści z globalizacji finansowej w rolnictwie pojedynczych krajów uwarunkowane jest ich działaniami własnymi oraz stworzeniem
przez kraje najsilniejsze gospodarczo sprzyjającego i katalizującego otoczenia
międzynarodowego. W przypadku instrumentów krajowych kluczowe znaczenie odgrywa stałe doskonalenie infrastruktury instytucjonalnej, a więc dbałość
o przestrzeganie praw własności, solidny nadzór i regulacje bankowe, wysoką jakość informacji finansowej. Nie mniej ważną rolę do spełnienia ma poszerzanie
przestrzeni dla narodowej polityki rolnej, w sensie jej proaktywności, zrównoważenia wymiaru ilościowego i jakościowego i dbałości o solidne fundamenty
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mikroekonomiczne, czyli dobrą kondycję ekonomiczno-finansową gospodarstw
rolniczych. Cały czas należy wspierać też wszystkie mechanizmy prowadzące do
poprawy efektywności i produktywności w rolnictwie, a więc równoważenie instrumentów rynkowych z fiskalnymi oraz prawno-administarcyjnymi.
Wspólna Polityka Rolna powinna zachować dotychczasowe instrumenty interwencji. Tym bardziej, że nie są one podstawowym sposobem wsparcia dochodów
rolniczych, jednak skutecznie zapewniają „siatkę bezpieczeństwa” uruchamianą
w sytuacjach szczególnych (dużych wahań cen). Dalsze zachowanie ograniczonej
możliwości wsparcia rynkowego byłoby istotne w sektorach wrażliwych i odgrywających ważną ekonomiczną rolę w rozwoju regionu. Skuteczne instrumenty stabilizacji są szczególnie ważne dla większości średnich i mniejszych gospodarstw,
które mają mniejsze możliwości finansowe radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Potrzebna jest także poprawa dostępu do nowoczesnych instrumentów zarządzania ryzykiem, szczególnie dla większych gospodarstw towarowych.
Ważne będzie wyrównanie stawek płatności bezpośrednich w skali UE, które
oparte byłyby o realne i obiektywne kryteria odnoszące się do wymogów nakładanych na producentów rolnych. Płatności bezpośrednie powinny pozostać jednym
z głównych instrumentów WPR, odpowiedzialnym za:
• wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych,
• rekompensowanie kosztów związanych ze spełnianiem wysokich standardów wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji
w szczególności wymogów środowiskowych),
• zachowania produkcji rolnej w regionach o najtrudniejszych warunkach gospodarowania.
Tym samym, płatności bezpośrednie powinny służyć zapewnieniu stabilności
ekonomicznej rolnictwa, a także bezpieczeństwa żywnościowego i środowiskowego.
Jednocześnie, docelowy system płatności bezpośrednich powinien zapewnić kompromis pomiędzy prostotą (ograniczanie kosztów transakcyjnych), powszechnym charakterem (podstawowy instrument wsparcia) i ukierunkowaniem
na podstawowe funkcje polityki rolnej. System płatności powinien odejść od
obecnych rozwiązań, w których stawki płatności i koperty krajowe odzwierciedlają historyczny poziom i intensywność produkcji.
Wysokość koperty finansowej na płatności bezpośrednie powinien uwzględniać obecne i przyszłe wyzwania realizowane w ramach wsparcia produkcji rolniczej w UE.
Wzrastająca rola polityki rozwoju obszarów wiejskich powinna wspierać nie
tylko proces przekształceń strukturalnych w rolnictwie ale także nowe wyzwania
dla rolnictwa europejskiego związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką
wodną czy ochroną różnorodności biologicznej. Polityka rozwoju obszarów wiej-
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skich wydaje się dobrym narzędziem do realizacji nowych funkcji WPR, uzupełniając sferę rynków rolnych i rolnictwa. Tym samym wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich nie powinna być
mniejsza niż w obecnej perspektywie finansowej, biorąc pod uwagę nowe funkcje
związane ze zmianami klimatycznymi czy energią odnawialną, które są adresowane do tej części WPR.
Priorytetowo powinny być traktowane dotychczasowe cele Polityki Rozwoju
Obszarów Wiejskich związane z niwelowaniem różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy regionami UE, a także zmniejszanie dystansu dzielącego obszary wiejskie od miejskich.
Rolnictwo w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) jest i będzie
zróżnicowane nie tylko pod względem zasobów naturalnych, stosowanych technik i technologii produkcji, poziomu rentowności, zdolności konkurencyjnych,
ale także związanych z nim regionalnych układów społeczno-gospodarczych. Ta
niejednorodność stanowi jedną z jego wartości, mającą szerszy wymiar kulturowy. W tej różnorodności mieści się również polskie rolnictwo, z rodzinnym systemem organizacji produkcji. Ponadto stosunkowo niska intensywność produkcji
rolnej, relatywnie dobrze zachowane tradycyjne metody produkcji i różnorodność mikro-struktur rolniczych, dają szansę rozwoju polskiego rolnictwa w zgodzie z europejskim modelem jaki temu sektorowi wyznaczyły ramy Agendy 2000.
Kwestią zasadniczą staje się miejsce, jakie zajmą aktualnie i będą zajmować w niedalekiej przyszłości polskie gospodarstwa rolne w rolnictwie europejskim. Przy
czym istotna jest nie tylko ich rola produkcyjno-ekonomiczna, ale także aspekty
społeczne i środowiskowe.

Renacjonalizacja ograniczy konkurencyjność polskiego rolnictwa na
jednolitym rynku
W Polsce strategia w zakresie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jest
węzłowym problemem makroekonomicznym i makrospołecznym nie tyle dlatego, że produkcja żywności ma strategiczne znaczenie, ale dlatego przede wszystkim, że strategia ta jest jedną z podstaw zatrudnienia w całej gospodarce.
Pomiędzy strukturą gospodarki a poziomem jej rozwoju istnieje bezpośrednie sprzężenie zwrotne. Dysharmonia pomiędzy poziomem i tempem wzrostu
gospodarczego a strukturą gospodarki wpływa na zmianę możliwości wykorzystania struktury jako czynnika przyśpieszającego rozwój ekonomiczny. Dana
struktura staje się w następnych okresach hamulcem dalszego rozwoju. Niezbędność zmian strukturalnych jako jednego z najważniejszych celów ekonomicznych
warunkujących podniesienie efektywności gospodarowania zarówno w skali mikro- i makroekonomicznej nie jest kwestionowana przez żadne liczące się grupy
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i środowiska polityczne, gospodarcze i naukowe. Kontrowersyjne jest natomiast
określenie wzajemnego związku między tempem rozwoju gospodarczego kraju,
polityki społecznej państwa oraz gwarancji socjalnych państwa.
Na wsi i w rolnictwie występują jednocześnie, trudne do rozwiązania narastające problemy, których rozwiązanie wymaga niejednokrotnie sprzecznych ze
sobą działań: przeludnienie, niska wydajność pracy, wadliwa struktura rolnictwa,
niska konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna oraz niskie dochody pracujących w rolnictwie to tylko niektóre z nich. Wszystkie te zjawiska występują w warunkach trwałej nadprodukcji żywności i niskiej chłonności siły roboczej przez
pozarolnicze działy gospodarki narodowej.
Europejskie państwa wysoko rozwinięte dokonywały przez cały okres powojenny niezwykle kosztownych przekształceń struktur rolnych, starając się przekształcić, z różnym zresztą skutkiem, tradycyjne gospodarstwa rolne w nowoczesne jednostki produkcyjne. Z kolei we wszystkich – poza Polską i częściowo
Jugosławią – państwach centralnie sterowanych, przekształcono gospodarstwa
chłopskie w państwowe lub „spółdzielcze” gospodarstwa wielkoobszarowe. W rezultacie we wszystkich, poza Polską, państwach europejskich, niezależnie do systemu społeczno – politycznego nastąpiły w okresie po drugiej wojnie światowej
zasadnicze przekształcenia strukturalne. Natomiast w Polsce, gdy rozpatruje się
przekształcenia strukturalne, czas stanął. Brak zasadniczych zmian strukturalnych w rolnictwie jest jedną z przyczyn dysproporcjonalności jego rozwoju wobec całej gospodarki narodowej. Rolnictwo w Polsce wytwarza obecnie około 6%
PKB, absorbując aż 19% ogółu zatrudnionych.
Wydajność pracy w rolnictwie jest 2,5-3,0- krotnie niższa aniżeli w całej gospodarce. Różnice te mają swoje źródło w przeszłości. Niestety okres transformacji nie przyniósł poprawy tej sytuacji z uwagi na radykalnie obniżone możliwości
zatrudnienia w działach poza rolniczych. Jedną z głównych przyczyn niskiej produktywności pracy w rolnictwie jest niski poziom wykształcenia.
Nie oznacza to oczywiście, że gospodarstwo rolne w Polsce na przełomie tysiącleci jest takim samym gospodarstwem jak w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Natomiast polskie rolnictwo musi przejść tę samą ewolucję, którą
przeszło rolnictwo państw zachodnioeuropejskich w ciągu ponad 50 lat. Jej tempo
powinno być znacznie szybsze mimo znacznie mniej korzystnych warunków makroekonomicznych. Rolnictwo bowiem jest coraz wyraźniej działem gospodarki
tracącym na znaczeniu; maleje jego udział w tworzeniu dochodu narodowego,
a postęp techniczny, tak jak w innych działach gospodarki, ma charakter pracooszczędny. Coraz mniejsza liczba ludzi może utrzymać się z rolnictwa na takim
samym poziomie, jak pracujący w innych działach gospodarki. Jednakże w okresie powojennym, przede wszystkim w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
niesłychanie silnym czynnikiem, ułatwiającym przekształcenia rolnictwa, był
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szybki rozwój pozarolniczych części gospodarki, wskutek czego część młodzieży
rezygnowała z pracy w rolnictwie, znajdując bez trudu zatrudnienie poza nim.
W rezultacie zmieniały się nie tylko struktury produkcyjne rolnictwa zachodnioeuropejskiego, ale również charakter regionów wiejskich. Obecnie czynnik ten
wyraźnie wygasł, a bezrobocie jest problemem ogólnoeuropejskim. W Polsce
bezrobocie będzie podstawowym problemem społeczno – ekonomicznym w nadchodzącym dziesięcioleciu ze względu na niezwykle liczne roczniki, wchodzące
w wiek produkcyjny, oraz postępującą restrukturyzację polskiej gospodarki, której częścią jest racjonalizacja zatrudnienia. Oznacza to, że ograniczone możliwości
restrukturyzacji rolnictwa blokują proces poprawy makroproporcji w gospodarce
narodowej chociażby z tego powodu, że utrzymujące się wysokie zatrudnienie
w gałęziach charakteryzujących się niską wydajnością pracy zmniejsza możliwości przyśpieszenia tempa rozwoju całej gospodarki.
Sprzeczności między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami ekonomicznymi są właściwe wszystkim społeczeństwom, szczególnie ostro występują
jednak w warunkach radykalnych reform, które w sposób naturalny te oczekiwania potęgują. W Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej mamy do
czynienia z podstawowym dylematem: czy podtrzymywać skromnymi zasobami
nieefektywne miejsca pracy w przedsiębiorstwach i gospodarstwach, które zgodnie z kryteriami powinny zbankrutować, czy wybrać wariant premiujący proces
przekształceń, gwarantujący wzrost efektywności, równoważyć budżet godząc
się na zmniejszenie zakresu przedmiotowego, a w niektórych przypadkach także
podmiotowego polityki społecznej, czy kosztem równowagi budżetowej chronić
poziom życia społeczeństwa.
Restrukturyzacja i modernizacja polskiego rolnictwa jest sprawą wielkiej wagi
i niezwykle złożoną nie tylko dlatego, że dotyka przynajmniej 2 mln osób ale także historycznego dziedzictwa. Konsekwencją historycznego dziedzictwa jest wadliwa struktura polskiego rolnictwa oraz opóźniona restrukturyzacja. Rolnictwo
w przeszłości, a także w obecnej dekadzie traktowane jest jako swoista poczekalnia rozwoju gospodarczego. Restrukturyzacja i modernizacja polskiego rolnictwa
jest także utrudniona z braku silnego wsparcia społecznego i politycznego. Niejednokrotnie interes polityczny partii i organizacji politycznych każe im bronić
istniejącego status quo. Kolejną barierą jest niski poziom kwalifikacji ludności
rolniczej. Baza dla procesów restrukturyzacyjnych jest bardzo ograniczona. Proces restrukturyzacji będzie więc powolny. Powolny nie tylko ze względu na chęć
unikania trudnych konsekwencji socjalnych oraz politycznych szybkiej restrukturyzacji ale także z przyczyn ekonomicznych.
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Zasoby produkcyjne polskiego rolnictwa i ich wykorzystanie na tle rolnictwa unijnego
Polska na tle krajów unijnych dysponuje znacznym potencjałem produkcyjnym rolnictwa. Areał polskich użytków rolnych stanowi prawie 10% ogólnej powierzchni gruntów rolniczych, jakimi dysponuje rolnictwo UE-25. Większym od
Polski obszarem gruntów rolniczych dysponuje tylko Francja i Hiszpania, a zbliżonym Niemcy. Z tego względu nasz kraj posiada warunki, aby stać się znaczącym
producentem rolnym.
Duże zasoby ziemi rolniczej potencjalnie sprzyjają prowadzeniu produkcji
rolniczej. Jednak ograniczeniem w tym zakresie, obok niewielkiego areału statystycznego gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha gruntów rolniczych (w 2007 roku
8,8 ha UR) stanowią warunki przyrodnicze polskiego rolnictwa. Według IUNGPIB są one o około 30-40% gorsze niż w krajach Europy Zachodniej, z którymi
ze względu na asortyment produkcji rolniczej z reguły konkurują nasi rolnicy.
Ponadto możliwości rozwojowe polskiego rolnictwa ogranicza zbyt niski poziom
zasobów kapitałowych i duża liczba pracujących.
Tabela 2
Zasoby ziemi i pracy oraz nakłady kapitałowe polskiego rolnictwa
na tle Unii Europejskiej w 2005
Wyszczególnienie

Polska

UE-15

UE-25

Polska/UE-25
(w %)

Siła robocza (w tys. AWU)

2 263

5 708

9 124

24,5

Powierzchnia UR (tys. ha)*

15 906

130 785

163 976

9,7

Nakłady środków trwałych (amortyzacja) i
obrotowych (mln euro)

10 313

188 000

210 275

4,9

*Wzięto pod uwagę obszary wchodzące w skład gospodarstw rolnych zgodnie z metodologią Eurostat.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej i GUS (Rocznik
Statystyczny Rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2008).

Polskie rolnictwo posiada niespełna 5% środków kapitałowych rolnictwa UE25, a jednocześnie zatrudnia prawie jedną czwartą ogółu pracujących w tym sektorze. Większość (93%) z zatrudnionych w naszym rolnictwie stanowi siła robocza związana z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. Ponadto, ze względu na
uwarunkowania strukturalne polskiego rolnictwa indywidualnego, zatrudnienie
w rodzinnych gospodarstwach rolnych cechuje relatywnie niewielki zakres profesjonalizmu. Świadczy o tym między innymi tylko niespełna 35% udział pracujących stale w pełnym wymiarze w działalności rolniczej wśród ogółu zatrudnionych wyłącznie przy produkcji rolniczej. W warunkach narastającej konkurencji
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i coraz większych wymagań dotyczących nie tylko jakości surowców rolniczych,
ale również wpływu przebiegu ich wytwarzania na środowisko, wzmaga się potrzeba coraz większego angażowania się w ten proces rolników. Te uwarunkowania wiążą się z koniecznością wzrostu zakresu profesjonalizacji pracy w sferze
produkcji rolniczej, a w polskich warunkach dotyczy zwłaszcza rolnictwa indywidualnego.
Tabela 3
Wielkość rolniczej produkcji globalnej i wartości dodanej brutto w Polsce
i krajach Unii Europejskiej w 2005 roku
Wyszczególnienie
Produkcja globalna (mln euro)
Wartość dodana brutto (mln euro)

Polska

Polska w %
UE-25

UE-15

UE-25

15 057

277 478

308 480

4,9

6 097

130 727

142 613

4,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Miejsce i rolę polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej obrazuje przede wszystkim wielkość produkcji (tabela 2). W 2005 roku wartość globalnej produkcji rolnej wynosiła ok. 15 mld euro, wartość produkcji dodanej brutto – ponad 6 mld
euro i był to poziom najwyższy w porównaniu z produkcją rolniczą uzyskiwaną
przez poszczególne państwa, które zostały przyjęte do UE w 2004 roku. Jednoczenie pod względem wartości rolniczej produkcji globalnej i dodanej brutto Polska
znajdowała się na ósmym miejscu wśród krajów UE-25. Biorąc pod uwagę posiadane zasoby ziemi (9,7%) i pracy (24,5%), nie są to wielkości znaczące, gdyż
wartość rolniczej produkcji globalnej stanowiła 4,9%, a w przypadku produkcji
dodanej – 4,3%.
Tabela 4
Relacje pomiędzy czynnikami produkcji w rolnictwie
polskim i Unii Europejskiej w 2005 roku
Wyszczególnienie

Polska

UE-15

UE-25

Obszar UR na:
-1 gospodarstwo

6,0*

21,4

16,0

- 1 pełnozatrudnionego (1 AWU)

6,5

22,0

18,0

Wartość kapitału na 1 pełnozatrudnionego (tys. euro)

4,6

32,9

23,0

Wartość kapitału na 1 ha UR (euro)

648

1437

1282

* Obszar UR łącznie z działkami rolnymi.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej.
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Wielkość wymienionych układów jest przede wszystkim konsekwencją odmienności w strukturze czynników produkcji rolniczej pomiędzy Polską a innymi
państwami Wspólnoty (tabela 3). Według danych Eurostat polskie gospodarstwa
rolne na tle ogółu gospodarstw unijnych cechowały się w 2005 roku:
• Znacznie mniejszym areałem uprawianej ziemi. Przeciętny obszar gospodarstwa rolnego (wliczając do tej grupy działki rolne) wynosił 6,0 ha UR
i było to ponad dwuipółkrotnie mniej niż średnio w UE-25 (wynosił on
16,0 ha UR), a w porównaniu do UE-15 - ponad trzyipółkrotnie (stanowiło
go 21,4 ha UR).
• Pokaźnie niższym technicznym wyposażeniem gospodarstw. Świadczy o tym między innymi dwukrotnie niższa przeciętna wartość kapitału
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo w polskim rolnictwie w odniesieniu do średniej w UE-25 (648 euro
wobec 1 282 euro). To „zapóźnienie” jest jeszcze większe w odniesieniu do
gospodarstw z tzw. starych krajów Wspólnoty, w których nakłady kapitałowe na gospodarstwo wynosiły 1 437 euro. Dysproporcje były bardzo znaczące także przy porównaniu poziomu nakładów kapitałowych w przeliczeniu
na zatrudnienie. Wartość kapitału na 1 pełnozatrudnionego w naszych gospodarstwach wynosiła 4,6 tys. euro i była to wielkość pięciokrotnie niższa
niż analogiczny wskaźnik w UE-25 (23,0 tys. euro) a jednocześnie ponad
siedmiokrotnie mniejsza niż w UE-15 (32,9 tys. euro).
Przedstawione relacje pomiędzy czynnikami produkcji rolniczej miały wpływ
na efektywność ich wykorzystania, co najprościej ilustruje relacja typu efekt/nakład. Na podstawie porównania wielkości rolniczej produkcji globalnej i wartości
dodanej brutto w przeliczeniu na jednostkę zaangażowanych czynników produkcji
można ogólnie stwierdzić, że działalność rolniczą prowadzoną w naszych gospodarstwach cechuje niezmiennie relatywnie niska sprawność gospodarowania. Dotyczy
to zarówno sprawności technicznej, jak i efektywności ekonomicznej, mierzonej
wielkością produkcji globalnej oraz dodanej brutto. Skalę dysproporcji w tym zakresie ilustrują różnice w produktywności zasobów pracy, ziemi i kapitału w polskim rolnictwie i w krajach Wspólnoty Europejskiej (tabela 4). Te odmienności ilustrują również rozmiary nierówności w możliwościach konkurencyjności polskich
gospodarstw rolnych z gospodarstwami pozostałych państw UE.
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Tabela 5
Produktywność czynników wytwórczych w rolnictwie polskim i krajach
UE w 2005 roku
Wyszczególnienie

Polska

UE-15

UE-25

6 654
930
1,46

48 929
2 221
1,48

26 382
1 881
1,47

2 694
377
0,59

23 052
1 046
0,70

15 630
870
0,68

Wartość produkcji (w euro) na:
- 1 pełnozatrudnionego
- 1 ha UR
- 1 euro nakładu kapitału
Wartość dodana brutto (w euro) na:
- 1 pełnozatrudnionego
- 1 ha UR
- 1 euro nakładu kapitału

Źródło: Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Z danych Eurostat wynika, że jeżeli poziom produktywności poszczególnych
czynników produkcji uzyskiwany w rolnictwie UE-25, mierzony wartością dodaną na jednostkę danego elementu przyjmiemy za 100, to w Polsce analogiczne
wskaźniki stanowiły odpowiednio:
• w przypadku nakładów pracy – 17% (2 694 wobec 15 630 euro na 1 pełnozatrudnionego);
• gdy chodzi o użytki rolne – 43% (377 wobec 870 euro na 1 ha UR);
• oraz prawie 87%, kiedy dotyczyło to nakładów kapitałowych (0,59 wobec 0,68
euro na 1 euro nakładu kapitałowego). Należy przypomnieć, że polskie rolnictwo cechują relatywnie niskie zasoby kapitałowe, dlatego sprawność ich
wykorzystania była tak wysoka i tylko w niewielkim stopniu odbiegała od poziomu średniego wśród ogółu gospodarstw rolnych w UE-25 (tabela 5).

Sytuacja dochodowa polskich i unijnych rolników
O zdolnościach konkurencyjnych podmiotów gospodarczych świadczą przede
wszystkim uzyskiwane dochody z prowadzonej działalności ekonomicznej,
gdyż ich poziom informuje o kondycji ekonomicznej poszczególnych jednostek
W przypadku gospodarstw rolnych wielkość uzyskiwanych dochodów świadczy
nie tylko o poziomie życia użytkowników, ale także o zdolnościach marketingowych rolników i możliwościach finansowania działalności inwestycyjnej.
Realizacja przedsięwzięć odtwarzających, unowocześniających i zwiększających majątek produkcyjny wskazuje na trwałą skłonność i umiejętność przystosowywania użytkowanego gospodarstwa rolnego do zmieniających się warunków
funkcjonowania. Działalność inwestycyjna stanowi zatem jeden z istotniejszych
warunków zachowania zdolności konkurencyjnych gospodarstw rolnych, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym.
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Warunki akcesji wywołały znaczącą poprawę sytuacji dochodowej polskich
gospodarstw rolnych, w tym też wpłynęły na ich zdolności do konkurowania. Według W. Józwiaka w 2004 roku dochody z działalności rolniczej wzrosły w porównaniu do średniej z lat 2001-2003 ponad dwukrotnie. W dwóch kolejnych latach
(2005 i 2006) utrzymały się na nowym relatywnie wysokim poziomie. Wprawdzie
w 2005 roku były co prawda nieznacznie niższe niż w roku poprzedzającym, ale
już w roku 2006 wzrosły o 2,6% w stosunku do korzystnego roku 2004.
Wykres 4
Poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w krajach UE
w 2008 roku (w tys. euro na 1 osobę pełnozatrudnioną)

*Dane za 2007 rok.

Źródło: Opracowano na podstawie wyników monitoringu FADN.
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W roku 2007 znów nastąpił stosunkowo duży wzrost dochodów polskich rolników, bo aż o 13,7% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak pomimo stosunkowo dużej dynamiki wzrostu dochodów z pracy w gospodarstwie, nadal sytuacja
dochodowa polskich rolników była zdecydowanie gorsza niż producentów rolnych w większości krajów Wspólnoty (wykres 4).
Według danych z monitoringu FADN w 2007 roku dochód z pracy w gospodarstwie rolnym w Polsce w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego wyniósł przeciętnie prawie 5,9 tys. euro. Był to poziom około 2,7 raza niższy niż
w UE-25, który stanowiło blisko 16,0 tys. euro, a trzeba brać pod uwagę, że średni
obszar gospodarstw rolnych w badaniu FADN w Polsce wynosił ok. 17 ha UR,
czyli zdecydowanie więcej niż przeciętnie w kraju. Również sytuacja dochodowa
polskich rolników na tle producentów rolnych z krajów razem z nami przyjętych
do Wspólnoty była wyraźnie gorsza. Tylko słoweńscy i słowaccy rolnicy uzyskali
niższy poziom opłaty za pracę, a dochody czeskich rolników (najwyższe z krajów
UE-10) były nie tylko trzykrotnie wyższe niż polskich producentów rolnych, ale
również o 9% wyższe niż przeciętnie w krajach Wspólnoty Europejskiej. W konsekwencji polscy rolnicy zajmują trzecie miejsce od końca w Unii pod względem
wielkości uzyskiwanych dochodów z pracy w gospodarstwie rolnym.

Potencjał ekonomiczny polskich gospodarstw rolnych
na tle gospodarstw Unii Europejskiej
Niska dochodowość działalności rolniczej w Polsce wynika przede wszystkim z tego, że polskie rolnictwo w porównaniu z rolnictwem unijnym, zwłaszcza
w „starych” państwach członkowskich, pomimo pewnych pozytywnych zmian,
jest nadal ogólnie poważnie zapóźnione zarówno pod względem technicznym,
jak i strukturalnym, co wyraża się przede wszystkim zbytnim rozdrobnieniem
obszarowym i przeludnieniem agrarnym. Według danych Eurostat w 2005 roku
nakłady pracy w polskim rolnictwie wynosiły 15,4 AWU na 100 ha UR. Był to
poziom ponad trzykrotnie wyższy niż w rolnictwie państw UE-15 (4,8 AWU na
100 ha UR) oraz przewyższał on także zatrudnienie w rolnictwie krajów UE-12,
które kształtowało się na poziomie 14,3 AWU na 100 ha UR.
Działalność rolniczą w Polsce cechuje nie tylko większa pracochłonność, ale
również pomimo stopniowego spadku, znaczna skala bezrobocia ukrytego. Z badań terenowych IERiGŻ-PIB wynika, że w 2005 roku współczynnik osób zbędnych w rolnictwie indywidualnym wynosił około 17%.
Dysproporcje strukturalne znajdują odzwierciedlenie w potencjale ekonomicznym (sile ekonomicznej) poszczególnych gospodarstw, który wyznacza ich
możliwości utrzymania się na rynku. Jest to czynnik determinujący nie tylko aktualną sytuację danej jednostki, ale również jej przyszłe możliwości. Tym samym
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potencjał ekonomiczny określa zdolność konkurencyjną (do konkurowania)
danego gospodarstwa; czyli umiejętność podmiotów gospodarczych do zdobycia, a następnie zachowania, a także powiększania udziału w rynku, którego jest
uczestnikiem.
Potencjał ekonomiczny gospodarstwa rodzinnego jest pojęciem bardzo złożonym i trudnym do precyzyjnego ustalenia (pomiaru), gdyż wyznacza go szereg
bardzo zróżnicowanych parametrów (np. wielkość i struktura majątku produkcyjnego, położenie rynkowe, jakość siły roboczej, umiejętności zarządcze, predyspozycje osobowościowe, sytuacja rodzinna itp.), z których część jest trudno mierzalna lub w ogóle brak takiej możliwości. Tym samym rozpoznanie potencjału
ekonomicznego gospodarstw indywidualnych zazwyczaj opiera się na podstawie
oceny ogólnej sytuacji poszczególnych grup gospodarstw rolnych.
Najbardziej wielostronnym miernikiem pozwalającym względnie syntetycznie
określić i ocenić potencjał ekonomiczny poszczególnych gospodarstw rolnych jest
ich wielkość ekonomiczna, która jest sumą standardowych nadwyżek bezpośrednich (GSM). Jest ona wyrażona w Europejskich Jednostkach Wielkości (Europen
Size Unit – ESU), a przy jej ustalaniu uwzględnia się nie tylko rozmiary prowadzonej działalności rolniczej, ale również relatywnie szerokie spektrum parametrów produkcyjno-kosztowych oraz lokalne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Cechą charakterystyczną rolnictwa Wspólnoty Europejskiej jest występowanie gospodarstw o bardzo zróżnicowanym potencjale, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej. Taka sytuacja występuje również w rolnictwie polskim. Podstawowe odmienności pomiędzy naszym sektorem rolnym, a tym działem gospodarczym w większości państw
unijnych zaznaczają się w relacjach w wielkości grup gospodarstw o niewielkim
potencjale ekonomicznym i podmiotów dysponujących relatywnie dużą siłą ekonomiczną (tabela 6).
Przygniatająca większość naszych gospodarstw rolnych (ponad 69%) znajduje
się grupie podmiotów o bardzo małej wielkości ekonomiczniej do 2 ESU, mniejszej niż kryterium ustanowione dla zbiorowości polskich gospodarstw prowadzących rachunkowość zgodnie z zasadami FADN (wynosi ono co najmniej 2 ESU.)
Tymczasem przeciętnie w UE-15 gospodarstwa do 2 ESU stanowią ponad dwukrotnie mniejszy udział i wynosi on około 29%. Należy zaznaczyć, że w niektórych państwach tak małe gospodarstwa nie występują (Holandia) lub pojawiają
incydentalnie, a ich udział nie przekracza 9% (Dania, Finlandia, Belgia i Luksemburg).
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Tabela 6
Wielkość ekonomiczna gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w 2005 roku
Wyszczególnienie
Holandia
Dania
Belgia
Francja
Niemcy
Luksemburg
Wielka Brytania
Finlandia
Szwecja
Irlandia
Hiszpania
Austria
Włochy
Portugalia
Grecja
Polska - ogółem
w tym gosp. indywidualne
(pow. 1 ha UR)
UE-27
UE-15
UE-12

Średnia wielkość
Gospodarstwa w

Odsetek gospodarstw o wielkości
ekonomicznej
do 2

2-100

100 i więcej

ha UR
23,9
52,4
26,9
48,6
43,7
52,7
55,6
32,1
42,1
31,8
23,0
19,1
7,4
11,4
4,8
6,0

ESU
102,6
69,8
65,6
50,4
49,7
46,5
36,9
25,1
21,5
19,2
18,5
14,8
12,8
6,7
6,6
3,3

1,9
7,9
13,6
12,6
8,5
42,5
6,6
26,0
12,8
23,3
28,7
37,2
56,3
35,9
69,4

ESU
67,4
77,0
69,0
72,3
75,7
80,5
47,8
90,6
70,0
85,5
73,8
70,2
61,1
42,9
63,9
30,4

32,6
21,1
23,1
14,1
11,7
11,0
9,8
2,9
4,0
1,8
2,8
1,0
1,7
0,8
0,1
0,2

7,6
11,9
21,4
5,5

4,3
10,5
22,6
2,3

56,6
61,5
29,4
83,2

43,3
38,5
70,6
16,8

0,1
2,0
4,7
0,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej i GUS z badania
struktury gospodarstw rolnych.

Wprawdzie we Wspólnocie Europejskiej występują także kraje gdzie skala występowania bardzo małych gospodarstw jest relatywnie duża (np. Portugalia – 56%;
Wielka Brytania - 43%), ale jednoczenie istnieje tam relatywnie duża grupa podmiotów o bardzo dużej wielkości ekonomicznej, czyli 100 i więcej ESU (odpowiednio 1 i 10%). Dla porównania wśród naszych gospodarstw praktycznie nie ma podmiotów o takiej sile ekonomicznej, gdyż ich udział wynosi 0,2%. Zatem ich występowanie jest dziesięciokrotnie rzadsze niż przeciętnie w UE-27 (2,0%). Ta różnica
wzrasta jeszcze ponad dwukrotnie w porównaniu do rolnictwa krajów UE-15, gdzie
gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 100 i więcej ESU stanowią 4,7%.
Średnia wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa rolnego jest nie tylko
prawie siedmiokrotnie mniejsza niż analogiczny wskaźnik w krajach UE-15 (3,3
ESU wobec 22,6 ESU), ale również trzykrotnie niższa od wielkości tego miernika
wśród ogółu państw UE-27 (3,3 ESU wobec 10,5 ESU). Tak duże rozbieżności
w sile ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE są przede wszystkim konsekwencją odmienności w zakresie zaawan-
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sowania procesu koncentracji gruntów rolniczych. Trzeba bowiem brać pod uwagę przestrzenny charakter produkcji rolniczej oraz prawidłowość, że to areał posiadanych użytków rolnych wyznacza relacje pozostałych czynników produkcji.
O nadmiernej skali występowania w Polsce gospodarstw dysponujących niewielką siłą ekonomiczną świadczy również fakt, że jeżeli wyłączy się jednostki,
których wielkość ekonomiczna nie przekracza 2 ESU, to wśród pozostałych przeciętny rozmiar całkowitego GSM wyniesie 9,1 ESU. Oznacza to, że nawet wówczas
przeciętna siła ekonomiczna jest stosunkowo niewielka i odbiega od wielkości
ekonomicznej gospodarstw państw unijnych, z którymi nasi rolnicy muszą rywalizować o rynki zbytu.
Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego, którego całkowita standardowa nadwyżka bezpośrednia przekroczyła 1 ESU, tj. dolny próg określający
gospodarstwo jako towarowe w badaniach FADN, w 2005 roku w UE wyniosła
19,1 ESU i wahała się od 3,8 ESU na Litwie i 5,2 ESU na Łotwie do 68,1 ESU
w Belgii, 70,3 ESU w Danii i 102,6 ESU w Holandii. Ponadto tylko o 14% przewyższała dolny próg wielkości ekonomicznej (8 ESU) przyjętych dla gospodarstw towarowych w 1/3 gospodarstw UE. Te państwa to, Austria, Dania, Finlandia, Francja, Luksemburg, Malta, Niemcy, Szwecja i Irlandia. Jednocześnie była aż o 43%
niższa niż minimalny pułap dla gospodarstwa towarowego w Wielkiej Brytanii,
Belgii i Holandii.
Powyższe dane świadczą o dużym zróżnicowaniu w potencjale ekonomicznym pomiędzy gospodarstwami z poszczególnych państw UE. Jednocześnie Polska wyróżnia się pod względem skali rozproszenia w ogólnej sile ekonomicznej
rolnictwa na tle krajów Wspólnoty. Odnotować jednak należy pewne pozytywne
procesy zaobserwowane w latach 2002-2007, kiedy to stosunkowo dynamicznie
rosła grupa podmiotów o relatywnie dużej wielkości ekonomicznej (tabela 6).
W tym czasie liczba gospodarstw indywidualnych w przedziale 16-40 ESU zwiększyła się z 58,1 do 78,6 tys. (czyli o przeszło 35%), a grupie ponad 40 ESU wzrosła
z 10,4 do 16,2 tys. (zatem o prawie 56%). Nie zmienia to faktu, że razem takie jednostki w dalszym ciągu w Polsce stanowią nieliczną grupę, a ich łączny udział w
całej zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych wyniósł 5,3% prowadzących działalność rolniczą w 2007 roku i był nieznacznie większy niż w 2002 roku,
kiedy stanowił 4,2%. Ostatecznie przeciętna wielkość ekonomiczna gospodarstwa
rodzinnego powyżej 1 ha UR w latach 2002-2007 zwiększyła się z 4,2 do 4,4 ESU,
czyli o 4,8%,
Na tle stosunkowo niskiego udziału silnych ekonomicznie jednostek wśród
ogółu indywidualnych gospodarstw rolnych nieco lepiej przedstawia się struktura użytkowania gruntów rolniczych. Gospodarstwa indywidualne powyżej
1 ha UR o wielkości 40 i więcej ESU, których udział w całej zbiorowości wynosi
0,9% gromadzą 11,2% UR, zaś gospodarstwa o wielkości 16-40 ESU (stanowią
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4,5%) posiadają dalsze 17,7% powierzchni UR. Trzeba zaznaczyć, że jest to nieco
korzystniej niż w 2002 roku, kiedy to wysokość odsetka uprawianych gruntów
w gospodarstwach o wyżej wymienionych wielkościach ekonomicznych wynosiła
odpowiednio 10,7 i 14,0%. Równocześnie odnotowano niekorzystne zjawisko jakim jest zmniejszający się z 19,4% w 2002 roku do 18,2% w roku 2007 udział UR
w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej 8-16 ESU.
Przytoczony materiał świadczy o zbyt słabym zaawansowaniu w naszym rolnictwie procesu koncentracji ziemi w jednostkach silniejszych ekonomicznie.
Szczególnie wyraźnie widać to przy porównaniu z krajami, z którymi konkurujemy na wspólnym rynku rolnym UE. Jeśli w Polsce ogół gospodarstw rolnych
(indywidualnych i osób prawnych) osiągających 40 i więcej ESU dysponuje 19%
całkowitej powierzchni ziemi rolniczej, to w takich krajach jak Czechy jest to 84%,
w Niemczech 79%, w Dani 77%, a na Węgrzech 56%. Tak duże rozbieżności wskazują, że polskie rolnictwo nie dokonało procesu koncentracji użytków rolnych ani
drogą charakterystyczną dla krajów UE-15, ani dla innych krajów Europy Środkowowschodniej.

Wnioski
▶ Procesowi globalizacji towarzyszy szereg nowych wyzwań o charakterze ponad granicznym, które wymagają od Unii skutecznej reakcji. Część wyzwań
związanych jest z degradacją środowiska naturalnego, zmianami demograficznymi oraz nową sytuacją w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego świata. Rolnictwo i obszary wiejskie są ważnym elementem tych
zjawisk. Oznacza to nowe zadania dla Wspólnej Polityki Rolnej. W przyszłości
utrzymanie zasobów produkcyjnych rolnictwa w dobrej kulturze będzie miało
znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa żywnościowego Wspólnoty, ale także
dla zaspokojenia rosnących potrzeb żywnościowych w skali globalnej. Trendy
demograficzne jak wykazano wyżej wskazują, że w dłuższej perspektywie Europa może mieć znacznie większy udział w globalnych zasobach produkcyjnych żywności niż w liczbie ludności. Rosnące potrzeby żywnościowe w skali globalnej oznaczają, że niezbędny wzrost produkcji rolnej w perspektywie
2050 wymagał będzie podwojenia produkcji surowców rolnych.
▶ Do ważnych wyzwań dla rolnictwa i polityki rolnej zaliczyć należy walkę
z szybkim ograniczaniem bioróżnorodności.
▶ Najpilniejszym jednak wyzwaniem staje się przeciwdziałanie malejącym zasobom wodnym. Zagadnienie to jest tym istotniejsze dla polityki rolnej, że
w skali globalnej blisko 70% zużywa się na cele związane z produkcją rolną.
▶ Zakończony przegląd WPR jest ważnym etapem ewolucji Wspólnej Polityki
Rolnej, gdyż potwierdza, że jest ona polityką zdolną do adaptacji do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań. W ramach Przeglądu rozszerzony został
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o nowe wyzwania zakres celów WPR. Są one ważne nie tylko z punktu widzenia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ale także w kontekście oczekiwań i wymagań społeczeństwa całej UE. Podkreśla to wspólnotowy, a nie tylko
sektorowy wymiar funkcji Wspólnej Polityki Rolnej. WPR wpisuje się w inne
horyzontalne strategie wspólnotowe, w szczególności zaś w realizację Strategii
Lizbońskiej.
Ocena funkcjonowania WPR uwydatniła, że środki wydatkowane na nią przyczyniają się do tworzenia europejskiej wartości dodanej, co ułatwi proces przeglądu budżetu wspólnotowego, którego ważnym elementem jest budżet przeznaczony na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W związku z oczekiwanym
wzrostem niestabilności międzynarodowych rynków rolnych i otwieraniem się
rynku wspólnotowego na konkurencję zewnętrzną nieuzasadnione wydają się
pomysły ograniczania nakładów na realizację WPR czy jej renacjonalizację.
Dla zapewnienia równych warunków konkurencji konieczne jest zapewnienie
równych warunków konkurencji sektora rolnego na jednolitym rynku rolnym,
co będzie możliwe tylko w ramach wspólnotowego mechanizmu finansowania
polityki rolnej UE (solidarność finansowa), a także poprzez zdefiniowanie aktualnych i przyszłych celów WPR i odpowiednie, nowe ukierunkowania wsparcia
finansowego. Ważne będzie wyrównanie stawek płatności bezpośrednich w skali
UE, które oparte byłyby o realne i obiektywne kryteria odnoszące się do wymogów nakładanych na producentów rolnych. Wspólna Polityka Rolna powinna
zachować dotychczasowe instrumenty interwencji. Tym bardziej, że nie są one
podstawowym sposobem wsparcia dochodów rolniczych, jednak skutecznie zapewniają „siatkę bezpieczeństwa” uruchamianą w sytuacjach szczególnych (duże
wahania cen). Dalsze zachowanie ograniczonej możliwości wsparcia rynkowego
byłoby istotne w sektorach wrażliwych i odgrywających ważną ekonomicznie
rolę w rozwoju regionu. Skuteczne instrumenty stabilizacji są szczególnie ważne
dla większości średnich i mniejszych gospodarstw, które mają mniejsze możliwości finansowe radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Potrzebna jest także
poprawa dostępu do nowoczesnych instrumentów zarządzania ryzykiem, szczególnie dla większych gospodarstw towarowych.
Płatności bezpośrednie powinny pozostać jednym z głównych instrumentów
WPR, odpowiedzialnym za: wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych, rekompensowanie kosztów związanych ze spełnianiem wysokich standardów
wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji w szczególności wymogów środowiskowych), zachowania produkcji rolnej w regionach
o najtrudniejszych warunkach gospodarowania.
Analiza światowego rolnictwa stanowi niezbędną przesłankę do formułowania
programu rozwoju polskiego rolnictwa i polityki rolnej. Polityka rolna powinna być w coraz większym stopniu oparta na przesłankach globalnych. W skali
światowej coraz większe znaczenie będą miały następujące czynniki:
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– wzrost liczby ludności (do 2030 zwiększy się o 2 miliardy),
– niska aktywność produkcyjna rolnictwa w relacji do technologii informatycznej,
– wdrażanie nowych generacji technologii farmingu oraz „inteligentnej” żywności,
– drastyczne zmiany struktur rolnictwa oraz rolniczego marketingu,
– spadek produkcji rolniczej w krajach o rozwiniętej gospodarce,
– w miejsce dotychczasowych powstaje nowe centrum produkcji żywności na
skalę globalną, jest nim Ameryka Łacińska oraz Karaiby,
– nasilenie procesu degradacji środowiska naturalnego,
– przyśpieszony proces urbanizacji obszarów wiejskich.
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ANDRZEJ KOWALSKI
DLACZEGO POLSKA NIE POWINNA ZGODZIĆ SIĘ NA RENACJONALIZACJĘ
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ?

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna (WPR), renacjonalizacja WPR,
płatności bezpośrednie, rolnictwo w Polsce i UE,
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono aktualne zadania Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnoty Europejskiej i uwarunkowania ich zmian, a zwłaszcza rosnącą rolę wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Dzisiaj WPR ma nowe funkcje i cele, gdyż – oprócz dotychczasowego
wspierania przemian strukturalnych – oczekuje się chronienia środowiska naturalnego,
zachowania bioróżnorodności, racjonalnego gospodarowania wodą, wytwarzania surowców do produkcji energii odnawialnej. Oddzielenie płatności bezpośrednich od produkcji
i zmniejszenie zakresu interwencji na rynkach rolnych UE powoduje, że WPR staje się
bardziej ukierunkowana na potrzeby rynku i zwiększa rynkową orientację rolników oraz
konkurencyjność. Dla zapewnienia warunków konkurencji konieczne jest zapewnienie
równych warunków konkurencji sektora rolnego na jednolitym rynku rolnym, co będzie
możliwe tylko w ramach wspólnotowego mechanizmu finansowania polityki rolnej UE.
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Ważne będzie wyrównanie stawek płatności bezpośrednich w skali UE, które oparte byłyby o realne i obiektywne kryteria odnoszące się do wymogów nakładanych na producentów rolnych. Wspólna Polityka Rolna powinna zachować dotychczasowe instrumenty
interwencji. Płatności bezpośrednie powinny pozostać jednym z głównych instrumentów
WPR, odpowiedzialnym za: wsparcie i stabilizację dochodów rolniczych, rekompensowanie kosztów związanych ze spełnianiem wysokich standardów wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji, a w szczególności wymogów środowiskowych),
zachowanie produkcji rolnej w regionach o najtrudniejszych warunkach gospodarowania.
Polityka rolna powinna być w coraz większym stopniu oparta na przesłankach globalnych. W skali światowej coraz większe znaczenie będą miały następujące czynniki:
– wzrost liczby ludności (do 2030 roku zwiększy się o 2 miliardy),
– niska aktywność produkcyjna rolnictwa w relacji do technologii informatycznej,
– wdrażanie nowych generacji technologii farmingu oraz „inteligentnej” żywności,
– drastyczne zmiany struktur rolnictwa oraz rolniczego marketingu,
– spadek produkcji rolniczej w krajach o rozwiniętej gospodarce,
– powstanie w miejsce dotychczasowych nowego centrum produkcji żywności na
skalę globalną, którym będzie Ameryka Łacińska oraz Karaiby,
– nasilenie procesu degradacji środowiska naturalnego,
– przyśpieszony proces urbanizacji obszarów wiejskich.
ANDRZEJ KOWALSKI
WHY POLAND SHOULD NOT GRANT THE RENATIONALIZATION OF COMMON
AGRICULTURAL POLICY?

Key words: Common Agriculture Policy (CAP), renationalization of CAP, direct payments,
agriculture in Poland and EU
SUM M A RY

In the article introduced current assignments of Common Agricultural Policy of European Union and conditionings of their changes, and especially growing supporting development of rural areas. Today CAP has new functions and aims because - except hitherto existing supporting of structural transformations - awaits protection of environment,
maintenance of biodiversity, rational water management, productions raw materials for
renewable energy production. The separation of direct payments from production and
the diminution range of intervention on markets of farming EU causes that CAP becomes
more oriented on market needs and enlarges market orientation of farmers and competitiveness. For the assurance conditions of the competition it is nesesary to assure equal
conditions for competition of agricultural sector on equal agriculture market, what will
be possible only within the framework of the community mechanism of financing of EU
agriculture policy. It will be important the settlement of rates of direct payments in the
scale EU which leaning would be for real and objective criteria bearing upon of requirements sewn on farming producers. Common Agricultural Policy it should keep hitherto existing tools of the intervention. Direct payments should stay to one of main tools
of CAP, responsible for support and stabilization of agricultural earnings, compensation
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connected costs with fulfiling of high community standarts (with reference to quality and
manners of production particularly of environmental), maintenances of agriculture production in regions about most difficult conditions of farming.
The agriculture policy should be in more and more greater degree leaning on global
premises. In the world scale more and more greater meaning will have following factors:
– the population growth (to 2030 it will grow larger as2 billions),
– the low productive activity of agriculture in relation to information technology,
– the implementation of new generations of farming technology and „the intelligent”
food,
– drastic changes of structures of agriculture and agricultural marketing,
– decline of agricultural production in economical developed countries economy,
– instead existing the new centre of food production on global scale arises, is him
Latin America and Caribbean,
– the intensification of degradation process of environment,
– the accelerated process of rural areas. urbanization.
e-mail: andrzej.kowalski@ierigz.waw.pl
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Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA

RYNEK ZBÓŻ W UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO WPŁYW
NA SYTUACJĘ W POLSCE
Światowy rynek zbóż wychodzi z szoku, wywołanego spekulacyjną hossą
sprzed dwóch lat. Warto znać jej przyczyny, bowiem wiele z nich może znowu
wpłynąć na rynek zbóż, i to w sposób gwałtowny, zmieniający tendencje wynikające z prostego bilansu podaży i popytu.
Wywindowanie dwa lata temu cen na najwyższe od dziesięcioleci pułapy uruchomiło wszystkie procesy dostosowawcze po stronie popytu i podaży (m.in.
zniesienie w UE obowiązkowego odłogowania 10% areału), co przyniosło skok
produkcji i spadek cen już w roku 2008. Te tendencje były kontynuowane również
w sezonie 2009/2010.
Trzeba pamiętać, że ponieważ koszty produkcji (np. ceny paliwa czy nawozów)
nie wykazują się taką elastycznością, jak ceny surowców (zboża), na rynku tych
ostatnich bessa trwa zazwyczaj dłużej.
Wracając do źródeł cenowego szaleństwa na rynku zbóż sprzed dwóch lat:
Przyczyny drożyzny na rynku żywności można podzielić na dwie, podstawowe
grupy:

A. Strukturalne, związane z bilansem podaży i popytu
B. Finansowo-spekulacyjne
Do pierwszej zaliczamy:
Wzrost popytu ze strony szybko rozwijających się krajów tzw. Trzeciego
Świata – Chiny, Indie, dysponujące zapewniającymi dochody eksportowe
surowcami kraje afrykańskie.
Chiny i Indie liczą w sumie 2,5 mld ludności, a wpływ ich dynamicznego
rozwoju ekonomicznego, jaki ma miejsce w ostatnich latach, na ceny rozmaitych surowców i usług (frachty) na świecie jest niezaprzeczalny.
Warto jednak pamiętać, że obydwa kraje należą także do bardzo znaczących
eksporterów żywności.
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Chiny przestały mieć nadwyżkę wywozu nad importem ledwie parę lat
temu, zaś Indie to zapewne wciąż eksporter produktów rolnych netto.
Biopaliwa
Szacuje się, że w chwili obecnej, w zależności od ocen, jedynie od około
0,5% do 1,9% światowej powierzchni upraw rolnych jest przeznaczane na
produkcję surowców do wytwarzania biopaliw (biodiesla i bioetanolu).
Wyjątkami są USA, gdzie na ten cel trafia ponad 30% zbiorów kukurydzy
(jednak przy bardzo dużym wsparciu ze strony państwa) oraz Brazylia,
w której już od lat kilkudziesięciu do benzyny dodaje się produkowany
z trzciny cukrowej alkohol, a skala jego produkcji – regulowana przez państwo - jest uzależniona od relacji cen cukru i ropy naftowej.
Wiadomo jednak, że w chwili obecnej to oddziaływanie ma w większym
stopniu charakter psychologiczny, niż wynikający z rzeczywistej zmiany bilansu rynkowego.
3. Spadek światowych zapasów zbóż.
Istotną rolę odgrywały bardzo niskie zapasy zbóż. Zdaniem niektórych specjalistów, w relacji do światowej konsumpcji, w sezonie 2007/2008 były one
najniższe w historii (patrz wykres – źródło: FAO). Mimo obserwowanego
od dwóch lat wzrostu, ich poziom nadal należy uznać za niski. Z podstawowych zbóż dotyczy to zwłaszcza rynku kukurydzy.
W Unii Europejskiej w 2007 r., a więc na kilka miesięcy przed boomem
cenowym, praktycznie wyprzedano zapasy interwencyjne, broniąc rynku
przed większym skokiem cen po suszy w 2006 r. W chwili obecnej wynoszą one ok. 3 mln ton w porównaniu do ponad 14 mln ton dwa lata temu.
Ostatnia reforma WPR przyjęła zresztą ścieżkę radykalnego ograniczenia
stosowania tego narzędzia stabilizacji rynku.
Można oczywiście dyskutować nad skalą czy hierarchią oddziaływania wymienionych czynników na światowy rynek zbóż, ale jedno wydaje się pewne.
Ten zespół czynników strukturalnych może determinować wzrost cen na poziomie kilku, kilkunastu procent w skali rocznej. W wypadku rzeczywistej, jednoczesnej dla kilku bardzo istotnych regionów produkcji i eksportu katastrofy
pogodowej, jak w połowie lat 90-tych, nawet o kilkadziesiąt.
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Relacja światowych zapasów do popytu na pszenicę w % oraz jej ceny
w aktualnych USD

Jednak nie może doprowadzić do blisko potrojenia najistotniejszych cen w ciągu roku.
Poza tym, gdyby powyższa grupa czynników była dla wzrostu cen z lat 20072008 decydująca, obecnie nie doszłoby do tak radykalnego ich spadku. Warto bowiem wiedzieć, że pomimo kryzysu, np. Chiny radykalnie zwiększyły w sezonie
2009/2010 import soi z USA, co bardzo mocno rzutowało na światowe ceny kukurydzy i innych zbóż.
Decydujący wpływ na skalę hossy na rynku surowców rolnych, do jakiej doszło w 2007-2008 r. miały przede wszystkim czynniki finansowo-spekulacyjne.
Ich źródeł należy szukać w pierwszej kolejności w:
Globalizacji rynków towarowych i finansowych
Na wszystkich giełdach towarowych na świecie, a więc takich które handlują
także produktami rolnymi, maleje rola operacji, które były jedną z podstawowych
przyczyn ich powstania – transakcji zabezpieczających (hedging) dla producentów i handlowców. Rośnie natomiast znaczenie zwykłych, obliczonych na zysk
spekulacji.
Dowodem na to jest kilkukrotny w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrost obrotów na najważniejszych światowych giełdach towarowych, podczas gdy w tym
samym czasie wzrost obrotów w światowym, fizycznym handlu zbożami nie przekraczał średnio 1,5% rocznie.
Spekulacje giełdowe, mimo ich złej sławy w języku polskim, nie są z definicji
złe. Stanowią nieodłączną część funkcjonowania normalnej giełdy, zwłaszcza towarowej, zapewniając jej odpowiednią płynność (możliwość kupna lub sprzedaży
w dowolnym momencie, dowolnej ilości kontraktów lub akcji), a także możliwość
transferu ryzyka podczas transakcji zabezpieczających.

Rynek zbóż w Unii Europejskiej i jego wpływ na sytuację w Polsce

37

Transakcje zabezpieczające w największym skrócie polegają na ograniczaniu
lub eliminowaniu ryzyka zmian cen towarów, przy wykorzystaniu instrumentów
pochodnych (np. kontraktów terminowych na giełdzie towarowej). Oznacza to
zajęcie pozycji na rynku terminowym, która jest odwrotna w stosunku do pozycji zajmowanej na rynku natychmiastowym (transakcji fizycznych), dzięki czemu
potencjalne straty wynikające z jednej z nich, zostaną zrównoważone przez zyski
osiągnięte na drugiej pozycji.
W praktyce, np. chcąc sprzedać zboże w październiku po cenie X, kupujemy
na giełdzie równoważną ilościowo liczbę kontraktów terminowych z datą realizacji w październiku po cenie X. Jest to proste do wykonania i dość tanie, gdyż
kontrakty te kupuje się za ułamek ich wartości, a ich realizacja polega na rozliczeniu finansowym (cena „zakupu” minus cena „sprzedaży” kontraktu), a nie
przy udziale fizycznej dostawy zboża. Jeśli w październiku cena po jakiej fizycznie
sprzedamy nasze zboże, będzie niższa od X, „sprzedając” kupione wcześniej na
giełdzie kontrakty terminowe, odzyskamy różnicę.
I tutaj sprawdzają się spekulanci. Zasadniczą ekonomiczną funkcją rynków
terminowych jest bowiem tworzenie warunków do przenoszenia ryzyka przez
podmioty wykazujące awersję do ryzyka (zabezpieczający się) na inne podmioty,
które ryzyko to skłonne są przejąć, w nadziei na osiągnięcie zysku (spekulanci).
Trzeba bowiem pamiętać, że zabezpieczający się są jedynymi graczami giełdowymi, którzy są w stanie ponosić na tej giełdzie permanentne straty, dając tym
samym zarobić spekulantom. Dzieje się tak, gdyż mogą oni odzyskać swoje pieniądze na rynku fizycznym. Sytuacja, gdy cena w transakcji fizycznej sprzedaży
zboża będzie wyższa od wspomnianego wcześniej X.
Tych kilka zdań wyjaśnienia było niezbędne, aby stwierdzić, że nie sam fakt
spekulacji giełdowych jest niepokojący, ale ich skala oraz wzajemne relacje ilościowe z transakcjami zabezpieczającymi. Na giełdach bowiem nie ma różnych
cen hedgingu i spekulacji, a związek cen giełdowych z uzyskiwanymi w transakcjach fizycznych, pozagiełdowych musi być niezwykle ścisły, jeśli hedging ma
mieć w ogóle sens. W efekcie wzrost cen, do jakiego dochodzi na skutek spekulacji przenosi się bezpośrednio na rynek fizyczny.
Przenikanie się rozmaitych rynków i rosnąca rola spekulacji finansowych,
powiększających się w tempie dużo szybszym, niż obroty w fizycznym handlu towarami i usługami, a także szybciej niż transakcje zabezpieczające - powodują, że
głównym towarem na wszelkich giełdach staje się pieniądz.
To tłumaczy również zakres i skalę hossy cenowej na rynku zbóż, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 2007-2008. Bo nie kierunek zmian cen, za który mogłyby oczywiście odpowiadać wspomniane wcześniej czynniki strukturalne, jest
tutaj najbardziej zaskakujący, ale rozmiary tych zmian.
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Ratowaniu jednego rynku przy pomocy innych
Wszystko rozpoczęło się na rynku hipotecznym w USA. Zbyt łatwo zaciągane
kredyty (nie tylko niskie oprocentowanie, ale przede wszystkim zarzucenie większości standardowych procedur sprawdzających kredytobiorcę i obniżenie progu
ryzyka) spowodowały zbytnie wywindowanie cen nieruchomości. Z czasem doprowadziło to do załamania i groźby masowych bankructw obracających bilionami dolarów funduszy inwestycyjnych oraz banków.
Aby ratować sytuację, grożącą kryzysem na rynku finansowym i w gospodarce
USA oraz całego świata, banki centralne, a przede wszystkim amerykański – FED
(System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych), zaczęły pompować w sektor finansowy dodatkowe środki. Pod postacią kolejnych kredytów, a następnie
obniżek stóp procentowych.
Rządzący uznali, że ewentualny wzrost inflacji jest mniejszym zagrożeniem
dla gospodarki, niż załamanie tempa wzrostu i kryzys w produkcji.
Wyposażone w dodatkowe środki fundusze inwestycyjne rozpoczęły poszukiwanie rynków, na których można je ulokować i na tej lokacie zarobić. Rynki towarów rolnych były bardzo dobrym celem tej operacji. Z natury rzeczy podatne na
informacje związane z ryzykiem – pogoda, choroby roślin i zwierząt, wyjątkowo
wysoki stopień protekcjonizmu państwowego oraz widoczny w ostatnich latach
spadek zapasów – oferowały szansę szybkiego uruchomienia mechanizmu spirali
cenowej.
W dodatku rynki surowców rolnych, tak jak zresztą rynki wszystkich, poza
ropą naftową, surowców są dość płytkie. A na pewno takie były przed hossa cenową z 2007 r. Wystarczy uzmysłowić sobie, że światowe obroty na rynkach finansowych sięgają bilionów dolarów dziennie, a wartość rocznej, światowej produkcji
zbóż (nawet przy rekordowych cenach z 2008 r.) nie przekracza jednego biliona.
Szalony wzrost cen przeniósł się na inne giełdy, także dyktujące ceny na rynku unijnym giełdy w Paryżu i Londynie, gdyż jak już wspominałem, od dawna
stanowią one system naczyń połączonych. Chicagowska giełda jest tutaj dla zbóż
najważniejsza jako wyznaczająca trendy oraz poziom notowań. Jest ona najstarszą
i największą towarową giełdą terminową. Działa poza tym na rynku największego
światowego producenta i eksportera zbóż.
Pamiętajmy jednak, że boom cenowy nie dotknął wyłącznie rolnictwa. Rekordy cenowe biły nie tylko zboża, ale i ropa naftowa, metale czy kruszce.
Powyższe uwagi nie straciły swojej aktualności z jednej, bardzo prostej przyczyny. Otóż podstawowym lekarstwem, jakie rządy większości najwyżej rozwiniętych
krajów świata zastosowały wobec kryzysu, są gigantyczne, liczone w bilionach dolarów pakiety pomocowe, wpompowywane w systemy finansowe i gospodarkę.
Co gorsza, prawie w zupełności nie zostały one połączone z zasadniczymi reformami rynków finansowych, reguł udziału w tych rynkach, obrotu i nadzoru.
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W efekcie, możliwy staje się powrót ostrzejszych tendencji kryzysowych
w momencie, gdy wspomniane środki budżetowe wyschną. Nieco mniej realny,
ale wart brania pod uwagę jest także powrót tendencji inflacyjnych (z gwałtownymi wahaniami cen surowców włącznie), gdy finansowa stymulacja światowej
gospodarki przyniesie efekty w postaci trwalszego (co najmniej kilkunastomiesięcznego) ożywienia.

Co dalej?

Spekulacyjne wzrosty cen mają kilka cech charakterystycznych.
1. Gwałtowność wzrostu cen prędzej czy później jest uzupełniana równie
dynamicznym ich spadkiem
Notowania pszenicy w kontraktach terminowych na giełdzie w
Chicago (CBoT), w USD/tonę - (1973-2009)
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Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w latach 2003-2009 (w zł za tonę)
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Tabela 1
Prognozy zbiorów u głównych producentów (w mln ton)
Pszenica
UE-25
Chiny
Indie
USA
Rosja
Kanada
Australia
Pakistan
Afryka Pn.*
Argentyna
Ukraina
Kazachstan
Świat ogółem

2008/09

2009/10 P Zmiana %

151,1
112,5
78,6
68,0
63,7
28,6
21,5
21,5
14,6
8,4
25,9
12,6

138,0
114,5
80,6
60,3
59,5
24,0
23,5
24,0
19,4
8,0
20,5
17,0

-60
2
3
-11
-7
-16
9
12
33
-5
-21
35

682,75

671,89

-2

Zboża paszowe

2008/09

2009/10 P

Zmiana w %

326,1
173,2
161,6
24,19
27,2
32,2
40,7
16,4
24,4
26,2
53,6
11,1

343,9
162,0
152,5
29,2
22,1
29,8
31,8
19,5
25,1
24,0
53,5
11,6

5
-6
-6
21
-19
-7
-22
19
3
-9
0
4

1102,42

1092,53

-1

USA
Chiny
UE
Afryka Pn. i B.Wsch.*
Kanada
Meksyk
Rosja
Argentyna
Azja Płd.-Wsch.
Ukraina
Brazylia
Australia
Świat ogółem

* Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja.
**Algieria, Egipt, Iran, Izrael, Jordan, Libia, Maroko, Arabia Saudyjska, Syria, Tunezja
i Turcja.

Źródło: USDA, listopad 2009 r.; S - szacunek, P- prognoza

2. Po okresie szybkiego: wzrostu oraz spadku następuje zazwyczaj okres szukania
nowego poziomu równowagi, charakteryzujący się krótkookresowymi, dość
gwałtownymi wahaniami cen.

Na co mogą liczyć producenci zbóż?
Według Amerykańskiego Departamentu Rolnego, zbiory wszystkich zbóż na
świecie (łącznie z ryżem) w bieżącym sezonie szacowane są na 2,196 mld ton wobec 2,231 mld ton sezon wcześniej.
Podaż ziarna będzie jednak wyższa niż w zeszłym sezonie – wzrost z 2,592 mld
ton do 2,641 mld ton. Większe będą też zapasy końcowe – wzrost z poziomu początkowego 444,9 mln ton do 451,5 mln ton.
Zbiory zbóż w bieżącym sezonie są co prawda niższe od ubiegłorocznego rekordu, nadal należy je jednak uznać za stosunkowo wysokie. Zboża obrodziły we
wszystkich krajach zaliczanych do grona kluczowych producentów i eksporterów
zbóż na półkuli północnej.
Konkurencja o rynki zbytu jest i będzie wyjątkowo ostra również ze względu
na mniejsze zapotrzebowanie na importowane ziarno ze strony kluczowych odbiorców. Wiele z tych krajów zanotowało bowiem bardzo dobre, rodzime zbiory.
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na handel będzie obecny kryzys na
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rynkach finansowych, który przekłada się w wielu krajach na świecie na spowolnienie gospodarek czy wręcz recesję. Występują trudności z zapewnieniem kredytowania transakcji handlowych, co ma wpływ na popyt.
Tabela 2
Światowy handel zbożem (w mln ton)
Pszenica

Kraj
UE
USA
Kanada
Australia
Argentyna
Kraje WNP
Rosja
Ukraina

Eksport
2008/09
25,4
27,3
18,8
14,8
6,0
37,7
18,4
13,0

Świat ogółem

142,3

2009/10 P
19,0
23,8
18,0
15,5
2,5
34,9
18,0
9,0

Zmiana
w%
-25
-13
-4
5
-58
-7
-2
-31

Zboża paszowe

Kraj
USA
UE
Argentyna
Kanada
Australia
Kraje WNP
Rosja
Ukraina

Eksport
2008/09
51,2
5,6
9,3
3,9
4,8
17,1
4,8
11,9

123,2

-13

Kraj

2009/10 P

Zmiana
w%

2009/10 P

Zmiana
w%

Afryka Płn.*

23,5

18,6

-21,0

Japonia

19,6

19,4

-1,3

Brazylia
UE

6,0
7,7

6,5
7,0

8,3
-9,6

UE
Meksyk

3,2
10,5

2,9
11,9

-7,6
13,4

Kraje WNP

6,5

5,1

-22,8

Kraj

108,6
Import
2008/09

1,8

7,3

7,6

4,3

-9,9

Afryka Płn.
i wybrane kraje
Bliskiego Wschodu

24,2

19,2

-20,5

12,1

0,8

Arabia Saudyjska

9,3

9,3

0,0

1,0
121,3

-67,6
-11,0

1,7
108,6

1,6
107,2

-3,6
-1,3

Wybrane kraje
Bliskiego
Wschodu**

20,4

18,4

Kraje PołudniowoWschodniej Azji***

12,0
3,1
136,4

Korea Płd.

110,5

Zmiana
w%
11,7
-26,1
6,4
-6,2
-2,5
-24,0
-52,3
-15,9

Import
2008/09

Pakistan
Świat ogółem

Świat ogółem

2009/10 P
57,2
4,1
9,9
3,6
4,7
13,0
2,3
10,0

Chiny
Świat ogółem

Afyka Płn.* - Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja
Wybrane kraje Bliskiego Wschodu** - Liban, Irak, Iran, Jordania, Kuwejt, Arabia Saudyjska,
Jemen, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman
Kraje Południowo-Wschodniej Azji*** - Indonezja, Malezja, Filpiny, Tajlandia i Wietnam
Uwaga! - Eksport i import nie jest zblilansowany ze względu na różnice w sezonach gospodarczych
Eksport i import UE obejmuje handel wewnątrz ugrupowania.

Źródło: USDA, listopad 2009 r.; S - szacunek, P - prognoza

Co więcej, według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) szacowany areał
pszenicy na świecie, na zbiór w 2010 roku, jest co prawda o 1,5 mln ha mniejszy
niż sezon wcześniej (222 mln ha), niemniej jednak jest to nadal powierzchnia
przewyższająca średnią z ostatnich pięciu lat. Przy przeciętnych warunkach pogodowych i braku możliwości znaczącego wzrostu popytu w średnim okresie, oznacza to wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się rynku kupującego w handlu
zbożami w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu miesięcy.
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W efekcie do końca sezonu 2009-2010, o ile nie dojdzie do kataklizmów pogodowych w głównych regionach uprawy zbóż na świecie, jedyna szansa wyraźniejszych zwyżek cen zbóż może się wiązać z działalnością spekulacyjną. Będą to
jednak zwyżki krótkotrwałe.
W nadchodzących miesiącach duże znaczenie dla światowego rynku zbóż
będą miały zbiory zbóż paszowych w krajach półkuli południowej, w tym przede
wszystkim kukurydzy w Argentynie i Brazylii oraz jęczmienia w Australii. Zbiory
kukurydzy w Argentynie będą w bieżącym sezonie niższe w porównaniu z poprzednim sezonem, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Więcej kukurydzy niż sezon wcześniej zbierze natomiast Brazylia. Dobrze przedstawiają się
prognozy zbiorów jęczmienia na kontynencie australijskim.
Rynki, w tym także rolne, nadal będą odczuwać skutki kryzysu finansowego.
Związane są one przede wszystkim ze spadkiem popytu na zboża oraz problemami z otrzymaniem kredytów na finansowanie transakcji handlowych.
Nie bez znaczenia dla cen zbóż paszowych będzie kształtowanie się kosztów
frachtu. W sezonie 2009-2010 koszty frachtów są dużo wyższe w stosunku do
ich wyjątkowo niskiego poziomu, odnotowywanego w drugiej połowie ubiegłego
roku. Pod koniec listopada ubiegłego roku podstawowy wskaźnik reprezentujący
koszty transportu drogą morską – Bałtycki Indeks Frachtowy (BDI) – wynosił
około 4000 punktów, podczas gdy rok wcześniej było to niewiele ponad 700 punktów. Podrożenie frachtów wiąże się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na frachty
ze strony chińskiego przemysłu. Ten czynnik będzie istotny w ich kształtowaniu
także w najbliższym czasie.
Na rynku Unii trudnym do przewidzenia, acz bardzo istotnym czynnikiem
mogącym mieć wpływ na rynek zbóż pozostają działania Komisji Europejskiej.
KE nie dysponuje zbyt wieloma instrumentami, które mogłyby zostać użyte
w sytuacji nadmiernej podaży i drastycznego spadku cen ziarna. Utrzymywane
są cła w imporcie, chroniące rynek wewnątrz UE przed konkurencyjnym cenowo
ziarnem od zagranicznych dostawców.
UE mogłaby wprowadzić subsydia eksportowe dla ziarna z wolnego rynku, ale
dotychczasowe wnioski płynące z krajów członkowskich o ich zastosowanie były
odrzucane. Jednocześnie KE nie wykluczyła jednoznacznie ewentualności wprowadzenia subsydiów wywozowych w dalszej części sezonu 2009/10. W sezonach
2007/2008 oraz 2008/09 instrumenty te nie były stosowane ze względu na wysoki
poziom cen ziarna zarówno na rynku unijnym, jak i za granicą.
Trzeba jednak pamiętać, że UE, oficjalnie deklarująca wolę szybkiego zakończenia negocjacji prowadzonych pod egidą Światowej Organizacji Handlu (WTO)
w ramach tzw. Rundy z Doha, jest w sytuacji, w której nie będzie łatwo sięgnąć
po ten instrument. Unia spotkała się ostatnio z falą ostrej krytyki za zastosowanie dopłat do eksportu artykułów mleczarskich, co miało wspierać unijnych pro-
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ducentów. Tymczasem obecnie tocząca się runda negocjacyjna w ramach WTO
ma na celu dalszą liberalizację światowego handlu, w tym produktami rolnymi.
Porozumienie zakłada przede wszystkim obniżenie taryf celnych, zniesienie subsydiów eksportowych oraz redukcję wsparcia krajowego w największym stopniu
zakłócającego światowy handel.
Kraje członkowskie WTO już w lipcu 2004 r. wstępnie wyraziły wolę zniesienia subwencji eksportowych – umowa ramowa nie jest oczywiście jeszcze wiążąca, ale wraz z zawarciem porozumienia w ramach rundy z Doha należy się liczyć
z faktem, iż Unii nie będzie wolno subsydiować eksportu zbóż.
Przekazanie przez KE pod koniec minionego roku ponad 1,5 mln ton zbóż
z zapasów dla najbardziej potrzebujących wzbudziło kontrowersje. Unia regularnie dotuje sprzedaż produktów z zapasów interwencyjnych, takich jak: zboża,
cukier, masło, jako wsparcie dla programów pomocy społecznej. Niemniej jednak
alokacja na 2010 r. zawierała wyjątkowo dużą ilość zbóż paszowych.
Z jednej strony jest to zwolnienie powierzchni magazynowej oraz zaspokojenie popytu, który i tak nie znalazłby odbicia (brak środków na zakupy) na rynku.
Z drugiej w całkowity brak wpływu tej decyzji na ceny rynkowe nie wierzą producenci i handlowcy, posunięcie Komisji krytykujący.
Podstawowym instrumentem władz Unii w sytuacji nadpodaży na rynku zbóż
jest wciąż jeszcze skup interwencyjny. Działa on wraz z obniżaniem się cen rynkowych do poziomu cen interwencyjnych (obecnie w wysokości 101,31 EUR/tonę
w pierwszym miesiącu skupu interwencyjnego + 0,46 EUR/tonę w każdym następnym miesiącu interwencji).
KE sukcesywnie zmniejsza jednak znaczenie tego instrumentu. Przed akcesją
Polski do UE wyłączono z interwencji żyto. Niewykluczone, iż był to jeden z czynników spadku areału upraw żyta w Polsce, obserwowanego w okresie upływającym od akcesji.
Od sezonu 2009/2010 praktycznie z interwencji wyłączona została kukurydza.
Pułap w skupie tego gatunku w sezonie 2009/10 został zrównany z zerem. Niemniej jednak nadal istnieje, przynajmniej potencjalnie, możliwość uruchomienia
skupu kukurydzy. Decyzja taka leży w gestii KE.
Jeszcze w tym sezonie UE nie limituje skupu jęczmienia i pszenicy. Jednak
w ramach przeglądu WPR (tzw. Health Check) w 2008 r. zaakceptowano dalsze zmiany w systemie skupu interwencyjnego w UE. Już od przyszłego sezonu
w skupie pozostanie tylko pszenica chlebowa, a warunki na jakich ziarno to będzie skupowane ulegną zmianie. Dotychczasowy mechanizm będzie działał tylko
do pułapu 3 mln ton. Dalszy skup będzie możliwy jedynie w ramach przetargów.
W sezonie 2009/2010 do skupu interwencyjnego trafiło już (druga połowa
stycznia) ponad 3 mln ton zbóż (głównie jęczmienia). Szacuje się, że tegoroczny
skup obejmie wiele milionów ton ziarna.
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Czy powrót do względnie tanich zbóż jest trwały i co z niego wynika?
Odpowiedź na pierwsze pytanie zależy bezpośrednio od ogólnej sytuacji gospodarczej. Przedłużający się kryzys ekonomiczny będzie z całą pewnością trzymał ceny na poziomie poniżej, a w wypadku nieurodzajów - zbliżonym do średniej wieloletniej.
Powracające ożywienie gospodarcze może pozwolić na przejście do ścieżki
umiarkowanego wzrostu cen, w tempie przewyższającym średnią, roczną inflację.
Tabela 3
Prognoza światowych cen głównych produktów rolnych do 2018/2019
Średnia
06/07- 2009/ `10
08/09
Pszenica
269,1 211,3
Zboża paszowe 184,9 164,1
Wołowina
3194 3233
i cielęcina
Wieprzowina
1451 1469
Drób
1620 1790
Etanol*
44,9
37,9
Biodiesel*

113,4

117,4

2010/ `11 2011/ `12 2012/ `13 2013/ `14 2014/ `15 2015/ `16 2016/ `17 2017/ `18 2018/ `19
197,7
160,4

206,1
166,4

215,1
172,5

218,1
170,9

216,8
172,1

217,3
173,9

218,9
168

219,1
165,1

219,6
165,1

2993

2995

3183

3224

3325

3307

3280

3248

1421
1657
40,8

1477
1624
43,4

1609
1675
43,3

1576
1686
43,5

1553
1777
43,8

1513
1778
44,5

1541
1758
43,7

1578 1632
1722 1741
44,4
45,7

118,1

119,9

125,9

125,1

125,9

128,7

132,4

134,8

3250

137,1

*USD/hl

Źródło: OECD/FAO, Ceny - USD/tonę

Z prognoz OECD wynika, że zboża i mięso będą taniały jeszcze w tym roku.
Odbudowa cen rozpocznie się od 2011 r. Natomiast znacznie lepiej z kryzysem
powinny sobie radzić ceny etanolu i biodiesla.
Z całą pewnością nie ma co liczyć na wzrost cen do poziomu z lat 2007-2008.
Wbrew pozorom, producentów powinno to satysfakcjonować, gdyż koszty spekulacyjnych skoków cenowych są dla nich zawsze w końcowym rachunku wyższe,
niż osiągnięte z początku zyski.
Warto się także zastanowić nad konsekwencjami relatywnie tanich zbóż w perspektywie najbliższych kilku lat. Mogą mieć one spore znaczenie dla ożywienia
i poprawy opłacalności produkcji mięsa i mleka. Bardzo wiele będzie jednak zależało od popytu na te produkty, a więc od ogólnej koniunktury gospodarczej.

Pozostaje rosnący rynek poza żywnościowych zastosowań zbóż
– biopaliwa i bioenergetyka.
Właśnie dlatego, że jego rozwój jest w znacznym stopniu uzależniony od decyzji politycznych i wsparcia budżetowego (ulgi, dotacje), czyni go to bardziej odpornym na załamania popytu wynikające z kryzysu gospodarczego. Choć oczy-
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wiście nie w stu procentach. Poza decyzjami administracyjnymi, decydujące znaczenie mają relacje cenowe między surowcami rolnymi i cenami ziemi, a kopalnymi surowcami energetycznymi.
Coraz większą rolę w stabilizowaniu polskiego rynku zbóż mogą zacząć odgrywać biopaliwa i szerzej - bioenergia zwłaszcza w warunkach systematycznego
ograniczania wszelkich form interwencjonizmu na unijnym rynku zbóż, w którym to kierunku zmierzają i zapewne będą zmierzać wszelkie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Mogą, gdyż w Polsce ich produkcja wciąż znajduje na bardzo
wczesnym etapie rozwoju. Nie można też pomijać wysokich kosztów administracyjnego pobudzania wytwórstwa, dystrybucji i zużycia tego rodzaju paliwa.
Ponieważ jednak zobowiązania wobec UE nakładają na nas konieczność osiągnięcia w ciągu najbliższych kilkunastu lat określonego udziału biokomponentów
w zużytym paliwie, pozostaje nam wybór między importem a produkcją krajową.
Kosztom obu opcji i możliwościom wpłynięcia na wybór między nimi trzeba się
przyglądać bardzo starannie. Co prawda na pierwszy rzut oka wpływu na warunki handlu wewnątrz Unii, a także na relacje handlowe UE z krajami trzecimi nie
mamy wielkiego, to jednak warto pamiętać, że zwiększony import biopaliw oznaczał będzie stymulowanie i de facto dotowanie dystrybucji z korzyścią dla zagranicznych wytwórców. Co przy powtarzających się w okresie spadku cen protestach
i żądaniach rodzimych producentów zbóż może być dla władz kosztowne nie tylko politycznie.
Od staranniejszego, niż do tej pory skorelowania polskiej produkcji zbóż
z możliwościami ich przetworzenia na bioetanol raczej więc nie uciekniemy.
Może to być bowiem stymulator rozwoju tego sektora, czynnik pozwalający na
lepsze zagospodarowanie nadwyżek oraz dodatkowy stabilizator rynku. Trzeba
jednak podkreślić, że stabilizujący rynek jedynie w okresie nadprodukcji i spadku
cen. Przy nieurodzaju, deficycie i hossie cenowej duży rynek biopaliw może generować dla budżetu dodatkowe koszty (np. ulgi podatkowe) lub straty dla producentów „zielonego” paliwa.
Dlatego też w dłuższym okresie optymalnym dla stabilizacji i rozwoju rynku zbóż układem byłoby połączenie wspierania nowych źródeł popytu (biopaliwa) z utrzymaniem systemu zapasów interwencyjnych, gwarantujących łagodzenie kosztów w okresach niedoboru i wysokich cen surowca.
Nie ma się bowiem co oszukiwać, tak jak formą interwencjonizmu były i są zakupy interwencyjne, tak formą tego interwencjonizmu jest zakrojona na skalę całej Unii akcja subsydiowania produkcji i zużycia biopaliw. Jeśli pod hasłem wycofywania się z rynkowej interwencji zaczniemy likwidować gwarantowany skup,
koszty innej interwencji, polegającej na budowaniu rynku biopaliwowego tylko
wzrosną.
A także, o czym trzeba pamiętać, zostaną „zrenacjonalizowane”, czyli przeniesione z budżetu Unii, który finansuje skup interwencyjny, do budżetów krajów
członkowskich.
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Ostatnie szacunki Komisji Europejskiej zakładają, że dla zaspokojenia zakładanego przez to ugrupowanie 10% celu udziału paliw odnawialnych w ogólnym
zużyciu paliw w 2020 roku potrzeba będzie 10-12 mln ha na uprawy energetyczne. Wcześniejsze prognozy przewidywały, że zapotrzebowanie na ziemię wyniesie aż 16-17 mln ha. Zmniejszenie areału to przede wszystkim zmiana struktury
zaopatrzenia. KE oczekuje obecnie, że tylko 75% zapotrzebowania na biopaliwa
zaspokoją dostawy ze źródeł wewnątrzunijnych. Pozostała część w postaci surowców i paliw będzie importowana. KE zakłada również, że część unijnej produkcji
odnawialnej energii będzie pochodzić spoza spożywczych źródeł (biogaz lub biopaliwa z odpadów poubojowych, gnojowicy, śmieci itp.).
Natomiast brytyjski związek zrzeszający sektor odnawialnej energii – REA
szacuje, że UE ma potencjał do zaspokojenia nawet 80% wewnętrznego zapotrzebowania na biopaliwa. Będzie to możliwe dzięki poprawieniu plonowania o 1,52,0%, wykorzystaniu na uprawy energetyczne części ziemi, która wcześniej była
poddawana przymusowemu odłogowaniu, i użyciu jako pasz podestylacyjnego
suszu zbożowego.
Choć w 2008 roku prawie 80% zużycia biopaliw w UE stanowił biodiesel, to
bioetanol ma bardzo duże możliwości rozwoju. Za potencjałem tego paliwa z odnawialnych surowców przemawia choćby dużo większa baza surowcowa. Europejskie zbiory rzepaku wyniosą w 2009 roku około 20 mln t. Natomiast zbiory
pszenicy sięgną 135 mln t, kukurydzy i jęczmienia około 60 mln t, a buraków
cukrowych 110 mln ton. W przypadku biodiesla pojawia się także problem monokultury upraw rzepaku, co może prowadzić do degradacji gleby.
Holenderscy naukowcy przebadali 12 najpopularniejszych na świecie surowców do produkcji biopaliw pod kątem ich zapotrzebowania na wodę. Badania
mogą pozwolić dobrać najbardziej odpowiedni surowiec do specyfiki kraju.
Wg autorów badań, bioetanol wymaga mniejszego zużycia wody przy produkcji
surowców od biodiesla. Nakłady wody potrzebne do wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (bioenergia) są zaś mniejsze niż w przypadku produkcji biopaliw, z tego względu, że do produkcji energii (np. ogrzewanie) zużywa się cały surowiec, a nie tylko jego frakcje (np. tylko ziarno). Przykład
– kiszonka z kukurydzy do produkcji biogazu.
W przypadku produkcji elektryczności za najmniej potrzebujące wody uznano buraki cukrowe, kukurydzę i trzcinę cukrową (po 50 m3/GJ). Rzepak i jatrofa
mają znacznie słabsze wyniki (400 m3/GJ).
Przy produkcji bioetanolu najmniejsze zapotrzebowanie na wodę wykazują
buraki cukrowe (60 m3/GJ) i kartofle (100 m3/GJ) oraz trzcina cukrowa (110 m3/
GJ). Najwięcej wody potrzebuje sorgo (400 m3/GJ).
Z kolei zdaniem naukowców z brazylijskiego uniwersytetu w Campinas bioetanol produkowany z trzciny cukrowej jest najtańszym substytutem benzyny.
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Osiem razy bardziej wydajnym pod względem relacji nakładów do uzyskanej
energii, niż kukurydza.
Natomiast francuska agencja Adele zajmująca się ochroną środowiska przeprowadziła badania, z których wynika, że stosowanie biopaliw ze zbóż, roślin oleistych powoduje redukcję emisji CO2 do atmosfery o 60-80% w zależności od
paliwa. W przypadku bioetanolu z buraków cukrowych zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi 51%.
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje, że w sezonie 2009/10 na
świecie 115,7 mln ton kukurydzy zostanie przetworzone na alkohol na cele paliwowe. Wobec wyniku z poprzedniego sezonu w wysokości 102,3 mln ton, oznacza to wzrost aż o 13%. Zużycie w USA wzrośnie z 94 do 106,7 mln ton, w UE z 1,8
do 2,2 i w Kanadzie o 300 tys. ton do 1,7 mln ton. Ponad 90% paliwa z kukurydzy
zostanie wytworzone w USA.
W przypadku pszenicy światowe zużycie na cele paliwowe wyniesie 5,6 mln
ton w sezonie 2009/10 wobec 3,9 mln ton sezon wcześniej (+44%). W UE na cele
paliwowe trafi o 1 mln ton pszenicy więcej (wzrost do 3,9 mln ton). Ponad 2/3
paliwa z pszenicy powstanie w UE.
Warto jednak pamiętać, że biopaliwa są tylko częścią szerszego planu promocji
bioenergii (energii odnawialnej), którego realizacją zajmuje się Unia Europejska.
W grudniu 2005 r. UE zatwierdziła „Plan działania” mający za zadanie zwiększenie roli biomasy w pozyskiwaniu energii. Tłem był ówczesny konflikt o dostawy
gazu pomiędzy Rosją a Ukrainą. W tym kontekście zmniejszenie zależności Unii
od kopalnych źródeł energii nabrało jeszcze większego znaczenia. W sektorze
biopaliw wykorzystywanych w transporcie, „plan działania” kładzie nacisk na pełne wdrożenie unijnej dyrektywy o biopaliwach (dyrektywa 2003/30/WE w sprawie
wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych). Według
Komisji unijna polityka energetyczna ma sprostać trzem głównym celom: konkurencyjności, trwałości oraz bezpieczeństwu dostaw. Biomasa wykorzystywana jest
w transporcie, energetyce oraz ogrzewnictwie. Komisja podkreśla, że powinno się
promować większe jej zużycie we wszystkich tych trzech sektorach. W transporcie
stosowane są gazowe lub płynne biopaliwa produkowane z biomasy.
W czerwcu 2006 odbyło się spotkanie Ministrów ds. Energetyki państw Unii.
Uzgodniono, że zwiększenie użycia biomasy musi brać pod uwagę różnorodne aspekty, jak np. czynniki ekonomiczne czy ochronę środowiska. Podkreślono konieczność
równowagi pomiędzy krajową produkcją a importem biomasy oraz to, że biomasa
użyta do ogrzewania i produkcji elektryczności powinna być preferowana przed
biomasą przerabianą na biopaliwa ze względu na koszty i emisję CO2.
Wg Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy – AEBIOM w krajach Unii Europejskiej tkwi znaczny potencjał produkcji biomasy, dla wytwarzania której może
być użyte około 20-40 mln ha bez wpływu na podaż żywności. W 2007 roku bio-
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masa dostarczała w Unii około 2/3 energii odnawialnej wobec tylko 4,8% w 2004
roku. Tylko 3-4% jej produkcji jest używane na biopaliwa, a AEBIOM zwracał
uwagę na fakt, że biomasa jest znacznie bardziej efektywna do ogrzewania.
Przykładowo biomasa daje 3,6-4,4 ekwiwalentu ropy naftowej (toe, 1 toe =
1.90 tony węgla kamiennego na rynku krajowym (Q=22 MJ/kg)) na ha, natomiast
produkcja bioetanolu z pszenicy, kukurydzy czy buraków ma odpowiednio wydajność 1,1; 1,5; 2,9 toe. Stowarzyszenie wyrażało opinię, że Komisja powinna
ustalić w celach użycia bioenergii konieczność udziału 25% biomasy. Proponowane nowe regulacje pozwoliłyby zwiększyć produkcję biomasy z 72 mln toe do
220 mln toe w 2020 roku. Grunt pod te uprawy mógłby wzrosnąć do 7-8 mln ha
(pochodziłby m.in. z likwidacji odłogowania i nieużytków w Bułgarii i Rumunii).
W lutym 2009 r. przedstawiciel Komisji DG TREN (Dyrektoriat ds. Energii
i Transportu) Hans van Steen podkreślił, że kraje członkowskie UE mają czas do
połowy 2010 roku, aby zatwierdzić plan działań dla biomasy. Plany działania dostarczone już do KE pokazują duże rozbieżności w temacie jakie surowce oraz
w jaki sposób mają być wykorzystane jako źródło biomasy. Kraje członkowskie
są zobowiązane do wykazania się udziałem procentowym jaki będzie miała biomasa w ogólnym pozyskiwaniu energii odnawialnej. Biomasa ma być podzielona
wg źródeł np. śmieci organiczne czy ścinki gałęzi oraz jakie kroki zostaną podjęte, aby zapewnić te źródła. (W grudniu 2008 roku zatwierdzono plan docelowy
udziału 20% energii odnawialnej do 2020 roku). Paliwa płynne odegrają zapewne
największą rolę ze względu na cel 10% użycia biopaliw w transporcie.
Na inne formy użycia biomasy (ogrzewanie lub produkcja energii) ma przypadać pozostałe 10% celu. Problemem jest uzgodnienie kryteriów jakości biomasy, które mają być docelowo wprowadzone do 2010 roku. Obecnie biopaliwa w
transporcie mają wskaźnik oszczędności CO2 na poziomie 35% (GGS), ale nie
można go zastosować do biomasy ze względu na jej inne korzyści dla środowiska.
Van Steen jest zdania, że zasada współzależności („cross compliance”) stosowana
w europejskim rolnictwie zapewnia źródła biomasy bez szkody dla środowiska.
Raport dla DG TREN nt. kryteriów dla biomasy i systemu certyfikacji jej produkcji pokazuje możliwości zastosowania m. in. dla surowca pozyskiwanego z lasów.
W październiku 2009 r. dobre perspektywy dla biomasy potwierdził Emese
Kottasz - przedstawiciel ds. Polityki Odnawialnej agendy KE - DG Energy and
Transport. Przewiduje on, że do 2020 roku biomasa będzie źródłem 50% energii odnawialnej w Unii. Jesienią 2009 r. Komisja Europejska pracowała nad kryteriami równowagi dla biogazu i biomasy podobnymi jak kryteria dla biopaliw
w transporcie, a raport na ten temat ma być opublikowany wkrótce. Członkowie
Unii mają dużą swobodę w określaniu jak osiągną cele użycia energii odnawialnej
do 2020 roku, w tym możliwość osiągania regionalnych celów w danym kraju.
Państwa, które przekroczą cele jak np. Austria i Finlandia będą mogły handlować
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energią z biomasy przeznaczając je dla krajów, które nie osiągną celów jak np.
Luksemburg czy Wielka Brytania.
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ANDRZEJ KALICKI
RYNEK ZBÓŻ W UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO WPŁYW NA SYTUACJĘ W POLSCE

Słowa kluczowe: rynek zbóż
STRESZCZENIE

Decydujący wpływ na skalę hossy na rynku surowców rolnych w latach 2007-2008 r.
miały przede wszystkim czynniki finansowo-spekulacyjne. Rekordy cenowe biły nie tylko
zboża, także ropa naftowa, metale czy kruszce. Po okresie szybkiego wzrostu oraz spadku
cen następuje zazwyczaj okres szukania nowego poziomu równowagi, charakteryzujący
się krótkookresowymi, dość gwałtownymi wahaniami cen. Według Amerykańskiego Departamentu Rolnego, zbiory zbóż na świecie (łącznie z ryżem) w sezonie 2009/2010 szacowane są na 2,196 mld ton wobec 2,231 mld ton sezon wcześniej. Podaż ziarna będzie
jednak wyższa niż w 2008/2009 – wzrost z 2,592 mld ton do 2,641 mld ton. Większe będą
też zapasy końcowe – wzrost z poziomu początkowego 444,9 mln ton do 451,5 mln ton.
Konkurencja o rynki zbytu będzie wyjątkowo ostra również ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na importowane ziarno ze strony kluczowych odbiorców. Wiele z tych krajów
zanotowało bowiem bardzo dobre, rodzime zbiory. Dodatkowym czynnikiem mającym
wpływ na handel będzie obecny kryzys na rynkach finansowych.
Na rynku Unii Europejskiej bardzo istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na
rynek zbóż pozostaje skup interwencyjny. Tanie zboża mogą mieć znaczenie dla ożywienia i poprawy opłacalności produkcji mięsa i mleka. Wiele będzie zależało od popytu na
te produkty, a więc od ogólnej koniunktury gospodarczej.
W stabilizowaniu polskiego rynku zbóż coraz większą rolę mogą zacząć odgrywać
biopaliwa i bioenergia zwłaszcza w warunkach systematycznego ograniczania wszelkich
form interwencjonizmu na unijnym rynku zbóż. W Polsce ich produkcja wciąż znajduje
na bardzo wczesnym etapie rozwoju.
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THE MARKET OF CEREALS IN THE EUROPEAN UNION AND HIS INFLUENCE
ON THE SITUATION IN POLAND

Key words: the market of cereals
SUM M A RY

The decisive influence on scale of market boom of farming raw materials in years
2007-2008 year had first of all financial-speculative factors. Price records struck not only
a cereal, also crude oil, metals or ores. After the period of rapid growth and slump follows
usually the period of seek of new level of equilibrium, being characterized short, enough
impetuous price variations. According to the American Agriculture Department, yield of
cereals in the world (inclusive rice) in season 2009/2010 are estimated on 2,196 billions
tone in face 2,231 bil. tone. the season earlier. Supply of grain will be however higher
than in 2008/2009 -- the height with 2,592 bln tone to 2,641 bil. tone. Greater will be also
closing stocks -- the height from first level 444,9 millions tone to 451,5 millions tone. The
competition for marked will be exceptionally sharp also for smaller application on imported grain on the part of key-receivers. Many from these countries it noted as very good
native yields. An additional factor having influence on the trade will be present crisis on
financial markets.
On the European Union market crucial actor to have influence on cereals market have
interventional purchasing. Cheap cereals can count animations and improvements of profitability of meat and milk production. Many will be relative to demand on these products,
so from the general business conditions.
In stabilizing of the Polish market of cereals the more and more greater part can begin
play biofuel and bioenergy especially conditioned of systematical stint of all forms of interventionism on the Union cereals market. In Poland their production continually finds
on very early stage of development.
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROLNICTWA I OBSZARÓW
WIEJSKICH W 27 KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Utworzenie wspólnej polityki rolnej w ramach EWG było pierwszym wspólnotowym programem mającym na uwadze zagwarantowanie na określonym poziomie cen produktów rolnych, stymulowanie produkcji oraz zapewnienie wzrostu wydajności pracy. Polityka ta wynikała z potrzeby usunięcia negatywnych
skutków, jakie przyniosły szkody wynikające z II wojny światowej i pojawiające się
problemy z niedożywieniem społeczeństw wspólnoty. WPR miała w pierwszym
etapie zapewnić wzrost poziomu produkcji, poprawić rentowność sektora rolnego, zaś otrzymaną pomoc (dotacje) rolnicy mieli przeznaczać na modernizacje
i restrukturyzacje gospodarstw rolnych. Ponadto rolnicy zostali zobowiązani do
efektywniejszego zarządzania i wprowadzania nowych technologii. Z drugiej strony rolnicy mieli zapewnić konsumentom stałe zaopatrzenie w produkty rolnospożywcze, przy równoczesnym utrzymywaniu cen na niskim poziomie. Realizowana w ten sposób polityka rolna w stosunkowo szybkim czasie doprowadziła do
pełnej samowystarczalności wspólnoty a w latach 80-tych powstały nawet określone nadwyżki, które trzeba było eksportować. Zjawisko nadprodukcji zakłócało
funkcjonowanie światowego rynku żywności. Była to polityka bardzo kosztowna,
ponieważ w 1970 r. pochłaniała jeszcze 87% budżetu EWG.
Wspólna Polityka Rolna z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne, podlegała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat istotnym zmianom. Do najważniejszych można zaliczyć reformę Mac Sharry’ego z 1992 r., Agendę 2000 oraz najnowszą reformę WPR uzgodnioną w 2001 r.
w Goteborgu i potwierdzoną w konkluzji strategii lizbońskiej z Salonik w 2003 r.
Obecnie podstawowymi założeniami WPR nie jest już intensyfikacja rolnictwa,
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ale wzrost ekonomiczny sektora rolnego wraz ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich oraz efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych (Adamowicz 2000; Oskam, Meester 2010).

2. Cel i zakres pracy
Podstawowym celem opracowania była analiza porównawcza rolnictwa i obszarów wiejskich 27 krajów tworzących obecnie Unię Europejską. Analizowane
kraje istotnie różnią się między sobą wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim długością funkcjonowania, najpierw w EWG (1957 r.) a od 1991 r. w Unii
Europejskiej. Charakterystyczną cechą UE (EWG) było to, że poszerzanie odbywało się stopniowo, pozostawiając czas na przyswojenie prawodawstwa unijnego
i reguł postępowania wspólnotowego przez nowe kraje członkowskie. UE stanowi
mozaikę państw różnej wielkości, których podstawową właściwością jest położenie na kontynencie europejskim. Przynależność do wspólnoty jest dobrowolna,
a do krajów, które spełniają kryteria UE a nie są jej członkami UE, można zaliczyć
Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Szereg krajów, zwłaszcza Bałkańskich nadal pozostaje poza przynależnością do wspólnoty.
Drugim czynnikiem, który różnicował kraje wspólnoty był czynnik ziemi i powstałe na niej gospodarstwa rolne. We wspólnocie tworzenie gospodarstw rolnych przebiegało w odmiennych warunkach, jeśli brać pod uwagę kraje UE-15
i nowe państwa członkowskie. I wreszcie trzeci czynnik brany pod uwagę związany był z czynnikiem ludzkim, który odpowiedzialny jest za wydajność pracy a także za kierowanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym. Badaniami o charakterze
porównawczym objęte zostały wszystkie kraje korzystające z funduszy unijnych,
przewidzianych ma lata 2007-2013.

3. Proces poszerzania wspólnoty w sferze rolnictwa i obszarów
wiejskich
Wspólnota europejska powstała w wyniku procesu rozpoczętego w 1951 r.
przez sześć państw – Francję, Niemcy, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg,
które najpierw utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Jej głównym celem była odbudowa gospodarcza powojennej Europy oraz zapewnienie pokoju
i dobrobytu na kontynencie. W 1957 r. kraje te powołały na mocy Traktatu Rzymskiego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), w ramach której stopniowo
tworzono jednolity rynek oparty na swobodnym przepływie towarów, usług, ludzi
i kapitału.
Wspólna Polityka Rolna była historycznie pierwszą, a równocześnie najbardziej kompleksową polityką podjętą wśród innych polityk społeczno-ekono-
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micznych. Podstawowymi celami wspólnej polityki rolnej było: 1) zwiększenie
produktywności rolnictwa europejskiego poprzez postęp techniczny i efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, 2) zwiększenie dochodów rolniczych
i zapewnienie „sprawiedliwego” poziomu życia rodzin rolniczych, 3) stabilizacja
rynków rolnych, a zatem cen i dochodów, 4) zapewnienie dobrego zaopatrzenia
ludności w żywność, osiągnięcie samodzielności żywnościowej oraz bezpieczeństwa żywnościowego, 5) zapewnienie „godziwych” cen konsumentom.
Główne etapy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej przedstawiały się następująco:
1. 1957 -1962 – pierwszy okres przygotowawczy.
2. 1962-1968 – Plan Mansholta, w oparciu o który przyjęto podstawowe zasady dotyczące ważniejszych rynków rolnych (m. in. zbóż, wieprzowiny, wołowiny, mleka). Celem planu było poprawienie struktury agrarnej
poprzez powiększenie wielkości gospodarstw oraz likwidację małych, słabo
wydajnych gospodarstw.
3. 1968-1975 - okres, kiedy wprowadzono „zielone” kursy, rozpoczęto edukację
rolniczą i wprowadzono pieniężne kwoty kompensacyjne.
4. 1975-1984 - okres, w którym powstały poważne nadwyżki produktów
rolnych, co zmusiło wspólnotę do podjęcia działań zmierzających do
rozwiązania tego problemu.
5. 1985-1992 – Program Mac Sharry’ego polegał na stopniowym obniżaniu
cen gwarantowanych na podstawowe produkty rolne, wraz z równoczesnym
wprowadzeniem płatności rekompensujących rolnikom straty w dochodach, powstałe z tytułu obniżek cen rolnych.
6. 1993-1999 – Agenda 2000 przyczyniła się do obniżenia wydatków na
interwencję rynkową, subsydia eksportowe, wzrost płatności kompensacyjnych, wzrost wydatków na ochronę środowiska, zalesienie i wcześniejsze
emerytury. Na pierwszy plan wysunięto nie cele produkcyjne, lecz
ogólnospołeczne funkcje rolnictwa.
7. 2003-2005 – reforma Fishlera polegała na wprowadzeniu systemu jednolitej płatności, oddzieleniu płatności od produkcji rolniczej, dalszej redukcji cen interwencyjnych na korzyść płatności bezpośrednich i zmniejszeniu
płatności dla największych gospodarstw (modulacja) z przeznaczeniem na
korzyść rozwoju wsi.
8. 2005-2013 wprowadzanie strategii lizbońskiej, polegającej na promowaniu
wzrostu ekonomicznego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich (Doliwa-Klepacki, 2000).
Procesom wyznaczania nowych celów we wspólnej polityce rolnej towarzyszyły zjawiska związane z przyjmowaniem nowych państw do wspólnoty. Pierwsze
poszerzenie EWG nastąpiło w 1973 r. poprzez przyjęcie Danii, Irlandii i Wielkiej
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Brytanii oraz w 1981 r. poprzez przyjęcie Grecji. Kolejne fazy poszerzania wspólnoty przedstawia poniższe zestawienie, zawarte w tabeli 1.
Tabela 1
Etapy kształtowania Unii Europejskiej w ujęciu obszarów wiejskich
Rok

Symbol

Kraje wstępujące do
wspólnoty

Ogólna
powierzchnia
użytków rolnych
w mln ha

Procent

Ogólna liczba
ludności
rolniczej w tys.

Procent

1957

EWG - 6

Belgia, Holandia, Luksemburg,
Francja, Niemcy, Włochy

63,7

100,0

5776

100,0

1973

EWG - 9

Dania, Irlandia, Wielka Brytania

24,6

138,6

1427

124,7

1981

EWG - 10

Grecja

8,3

151,6

1180

145,2

1986

EWG - 12

Hiszpania, Portugalia

32,2

202,2

3482

207,1

1995

UE - 15

Austria, Finlandia, Szwecja

8,6

215,7

807

221,1

2004

UE - 25

Estonia, Czechy, Cypr,
Litwa, Łotwa, Malta, Polska,
Słowacja, Słowenia, Węgry

33,4

268,1

8924

375,6

2007

UE - 27

Bułgaria, Rumunia

18,6

297,3

2467

418,3

Źródło: opracowanie własne.

Wspólnota licząc od 1957 r. poprzez okres pięćdziesięciu lat poszerzała się
sześć razy, w odstępach średnio co 9 lat. W pierwszych czterech fazach przyjmowała na ogół od jednego do trzech krajów. Odstępstwo od tej reguły miało miejsce w 2004 r., kiedy Komisja Europejska zdecydowała się na jednoczesne przyjęcie dziesięciu nowych państw członkowskich, przy czym wśród nich znalazło
się osiem krajów byłego bloku wschodniego i dwie niewielkie wyspy (Cypr, Malta). W wyniku procesu poszerzania nastąpił wzrost rynku wewnętrznego i konsumentów z 380 mln do prawie 500 mln osób. Sześć państw - założycieli wspólnoty w momencie powstawania liczyło 63,7 mln ha użytków rolnych, zaś w ostatniej
fazie, po przyjęciu w 2007 r. Bułgarii i Rumunii, powierzchnia użytków rolnych
wzrosła prawie trzykrotnie (do 190 mln ha). Dwanaście nowych państw członkowskich wniosło do UE około 52,0 mln ha (37,8%) użytków rolnych, do istniejących już 137,4 mln ha. Z kolei przyrost ludności rolniczej był o wiele szybszy od
udziału powierzchniowego, przy czym wzrost nastąpił z poziomu 5 776 tys. do
24 063 tys. (ponad 4-krotnie). Analizując poszerzenie z pozycji producentów rolnych, to do 6,1 milionów rolników pracujących w rolnictwie krajów UE-15 dołączyło kolejnych 5,6 mln osób pracujących w rolnictwie dawnych krajów Europy Wschodniej. Duży napływ ludności rolniczej z nowych państw członkowskich był spowodowany brakiem restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozdrobnioną struktura agrarną i zachowaniem przestarzałego systemu produkcji. Tymczasem członkowie EWG w ramach dotacji zawartych w funduszach wspólnej po-
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lityki rolnej dokonali głębokich przemian agrarnych, doprowadzając do powstania dużych, rodzinnych gospodarstw rolnych o charakterze farmerskim, funkcjonujących na zdrowych zasadach ekonomicznych, których produkcja stymulowana była regulowanymi cenami rolnymi (Rocznik statystyczny, 2009).

4. Charakterystyka rolnictwa wspólnoty europejskiej
Rolnictwo i leśnictwo są dominującymi czynnikami na olbrzymiej części obszaru Europy i odgrywają kluczową rolę dla poważnej części ludności rolniczej
(Adamowicz 2005, Wilkin i in. 2005). Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej z natury rzeczy różniły się między sobą obszarem, ukształtowaniem terenu
i krajobrazu, zasobami wody oraz klimatem. Do krajów dysponujących największymi zasobami użytków rolnych należy zaliczyć Francję (29,4 mln ha), Hiszpanię
(28,7 mln ha), Wielką Brytanię (17,6 mln ha), Niemcy (17,0 mln ha), Polskę (15,5
mln ha), Rumunię (13,5 mln ha) i Włochy (13,9 mln ha). Te wymienione powyżej
7 krajów, stanowiących pod względem liczebnym 25,9% wszystkich krajów UE27, dysponowało 71,4% wszystkich użytków rolnych występujących we wspólnocie, co obrazuje tabela 2.
Tabela 2
Użytkowanie gruntów rolnych w krajach UE (2007)

Austria

3,2

1,5

1,8

0,17

Grunty orne
w % powierzchni
ogólnej
16,8

Belgia

1,4

0,9

0,5

0,08

27,7

Bułgaria

5,1

3,3

1,8

0,40

28,4

Cypr

0,2

0,2

0,0

0,13

12,4

Dania

2,7

2,3

0,4

0,42

54,3

Estonia

0,8

0,6

0,2

0,45

14,1

Finlandia

2,3

2,2

0,0

0,43

7,4

Francja

29,4

19,5

9,9

0,30

33,7

Kraj

Grecja

Ogółem użytki
Grunty orne
rolne w mln ha i sady w mln ha

Łąki i pastwiska
w mln ha

Grunty orne na 1
mieszkańca w ha

8,3

3,7

4,6

0,23

19,8

28,7

17,6

11,1

0,29

25,5

Irlandia

4,3

1,1

3,2

0,24

15,4

Litwa

2,7

1,9

0,8

0,55

29,3

Luksemburg

0,1

0,1

0,1

0,13

23,6

Łotwa

1,8

1,2

0,6

0,52

19,1

Malta

0

0

0

0,02

25,0

1,9

1,1

0,8

0,06

31,4

Hiszpania

Niderlandy
Niemcy

17,0

12,1

4,9

0,14

34,1

Polska

15,5

12,2

3,3

0,33

41,1
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3,5

1,7

1,8

0,10

Grunty orne
w % powierzchni
ogólnej
11,8

4,2

3,3

1,0

0,30

39,2

13,5

9,0

4,5

0,40

37,2

1,9

1,4

0,5

0,26

28,6

Słowenia

0,5

0,2

0,3

0,09

8,8

Szwecja

3,1

2,6

0,5

0,29

6,4

Węgry

5,8

4,8

1,0

0,46

49,4

Kraj
Portugalia
Republika
Czeska
Rumunia
Słowacja

Ogółem użytki
Grunty orne
rolne w mln ha i sady w mln ha

Łąki i pastwiska
w mln ha

Grunty orne na 1
mieszkańca w ha

W. Brytania

17,6

6,1

11,5

0,10

25,2

Włochy

13,9

9,7

4,2

0,12

24,4

Razem

189,4

120,3

69,3

0,22

26,0

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2009, GUS, Warszawa.

Odpowiedź na pytanie, jaki jest stopień samowystarczalności żywnościowej
badanych krajów, znajdziemy poprzez ustalenie ile gruntów przypada na 1 mieszkańca danego kraju. Do krajów o najniższym wskaźniku gruntów przypadających
na 1 mieszkańca można zaliczyć: Maltę (0,02 ha), Holandię (0,06 ha), Słowenię
(0,09 ha), Portugalię (0,10 ha) i Wielką Brytanię (0,10 ha). Pozytywne właściwości wypływające ze wspólnego rynku niwelują te niedogodności i pozwalają bez
obaw patrzeć na problematykę wyżywienia własnego narodu (Rocznik statystyczny, 2009).
Charakteryzując użytkowanie gruntów rolnych ważną kwestią jest określenie
występującej struktury agrarnej, która mówi w rękach ilu rolników znajduje się
ziemia, a więc w jak dużym stopniu jest rozdrobniona. Struktura agrarna w „starych” krajach UE istotnie się różni od struktury w nowych państwach członkowskich, co przedstawia tabela 3.
Wskaźnikiem obrazującym poprawną strukturę może być procentowy udział
gospodarstw rolnych powyżej 50 ha, które charakteryzują się poprawnymi relacjami między podstawowymi czynnikami produkcji w postaci ziemi, kapitału i pracy. Taka sytuacja występuje we Francji (37,7%), Danii (34,6%), Wielkiej Brytanii
(29,7%), Niemczech (23,1%) i Szwecji (24,8%). Powstały tam gospodarstwa typu
farmerskiego, dobrze wyposażone w techniczne środki produkcji i stosujące nowoczesne technologie. Nowe kraje członkowskie, które wstąpiły do Unii w 2004 r.
i 2007 r. nie zdołały przedtem przejść pomyślnej modernizacji i restrukturyzacji,
nie zdołały zachować dawniejszej struktury wielkoobszarowej, będącej w dyspozycji sektora państwowego i spółdzielczego (poza b. NRD) i rozparcelowały ziemię
wśród dawniejszych właścicieli. Największą liczbą gospodarstw małych, do 5 ha
dysponuje Słowacja (89,8%) oraz Polska (70,7%) (Rocznik statystyczny, 2009).
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Tabela 3
Gospodarstwa rolne według grup obszarowych w UE (2007)

54,5

65,5

33,3

11,3

Procentowy udział
gospodarstw
powyżej 50 ha
6,8

47,1

11,3

13,7

13,3

8,8

18,3

482,3

457

15,5

3,6

6,2

1,3

Cypr

39,9

34,4

4,3

0,8

0,4

1

Dania

44,2

1,3

17,2

10,5

15,3

34,6

Estonia

23,3

8,3

9,3

3

2,6

11,1

Finlandia

67,9

6,3

23,3

24,2

14,1

20,8

Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria

Ogółem
gospodarstw
rolnych w tys. ha
164,6

Do 5 ha

5-20 ha

20-50 ha

Ponad 50 ha

Francja

522

125

101

99,2

197,1

37,7

Grecja

854

649

168

30,3

7,1

0,8

1030

537

280

112

101

1

Irlandia

128

8,2

46,7

50,4

22,7

17,7

Litwa

230

139

71,1

13

6,9

3

Luksemburg

2,3

0,4

0,4

0,4

1,1

47,8
4,7

Hiszpania

Łotwa

108

438

47,8

10,8

5,1

Malta

10,8

10,5

0,3

0

0

0

Niderlandy

74,9

19,7

23,1

21

11,2

14,9
23,1

Niemcy

369

82,3

120

81,9

85,4

Polska

2380

1626

629

101

23,6

1

274

199

53,5

12,2

9,8

3,6

Portugalia
Republika Czeska

38,5

18,9

8,5

4,5

6,6

17,1

Rumunia

3852

3451

370

16,1

14,4

0,4

Słowacja

66,5

57,7

4,6

1,4

2,9

4,4

Słowenia

75,3

44,4

27,7

2,8

0,4

0,5
24,8

Szwecja

72,2

10,4

27,3

16,5

17,9

Węgry

566

500

41,6

12,4

12,2

2,1

W. Brytania

249

68,4

60,1

45,5

74

29,7

Włochy

1678

1229

325

83,4

40

2,4

Razem

13449,8

9787

2554,5

803,5

698,1

5,2

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2009, GUS, Warszawa.

Obszary wiejskie obejmują 91% terytorium państw członkowskich, na których
zamieszkuje 36% ludności UE. Stąd kwestia rozwoju obszarów wiejskich jest niezwykle ważną dziedziną polityki rolnej, ponieważ ma zasadnicze znaczenie w zakresie użytkowania gruntów, gospodarowania zasobami naturalnymi oraz jako
miejsce dywersyfikacji gospodarstw rolnych. W ramach UE ludność rolnicza liczy
24 063 tys. osób, i do najludniejszych krajów pod tym względem należy Polska
(6078 tys.), Rumunia (2097 tys.) i Hiszpania (2266 tys.), co obrazuje tabela 4.
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Tabela 4
Ludność rolnicza i ludność aktywna zawodowo w rolnictwie UE (2007)
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy
Razem

Ludność
rolnicza
w tys.

W
procentach
ogółu
ludności

Ludność aktywna
zawodowo
w rolnictwie
w tys.

W
procentach
ogółu
ludności

317
147
370
53
156
128
233
1453
1180
2266
320
370
7
226
5
443
1490
6078
1216
695
2097
413
18
257
938
951
2236
24063

3,8
1,4
4,8
6,2
2,9
9,5
4,4
2,4
10,6
5,1
7,3
11,0
1,5
10,0
1,2
2,7
1,8
15,9
11,4
6,8
9,8
7,7
0,9
2,8
9,4
1,6
3,8
4,9

160
64
151
26
83
65
109
660
687
1115
159
142
3
118
2
231
750
3180
569
353
1030
208
9
123
359
490
950
11796

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

Procentowy udział
produkcji rolniczej
w produkcie krajowym
brutto (PKB) w 2005r
1,0
0,8
b. d.
2,5
1,2
1,9
0,9
1,7
1,8
2,8
1,3
2,9
0,3
2,2
1,3
1,7
0,6
2,5
1,7
1,0
b. d.
1,2
1,8
0,4
2,7
0,4
1,9
1,3

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2009, GUS, Warszawa.

Cechą charakterystyczną ogólnego rozwoju jest malejący udział rolnictwa
w tworzeniu dochodu narodowego. Zjawisko malejącego udziału rolnictwa w tworzeniu PKB jest istotnym problemem ekonomicznym, gospodarczym a nawet politycznym, stanowi bowiem przesłankę do dyskusji na temat nadmiernego wsparcia
rolnictwa w stosunku do uzyskiwanych efektów. Ogólnie w 2005 r. średni udział
produkcji rolniczej w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) wynosił 1,3%,
przy czym powyżej tej wielkości znalazły się: Hiszpania (2,5%), Węgry (2,7%), Pol-
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ska (2,5%), Litwa (2,9%), Łotwa (2,2%) i Cypr (2,5%). Biorąc pod uwagę rynek rolny
jako całość, największy udział w jego tworzeniu mają: Francja (20,3%), Hiszpania
(12,7%), Niemcy (12,6%), Włochy (14,2%) i Wielka Brytania (6,5%). Polska uczestniczy w tym procesie na poziomie 4,9% (Rocznik statystyczny, 2009).
Kierunki użytkowania gruntów rolnych w ostatnich latach ulegały określonym
zmianom, polegającym na ograniczaniu lub nawet rezygnacji z uprawy niektórych roślin, co wynikało z regulacji prawnych podjętych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Posługując się danymi dotyczącymi powierzchni upraw
trzech głównych ziemiopłodów, których obszar wynosił ogółem 61 350 tys. ha,
największy udział miały zboża na poziomie 57 292 tys. ha (93,4%), następnie
ziemniaki - 2241 tys. ha (3,6%) oraz buraki cukrowe - 1817 tys. ha (2,9%). Szczególnie duży spadek zanotowano w przypadku buraków cukrowych, jako konsekwencja przyjętej polityki cukrowej. Unia Europejska staje się powoli obszarem
o dominującej uprawie zbóż, co może odbić się negatywnie na stosowanym płodozmianie i sposobie kształtowania obszarów wiejskich.
Udział krajów członkowskich w uprawie, zbiorach i plonach zbóż przedstawia tabela 5.
Tabela 5
Powierzchnia, zbiory i plony zbóż w UE (2007)
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia

Powierzchnia zasiewów zbóż
w tys. ha
815
319
1534
44
1448
281
1132
9096
1191
6210
279
1003
29
523
3
217
6572
8353
315
1584
4757

Zbiory zbóż
w tys. ton
4767
2519
3203
64
8220
879
4135
59537
4654
23963
2006
3017
148
1335
12
1506
40632
27143
1103
7161
7816

Udział zbóż w UE
w procentach
1,8
0,9
1,2
0,0
3,1
0,3
1,6
22,4
1,7
9,0
0,8
1,1
0,1
0,6
0,0
0,6
15,3
10,2
0,4
2,7
2,9

Plony zbóż
z 1 ha w dt.
58,5
78,9
20,9
14,6
56,8
31,3
36,5
65,5
39,1
38,6
71,9
30,1
52,0
29,3
41,4
69,4
61,8
32,5
35,0
45,2
16,4
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Kraj
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy
Razem

Powierzchnia zasiewów zbóż
w tys. ha
784
100
982
2939
2883
3900
57293

Zbiory zbóż
w tys. ton
2793
536
5058
14043
19130
20499
265879

Udział zbóż w UE
w procentach
1,0
0,2
1,9
5,3
7,2
7,7
100,0

Plony zbóż
z 1 ha w dt.
35,6
53,6
51,5
47,8
66,3
52,6
46,4

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2009, GUS, Warszawa.

Największymi producentami zbóż w ramach UE były: Francja (22,4%), Niemcy (15,3%) oraz Polska (10,2%). Zboża odgrywają dużą rolę w takich krajach jak:
Włochy (7,7%), Wielka Brytania (7,2%) czy Hiszpania (9,0%) (Rocznik statystyczny, 2009).

5. Wspólna Polityka Rolna w procesie kształtowania
obszarów wiejskich
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ustalono dwa europejskie fundusze
rolnicze: jeden dotyczył I filara WPR pod nazwą Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, mający na celu finansowanie dopłat bezpośrednich, realizację
polityki rynkowej i innych celów oraz drugi obejmujący II filar WPR zwany Europejskim Funduszem Rolnym Rozwoju Obszarów Wiejskich, mający na celu finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich (Rozporządzenie Rady (WE) nr
1290/2005). Decyzją Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. określono kwoty wsparcia
wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres 2007-2013 (Decyzja Komisji z 2007 roku).
Podstawowe zasady polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 zawarte zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/ 2005 z dnia 20 września 2005
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W rozporządzeniu wskazano, że strategiczne cele powinny określać obszary ważne z punktu widzenia realizacji priorytetów Wspólnoty, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju i zapewnienie spójności z innymi politykami UE. Każdy kraj członkowski zobowiązany został do przygotowania Krajowego Planu Strategicznego,
w którym określano priorytety i ich znaczenie na poziomie wspólnoty, w odniesieniu do potrzeb poszczególnych krajów członkowskich oraz regionów. Na podstawie Krajowych Planów Strategicznych każdy kraj członkowski opracowywał
z kolei szczegółowe programy rozwoju obszarów wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny podlegał ocenie ex-ante (przed zastosowaniem) a ponadto ocenie oddzia-
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ływania na środowisko. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, zobowiązano kraje członkowskie do ograniczenia liczby zasadniczych
celów i skupienie uwagi na konkurencyjności rolnictwa, gospodarowaniu gruntami, dbaniu o środowisko naturalne, jakości życia i zróżnicowania działalności na
tych obszarach (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 2005).
Programy rozwoju obszarów wiejskich ustalały logiczny związek między celami programu a planowanymi działaniami operacyjnymi (zadaniami), co obrazuje poniższy schemat:
Poprawa
konkurencyjności
sektora rolnego i leśnego
poprzez wspieranie
restrukturyzacji, rozwoju
i innowacji

Poprawa środowiska
naturalnego i
terenów wiejskich
poprzez wspieranie
gospodarowania
gruntami

Zadania

Poprawa jakości
życia na obszarach
wiejskich oraz
popieranie
działalności
gospodarczej

Leader

Promowanie wiedzy
i doskonalenie potencjału
ludzkiego

Zwiększenie
zrównoważonego
gospodarowania
gruntami rolnymi

Różnicowanie
gospodarki wiejskiej

Wdrożenie
podejścia Leader
w ramach
zasadniczego
planowania
obszarów
wiejskich

Zadania

Restrukturyzacja
i rozwój potencjału
zasobów materialnych
i promowanie innowacji

Zachęcanie rolników
do stosowania
metod użytkowania
gruntów rolnych
uwzględniających
potrzeby środowiska
naturalnego

Poprawa jakości
życia na obszarach
wiejskich

Zadania

Poprawa jakości produkcji
rolnej i produktów rolnych

Zadania

Ułatwienie nowym
państwom członkowskim
przejścia do nowego
systemu

Cele

Wzmocnienie
spójności
terytorialnej
i synergii

Źródło: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, 2009

Decyzją Rady (UE) z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 20072013) przyjęto, że polityka rozwoju obszarów wiejskich zostanie skupiona na trzech
kluczowych obszarach, tj. gospodarce rolno-spożywczej, ochronie środowiska oraz
na szeroko rozumianej gospodarce i ludności wiejskiej. Natomiast programy przyjęte do realizacji, określone strategie rozwoju oraz konstrukcja programów została
skoncentrowana wokół czterech osi priorytetowych a mianowicie osi 1. – poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (tzw. oś gospodarcza), osi 2. – poprawa
środowiska naturalnego i terenów wiejskich (tzw. oś środowiskowa), osi 3. – jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (tzw. oś społeczna) oraz dodatkowo osi 4. - Leader. Dodatkowe włączenie do programu osi 4. mia-
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ło na celu umożliwienie społeczności lokalnej uczestnictwo w procesie planowania
i zarządzania rozwojem obszarów wiejskich (Decyzja Rady z 2006).
Liczba działań służących rozwojowi obszarów wiejskich określonych w przepisach prawnych obejmowała łącznie tzw. 43 kodów (działań), w tym na oś 1 przypadało 16 kodów (37,2%), na oś 2 - 13 kodów (30,2%), na oś 3 - 8 kodów (18,6%)
oraz na oś 4 - 5 kodów (11,6%). Dodatkowo każdy kraj mógł wspierać rozwój
środkami „Pomocy technicznej” (kolejny jeden kod). Cały ciężar gatunkowy działań pod względem liczby kodów i wydatkowanych środków finansowych skupiał
się na kodzie 1 i 2, co obrazuje tabela 6.
Tabela 6
Liczba działań (kodów) wdrażanych przez poszczególne kraje
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy
Razem
Średnio UE-27

Oś I

Oś II

Oś III

Oś IV

9
8
8
11
11
11
6
13
12
14
4
10
7
11
10
8
13
11
14
10
9
8
11
6
11
10
14
270
10,0

10
6
5
9
7
7
6
10
10
12
3
9
4
6
2
4
12
6
12
9
4
9
3
3
10
8
13
199
7,3

8
7
5
5
6
2
8
7
7
8
0
4
7
4
3
7
8
6
2
7
3
6
4
8
8
8
8
156
5,8

5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
3
3
7
4
5
5
5
3
3
5
5
3
5
5
5
5
5
123
4,5

Pomoc
techniczna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
1,0

Źródło: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, 2009.
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Rozporządzenie KE określając osie tematyczne wskazywało, że mają one mieć
logiczny związek i odpowiadać każdemu z celów, wokół których należy budować
programy rozwoju obszarów wiejskich. Hierarchia celów zawarta w rozporządzeniu wskazywała z kolei na główne priorytety wzrostu zawarte w polityce rolnej na
poziomie Wspólnoty. Na ogół działania zawarte w programie miały zastosowanie
w skali całego kraju, poprzez przyjęcie programów horyzontalnych (ogólnokrajowych), ze względu na złożoność działań i możliwość przenoszenia tego procesu
na poziom regionalny. Przy budowaniu programów należało przestrzegać jednolitych kryteriów i warunków ubiegania się o wsparcie finansowe UE. Jedynie Niemcy z uwagi na federacyjny charakter kraju, pozostawiły więcej możliwości krajom
związkowym (Landom) w doborze liczby kodów i innych celów strategicznych.
Porównanie programów w ramach wspólnoty wskazuje, że państwa te określiły priorytety głównie w osi 1 i osi 2, poprzez realizację programów inwestycyjnych
i doradczych z jednej strony oraz płatności rolnośrodowiskowe z drugiej strony.
Znaczenie pojedynczych działań w dużym stopniu zależało od preferowanych interesów politycznych i wysokości przyznanego budżetu. Państwa członkowskie
miały możliwość dostosowania programów krajowych i regionalnych w ramach
regulacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Wspólnota nie regulowała
szczegółowej liczby działań w ramach poszczególnych osi priorytetowych, mówiła jednak o pewnych minimach niezbędnych do realizacji programu. Ustalając
strukturę wydatków EFRROW przyjęła, że co najmniej 10% całkowitego wkładu
musi zostać przeznaczone na realizację działań w ramach osi 1 i 3. Natomiast
w przypadku osi 2 to minimum wynosiło co najmniej 25% ogółu środków, zaś osi
4 - 5% budżetu. Z drugiej strony realizacja wspólnotowych programów wymagała
zaangażowania środków krajowych – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych - niezbędnych dla pełnego wykorzystania środków stawianych do dyspozycji danego kraju. Tak więc poziom publicznego wkładu krajowego ustalono na
poziomie 25% dla osi 1 i 3 oraz co najmniej po 20 % dla osi 2 i 4. Ogółem wkład
środków EFRROW i krajowych środków publicznych mógł wynieść maksymalnie 78 %, wobec 80% w PROW 2004-2006 oraz 50% w przypadku dawniejszych
krajów członkowskich UE-15.

6. Finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich był instrumentem wspólnej polityki rolnej UE, ukierunkowanym na wsparcie regionów krajów członkowskich o strukturze typowo rolniczej. Z puli środków EFRROW finansowane były projekty, mające na celu zrównoważony rozwój sektora rolnego, poprawę konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, wzrost zatrudnienia i roz-
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wój przedsiębiorczości. Przy opracowywaniu narodowych strategii rozwoju poszczególnych krajów założono, że wydatkowanie środków europejskich będzie uzależnione od tego, w jaki sposób państwa członkowskie zapewnią maksymalną synergię między osiami i w ramach poszczególnych osi, w celu uniknięcia potencjalnych sprzeczności występujących wewnątrz programu. Wskazano, że dodatkowo
można korzystać z pomocy technicznej do budowania krajowych sieci rozwoju obszarów wiejskich, jako platformy wymiany najlepszych praktyk i wiedzy specjalistycznej na temat zarządzania i realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Całkowita kwota wsparcia finansowego na lata 2007-2013 wynosiła 147,9 mld
euro w skali wszystkich 27 państw Unii Europejskiej. Kwoty przypadające na poszczególne kraje były istotnie zróżnicowane i zależały od wielu czynników, jak
obszar użytków rolnych, liczba ludności rolniczej, charakterystyka struktury gospodarstw rolnych, stan środowiska naturalnego, występujące sieci osiedleńcze,
obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania i od wielu innych. Środki
EFRROW nie były jedynymi funduszami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich. Wymagały zaangażowania publicznych środków krajowych, pozwalających
na prawidłową realizację wyznaczonych celów i zadań. Ponadto niektóre działania wymagały zaangażowania środków własnych samych rolników, które zostały precyzyjnie określone w rozporządzeniu KE. Przykładowo takie działania
jak renty strukturalne (Wawrzyniak, Wojtasik 2005), ułatwienie startu młodym
rolnikom czy pakiety rolnośrodowiskowe (Marcysiak, Prus 2009) oraz wspieranie
gospodarstw na obszarach ONW nie wymagało udziału własnego wkładu rolników w finansowanie tych przedsięwzięć gospodarczych. Udział wydatków prywatnych w poszczególnych krajach był istotnie zróżnicowany. Najwyższy poziom
osiągnął w dawnych krajach członkowskich (około 50%) najniższy zaś w krajach
nowo przyjętych do UE (około 22%), co przedstawia tabela 7.
Tabela 7
Kwoty środków publicznych i EFRROW przeznaczonych na rozwój
obszarów wiejskich (w mld euro)
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

Ogółem środki
publiczne na PROW

Kwoty
EFRROW

Procent pomocy
publicznej do
kosztów całkowitych

7,82
1,24
3,24
0,33
0,83
0,92
6,70
11,90
4,42

3,91
0,42
2,61
0,16
0,45
0,71
2,08
6,44
3,71

50,0
33,9
80,5
48,5
53,0
77,2
31,2
54,1
83,9

Procent wkładu
prywatnego
rolników
50,0
66,1
19,5
51,5
47,0
22,8
68,8
45,9
16,1

66

Piotr Prus, Bogdan M. Wawrzyniak

Kraj

Ogółem środki
publiczne na PROW

Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy
Razem

13,85
4,30
2,26
0,37
1,20
0,10
0,97
13,24
17,22
5,00
3,62
9,97
2,56
1,16
3,92
5,16
8,96
16,69
147,95

Kwoty
EFRROW

Procent pomocy
publicznej do
kosztów całkowitych

7,21
2,34
1,74
0,09
1,04
0,08
0,49
8,11
13,23
3,93
2,82
8,02
1,97
0,90
1,83
3,81
1,91
8,29
88,29

52,0
54,4
76,9
24,3
86,7
80,0
50,5
61,4
76,9
78,5
77,9
80,4
76,9
77,6
46,7
73,8
51,3
49,7
59,67

Procent wkładu
prywatnego
rolników
48,0
45,6
23,1
75,7
13,3
20,0
49,5
38,6
23,1
21,5
22,1
19,6
23,1
22,4
36,7
26,2
48,7
50,3
49,67

Źródło: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, 2009.

Podział środków finansowych pomiędzy poszczególne osie w ramach wszystkich krajów UE-27 przedstawiał się następująco: na oś 1 przeznaczono 34%, na oś
2 – 44%, na oś 3 – 13%, na oś 4 – 6% oraz na pomoc techniczną 3%. Podział środków publicznych na poszczególne osie priorytetowe w badanych krajach przedstawia tabela 8.
Tabela 8
Podział środków finansowych wg osi tematycznych UE (w %)
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa

Oś I
13,8
53,4
37,2
43,2
21,2
37,6
7,9
35,1
44,5
47,5
11,2
41,2

Oś II
72,3
32,8
24,0
43,4
61,7
36,2
81,4
51,9
33,6
36,7
78,8
36,5

Oś III
6,5
7,4
27,1
8,9
5,6
12,9
6,5
6,8
14,0
3,5
0,0
12,2

Oś IV
5,4
4,9
2,4
2,7
9,4
9,3
3,6
5,2
5,9
10,0
9,9
6,1

Pomoc techniczna
2,0
1,5
3,6
1,8
2,1
4,1
0,6
1,0
2,1
2,3
0,1
4,1
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Kraj
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy

Oś I
34,7
47,6
34,2
29,9
28,0
41,7
47,0
23,2
39,8
32,6
34,5
14,2
45,9
10,6
38,6

Oś II
57,5
26,9
25,0
29,7
41,8
32,2
39,5
53,8
23,0
48,5
50,7
69,0
31,5
76,2
41,8

Oś III
4,2
19,0
32,9
29,8
22,7
19,9
0,4
17,6
24,8
14,0
11,4
8,3
13,4
7,5
8,5

Oś IV
3,6
2,4
3,9
9,9
5,9
4,6
9,9
4,9
2,4
2,9
2,9
6,7
5,3
5,6
8,1

Pomoc techniczna
0,0
4,1
4,1
0,6
1,6
1,5
3,2
0,5
3,8
2,0
0,5
1,8
3,9
0,2
3,1

Źródło: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, 2009.

Analizując podział środków finansowych według osi tematycznych w poszczególnych krajach, należy zwrócić uwagę na fakt, że w ramach osi tematycznej 1 najwięcej środków przeznaczyła Belgia (53,4%), Grecja (44,5%), Hiszpania(47,5%),
Portugalia (47,0%) i Polska (41,7%), wobec 34% w skali całej wspólnoty. Trzy pozostałe kraje (Czechy, Niemcy, Słowacja) koncentrowały swoje programy na osi 2
obejmującej pakiety rolnośrodowiskowe i wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (od 42% do 54%).

7. Wysokość budżetu Wspólnej Polityki Rolnej w ramach 27 krajów
członkowskich UE
Istnienie Wspólnej Polityki Rolnej nie oznacza, że sektory rolnictwa w poszczególnych państwach członkowskich są podobne. Różnice dotyczą wielu kwestii, począwszy od spraw klimatyczno-glebowych, poprzez kierunki produkcji
rolniczej, stopień jej intensywności, strukturę agrarną, a kończąc na warunkach
społeczno-gospodarczych i ludnościowych. Kraje najdłużej należące do wspólnoty mają historycznie ukształtowane systemy płatności obszarowej, które ulegają stopniowej modyfikacji w okresie przejściowym, zmierzającym do rzeczywistego ujednolicenia WPR. W krajach UE-15 utrzymują się różne modele płatności,
w tym modele historyczne, hybrydowe, płaskie i mieszane. Państwa te mają nadal
znaczną swobodę w stosowaniu systemu płatności jednolitej (SPS), za wyjątkiem
nowych państw członkowskich (NEU-12), w których obowiązuje system jednolitej płatności obszarowej (SAPS).
Łączny budżet WPR UE-27 na lata 2007-2013 wynosi prawie 375 mld euro.
Ze względu na odmienne podejście do systemu płatności między krajami „starej”
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i „nowej” Unii Europejskiej, istnieją istotne różnice między finansowaniem I i II
filara WPR. Kraje UE-15 dysponujące 72,5% użytków rolnych wspólnoty partycypują na poziomie 79,4% budżetu (297,4 mld euro), gdy tymczasem nowe kraje członkowskie dysponujące 27,5% użytków rolnych uczestniczą w podziale budżetu na poziomie 20,6% (77,1 mld euro). Jeszcze większe zróżnicowanie zanotowano w podejściu do wspierania finansowego między filarami WPR, który dla
UE-15 wynosi 82,8% na korzyść I filara, podczas gdy dla NUE-12 wynosi 51,9%
(tabela 9).
Tabela 9
Budżet WPR na lata 2007-2013 w ramach I filara systemu jednolitej płatności
(SPS) i II filara programu rozwoju obszarów wiejskich w 27 państwach
członkowskich UE (w mld euro)
Kraj
Austria

Ogółem budżet
WPR (I i II filar)
9,11

Procent
w 27 UE
2,4

Płatności
bezpośrednie (I filar)
5,2

Procent

PROW
(II filar)

Procent

57

3,91

43

Belgia

4,68

1,2

4,26

91

0,42

9

Dania

7,65

2,0

7,20

94

0,45

6

Finlandia

6,04

1,6

3,96

66

2,08

34

Francja

64,86

17,3

58,42

90

6,44

10

Niemcy

48,42

12,9

40,31

83

8,11

17

Grecja

18,19

4,9

14,48

80

3,71

20

Irlandia

11,72

3,1

9,38

80

2,34

20

Włochy

35,26

9,4

26,97

76

8,29

24

0,35

0,1

0,26

74

0,09

26

Luksemburg
Niderlandy

6,43

1,7

5,94

92

0,49

8

Portugalia

7,94

2,1

4,01

50

3,93

50

Hiszpania

39,89

10,7

3268

82

7,21

18

Szwecja

7,15

1,9

5,33

74

1,83

26

29,74

7,9

27,83

94

1,91

6

297,44

79,4

246,24

83

51,20

17

5,1

1,4

2,49

49

2,61

51

W. Brytania
UE-15
Bułgaria
Cypr

0,38

0,1

0,22

57

0,16

43

Czechy

7,32

2,0

4,50

62

2,82

38

Estonia

1,20

0,3

0,49

41

0,71

59

Węgry

10,30

2,7

6,49

63

3,81

37

Łotwa

1,77

0,5

0,73

41

1,04

59

Litwa

3,61

1,0

1,87

52

1,74

48
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Kraj

Ogółem budżet
WPR (I i II filar)

Procent
w 27 UE

Płatności
bezpośrednie (I filar)

Procent

PROW
(II filar)

Procent

Malta

0,09

0,0

0,01

21

0,08

79

Polska

28,27

7,5

15,4

53

13,23

47

Rumunia

13,52

3,6

5,5

41

8,02

59

Słowacja

3,89

1,0

1,92

49

1,97

51

Słowenia

1,61

0,4

0,71

44

0,90

56

NUE-12

77,07

20,6

39,98

52

37,09

48

UE-27

374,52

100,0

286,22

76

88,29

24

Źródło: CAP in 27 EU Member States.

Nowe państwa członkowskie dysponujące dużymi zasobami ludności rolniczej oraz zasobami użytków rolnych, nieskażonymi w takim stopniu intensywną
produkcją, swoją uwagę skupiły na kształtowaniu obszarów wiejskich. Do krajów
przeznaczających najwięcej środków na programy rozwoju obszarów wiejskich
można zaliczyć Rumunię (59%), Estonię (59%) i Słowenię (56%).

8. Uwagi końcowe
Wspólna Polityka Rolna w ciągu 50 lat uległa określonej ewolucji, polegającej
ogólnie rzecz biorąc, na przechodzeniu od wspierania intensywnych metod produkcji w kierunku poszukiwania metod ekstensywnych, sprzyjających środowisku naturalnemu. W pierwszym okresie rolnicy otrzymywali pomoc finansową na
restrukturyzację, zmierzającą do powiększania gospodarstw rolnych, wzrostu poziomu produkcji a ponadto dotowano inwestycje i wprowadzano nowe technologie. Polityka ta szybko doprowadziła do wzrostu produkcji, której nadwyżki trzeba było magazynować bądź eksportować, przy czym koszty eksportu pokrywała
wspólnota. Prawdziwy przełom nadszedł w latach 90-tych, dzięki ograniczeniu
produkcji i wprowadzeniu między innemu kwot mlecznych (w 1983 r.). Rolnicy
otrzymujący dopłaty bezpośrednie zostali zmuszeni do reorientacji w kierunku
panującej sytuacji na rynkach rolnych. Zmiany priorytetów WPR zainicjowane
w 1999 r. w ramach reformy Agenda 2000, kładły nacisk na wzrost konkurencyjności sektora rolnego i dbanie o bezpieczeństwo żywności i środowisko naturalne.
Obecnie rolnicy nadal otrzymują dopłaty bezpośrednie (wyższe w krajach UE-15),
które gwarantują stabilność ich przychodów, chociaż nie są powiązane z wielkością produkcji. Państwa UE-15 zostały zobowiązane do stosowania tzw. modulacji, polegającej na ograniczaniu bezpośredniego wsparcia rolników na rzecz funduszy wspomagających rozwój wsi. Stosowanie modulacji wiąże się z obniżeniem
(o 5% od 2007 r.) wszystkich bezpośrednich dopłat, których wartość przekracza
kwotę 5000 euro rocznie. W ramach dopłat bezpośrednich rolnicy zostali zobowiązani do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
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Program rozwoju obszarów wiejskich przyjęty na perspektywę realizacji działań obejmujących lata 2007-2013, jest po raz pierwszy zaplanowany w ramach
pełnego składu 27 państw członkowskich. Polska wraz z pozostałymi 9 państwami członkowskim przyjętymi do Unii w 2004 r. realizowała już poprzedni PROW
2004-2006, czyli przez ostatnie 3 lata siedmioletniego okresu programowania
WPR przypadającego na lata 2000-20006. Z tego pierwszego okresu nowe państwa członkowskie zdobyły doświadczenie i umiejętności realizacji wspólnej polityki rolnej, które zaowocowały lepszym przygotowaniem działań w kolejnej perspektywie. Tej szansy pozbawione zostały Bułgaria i Rumunia przyjęte do wspólnoty 1 stycznia 2007 r. a więc równocześnie z okresem planowania PROW 20072013.
PROW obejmujący lata 2007-2013 opierał się na 4 osiach tematycznych i dodatkowo na pomocy technicznej. Łącznie w badanych krajach realizowano 748
działań priorytetowych oraz 26 związanych z pomocą techniczną. Najwięcej działań zaplanowano w osi 1 (270) oraz osi 2 (199), co stanowiło 62,7% wszystkich poczynań w tym zakresie. Z kolei osie 3 i 4 obejmowały łącznie 279 działań (37,3%),
które jednocześnie otrzymały mniejsze wsparcie finansowe. Przyjęty do analizy
program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 wskazuje na konieczność
przestrzeganie standardów określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej
oraz celów i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Przy przestrzeganiu reguł wspólnotowych każdy kraj członkowski miał możliwość realizować własne, lokalne polityki rolne. W większości krajów kładziono akcent na tych priorytetach, które stanowiły dla nich największe bariery rozwojowe. Plany strategiczne polegały na promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia. We wszystkich analizowanych krajach zwracano uwagę na poprawę potencjału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy, poprawę w sferze usług i wzrost infrastruktury wiejskiej.
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem opracowania było ukazanie rolnictwa i obszarów wiejskich
w skali wszystkich 27 państw członkowskich UE. Państwa te gospodarowały na powierzchni 190 mln ha użytków rolnych, na których zgromadzono 164,4 tys. gospodarstw
rolnych. Obszary wiejskie zamieszkiwało 24 063 tys. ludności rolniczej. Przeprowadzone
porównanie strategicznych celów zawartych w programach rozwoju obszarów wiejskich,
zawartych w PROW na lata 2007-2013 opierało się na 4 osiach tematycznych i dodatkowo na pomocy technicznej. Łącznie w badanych krajach realizowano 748 działań oraz 26
związanych z pomocą techniczną. Najwięcej działań zaplanowano w osi 1 (270) oraz osi 2
(199), co stanowiło 62,7% wszystkich poczynań w tym zakresie. Z kolei osie 3 i 4 obejmowały łącznie 279 działań (37,3%), które jednocześnie otrzymały mniejsze wsparcie finansowe. Kwota wsparcia finansowego na lata 2007-2013 wynosiła 147,9 mld euro i obejmowała środki EFRROW i środki krajowe.
Zadania zawarte w PROW 2007-2013 skupiały swoją uwagę na promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia. Zmiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich mają przyczynić się do powstania nowej jakości na
tych obszarach.
W latach 2007-2013 zaplanowano budżet Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie
374,5 mld euro, przy czym na finansowanie I filaru WPR przeznaczono 286,2 mld euro
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(76,4%), zaś na wspieranie II filara WPR 88,3 mld euro (23,6%). Istnieje duże zróżnicowanie w podejściu do kierunków wpierania WPR, przy czym ze względów historycznych
najwięcej środków w UE-15 pochłaniają płatności bezpośrednie.
PIOTR PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK
CHARACTERISTIC OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN 27 EUROPEAN UNION
COUNTRIES

Key words: agrarian structure, rural areas functions, common rural policy, founds for rural
areas development
SUM M A RY

The aim of the presented paper was to show agriculture and rural areas in the scale of
27 European Union countries. The countries had 190 million arable lands on which there
were 164.4 thousand farms. Rural areas were inhabited by 24 063 thousand population of
people living of farming. The carried out comparison of strategic goals included in rural
areas development programmes for 2007-2013 was put on 4 thematic axis and additionally on the technical assistance. In total in the searched countries there were realized 748
actions and 26 of them were connected to the technical assistance. The most of actions
were planed under the 1st axis (270) and the 2nd axis (199), what made up to 62.7% of the
all actions. The next 3rd and 4th axis included 279 actions (37.3%) which receive at the
same time smaller amount of financial support. The amount of the support for 2007-2013
was 147.9 billion euro and included means from EFRROW and national support.
The actions include in Rural Areas Development Program 2007-2013 were focused on
promoting sustainable development, competition and employment. The changes of rural
areas structure are planed to contribute to a new quality of those areas.
The budged for Common Rural Policy (CRP) for 2007-2013 was planed on the level
of 374.5 billion euro. For the first pillar of the CRP there were designed 286.2 billion euro
(76.4%) and for the second one 88.3 billion euro (23.6%). There is quite a big diversity in
the planning of the Common Rural Policy and regards to the historical point of view the
most founds in the UE-15 are being absorbed by direct payments.

e-mail: piotr.prus@utp.edu.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2 2010

73

TERESA MIŚ
Wydział Ekonomii - Uniwersytet Rzeszowski

ZASADY NALICZANIA PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW
W 2010 ROKU
1. Wstęp
W opracowaniu przedstawiono zasady przyznawania płatności bezpośrednich
w 2010 roku, naliczania płatności dla rolników z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW), w tym nowych zasad ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych
płatności ONW oraz zasady pozostałych płatności dla rolników, w tym także wsparcia specjalnego w latach 2010-2012. Podstawowy materiał źródłowy stanowiły dane
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Departament Płatności Bezpośrednich, Departament Programowania i Sprawozdawczości) ze stycznia 2010 roku.

2. Nowe zasady ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych
płatności ONW
Zmiany w zasadach przyznawania płatności ONW wynikające z przepisów RK
Nr 484/2009 obowiązujące w 2010 roku obejmują:
– wprowadzenie sankcji za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonych
do innych programów (Artykuł 7 RKE 1975/2006 „Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004”)
– zmiany progów dotyczących stosowania sankcji za przedeklarowanie powierzchni zgodnie ze zmienionym artykułem 16 RK 1975/2006: nie więcej
niż 3% lub 2 ha (brak sankcji powierzchniowych), powyżej 3% do 20% (podwójna wartość za przedeklarowany obszar), powyżej 20% do 50% (odmówienie płatności), powyżej 50% (sankcje wieloletnie),
– stosowanie tolerancji 0,1 ha i 20% dla różnicy między obszarem zadeklarowanym i obszarem stwierdzonym dla płatności ONW, tak, aby tolerancja
była wyliczana dla sektora (wszystkich grup łącznie) zgodnie z art. 57 ust 3
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 na podstawie zmienionego art.
16 ust 1 RK 1975/2006,
– zmiany wyliczania podstawy pomocy ONW (uśrednianie stawki); w kampanii 2009 podstawę do wyliczenia płatności stanowiła początkowa powierzch-
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nia kwalifikowana oraz początkowa powierzchnia kwalifikowana modulowana. Uśrednianie kwoty jest odpowiednikiem modulacji płatności, dlatego
w przypadku zastosowania średniej stawki płatności żadna inna modulacja
nie będzie stosowana (zarówno przez początkową powierzchnię kwalifikowaną modulowaną jak i przez modulację podczas naliczania płatności).
Rolnicy, którzy zakończą 5 letnie zobowiązanie nie będą zaciągali nowego zobowiązania na podstawie wniosku złożonego w kampanii 2010. Zobowiązanie
ONW obejmuje okres 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności. Po zakończeniu okresu zobowiązania prawo nie wymaga rozpoczęcia nowego zobowiązania.
W kampanii 2010 zostaną wprowadzone warunki dotyczące kontroli zobowiązań
wieloletnich producentów związane z zakończeniem 5-letniego zobowiązania.
W kontroli administracyjnej zobowiązanie będzie sprawdzane, jeżeli data złożenia wniosku na daną kampanię jest wcześniejsza niż data upływu zobowiązania.

Przykład 1
Koniec zobowiązania
20-05-2010
Data złożenia wniosku
15-05-2010
Zobowiązanie będzie sprawdzane w kontroli administracyjnej na podstawie danych wniosku z kampanii 2010.

Przykład 2

Koniec zobowiązania
20-03-2010
Data złożenia wniosku
15-05-2010
Zobowiązanie nie będzie sprawdzane w kontroli administracyjnej na podstawie
danych wniosku z kampanii 2010.
Komisja może zadecydować o nałożeniu na państwo członkowskie kar finansowych w przypadku, gdy nie zostały wszczęte wszystkie postępowania administracyjne lub sądowe przewidziane ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym
dla odzyskiwania funduszy wypłaconym beneficjentom w roku następującym
po pierwszym ustaleniu administracyjnym lub sądowym. (rozporządzenie Rady
(WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. rozporządzenie Rady (WE) Nr
885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.).
Zgodnie z regulacją art. 73 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004
(dla kampanii 2004 roku – art. 49 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2419/2001) obowiązek zwrotu nie powstaje, jeżeli:
– okres pomiędzy wypłatą płatności a pierwszym powiadomieniem rolnika
o nieuzasadnionym charakterze tej płatności wynosi więcej niż 10 lat (dla
spraw do 2009 r. włącznie),
– okres pomiędzy wypłatą płatności a pierwszym powiadomieniem rolnika
o nieuzasadnionym charakterze tej płatności wynosi więcej niż 4 lata – jeżeli
rolnik działał w dobrej wierze (dla spraw do 2009 r. włącznie).
Przyczyny zaległości to np. niewspółmiernie wysoka liczba spraw, w których
istnieją przesłanki do ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych
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płatności ONW w porównaniu do analogicznych postępowań w ramach innych
schematów pomocowych.
Przesłanki ustalania kwot nienależnie pobranych płatności ONW.
Przyznanie płatności z tytułu ONW związane jest z podjęciem przez rolnika
zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na wszystkich działkach rolnych będących w jego posiadaniu i położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania przez okres 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności
z tytułu ONW. Na podstawie danych z systemu ZSZiK wynika, że rocznie w ok.
25 000 spraw z zakresu płatności ONW stwierdzane jest zaniechanie prowadzenia
działalności rolniczej na wszystkich, bądź części działek objętych zobowiązaniem
ONW, co oznacza konieczność przeprowadzenia w każdej ze spraw postępowania
wyjaśniającego. W każdym przypadku ujawnienia zaprzestania działalności rolniczej na obszarach ONW, naruszającej podjęte zobowiązanie, powstaje konieczność
przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu ONW (chyba, że w sprawie stwierdzone zostaną
przesłanki wykluczające obowiązek zwrotu płatności). Postępowanie administracyjne w sprawie ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności jest
wszczynane z urzędu. Prowadzi je Prezes ARiMR, natomiast czynności związane
z wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności dokonywane są obecnie przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika Dyrektora OR, na
podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia wydanego przez Prezesa ARiMR.
(art. 29 ust. 3 ustawy o ARiMR oraz art. 268a KPA)1.
1 Niektóre podstawy prawne regulujące przyznawanie płatności ONW:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 40 poz. 329 ze zm.)
– Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.
427 ze zm.)
– Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia
(WE) nr 1290, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
1782/2003 (Dz. Urz. UE L30/92)
– Rozporządzenie komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady
wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu
oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE
z 02.12.2009 r. L 316/65) – stosowanie przepisów RK 796/2004 zgodnie z tabelą korelacji.
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3. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2010
W polskim interesie jest upraszczanie WPR, ale w celu ograniczenia kosztów
administracyjnych, w szczególności po stronie rolników Polska powinna popierać
pozostawienie polityki rolnej w kompetencji Wspólnoty, głównie ze względu na
nieuchronność kontynuowania wsparcia sektora rolnego i potrzebę funduszy na
ten cel. Korzystnym rozwiązaniem dla Polski jest zmniejszenie obecnych różnic
w stawkach płatności bezpośrednich [Guba 2008]. Efektywność wykorzystania
transferów skierowanych na rozwój obszarów wiejskich i modernizację gospodarstw oraz płatności bezpośrednich będzie mieć coraz większe znaczenie dla
poprawy sprawności gospodarstw rolnych, przekształceń strukturalnych w rolnictwie oraz rozwoju obszarów wiejskich [Zegar 2008].
Zrealizowane przez ARiMR płatności obszarowe w latach 2004-2009 wyniosły
38,1 mld zł (w tym środki unijne stanowiły 22,6 mld zł, zaś krajowe 15,5 mld zł),
co stanowi 43,6% w strukturze wszystkich płatności zrealizowanych w różnych
programach pomocy na rzecz gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich
(wykres 1)2.
Przepisy prawa wspólnotowego obowiązujące w roku 2010:
• rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009,
• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009
• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1121/2009
• rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1120/2009.
Wykres 1
Struktura płatności ARiMR zrealizowanej w latach 2009-2009 dla gospodarki
żywnościowej i obszarów wiejskich

Źródło: Departament Programowania i Sprawozdawczości ARiMR,
stan na 30.09.2009 r. Warszawa 2009.
2

Wg stanu na 30.09.2009 r., Departament Programowania i Sprawozdawczości ARiMR Warszawa 2009.
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Jednolita płatność obszarowa w 2010 roku (art.122 i 124 RR 73/2009)
Jednolita płatność obszarowa przysługuje rolnikowi jeżeli:
– wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok
kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
– przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
W przypadku gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego
i posiadania zależnego, płatności obszarowe przysługują posiadaczowi zależnemu. Jeżeli działka rolna, w dniu 31 maja danego roku jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe przysługują temu współposiadaczowi, na którego
pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Jednolita płatność obszarowa
przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) wyznaczony dla każdej działki ewidencyjnej. Informacja
o powierzchni maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) jest podana w informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności, dołączonej do spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności na rok 2010 i stanowi wykonanie
obowiązku, poinformowania strony, w toku postępowania administracyjnego,
o faktach znanych organowi z urzędu (art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego).
Jednolita płatność obszarowa do zagajników o krótkiej rotacji przysługuje do
upraw jednolitych gatunkowo, zadeklarowanych jako odrębna działka rolna o powierzchni co najmniej 0,10 ha. Przysługuje ona tylko do gatunków drzew z rodzaju: wierzba, topola, brzoza.
Warunkiem przyznania jednolitej płatności obszarowej jest zbiór roślin w okresie: 6 lat w przypadku gatunków z rodzaju wierzba (Salix sp.), topola (Populus sp.)
oraz 8 lat w przypadku gatunku brzoza (Betula sp.)
Powierzchnia referencyjna 14337000 ha – został złożony wniosek do KE o zmniejszenie powierzchni referencyjnej dla jednolitej płatności obszarowej o 200000 ha
(14137000 ha). Spowoduje to zwiększenie stawki płatności JPO o ok. 2,5 euro/
ha - stawka JPO na 2010 r. ok. 141, 6 euro/ha. Koperta finansowa na rok 2010 dla
jednolitej płatności obszarowej – 1 994 196 000 euro (bez wsparcia specjalnego).
Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe w 2010 roku
Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej
płatności obszarowej przysługują następujące płatności uzupełniające:
– do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których
nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa)”,
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– do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na
trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca), do których została przyznana jednolita płatność obszarowa,
– do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją.
Od roku 2010 nie będą przyznawane krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu związanej z produkcją.
Uzupełniająca płatność podstawowa – wykaz roślin kwalifikujących się do
przyznania płatności:
– zboża, w tym kukurydza;
– mieszanki zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych;
– rośliny oleiste (rzepak, rzepik, słonecznik, soja);
– len włóknisty i oleisty;
– konopie na włókno;
– rośliny strączkowe pastewne;
– rośliny strączkowe (wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita);
– orzechy (orzechy włoskie, leszczyna);
– rośliny motylkowate drobnonasienne;
– rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
– rośliny wysokobiałkowe (bób, bobik, łubin słodki, groch siewny);
– trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
– mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami (które nie
zostały zgłoszone jako JPO, TUZ);
– rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany
(zboża, oleiste i włókniste, trawy, motylkowate);
oraz
– powierzchnie gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (nawóz zielony na przyoranie).
Uzupełniająca płatność podstawowa – warunki szczegółowe
Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni upraw orzechów przysługuje jeżeli liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na hektar gruntów
rolnych jest nie mniejsza niż: 200 – w przypadku leszczyny, 75 - w przypadku
orzecha włoskiego.
Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni, na których nie jest prowadzona uprawa roślin przysługuje jeżeli, powierzchnia ta podlegała co najmniej
raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, zabiegom uprawowym zapobiegającym
występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów.
Uzupełniająca płatność podstawowa -zmiany
Uzupełniająca płatność podstawowa (UPO) będzie przysługiwała również do
powierzchni, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, jeżeli powierzchnie
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te będą obsiewane na nawóz zielony i będą przyorane do końca sierpnia. Przyjęte założenie zapewnia, wymagane przepisami UE, odłączenie od produkcji,
tego systemu pomocy. Stosowany dotychczas w Polsce system zawierał elementy
wsparcia związanego z produkcją, a mianowicie pomoc była przyznawana w przypadku, gdy rolnik w danym roku uprawiał określone rośliny. Przy założeniu, że
ok. 500 000 ha zostanie zakwalifikowane do płatności UPO, stawka tej płatności
będzie mniejsza o ok. 4,4 euro/ha.
Płatność zwierzęca – zmiany
Płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym będzie również przysługiwała, jeżeli małżonek rolnika w okresie referencyjnym był posiadaczem bydła,
owiec kóz lub koni i w roku składania wniosku małżonek nie żyje.
Płatność cukrowa w 2010 roku - zmiany
Płatność cukrowa przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (powierzchnia stwierdzona co najmniej 1 ha)
w danym roku i który zawarł:
– na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych,
– na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty.
Płatność cukrowa przysługuje także w przypadku, gdy buraki cukrowe były
objęte umową dostawy zawartą: z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność
cukrową, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim
w dniu zawarcia tej umowy lub ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność
cukrową lub ze spadkodawcą małżonka rolnika wnioskującego o płatność cukrową.
Płatność do pomidorów - zmiany
Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który
w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia zgodnie
ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, przysługuje płatność
do pomidorów. Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów,
dopuszczonych do przetworzenia, dostarczonych przez wnioskującego o płatność
do pomidorów lub małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, nawet
jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku gospodarczym, lub
spadkodawcę wnioskującego o płatność do pomidorów lub spadkodawcę małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, lub przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność do
pomidorów lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane
gospodarstwo rolne.
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Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich w 2010 roku
Rolnikowi przysługuje płatność do owoców miękkich na będące w jego posiadaniu grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, do powierzchni
uprawy malin i truskawek objętych umową przetwarzania lub zobowiązaniem do
realizacji dostawy, jeżeli:
– posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;
– wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok
kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
– przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
– umowa o przetwórstwo (zawarta z zatwierdzonym przetwórcą/skupującym)
lub zobowiązanie do realizacji dostawy zawiera co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, wskazanie gatunku rośliny objętej umową, powierzchnie
uprawy danego gatunku, numer identyfikacyjny rolnika.
Rolnik wnioskujący o przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców
miękkich, kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. W roku 2010
umowę o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy składa się w terminie do dnia 2 sierpnia 2010 r. - ze względu na fakt, że 31 lipca przypada w sobotę (art. 22 RK 1122/2009).
Płatności do upraw roślin energetycznych od roku 2010 zostały wycofane, ale
surowce energetyczne zebrane do roku 2009 muszą zostać przetworzone albo wykorzystane lub przetworzone w gospodarstwie najpóźniej do dnia 31 lipca drugiego
roku po roku zbiorów. Surowce zebrane w roku 2009 muszą zostać przetworzone
albo wykorzystane lub przetworzone w gospodarstwie do dnia 31 lipca 2011 r. Jeżeli
rolnik nie wykorzysta lub nie przetworzy roślin energetycznych w gospodarstwie
do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów, wypłacone płatności z tego tytułu
podlegają zwrotowi oraz na rolnika nakładana jest kara pieniężna. Zobowiązania do
zbioru wieloletnich roślin energetycznych przypadające po dniu 31 grudnia 2009 r.
wygasają. W związku ze zniesieniem płatności do upraw roślin energetycznych od
roku 2010 nie będzie też przyznawana pomoc do rzepaku (pomoc de minimis).
W 2009 roku ARiMR z tego tytułu wypłaciła rolnikom 3,7 mln zł.

4. Wsparcie specjalne (nowe schematy pomocowe) w 2010 roku
Wsparcie specjalne (art. 68 RR 73/2009)
Od roku 2010 rolnicy, którzy spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej, będą mogli ubiegać się o nowe schematy pomocowe w ramach
wsparcia specjalnego (tabela 1). Na ten cel państwo członkowskie może przezna-
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czyć 10% koperty finansowej przeznaczonej na jednolite płatności obszarowe.
W Polce zamierza się w ramach wsparcia specjalnego wprowadzić dwa rodzaje
pomocy na lata 2010–2012:
– specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych,
– płatność do krów i owiec.
Tabela 1
Wsparcie specjalne
Wyszczególnienie

Szacowana powierzchnia/
liczba do objęcia płatnością

Roczna
koperta finansowa

Szacowana stawka
płatności

Specjalna płatność obszarowa

180 tys. ha

10,8 mln euro

60 euro/ha

Płatność do krów

200 tys. krów

28,5 mln euro

142,5 euro/szt

Płatność do owiec

50 tys. owiec

1,5 mln euro

30 euro/szt

Źródło: dane ARiMR Departament Płatności Bezpośrednich styczeń 2010 r.

W Polsce na wsparcie specjalne zostanie przeznaczona kwota 40,8 mln euro,
co stanowi 1,3% środków finansowych przeznaczonych na jednolite płatności obszarowe.
Płatność do krów i owiec stanowi wsparcie specjalne ukierunkowane na
szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy w sektorze mleczarskim,
wołowiny i cielęciny, mięsa baraniego na obszarach wrażliwych pod względem
gospodarczym lub środowiskowym.
Płatność do krów i owiec będzie realizowana w formie płatności związanych
z liczbą zwierząt aktualnie utrzymywanych przez danego rolnika. Informacje
o posiadanych przez rolnika zwierzętach, potencjalnie kwalifikujących się do
przyznania płatności do krów i owiec w roku 2010, dostępne są w biurach powiatowych ARiMR. Płatność do krów i owiec ma przyczynić się do bardziej zrównoważonego regionalnego rozkładu tej produkcji w przyszłości, i tym samym, do
bardziej zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Płatność do krów przysługuje jeśli
rolnik w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego (Bos taurus) w wieku co najmniej 36 miesięcy, co potwierdza wpis
do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie
przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Płatność ta przysługuje
do zwierząt, znajdujących się w dniu 31 maja danego roku w siedzibie stada położonej w na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, lub śląskiego. Płatność do owiec przysługuje jeśli rolnik w dniu
31 maja danego roku posiada co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa
(Ovis aries) mających co najmniej 18 miesięcy życia, znajdujących się w siedzibie stada położonej na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego lub dolnośląskiego, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt
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gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt. Płatność do krów i owiec przysługuje do tych
sztuk owiec lub krów, które w danym roku nie zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) lub wniosku o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013). W przypadku gdy zwierzę,
w dniu 31 maja danego roku, jest przedmiotem współposiadania płatność do krów
i owiec przysługuje temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. W przypadku gdy w dniu 31 maja danego roku nastąpiło przeniesienie posiadania zwierzęcia, płatność do krów i owiec przysługuje
rolnikowi, który posiadał to zwierzę jako ostatni w tym dniu, co potwierdza wpis
do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie
przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Wsparcie do upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zostało wprowadzone w związku z pozytywnym oddziaływaniem tych roślin na środowisko i gospodarkę rolną poprzez ograniczenie stosowania mineralnych nawozów azotowych. Zwiększenie udziału tych roślin w strukturze upraw
spowoduje:
– zwiększenie pojemności sorpcyjnej i wodnej gleb, a tym samym zmniejszenie ryzyka migracji biogenów i pozostałości środków ochrony roślin do
wód podziemnych,
– poprawę naturalnej produktywności gleb i ich lepszą adaptację do zmian
klimatu poprzez zwiększenie zawartości materii ograniczanej i poprawę
struktury,
– ograniczenie zużycia energii niezbędnej do produkcji i stosowania nawozów
azotowych, co dodatkowo przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Płatność przysługuje rolnikowi do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym (siew czysty), położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Do powierzchni upraw tych roślin przysługuje również
jednolita płatność obszarowa i uzupełniająca płatność podstawowa (jeśli roślina
kwalifikuje się do płatności UPO).
Płatność nie przysługuje do powierzchni upraw, które w roku 2010 są zadeklarowane we wnioskach o płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) lub o płatności
rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013).
Lista gatunków roślin, do których może zostać przyznana płatność:
I. Rośliny strączkowe: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczaj-
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na, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka
siewna.
II. Rośliny motylkowate drobnonasienne: koniczyna czerwona, koniczyna
biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa.

5. Podsumowanie
W 2010 roku rolnicy już siódmy raz od czasu przystąpienia Polski do UE mogą
składać wnioski o płatności obszarowe. Rolnikom, którzy spełniają warunki do
przyznania jednolitej płatności obszarowej przysługują płatności uzupełniające:
uzupełniająca płatność podstawowa, płatność zwierzęca oraz płatność do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją. Od roku 2010 nie będą
przyznawane krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu
związanej z produkcją, ale utrzymane zostaną płatności do owoców miękkich.
Nowe zasady i zmiany obowiązujące w latach 2010–2012 dotyczą możliwości
ubiegania się rolników, którzy spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej o nowe schematy pomocowe w ramach wsparcia specjalnego.
Wsparcie to obejmuje specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych oraz płatność do krów i owiec.
Likwidacji uległy płatności do upraw energetycznych, ale przedłużono stosowanie
oddzielnej płatności cukrowej do 2013 roku. Znajomość zasad naliczania płatności i zmian obowiązujących w 2010 roku przez rolników zwiększa możliwości
ubiegania się o dofinansowanie, a tym samym poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw.
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W opracowaniu przedstawiono zasady naliczania płatności dla rolników z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), w tym nowych zasad ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie
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Ukazano także zasady pozostałych płatności dla rolników, w tym z tytułu owoców miękkich oraz wsparcia specjalnego w latach 2010-2012, czyli płatności do krów i owiec oraz
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The paper presents the rules of calculation of direct payments for farmers on account
of their farming in highland regions and similar areas (LFAs) with unfavorable farming
conditions, including new rules for determining the amounts of unjustified or excessive
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payments on that account, as well as the principles of direct payment granting in 2010.
Rules concerning the remaining payments for farmers are outlined as well, including
those related to soft fruits, as well as the special subsidies over 2010-2012, i.e. payments
applicable to cow and sheep breeding and special payments in areas with cultivation of
(small-seed) pulse and papilionaceous crops.
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STAN OBECNY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO W POLSCE
1. Wstęp
W okresie przygotowań Polski i wejścia w struktury europejskie oraz po akcesji do Unii Europejskiej, polityka rozwoju obszarów wiejskich przeszła stosunkowo szybką ewolucję, koncentrując się na tych kierunkach zmian, które stopniowo zmniejszają dystans wsi polskiej do poziomu osiągniętego w innych krajach
członkowskich, wspieranych przez różnego rodzaju fundusze i programy europejskie [Heffner 2007]. Znaczenie rolnictwa jako ważnego powiernika dużej części zasobów przyrodniczych kraju wzrośnie pomimo tego, iż w strukturze PKB
zajmuje tylko 1-2% [Wilkin, Budzich-Szukała, Saloni 2005]. Temat ten porusza
w swojej publikacji Runowski [Runowski 2005], który podkreśla iż w „obecnym
rolnictwie można wyróżnić systemy produkcji, które w różny sposób łączą ze sobą
cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Rolnicy natomiast stają przed dylematem, czy zwiększać produkcję rolną, czy w większym niż dotychczas stopniu dbać
o środowisko naturalne.” Tym samym wskazuje podział rolnictwa na: rolnictwo
ekologiczne, rolnictwo konwencjonalne i integrowane, dzięki temu wielofunkcyjność rolnictwa będzie podstawą wsparcia dla rolnictwa, ale też zapewni rolnikowi
więcej stabilności zawodowo-dochodowej niż obecnie.
W celu zachowania naturalnych i przyrodniczych wartości wsi, należy wspierać alternatywne dla konwencjonalnego sposoby gospodarowania prowadzone
z uwzględnieniem dobra środowiska i dostarczające wysokiej jakości naturalne produkty. Polska posiada sprzyjające warunki rolnośrodowiskowe do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Niewykorzystanie syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, antybiotyków i hormonów wzrostu powoduje, iż produkcja
żywności staje się ważnym kierunkiem działalności rolniczej w Polsce i na świecie
[Dz.U. nr 93, poz.898]. Należy jednak podkreślić, iż rolnictwo ekologiczne, prowa-
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dzone w sposób naturalny i bez używania środków chemicznych wymaga zarówno
bezpośredniego wsparcia, jak i działań podatników godzących się na dofinansowanie tego typu działalności [Wilkin, Budzich-Szukała, Saloni 2005].

2. Metodyka badań
Celem artykułu było przedstawienie problematyki rolnictwa ekologicznego
oraz próba oceny jego funkcjonowania w warunkach rozwoju obszarów wiejskich.
W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu. Materiał badawczy stanowiły także opracowania i raporty pochodzące z opracowania GIJHARIS o stanie
rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006 i 2007-2008. W opracowaniu zastosowano metodę opisową i porównawczą.

3. Rozwój rolnictwa ekologicznego
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich rozumiany jako proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz zagwarantowaniem możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb przyszłych pokoleń, dąży do poprawy warunków życia ludności tam zamieszkującej [Zarys kierunków…2009]. Według Rakoczego [Rakoczy
2009] w zasadzie zrównoważonego rozwoju nie chodzi tylko o dbałość o przyszłe
pokolenia, ale także o taką samą dbałość w stosunku do współczesnego pokolenia. Zasada zrównoważonego rozwoju nie wymaga, aby współczesne pokolenie
rezygnowało z wykorzystania środowiska, tylko, aby racjonalnie gospodarowało
jego zasobami. Rozumne gospodarowanie zasobami naturalnymi (zwłaszcza na
wsi) nie może zakłócać równowagi ekologicznej terenu. Działalność gospodarcza
w myśl trwałego i zrównoważonego rozwoju powinna być prowadzona tak, aby
w umiejętny sposób kształtować i wykorzystywać środowisko naturalne, organizować życie społeczne, zapewniać dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, poprawiać i zachowywać wysoką jakość życia ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości zasobów naturalnych [Najder-Stefaniak 2001].
Bodźcami modyfikującymi politykę rolną Unii Europejskiej w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich są:
– wzrost znaczenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i jej jakości wśród
unijnych konsumentów,
– rozwój Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000,
– negatywne oddziaływania instrumentów I filaru WPR na rynek rolny i zróżnicowanie dochodów producentów rolnych,
– naciski WTO na liberalizację międzynarodowego handlu produktami rolno-spożywczymi [Bortłomiuk 2005].
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Polskie rolnictwo ekologiczne ma długą tradycję. Dzięki różnorodności przyrodniczo-środowiskowej naszego kraju, gospodarstwa ekologiczne mają szansę na
intensywniejszą dynamikę rozwoju. W 2005 r. liczba gospodarstw prowadzących
produkcję metodami ekologicznymi w Polsce wyniosła 7 182 (wykres 1). Produkcję
prowadzono na powierzchni 166 299,7 ha użytków rolnych, w tym produkcję z certyfikatem zgodności prowadziło 1 463 gospodarstw (20,4%). Gospodarstwa produkujące metodami ekologicznymi w 2005 r. zarejestrowano w województwach: małopolskim (1 187), podkarpackim (855), mazowieckim (852) świętokrzyskim (785)
i lubelskim (774). W tych samych województwach odnotowano również największą
liczbę zarejestrowanych gospodarstw z certyfikatem zgodności.
Wykres 1
Liczba gospodarstw ekologicznych (z certyfikatem) w Polsce
w latach 2005-2006

Źródło: Opracowano na podstawie Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego
w Polsce w latach 2005-2006, Warszawa 2007 r.

Największą powierzchnią upraw ekologicznych z certyfikatem zgodności
mogą pochwalić się gospodarstwa zarejestrowane w województwie zachodniopomorskim (4 841,4 ha), warmińsko-mazurskim (4 817,5 ha) podkarpackim
(4 771,5 ha) i dolnośląskim (3 961,0 ha). Na koniec 2006 r. zarejestrowanych było
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9 187 gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi na łącznej powierzchni 228 009,15 ha, z czego 61,9% gospodarstw ekologicznych było
w trakcie przestawiania produkcji na gospodarowanie metodami ekologicznymi,
a produkcję z certyfikatem zgodności prowadziło 38,1% gospodarstw. Produkcję
ekologiczną w okresie przestawiania prowadzono na powierzchni 152 918,45 ha,
a produkcję z certyfikatem zgodności prowadzono na 75 090,7 ha.
Najwięcej gospodarstw, produkujących metodami ekologicznymi w 2006 r.,
znajdowało się w województwach: małopolskim (1 363), podkarpackim (1 164),
lubelskim (1 072), mazowieckim (1 028) i świętokrzyskim (892). W tych samych
województwach odnotowano również największą liczbę zarejestrowanych gospodarstw z certyfikatem zgodności: w małopolskim – 647, w świętokrzyskim – 498,
w mazowieckim – 422, w podkarpackim –399, zaś w lubelskim – 371 [Raport
o stanie…2007]. Z wykresu 1. wynika, iż rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych w ujęciu województw jest nierównomierne, co w głównej mierze wynika
z wcześniejszej własności gospodarstw rolnych oraz intensywnej produkcji rolniczej w poszczególnych regionach kraju. Gospodarstwa o realnie niewielkim areale prowadzą produkcję metodami tradycyjnymi, przy relatywnie niskim zużyciu
nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Produkcja ekologiczna łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu
zwierząt, preferowanie przez konsumentów produktów wytwarzanych przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów [Łapińska 2009].
W Polsce wciąż wzrasta liczba gospodarstw ekologicznych. Według danych
GIJHARiS na dzień 31 grudnia 2009 roku liczba wszystkich gospodarstw ekologicznych wyniosła 17138. Jak ukazuje wykres 2, najwięcej gospodarstw było
w województwach małopolskim (2182), podkarpackim (2052), lubelskim (1710),
mazowieckim (1623) i podlaskim (1534).
Przewiduje się, iż w wyniku działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego
do 2013 roku liczba gospodarstw ekologicznych wzrośnie dwukrotnie (wykres 3).
Zdaniem Nasalskiego, Rychlika i Sadowskiego [Nasalski, Rychlik, Sadowski
2008] idea rolnictwa ekologicznego to nie tylko zaspakajanie potrzeb konsumentów żywności, ale również działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego. Natomiast propagowanie tego kierunku rozwoju może stanowić istotny
czynnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Obok uwarunkowań przyrodniczych,
uzyskanie jak najwyższego zysku powyżej jednostki powierzchni determinowane
jest przez poziom i strukturę nakładów produkcyjnych. Rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego jest związany ściśle z opłacalnością produkcji, ale także z jego
konkurencyjnością wobec innych systemów produkcji rolnej.
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Wykres 2
Liczba gospodarstw ekologicznych w województwach w 2009 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.fadn.pl

Wykres 3
Prognozowany rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2007–2013

Źródło: Opracowano na podstawie „Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego
w Polsce w latach 2005-2006”, Warszawa 2007 r.
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Przedstawione powyżej prognozy wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych
potwierdzają fakt, iż skuteczna akcja informacyjna skierowana do konsumentów
jest warunkiem większego udziału rolnictwa ekologicznego w strukturze gospodarczej.

4. Regulacje prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego
W Polsce [Agroserwis nr 9, 2010] udział żywności ekologicznej w ogólnej
sprzedaży żywności stanowi zaledwie 0,2% i w ciągu 10 lat ma wzrosnąć do 2%.
Rozwój rynku produktów ekologicznych uwidoczniony jest szczególnie w sektorze spożywczym produktów i wynosi obecnie od jednego do kilku procent w zależności od produktu.
W związku z tym, iż w rolnictwie ekologicznym wykorzystuje się metody produkcji wymagające większych nakładów czasowych niż w rolnictwie konwencjonalnym, Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2009 roku ustawę o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975). Aby zapobiec nieprawidłowościom, każdy
produkt znajdujący się na rynku i oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego będzie musiał być wyprodukowany przez producenta znajdującego się pod
kontrolą jednostki certyfikującej. Za sprzedawanie produktów wytworzonych
metodami konwencjonalnymi, jako produktów ekologicznych, wprowadzone
będą kary pieniężne (do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub, którą mógłby
uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 500 zł.). Kary
będą również dotyczyć producentów wprowadzających do obrotu środki do produkcji ekologicznej czy środki ochrony roślin (np. materiały paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produkty służące do czyszczenia i odkażania budynków, narzędzi czy urządzeń do produkcji lub przechowywania w gospodarstwie),
które nie nadają się do zastosowania w tego typu produkcji. Kara będzie nałożona wówczas, gdy na produkcie znajdzie się oznakowanie „ekologiczny”, „bio”
lub „eko”, a produkt lub substancja nie spełniają kryteriów upoważniających do
stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zgodnie z projektem, wszystkie produkty sprzedawane w sklepach podlegać będą kontroli urzędowej, która zweryfikuje
m.in. poprawność ich oznakowania.
Świadomość Polaków oraz powrót do tradycji konsumpcji w coraz większym
stopniu wpływa na wzrost zainteresowania nabywaniem produktów spożywczych
najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia, bez środków konserwujących i pozostałości pestycydów, produkowanych metodami nie naruszającymi równowagi
środowiska przyrodniczego. Uwarunkowania konkurencyjności żywności ekologicznej będą, więc odzwierciedleniem zachowań jej producentów w stosunku do
producentów żywności konwencjonalnej, mających na celu spowodowanie wyboru przez konsumenta tej pierwszej. Przewagę nad produktami żywności konwen-
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cjonalnej zyskuje ona dzięki walorom zdrowotnym, odżywczym i sensorycznym
Zawiera mniej azotanów i azotynów oraz pozostałości pestycydów, więcej wartościowego białka, witamin składników mineralnych [Mól 2003]. Żywność ekologiczna postrzegana jest przez konsumentów jako produkt pochodzący z czystego
środowiska, bogaty w składniki odżywcze, bez konserwantów, charakteryzujący
się naturalnym smakiem, a zwierzęta hodowlane, karmione są paszami naturalnymi. Z tego punktu widzenia wydaje się uzasadniona potrzeba badań zachowań
konsumentów na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Przedsiębiorstwa nie
dysponujące bazą danych na temat zmian w sferze ekologicznych zachowań konsumentów stracą swoją pozycję na rynku na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych.

5. Podsumowanie
Rolnictwo ekologiczne ma w Polsce duże możliwości rozwoju. Sprzyjać temu
może niski poziom zużycia nawozów mineralnych i pestycydów i - co jest z tym
związane - bardziej ekstensywny charakter produkcji rolniczej w porównaniu do
stanu w wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej. Należy również zaznaczyć, że w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki
Rolnej podejmuje się różnorodne działania, mające na celu ekstensyfikację produkcji rolniczej i promowanie metod ekologicznych. A zatem również w Polsce
istotne jest popieranie takich metod produkcji, połączone z kampanią informacyjną wśród konsumentów.
Rolnictwo ekologiczne jako zrównoważony system posiada wiele istotnych
plusów, łącząc przy tym zasadnicze funkcje. Po pierwsze łączy funkcję produkcyjną i ochrony środowiska (produkcja rolnicza prowadzona metodami ekologicznymi stanowi jeden z efektywnych sposobów ochrony środowiska i przyrody
na obszarach wiejskich). Po drugie uznawana jest za gwarantującą wysoką jakość
żywieniową, smakową i ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa.
Po trzecie, z racji etyczno-społecznych, rolnictwo ekologiczne uczy wydajnego
gospodarowania biorąc pod uwagę zarówno koszty społeczne, jak i środowiskowe
[Solan 2009].
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STAN OBECNY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
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STRESZCZENIE

Celem pracy jest ocena rozwoju gospodarstw ekologicznych na obszarach wiejskich.
Gospodarstwa rolne zainteresowane tą formą rozwoju podlegają certyfikacji zgodności
systemu produkcji z Ustawą o rolnictwie ekologicznym. Rolnicy ekologiczni mogą zwiększać efektywność i podnosić wydajność, ale nie może to zagrażać zdrowiu i szeroko rozumianej równowadze. Działalność ta jest szansą na rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich.
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ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA
Politechnika Białostocka

RELACJE GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z RYNKIEM
W ZALEŻNOŚCI OD ZASOBÓW PRACY1
1. Wstęp
Rolnicy, podobnie jak wszyscy uczestnicy rynku poddani są konkurencji
i efekty ich pracy zależą w dużej mierze od umiejętności w dostosowywaniu się
do zmiennego otoczenia. Racjonalność wyborów i działań jest pochodną mechanizmu rynkowego, który oddziałuje na podmiot gospodarujący od zewnątrz.
W miarę rozwoju rolnictwo zatraca coraz bardziej swój pierwotny charakter, chociaż rolnictwo naturalne lub półotwarte jest strukturą żywotną i łatwo przystosowuje się do zmiennych warunków. Świadczy o tym obecność takiej formy rolnictwa w Polsce, a także w wielu krajach europejskich. Kryterium, które wyróżnia
rolnictwo naturalne jest brak powiązań z rynkiem [Woś 2004]. Obecnie cechy
rolnictwa naturalnego stają się atrakcyjne, ponieważ dostarcza ono człowiekowi wartości, których inna forma gospodarowania jest pozbawiona, a koncepcja
rozwoju zrównoważonego stała się przykładem myślenia globalnego o rozwoju
społeczno-gospodarczym, chociaż do niedawna jeszcze uważano, że rolnictwo
naturalne świadczy o niedorozwoju gospodarczym.
Wielokierunkowe oddziaływanie rynku ma istotny wpływ na działalność gospodarstw rolniczych. Powiązania z rynkiem mają dwojaki charakter. Z jednej
strony są to wszelkie działania o charakterze zasilania zewnętrznego, z drugiej zaś,
powiązanie to realizuje się poprzez sprzedaż produktów rolnych i usług. W praktyce obie te formy relacji gospodarstwa z rynkiem występują i mają charakter
sprzężenia zwrotnego.
Wyniki badań świadczą o tym, że w obecnej sytuacji powiązania rynkowe
gospodarstwa są nieuniknione, jeśli mówimy o efektywności gospodarowania
[Bórawski 2005; Gołębiewska, Klepacki 1999; Gołębiewska 2007]. Są one warunkiem funkcjonowania i rozwoju wszystkich podmiotów. Wiąże się to z wieloma
zmianami w gospodarstwie, w tym również w odniesieniu do jakości oferowa1 wykonano w ramach badań statutowych S/WZ/2/09.
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nych produktów, poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Efektywność gospodarowania zależy też od uwarunkowań organizacyjno-instytucjonalnych w otoczeniu gospodarstwa [Grabowski 1995]. Rynek ułatwia dyfuzyjne
przemieszczanie się innowacji, które są siłą motywującą uczestników rynku do
działań nowatorskich poprzez generowany zysk innowacyjny. J. Schumpeter w innowacyjności i przedsiębiorczości upatrywał źródło rozwoju [Schumpeter 1960].
Postawy przedsiębiorcze nie mogą być obce rolnikom. Efektywność rynku
ogranicza działania schematyczne, rutynowe, nagradza natomiast twórcze, kreujące nowe wartości. Związki gospodarstwa z rynkiem są bardzo zróżnicowane
w zależności od wielkości i położenia gospodarstwa, od liczby zatrudnionych
i struktury rodziny prowadzącej wspólnie gospodarstwo.
W pracy podjęto próbę oceny relacji gospodarstw rolniczych z otoczeniem
rynkowym oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną w zależności od zasobów
pracy w gospodarstwie.

2. Materiał i metodyka
Temat opracowano na podstawie danych z rolniczych gospodarstw rodzinnych woj. podlaskiego, które uczestniczyły w latach 2005-2007 w Polskim FADN2.
Zatrudnienie w gospodarstwie wyrażono w jednostkach przeliczeniowych pracy
AWU3. W analizie uwzględniono nakłady pracy własnej rodziny rolniczej (FWU4)
oraz korzystanie z najemnej siły roboczej. Minimalne zatrudnienie wynosiło 0,5
AWU, a maksymalne 6,18 AWU. Podziału na grupy dokonano według wartości
średniej, grupa I obejmowała gospodarstwa, w których zatrudnienie wynosiło 1,9
i mniej osoby pełnozatrudnionej a grupa II gospodarstwa, w których zatrudnienie
było większe niż 1,9 osoby pełnozatrudnionej. Taki podział może być dyskusyjny
ze względu na problem jednoznacznego ustalenia związków przyczynowo-skutkowych. Wiele relacji ma bowiem charakter dwustronny, np. większe zasoby pracy wiążą się z powiększaniem obszaru gospodarstwa, a większe gospodarstwa wymagają zwiększonych nakładów pracy. W prezentowanym opracowaniu przyjęto
założenie, że gospodarstwa o większym poziomie zatrudnienia (bez względu na to
czy jest to praca własna, czy najemna) wykazują ściślejsze związki z otoczeniem,
ponieważ w takich przypadkach gospodarstwo rolnicze ma podstawowe znaczenie jako źródło dochodu rodziny rolniczej. Na ogół są to gospodarstwa większe
obszarowo i silniejsze ekonomicznie.
2 Farm Accountancy Data Network – System Danych Rachunkowości Rolnej UE.
3 Annual Work Unit – jednostka przeliczeniowa pracy ogółem = osoby pełnozatrudnione =

2200 godz./rok.
4 Family Work Unit – jednostka przeliczeniowa pracy członków rodziny = osoby pełnozatrudnione rodziny.
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W badaniach uczestniczyło 714 gospodarstw rolniczych. Związki gospodarstw
z rynkiem definiowane są najczęściej jako strumienie finansowe wchodzące i wychodzące z gospodarstwa rolnego [Grzelak 2004, Gołębiewska 2000]. W analizie
uwzględniono:
– wartość produkcji towarowej (produkcja sprzedana) i towarowość gospodarstw (udział produkcji sprzedanej w produkcji globalnej),
– wartość środków produkcji pochodzących z zakupu i ich udział w wartości
nakładów materiałowo-pieniężnych ogółem,
– zadłużenie gospodarstw (zadłużenie gospodarstw określono relacją wartości zobowiązań do aktywów ogółem),
Uwzględniono również najem siły roboczej (nakłady pracy najemnej w AWU).
W ocenie sytuacji ekonomicznej zastosowano wartość dodaną i dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Stopę odtworzenia majątku określono jako relację wartości inwestycji netto do aktywów ogółem.

3. Wyniki
Badane grupy gospodarstw były zróżnicowane pod względem wyposażenia
w czynniki produkcji (tabela1). Średnia powierzchnia użytków rolnych w grupie I
wynosiła 22,37 ha i było to o 27% mniej niż w grupie II. W obu grupach produkcja
był prowadzona na gruntach własnych i dzierżawionych. Wskaźnik bonitacji wynoszący 0,53 świadczy o niskiej jakości gleb w obu grupach. Gospodarstwa różniły się znacznie pod względem wyposażenia w aktywa trwałe. Średnia wartość
aktywów trwałych w grupie II była o ponad 30% wyższa niż w grupie I. Podobnie
wyższe było wyposażenie w kapitał własny. Pod względem wielkości ekonomicznej gospodarstwa grupie I określane są jako średnio małe, a gospodarstwa grupie
II jako średnio duże.
Tabela 1
Cechy badanych gospodarstw rolniczych
Wyszczególnienie
Wielkość ekonomiczna ESU
Powierzchnia UR (ha)
Dzierżawa (ha)
Nakłady pracy ogółem (AWU)
Nakłady pracy własnej (FWU)
Nakłady pracy najemnej (AWU)
Aktywa ogółem (tys. zł)
Aktywa trwałe (tys. zł)
Kapitał własny (tys. zł)

Grupa I

x

min

max

13,76
22,37
5,13
1,51
1,50
0,01
400,3
344,1
357,7

2,03
1,78
0,0
0,50
0-,49
0,0
61,3
42,9
-14,1

146,08
199,72
170,56
1,89
1,89
0,59
2587,7
1906,8
2302,2

Grupa II
odch.
stand.
11,31
15,30
10,60
0,30
0,30
0,05
287,6
250,3
245,0

x

min

max

22,55
30,72
9,37
2,29
2,17
0,12
582,7
507,1
502,1

2,28
1,08
0,0
1,90
0,82
0,0
69,5
49,1
40,6

988,1
230,61
156,03
6,18
4,30
4,28
303,2
2633,8
2371,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z gospodarstw.

odch.
stand.
34,07
20,65
15,27
0,47
0,32
0,45
377,0
333,7
299,1
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Zatrudnienie własne w obu grupach wynosiło odpowiednio 6,72 i 7,05 osoby
pełnozatrudnionej na 100 ha UR, co wynika z faktu, że w gospodarstwach mniejszych obszarowo zasoby siły roboczej kształtowane są przez rodziny o stosunkowo mniejszej liczbie osób [Drygas 1989].
Czynnikiem świadczącym o związkach gospodarstwa z otoczeniem rynkowym
jest korzystanie z najemnej siły roboczej. W przypadku grupy I w gospodarstwie
pracowali przede wszystkim członkowie rodziny rolniczej, natomiast w grupie II
praca własna rodziny była uzupełniania pracą najemną., w skrajnym przypadku
nakłady pracy najemnej stanowiły prawie 70% nakładów pracy ogółem.
Analizując nakłady materiałowe na produkcję należy stwierdzić, że w obu
grupach miał miejsce wzrost tych nakładów, ale w gospodarstwach o wyższym
poziomie zatrudnienia był to wzrost większy, w 2007 r. wzrost ten wynosił 42,2%
w stosunku do 2005 r. podczas gdy w grupie I było to 34,1% (tabela 2). W 2007
r. mimo wzrostu wartości nakładów z zakupu w grupie I ich udział w nakładach
ogółem był mniejszy niż w latach poprzednich., co było wynikiem zwiększonego
udziału nakładów własnych. Można by przypuszczać, że rolnicy oszczędzali na
zakupach środków produkcji, rekompensując to wzrostem nakładów własnych.
O ile wzrost wartości nakładów z zakupu w 2007 r. wynosił 12,1% w stosunku
do 2006 r. to wzrost wartości nakładów własnych w tym samym czasie wyniósł
32,2%. W odniesieniu do 1 ha UR nakłady materiałowe systematycznie zwiększały się w obu grupach.
Tabela 2
Nakłady materiałowe z zakupu i własne w latach 2005-2007 (zł)
2005
48395,57

Grupa I
2006
55515,81

2007
64915,80

nakłady własne

11807,36

13336,24

nakłady z zakupu

36588,34

42179,57

Nakłady ogółem na 1 ha UR

2271,0

Nakłady z zakupu na 1 ha UR
Udział nakładów z zakupu
w nakładach ogółem (%)

1716,96

Wyszczególnienie
Nakłady ogółem

2005
73607,19

Grupa II
2006
80364,98

2007
104696,16

17634,87

17311,72

17801,12

23586,19

47289,93

56295,47

62563,86

81109,97

2444,55

2815,08

2411,77

2661,09

3328,97

1857,31

2050,34

1844,54

2071,65

2579,01

W tym:

75,6

76,0

72,8

76,5

77,8

77,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z gospodarstw.

Mówiąc o produkcji towarowej gospodarstwa określa się też jego towarowość,
czyli udział produkcji sprzedanej w produkcji globalnej gospodarstwa, gałęzi
produkcji lub danego produktu. Towarowość zależy od wielu czynników, m.in.
od skali i wydajności produkcji, stopnia przetworzenia produktów oraz wielkości spożycia naturalnego. Zdecydowany wpływ na wielkość produkcji towarowej
w gospodarstwie ma wartość produkcji ogółem, im jest ona większa, tym więk-
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szy jest w niej udział produkcji towarowej. Dzieje się tak przeważnie w gospodarstwach większych obszarowo, chociaż nie wyklucza się gospodarstw małych.
W latach 90- tych ubiegłego stulecia 11,5% towarowej produkcji rolniczej pochodziło z tzw. działek rolnych [Woś 1998]. Towarowość badanych gospodarstw była
wysoka, jednak więcej produkcji kierowano na rynek w grupie II. Wskaźnik ten
systematycznie zmniejszał się w obu grupach, mimo wzrostu wartości produkcji
towarowej (tabela 3). Prawdopodobnie w sytuacji wzrostu cen środków produkcji
zwiększyło się zużycie własnych produktów na potrzeby produkcyjne gospodarstwa, mniej natomiast produkcji kierowano na rynek. Większą wartość sprzedaży odnotowano w gospodarstwach o wyższym poziomie zatrudnienia. Przewaga
tych gospodarstw nad gospodarstwami grupie I wynosiła średnio 14,4% w odniesieniu do osoby pełnozatrudnionej i 44,6% w przeliczeniu na 1 ha UR. Przewaga
w wartości produkcji towarowej na gospodarstwo była jeszcze wyższa, wynosiła
ponad 73%, co wynika z różnicy w wielkości gospodarstwa w obu grupach.
Produkcja towarowa gospodarstw w latach 2005-2007

Tabela 3

Produkcja towarowa (zł)
- ogółem
- na 1 ha UR

2005

Grupa I
2006

2007

2005

Grupa II
2006

2007

81261,34

90823,52

95754,15

142182,10

147657,26

175334,79

3901,12

4112,45

4203,89

5470,26

5637,78

6561,49

- na 1 AWU
Towarowość
gospodarstwa (%)

53461,41

60148,03

63836,10

62360,57

64761,96

75902,51

Wyszczególnienie

82,7

78,2

72,7

83,9

80,7

78,6

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z gospodarstw.

Gospodarstwa o wyższym poziomie zatrudnienia wykazują się większą aktywnością inwestycyjną, o czym informuje wartość inwestycji i poziom zadłużenia. O rzeczywistym przyroście wartości inwestycji świadczy wartość inwestycji netto. W grupie II wartość tego wskaźnika była prawie dwukrotnie większa, a stopa odtworzenia
majątku o 1,1 pkt proc. wyższa (tabela 4). Wartość kapitału własnego wzrosła o 22%
(z 457,9 tys. zł do 558,6 tys. zł) i było to o 4,5 pkt proc. więcej niż w grupie I.
Jednocześnie gospodarstwa o wyższym poziomie inwestycji są bardziej zadłużone. Przeciętne zadłużenie gospodarstwa wynosiło 80606,24 zł. i było prawie dwukrotnie wyższe niż w grupie I. Jest ono rezultatem pobranych kredytów.
Udział kredytów długoterminowych wynosił 80% w gr. I i 82,1% w grupie II.
W przypadku zadłużenia na 1 ha UR różnice są mniejsze, co wynika z intensywności gospodarowania w tych grupach gospodarstw. Kredyty długoterminowe
związane są z działalnością inwestycyjną. Są to decyzje świadczące o rozwoju potencjału produkcyjnego, głównie dotyczą zakupu środków trwałych. O podejmowanych decyzjach inwestycyjnych świadczy również stopa odtworzenia majątku.
W gospodarstwach grupie II wskaźnik ten wynosił 22,1% wobec 10,6% w gru-
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pie I, a więc tempo powiększania majątku trwałego (reprodukcja rozszerzona)
w gospodarstwach o wyższym poziomie zatrudnienia jest większe.
Tabela 4
Wartość inwestycji i zadłużenie gospodarstw w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

Grupa I

x

min

Grupa II

max

odch.
stand.

min

x

max

odch.
stand.

Wartość inwestycji
netto (zł)

12991,83

-81272,0 717930,07

Zobowiązania ogółem
(zł)
w tym kredyty
długoterminowe (zł)
Wskaźnik zadłużenia
(%)
Stopa odtworzenia
majątku (%)

42566,34

0,0 972715,0

93235,7 80606,24

0,0 957770,0 136167,84

34037,83

0,0 907575,0 80995,71 66157,01

0,0 902021,0 120380,42

60814,5

24968,8 -144229,36 679194,4 79032,01

3,2

-

-

-

4,3

-

-

-

10,6

-

-

-

22,1

-

-

-

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z gospodarstw.

Gospodarstwa wykazujące większe powiązania z otoczeniem rynkowym osiągają lepsze wyniki ekonomiczne. W gospodarstwach grupy II dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego był wyższy o ponad 43% w przeliczeniu na 1 ha UR
i o 25,3% wyższy w odniesieniu do pracy własnej członków rodziny (tabela 5).
Tabela 5
Wyniki ekonomiczne gospodarstw w latach 2005-2007 (zł)
Wyszczególnienie
Wartość dodana
netto
Dochód z
gospodarstwa
ogółem
Dochód z
gospodarstwa
na 1 ha UR
Dochód z
gospodarstwa na 1
FWU
Dochód z
gospodarstwa na
100 zł aktywów
trwałych

Grupa I

x
50107,26

min

max

-33150,5 470256,75

46029,4 -109052,51

457041,0

2087,93

14505,19

30398,97

13,51

-3642,37

-63773,4 294865,16

-11,06

95,82

odch.
stand.

Grupa II

x

min

max

odch.
stand.

53620,37 90929,42 -107429,0 587860,98 82459,27
50702,83 82184,85 -123346,0 568344,98 76780,64
1783,31 2999,34

-1218,83

84229,63

4059,67

31960,98 38081,89 -52265,25 250656,57 35200,50

9,83

16,39

-29,84

76,54

9,96

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z gospodarstw.

Gospodarka rynkowa wymusza na podmiotach gospodarczych dążenie do
uzyskiwania coraz lepszych wyników, m. in. poprzez stosowanie nowoczesnych
technologii, a te wymagają nowych inwestycji. Im wyższa wartość produkcji
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sprzedanej, tym nakłady ogółem związane z działalnością rolniczą są na ogół
większe i tym wyższa efektywność tych nakładów. Tak też było w przypadku badanych gospodarstw.

Podsumowanie
Powiązania w rynkiem są obecnie warunkiem funkcjonowania i rozwoju nowoczesnego gospodarstwa. Większe możliwości utrzymania się na rynku mają
gospodarstwa, których właściciele wykazują się aktywnością i przedsiębiorczością
w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań i dostosowują się do zmiennych warunków otoczenia. Ma to decydujący wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw
rolniczych.
Przeprowadzona analiza gospodarstw rolniczych woj. podlaskiego wskazuje, że
silniejsze powiązania z rynkiem wykazują gospodarstwa o wyższych zasobach pracy. Były to gospodarstwa, które korzystały w większym stopniu z pracy najemnej,
częściej podejmowały działania obarczone większym ryzykiem m. in. chętniej inwestowały w rozwój gospodarstw, wyrazem czego jest poziom ich zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych. Można by sądzić, że właściciele tych gospodarstw
są bardziej zaangażowani w proces produkcyjny w gospodarstwie i w działaniach
mających na celu budowanie czy też utrwalanie potencjału konkurencyjnego gospodarstwa częściej korzystają z czynników zewnętrznych W efekcie gospodarstwa
te uzyskiwały wyższy dochód z działalności rolniczej i wykazywały przewagę pod
względem siły ekonomicznej. Ich wielkość ekonomiczna była o 64% większa niż
gospodarstw o niższym poziomie zatrudnieniu. Należy jednak zaznaczyć, że zwiększanie produkcji, a w konsekwencji dochodu w gospodarstwie rolnym jest wynikiem działania trzech czynników produkcji i proporcje między tymi czynnikami
determinują organizację i intensywność produkcji w gospodarstwie.
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ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA
RELACJE GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z RYNKIEM W ZALEŻNOŚCI
OD ZASOBÓW PRACY5
STRESZCZENIE

W pracy analizowano relacje gospodarstw z rynkiem i ich wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolniczych w zależności od poziomu zatrudnienia. Badania przeprowadzono w woj. podlaskim w latach 2005-2007. Gospodarstwa o wyższym poziomie
zatrudnienia charakteryzują się większą aktywnością inwestycyjną, są bardziej zadłużone,
ale są też silniejsze ekonomicznie. Gospodarstwa te korzystały w większym stopniu z najemnej siły roboczej, produkcja towarowa z 1 ha UR była wyższa średnio o 14,4%, a tempo powiększania majątku trwałego dwukrotnie większe. Dochód z gospodarstwa rolnego
w odniesieniu do pracy własnej członków rodziny rolniczej był wyższy o 25,3%, a wielkość
ekonomiczna o 64%.
ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA
THE FARM ECONOMY RELATION DEPENDENT ON THE RESOURCES WORK
SUM M A RY

The paper analyses the farms connections with the market dependent on the worker
level and their impact on the economic situation. The findings of the study inwolving
Podlasie region in 2005-2007 years. The farms of higher worker level are more activity in
investment process and more mortgaged but they are economically stronger. These farms
have benefited in more extent with hired of workers, the commercial output from 1 hectare was higher of 14,4% and rate of increase of fixed assets was twice greater. The income
for family work unit was higher by 25,3% and economic size unit by 64%.
e-mail: zofiakoloszko@tlen.pl
5 wykonano w ramach badań statutowych S/WZ/2/09.
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ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE WYDAJNOŚCI PRACY
W ROLNICTWIE
1. Wstęp
Jednym z najważniejszych wskaźników określających procesy rozwojowe
w każdej gospodarce jest wydajność. W rolnictwie można ją odnosić do trzech
podstawowych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału. Szczególnie ważnym
czynnikiem wytwórczym pozostaje praca. Wynika to z faktu, że wszelka produkcja materialna powstaje jako wynik zastosowania pracy żywej i uprzedmiotowionej. W rolnictwie praca żywa i uprzedmiotowiona występuje w połączeniu z ziemią [Tomczak 2005].
Wydajność pracy to suma wartości użytkowych wytworzonych w jednostce
czasu przez pracowników zatrudnionych w sferze produkcji materialnej [Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1964]. Wysoka wydajność pracy świadczy o wysokim rozwoju kraju, sektora, czy konkretnego podmiotu, w tym gospodarstwa
rolnego. Jest ona uznawana za jeden z najważniejszych parametrów rozwojowych
gospodarek, ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów, zwiększenia podaży tańszych dóbr i usług, dynamizuje rynek oraz przekłada się na wzrost siły nabywczej
społeczeństw, ich zamożność i zdolności konkurencyjne [Gołaś 2007].
Szczególne znaczenie wydajności pracy wynika z faktu, że nakłady pracy żywej
odgrywają ważną rolę w procesach tworzenia wartości produktu. Są one źródłem
nadwyżki ekonomicznej. Dlatego też przywiązuje się dużą wagę do poziomu nakładów i efektywności ekonomicznej tego czynnika produkcji [Niezgoda 1991].
Wydajność pracy określana jest przez różne mierniki, najczęściej jednak wyróżnia się techniczną, ekonomiczną i społeczną wydajność pracy żywej [Szymańska 2007]. Pierwsza z nich odnosi się do określonej pracy, operacji, jest więc najwęższym ujęciem efektywności wykorzystania nakładów pracy. Wydajność eko-
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nomiczna i społeczna są częściej wykorzystywane w badaniach wydajności pracy,
mogą być też stosowane do porównań w ujęciu sektorowym, regionalnym i międzynarodowym [Wiatrak 1980]. Z tego też względu w niniejszym opracowaniu
wykorzystano wydajność pracy mierzoną wartością dodaną brutto w przeliczeniu
na 1 osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie (AWU).
Celem opracowania jest analiza wydajności pracy w rolnictwie polskim w układzie województw oraz próba wskazania czynników decydujących o jej przestrzennym zróżnicowaniu. Do badań przyjęto lata 2002-2007, co pozwala zaobserwować zmiany w poziomie wydajności pracy. Jest to dość krótki okres, ale obejmuje
lata zarówno sprzed, jak i po naszej akcesji do struktur Unii Europejskiej. W pracy
wykorzystano dane GUS oraz EUROSTAT, posłużono się także Bankiem Danych
Regionalnych.

2. Czynniki wpływające na wydajność pracy w rolnictwie
Procesy pracy w gospodarce rolnej wyróżniają się specyficznymi właściwościami, które mają swoje źródła w przyrodniczym charakterze działalności produkcyjnej oraz technologicznej odrębności tej produkcji [Gołaś 2007]. Zatem
wydajność pracy w rolnictwie jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to [Fereniec 1999]:
1) poziom mechanizacji i automatyzacji pracy,
2) warunki przyrodnicze,
3) poziom organizacji produkcji,
4) społeczna organizacja produkcji,
5) intensywność pracy.
Wiatrak wskazuje dodatkowo strukturę agrarną, szeroko rozumiany postęp
rolniczy, kwalifikacje i umiejętności rolników oraz czynniki ekonomiczne, zewnętrzne, np. ceny produktów rolnych i środków produkcji [Wiatrak 1980].
Rembisz zwraca uwagę, że tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie jest
kształtowane przez tempo wzrostu uzbrojenia pracy w ziemię oraz przez tempo
wzrostu produktywności ziemi [Rembisz 2008].
Wydajność pracy jest najważniejszym miernikiem efektywności każdej produkcji. Przede wszystkim od społecznej wydajności pracy zależy, w jakim stopniu
społeczeństwo może zaspokoić swoje potrzeby. Społeczna wydajność pracy określa, ile na jednego wytwórcę przypada wytworzonych produktów [Woś 1983].
Rolnictwo polskie charakteryzuje się bardzo niską wydajnością pracy w porównaniu z przemysłem, czy też innymi krajami UE. W 2007 roku w 27 krajach Unii
Europejskiej na 1 osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie (AWU) przypadało 13,3 tys.
euro wartości dodanej brutto wytworzonej przez ten sektor gospodarki narodowej.
W Polsce wskaźnik ten kształtował się na poziomie 3,6 tys. euro/1 AWU i jedynie
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w Rumunii (2,8 tys. euro), Bułgarii (2,5 tys. euro) i na Łotwie (3,3 tys. euro) był
niższy1.
Niska wydajność pracy w rolnictwie polskim związana jest z nadmiernymi zasobami pracy, niewspółmiernymi do wytwarzanego produktu krajowego. Podobnie
stosowanie przestarzałych technik wytwarzania, opartych na wysokich nakładach
pracy żywej, w warunkach rosnących kosztów reprodukcji siły roboczej, prowadzi
do spadku ekonomicznej efektywności procesów produkcji [Niezgoda 1991].
Wydajność pracy w rolnictwie jest znacznie zróżnicowana regionalnie. Głównymi czynnikami, które kształtują przestrzenne zróżnicowanie poziomu wydajności pracy są [Wiatrak 1980]:
– odmienna struktura agrarna regionów,
– różna ilość zasobów siły roboczej przypadająca na 100 ha użytków rolnych,
– rozwój wytwórczości pozarolniczej, mogącej wchłonąć nadwyżki siły roboczej w rolnictwie,
– zróżnicowany poziom technicznego uzbrojenia pracy,
– odmienne metody wytwarzania produkcji w rolnictwie,
– zróżnicowany poziom produkcji.

3. Wydajność pracy w rolnictwie w układzie województw
Rolnictwo polskie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem regionalnym, zarówno pod względem uwarunkowań przyrodniczych, przyrodniczo-ekonomicznych, jak i uzyskiwanych efektów produkcyjnych. Zróżnicowanie to dotyczy także wydajności czynników produkcji, w tym wydajności pracy. Jako miernik
wydajności pracy przyjęto wartość dodaną brutto w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie (AWU).
Wpływ rolnictwa na kreowanie wartości dodanej brutto jest niewielki. W 2006
roku na poziomie kraju kształtował się na poziomie 4,3%, podczas gdy sektor ten
angażował 17% ogółu pracujących. W przekroju województw wpływ rolnictwa na
tworzenie wartości dodanej wahał się od 1% w województwie śląskim do 11,6%
w województwie podlaskim.
Wartość dodana brutto przypadająca na 1 osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie od lat systematycznie rośnie, choć tempo tego wzrostu jest różne w poszczególnych regionach. Największy wzrost wydajności pracy w latach 2002-2007 miał
miejsce w województwie małopolskim i podkarpackim, choć nadal należy tu do
jednych z najniższych w kraju. Najwyższy poziom wydajności pracy występuje
w rolnictwie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Najniższą wydajnością charakteryzują się natomiast
województwa podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie, a więc regiony o znacznym rozdrobnieniu agrarnym i dużym zatrudnieniu w rolnictwie.
1 Obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT.
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Tabela 1
Wydajność pracy w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie
w układzie województw w latach 2002-2007
Pracujący/100
ha UR

Wartość dodana brutto/1 AWU
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
POLSKA

2002

2005

tys. zł/AWU
25,5
22,3
8,0
32,0
13,5
6,1
17,1
21,2
4,5
12,3
21,4
13,7
8,5
29,1
25,2
40,6
14,6

tys. zł/AWU
21,6
25,5
8,9
28,7
16,2
7,2
20,1
23,4
4,9
19,6
21,7
14,5
9,4
33,2
32,5
40,3
16,9

2007
tys. zł/AWU
27,0
26,7
11,1
36,7
21,3
12,4
24,2
25,3
8,4
21,7
27,5
21,9
12,1
33,8
29,8
39,8
19,2

2002=100
105,9
119,7
138,7
114,7
157,8
203,3
141,5
119,3
186,7
176,4
128,5
159,8
142,3
116,1
118,2
98,0
131,5

2007
7,2
11,0
17,6
4,9
17,2
25,4
14,5
8,7
20,2
12,2
7,4
14,9
24,0
6,2
11,2
4,1
12,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wzrost wydajności pracy w rolnictwie wiąże się ze wzrostem wartości dodanej
brutto wytwarzanej przez ten sektor. W latach 2002-2007 jej przyrost w skali kraju
był porównywalny ze wzrostem wydajności pracy, a najwyższy wystąpił w tych
regionach, gdzie wzrost wydajności pracy był największy.
Na wydajność pracy bezpośrednio oddziałuje produkcja. Z kolei o tym, ile wytworzy się produktów w określonej jednostce czasu decyduje uzbrojenie siły roboczej w produkcyjne środki trwałe. Techniczne uzbrojenie pracy wyznacza stosunek produkcyjnych środków trwałych do liczby zatrudnionych [Wiatrak 1980].
Wskaźnik ten w okresie sześciu badanych lat zmienił się niewiele, ale jest znacznie zróżnicowany regionalnie. W czołówce województw o najlepszym uzbrojeniu technicznym pracy znajdują się zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie
i lubuskie, czyli regiony o najwyższej wydajności pracy. Na końcu tego rankingu
uplasowało się województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, w których wydajność pracy należy do najniższych w kraju.
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Tabela 2
Dynamika wartości dodanej brutto rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa
i rybactwa w latach 2002-2007 w układzie województw (2002=100)
Wyszczególnienie

Dynamika w latach 2002-2007
(2002=100)

Dolnośląskie

103,8
115,1
142,4
128,6
155,6
156,0
154,0
129,5
145,2
163,0
142,5
120,9
133,3
126,7
127,3
115,4

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

136,5

POLSKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 3
Wartość brutto środków trwałych w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie
i rybactwie w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w układzie województw
w latach 2002-2007
Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
POLSKA

2002
tys. zł/AWU
86,3
64,2
37,4
80,2
43,0
23,4
46,3
85,2
26,8
53,2
88,7
51,0
30,5
108,0
70,5

151,2
50,2

Wartość brutto środków trwałych /1 AWU
2007
2005
tys. zł/AWU
2002=100
tys. zł/AWU
80,2
65,6
37,0
78,3
43,5
21,8
45,1
81,5
24,9
56,9
81,7
46,2
30,5
102,3
72,2

144,4
49,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

85,3
74,0
38,3
104,1
48,0
24,8
46,4
87,8
27,9
64,9
89,9
54,3
34,9
108,1
76,0

147,9
53,9

98,8
115,3
102,4
129,8
111,6
105,9
100,2
103,0
104,1
122,0
101,3
106,4
114,4
100,1
107,8

97,8
107,3
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Na poziom wydajności pracy wpływa między innymi struktura agrarna. Niekorzystna struktura obszarowa w wielu regionach kraju przekłada się na mniejsze
wykorzystanie siły roboczej i obniżenie wydajności pracy. Analizując strukturę
obszarową gospodarstw w poszczególnych regionach kraju, można zauważyć wyraźną zależność, zgodnie z którą im większe rozdrobnienie tym niższa wydajność
pracy. Dotyczy to zwłaszcza województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Wyjątek stanowi województwo śląskie ze średnią powierzchnią użytków rolnych w gospodarstwie rolnym 2,58 ha, ale dosyć wysoką
wydajnością pracy. Można to zapewne tłumaczyć z jednej strony niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie a z drugiej wyższym niż średnia krajowa technicznym uzbrojeniem pracy.
Tabela 4
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce w 2007 roku
w układzie województw

Wyszczególnienie

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
POLSKA

Udział % gospodarstw według grup obszarowych
0-5
ha

5-10
ha

10-15
ha

15-20
ha

20-50
ha

powyżej
50 ha

59,9

10,8

8,4
6,4

4,3
3,0

11,8
4,0

4,7
0,9

71,6
52,5
65,9
67,9
59,9
91,5
58,2
73,2
90,2
42,3
55,6
89,5
74,3
54,0
56,0

70,1

13,3
17,5
21,2
17,2
24,3
6,6
23,1
10,6
7,7
21,9
15,8
6,6
19,1
11,4
17,6

15,5

5,7
11,6
6,8
5,4
8,8
1,2
9,4
5,6
1,2
14,4
11,3
1,8
4,1
11,1
11,6

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

4,2
9,9
2,9
4,4
3,0
0,28
4,6
5,4
0,4
11,3
8,2
1,0
1,1
12,5
7,6

2,2
2,1
0,4
2,6
0,3
0,08
0,5
2,2
0,2
1,1
3,0
0,3
0,1
4,0
1,7

Średnia
powierzchnia
UR w
gospodarstwach
rolnych
2002

2007

7,35
9,53
5,14
8,69
5,47
2,10
6,09
7,56
2,59
9,58
11,33
2,15
3,65
14,0
9,0

8,39
10,4
5,42
10,51
5,72
2,23
6,55
9,08
2,58
10,07
12,21
2,58
3,9
14,56
9,83

14,27
5,76

17,04
6,27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Warto zwrócić także uwagę na strukturę gospodarstw rolnych według ich siły
ekonomicznej w poszczególnych regionach kraju. Tu znowu widać wyraźną zależność, zgodnie z którą niski poziom wydajności pracy wiąże się ze znacznym
udziałem gospodarstw małych i bardzo małych (do 8 ESU) w ogólnej ich liczbie.
Dotyczy to zwłaszcza województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.
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Tabela 5
Struktura gospodarstw rolnych w Polsce i województwach w 2007 roku
wg wielkości ekonomicznej (w %)
Wyszczególnienie
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
POLSKA

bardzo
małe
do 4 ESU
81,8
58,4
80,8
84,6

72,6
94,5
69,5

77,1
96,8
57,5
65,6
92,4
85,0

Gospodarstwa wg wielkości ekonomicznej w %
średnio
średnio
duże
bardzo duże
małe
małe
duże
40-100
pow. 100
4-8 ESU 8-16
ESU 16-40 ESU
ESU
ESU
9,5
5,4
2,3
0,5
0,3
16,0
15,6
8,5
1,2
0,3
13,2
4,7
1,0
0,1
0
6,9
4,9
2,5
0,7
0,4
16,4
8,3
2,3
0,4
0,1
3,8
1,2
0,3
0,1
0
17,1
9,8
3,1
0,4
0,1
9,5
7,5
4,7
0,8
0,4
2,4
0,6
0,2
0,1
0
19,6
16,4
5,9
0,4
0,1
15,7
12
5,5
0,9
0,4
4,2
2,2
0,9
0,2
0,1
10,7
3,5
0,7
0,1
0

63,7

13,5

14,2

6,9

1,1

0,6

61,7
76,4
78,6

13,5
10,3
11,0

13,7
7,6
6,8

9,1
4,1
2,9

1,4
1,0
0,4

0,7
0,2

0,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Czynnikiem, który w bezpośredni sposób wpływa na poziom wydajności pracy w rolnictwie jest poziom zatrudnienia w tym dziale gospodarki. Wprawdzie
od lat obserwuje się systematyczny odpływ osób zatrudnionych w rolnictwie do
innych sektorów, ale jest to proces powolny. Nie sprzyja mu niekorzystna sytuacja
na rynku pracy, szczególnie w regionach o niskim poziomie rozwoju społecznogospodarczego.
Analizując strukturę zatrudnienia w układzie województw, można zauważyć,
że największym udziałem pracujących w rolnictwie charakteryzują się województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Regiony te, oprócz Podlasia wyróżniają się niską wydajnością pracy. W województwie podlaskim ma
miejsce większa intensywność produkcji w wyniku koncentracji produkcji zwierzęcej, stąd mimo znacznego poziomu zatrudnienia w tym sektorze, wskaźniki
wydajności odbiegają od innych regionów, gdzie intensywność jest niższa. Województwa lubuskie, zachodniopomorskie, a także warmińsko-mazurskie, wyróżniające się najlepszą wydajnością pracy, posiadają dużo niższy poziom zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do wymienionych wcześniej regionów.
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Tabela 6
Pracujący w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie według województw
w 2005 i 2007 roku
Województwo
Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
POLSKA

Udział pracujących w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie w ogólnej
liczbie pracujących w danym regionie (w %)
2002
8,7

2005
8,4

2007
7,8

18,5

18,2

17,0

38,3

38,2

36,8

9,9

9,4

8,9

21,8

21,4

20,1

18,4

18,0

16,8

15,9

15,5

14,5

17,3

17,1

16,1

25,0

24,8

23,5

35,5

35,9

34,0

9,7

9,3

8,7

4,7

4,7

4,4

33,3

33,1

31,5

17,9

16,9

16,0

17,9

17,1

15,9

9,7
17,3

9,2
17,0

8,8
16,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4. Podsumowanie
Wydajność pracy w rolnictwie polskim jest niska, choć na przestrzeni ostatnich lat ulega poprawie. Jak pokazała analiza danych statystyki publicznej GUS,
w Polsce zaznacza się wyraźne regionalne zróżnicowanie wydajności tego czynnika produkcji. Dla regionów, gdzie występuje duże zatrudnienie w rolnictwie,
niski poziom technicznego uzbrojenia pracy oraz znaczne rozdrobnienie agrarne,
charakterystyczny jest niski poziom wydajności pracy. Dotyczy to zwłaszcza województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zatem szansą na poprawę wydajności tego czynnika wytwórczego, a jednocześnie wzrost konkurencyjności sektora rolniczego jest z jednej strony postęp, z drugiej zaś towarzyszący
mu spadek zatrudnienia w bezpośredniej produkcji rolniczej. Trudna sytuacja
na rynku pracy nie ułatwia jednak przesuwania zasobów pracy z rolnictwa do
innych działów gospodarki narodowej. Niekorzystny wpływ na produktywność
pracy ma także struktura agrarna w Polsce, szczególnie w jej części południowo-
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wschodniej. Wprawdzie od lat powoli zwiększa się średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, ale jest to proces powolny, hamowany przez niekorzystną sytuację
ekonomiczną w rolnictwie.
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STRESZCZENIE

Jednym z podstawowych czynników produkcji w rolnictwie jest praca. W opracowaniu poddano analizie regionalne zróżnicowanie wydajności tego czynnika, przyjmując jako miernik wartość dodaną brutto przypadającą na jedną osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie. Zwrócono także uwagę na czynniki wpływające na poziom wydajności
pracy. Jak pokazała analiza danych statystycznych, najniższa wydajność pracy występuje
w regionach, gdzie jest niski poziom technicznego uzbrojenia pracy, duże zatrudnienie
w rolnictwie oraz znaczne rozdrobnienie agrarne.
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Work is one of basic production factors in agriculture. This paper identifies and examines the regional differentiation of work efficiency assuming gross added value as measure
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Statistic data analysis showed that the lowest work efficiency occurs in places and regions
with both low level of work technical equipment as well as high level of employment and
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNIK SATELITARNYCH
W PRODUKCJI ROLNICZEJ
1. Wprowadzenie
Produkcja rolnicza jest pierwszym ogniwem rynku żywności. Szybko rosnące
jej koszty (pracy, paliwa, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, etc.)
zmuszają producentów rolnych do poszukiwania oszczędności. Trudno je uzyskać ograniczając produkcję. Jak twierdzi S. Stańko [2009], w warunkach gospodarki rynkowej tylko wydajne rolnictwo jest w stanie się rozwijać. W związku
z tym notowane są liczne przypadki podejmowania przez producentów rolnych
działań przyczyniających się do degradacji środowiska (wysokie dawki nawozów
i środków ochrony roślin). W złożonej sytuacji decyzyjnej, w jakiej znajduje się
wielu producentów rolnych poszukujących racjonalności dla swoich decyzji, jedną ze ścieżek postępowania jest identyfikacja czynników, które mają znaczący
wpływ na opłacalność produkcji. Od szybkości stosowania zabiegów uprawowych
i możliwości dostosowania ich do warunków i wymagań stawianych przez warunki otoczenia zależy rozwój gospodarstw i rolnictwa.
Jednym z kluczowych sposobów na obniżenie kosztów produkcji jest zastosowanie nowoczesnej technologii satelitarnej i komputerowej przy obsłudze gospodarstwa rolnego. Dostęp do informacji o dokładnej i wiarygodnej lokalizacji
zjawisk mających miejsce w gospodarstwie pozwala na usprawnienie działań,
a co za tym idzie – prowadzi do osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych.
Na podstawie pewnych specyficznych cech roślin, ich środowiska, zdrowotności i okresowej zmienności warunków atmosferycznych współczesne technologie
umożliwiają stosowanie zmiennych dawek środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, a także nasion lub parametrów roboczych maszyn w celu optymalnego
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wykorzystania zasobów gleby i potencjału produkcyjnego roślin przy ograniczeniu zagrożenia dla środowiska naturalnego [Hołownicki 2003].
Obserwacje poczynione w ramach prowadzonych w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM w Olsztynie badań pozwalają na sformułowanie opinii,
że wdrażane w rolnictwie nowoczesne techniki satelitarne mogą się przyczynić
zarówno do usprawnienia prac polowych w gospodarstwach wielkoobszarowych, poprawy opłacalności produkcji, a także do ochrony środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu dawek nawożenia i środków ochrony roślin. Szacuje
się, że obecnie wykorzystanie profesjonalnych systemów rolnictwa precyzyjnego
jest opłacalne w gospodarstwach co najmniej kilkusethektarowych. Spadek cen
precyzyjnych systemów pozycyjnych oraz wzrost kosztów produkcji będzie powodował ciągłe obniżanie powierzchni gospodarstwa, dla którego jest zasadne
inwestowanie w systemy satelitarne. Już obecnie prosty system do jazdy równoległej działający na dowolnym urządzeniu PDA1 można zakupić za ok. 60 Euro
(http:// atconsystem.com, oprogramowanie Guidomat).
Celem pracy jest projekcja możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii satelitarnych w produkcji rolniczej, w szczególności europejskiego systemu
nawigacji satelitarnej Galileo.

2. Systemy satelitarne
Obecnie powszechnie wykorzystywanym systemem nawigacji satelitarnej jest
amerykański GPS (Global Positioning System). Szerokie spektrum możliwości zastosowania stwarzają także europejskie satelitarne systemy pozycjonowania i nawigacji – EGNOS i Galileo.
Galileo jest wspólnym projektem Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii
Europejskiej polegającym na stworzeniu własnego, niezależnego i zaawansowanego technologicznie systemu służącego do precyzyjnego określania położenia
punktów oraz nawigacji i monitorowania przemieszczających się ludzi, zwierząt,
przedmiotów w dowolnym miejscu, niezależnie od pogody oraz pory dnia i nocy.
System ten będzie docelowo składał się z 30 satelitów krążących po orbitach na
wysokości ok. 24 tys. km i pokrywających zasięgiem całą powierzchnię naszej
planety. Galileo jest odpowiedzią Europy na amerykański system GPS i rosyjski
GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System). Dwa ostatnie systemy służą
przede wszystkim celom militarnym, w drugiej dopiero kolejności zastosowaniom cywilnym. Galileo jest z założenia systemem cywilnym i międzynarodowym. Omawiana technologia ma zapewnić nie tylko większą gwarancję ciągłości
pracy, lecz również jakości i dokładności przekazywanych danych. Galileo będzie
posiadał lepszą dokładność i dostępność oraz większą stabilność i wiarygodność
1 PDA - Personal Digital Assistant – mały, przenośny komputer osobisty.
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niż obecny amerykański system GPS oraz rosyjski GLONASS, co pozwoli na bardziej precyzyjne ustalanie położenia obiektów i szersze zastosowanie technologii
satelitarnej. Oprócz nieocenionej pomocy w nawigacji i transporcie samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym, a nawet pieszym, system pozwoli na nowe
zastosowania m.in. w geodezji, rolnictwie, rybołówstwie, ratownictwie, finansach
i bankowości, poszukiwaniu złóż minerałów, zarządzaniu środowiskiem, etc.
[Oszczak, Ciećko 2007; Bórawski i wsp. 2008].

3. Możliwości wykorzystania techniki satelitarnej
w precyzyjnym rolnictwie
Kluczowym elementem precyzyjnego rolnictwa jest informacja o pozycji
obiektów (maszyn, pojazdów, zwierząt i in.), a pozyskanie tej informacji w odpowiednio szybkim czasie pozwala na działanie, które może ograniczyć koszty
(np.: szybka interwencja weterynarza) i poprawić zarządzanie w gospodarstwie
[Gozdowski i in. 2007].
To nowe spojrzenie na proces gospodarowania wymaga podejścia systemowego w celu wykorzystania spójnych technologii koniecznych do zebrania i analizy
danych przestrzennych dotyczących zmienności cech w obrębie pól uprawnych,
a mianowicie globalnego systemu pozycjonowania GPS, systemu informacji przestrzennej (GIS), zminiaturyzowanych elementów czujnikowych, monitorów pola,
sterowania automatycznego, zdalnego odczytywania wskazań czujników polowych, przewoźnych systemów obliczeniowych, a także zaawansowanych procesów przetwarzania informacji i telekomunikacji [Lisowski 2005].
Jak wskazuje praktyka gospodarcza przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie pomiaru powierzchni pól uprawnych oraz sporządzania map zasobności gleby2, systematycznie wzrasta liczba rolników wykorzystujących techniki
GNSS (Global Navigation Satellite System) (rysunki 1, 2). Sprzyja temu przede
wszystkim coraz niższa cena sprzętu GNSS oraz coraz większa świadomość jego
użytkowników dotycząca możliwości wykorzystania dostępnych technik satelitarnych w procesie produkcji rolnej. Nadal jednak zakres obecnego zastosowania GNSS w rolnictwie to jedynie namiastka potencjalnych możliwości systemu.
Każde nowe zastosowanie GNSS lub chociażby zwiększenie skali wykorzystania
aplikacji już istniejących, ma związek ze skalą produkcji rolnej i bezpośrednio
przekłada się na korzyści. Podstawowym jednak elementem sukcesu zastosowania serwisów GNSS jest ich jakość i wiarygodność informacji, gdyż te czynniki
decydują o zaufaniu użytkownika do stosowania technologii GNSS [Ciećko i wsp.
2008].
2 23 osoby, u których zasięgnięto opinie są członkami Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i prowadzą działalność gospodarczą w różnych województwach.
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Model organizacji nowoczesnego rolnictwa

Rysunek 1

Źródło: Jukema J.N. (2008) - Applied Plant Research (PPO), NL.

Tworzenie mapy plonów

Źródło: Agrocom Polska.

Rysunek 2
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Jednym z ważniejszych argumentów na rzecz rozpowszechnienia omawianej
technologii jest wzrastające zagrożenie środowiska naturalnego. Jego ochrona staje się ważnym priorytetem polityki rolnej. Podstawowa właściwość gospodarstwa
rolnego jaką jest jego charakter powierzchniowy sprawia, że pozycja zdarzenia zachodzącego na tej właśnie powierzchni umożliwia precyzyjne wyznaczenie miejsc
o niekorzystnych warunkach dla wegetacji roślin. Posiadanie wiarygodnej informacji o pozycji, powierzchniach i położeniu upraw pozwala na podejmowanie
racjonalnych decyzji dotyczących m.in. użycia środków ochrony roślin w zależności od stanu zagrożenia uprawy. Wykorzystanie technologii GNSS w rolnictwie
przyczyni się zatem do ochrony środowiska a rezultaty mogą być ukierunkowane
na cele polityki ekologicznej Wspólnoty3. Dzięki zastosowaniu systemów satelitarnych w rolnictwie możliwa będzie w nieodległej już przyszłości realizacja celów ochrony środowiska poprzez monitorowanie parametrów pracy maszyn rolniczych. Chodzi tu głównie o precyzyjne nawożenie oraz oszczędne i inteligentne
stosowanie środków ochrony roślin.
Urządzenia GNSS są obecnie najczęściej wykorzystywane w rolnictwie do pomiaru powierzchni działek rolnych. Dokonywania pomiaru działek rolnych wymaga udział rolnika w systemie IACS – dopłat bezpośrednich. Pomiar powierzchni
polega na obejściu lub objechaniu działki wzdłuż jej granic oraz odczycie wyniku
z ekranu odbiornika. Oczywiście dane pomiarowe są rejestrowane przez urządzenie GNSS do dalszego opracowania. Obecnie powszechnym wykorzystywaniem
odbiorników GNSS jest realizacja kontroli obszarowych we wszystkich krajach
członkowskich Unii. Dopłaty unijne do gruntów rolnych w 27 państwach Wspólnoty obejmują ok. 133 mln ha upraw i stanowią znaczący element jej budżetu.
System jazdy równoległej to system nawigacji ciągników i maszyn rolniczych,
który zapewnia, przy wykorzystaniu odbiornika GNSS, uzyskanie równoległych
torów jazdy. Tory jazdy mogą być liniami prostymi bądź krzywymi, w zależności
od potrzeb i ukształtowania terenu (rysunku 3). System jazdy równoległej opiera
się zarówno na prostych urządzeniach wspomagających nawigację, jak i na w pełni automatycznych systemach prowadzenia równoległego (np. system Outback
− Agrocom Polska). Wykonanie równoległych przejazdów w sposób precyzyjny
przynosi wiele korzyści, głównie finansowych (brak „nakładek” i „omijaków”,
możliwość pracy w nocy i we mgle).

3 Cele te zostały określone w art. 174 Traktatu Amsterdamskiego i dotyczą m.in. zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego, oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
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Rysunek 3
Różne techniki wykorzystania systemu jazdy równoległej

Źródło: materiały firmy Trimble.

Mapy zasobności i zmienności glebowej przedstawiają przestrzenne rozmieszczenie czynników wpływających na urodzajność gleby. Mapa zmienności
może przedstawiać wybrane lub pojedyncze czynniki i pozwala na dobranie uprawy, która na danej glebie ma korzystne warunki do wzrostu i rozwoju. Tego typu
mapy są generowane w celu ukazania informacji o aktualnym stanie gleby. Najefektywniejszą metodą pozyskania aktualnych danych dotyczących danego pola
jest wykorzystanie metod teledetekcyjnych, czyli wielospektralnych lub panchromatycznych zdjęć lotniczych bądź satelitarnych [Mróz, Ciołkowska 2004]. Mapy
są tworzone także na podstawie pobieranych z pola prób glebowych, z miejsc
specjalnie zaprojektowanych i precyzyjnie wyznaczonych przy użyciu odbiornika
GNSS. Pobrane próby podlegają następnie analizie chemicznej. Przykład takich
map przedstawiono na rysunku 4.
Rysunek 4
Doświadczalne gospodarstwo rolne w Tomaszkowie, UWM
w Olsztynie, zdjęcia satelitarne obrazujące zróżnicowanie glebowe

Źródło: Mróz M., UWM w Olsztynie.
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Mapa glebowa jest w późniejszym etapie wykorzystywana do tworzenia map
aplikacyjnych (rysunek 5), na podstawie których są podejmowane decyzje
o potrzebie zabiegów agrotechnicznych, w tym m.in. nawożenia i nawadniania.
Zmienne dawkowanie nawozów stanowi istotę systemu precyzyjnego rolnictwa.
Mapa aplikacyjna − doświadczalne gospodarstwo rolne
w Tomaszkowie, UWM w Olsztynie

Rysunek 5

Źródło: Paul van der Voet, TherraSphere, NL

Technologia zmiennego dawkowania, czyli Variable Rate Application (VRA)
służy precyzyjnemu, dostosowanemu do zmieniających się warunków w obrębie
pola, dawkowaniu nawozów, a także siewowi roślin na obszarze objętego daną
uprawą pola. Główne zastosowanie tej techniki ma miejsce przy zmiennej aplikacji nawozów (m.in. azotu, fosforu, potasu, wapna) oraz środków ochrony roślin. W celu praktycznego zastosowania technologii zmiennego dawkowania jest
wykorzystywana stworzona wcześniej na podstawie mapy zasobności glebowej
− mapa aplikacyjna (rysunku 5). Wskazuje ona miejsca, w których należy zwiększyć dawkę nawozów (kolor czarny) oraz pola gdzie należy zmniejszyć ilość rozsiewanego nawozu (kolor jasnoszary).

4. Podsumowanie
Satelitarne obserwacje, lokalizacja i nawigacja są strategicznymi elementami
nowoczesnego rolnictwa. Wykorzystanie technik satelitarnych w rolnictwie pozwala na podniesienie wydajności i jakości produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości stosowanych środków ochrony roślin i nawozów. Wzrost popularności systemów satelitarnych w rolnictwie może okazać się ważnym czynnikiem
pozwalającym hamować szybko rosnące ceny żywności. Sprzyja temu przede
wszystkim coraz niższa cena sprzętu GNSS oraz coraz większa świadomość rol-
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ników dotycząca możliwości realnego oszczędzania w procesie produkcji rolnej,
dzięki technologii satelitarnej. Tempo wdrażania omawianych rozwiązań będzie
jednak zależeć przede wszystkim od zmian strukturalnych w polskim rolnictwie –
głównie od dynamiki powstawania i rozwoju gospodarstw towarowych.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technik satelitarnych w produkcji rolniczej. Wśród kluczowych elementów precyzyjnego rolnictwa zidentyfikowano:
– informację o pozycji obiektów (maszyn, pojazdów, zwierząt i in.),
– pomiar powierzchni działek rolnych,
– system jazdy równoległej to system nawigacji ciągników i maszyn rolniczych, który
zapewnia uzyskanie równoległych torów jazdy,
– mapy zasobności i zmienności glebowej przedstawiające przestrzenne rozmieszczenie czynników wpływających na urodzajność gleby,
– mapy aplikacyjne umożliwiające stosowanie technologii zmiennego dawkowania.

ADAM CIEĆKO
ZBIGNIEW BRODZIŃSKI
POSSIBILITIES OF THE USE OF MODERN SATELLITE TECHNIQUES IN AGRICULTURE

Key words: modern satellite techniques, GNSS (Global Navigation Satellite System), precision agriculture
SUM M A RY

Paper presents new possibilities of the use of modern satellite techniques in agriculture. Several key elements of precision agriculture was defined and described:
– information about position of objects (machines, vehicles, animals, etc.),
– parcel area measurement,
– parallel driving system as a navigation tool for tractors and agriculture machines,
– soil maps showing distribution of soil types and/or soil properties (physical, chemical, biological, and fertility properties),
– application maps which practically allow to use variable rate application (VRA)
technology.
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PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA LNU OLEISTEGO
NA PRZYKŁADZIE NOWEJ ODMIANY BUKOZ
Wprowadzenie
W 1998 roku wznowiono w Instytucie Włókien Naturalnych hodowlę lnu oleistego dla uzyskania nowych bardziej plennych, odpornych na choroby i susze odmian, których nasiona będą wykorzystywane głównie na cele spożywcze. Liczne
wyniki badań uzyskane w ostatnich latach świadczą o bardzo dużej przydatności
zarówno nasion lnu jak też oleju i śruty poekstrakcyjnej dla poprawiania zdrowia
ludzi i zwierząt. Na szczególną uwagę zasługują kwasy tłuszczowe z grupy omega
3 i omega 6, aminokwasy egzogenne, lignany, śluzy, cykloinopeptydy oraz inne
substancje bioaktywne [Burczyk H., Kozak J., Praczyk M., Silska G. 2009].
W związku z powyższym wzrasta zainteresowanie zarówno nasionami technicznymi lnu oleistego jak też wartościowym materiałem siewnym dla zwiększania powierzchni jego uprawy. W świetle nadprodukcji zbóż i relatywnie niskich
cen ziarna, uprawa lnu oleistego może być alternatywą dla poprawienia opłacalności produkcji roślinnej. Tym bardziej, że areał uprawy lnu oleistego w Polsce
obejmuje zaledwie kilka tysięcy hektarów.
Zatem podjęcie prac nad aktywizacją postępu biologicznego i organizacyjnego poprzez zwiększanie plonu nasion i poprawianie ich jakości oraz rozszerzanie
powierzchni uprawy lnu oleistego jest ekonomicznie uzasadnione.
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Materiały i metody badań
Podstawowym celem podjętej hodowli jest poprawienie wydajności nasion
(>20,0 dt/ha) o dużej zawartości oleju (> 45%) i dobrej odporności na choroby
lnu i suszę. Poza tym uzyskanie korzystnego dla celów żywnościowych składu
kwasów tłuszczowych w odniesieniu do tradycyjnych odmian [Burczyk H., Praczyk M., Kozak J. 2009].
Materiał wyjściowy dla przygotowania form rodzicielskich stanowiły wartościowe odmiany pochodzące z Kanady, Anglii i USA oraz kolekcji krajowej zgromadzonej w Banku Genów IWN&RZ. Schemat programu hodowlanego obejmował:
krzyżowanie dialleliczne materiałów wyjściowych, ocenę i selekcję mieszańców,
homozygotyzację oraz rozmnażanie wybranych pojedynków i porównywanie rodów w doświadczeniach hodowlanych. Dobrze zapowiadające się rody testowano
w warunkach prowokacyjnych na ich podatność na choroby i suszę [Burczyk H.,
Andruszewska A., Praczyk M., Byczyńska M., Kozak J., Rajewicz M. 2010].
Prace genetyczne realizowano w szklarni Zakładu Doświadczalnego Pętkowo
a hodowlę i reprodukcję w Zakładzie Doświadczalnym Wojciechów. Doświadczenia hodowlane prowadzono na glebie bielicowej, zalegającej na glinie (kl. IV b),
o pH 5,0-6,0, na stanowisku po zbożach ozimych. Bezpośrednio przed siewem
nasion, zastosowano następujące nawożenie mineralne na ha: N- 30 kg, P2O5 –
40 kg i K2O – 60 kg. Nasiona zaprawione Funabenem wysiewano w ilości 50 kg/ha,
w rzędy co 20 cm. Pielęgnacja w okresie wegetacji roślin polegała na mechanicznym niszczeniu skorupy glebowej i chwastów w miarę zaistniałej potrzeby.
Zbioru roślin dokonywano ręcznie przy pełnej dojrzałości torebek nasiennych.

Wyniki i dyskusja
W doświadczeniach hodowlanych porównywano nową odmianę BUKOZ
z dwoma odmianami OLIWIN i JANTAROL przyjmowanych przez COBORU
jako wzorce. Ważniejsze cechy botaniczne wymienionych odmian ilustruje tabela 1.
Natomiast na rysunku1. przedstawiono ich odporność na choroby z grupy fuzarium oraz na wyleganie. Na uwagę zasługuje bardzo mała podatność odmiany
BUKOZ na patogeny lnu w odniesieniu do porównywanych odmian.
Najlepszy ród hodowlany (nr 135) zgłoszono do oceny COBORU, w wyniku
której wiosną 2009 roku został wpisany do Rejestru Krajowego Odmian pod nazwą BUKOZ.
Wyniki doświadczeń polowych uzyskane w Stacjach COBORU, przedstawione
w tabeli 2. wskazują na wyższe o 25 % plony nasion i 17 % plony słomy odziarnionej w porównaniu do odmian wzorcowych.
Zawartość i plony oleju oraz udział podstawowych kwasów tłuszczowych
przedstawiono w tabeli 3. Uzyskane wyniki wskazują, że nasiona odmiany BUKOZ

124

Henryk Burczyk, Marcin Praczyk, Józef Kozak, Grażyna Silska

zawierają mniej oleju od odmian o złotych nasionach. Jednak plon oleju jest
o 18 % wyższy w odmianie BUKOZ od odmian kontrolnych. Natomiast udział
ważniejszych kwasów tłuszczowych w oleju nie odbiega w odmianie BUKOZ od
klasycznych odmian uprawianych w praktyce rolniczej.
W hodowli zachowawczej odmiany BUKOZ, wysiłek hodowców będzie skierowany na dalsze poprawianie wydajności nasion z jednostki powierzchni oraz
dobrej odporności na patogeny lnu i suszę. Poza tym, na zwiększanie zawartości
oleju w nasionach oraz poprawianie składu kwasów tłuszczowych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia ludzi.
Na zakończenie trzeba podkreślić, że w warunkach nadprodukcji zbóż i trudności ich zbytu po opłacalnych cenach oraz wzrostu zapotrzebowania na siemię
lniane, uprawa lnu oleistego może być alternatywą dla poprawiania opłacalności
w rolnictwie. Potwierdzeniem jest orientacyjna kalkulacja uprawy lnu oleistego
w porównaniu z uprawą paszowego jęczmienia jarego, przedstawiona w tabeli 4.
Uzyskane liczby wskazują na dwukrotnie większe przychody z produkcji nasion
lnu oleistego od jęczmienia jarego.
Poza tym istnieje jeszcze możliwość dalszego zwiększania dochodu poprzez
pozyskiwanie oraz zbyt oleju lnianego i makuchu na cele żywnościowe – najlepiej
w ramach grupy producentów. Natomiast słoma odziarniona może stanowić źródło krótkiego włókna, wykorzystywanego dla różnego rodzaju wyrobów włókienniczych lub kompozytowych.
Tabela 1

Wybrane cechy botaniczne porównywanych odmian lnu oleistego
w latach 2007-2008 (Z.D. Wojciechów)

Odmiany
Oliwin
Jantarol
Bukoz

Barwa kwiatów

Barwa nasion

Wysokość roślin (cm)

fioletowa

złota

58

biała

złota

60

niebieska

brązowa

58

Tabela 2
Plony porównywanych odmian lnu oleistego w latach 2007-2008
(wg COBORU)
Odmiany

Plony słomy odziarnionej
dt/ha

wzgl.

Plony nasion
dt/ha

Masa 1000 nasion
wg

34,0

Jantarol

40,8

Bukoz

43,9

117

24,3

125

7,30

96,0

3,8

–

2,6

–

–

–

NR (0,05)

19,6

100

7,80

wzgl.

Oliwin

100

19,1

wzgl.

7,40

100
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Tabela 3
Plony i zawartość oleju w nasionach (wg COBORU) oraz skład wybranych
kwasów tłuszczowych w latach 2007-2008 (wg IWN&RZ)
Olej w nasionach
Plony
Zawartość
w%
dt/ha
wzgl.

Odmiany
Oliwin

9,51

Jantarol

9,33

Bukoz

11,1

100
118

Skład kwasów tłuszczowych w oleju (%)
linolenowego

linolowego

oleinowego

49,8

57,3

16,5

16,3

47,6

60,9

14,7

17,1

45,7

60,2

14,9

15,1

Orientacyjne przychody z uprawy lnu oleistego i paszowego
jęczmienia jarego z 1 ha w 2009 roku.x)
Rodzaje przychodów

Len oleisty

Tabela 4

Jęczmień jary - paszowy

Przychody za:
nasiona

20 dt x 200 PLN= 4 000 PLN/ha

= 60 dt x 35 PLN = 2 100 PLN/ha

słomę

40 dt x 20 PLN = 800 PLN/ha

= 30 dt x 10 PLN = 300 PLN/ha

Razem

= 4 800 PLN/ha

= 2 400 PLN/ha

x) W tabeli przyjęto tylko przychody za zebrane plony, zakładając podobny
poziom nakładów na wykonanie zabiegów agrotechnicznych obu gatunków roślin.

Rysunek 1
Odporność na fuzariozę i wyleganie porównywanych odmian lnu w skali 1-9
w latach 2007/08 (Z.D. Wojciechów)

9- maksymalna odporność
1- całkowite porażenie lub wylegnięcie roślin
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Wnioski
1. W latach 2007 – 2008 plony odmiany BUKOZ były wyższe od plonów odmian Oliwin i Jantarol: nasion o 25 %, a słomy odziarnionej o 17 %.
2. Odmiana BUKOZ charakteryzuje się większą odpornością na choroby lnu
od wyżej wymienionych dwóch odmian wzorcowych.
3. Badania zawartości oleju w nasionach, potwierdziły nieco gorsze zaolejenie nasion brązowych niż złotych. Jednak plon oleju z jednostki powierzchni jest o 18 % wyższy u odmiany BUKOZ od pozostałych dwóch odmian,
z uwagi na wyższy plon nasion.
4. Przydatność technologiczna lnu oleistego odmiany BUKOZ przy plonach
>20,0 dt/ha nasion, jest dwukrotnie wyższa od paszowego jęczmienia jarego
(wg cen z 2009 roku). Dlatego może być alternatywą w odniesieniu do uprawy zbóż jarych, dla poprawiania bioróżnorodności w zmianowaniu roślin
i rentowności produkcji rolniczej na terenach wiejskich.
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KILKA SŁÓW O SLOW FOOD
Zakupy żywności to konieczność. Czy wiemy jednak, co zamawiamy, czy
też wkładamy do sklepowego koszyka? To ważne pytanie niestety zadaje sobie
niewielu z nas. Informacji o produktach na etykiecie poszukuje jedynie co piąty Polak. Jakość żywności w Polsce się pogarsza. Kontrole Inspekcji Handlowej
wskazują, że nieprawidłowości w zakresie mięsa i jego przetworów to 17,7% ogółu
produktów; nieprawidłowości dotyczące mleka i jego przetworów to 19,4% ogółu
produktów. Jedną z podstawowych przyczyn tych nieprawidłowości są niezgodności rzeczywistego składu z deklaracją producenta1. W tej sytuacji jesteśmy zatem zakładnikami przemysłu. A przecież od tego, jak się odżywiamy, zależy nasze
zdrowie i kondycja. Stąd problemem są nadwaga i otyłość oraz gwałtowny wzrost
liczby osób cierpiących na choroby cywilizacyjne.
Nasze czasy, często określane są jako czasy podporządkowane cywilizacji przemysłowej i zniewolone przez szybkość życia. W imię produktywności, szybkość
życia zmieniła nasz sposób bycia i zagraża naszemu otoczeniu oraz krajobrazowi. To właśnie szybkość naszego życia zdominowała wiele aspektów organizacji
społeczeństwa i w konsekwencji przenosi się także na sferę konsumpcji regulując
sposób spożywania przez nas posiłków (przejawem tego są m.in. fast food’y). Ludzie coraz częściej spożywają w biegu. Gorąca kanapka w barze za rogiem, dania
odgrzewane w mikrofalówce stają się codziennością. Nie dbamy o jakość pożywienia, nie mamy czasu delektować się posiłkiem.
Tymczasem na świecie istnieją miliony gatunków warzyw, a dziś dziesięć
z nich stanowi 90% światowej produkcji rolniczej. Znikają z biosfery bezpowrotnie różne gatunki roślin i zwierząt. Dobrze widać to na przykładzie regionalnych
produktów i potraw, będących przecież ważną, ale i najbardziej chyba ulotną częścią naszej kultury materialnej. Dla wielu ludzi to nieważne, ale ludzka kultura,
kultura narodu opiera się na wielu różnych filarach i nie należy ograniczać jej
wyłącznie do sztuk wizualnych czy zabytków architektury2.
1 Badania TNS OBOP na zlecenie UOKiK, Warszawa, 2007.
2 Carlo Petrini, Slow Food – Prawo do Smaku, Warszawa, 2007.
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Nieustępliwa obrona spokojnej materialnej przyjemności jest jedynym sposobem przeciwstawienia się globalnemu szaleństwu szybkości – obsesji współczesnego świata. Idea Slow Food to protest przeciw przyśpieszeniu współczesnego
świata. Nie bez powodu symbolem ruchu Slow Food jest ślimak –istota ze swej
natury powolna, a więc zupełnie niepasująca do współczesnego świata, która wyraża pragnienie uspokojenia upływu czasu, przeciwdziałania pewnym złym nawykom, teraźniejszym i przyszłym.
Nasza obrona powinna zacząć się przy stole ze Slow Food’em, ruchem nie tyle kulinarnym, co kulturalnym. Odkrywanie smaków zamiast biernego ich przyjmowania - to sposób bycia, lansowany przez Slow Food. Odkryjmy na nowo smaki i uroki
kuchni regionalnej oraz uwolnijmy się spod niszczącego wpływu fast food’ów.
Slow Food dzisiaj to organizacja, typu non-profit, i jednocześnie ruch społeczny skupiający osoby zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów świata i związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych
i metod prowadzenia gospodarstw, charakterystycznych dla tych regionów. Idea
ruchu zawarta w Manifeście Slow Food3 niesie bardzo jasne przesłanie:
Slow Food to międzynarodowy ruch dla obrony prawa do smaku. Zbyt często zapominamy o jednej z podstawowych wartości egzystencji, jaką jest - dobrze
rozumiana - zmysłowa przyjemność. Przyjemność, jaką daje chwila wytchnienia,
odpoczynku, spokoju, wreszcie przyjemność ze smakowania, zarówno dobrego
jedzenia, jak i po prostu głębi i różnorodności życia. Slow Food to nie tylko tradycyjna, naturalna żywność, to również pewnego rodzaju filozofia bycia, która
zachęca nas do zwolnienia tempa życia.
Żywność w stylu slow food jest to żywność nisko przetworzona, wytwarzana metodami tradycyjnymi z całkowitym pominięciem zaawansowanych technologii produkcji żywności. Dlatego właśnie organizacja Slow Food wspiera małych wytwórców dobrej żywności. Przemysł spożywczy zgodny z ideą Slow Food nie dopuszcza
pewnych nienaturalnych metod obróbki (np. działania wysokim ciśnieniem), nie
dopuszcza także stosowania sztucznych dodatków, barwników, aromatów, konserwantów, zamienników, polepszaczy smaku i zapachu. Metody wykorzystywane
w technologiach akceptowanych przez Slow Food to tylko metody tradycyjne (np.
naturalne wędzenie, duszenie, marynowanie, dojrzewanie, wyciskanie) a wszystkie
surowce używane w produkcji muszą pochodzić także z produkcji naturalnej. Taka
żywność ma nie tylko unikalny smak i zapach, ale też duże wartości odżywcze. Zwolennicy Slow Food podkreślają, że żywność powstająca bez silnej interwencji człowieka zachowuje substancje biologicznie czynne, które chronią przed chorobami,
wzmacniają siły obronne i odmładzają.
Produkcja żywności i Gastronomia w rozumieniu Slow Food, powinna być
oparta o produkty:
3 www.slowfood.pl
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• Dobre - produkty absolutnie smaczne i wyjątkowe pod względem organoleptycznym,
• Czyste - produkowane naturalnie w limitowanej ilości przez niewielkie
przetwórnie i gospodarstwa rolne,
• Etyczne - dystrybuowane zgodnie z zasadą fair trade i moralne wobec pracowników, klientów, kontrahentów oraz wobec otoczenia: środowiska czy
lokalnych społeczności.
Ruch Slow Food powstał we Włoszech. Włoskie Stowarzyszenie Slow Food zostało założone w 1986 roku, w Barolo. Dzisiaj ruch Slow Food istnieje praktycznie
na całym świecie. W ciągu lat swego istnienia Slow Food z małego regionalnego
ruchu rozrósł się i przekształcił w ruch międzynarodowy, zrzeszający ponad 100
tysięcy członków, zrzeszonych w 1.300 conviviach w 132 krajach na wszystkich
kontynentach4. To samo w sobie doskonale świadczy o potrzebie istnienia takiej
organizacji i filozofii, jaką się kieruje.
Międzynarodowy Ruch dla Ochrony Prawa do Przyjemności Slow Food, którego biura znajdują się we Włoszech, w niewielkiej miejscowości Bra w południowym Piemoncie, rozpoczął swą działalność w Paryżu w 1989 roku. Od początku
Slow Food zajął się szeroko rozumianą ochroną oraz wspieraniem niewielkich regionalnych producentów żywności - szczególnie żywności oryginalnej, produkowanej w sposób niespotykany w innych miejscach na świecie. Ochroną żywności
tradycyjnej, zdrowej i niestety zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz bardziej
natarczywej ekspansji tego, co na całym świecie znane jest jako fast food.
Głównymi punktami programu Międzynarodowego Ruchu Slow Food5 są:
• Ochrona i promocja lokalnych i tradycyjnych sposobów produkcji żywności.
• Kupowanie żywności lokalnej produkcji z użyciem tradycyjnych metod wytwarzania.
• Organizowanie:
– banków nasion w celu zachowanie naturalnej różnorodności upraw,
– niewielkich wytwórni żywności,
– obchodów dni lokalnej kuchni dla chronionych regionów produkcyjnych.
• Edukacja:
– smaku zwłaszcza wśród dzieci
– konsumentów o ukrytym ryzyku spożywania fast-food,
– lokalnych społeczności o ukrytym ryzyku agrobiznesu i farm przemysłowych,
– społeczności o ryzyku upraw monokulturowych i opieraniu się na zbyt
jednolitych genetycznie źródłach upraw,
4 www.slowfood.com
5 www.slowfood.com
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• Lobbing:
– na rzecz zmian w polityce rolnej, mających na celu wsparcie dla farm
organicznych,
– przeciw genetycznym modyfikacjom żywności,
– przeciw używaniu pestycydów,
– różnorodne programy polityczne wspierające rodzinne farmy.
Międzynarodowy Slow Food realizuje się poprzez kilka światowych programów takich jak:
1. Wydawnictwo Slow Food (Slow Food Editore), specjalizujące się w publikacjach z dziedziny turystyki, żywienia i winiarstwa. Wydaje także w pięciu językach (po włosku, angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku) magazyn
Slow, który nazwany jest „zwiastunem smaku i kultury”.
2. Fundacja Obrony Bioróżnorodności Slow Food, która wspiera projekty na
świecie, w szczególności w krajach mniej rozwiniętych, gdzie bioróżnorodność oznacza nie tylko poprawę jakości życia, ale rzeczywiste ratowanie życia, społeczności i kultur.
3. Arka Smaku, której celem jest określenie i skatalogowanie produktów i potraw, roślin i zwierząt, które zagrożone są kompletnym zanikiem. Powinniśmy zapewnić przetrwanie zagrożonym (przez brak zainteresowania
przemysłu) gatunkom zwierząt, jadalnych ziół, roślin przyprawowych, zbóż
i owoców, także dziko rosnących. Ratować trzeba produkty oryginalne, tradycyjne i niespotykane w innych miejscach na świecie.
4. Uniwersytet Nauk Gastronomicznych w Pollenzo, który jest międzynarodowym centrum badań i edukacji w zakresie odnowy metod rolnictwa, ochrony różnorodności biologicznej, ekologicznej i budowania nowych relacji
między gastronomią i naukami rolniczymi.
5. Targi Sera (Cheese) - odbywająca się co dwa lata wystawa najlepszych na
świecie serów. Promują producentów, którzy łączą jakości produktu z poszanowania środowiska naturalnego. Promują produkty, które są trudne do
kupienia, gdyż są wykonane w bardzo małych ilościach, pochodzą z daleka
lub wykorzystują nietypowe technik i surowce.
6. Terra Madre organizowana równolegle z Międzynarodowym Salonem Smaku (Salone del Gusto) - światowy kongres, którego kolejna edycja odbędzie
się właśnie w październiku 2010 roku. Terra Madre jest spotkaniem ludzi
z całego świata kultywujących, wytwarzających, przetwarzających, handlujących i prowadzących gastronomię, którzy dążą do wzmocnienia lokalnych, tradycyjnych i zrównoważonych modeli produkcji. Poprzednia Terra
Madre, w 2008 r., zgromadziła w Turynie 1.650 przedstawicieli społeczności
ze wszystkich pięciu kontynentów, 4.000 rolników, hodowców i producentów żywności ze 153 krajów, 800 kucharzy, 300 wykładowców i przedstawicieli uczelni, 1.000 studentów.
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7. Stoły Przyjaźni, których celem jest praca charytatywna w miejscach, gdzie
o przyjemność trudno, takich jak Brazylia, była Jugosławia czy regiony
zniszczone przez trzęsienia ziemi.
8. Edukacja Smaku - cały ruch Slow Food poświęca wiele energii na to, co nazywamy Edukacją Smaku. Wiele conviviuów organizuje spotkania, degustacje, warsztaty, kursy oraz wydaje materiały informacyjne o smaku.
Targi Sera (Cheese) i Terra Madre wraz z Międzynarodowym Salonem Smaku
(Salone del Gusto) są to najważniejsze duże, światowe imprezy, które organizowane są by wytworzyć społeczną świadomość potrzeby ochrony smaku.
Właśnie przez realizację i udział w takich inicjatywach członkowie Slow Food
lubią określać siebie mianem „eko-gastronomów”, gdyż nasza przyjemność musi
w jakiś sposób być związana właśnie z równowagą, jaką należy utrzymać ze środowiskiem, w którym żyjemy.
Struktura organizacyjna ruchu opiera się na tzw. conviviach, zrzeszeniach
osób myślących podobnie, podobnie czujących i w podobny sposób potrzebujących przyjemności ze smakowania - mających wspólny cel: zapewnić sobie i nam
wszystkim możliwość pełnego czerpania i korzystania z odkryć kulinarnych całej
ludzkości. Convivia są praktycznie niezależne i prowadzone przez demokratycznie wybierane władze. To właśnie convivia rozwijają i promują ruch przez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń i innych inicjatyw w swoim regionie, ze
szczególnym uwzględnieniem edukacji smaku. Podczas gdy każde convivium ma
pełną swobodę w wyborze i organizacji własnych inicjatyw, to musi jednak działać zgodnie z wartościami wyrażonymi w Statucie Międzynarodowym, a także
promować na poziomie lokalnym, projekty i działania, które zawierają podstawowe wartości i cele ruchu.
W Polsce Slow Food zaprezentował się w 2002 roku, kiedy to powstało pierwsze polskie convivium w Krakowie. W 2004 roku powołano krajową reprezentację ruchu, Stowarzyszenie Slow Food Polska z siedzibą w niewielkiej miejscowości
Łazy pod Krakowem. Obecnie w Polsce działa, lub rozpoczęło działalność 8 conviviów: w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi, w Trójmieście, na Wigrach, w Wielkopolsce, w Grucznie (kujawsko-pomorskie) i na Dolnym Śląsku.
Slow Food Polska, rozwija edukację smaku i działa na rzecz ochrony tradycyjnych polskich produktów spożywczych i ich wytwórców. Odkrywamy oryginalne
produkty, które powoli wychodzą z cienia, jednak i tak dla większości z nas są one
jeszcze praktycznie nieznane.
W Polsce mamy dość szczególną sytuację w zakresie rozwoju ruchu Slow Food.
Przez wiele lat, z przyczyn ustrojowych, niszczono kulturę regionalną i przejawy
jej odrębności. Przez lata od Przemyśla do Szczecina wypiekano taki sam chleb.
W całym kraju produkowano kiełbasę śląską i podwawelską i nikt nie zastanawiał
się dlaczego. Mało kto zastanawiał się także z jakich surowców są te produkty
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robione. Sytuacja jest trudna, ale nie wszystko zostało zniszczone, o czym mogą
świadczyć produkty już rekomendowane w polskiej Arce Smaku. Na szczęście
pojawiają się w Polsce miejsca, w których można dostać lub gdzie są serwowane
prawdziwe, polskie produkty regionalne.
Jeżeli w Polsce powszechne są fast-foody niech będzie więc i Slow Food.
To idea, która wymaga poparcia wielu właściwych ludzi, którzy pomogą rozwijać, także w Polsce, ten (powolny) międzynarodowy ruch, mający za symbol
małego ślimaka.
Niestety, w dzisiejszych czasach trudno żyć w tempie ślimaka. Przytłacza nas
ogrom pracy zawodowej, zaległe sprawy, obowiązki domowe, dzieci, wnuki, rodzina… A doba, to doba, tylko 24 godziny.
Jeśli więc ciężko Ci być „slow” na co dzień, postaraj się wybrać do tego choć
jeden dzień w roku. Warto.

e-mail: m_gasiorowski@neostrada.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej”. Zofia Winawer, Henryk Wujec. Wydawca: Fundacja dla Polski, Warszawa
2010, s. 174.
W Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 1 maja 2004 r., został wypracowany system certyfikowania i znakowania produktów spożywczych najwyższej
jakości o charakterystycznych cechach wynikających z kultury i specyfiki regionu,
w którym dany produkt jest wytwarzany. Produkty posiadające znaki unijne cieszą
się międzynarodowym uznaniem, są sprzedawane po znacznie wyższych cenach niż
podobne produkty, które tych znaków nie posiadają. W wielu przypadkach ich jakość i renoma są ważnymi atutami dla rozwoju regionu, bowiem produkty tradycyjne i regionalne, poza korzyściami finansowymi, pozwalają zbudować i rozwijać stałą
współpracę między producentami, samorządami, konsumentami czy światem nauki,
przyczyniając się tym samym do zbliżenia wsi do miasta i rozwoju terenów wiejskich.
Komisja Europejska, chcąc promować we Wspólnej Polityce Rolnej wytwarzanie
produktów spożywczych wysokiej jakości, uruchomiła specjalne programy wsparcia
dla producentów takiej żywności.
Niniejsza publikacja przedstawia zagadnienia produkcji i promocji produktów
regionalnych i tradycyjnych, pragnąc zachęcić producentów do uczestniczenia w europejskim systemie jakości żywności. Znaleźć w niej można informacje dotyczące
wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów regionalnych i tradycyjnych, zarejestrowanych bądź będących w trakcie rejestracji w Komisji Europejskiej produktów,
które otrzymały wprowadzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego
oraz Związek Województw RP znak Jakość Tradycja, oraz umieszczonych na krajowej
Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ponadto poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące przeprowadzenia
procesu rejestracji produktów w UE i w krajowym systemie certyfikacji, przytacza
najważniejsze akty prawne z tego zakresu, przytaczając praktyczne wyjaśnienia i interpretacje. Autorzy opracowania wskazują też na korzyści wynikające z wytwarzania
produktów wysokiej jakości, także w przypadku produktów regionalnych i tradycyjnych. Podkreślają wielokrotnie, że kluczem do prawidłowego rozwoju produktu wysokiej jakości jest utworzenie grupy producentów. Omawiają cele organizowania się
w grupy, opisane formy prawne, jakie może grupa przyjąć i konsekwencje dokonanego wyboru. Dla potwierdzenia przytaczają konkretne przykłady organizowania się
polskich producentów rolnych w grupy w kontekście ubiegania się o europejski znak
jakości dla produktów tradycyjnych i regionalnych i ich funkcjonowania w ramach
systemu.
Publikacja skierowana do producentów wytwarzających produkty tradycyjne i regionalne lub tych, którzy zamierzają taką działalność rozpocząć jak i do konsumentów, którzy zainteresowani są znaczeniem produktów tradycyjnych dla smaku, zdrowia oraz zachowania i korzystania z bioróżnorodności
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1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy
doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych
z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek
w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem
wydania (podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
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7.
8.
9.
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przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły,
punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych
narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także
przed i za odnośnikiem cyfrowym.
Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane będą pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy prosimy
o złożenie pisemnego zastrzeżenia w momencie składania artykułu do Redakcji.
Brak zastrzeżenia będzie przez Redakcję traktowany równoznacznie ze zgodą Autora na zamieszczenie artykułu w internecie.

