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P r z e d m o w a

Praca ta jest kontynuacją pracy poprzedniej, wydanej drukiem w serii: 
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH*. Jest niejako 
drugą częścią większej całości. O ile w części pierwszej uwaga skierowana 
była na przemiany ustrojowe w okresie transformacji i na założenia polityki 
społeczno-gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 
roku 2000, to w części drugiej czyli w tej pracy, akcent położony jest na 
rynki głównych produktów rolnych i ich przemiany w zaawansowanym już 
stadium transformacji ustrojowej, a więc w latach 1994 -1996. Podobnie jak 
w części pierwszej rozpatrywane są tutaj wzajemne relacje między podażą 
żywności a popytem na nią, które odzwierciedlają do pewnego stopnia 
stosunki społeczne między producentami a konsumentami żywności. Stąd 
duża uwaga skierowana jest na układy cen skupu produktów rolnych i cen 
detalicznych żywności.

Handel zagraniczny produktami rolno - spożywczymi znalazł także swe 
miejsce w końcowej części pracy. Traktowany jest jako uzupełnienie rynku 
krajowego, jak dotąd bowiem, taka jest jego rola. Być może w dalszych 
latach transformacji handel zagraniczny znajdzie inną rolę, tzn. większa część 
produkcji rolnej w Polsce będzie wytwarzana z przeznaczeniem na eksport.

Ponieważ kraj nasz wyraża zdecydowaną wolę wejścia do struktur Unii 
Europejskiej, przeto ostatni rozdział pracy poświęcony jest polityce rolnej, 
takiej jaka ona jest i jaka być powinna realizowana w latach najbliższych, aby 
polskie rolnictwo było jak najlepiej przygotowane do spodziewanego 
stowarzyszenia.

Dużą pomocą w pisaniu tej pracy była współpraca Autora z Agencją 
Rynku Rolnego od początku jej powołania i istnienia, czyli od czerwca 
1990 r. Agencja kształtuje swą działalność interwencyjną na rynku

*  Eugeniusz Gorzelak, Rolnictwo polskie przed i w trakcie transformacji ustrojowej 
(studium przemian w sytuacji ekonomicznej), Prace i Materiały 
IRG SGH, Nr 44, Warszawa 1995, s. 150
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podstawowych produktów rolnych w trudnych warunkach przemian 
ustrojowych, zbiera doświadczenia i wprowadza je w życie. Będąc wdzięczny 
za możność współuczestniczenia w tych procesach, wyrażam nadzieję, że 
byłem również w stanie mieć w nich swój osobisty udział.

# ;'•  '-X

Uważny Czytelnik pracy z łatwością zauważy, jak wiele materiałów 
statystycznych i wyrażanych poglądów pochodzi z dużej już serii Raportów 
dotyczących poszczególnych rynków rolnych w Polsce, tworzonych we 
współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencji 
Rynku Rolnego i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
Mrówcza praca głównie naukowych pracowników lERiGŻ pozwoliła na 
pogłębienie naszej wiedzy o zachodzących procesach w rolnictwie i w całym 
społeczeństwie. Współuczestnicząc w końcowej fazie tworzenia tych 
Raportów, Autor miał możność skorzystania z tej głębokiej wiedzy, za co jest 
serdecznie wdzięczny całemu zespołowi ekspertów.

Niech mi wolno będzie na zakończenie podziękować Dyrekcji i Zespołowi 
pracowników Instytutu Rozwoju Gospodarczego za współpracę w pisaniu i 
wydaniu tej pracy. Szczególna wdzięczność należy się p. Agnieszce 
Danelczyk, która poświęciła wiele uwagi technicznemu opracowaniu i 
wydaniu tej pracy.

A u t o r



ROZDZIAŁ I

SYTUACJA EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH 
W OKRESIE TRANSFORMACJI

1. Dochody realne ludności w gospodarstwach indywidualnych

Lata dziewięćdziesiąte, to jeden z najbardziej burzliwych i niekorzystnych 
okresów dla polskiego rolnictwa. W pierwszych dwóch latach tego okresu 
dokonał się bardzo głęboki spadek dochodów ludności rolniczej. Najgłębszy 
pod tym względem okazał się 1990 r., w którym dochody realne rolników w 
gospodarstwach indywidualnych obniżyły się do 48,6% poziomu 1989 r. 
(tabela 1).

Tabela 1
Dynamika dochodów realnych w gospodarstwach indywidualnych

Wyszczególnienie 1989 1990 1991 1992

rok poprzedni = 100 1980 « 100 1989 = 100

Ogółem 113,6 48,6 73,9 101,6 42,6 36,5

W tym przeznaczone na:

Spożycie, przyrost 
zasobów i inne wydatki

114,8 48,5. 82,9 115,7 50,8 46,5

Budownictwo
mieszkaniowe

88,1 91,0 64,2 88,5 44,3 51,7

Inwestycje związane 
z produkcją

87,5 70,9 34,9 79,1 21,9 19,6

Źródło: RS GUS, 1993, s. 340, t. 28(40) i przeliczenia własne (ostatnia rubryka).

Z powodu braku źródeł nie podajemy tutaj danych liczbowych dla całej 
ludności rolniczej, tzn. obejmującej również ludność zatrudnioną w 
b. Państwowych Gospodarstwach Rolnych i w Rolniczych Spółdzielniach 
Produkcyjnych, wiadomo jednak, że losy ludności, szczególnie w PGR, były
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i są nadal znacznie gorsze. Bardzo duża jej część żyje obecnie w bardzo 
trudnych warunkach życiowych. Dotyczy to szczególnie województw 
północnych i zachodnich. Druga uwaga odnosi się do postępowania 
Głównego Urzędu Statystycznego, który w  następnych rocznikach zaprzestał 
publikowania analogicznych (jak tab. 1) danych i który w dziale XI, s. 204 
wyjaśnił: "W związku ze zmianą metodologii oraz weryfikacją danych 
źródłowych przedstawione w dziale informacje różnią się od publikowanych 
w poprzednich edycjach Rocznika Statystycznego."

Jak już od dawna wiadomo, ludność rolnicza chroni najbardziej 
osiągnięty wcześniej poziom spożycia. Widoczne to także było w 
omawianych latach. Chronienie spożycia i wydatków na budownictwo 
mieszkaniowe spowodowało gwałtowny spadek wydatków bieżących i na 
inwestycje związane z produkcją.

Innym źródłem informacji o dochodach rolniczych są badania budżetów 
rodzinnych prowadzone przez GUS. Na ich podstawie Biuro d/s Wsi, 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Centralnego Urzędu Planowania podało 
dane o dochodach zilustrowane w tabeli 2.

Tabela 2
Dochody realne w gospodarstwach chłopskich

Wyszczególnienie . 1990 1991 1992 1993 1994 1994/89

Rok poprzedni = 100 62,0 84,2 101,8 100,1 99,8 53,1

Źródło: CUP, Biuro d/s Wsi, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ocena sytuacji 
produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw indywidualnych w latach 1990 • 1994, 
s. 15, Warszawa, czerwiec 1995.

Spadek dochodów w gospodarstwach chłopskich jest tutaj znacznie 
płytszy, aniżeli w  tabeli 1, niemniej kierunkowo tożsamy, tzn. najgłębszy w 
1990 r., głęboki również w 1991 r. Trzeba jednak pamiętać, że badania 
budżetów rodzinnych dotyczą ograniczonej liczby respondentów a nie ogółu 
gospodarstw rolnych. Np. w 1993 r. objęły one tylko 2 579 gospodarstw 
domowych rolników (RS GUS 1994, s. 235).

Aby zilustrować różnice liczbowe pochodzące z obu wspomnianych 
źródeł, podana została tabela 3.

8



Tabela 3
Wskaźniki dynamiki dochodów w gospodarstwach chłopskich 

w latach 1990 - 1994

W yszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994

Dane rocznika GUS 1993 
rok poprzedni = 100 
1989 = 100

48.6
48.6

73.9
35.9

101,6
36,5

100,0a
36,5

100,0a
36,5

Dane z badań budżetów 
rodzinnych GUS 
rok poprzedni = 100 
1989 r. = 100

62,0
62,0

84.2
52.2

101,8
53,1

100,1
53,2

99,8
53,1

a Przyjęta została hipoteza stabilizacji dochodów w latach 1993 - 1994.

Źródło: dane liczbowe tabel 1 i 2.

W 1994 r. poziom dochodów ludności w gospodarstwach rolnych był 
dużo niższy aniżeli w 1989 r. W zależności od źródła wskaźnik dynamiki 
można ocenić w granicach od 36,5 do 53,9%.

2. Spadek dochodów ludności rolniczej

Wiadomo, że całe społeczeństwo polskie obniżyło swe dochody w 
okresie transformacji, zwłaszcza w latach 1990 - 1991. Prawdopodobnie 
jednak w różnym stopniu w poszczególnych jego grupach, jak również z 
odmienną dynamiką przebiegu. Ilustruje to tabela 4, pochodząca również z 
publikacji CUP.

Tabela 4
Relacja dochodów rodzin rolniczych do pracowniczych 

(pracownicze = 100)

1990 1991 1992 1993 1994

85,8 71,4 71,3 78,1 77,7

Okazuje się, że głębia spadku dochodów ludności w gospodarstwach 
rolnych była największa w latach 1991 - 1992 bezwzględnie, jak również 
względnie w porównaniu-z ludnością nierolniczą. W latach 1993 - 1994
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wystąpiła lekka poprawa względnej sytuacji dochodowej ludności rolniczej 
w porównaniu z ludnością nierolniczą. Na podstawie badań koniunktury 
prowadzonych w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH można stwierdzić, 
że ta tendencja względnej poprawy utrzymuje się również w 1995 r.

3. Przyczyny spadku dochodów ludności rolniczej

Jedną z przyczyn głębokiego spadku dochodów rodzin rolniczych było 
zmniejszenie produkcji rolniczej, zwłaszcza w latach nieurodzaju, tzn. w 1992 
i 1994 r. (tabela 5).

Tabela 5
Dynamika wartości produkcji globalnej w cenach stałych 

rok poprzedni = 1 0 0

W yszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1994
1989

Całe rolnictwo 97,8 98,4 87,4 101,4 92,7 79,1

W tym:

gospodarstwa indywidualne 97,2 100,2 91,8 104,9 95,0 89,1

produkcja roślinna 99,0 97,7 82,7 122,4 86,1 84,3

produkcja zwierzęca 94,8 102,8 100,8 90,7 104,7 93,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikacji CUP; załącznik 1.

Znaczące obniżenie produkcji roślinej miało miejsce w 1992 r. (wskaźnik 
zmian rocznych - 82,7%) oraz w 1994 r. (86,1 %). Odmiennie zachowała się 
produkcja zwierzęca, której spadek wystąpił w 1 993 r., w wyniku mniejszej 
bazy paszowej głównie dla trzody chlewnej. Permanentnie jednak, z roku na 
rok obniżało się w rolnictwie pogłowie bydła zwłaszcza krów, owiec i koni. 
Wskaźnik dynamiki spadku liczby krów dla 1995 r. wynosił 74,6% poziomu 
z 1986 - 1990 r., owiec 19,2% i koni 55,0%.

Jakkolwiek zmniejszenie produkcji było przyczyną spadku dochodów 
rodzin rolniczych, to jednak większy wpływ na ten spadek miały bardzo 
niekorzystne dla rolnictwa relacje (nożyce) cen (tabela 6).
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Tabela 6
Dynamika cen towarów i usług w latach 1989 - 1994

Wyszczególnienie Rok poprzedni = 1 0 0 1994

1990 1991 1992 1993 1994
1989

Ceny towarów i usług 
nabywanych przez rolników

764,3 173,0 138,9 136,1 126,2 3 154,5

Ceny produktów 
sprzedawanych przez rolników

378,7 129,4 159,8 132,6 137,1 1 423,6

Wskaźnik relacji cen 
ceny sprzedaży/certy kupna

49,5 74,8 115,0 97,4 108,6 45,1

Źródło: CUP, Biuro d/s op. cit., s. 14.

Okazuje się, że najmniej korzystnym był 1990 r., kiedy otwarte zostały 
granice państwa dla dotowanego w krajach Zachodu importu żywności, 
wskutek czego wystąpiła w kraju duża nadwyżka jej podaży nad 
zmniejszonym popytem ze strony gwałtownie zubożałego społeczeństwa, w 
wyniku wprowadzenia w życie tzw. planu Balcerowicza. Ta sytuacja 
przeniosła się również na 1991 r. (wskaźnik roczny - 74,8%). W całym 
okresie wskaźnik relacji cen sprzedaży produktów rolniczych do cen kupna 
dóbr i usług nabywanych przez ludność rolniczą wynosił w 1994 r. 45,1 % 
poziomu analogicznego wskaźnika w 1990 r. przyjętego za 100. Można 
dodać, że w 1995 r. relacje tu opisywane nie uległy dużym zmianom, 
jakkolwiek wystąpiła lekka poprawa, co może uwidocznić przyszła ocena 
przebiegu zjawisk.

W ostatnich kilku latach wystąpiła znaczna zmiana w strukturze 
dochodów ludności w gospodarstwach rolnych (tabela 7).

Tabela 7
Struktura dochodów gospodarstw indywidulanych

Wyszczególnienie 1989 1990 1991 1992 1993

Dochody z gospodarstwa rolnego 89,7 85,0 78,0 77,2 72,8
Świadczenia społeczne 8,2 11,8 18,2 19,4 20,7
Dochody z pracy 1,3 1,6 2,4 2,5 0,5
Inne dochody 0,8 1,6 1,4 0,9 6,0

Dochody razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: CUP, op. cit., s. 16
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Dużego znaczenia nabrały świadczenia społeczne, które zwiększyły swój 
udział w strukturze dochodów z poziomu około 8% w 1989 r. do około 21 % 
w 1994 r. Ich udział wzrasta dzięki wprowadzonemu w latach poprzednich 
(1962, 1974, 1977 oraz 14 grudnia 1982 r. - Dz. U. nr 40, poz. 268) ustaw 
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. 
Jakkolwiek emerytury i renty rolników są znacząco Tnniejsze aniżeli innych 
grup społecznych, to jednak ich znaczenie rośnie na tle obniżonych 
dochodów z gospodarstwa rolnego oraz w wyniku narastania liczby osób 
biorących świadczenia (głównie przechodzenia na emeryturę osób starszych).

4. Dochody ludności rolniczej w świetle badań koniunktury w rolnictwie

Dochody ludności rolniczej nie są równomierne w ciągu roku. Wynika to 
ze specyfiki produkcji rolniczej, głównie roślinnej. Zamieszczony na następnej 
stronie rys. 1 przekonuje, że skala wahań rocznych ulega jednak 
zmniejszeniu, co prawdopodobnie ma swą przyczynę w narastaniu znaczenia 
produkcji zwierzęcej, której wahania roczne są dużo mniejsze aniżeli produkcji 
roślinnej. Prawdopodobnie również obraz zarysowany na na rys. 1 wynika 
stąd, że ilustruje on wyniki badań koniunktury, prowadzonych w Instytucie 
Rozwoju Gospodarczego SGH od początku 1992 r., wśród około 2500 
gospodarstw, które dostarczają informacje o swej ekonomice. Są to 
gospodarstwa obszarowo większe od przeciętnych w kraju, bardziej 
towarowe, ekonomicznie sprawniejsze, gdyż prowadzone przez rolników na 
ogół młodych i bardziej niż przeciętnie wykształconych. Są podstawy do 
przypuszczenia, że sezonowość przychodów pieniężnych jest w nich bardziej 
równomierna w roku aniżeli w gospodarstwach przeciętnych. Niemniej i w 
nich w miarę upływu lat sezonowość dochodów zmniejsza się.

Rys. 1 przedstawia trzy krzywe. Pierwsza dostarcza informacji o 
przychodach pieniężnych w ciągu roku. Rolnicy stwierdzają, wypełniając 
ankietę, czy ich dochody w danym miesiącu (badania prowadzone są co dwa 
miesiące, w miesiącach: I, III, V, VII, IX i XI) są większe ( + ), czy też 
mniejsze (-) albo równe w porównaniu z miesiącami poprzednimi. Oblicza się 
procentowy udział tych odpowiedzi a następnie saldo procentowe między 
odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Salda te umieszczane są dla 
całej badanej populacji na wykresie, jak to wskazuje oś rzędnych (pionowa). 
W ciągu roku występuje zwykłe prawidłowość, że saldo procentowe
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przyjmuje coraz większe wartości od stycznia lub marca do 1 lipca lub 
września, po czym przyjmuje coraz mniejsze wartości po tym okresie. Waha
nia te powtarzają się corocznie. Ostatnie notowanie wrześniowe z 1995 r. 
było niezwykle optymistyczne, +17,5% i stanowiło różnicę między 39,6% 
odpowiedzi pozytywnych i 22,1% negatywnych (39,6%-22,1% = 17,5%).

Ogólny wskaźnik koniunktury
Rys. 1

Źródło: Biuletyn Nr 23 Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Koniunktura w rolnictwie, 
gospodarstwa indywidualne, wrzesień 1995 r.

Rolnicy pytani są każdorazowo również o prognozę przychodów 
pieniężnych na 3 miesiące naprzód. Np. we wrześniu pytani są o grudzień. 
Badanie wrześniowe dało wynik mniej optymistyczny, saldo bowiem miałoby 
w grudniu wynieść + 8,4% (33,9% - 25,5% = 8,4%). Ani tego wyniku ani 
poprzedniego rys. 1 nie zawiera. Zawiera natomiast wynik z dwóch kolejnych 
badań, lipcowego i wrześniowego. Jest on bardzo optymistyczny, gdyż

■i
wynosi +13% .
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Druga krzywa ukazana na rys. 1 ilustruje tzw. wskaźnik zaufania. Rolnicy 
pytani są od 1 lipca 1993 r. o to, jak zaopatrują się na perspektywę dalszego 
gospodarowania, inaczej mówiąc, jak patrzą w przyszłość: " z zaufaniem", 
co oceniane jest jako wartość + 1, z "obawą" ocena -0,1, czy s,ze strachem" 
- ocena -1. W zależności od procentowego udziału na każdą z tych 
odpowiedzi oblicza się wskaźnik zaufania i jego wartość dla każdego badania 
umieszcza się na wykresie. Już po raz czternasty zanotowana została 
wartość tego wskaźnika. Zależy ona nie tylko od warunków produkcyjno- 
-ekomicznych, lecz także od nastrojów politycznych, jakie aktualnie w kraju 
występują. Jak to pokazuje rys. 1, nastroje panujące wśród rolników nie są 
optymistyczne. Po głęboko ujemnej wartości tego wskaźnika w lipcu 1993 r. 
(-32) nastąpiła szybka poprawa do maja 1994 r. (-6), po czym wartość 
obniżyła się w  lipcu 1994 r. (-16) i po dość wyrównanych wartościach 
oscylujących wokół linii -10 wartość ta wzrosła w lipcu 1995 r. (-5) i dalej 
do -0,9 we wrześniu br. Od marca więc do września poprawiły się nastroje 
rolników, co do przyszłych warunków gospodarowania.

Na podstawie óbu przedstawionych wyżej szczegółowych wskaźników 
oblicza się ogólny wskaźnik koniunktury jako ich syntezę. Nadaje się większe 
znaczenie przychodom pieniężnym ("waga" równa 2) niż wskaźnikowi 
zaufania ("waga" 1) i stąd trzecia krzywa ilustrująca ten ogólny wskaźnik 
koniunktury przebiega bliżej krzywej pierwszej. We wrześniu wskaźnik ten 
przyjął wartość 8 (po zaokrągleniu) gdyż:

( *13) * 2  + M )  _ (+26) + M )  .  (+25) _ 8 
3 3 3

czyli w przybliżeniu oznacza to najwyższą wartość dotąd nie notowaną.

5. Niektóre wyniki badań koniunktury w rolnictwie

Przedstawione dotąd wyniki badań koniunktury pozwalają na pogłębienie 
analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w okresie transformacji, 
zwłaszcza w ostatnich latach 1994 - 1995. Przebieg krzywych na rys. 1 
wskazuje na poprawiającą się koniunkturę od drugiego kwartału 1995 r. 
Wyniki są dość jednoznaczne: następuje zarówno wzrost przychodów 
pieiężnych jak i wzrost wartości wskaźnika zaufania. Poprawia się również 
stan oszczędności, co nie zostało tutaj ukazane, co jednak ma miejsce. Dzięki 
temu rośnie z roku na rok procent gospodarstw, które zdecydowały się

14



podjąć inwestycje budowlane lub też zakupić maszyny rolnicze i inne 
urządzenia (tabela 8).

Tabela 8
Procent gospodarstw podejmujących inwestycje

Rodzaj inwestycji 1993 1994 1995

Maszyny i urządzenia 20 25 36
Budowle 12 17 23

Skłonność rolników do podejmowania inwestycji wykazuje jednoznacznie 
rosnącą tendencję w okresie lat 1993 - 1995.

Na tak zarysowanym tle poprawiającej się koniunktury można postawić 
pytanie, czy dotyczy to wszystkich rolników objętych badaniem, jak również, 
jeśli odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznacznie pozytywna, dlaczego 
jedni rolnicy mają pogląd bardziej optymistyczny a inni bardziej 
pesymistyczny? Można posłużyć się jako punktem odniesienia rodzajem 
patrzenia w przyszłość, czyli wskaźnikiem zaufania w badaniu 
przeprowadzonym w listopadzie 1994 r. Wyniki tego badania zostały 
opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Agencji Rynku Rolnego, Nr 3 (45) 
marzec 1995 r., skąd zostały tutaj zaczerpnięte.

Tabela 9
Rodzaj patrzenia w przyszłość 

w zależności od wielkości gospodarstw

Wielkość gospodarstw Razem
gospodarstw

Rodzina patrzy w przyszłość 
swego gospodarstwa

z ufnością z obawą ze strachem

Przeciętnie w badanym 2 348 286 1 712 350
zbiorze gospodarstw 100,0 12,2 72,9 14,9

Duże 1 589 220 1 171 198
100,0 13,8 73,7 12,5

średnie 690 62 490 138
100,0 9,0 71,0 20,0

Małe 69 4 51 14
100,0 5,8 73,9 20,3
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Tabela 10
Rodzaj patrzenia w przyszłość 

w zależności od wieku kierownika gospodarstwa

Wiek gospodarza Razem
gospodarstw

Rodzina patrzy ; w przyszłość 
swego gospodarstwa

z ufnością z obawą ze strachem

Przeciętnie w badanym 2 422 294 1 769 359
zbiorze gospodarst w 100,0 12,1 73,1 14,8

do 30 239 36 170 33
100,0 15,1 71.1 13,8

31 - 60 2 111 254 1 548 309
100,0 12,0 73,4 14,6

61 i więcej 72 4 51 17
100,0 5,6 70,8 23,6

Optymistyczne patrzenie w przyszłość młodszych wiekowo rolników z 
gospodarstw obszarowo większych ma swoje przyczyny w większych 
przychodach pieniężnych. Oto zestawienie rodzaju patrzenia w przyszłość w 
uzależnieniu od wielkości przychodów pieniężnych:

Tabela 11
Rodzaj patrzenia w przyszłość w zależności 

od wielkości przychodów pieniężnych

Przychody pieniężne 
gospodarstw będą w lutym 
1995 r. w porównaniu z 
listopadem 1994 r.

Razem
gospodarstw

Rodzina patrzy w przyszłość 
swego gospodarstwa

z ufnością z c uawą ze strachem

Przeciętnie w badanym 2 384 290 1 740 354
zbiorze gospodarstw 100,0 12,2 73,0 14,8

Większe 651 108 476 67
100,0 16,6 73.1 10,3

Takie same 875 113 655 107
100,0 12,9 74,9 12,2

Niższe 858 69 609 180
100,0 8,0 71,0 21,0
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Tabela 12
Rodzaj patrzenia w przyszłość 

w zależności od spodziewanej sprzedaży trzody chlewnej

Sprzedaż żywca trzo
dy chlewnej będzie 
w lutym 1995 r. 
w porównaniu z 
listopadem 1994 r.

Razem
gospodarstw

Rodzina patrzy w przyszłość 
swego gospodarstwa

z ufnością z obawą ze strachem

Przeciętnie w badanym 1 863 215 1 384 264
zbiorze gospodarstw 100,0 11,5 74,3 14,2

Większa 794 105 588 101
100,0 19,2 74.1 12,7

Taka sama 659 80 489 90
100,0 12,1 74,2 13,7

Niższa 410 30 307 73
100,0 7,3 74,9 17,8

Tabela 13
Rodzaj patrzenia w przyszłość 

w zależności od spodziewanej sprzedaży mleka

Sprzedaż mleka będzie 
w lutym 1995 r. w porów
naniu z listopadem 1994 r.

Razem
gospodarstw

Rodzina patrzy w przyszłość 
swego gospodarstwa

z ufnością z obawą ze strachem

Przeciętnie w badanym 1 687 176 1 255 256
zbiorze gospodarstw 100,0 10,4 74,4 15,2

Większa 510 67 393 50
100,0 13.1 77.1 9,8

Taka sama 721 82 530 109
100,0 11.4 75,5 15,1

Mniejsza 456 27 332 97
100,0 5,9 72,8 21,3

Większe spodziewane przychody pieniężne rolników znajdują swe 
urzeczywistnienie w większej spodziewanej sprzedaży produktów 
zwierzęcych, zwłaszcza żywca trzody chlewnej i mleka, o czym informują 
tabela 12 i 13. Liczby gospodarstw w nich wyszczególnione są mniejsze od 
liczb zawartych w tabelach 9, 10, 11, ponieważ pominięte zostały
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gospodarstwa, które nie sprzedają w ogóle tych produktów. W badanym 
zbiorze gospodarstw, które nie sprzedają żywca trzody chlewnej jest zwykle 
24,1 %, natomiast w przypadku mleka 27,2%.

Jeszcze raz potwierdza się teza, że dobrze rozwinięta w gospodarstwach 
produkcja zwierzęca czyni je silnym ekonomicznie, zapewnia bowiem większe 
przychody pieniężne. Odbywa się to, mimo, że opłata pojedynczego dnia 
pracy przy produkcji zwierzęcej jest mniejsza niż przy produkcji roślinnej. 
Jednakże o powodzeniu decyduje ogólna liczba dni pracy w roku. Ponadto 
wysoka wydajność pracy przy produkcji własnych pasz podnosi opłatę dnia 
pracy przy produkcji zwierzęcej.

Rzecz charakterystyczna, gospodarstwa optymistycznie patrzące w 
przyszłość zgromadziły w 1994 r. znacznie większą bazę paszową aniżeli 
gospodarstwa o pesymistycznym spojrzeniu na przyszłość mimo nieurodzaju 
w 1994 r.

Tabela 14
Rodzaj patrzenia w przyszłość a wielkość własnej bazy paszowej

Własna baza paszowa 
w 1995 r.w porów
naniu z 1994 r.

Razem
gospodarstw

Rodzina patrzy w przyszłość 
swego gospodarstwa

z ufnością z obawą ze strachem

Przeciętnie w badanym 2 234 261 1 639 334
zbiorze gospodarstw 100,0 11.7 73,3 15,0

Większa 329 63 234 32
100,0 19,1 71,2 9,7

Taka sama 754 104 551 99
100,0 13,8 73,1 13,1

Mniejsza 1 151 94 854 203
100,0 8,2 74,2 17,0

Patrząc na liczby zawarte we wszystkich zamieszczonych tabelach 
można stwierdzić, że grupa gospodarstw patrzących z ufnością w przyszłość 
i osiągająca lepsze wyniki gospodarcze, zawiera się w granicach 13,1 -19,1 
punktów procentowych. Na drugim biegunie gospodarstwa patrzące w 
przyszłość ze strachem (skrajna, dolna klatka w tabelach) zawiera się w 
granicach 17,6 - 23,6 punktów procentowych.

Czy z takiego obrazu coś wynika?
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Można wysunąć hipotezę, że w badanym zbiorze gospodarstw jest to 
obraz struktury gospodarstw od efektywnych do skrajnie nieefektywnych. 
Nie można tego obrazu przenosić wprost na ogół gospodarstw w kraju. 
Można jedynie oczekiwać, że ogólny obraz jest bardziej pesymistyczny, co 
sugeruje ogólny stan koniunktury ekonomicznej polskiego rolnictwa w końcu 
1994 r., obserwowany w badaniach prowadzonych w Instytucie Rozwoju 
Gospodarczego SGH.

6. Wyniki badań koniunktury w ujęciu regionalnym (według RARR)

Prowadzone w IRG badania koniunktury pozwalają również na przegląd 
sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w poszczególnych częściach 
kraju. Dane liczbowe prezentowane niżej pochodzą z badania lipcowego w 
1995 r. a gospodarstwa badane podzielone są według zasięgu 7 
Regionalnych Agencji Rynku Rolnego (RARR). Dane te zostały opublikowane 
w Biuletynie Informacyjnym ARR, nr 10 (52), październik 1995 r.

Tabela 15
Niektóre wskaźniki procentowe ilustrujące stan koniunktury 

w lipcu 1995 r.

Regionalne 
Agencje Rynku 
Rolnego

Wskaźnik
zaufania

Spodziewany w październiku 
wzrost

Procent gospodarstw 
podejmujących 

inwestycje

przychodów
pieniężnych

zasobów
oszczędnościowych

budowle maszyny i 
urządzenia

1. 2. 3. 4. 5.

Polska -4,5 + 39,8 + 3,7 23,3 35,8

Szczecin -4,0 + 56,4 + 15,2 27,8 32,9
Olsztyn + 13,8 + 39,7. + 10,5 23,2 45,0
Poznań -1,5 + 44,4 + 10,8 21,5 44,3
Warszawa -11,4 + 41,6 + 2,0 26,3 33,1
Lublin -14,6 + 31,3 + 4,3 23,0 32,6
Katowice -10,8 + 28,0 -10,1 18,4 25,8
Wrocław -9,6 + 42,1 + 3,0 24,8 35,3
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Aby stworzyć lepszą platformę do interpretacji zawartych w tabeli 15 
wskaźników, pozycje poszczególnych RARR zostały niżej uszeregowane 
według malejących wartości. Oto uszeregowania dla wszystkich kolumn 
tabeli 15.

Ranking 1. 2. 3. *  4.-ł. £ 5.

7. Olsztyn Szczecin Szczecin Szczecin Olsztyn
6. Poznań Poznań Poznań Warszawa Poznań
5. Szczecin Wrocław Olsztyn Wrocław Wrocław
4. Polska Warszawa Lublin Polska Polska
4. Wrocław Polska Polska Olsztyn Warszawa
3. Katowice Olsztyn Wrocław Lublin Szczecin
2. Warszawa Lublin Warszawa Poznań Lublin
1. Lublin Katowice Katowice Katowice Katowice

Wyodrębnione zostały 3 grupy RARR: lepsza, średnia i gorsza. Nadano 
poszczególnym pozycjon RARR liczby rankingowe - od 7 do 1. Następnie 
obliczono sumę rankingową w dwóch grupach: (1) wskaźniki finansowe 
łącznie ze wskaźnikiem zaufania i (2) inwestycje. Wynik takiego 
postępowania dał następujące uszeregowanie dla poszczególnych RARR 
(według malejącej liczby punktów):

RARR Ogółem Grupa 1 Grupa 2

Szczecin 29 19 10
Poznań 26 18 8
Olsztyn 26 15 11

Wrocław 22 12 10

Warszawa 18 8 10
Lublin 12 7 5
Katowice 7 5 2

Liczba punktów dla RARR Poznań została obniżona w wyniku niskiej 
pozycji w zakresie inwestycji budowlanych. Prawdopodobnie w 
gospodarstwach objętych działaniem RARR w Poznaniu nie ma tak pilnej 
potrzeby wznoszenia nowych budowli, skoro substancja budowlana jest w 
nich dość solidna. Miejsce RARR Wrocław jest dlatego tak obniżone, że 
wyłączone jest z niej województwo opolskie, które należy obecnie do RARR 
Katowice.
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Przypomina to wprawdzie intelektualną zabawę, jednakże nie 
pozbawioną sensu. Na jej podstawie można stwierdzić, że wysunięta 
hipoteza poprawy koniunktury zaznacza się bardziej w północno - zachodniej 
części kraju, mniej w południowo - wschodniej.

Można więc powiedzieć, że Polska może być podzielona na dwie części: 
północno - zachodnią i południwo - wschodnią. Linia rozgraniczająca je może 
być poprowadzona od Suwałk, poprzez Warszawę do Opola. Nie trzeba 
dodawać, że wszelkie wskaźniki, obliczane w badaniu koniunktury przyjmują 
korzystniejsze wskaźniki dla części północno - zachodniej i mniej korzystne 
dla części południowo - wschodniej. Nie trzeba zapominać, że twierdzenie to 
nie dotyczy ludności pacującej w dawnych Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych.

7. Wyniki innych badań koniunktury

Badania koniunktury w rolnictwie prowadzone są także w innych 
ośrodkach naukowych. Prot. Augustyn Woś usiłuje w Instytucie Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej od kilku lat wyrażać stan koniunktury 
rolniczej, posługując się syntetycznym wskaźnikiem koniunktury w rolnictwie 
(SWKR). Stronę merytoryczną SWKR wyjaśnił w swoim artykule: 
"Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie" - w czasopiśmie 
"Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992, z. 4, s. 11 - 17 (tabela 16).

Tabela 16
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie w latach 1989 < 1994

Lata Mierniki cząstkowe SWKR

PKB
rolnictwa

Indeks 
nożyc cen

Parytet
dochodów

Suma rubryk 
1 + 2 + 3 

100

1989 = 100

1. 2. 3.

1989 100,2 107,3 104,0 3,11 100,0
1990 100,9 49,5 69,0 2,19 70,4
1991 101,0 75,0 63,0 2,39 76,8
1992 88,1 115,0 78,2 2,81 90,4
1993 101,5 97,4 87,8 2,86 92,0
1994 93,0 106,0 81,8 2,80 90,0

Źródło: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej 
w 1994 r., lERiGŹ, Warszawa 1995, s. 16
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Prof. A. Woś uwzględnił w swej analizie tylko 1994 r., jednakże wyraża 
swą opinię o 1995 r., pisząc: "Mimo spadku produktu globalnego rolnictwa 
(w 1994 r. - dopisek mój E.G.), SWKR pozostał prawie na nie zmienionym 
poziomie, gdyż poprawił się indeks nożyc cen. Można zatem przewidywać, 
że poprawa warunków ekonomicznych może mieć pozytywny wpływ na 
SWKR w roku 1995 - (podkreślenie moje E.G.}". Przewidywania prof. Wosia 
sprawdziły się w  świetle bieżących wyników naszych badań, prowadzonych 
w IRG SGH.

8. Podsumowanie wyników

Można na zakończenie pokusić się o podsumowanie wyników 
przeprowadzonej analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w 
okresie transformacji.

> \
1. Pierwsze lata transformacji były bardzo niekorzystne dla rolnictwa. 

Obniżyła się produkcja rolnicza, gwałtownie pogorszyły się relacje cen, 
spadły do połowy dochody ludności rolniczej. Poziom dochodów w 
1994 r. w porównaniu z 1989 r. oceniany jest według różnych źródeł w 
granicach 37% - 53%. W relacji do dochodów ludności nierolniczej 
dochody rolnicze uległy również obniżeniu w latach 1990 - 1992, 
następnie poprawiły się o kilka punktów procentowych w latach 
następnych. \

2. Główną przyczyną pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw 
rolnych były bardzo niekorzystne relacje cen, powstałe w wyniku dużego 
obniżenia się wewętrznego popytu na żywność ze strony zubożałego 
społeczeństwa oraz otwarcie granic dla dotowanego w krajach 
zachodnich importu żywności. Zachwiana została równowaga między 
podażą i popytem żywności.

3. W dochodach ludności rolniczej coraz większą rolę odgrywają 
świadczenia społeczne, obniżał się natomiast udział dochodów z 
gospodarstwa rolnego. Nieznacznie również obniżył się udział dochodów 
z pracy zarobkowej.
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4. Na podstawie badań koniunktury prowadzonych w Instytucie Rozwoju 
Gospodarczego SGH można stwierdzić, że w ostatnich latach a 
zwłaszcza w 1995 r. istnieją symptomy poprawy sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych. Powiększają się przychody pieniężne gospodarstw, 
rosną inwestycje, poprawiają się nastroje ludności.

5. Większy optymizm w tej poprawie zaznacza się w gospodarstwach 
większych, prowadzonych przez młodszych rolników i bardziej 
wykształconych, o silnie rozwiniętej produkcji zwierzęcej. Większy 
optymizm wyrażany jest w północno - zachodniej części kraju, mniejszy 
w południowo - wschodniej. Linia rozgraniczająca te obszary może być 
przeprowadzona od Suwałk, poprzez Warszawę do Opola.
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ROZDZIAŁ H

PRZEGLĄD SYTUACJI W PRODUKCJI ROŚLINNEJ 
W LATACH 1994 - 1995 

I JEJ DALSZE KONSEKWENCJE

Z produkcyjnego punktu widzenia lata 1994 i 1995 były od siebie 
odmienne. O ile rok 1994 był produkcyjnie słaby, to rok 1995 jest nieco 
lepszy, choć dużo słabszy niż każdy rok w okresie 1986 - 1990, ale lepszy 
niż każdy rok w okresie 1991 - 1994. Ilustruje to tabela 1.

Ma to duże znaczenie dla produkcji zwierzęcej a w konsekwencji dla 
wyżywienia ludności. Można powiedzieć, że sytuacja paszowa dla zwierząt 
jest dużo lepsza niż w 1994 r., można więc przewidywać, że nie będzie 
zahamowany trend rozwojowy pogłowia trzody chlewnej, na co zanosiło się 
po słabych zbiorach w 1994 r., jak również, że zahamowany zostanie duży 
spadek pogłowia krów, jaki miał miejsce (według spisu czerwcowego) w 
1995 r. Zanosi się również na to, że wzmocni się relacja cen artykułów 
zwierzęcych do produktów roślinnych, co będzie zachętą do rozwoju 
produkcji zwierzęcej. Można także przewidywać, że również popyt społeczny 
na żywność droższą (mięso, nabiał) ulegnie wzmocnieniu w wyniku wzrostu 
realnych dochodów ludności, jako skutek szybkiego wzrostu polskiej 
gospodarki. Lepsze niż w 1994 r. zbiory podstawowych ziemiopłodów dobrze 
więc wpisują się do ogólnego rozwoju ekonomiki kraju i poprawy 
materialnego bytu ludności.
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1. RYNEK ZBÓŻ

1.1. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż

Zboża zajmują więcej niż połowę powierzchni w strukturze zasiewów. !ch 
pozycja w ekonomice gospodarstw rolnych jest znacząca, jest to bowiem 
najważniejszy składnik pasz dla zwierząt i główny komponent wyżywienia 
ludzi; część ich zasobów jest także przeznaczana na przetwórstwo 
przemysłowe (np. w produkcji alkoholu). Miejsce zbóż w strukturze zasiewów 
ukazuje tabela 1.

Tabela 1
Udział zbóż w strukturze zasiewów

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Użytki rolne (stan w czerwcu) 
w min ha

18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,5

Powierzchnia zasiewów 
w min ha

14,2 14,1 13,6 13,4 12,9 13,0

W tym, w %: zboża 59,9 61.7 61,4 63,4 65,5 65,6

w tym: pszenica 16,0 17,2 17,7 18,5 18,5 18,5

żyto 16,3 16,2 15,0 16,5 18,8 18.7

Źródło: Roczniki statystyczne GUS oraz Rynek zbóż, Stan i perspektywy, Raporty rynkowe 
Nr 9, MRiGż, ARR, lERiGŻ, listopad, Aneks, s. 26-27, t.1, 3 i 4.

Wobec zmniejszania się ogólnej powierzchni zasiewów oraz niewielkiego 
od 1992 r. powiększania się powierzchni zasiewów zbóż, można 
zaobserwować wzrost procentowego udziału zbóż, w strukturze zasiewów. 
W latach 1981-1993 przewagę zdobyła pszenica, czemu sprzyjała duża 
różnica w cenie skupu pszenicy i żyta, jak również wyższe plonowanie 
pszenicy niż żyta. Do 1990 r. żyto siane było na większej powierzchni aniżeli 
pszenica. Jako ciekawostkę można podać, że tuż po II wojnie światowej żyto 
zajmowało około 33% powierzchni zasiewów a pszenica mniej niż 10%. W 
miarę jednak upływu lat, zwiększania nawożenia mineralnego i poprawy 
agrotechniki zmieniały się nawyki rolników, co w konsekwencji przyniosło 
umocnienie się pozycji pszenicy w zasiewach zbóż a jeszcze bardziej jej
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udziału w zbiorach zbóż. Pszenica jest bowiem w polskich warunkach 
najbardziej plonującej zbożem, zwłaszcza pszenica ozima. Ukazuje to 
tabela 2.

Tabela 2
Plony i zbiory podstawowych zbóż w 1995 r.

Wyszczególnienie Plony z 1 ha 
w dt

Zbiory 
w tys. ton

Zboża 30,3 25,9
w tym: pszenica 36,0 8,7

żyto 25,7 6,3
jęczmień 31,5 3,3
owies 25,1 1,5
pszenżyto 33,3 1,8

Źródło: Rynek zbóż, stan i perspektywy, Raporty rynkowe Nr 9; 
Aneks, s. 30, t. 9

W tabeli 2 nie została uwzględniona kukurydza, choć je plony na ziarno 
wynosiły w 1995 r. - 49,8 dt z 1 ha. Jednakże zbiory zawarły się jedynie w 
granicach 246 tys. ton, ponieważ powierzchnia zasiewów wynosiła tylko 49 
tys. ha. Nie jest to roślina, która w Polsce może być uprawiana powszechnie 
ze względu na jej biologiczne wymagania (w okresie kwitnienia dzień nie 
może być za długi, bo nie dojrzewają nasiona).

Plony ukazane w tab.2, osiągnięte w 1995 r. są niższe aniżeli w 
niedalekiej przeszłości, np. w latach 1989-1991, kiedy wynosiły one dla 
pszenicy 38,0-39,6 dt z 1 ha, czy też dla żyta 25,8-27,3 w latach 1989-90. 
Kilkakrotnie wyższe było wtedy nawożenie mineralne, lepsza ochrona 
chemiczna roślin itp. Większe było także zapotrzebowanie na pasze ze strony 
wysokiego stanu pogłowia zwierząt.

1.2. Regionalne zróżnicowanie plonów zbóż

Na wysokość plonów zbóż ma wpływ wiele czynników. Przede 
wszystkim jakość gleb, która wyznacza, które zboża są w większym stopniu 
uprawiane. Dotyczy to głównie wyboru zbóż ozimych, pszenicy i żyta. Już 
ten wybór przesądza o wysokości plonów, bowiem pszenica plonuje znacznie 
lepiej, od kilku do kilkunastu kwintali z 1 ha zasiewów w poszczególnych 
latach. O wysokości plonów decyduje również miejsce w płodozmianie (tzn.
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zasobność gleby w składniki pokarmowe, pozostałe po poprzednich 
uprawach),, jak również intensywność nawożenia mineralnego. Decyduje też 
staranność uprawy, rozmiar ochrony roślin. Można więc podzielić te czynniki 
na potencjalno - przyrodnicze i subiektywno - kulturowe. Nie bez wpływu są 
także warunki klimatyczne (temperatura, opady).

* . Rys. 1
Plony zbóż podstawowych z 1 ha w  dt w 1993 r.

Patrząc na rys. 1 ukazujący rozkład plonów podstawowych zbóż w 
średnio - urodzajnym 1993 r. można dopatrzeć się wpływu dobrej jakości 
gleb (np. w woj. zamojskim, elbląskim), jak również wpływu kultury rolnej w 
bloku województw południowo - zachodnich, w których wyróżnia się, v  
sensie pozytywnym, województwo opolskie, znacznie odbiegające w górę ze 
swoimi plonami zbóż podstawowych na poziomie 40,4 dt/ha. Rozpiętość w 
plonowaniu zbóż jest w Polsce ogromna. Blok województw północno- 
-wschodnich osiąga poziom przekraczający zaledwie 50% poziomu woj. 
opolskiego (woj. ostrołęckie, nie osiąga 50%). Występują tam słabe na ogół 
gleby, małe nawożenie i niski poziom agrotechniki. Można ogólnie dopatrzyć 
się kształtu litery "L", której górne ramię zaczyna się w województwie 
elbląskim (dobre gleby, wystarczające opady), przebiega poprzez 
województwo toruńskie, południową część województwa bydgoskiego, silnie
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rozszerza się w grupie województw południowo - zachodnich (wysoka 
kultura rolna, niezłe gleby, dobre warunki klimatyczne) i przechodzi w pasmo 
województw południowych, kończąc swój przebieg w województwie 
zamojskim (bardzo dobre gleby, wysoki udział pszenicy w strukturze 
zasiewów).

1.3. Spożycie zbóż

Na wstępie stwierdziliśmy, że zboża odgrywają bardzo ważną rolę 
zarówno w wyżywieniu łudzi, jak również bezpośrednio w karmie dla 
zwierząt (co pośrednio przenosi się także na wyżywienie ludzi). Rzecz 
znamienna, bezpośrednie spożycie przetworów zbożowych w przeliczeniu w 
kg na 1 mieszkańca, uległo przejściowo niewielkiemu zwiększeniu, co 
oznacza zahamowanie spadku tego spożycia notowanego bardzo wyraźnie 
w latach od 1955 r. (171 kg) do 1984 r. (116 kg). Spożycie zbóż w 
ostatnich latach ilustruje tabela 3.

Tabela 3
Jednostkowe i globalne spożycie zbóż 
w ekwiwalencie przetworów i ziarna

Lata Spożycie jednostkowe 
w kg/mieszkańca

Spożycie globalne 
w tys. ton

przetworów ziarna przetworów ziarna

1991/92 116 148 4 444 5 705
1992/93 119 151 4 572 5 788
1993/94 122 154 4 698 5 934
1994/95 120 152 4 630 5 864
1995/96* 119 152 4 596 5 845

* Prognoza
Źródło: Rynek zbóż, Stan i perspektywy, Nr 9, listopad 1995, s.10, t. 2
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Bezpośrednie spożycie przetworów zbożowych jest ściśle skorelowane 
z poziomem dochodów ludności. Jest to korelacja ujemna, czyli wzrost 
poziomu dochodów wpływa na obniżenie ilości spożywanych przetworów 
zbożowych i przeciwnie. Właśnie w latach transformacji ustrojowej duże 
zmniejszenie poziomu uzyskiwanych dochodów wpłynęło nieznacznie na 
zwiększenie spożycia tych przetworów. Być może, że rozpoczął się już 
proces przeciwny, w kierunku poprawy materialnych warunków życia 
ludności, co pozwoliłoby na zmniejszenie bezpośredniego spożycia 
przetworów zbożowych. Punktem zwrotnym był prawdopodobnie rok 1993, 
kiedy spożycie to było największe (tabela 3 - 154 kg ziarna na 1 mieszkańca) 
i kiedy udział spożycia w strukturze krajowego ich wykorzystania był 
najwyższy (24,6%). W 1995/96 jest szansa na obniżenie tego udziału do 
poziomu około 23,7%.

Używamy tu pojęcia spożycia "bezpośredniego". Faktycznie bowiem, 
jeśli zmienia się struktura spożycia żywności w kierunku zwiększania 
jednostkowego spożycia droższych produktów wyższego rzędu (mięso, 
nabiał) w wyniku wzrostu realnych dochodów ludności, to globalne spożycie 
zbóż ulega szybkiemu zwiększaniu, mimo obniżania się ich bezpośredniego 
spożycia. Pojawia się tzw. efekt mnożnikowy, na wyprodukowanie bowiem 
1 kg mięsa potrzeba 4 - 7 kg paszy, na którą składa się głównie zboże.

1.4. Spasanie zboża

Udział zboża przeznaczonego na paszę dla zwierząt jest kilkakrotnie 
większy niż udział spożycia. Ukazuje to tabela 4. W kolejnych latach spasanie 
zbóż przez zwierzęta zajmowało następujące udziały procentowe w zużyciu 
krajowym zbóż:

1 9 9 1 /9 2  1 9 9 2 /9 3  1 9 9 3 /9 4  1994 /95  1 9 9 5 /96
prognoza

6 6 ,4  6 1 ,4  59 ,3  6 1 ,0  61 ,7
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Globalny bilans zbóż 
w tys. ton

Tabela 4

Wyszczególnienie 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96'

Zapasy początkowe 3 865 2 079 1 323 2 200 1 698

Areał uprawy w tys. ha 8 681 8 279 8 467 8 446 8 534

Plony w q/ha 31,9 24,1 27,5 25,7 30,3

Zbiory (produkcja) 27 772 19 928 23 368 21 737 25 890

Import 330 3 183 804 1597 610

Zasoby łączne 31 967 25 190 25 495 25 534 27 198

- wysiew 1 816 1 860 1 870 1 880 1 880

- spożycie 5 704 5 788 . 5 934 5 864 5 845

- spasanie 18 583 14 609 13 800 14 560 15 200

- zużycie przemysłowe 604 612 544 571 610

- straty i ubytki 1 296 905 1 109 964 1 070

Zużycie krajowe 28 003 23 774 23 257 23 779 24 562

Eksport 1 885 93 38 17 900

Zapasy końcowe 2 079 1 323 2 200 1 698 2 799

* prognoza pożniwna 

Źródło: jak w tabeli 3, s. 1 t. 1

Biorąc więc pod uwagę podane wyżej udziały, można powiedzieć, że 
więcej niż połowę krajowego zużycia zbóż pochłaniają pasze. Jeśli zaś ilości 
spasanego zboża odnieść tylko do zbiorów zbóż, to otrzyma się następujące 
udziały procentowe:

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
prognoza

66,9 73,3 54,0 ' 66,7 60,5

Wahania procentowego udziału spasania w odniesieniu do zbiorów są 
większe niż w odniesieniu do ich zużycia krajowego, bowiem udział ten nie 
jest modyfikowany przez saldo obrotów handlu zagranicznego zbożem, ani 
też przez saldo stanu zapasów zbóż, początkowego i końcowego, ani przez 
inne zjawiska.
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Wielkość spasania zbóż przez zwierzęta jest wynikiem wielu zjawisk, 
oprócz bowiem wahań w zbiorach zbóż, zmiennych sald w handlu 
zagranicznym oraz zmiennych stanów zapasów dołączają się takie przyczyny, 
jak liczebność pogłowia zwierząt, układ (relacje) cen między zbożem a 
finalnym produktem zwierzęcym, jak również wielkość urodzajów innych 
produktów będących potencjalną paszą dla zwierząt (ziemniaki, siano, trawa 
i zielonki itd.). Spasanie zbóż jest do pewnego stopnia wypadkową 
wszystkich tych zjawisk, niemniej zbiory zbóż wydają się być czynnikiem 
najważniejszym, określającym dalszy przebieg zjawisk pochodnych, m.in 
rozwój pogłowia zwierząt i produkcji zwierzęcej. Nie można jednak pomijać 
wtórnego efektu tych zjawisk, mianowicie relacji cenowych między 
produktami zwierzęcymi i roślinnymi, relacje te bowiem znacząco wpływają 
na rozwój produkcji zwierzęcej. Im te relacje są szersze, tym opłacalność 
produkcji zwierzęcej jest większa, co zachęca do jej zwiększania. Przeciwnie, 
relacje węższe nie sprzyjają rozwojowi produkcji zwierzęcej, staje się ona 
bowiem mało opłacalna.

Trzeba stwierdzić, że w okresie transformacji omawiane relacje były 
szczególnie niestabilne, co ukazują załączone rysunki 1 i 2.

Rys. 2
Relacja cen - trzoda : żyto

oraz trzoda : jęczmień

Upiec 1900 - wrzesień 1995

■ Trzoda : żyto — Trzoda : jęczmień
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Relacja cen - drób : pszenica
Rys. 3

Lipiec 1990 - wrzesień 199S

— Dr ób : pszenice

Źródło: dla obu rysunków, jak w tabeli 3, s. 15

Oba rysunki informują o tym, że nieurodzaj zbóż wywołuje wzrost rch 
cen i w konsekwencji -zawężenie relacji cen produktów zwierzęcych do cen 
zbóż. Produkcja zwierzęca staje się mało opłacalna. Tak było po 
nieurodzajach w 1992 i 1994 r. Natomiast lepsze urodzaje w 1991, 1993 i 
1995 r. stwarzały większą opłacalność dla produkcji zwierzęcej dzięki temu, 
że relacje cen ulegały poszerzeniu.

W 1995 r. ulegały zawężeniu (pogorszeniu) relacje cen trzody do żyta, 
bydła do pszenicy i drobiu do pszenicy. Jedynie relacja mleka do pszenicy 
była wiosną 1995 r. szersza (korzystniejsza dla producentów mleka) niż 
wiosną 1994 r. Informuje o tym tabela 5.

Tabela 5
Relacje cen produktów zwierzęcych do cen zbóż

Miesiąc
Rok

trzoda : żyto bydło : pszenica drób : pszenica mleko : pszenica

III 1994 12,9 6,9 8,6 0,99
III 1995 9,4 5,7 6,9 1,14

Źródło: Rynek zbóż, Stan i perspektywy, t.7, czerwiec 1995, s. 20, t. 7



Był to, oczywiście, wynik nieurodzaju zbóż i ziemniaków w 1994 r. i 
dużego wzrostu ich cen, za którym nie nadążał wzrost cen żywca trzody, 
bydła i drobiu. Jedynie mleko uzyskało wyższą dynamikę wzrostu cen niż 
żyto i pszenica.

Interpretując dane liczbowe zawarte w tab. 4, można stwierdzić, że w 
rozdysponowaniu zasobów zbóż małe zmiany z roku na rok wykazują pozycje 
takie, jak wysiew nasion, spożycie, zużycie przemysłowe i do pewnego 
stopnia straty i ubytki. Natomiast duże zmiany wykazuje spasanie i stąd 
właśnie występują duże napięcia w bilansie paszowym w latach nieurodzaju. 
Napięcia te łagodzorfe są zmiennym również saldem obrotów zbożem w 
handlu zagranicznym. Duży import zbóż wystąpił właśnie w 1992 r., jak 
również w mniejszym stopniu w 1994 r., czyli w latach słabszego urodzaju. 
Eksport natomiast jedynie w 1991 r. tzn. po najlepszych zbiorach zbóż w 
ostatnim pięcioleciu, 1991 -1995. Eksport zbóż zwiększył się również w 
1995 r.

1.5. Struktura spożycia i spasania zbóż

Struktura wewnętrzna według rodzajów zbóż jest odmienna dla spożycia 
i dla zużycia zbóż na pasze. Dla jednego tylko roku, 1994/95 struktury te 
ilustruje tabela 5.

Tabela 5
Struktura spożycia i zużycia zbóż na paszę w 1994/95

Wyszczególnienie Spożycie Zużycie na paszę

tys. ton % tys. ton %

Pszenica 4 280 73,0 3 250 22,4
Żyto 1 290 22,0 3 050 21,0
Jęczmień 205 3,5 2 650 18,3
Owies i mieszanki 44 0,7 3 650 25,2
Pszenżyto 0 0,0 1 550 10,7
Kukurydza 45 0,0 350 2,4

Ogółem 5 864 100,0 14 500 100,0

Zużycie krajowe 23 775 X 23 775 X

% zużycia krajowego 24,7 X 61,0 X

Źródło: Rynek zbóż, Nr 8, op. cit., s. 35, t. 1 i 2.
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O ile w spożyciu pszenica zajmuje zdecydowanie największą pozycję, to 
spasanie przez zwierzęta opiera się na wszystkich rodzajach zbóż. W 
spasanie zboża przez zwierzęta włączone są również wszelkie produkty 
odpadowe, np. otręby pozyskiwane w procesie przemiału zbóż na mąkę, 
kaszę itp. Produkty te, podobnie jak importowane surowce wysoko białkowe 
(np. soja), tworzą wraz ziarnem zbóż bezpośrednio"spasanych tzw. pasze 
treściwe. Ich ogólna ilość określana była w 1994/95 na około 16,2 min ton. 
Największe na nie zapotrzebowanie stwarzała trzoda chlewna (ok. 7,6 min 
ton) następnie bydło (ok. 3,8 min ton) i drób (ok. 3,45 min ton).

Dzięki większym zbiorom zbóż w 1995 r., w roku gospodarczym 
1995/96 nastąpił wzrost przeznaczenia zbóż na paszę. Spasanie zbóż 
wzrosło o dalsze 4,5% do około 15,2 min ton. Przyrosty spasania są 
wypadkową działania wielu czynników, takich jak:

- wzrostowe tendencje w produkcji drobiarskiej, w chowie trzody 
chlewnej, jak również młodego bydła na rzeź,

- rysująca się stabilność relacji cen produktów pochodzenia zwierzęcego 
do cen zbóż,

- względna taniość zbóż do wysokich cen ziemniaków, których zbiory 
były raczej ograniczone. To zastępstwo ziemniaków przez zboża 
dokonuje się głównie w chowie trzody chlewnej.

Utrzymywanie się znacznych różnic w poziomie cen między 
poszczególnymi rodzajami zbóż spowoduje, że obniży się spasanie pszenicy, 
jęczmienia i kukurydzy, zwiększy się natomiast znacząco zużycie paszowe 
żyta, mieszanek zbożowych, pszenżyta i owsa.

Na sytuację w bilansie zbożowym duży wpływ wywiera rosnąca 
produkcja i sprzedaż pasz przemysłowych. Szczególnie duży wzrost popytu 
na koncentraty paszowe i mieszanki paszowe zanotowany został w sezonie 
1994/95. Dzięki zwiększeniu ich użycia nastąpiła racjonalizacja efektywności 
żywienia oraz osłabienie zapotrzebowania na spasanie bezpośrednie zbóż. Ta 
korzystna tendencja może być zahamowana w sezonie 1995/96, jakkolwiek 
w l-szej jego połowie była nadal korzystna. Zwiększona bowiem została 
krajowa produkcja pasz wysokobiałkowych (śruty rzepakowe, mączki 
pochodzenia zwierzęcego i nasiona roślin strączkowych, paszowych) o 18%. 
Wzrósł również znacząco o 86% import śrut oleistych, głównie sojowych, w 
roku gospodarczym 1994/95. Oba zjawiska umożliwiły większą produkcję 
pasz przemysłowych również w 1995 r. Do 1 lipca 1995 r. korzystne były 
warunki importu śrut oleistych, dzięki niskim cenom tych śrut na rynku
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światowym. Jednakże słabe zbiory soi w USA spowodowały rosnącą 
tendencję cen śrut sojowych w świecie po 1 lipca 1995 r., co wywołało 
również wzrost ich cen w kraju. Dla przykładu ceny te wzrosły z 596 zł w 
czerwcu do 627 zł za tonę we wrześniu. Ten wzrost powoduje znaczne 
pogorszenie pasz przemysłowych, zwłaszcza koncentratów białkowych. To 
z kołei obniży popyt na pasze przemysłowe, a ponieważ tegoroczne zbiory 
zbóż były niezłe, to oba zjawiska spowodują większe zużycie zbóż na 
spasanie, zwłaszcza w chowie trzody chlewnej i drobiu.

1.6. Przemysłowe zużycie zbóż

Ukazane w tabeli 4 przemysłowe zużycie zbóż wykazuje małe, choć od 
1993 r. nieznacznie rosnące zmiany. Istnieją jednakże przesłanki wskazujące 
na wzrostową tendencję tego kierunku zagospodarowania zbóż. 
Z prognozowanej ilości 610 tys. ton (6.6% więcej niż w roku poprzednim), 
żyto osiągnie poziom 370 a jęczmień około 225 tys. ton. Do narastania takiej 
tendencji przyczyniają się m.in. wysokie ceny ziemniaków, co sprawia, że 
mimo preferencji cenowych dla spirytusu ziemniaczanego, żyto jest ciągle 
atrakcyjniejszym surowcem przerobowym dla gorzelni. Dzięki temu przerób 
żyta na spirytus wzrósł już w poprzednim roku gospodarczym (1994/95) a 
zmniejszył się bardzo znacznie przerób ziemniaków (z 880 do 158 tys. ton).

Drugą przyczyną wzrostu przemysłowego zużycia zbóż jest dynamiczny 
rozwój przemysłu piwowarskiego, co powoduje przeznaczenie większych 
ilości jęczmienia do przemysłowego przerobienia na piwo.

1.7 Zagraniczny handel zbożami na tle ich światowej produkcji

Zboża uprawiane są we wszystkich prawie krajach na całym świecie. 
Ponieważ warunki ekonomiczne i klimatyczne ich uprawy są 
różnokierunkowe, przeto zmiany roczne w produkcji zbóż nie są duże. Zdarza 
się jednak, że niekorzystne warunki kumulują się dla głównych centrów ich 
uprawy, przeto w kilku kolejnych latach może dochodzić do tendencji 
spadkowej produkcji zbóż. Tak się właśnie zdarzyło po raz trzeci w bieżącym 
pięcioleciu, 1991 - 1995. Według szacunków FAO (Światowa Organizacja 
d/s Rolnictwa i Wyżywienia) oraz IWC (Międzynarodowa Rada Pszeniczna) 
światowe zbiory zbóż (łącznie z ryżem) wyniosą 1 708 min ton w 1995/96, 
czyli o około 2,7% mniej niż w poprzednim roku gospodarczym 1994/95.
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Jeśliby więc nanieść te zbiory na długookresowy trend wzrostu z lat 
1976 - 1989, to odchylenie tegoroczne od trendu może wynieść ponad 4%. 
Jak na stosunki światowe jest to bardzo dużo.

Najwyższą pozycję w światowej produkcji zbóż stanowią zboża 
paszowe. W roku 1994/95 ich produkcja wynosiła 867 min ton, a w roku 
1995/96 zmniejszy się ona o ponad 6%, czyli do 815 min ton. Złoży się na 
to zmniejszenie światowych zbiorów kukurydzy (o 8%), owsa {o 9%) oraz 
jęczmienia i sorga (o 2,5%), oraz wzrost zbiorów żyta (o 7%), które 
traktowane jest jako zboże paszowe.

Na niskim również poziomie ukształtują się zbiory pszenicy, pierwszego 
co do ważności zboża na świecie. Jej zbiory będą w roku 1995/96 o 11 % 
mniejsze od rekordowych zbiorów w 1990 r. (593 min ton) i wyniosą około 
529 min ton. Zwiększenie produkcji ryżu (liczone w ekwiwalencie ryżu 
łuszczonego) o około 1 % do 364 min ton nie zrównoważy ubytku w zbiorach 
pszenicy.

Nic też dziwnego, że światowa gospodarka zbożowa wkroczyła z 
uszczuplonymi o 21% (lub 28 min ton) zapasami pszenicy, o 5,5% ryżu i 
nieco tylko zwiększonymi (niespełna 2% - czyli o 2,4 min ton) zapasami zbóż 
pastewnych. Zapasy światowe pszenicy pozostają na bardzo niskim 
poziomie, nienotowanym od 1989 r. i wynoszącym tylko 105 min ton, zaś 
zapasy zbóż pastewnych na poziomie około 140 min ton, czyli zbliżonym do 
poziomu sprzed czterech lat. Światowa podaż pszenicy będzie o około 4% 
niższa w 1995/96 niż w 1994/95 i na wynieść około 634 min ton, również 
niższy o 5% poziom cechować będzie podaż zbóż pastewnych, czyli około 
956 min ton.

Jeśli rozważać regionalne rozłożenie zasobów pszenicy, to będą one 
mniejsze w obecnym sezonie w porównaniu z poprzednim w Rosji (o 13%) 
i Kazachstanie (o 18%) oraz w krajach Ameryki Południowej (o 12%) i Afryki 
(o 18%), wyższe natomiast na Ukrainie (o 11%). Zwiększone 
zapotrzebowanie na import pszenicy w rejonie Azji zgłoszą Chiny, Indonezja, 
Japonia i Iran, natomiast w rejonie Afryki - Maroko. W sąsiedztwie Polski 
zwiększy swe zapotrzebowanie Rosja.

Ogólnie rzecz biorąc, zwiększy się na światowym rynku presja popytu 
zarówno na pszenicę jak i na zboża pastewne, co Oczywiście będzie miało 
wpływ na wzrost cen. We wrześniu 1995 r. ceny pszenicy przekroczyły 
poziom 190 USD (na bazie fob gulf - czyli bez kosztów przewozu i 
ubezpieczenia), zaś kukurydzy 130 USD za tonę. Również terminowe
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notowania cen tych zbóż z dostawą na grudzień 1995 - marzec 1996 
wykazują tendencję wzrostową.

W świetle sytuacji światowej w sezonie 1995/96 kształtuje się realna 
szansa zwiększenia polskiego eksportu zbóż, tym bardziej że pozwala na to 
bilans krajowy. Dało to możliwość szacunku eksportu na poziomie 800 tys. 
ton, w tym 650 tys. ton pszenicy i żyta. Polskie zboże jest konkurencyjne 
zarówno w porównaniu ze zbożami oferowanymi przez rozwinięte 
gospodarczo kraje mające nadwyżki zboża, a ponadto ze względu na bliskość 
krajów wykazujących duży popyt na zboże (Rosja i inne kraje b. ZSRR). 
Wymagane są jednak ostre wymogi jakościowe. Przeszkodą być również 
może niemożność sprzedaży kredytowej zbóż przez nasz kraj, jak również 
wysokie ryzyko związane z prowadzeniem handlu z krajami b. RWPG.

1.8 Krajowa interwencja na rynku zbóż

Jak wiadomo, główną instytucją powołaną do ingerowania na rynkach 
podstawowych produktów rolnych jest Agencja Rynku Rolnego. Podobnie jak 
w latach poprzednich, począwszy od 1991 r. działania Agencji mają na celu 
ograniczanie nadmiernego zakresu zmienności cen rynkowych. I dlatego 
interwencja rynkowa w zakresie zbóż odznaczała się w 1995 r. dwojakim 
charakterem.

Po pierwsze od grudnia 1994 r. poprzez całe I półrocze 1995 r. 
kontynuowane były działania na rzecz równoważenia rynku i ograniczania 
nadmiernego wzrostu cen zbóż. W 1994/95 rynek ten bowiem kształtował 
się pod wpływem przewagi popytu nad podażą, w wyniku małych zbiorów 
zbóż i ziemniaków oraz rysujących się tendencji w chowie trzody chlewnej 
i drobiu. Powodowało to napięcia w bilansie paszowym, tym bardziej że 
przedsiębiorstwa PZZ (Państwowe Zakłady Zbożowe) nie były w stanie 
zasilać rynek w zboże, bo nie zgromadziły dostatecznych ilości zbóż w 
bezpośrednim po żniwach czasie oraz przeżywały trudności finansowe. W 
takich warunkach, począwszy od IV kwartału 1994 r. poprzez cały okres 
zimowy i wiosenny 1995 r.f aż do żniw wyczerpywały się zapasy w 
przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego, nasilał się popyt na 
zboża konsumpcyjne i wzrastały ich ceny.

Agencja przeto, w celu zapobieżenia niekorzystnemu rozwojowi zjawisk, 
czyli w celu zrównoważenia rynku, zwiększyła podaż zbóż poprzez 
wcześniejsze, tj. przed upływem umownych terminów, wprowadzenie do
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obrotu około 750 tys. ton pszenicy i żyta zgromadzonych w magazynach 
autoryzowanych. Ponadto Agencja sprzedała około 1,2 młn ton zbóż z 
własnych zapasów, po cenach wywoławczych ustalonych przez rząd w tzw. 
pakiecie antyinflacyjnym. Ceny te wynosiły 299 zł za tonę pszenicy i 200 za 
tcnę żyta. Dzięki obu posunięciom ceny transakcyjne uzyskiwane na 
aukcjach obniżyły się i wpłynęły na ogólny spadek Cen w obrocie zbożami. 
Już jednak w  maju i czerwcu w miarę wyczerpywania się zapasów zbóż u 
producentów, a także zasobów Agencji, ceny zbóż zaczęły ponownie 
wzrastać. Spóźniał się również bezcłowy import zbóż, który miał wynieść 1,5 
min ton, w  tym 0,5 min ton pszenicy. W I półroczu 1995 r. sprowadzonych 
zostało 1,3 min ton zbóż, w tym 0,6 młn ton pszenicy.

Po drugie, Agencja uruchomiła różne działania interwencyjne, m.in. 
kupno zbóż po cenach nie niższych od ustalonych przez Radę Ministrów cen 
minimalnych (315 zł/t pszenicy i 200 zł/t żyta) na okres od 1 kwietnia 
1995 r. do 31 marca 1996 r. Maksymalny stopień podwyższenia cen 
interwencyjnych nie może przekraczać 10%, czyli ceny interwencyjne zostały 
ustalone na 340 zł/t pszenicy i 220 zł/t żyta. Stawiane są przy tym wysokie 
wymogi jakościowe zbóż.

Działania interwencyjne Agencji prowadzone są w kilku formach, a 
mianowicie:

1. Bezpośredni zakup zbóż za środki Agencji, mający na celu odbudowę 
zapasów ARR. Do końca września zakup ten wyniósł 460 tys. ton 
zbóż, w tym 280 tys. ton pszenicy.

2. Skup zbóż poprzez sieć magazynów autoryzowanych, w oparciu o 
środki własne podmiotów skupujących lub przy wsparciu kredytem 
preferencyjnym. Umowa zawierana między takimi podmiotami a 
Agencją zobowiązuje te podmioty do przechowywania zboża przez 3 
miesiące od daty zakończenia skupu. Ze swej strony Agencja 
gwarantuje wykup zboża po określonym czasie, gdyby ceny rynkowe 
były niższe od cen interwencyjnych, powiększonych o wszelkie 
koszty (przechowywanie, odsetki od kredytu itp.). Do końca września 
skup w tej formie wyniósł 790 tys. ton, w tym 425 tys. ton pszenicy.

3. Zaliczkowanie (45% wartości zgromadzonego zboża) odroczonych 
dostaw dla producentów większych ilości zboża (minimum 100 ton),



którzy mogą je przechowywać we własnych magazynach przez 3 
miesiące. Tą formą objęto 260 tys. ton zbóż.

4. Poręczenie kredytu bankowego na skup zbóż. Tą formą zostało 
objętych 320 tys. ton zbóż.

Łącznie działaniami interwencyjnymi Agencji zostało objętycyh około 1,5 
młn ton zbóż, w tym około 0,3 młn ton pszenicy (suma trzech pierwszych 
form skupu), cżyfi 70% całego zarejestrowanego przez GUS zboża 
towarowego w tym okresie.

Działania interwencyjne Agebcji Rynku Rołnego pozwoliły w I połowie 
1995 r. na ograniczenie wzrostu cen zbóż po słabych zbiorach w 1994 r., 
natomiast w II połowie 1995 r. skutecznie zahamowały normalny, sezonowy 
spadek cen zbóż, po niezłych zbiorach. Ceny skupu w sierpniu wyniosły: 
pszenicy - 330 zł/tonę a żyta 216 zł/tonę, czyli nie spadły poniżej cen 
minimalnych.

1.9. Prognozowanie cen zbóż w roku gospodarczym 1995/96

Wysokość plonów zbóż w kolejnych latach ma wpływ na zmiany cen 
zbóż przed i po żniwach. Tak się dzieje w całym świecie. Jednakże w 
pojedynczym kraju wahania są ż reguły większe. Poszczególne więc kraje 
podejmują różne działania interwencyjne, które - jak to zostało przedstawione 
w poprzednim podrozdziale - polegają głównie na zakupie zbóż w czasie żniw 
i tuż po nich w cełu ich gromadzenia i sprzedaży przed następnymi żniwami. 
W związku z tym trzeba jednak przeprowadzić analizy przewidywanej podaży 
i przewidywanego popytu zbóż po to, aby ustalić odpowiedni poziom ich cen. 
Trzeba więc sporządzić prognozy cen. Dotyczy to nie tylko zbóż ale 
wszelkich produktów objętych interwencją..

Ponieważ Agencja Rynku Rolnego jest najważniejszą w kraju instytucją, 
na której ciąży obowiązek stabilizowania cen rolnych, przeto musiała ona 
stworzyć system prognozowania cen tych produktów, które objęte są jej 
interwencją, między innymi zbóż, pszenicy i żyta. Było to i jest nadał ważne, 
ponieważ system przepływu informacji jest ciągłe jeszcze niedoskonały a 
zasobność bazy danych skąpa. Aby więc pokonać tę słabość, Agencja 
powołała Zespół Niezależnych Ekspertów, osób spoza Agencji, którzy:
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1. zbierają się raz na kwartał (w połowie ostatniego miesiąca) na robocze 
posiedzenie, 2. wcześniej wypełniają przygotowaną ankietę prognostyczną 
i przysyłają do opracowania komputerowego w Agencji 3. na posiedzeniu 
Zespołu wnikliwie analizują i dyskutują przygotowane w ten sposób wyniki 
i po 4. na zasadzie ogólnego konsensusu przyjmują prognozowany zakres cen 
rynkowych pszenicy i żyta oraz 3 produktów zwierzęcych, żywca 
wieprzowego, żywca wołowego i mleka.

Prognozowanie cen obejmuje okres najbliższych 6-ciu miesięcy, np. w 
grudniu, do końca czerwca roku następnego. Na koniec pierwszych trzech 
miesięcy okresu objętego prognozowaniem, aktualizowany jest poziom cen, 
określony na poprzednim posiedzeniu Zespołu, natomiast na kolejne trzy 
miesiące - formułowana jest nowa prognoza. Po opracowaniu tych ustaleń 
Zespołu w specjalnej^jednostce Agencji, prognozy są ogłaszane oficjalnie i 
podane do wiadomości publicznej.

Spośród wszystkich czterech prognoz w roku najważniejsza jest 
prognoza sformułowana we wrześniu. Opiera się ona bowiem na znanych już 
zbiorach zbóż, również dostatecznie znanych wynikach spisu zwierząt. Jest 
to więc jakoby bilans otwarcia nowego cyklu produkcyjnego. Również rolnicy 
znając swe zbiory zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych podejmują określone 
zamierzenia rozwoju produkcji zwierzęcej. Ta więc prognoza zbiega się z 
decyzjami producentów i dlatego powinna być jak najbardziej trafiona. Jeśli 
nie jest trafiona, to może przysporzyć wiele kłopotów nie tylko Agencji, lecz 
także Ministerstwu Rolnictwa a nawet Rządowi, który przecież musi 
podejmować różne decyzje cenowe, dotyczące handlu zagranicznego itp.

Jak to zostało wyżej stwierdzone, prognozy dotyczą tylko kilku 
produktów, jednakże ich ciężar gatunkowy jest bardzo duży, bo praktycznie 
dotyczy około 70% całej produkcji rolniczej.

Na podstawie kiikurocznej już praktyki można stwierdzić, że omawiana 
tu metoda "ekspertów", stosowana w Agencji przynosi dość trafne 
prognozy, o czym może świadczyć rysunek 4. Zespół przewidział wzrost cen 
zbóż po nieurodzajnym 1992 r., stagnację cen zbóż w okresie 1993 i połowy 
1994 r., wzrost cen po drugim słabiej urodzajnym 1994 r. oraz spadek cen 
tuż po żniwach 1995 r. Pozostaje sprawą otwartą dalsze kształtowanie się 
cen zbóż do czerwca 1996 r. Cóż można wstępnie powiedzieć?
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Rys. 4

złttt
Ceny skupu zbóż

zM

Jak to wynika z przebiegu linii, wykreślonej zgodnie z notowaniami GUS
t

ceny obu rodzajów zbóż silnie zwyżkowały i osiągnęły szczytowy poziom w 
czerwcu 1995 r., kiedy wyczerpały się wszelkie zapasy. Ceny skupu 
pszenicy osiągnęły poziom 381 zł/tonę a żyta 255 zł/tonę. To jednak Zespół 
Ekspertów ARR przewidział, mimo że rynkowe ceny zbóż miały daleko
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większą dynamikę niż inflacja. Ostatnia prognoza wrześniowa dała 
następujące wyniki:

Tabela 6
Prognozy cen pszenicy i żyta 

w zł/tonę

Zboża 31 .XII. 1995 31 .IH.1996 30.V I.1996

Pszenica
Żyto

360-370
230-240

380-390
250-260

400-410
260-270

W prognozie tej wzięte zostały pod uwagę następujące przesłanki. W 
odróżnieniu od ostatnich trzech sezonów 1992/93 - 1994/95, w których 
występował niedobór podaży wobec popytu na zboże, w sezonie 1995/96 
można się liczyć z możliwością wystąpienia przewagi podaży nad popytem. 
Podaż zbóż ze źródeł krajowych mierzona wielkością zapasów początkowych 
i zbiorów wynosząca 27,6 min ton jest prawdopodobnie o prawie 8% 
większa niż analogiczna podaż 1994/95 (wraz ze zrealizowanym importem - 
25,5 min ton). Zużycie krajowe zbóż natomiast zwiększy się o około 4% i 
osiągnie 24,7 min ton. Wynika stąd, że rynek zbóż powinien być w miarę 
zrównoważony i dlatego wzrost cen pszenicy w czerwcu 1996 może 
osiągnąć 20 - 23% w porównaniu z czerwcem 1995 r. Podobnie wzrost cen 
żyta może mieć podobną dynamikę.

Już w trakcie korekty tej pracy poznane zostały nowe ustalenia Zespołu 
Ekspertów dokonane w połowie grudnia 1 995 r. Dla pszenicy wynoszą one 
410-420 zł/tonę w końcu marca 1995 r. i 420-440 zł/tonę w końcu czerwca, 
przed żniwami. Analogiczne ceny dla żyta: 250-260 i 260-280 zł/tonę. 
Różnice więc odnoszą się praktycznie tylko do pszenicy, bardzo również 
drogiej na rynkach światowych.



2. RYNEK ZIEMNIAKÓW

2.1. Powierzchnia zasadzeń. Plony. Zbiory.

Ziemniaki spełniają w Polsce rolę szczególną, niepowtarzalną w żadnym 
innym kraju. I to ze względu na ich spożywanie przez ludzi jak i zużycie 
produkcyjne na paszę dla zwierząt. Rola ta jednakże ulega stopniowemu 
zmniejszaniu, głównie ze względu na przemiany w tuczu trzody chlewnej, 
zmierzające ku intensywnym metodom przemysłowym. W miarę upływu lat 
zmniejsza się powierzchnia uprawy ziemniaków, co wobec braku postępów 
w ich plonowaniu i utrzymywania się dużej wahliwości plonów, powoduje 
nieregularność zmniejszania się zbiorów ziemniaków, czyli dodatkowo 
zmniejsza ich rolę w bazie paszowej dla zwierząt.

Tabela 1
Udział w powierzchni zasiewów, plony i zbiory ziemniaków

Wyszczególnienie 1950 1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Udział w powierz- 
-chni zasiewów

17,4 18,8 18,3 16,1 12,9 12,3 13,0 13,1 13,1 11,5

w %

Plony z 1 ha w dt 138 132 184 113 198 168 133 206 136 165

Zbiory w min ton 36,1 37,9 50,3 26,4 36,3 29,0 23,4 36,3 23,1 25,1

Źródło: Rocznik Statystyczny, 1994, s. C, IV oraz Rynek ziemniaka, Stan i perspektywy; 
Raporty rynkowe, MRiGŻ, ARR, lERiGŹ, Nr 8, październik, tab. 1, s.4

Największy udział w strukturze zasiewów zajmowały ziemniaki w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wtedy też, wobec dużych plonów, ich 
produkcja osiągała najwyższy poziom, około 50 min ton. Powierzchnia ich 
uprawy, największa w początkach łat sześćdziesiątych, szybko się następnie 
zmniejszała, zwłaszcza po 1970 r. W 1995 r. powierzchnia ta przekraczała 
zaledwie 1,5 min ha i wykazuje nadal tendencję malejącą.

Spośród 1524 tys. hektarów zasadzonych w 1995 r. ziemniakami, 
1504 tys. ha pozostawało w gospodarstwach indywidualnych a tylko 20 tys. 
ha w sektorze publicznym i w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, czyli 
jedynie 1,3% powierzchni uprawowej zasadzonej ziemniakami.

Udział ziemniaków w strukturze zasiewów jest dość znacznie 
zróżnicowany w poszczególnych województwach. Ilustruje to rys. 2.

45



Powierzchnia uprawy ziemniaków (w tys. ha)
Rys.1

Rys.2
Udział ziemniaków w strukturze zasiewów w 1994 r. w %
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Na taki obraz regionalnego zróżnicowania udziału ziemniaków w 
strukturze zasiewów ma wpływ kilka przyczyn, a mianowicie: udział 
gospodarstw indywidualnych w strukturze użytków rolnych, wielkość 
gospodarstw i kultura rolna, która przejawia się w nowoczesnych metodach 
tuczu trzody chlewnej bez udziału ziemniaków. Ponieważ wszystkie 
przyczyny są na ogół terytorialnie zbieżne, przeto wyższy udział ziemniaków 
występuje głównie w województwach centralnych i południowych. W 
dalszym więc ciągu wyodrębniają się granice dawnych zaborów, mimo 
dużego upływu czasu po ich zlikwidowaniu. Pewną modyfikację wprowadza 
łatwość względnie trudność zbytu ziemniaków jadalnych, co wynika z relacji 
podaży do popytu. Dlatego też w zapleczu np. Warszawy udział ziemniaków 
w strukturze zasiewów jest wyjątkowo wysoki. Inne duże aglomeracje 
miejskie, np. w województwie katowickim zaopatrywane są w ziemniaki 
jadalne w drodze przerzutów z województw typowo ziemniaczanych 
(siedleckie, łomżyńskie, bialskopodlaskie czy też bliżej położone sieradzkie) 
lub też, co uwidocznione jest na rys. 3, dzięki bardzo wysokim plonom w 
samym województwie katowickim.

Rys. 3
Plony ziemniaków z 1 ha w dt 

w 1993 r.
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Plony ziemniaków nie idą w par2e z nasileniem ich oprawy, można nawet 
powiedzieć, że są terytorialnie nasileniu temu dość przeciwstawne. 
Najwyższe plony osiągane są w środkowo - zachodniej części kraju, w 
b. zaborze pruskim, tzn. w rejonie o wyższej kulturze rolnej. Rys. 2 ilustruje 
poziom plonów w dobrym, urodzajnym 1993 r. niemniej jednak nawet w 
słabym 1995 r. ten obraz został utrzymany, z tym że riajwyższe plony zostały 
osiągnięte w czterech województwach południowo-zachodnich {ponad 190 q 
z ha, w woj. leszczyńskim, wrocławskim, opołskim i katowickim). Miały na 
to wpływ głównie warunki klimatyczne (większe opady deszczu) w okresie 
letniej suszy.

Najniższe plony osiągają województwa południowo-wschodnie oraz 
północne. Taki rozkład wysokości plonów w kraju nasuwa przypuszczenie, 
że jakość gleb ma znikomy wpływ na poziom pionowania ziemniaków. 
Rzeczywiście ziemniaki pochodzące z wyżyn Południowej Ameryki wymagają 
gleb raczej lekkich, przewiewnych, dobrze nawożonych, bogatych w 
składniki pokarmowe (azot, potas) oraz częstych opadów deszczu w okresie 
intensywnej wegetacji (od maja do sierpnia). Takich warunków glebowych 
dla ziemniaków dostarczają właśnie rolnicy w środkowo-zachodniej części 
kraju.

Zbiory ziemniaków .wyniosły w 1995 r. według niedostatecznych jeszcze 
szacunków 25,1 min ton, tzn. o 2 min więcej niż w niekorzystnym 1994 r. 
Zbiory te są funkcją zarówno udziału ziemniaków w strukturze zasiewów, jak 
i uzyskanych plonów. Ponieważ plony w 1995 r. były prawie o 30 q z ha 
wyższe aniżeli w 1994 r. (tab. 1), to nawet przy zmniejszeniu powierzchni 
uprawy ziemniaków do 1,5 miliona ha, zbiory osiągnęły poziom wyższy niż 
w 1994 r.

W dłuższym jednakże okresie, wobec stagnacji i dużej wahliwości 
plonów, zbiory ziemniaków wykazują tendencję malejącą, co ukazuje rys. 4.

48



Zbiory ziemniaków w Polsce (w min ton)
Rys. 4.

—  Zbiór rzeczywisty —  Trend wieloletni

2.2. Rozdysponowanie produkcji ziemniaków

W rozdysponowaniu ziemniaków najbardziej stabilną pozycję stanowi 
spożycie ziemniaków przez ludzi. Składają się na to dwie pozycje w 
załączonej tabeli 2, a mianowicie bezpośrednie spożycie w gospodarstwach 
rolnych oraz sprzedaż ziemniaków z przeznaczeniem na konsumpcję. Jest to 
rzeczywiście dość stabilna pozycja, ponieważ liczba ludności w Polsce 
zmienia się bardzo nieznacznie w ostatnich latach. Przyrost roczny ludności 
wynosi jedynie około 100 tys. osób. Mało zmieniają się również nawyki 
konsumpcyjne ludności. Jedyne,* co kształtuje spożycie, to poziom cen 
ziemniaków i to głównie poza gospodarstwami rolnymi. Temu należy 
przypisać duże obniżenie sprzedaży ziemniaków przyznaczanej na 
konsumpcję w 1994/95 r. (2 365 tys. ton), ponieważ ceny ziemniaków były 
w tym gospodarczym roku wyjątkowo wysokie i ludność miejska znacząco 
obniżyła spożycie ziemniaków. Nieznacznie zmniejszyło się również spożycie 
ziemniaków w gospodarstwach rolnych (2 675 tys. ton).

49



Tabela 2
Rozdysponowanie produkcji krajowej ziemniaków (w tys. ton)

Wyszczególnienie 1992/93 1993/94 *1994/95* 1995/96**

Zbiory 23 380 36 271 23 054 25 097

Zużycie w gospodarstwach 6 506 25 091 16 901 18 010

w tym: sadzenie 4 050 4 132 3 391 3 268

spasanie 9 793 18 246 10 835 12 042

spożycie 2 663 2 713 2 675 2 700

Sprzedaż razem 3 951 5 014 3 156 3 950

W tym: na konsumpcję 2 900 2 920 2 365 2 600

na zaopatrzenie przemysłu 718 1 770 650 1 000

na eksport 333 324 141 350

Ubytki i straty 2 923 6 166 2 997 3 137

Razem rozdysponowania 23 380 36 271 23 054 25 097

dane ostateczne 
** prognoza

Źródło: Rynek ziemniaka, Stan i perspektywy, op. cit. s. 10

W tabeli 2 zwraca uwagę wielkość spożycia w gospodarstwach rolnych 
zbliżona do wielkości sprzedaży na konsumpcję, mimo że przecież liczba 
ludności w gospodarstwach rolnych jest kilkakrotnie mniejsza niż liczba 
pozostałej ludności w kraju. Wynika to stąd, że jednostkowe spożycie 
ziemniaków w gospodarstwach rolnych jest większe aniżeli w 
gospodarstwach domowych innych grup ludności. W gospodarstwach 
rolnych partycypują ponadto w spożyciu psy, koty, drób itd. co ma miejsce 
w mniejszym stopniu w innych gospodarstwach domowych. Potwierdzają to 
dane liczbowe ilustrujące przeciętne, miesięczne spożycie ziemniaków i ich 
przetworów w gospodarstwach domowych szacowane w badaniach GUS, 
podane w tabeli 3.
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Wysoka pozycja emerytów i rencistów zależy od małej liczby osób w 
rodzinie oraz od tego, że wśród nich znajdują się również byli rolnicy, starsi 
wiekiem

Tabela 3
Przeciętne miesięczne spożycie ziemniaków 

w gospodarstwach domowych 
w kg na 1 osobę

Gospodarstwa domowe 1 -V I 
1994

1 -V I 
1995

Rolnicy 9,94 9,86
Pracownicy użytkujący gospodarstwa domowe 9,63 8,81
Emeryci i renciści 7,11 7,39
Utrzymujący się niezarobkowych źródeł 6,19 5,73
Pracownicy 4,67 5,00
Pracujący na rachunek własny 4,45 4,65

Przeciętnie, wszystkie gospodarstwa 6,25 6,40

Źródło: Rynek ziemniaka, Stan i perspektywy, op. cit., s.13, t. 13

Spożycie ziemniaków w Polsce w przeliczeniu na 1 miaszkańca jest 
jedno z najwyższych w świecie. Dotyczy ono przede wszystkim spożycia 
ziemniaków nieprzetworzonych, bowiem spożycie przetworów 
ziemniaczanych jest bardzo małe. Spożycie ziemniaków jest dość stabilne i 
waha się w niewielkich granicach w ostatnim okresie.

Tabela 4
Spożycie ziemniaków w Polsce 

w kg na 1 mieszkańca

Rok gospodarczy Spożycie

ogólne ziemniaki
nieprzetworzone

przetwór/
ziemniaczane*

1989/90 147 143 4
1991/92 147 143 4
1993/94 151 146 5
1 995/96b 142 137 5

8 w ekwiwalencie ziemniaków 
b przewidywania

Źródło: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy, op. cit., s. 15, t. 16
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Zmniejszająca się w tabeli 2 pozycja ziemniaków przeznaczanych na 
sadzeniaki wynika ze zmniejszającej się powierzchni zasadzeń ziemniakami 
w miarę upływu lat.

Dużym wahaniom rocznym podlegają przede wszystkim dwie pozycje: 
spasanie oraz ubytki i straty. Mniejsze zbiory wywołują wyższe ceny i 
dlatego rolnicy oszczędniej spasają ziemniaki, głównie przez trzodę chlewną. 
Przeciwnie, spasanie rośnie w tatach urodzaju (1993/94), podobnie jak 
pozycja ubytki i straty, która jest właściwie pozycją rezydualną, wynikającą 
z bilansu.

\ Eksport ziemniaków nigdy nie przyjmuje większych rozmiarów, ponieważ 
ziemniaki łatwo ulegają zepsuciu, np. zamarzaniu (duży procent wody, około 
85%). Właściwie to eksport dotyczy praktycznie terenów przygranicznych.

Zmienną pozycję ze względu na wielkość przyjmuje także zaopatrzenie 
przemysłu przetwórczego, szacowane w 1995 r. na około 1 min ton (tab. 2.). 
Na tę ppzycję składają się trzy rodzaje przetwórstwa: na skrobię, na 
przetwory, spożywcze i na spirytus. Na skrobię (i susz spożywczy) 
przeznaczone zostało w 1995 r. prawdopodobnie 800-820 tys. ton 
ziemniaków, co nie pokrywa mocy produkcyjnych przemysłu ziemniaczanego, 
który ciągle ' wykazuje trudną sytuację ekonomiczną. Około połowy 
przedsiębiorstw nie posiada zdolności kredytowych i nie może dokonywać 
dostatecznie wielkiego skupu ziemniaków od producentów. Część z nich 
musi się zaspokoić usługowym przerobem ziemniaków dla przedsiębiorstw 
ekonomicznie silniejszych. Pewną nadzieję wzbudza rosnący popyt na liczne 
przetwory skrobiowe ze strony odbiorców przemysłowych (dekstryny, kleje, 
glukoza itp.).

Przerób ziemniaków na cele spożywcze jest mały ale rosnący. Tu należą 
frytki, chipsy, susze spożywcze itd. Przerób ten w 1995/96 osiągnął 
prawdopodobnie około 200 tys. ton.

Wysokie ceny ziemniaków powodują, że gorzelnie rezygnują z przerobu 
zdrowych ziemniaków na spirytus i ograniczają się do przerobu odpadów łub 
też ziemniaków nienadających się do dłuższego przechowania. W kampani 
1994/95 przerobionych zostało na spirytus zaledwie 198 tys. ton 
ziemniaków, co pozwoliło na produkcję około 15 min I 100%-owego 
spirytusu surowego, czyli tylko około 7,5% ogólnej produkcji spirytusu w 
kraju.
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2.3. Ceny ziemniaków

O cenie ziemniaków decyduje praktycznie w każdym roku ich podaż z 
bieżących zbiorów. Dzieje się tak dlatego, że ziemniaków nie można 
przechowywać z roku na rok w stanie surowym (wiosną zaczynają 
kiełkować), są one bardzo wrażliwe na transport oraz, co jest również bardzo 
ważne, popyt na ziemniaki odznacza się małą elastycznością. W roku 
gospodarczym 1994/95, po małych zbiorach ziemniaków, ich ceny 
targowiskowe wzrosły prawie 4-krotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym i 
osiągnęły średnio roczny poziom 432 zł za tonę. Ceny te wykazują duże 
wahania w poszczególnych miesiącach w roku, jak również w 
poszczególnych województwach (tabela 5 i rys. 4). Wynika to stąd, że zbiór 
ziemniaków przypada jedynie w III kwartale każdego roku, natomiast cena 
targowiskowa ziemniaków w poszczególnych województwach zależy od 
specyfiki wzajemnych relacji, ich podaży i popytu.

Tabela 5
Targowiskowe ceny ziemniaków 

w złotych za tonę

Miesiące 1993/94 1994/95 1995/96*

VII 247 412 516
VIII 146 543 367
IX 104 267 330
X ' 77 244 310
XI 80 245 380
XII 94 264 400
1 104 392 430
11 109 530 440
Ul 110 531 440
IV 106 618 490
V 94 593 460
VI 99 595 450

średnio w roku 114 432 418

* przewidywania autorów
i

Źródło: Rynek ziemniaka, op. cit., s. 21, tab. 27
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Niskie plony ziemniaków w 1994 r. spowodowały tak szybki wzrost ich 
cen po zbiorach, że wiosną 1995 r. ceny ziemniaków osiągnęły niebywały 
poziom zbliżony lub przekraczający 60 zł za 100 kg. W okresie zbiorów
1995 r. uległy one pewnemu obniżeniu, ale już od listopada notuje się 
powtórny wzrost ich cen, który utrzyma się prawdopodobnie do połowy
1996 r. Zwraca uwagę duży skok w cenach ziemniaków między czerwcem 
a lipcem w 1994 r. W lipcu zarejestrowano bowiem, w wyniku późno 
wiosennej suszy, bardzo wysokie ceny młodych ziemniaków w 1994 r. 
(412 zł za tonę).

Dla ziemniaków notowane są właściwie trzy ceny, a mianowicie skupu, 
targowiskowe i detaliczne w sklepach warzywniczych lub na straganach. 
Ceny skupu są oczywiście niższe aniżeli ceny targowiskowe. Natomiast ceny 
detaliczne są od targowiskowych wyższe.

Tabela 6
Przeciętne ceny ziemniaków jadalnych 

, w zł/tonę

Rodzaj cen 1992 1993 1994
1 półrocze 

1995

Ceny skupu 122 74 171 566
Ceny targowiskowe 153 163 158 543
Ceny detaliczne 277 256 326 940

Źródło: dane GUS

Notuje się również ceny ziemniaków przemysłowych i sadzeniaków. 
Ceny ziemniaków przemysłowych są o wiele niższe od jadalnych. W latach 
przedstavyionych w tabeli 6 wynosiły one 88, 50, 76 i 131 zł/tonę podczas 
gdy ceny sadzeniaków są zwykle zbliżone do cen targowiskowych 
(analogicznie 146, 166, 133, 553). Zwracają one uwagę w 1995 r. ze 
względu na bardzo wysoki ich poziom (553). Być może, duże zmniejszenie 
powierzchni uprawowej ziemniaków w 1995 r., tym właśnie można, między 
innymi, tłumaczyć.

Ceny ziemniaków jako surowca do przetwórstwa przemysłowego 
powodują określony poziom cen przetworów ziemniaczanych. 0 ile np. frytki 
mrożone sprzedawane były w 1994 r. po 2,6 zł za 1 kg, to w I półroczu 
1995 r. - po 4,1 zł/kg. Analogicznie chipsy ziemniaczane w tych samych 
terminach 17,4 i 20,9 zł/kg.
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Niebywale wysoki wzrost cen ziemniaków zarówno jadalnych, jak i na 
potrzeby przetwórstwa spowodował drastyczny i niekorzystny wpływ na 
opłacalność tuczu trzody chlewnej. Zużycie ziemniaków na paszę dla trzody 
nie ma praktycznie żadnego sensu, jeśli cena 1 kg żywca trzody chlewnej 
odpowiada cenie 7 kg ziemniaków. Taki stosunek cen, 1 : 7, uważany jest 
za granicę opłacalności zużycia zboża na paszę dla trzody. Jeśli za 1 kg 
żywca trzody chlewnej można kupić jedynie 7 kg żyta, to chów trzody staje 
się nieopłacalny. Cóż dopiero można powiedzieć o ziemniakach, których 
wartość paszowa uznawana jest za czterokrotnie mniejszą od żyta. 
Tymczasem w połowie 1995 r. żyto było tańsze od ziemniaków; 1 kg żyta 
stanowił równowartość 0,6 kg ziemniaków. Wynika stąd, że w miejsce 
ziemniaków wchodzi na paszę żyto, zawierające kilkakrotnie więcej białka 
paszowego aniżeli ziemniaki. Wysokie więc ceny ziemniaków wpływają na 
przemiany w technologii żywienia zwierząt. W roku gospodarczym 1995/96 
proces ten będzie przyspieszony bowiem wystąpił niezły zbiór zbóż 
(26 młn ton) i słaby ziemniaków (25 min ton).

Ceny targowiskowe ziemniaków nierównomiernie rozłożyły się w 1995 r. 
w poszczególnych województwach w kraju.

Rys. 5
Ceny targowiskowe ziemniaków w iipcu 1995 

zł/dt

m

45 50 55 60
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Trudno na podstawie obrazu ukazanego na rys. 5 znaleźć jakąkolwiek 
prawidłowość takiego rozkładu, tym bardzej więc jego przyczyn. Niemnie] 
można stwierdzić, że we wschodniej części kraju ziemniaki odgrywają 
większą rołę w ekonomice gospodarstw rolnych; dokupno ich na 
targowiskach przez gospodarstwa o niedoborze ziemniaków mogło podnieść 
ich cenę. Być może przygraniczny eksport do Białorusi i na Ukrainę zmienił 
relację popytu do podaży ziemniaków.

2.4. Rynek ziemniaków w Europie

W porównaniu z Polską ziemniaki odgrywają w zachodniej Europie 
znacznie mniejszą rolę. W krajach należących do Unii Europejskiej ziemniaki 
zostały praktycznie wyeliminowane z paszy dla zwierząt. W spożyciu dla 
ludzi odgrywają przeważnie rolę warzyw łub zbliżoną do nich. Większe 
znaczenie mają ziemniaki w przetwórstwie na wyspecjalizowane produkty 
używane w  medycynie (glukoza), jako składnik wzbogacający dietę (chipsy, 
frytki) lub stanowiące artykukły techniczne (kleje, dekstryny). Wszystkie 
potrzeby załatwia areał zasadzeń zbliżony w krajach Unii do areału polskiego 
(około 1,5 min ha). Jednakże plony ziemniaków są dwukrotnie większe niż 
w Polsce, co daje znacznie wyższe zbiory ziemniaków.

Tabela 7
Produkcja ziemniaków w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

W y szc zególnienie 1992 1993 1994 1995"

Powierzchnia uprawy w młn ha

Polska 1,80 1,80 1,70 1,51
Unia Europejska6 1,60 1,40 1,39 1,54

Plony w t/ha

Polska 13,3 20,6 13,6 16,5
Unia Europejska6 30,2 32,9 29,9 29,9

Zbiory w min ton

Polska 23,4 36,3 23,1 25,1
Unia Europejska6 48,3 46,5 41,5 45,4

* prognoza
b od 1995 r. łącznie z Finlandią, Austrią i Szwecją 

Źródło: FAO, Eurostat, GUS
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Mimo mniejszego znaczenia ziemniaków w Europie aniżeli w Polsce 
występujący nieurodzaj powoduje wiele zakłóceń na rynku. Tak było w 
1994 r., w którym wystąpił znaczący nieurodzaj ziemniaków jak również 
pogorszenie ich jakości. Gwałtownie wzrosły ceny ziemniaków i ich 
przetworów. W okresie wiosennym 1995 r. ceny ziemniaków kształtowały 
się na rynkach środkowo-europejskich w granicach 50-60 marek niemieckich 
za 100 kg, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Taka sytuacja wynikająca z poszukiwania ziemniaków na rynku 
uruchomiła produkcję i podaż ziemniaków bardzo wczesnych w krajach 
basenu Morza Śródziemnego (Egipt, Maroko, Algieria, Grecja), będących 
tradycyjnie eksporterami wczesnych ziemniaków na rynki europejskie w 
okresie styczeń - maj. Natomiast zmalał eksport ziemniaków normalnie 
produkowanych w Europie Północnej do Południowej po zbiorach w 1994 r. 
(Holandia do Włoch, Hiszpanii i Portugalii). Wzrosła nieco powierzchnia 
uprawy ziemniaków w 1995 r. w niektórych krajach Europy Zachodniej. 
Mimo tych zabiegów ceny ziemniaków utrzymywały się na wysokim poziomie 
w całym okresie, aż do lipca 1995 r., kiedy obniżyły się trzykrotnie. Jednakże 
rok 1995 nie odznaczał się dobrymi zbiorami ziemniaków, w wyniku 
przedłużającej się suszy. Jest to więc drugi z kolei rok małego urodzaju. Ceny 
zaczęły powtórnie rosnąć i prawdopodobnie utrzymają się na wysokim 
poziomie w okresie zimowym 1996 r.

Podobny obraz zarysowywuje się w Europie Środkowej a dużo gorszy w 
Europie Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Rosja).
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3. RYNEK CUKRU

Cukier buraczany na świecie odgrywa mniejszą rolę aniżeli cukier 
trzcinowy. W 1993/94 jego udział wynosił 35% a w 1994/95 obniżył się do 
poziomu 31%. Oznacza to, że więcej niż dwie trzecie spożywanego na 
świecie cukru pochodzi z trzciny cukrowej. W Polsce skazani jesteśmy 
wyłącznie na cukier buraczany, ponieważ trzcina cukrowa u nas nie rośnie.

3.1 Powierzchnia uprawy. Piony i zbiory buraków cukrowych.

Buraki cukrowe nie są tak powszechną uprawą jak zboża czy ziemniaki. 
Zajmowały one jedynie powierzchnię około 380 tys. ha w 1995 r., czyli mniej 
niż 3% powierzchni zasiewów. Była to powierzchnia mniejsza niż w latach 
poprzednich, co uwidacznia tabela 1.

Tabela 1
Powierzchnia, piony i zbiory buraków cukrowych w Polsce

Lata Powierzchnia 
w czerwcu 

w tys. ha

Plony 
w q z 1 ha

Zbiory 
w tys. ton

1981 - 1985 472 331 15 606
1986 - 1990 424 346 14 674
1991 361 316 11 41?
1992 376 294 11 052
1993 399 392 15 621
1994 400 292 11 676
1995 380 345 13 110

Źródło: Rynek cukru, Stan i perspektywy, MRiGŻ, ARR, lERiGŹ, Raporty 
rynkowe, Nr 8, październik 1995, s. 9, t. 8.

Buraki cukrowe w przeciwieństwie do ziemniaków wymagają gleb 
dobrych, urodzajnych, dobrze nawożonych. Drugim ograniczeniem ich 
uprawy jest obecność cukrowni, która prowadzi kontraktację z plantatorami, 
ponieważ buraki cukrowe są nadal uprawiane w systemie kontraktacji. W 
1995 r. kontraktację prowadziło w Polsce 17 cukrowni krajowych oraz jedna 
suszarnia (w woj. gorzowskim), produkująca susz buraczany, niezbędny jako 
dodatek do produkcji kawy zbożowej. Liczba plantatorów w 1994 r. wynosiła 
271 tys. i była nieco niższa aniżeli w latach 1991 - 1993 r., kiedy 
utrzymywała się na poziomie 290 tys.
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Tabela 2
Liczba < powierzchnia plantacji buraków cukrowych

Wyszczególnienie 1981 1990 1991 1992 1993 1994

Liczba plantacji 
(plantatorów) w tys.

467 384 289 291 296 273

- w przeliczeniu na 1 cukrownię 6,0 4,9 3,7 3,7 3,8 3,5

Powierzchnia uprawy 
buraków w tys. ha

470 440 361 376 399 400

- w przeliczeniu na 1 plantację 
w ha

1.9 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5

Źródło: jak w tab. 1, s. 8, t. 6

Zarówno liczba plantatorów, jak i powierzchnia uprawy buraków 
cukrowych uległy zmniejszeniu od 1981 r., jednakże tempo spadku liczby 
plantatorów było szybsze, przez co przeciętna powierzchnia uprawy buraków 
w przeliczeniu na 1 plantację zwiększyła się od 1981 r. prawie o 50%. Ta 
tendencja utrzyma się prawdopodobnie w przyszłości.

W uzupełnieniu do danych liczbowych zawartych w tabeli 1 i 2 można 
dodać, że zdecydowaną większość plantatorów stanowią rolnicy 
indywidualni. W 1994 r. 87,4% ogólnej powierzchni pod burakami 
znajdowało się w gospodarstwach indywidualnych. P l ony  b u r a k ó w  
cukrowych nie wykazują większej różnicy w zależności od form własności. 
Zależą natomiast bardzo od miejsca ich uprawniania. Rys. 1 podaje właśnie 
plony w poszczególnych województwach.

Obraz zarysowany na rys. 1 jest wyrazem wyższej kultury rolnej, 
przejawiającej się w województwach zachodnich, w których plony buraków 
cukrowych znacząco przewyższają plony w niektórych innych 
województwach, głównie na wschodzie Polski. Są one jednak również 
przejawem pewnej przypadkowości, wynikającej z niewielkiego udziału 
buraków w strukturze zasiewów, co pozwala na koncentrację nakładów na> 
małą powierzchnię uprawy (np. woj. częstochowskie, ostrołęckie czy 
radomskie). Dla niektórych województw GUS w ogóle nie podaje notowań 
plonów (woj. piotrkowskie i nowosądeckie) ze względu na bardzo małą ich 
uprawę.
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Regionalne zróżnicowanie
Rys. 1

plonów buraków cukrowych w 1993 r. 
w q z 1 ha

-brak danych

Patoka « 382

300 340 380 420

W porównaniu z rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej, o wysokiej 
kulturze rolnej, plony polskie, nawet wysokie, w dobrym, urodzajnym 1993 r. 
prezentują się niekorzystnie, są bowiem o wiele niższe (tabela 3).

Tabela 3
Plony buraków cukrowych w Polsce 

i w niektórych wybranych krajach w q z 1 ha

Kraje JL93Ś-
1989

1991 1992 1993 1994 1 9 9 0 - 1993 
1986 - 1989

Polska 337 316 244 392 292 103
Świat 343 333 333 349 328 100
Francja 593 638 680 716 665 112
Holandia 556 583 683 * 639 658 113
Niemcy 468 509 540 494
Dania 452 492 508 549 488 114
Węgry 401 372 272 230 338 77
Rumunia 263 217 161 183 252 64
Ukraina # . 194 222 192
Rosja . . 178 196 123

Źródło: Rynek cukru. Stan i perspektywy, op. cit., s. 10, t. 9
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Rys. 2

Powierzchnia uprawy i plony buraków cukrowych

Rys. 3
Zbiór buraków cukrowych i produkcja cukru

Uwaga: Zbiór buraków i produkcja cukru w kampanii 1995/96 wg szacunku autorów 
Raportu, Rynek cukru, Stan i perspektywy, op. cit.
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Tabela 3 ukazuje dwa światy: jeden, w którym plony buraków 
cukrowych są już bardzo wysokie i nadal rosną i drugi, w którym niskie plony 
wykazują w ostatnich latach tendencję malejącą. Polska zajmuje pozycję 
pośrednią, z tym że roczne wahania powierzchni plonów i zbiorów są bardzo 
duże, co niekorzystnie wpływa na ekonomikę* .■ ęukrowni i dochody 
plantatorów uprawy buraków. (Rys. 2 i 3).

3.2. Ceny skupu buraków cukrowych

W 1995 r. każde przedsiębiorstwo cukrownicze w kraju odrębnie 
konsultowało z platnatorami warunki kontraktacji i skupu surowca i w wyniku 
tych konsultacji urtalało cenę skupu buraków cukrowych, najważniejszego 
elementu umowy kontraktacyjnej. Przeciętne ceny skupu wahały się w 
1995 r. w  granicach 75 - 80 zł za 1 tonę buraków, choć w niektórych 
województwach żądania plantatorów były wyższe (np. w woj. zamojskim - 
100 zł/tonę). Plantatorzy otrzymał? również premie za terminową dostawę 
surowca a od niektórych cukrowni również nieodpłatne przydziały 
określonych ilości cukru. W wielu natomiast cukrowniach zlikwidowane 
zostały ekwiwalenty pieniężne za nieodebrane przez plantatora wysłodki, co 
prawdopodobnie wynika ze zmniejszonego popytu na wysłodki jako paszy dla 
mniej licznego pogłowia bydła.

Ponieważ najcenniejszym składnikiem w burakach jest cukier, przeto w 
niektórych umowach kontraktacyjnych pojawił się wymóg dotyczący 
zawartości cukru w korzeniach, jako graniczny 15%.

Ceny skupu buraków cukrowych wzrosły w 1995 r. w porównaniu z 
1994 r. w stopniu większym aniżeli wskaźnik inflacji, bo o ponad 40% 
(inflacja szacowana jest na 22 - 23%). Dzięki temu buraki cukrowe stały się 
bardziej opłacalne aniżeli inne produkty rolne (tabela 4 i 5), być może z 
wyjątkiem mleka.

Jak na to wskazują tabele 4 i 5, w drugiej połowie 1995 r. w porównaniu 
z II połową 1994 r. wszystkie produkty z wyjątkiem mleka były mniej warte 
niż buraki cukrowe. To samo można powiedzieć na podstawie tabeli 6.

62



Tabela 4
Ceny skupu buraków cukrowych i wybranych produktów rolnych

Lata
H półrocze

Buraki
cukrowe

Rzepak Pszenica Żyto Bydło Mleko

zł/q zł/1000

1991 2.30 14.45 7.76 4.58 56.58 10.69
1992 3.84 23.95 18.16 11.18 98.51 20.25
1993 4.39 38.72 23.96 16.70 142.95 23.25
1994 5.31 60.51 24.52 17.02 183.27 29.32

1995 7 .50 - 52.60 b) 33.16 c) 21.95 c) 228.00 c) 43.00 c)
-8.00 a) 36 .00 - 23.00- 240.00 - 46.00 -

-37.00 d) -24.00 d) -250.00 d) -47.00 d)

Źródło: Roczniki Statystyczne i Biuletyny G US, informacje miesięczne Ministerstwa 
Finansów i G US o skupie i cenach skupu produktów rolnych oraz:
a) dane Rady cukrownictwa,
b) dane Ministerstwa Finansów i G US z lipca 1995 r.,
c) dane G U S  z lipca 1995 r.,
d) prognoza Agencji Rynku Rolnego, dotycząca cen na koniec 1995 r.

Tabeia 5 opracowana została na liczbach tabeli 4
Tabela 5

Relacje cen skupu wybranych produktów rolnych 
do cen buraków cukrowych

Lata Rzepak Pszenica Żyto Bydło Mleko

cena buraków cukrowych = 1

1991 6,3 3,4 2,0 24,6 4,6
1992 6,2 4,7 2,9 25,7 5,3
1993 8,8 5,4 3,8 - 32,5 5,3
1994 11,4 4,6  • 3,2 34,5 5,5
1995 a) 7,0 4 ,4 2,9 30,4 5,7

Uwaga: a) Obliczono relacje dla najniższego poziomu cen

Źródło: Obliczenia własne według tabeli 10

Wskaźniki cen niektórych produktów i usług w 1995 r. 
w porównaniu z 1994 r. przyjętym za 100

Tabela 6

Towary i usługi 
konsumpcyjne

Produkcja
przemysłowa

Ceny skupu

buraków rzepaku pszenicy żyta żywca
wołowego

mleka

127 128 141 87 144 136 127 168
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Jedynie mleko i pszenica wykazały w 1995 r. większą dynamikę wzrostu 
cen skupu aniżeli buraki cukrowe. Być może zachęci to plantatorów do 
zwiększenia produkcji w 1996 r. tym bardziej, że wzrost cen skupu buraków 
cukrowych był wyższy aniżeli wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
jak również cen produkcji przemysłowej.

•» ' * '.V

3.3. Przemysł cukrowniczy. Stan i perspektywy rozwoju

76 cukrowni przeprowadziło kampanię cukrowniczą w 1995 r. Spośród 
nich 62 cukrownie są przedsiębiorstwami państwowymi, 5 stanowi 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a 9 wchodziło w skład 
7 przedsiębiorstw sprywatyzow?nych. Procesy prywatyzacji są jednak 
dopiero rozpoczęte. Reguluje je ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji 
rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym 
(Dz. U. nr 98, z dnia 16 września 1994 r., poz. 473) oraz dwa 
rozporządzenia późniejsze z 1995 r. (Dz. U. nr 34 z dnia 31 marca 1995 r., 
poz. 165 i poz. 168 oraz Dz. U. nr 75 z dnia 1 lipca 1995 r., poz. 375). Na 
ich podstawie obecne przedsiębiorstwa państwowe są komercjalizowane, 
tzn. przekształcane w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i razem z 5 już 
istniejącymi są zgrupowane w czterech Spółkach Cukrowych (zwanych 
również holdingami) a będą następnie prywatyzowane zgodnie z ustawą 
lipcową. Te 4 spółki (hpldingi) uzyskały już swe siedziby w:

Zamościu - Lubelsko - Małopolska S.A.
Łosiowie - Śląska S.A.
Poznaniu - Poznańsko - Pomorska S.A.
Toruniu - Mazowiecko - Kujawska S.A.

Jak wiadomo, istnieje nadal Rada Cukrownicza, która będzie pełnić 
funkcję reprezentacji interesów przemysłu cukrowniczego.

Zdolność przerobowa istniejących 76 cukrowni wyniosła w 1995 r. około 
159 tys. ton buraków w  ciągu doby. W rzeczywistości przerób wyniósł około 
190 tys. ton i trwał około 68 dni, tzn. krócej niż 80-dobowa kampania 
uznawana za optymalną. Zawartość cukru w przerabianych burakach 
wyniosła 15,7% ich ciężaru, jednakże wydajność cukru w przeliczeniu na 
cukier biały tylko 12,7%, reszta, czyli 3% uznana została za stratę, choć 
dwie trzecie tego cukru znalazło się w melasie, a reszta w wysłodkach.
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Zawartość cukru w burakach a w ślad za tym wydajność cukru zmienia 
się z roku na rok, zależy bowiem od wielu czynników, najbardziej jednak od 
nasłonecznienia; im jest ono dłuższe i bardziej intensywne, tym procent cukru 
w burakach jest wyższy.

Rys. 4
Zawartość i wydajność cukru z buraków cukrowych

w %

Z tego punktu widzenia rok 1995 można uznać za przeciętny. Jest to 
jednak o wiele mniej aniżeli w przodujących krajach pod względem produkcji 
buraków cukrowych, w których nie tylko plon buraków z 1 hektara jest dużo 
wyższy, lecz także procent cukru w korzeniach wyższy. Można to 
przedstawić w postaci produkcji cukru surowego, pozyskanego z 1 ha 
uprawy buraków cukrowych. Oto wyniki dla 1995 r. w tonach z 1 ha.

Grupa krajów Grupa krajów
przodujących niskowydajnych

Kraje Unii Europejskiej - 8,1 Rumunia 1,8
W tym; Rosja 1,8
Francja - 10,5 Ukraina 2,9
Holandia 9,5 Węgry 4,0

Polska ze swoimi 4,6 tonami plasuje się w środku przedstawionych 
krajów.
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Małe zbiory buraków cukrowych w 1994 r. a w ślad za tym niewielka 
produkcja cukru sprawiły, że ceny cukru równocześnie z rozpoczęciem 
kampanii cukrowniczej jesienią 1994 r. zaczęły zwyżkować od 1,04 zł za 
1 kg w workach i 1,10 zł/kg w opakowaniach jednokilogramowych w 
październiku 1994 r. do analogicznie 1,50 zł/kg i 1,59 zł/kg w sierpniu 
1995 r. Ten zwyżkowy trend zminimalizowała interwencyjna sprzedaż cukru, 
podjęta przez Agencję Rynku Rolnego z rezerw państwowych, a następnie 
z bezcłowego importu podjętego przez Agencję. Łącznie do końca września 
Agencja sprzedała 190 tys. ton cukru, dzięki czemu wyhamowany został 
wzrost cen zbytu i osiągnięty spadek cen transakcyjnych na giełdach.

Na sezon 1995/96 Rada Ministrów ustaliła minimalna cenę zbytu cukru, 
w opakowaniach 50 kg, na rynku krajowym na 1,16 zł za 1 kg. Przeciętny 
jednak własny koszt całkowity produkcji cukru wyniesie w kampanii 1995/96 
około 1,22 zł/kg przy zróżnicowaniu krańcowym w poszczególnych 
cukrowniach od 1,10 do 1,30 zł/kg.

Rys. 5
Rentowność przemysłu spożywczego i cukrownictwa 

w I połowie 1995 r.
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Sytuacja ekonomiczno - finansowa cukrowni lub też szerzej branży 
cukrowniczej po okresie pogarszania się w latach 1991 - 1993 uległa 
odwróceniu po kampanii 1994/95. Już w okresie pogarszania była jednak 
lepsza niż sytuacja całego przemysłu spożywczego. W I połowie 1995 r. jest 
to bardzo wyraźnie widoczne (rys. 5).

Główną przyczyną zdecydowanej poprawy sytuacji ekonomicznej 
przemysłu cukrowniczego, która objęła wszystkie formy własności, była 
wydatna podwyżka cen zbytu cukru (wyżej opisana), która nastąpiła na 
przełomie 1994 i 1995 r. Wystąpiło ponadto kolejne zmniejszenie obciążenia 
cukrowni kosztami finansowymi w wyniku postępowań ugodowych między 
niektórymi cukrowniami a bankami, jak również dzięki obniżce 
oprocentowania kredytów obrotowych, udzielanych przez banki cukrowniom.

3.4. Zużycie cukru

Do podstawowych kierunków zużycia cukru należy spożycie w 
gospodarstwach domowych, spożycie zbiorowe poza gospodarstwami 
domowymi, zużycie w przetwórstwie spożywczym oraz zużycie w 
pszczelarstwie w postaci dokarmiania, zwłaszcza zimowego, pszczół.

Spożycie cukru w gospodarstwach domowych notuje od początku lat 
dziewięćdziesiątych dość znaczny spadek. W 1994 r. spadek ten wyniósł 
5,1% w porównaniu z 1993 r. natomiast w I połowie 1995 r. - 4,9% w 
porównaniu z I połową 1994 r. W pierwszym półroczu 1995 r. ujawniła się 
tendencja zwiększania spożycia bądź utrzymania go na niezmienionym 
poziomie. Największe spożycie cukru utrzymywało się w rodzinach 
chłopskich, emerytów i rencistów oraz w rodzinach pracowniczo-chłopskich. 
W pierwszej połowie 1995 r. spożycie cukru spadło o 12% w rodzinach 
chłopskich. Informacji tych dostarczają badania GUS budżetów rodzinnych 
na podstawie których sporządzona została tabela 7.

Rolnicy i ludność dwuzawodowa, dostarczający buraki cukrowe do 
przerobu otrzymywali pewną część cukru z cukrowni albo w formie zapłaty 
za surowiec albo z tytułu przywileju zakupu cukru po cenach hurtowych. 
Wysokie ceny detaliczne cukru w I połowie 1995 r. zachęcały te grupy 
ludności do odsprzedaży nadwyżek cukru, co mogło spowodować 
zmniejszenie jego spożycia we własnych gospodarstwach domowych.
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Największe nasilenie spożycia cukru w gospodarstwach występuje w lii 
kwartale, co łączy się z przetwórstwem domowych owoców. Biorąc pod 
uwagę spożycie cukru w gospodarstwach domowych oraz w spożyciu 
zbiorowym można oszacować globalne jego spożycie na 980 tys. ton w 
1994 r. i 960 tys. ton w 1995 r.

%% Tabela 7
Spożycie cukru w gospodarstwach domowych 

w kg/osobę

Gospodarstwa domowe 1986 - 88 
średnio w roku

1993 1994 1995
szacunek

Przeciętne gospodarstwo domowe 30,1 26,0 24,7 23,5

Emeryci i renciści 36,8 33,1 31,7 31,3

Chłopskie 39,5 35,0 33,5 29,6

Pracowniczo-chłopskie 33,0 31,0 29,8 28,8

Pracujący na 
własny rachunek

18,8 18,2 18,2 18,9

Pracownicze 25,7 21,2 19,9 18,4

Utrzymujący się ze 
źródeł niezarobkowych

• 19,7 18,2 18,1

Źródło: Rynek cukru, Stan i perspektywy, op. cit., s. 20, t. 21

Ocenia się, że zużycie cukru w przemyśle wyniosło w 1995 r. około 520 
tys. ton. Cukier ten przeznaczany jest do produkcji wielu produktów 
spożywczych. Część z nich jest eksportowana i w ten sposób około 70 tys. 
ton cukru wyeksportowanych zostało za granicę.

Całkowite spożycie cukru w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest oczywiście 
większe, niż podaje to tabela 7. Dochodzi bowiem spożycie zbiorowe oraz 
spożycie cukru zawartego .w przetworach, głównie słodyczach, choć nie 
tylko, bo np. w piwie. Szacuje się więc że łącznie wyniosło ono 38,4 kg w 
1994 r. i 38,0 kg w 1995 r.



3.5. Cukier w handlu wewnętrznym. Ceny cukru.

Tabela 8 podaje krajowy bilans cukru w kilku ostatnich latach na tle iat 
1986 - 1989.

Tabela 8
Bilans cukru 
w tys. ton

Wyszczególnienie 1986 - 89 
średnio w roku

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
szacunek

Zapas początkowy, 1 .X 180 30 104 230 143
Produkcja 1 703 1 443 1 996 1 383 1 6 10 -1  650
łmport 98 101 - 150 -

Zużycie krajowe 1 630 1 460 1500 1 520 1540
Eksport 192 10 370 100 100
Zapas końcowy, 30.IX 159 104 230 143 113 - 153

Źródło: Rynek.cukru. Stan i perspektywy, op. cit., s. 28, t. 30

W ostatnich kilku latach bardzo nieznacznie wzrasta zużycie krajowe, 
które w bilansie jest wielkością najbardziej stabilną. W zależności od krajowej 
produkcji cukru kształtują się natomiast pozycje takie, jak import, eksport i 
zapasy. W uzależnieniu od wzajemnych proporcji tych poszczególnych 
pozycji, kształtują się ceny cukru w rozpatrywanych latach. W sezonie 
1995/96 krajowe zasoby cukru (zapas początkowy i produkcja, pomniejszone
0 eksport) wyniosą co najwyżej 1690 tys. ton. Będą więc większe od 
przewidywanego zużycia w kraju o około 150 tys. ton, czyli nie bęcłą 
wystarczające dla stabilizacji cen cukru, ponieważ odbudowane być muszą 
rezerwy państwowe, naruszone w sezonie 1994/95. Istnieje 
międzynarodowe przekonanie, że zapasy końcowe cukru, w dniu 30 września 
każdego roku powinny być co najmniej równe jednomiesięcznemu zużyciu 
krajowemu. Najbardziej wrażliwym na zakłócenia są miesiące III kwartału w 
roku, kiedy zarówno gospodynie domowe jak i przemysł przetwórczy 
rozpoczynają przetwórstwo owoców. W ostatnim takim okresie, w  1995 r.„ 
nie doszło do takich zakłóceń tylko dlatego, że zadziałała Agencja Rynku 
Rolnego, która interwencyjnie zaimportowała cukier (150 tys. ton - tab. 8)
1 zasiliła nim podaż krajową, nie dopuszczając do ujawnienia się przewagi 
popytu nad podażą. Niemniej ceny cukru wzrastały dynamicznie w całym
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1995 r. Jeśli analogiczny miesiąc 1994r. przyjąć za 100, to wskaźniki 
dynamiki kształtowały się w 1995 r. następująco:

(II IV V VI VII VIII

158 160 163 165 167 145

Załamanie się wzrostowej dynamiki cen detalicznych cukru nastąpiło 
dopiero w sierpniu, właśnie w wyniku interwencji Agencji Rynku Rolnego. 
Przewiduje się, że w sezonie 1995/96 wystąpi umiarkowany wzrost cen 
cukru. Może on być przyspieszony, jeśli dojdzie do skutku przywidywany 
barterowy eksport cukru na rynek wschodni (tab. 8 - 1 0 0  tys. ton).

Ceny krajowe cukru są na ogół wyższe aniżeli ceny światowe. Po 
krótkotrwałym zbliżeniu cen krajowych i światowych w lipcu 1994 r., ceny 
krajowe cukru ponownie odbiegły w górę od cen światowych, mimo że ceny 
światowe utrzymywały się na relatywnie wysokim poziomie (powyżej 
400 USD za tonę). Do końca 1995 r.f ceny światowe cukru utrzymają się 
prawdopodobnie na wysokim poziomie, co wykluczy możliwość importu przy 
wysokiej od 1 lipca 1995 r. opłacie celnej, wynoszącej 220 USD za tonę. Być 
mc.9 w I półroczu 1996 r. ceny światowe cukru obniżą się do 
300 USD/tonę, to przy kursie 2,5 zł za dolara, obciążony cłem import byłby 
opłacalny już przy krajowej cenie giełdowej cukru 1600 zł/tonę.

3.6. Sytuacja na światowym rynku cukru

Już na wstępie stwierdziliśmy, że cukier biały, konsumowany przez ludzi 
w 2/3 pochodzi z produkcji trzciny cukrowej a tylko w 1/3 z produkcji 
buraków cukrowych. Jednakże światowa gospodarstwa cukrem nie prowadzi 
takiego rozróżnienia, dzięki temu, że cukier oczyszczony, chemicznie czysty, 
nie wykazuje różnicy z jakiej produkcji pochodzi.

Według ostatnich szacunków światowa produkcja cukru przekroczyła w 
sezonie 1994/95 - 116 min ton cukru surowego, z tego spożycie wyniosło 
prawie 115 min ton i było wyższe niż przewidywano wcześniej. Do wzrostu 
światowej produkcji cukru przyczyniły się głównie dwa rejony: Azja - przyrost 
6 min ton, głównie Indie i Ameryka Południowa - przyrost 2 min ton, głównie 
Brazylia. Zmalała natomiast produkcja w Europie o 4 min ton, jako skutek 
niekorzystnych warunków klimatycznych uprawy buraków cukrowych.

W 1995/96 produkcja cukru wzrośnie prawdopodobnie do około 121 min 
ton cukru surowego, a jego konsumpcja utrzyma się na poziomie z
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poprzedniego sezonu. Jako skutek wzajemnego stosunku produkcji i 
konsumpcji powiększą się światowe zapasy cukru, co może doprowadzić do 
spadku wysokich cen cukru.

W Europie produkcja cukru w sezonie 1995/96 wzrośnie o około 1,5 min 
ton po niskich zbiorach w sezonie 1994/95, co jednak nie wyrówna jego 
doraźnych niedoborów.

W. prognozie do 2000 r. światowa produkcja cukru wzrośnie o około 10 
min ton. Największy wzrost spożycia przewiduje się w Afryce (około 114 % 
w 1999 r. w porównaniu z 1994/95) i w Azji (około 111%). W krajach 
bogatych, w Europie Zachodniej spożycie cukru zmniejszy się na rzecz innych 
chemicznych środków słodzących. W Europie Wschodniej prawdopodobny 
jest niewielki wzrost spożycia po głębokim spadku, 27% w obecnej dekadzie. 
W Ameryce Północnej wystąpi stagnacja produkcji i spożycia. W Ameryce 
Południowej cukier jest używany do wyrobu materiałów pędnych a nie do 
spożycia i dlatego będzie wzrastał na niego popyt. W Azji, w której 
występuje potencjalny, niezaspokojony popyt na cukier, prognozy są 
niepewne, ponieważ występuje duża zmienność produkcji. Na kontynencie 
Afryki wysokie spożycie cukru na północy i południowym cyplu będzie 
ograniczane, co spotka się z rekompensatą spożycia cukru w krajach 
zwrotnikowych.

Na zakończenie można stwierdzić, że wystąpią prawdopodobnie duże 
wahania cen o charakterze spekulacyjnym.
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4. RYNEK OWOCÓW I WARZYW

Owoce i warzywa zaspokajają inne potrzeby organizmu ludzkiego aniżeli 
zboże, mięso, mleko i ich przetwory. Ich funkcje w żywieniu zbliżają się 
raczej do funkcji jakie spełniają ziemniaki, które w niektórych krajach są 
traktowane jak warzywa.

Produkcja warzyw wyniosła w 1995 r. około 6,1 min ton i była około 
13% większa aniżeli w 1994 r. i zbliżona do rekordowej produkcji z 1993 r. 
Wzrost produkcji dotyczy wszystkich warzyw ale szczególnie cebuli.

Zbiory owoców były w 1995 r. niższe o 2,3% niż w 1994 r. i wyniosły 
nieco ponad 2 min ton. Odbyło się to za sprawą mniejszych zbiorów jabłek 
i czarnych porzeczek. Zwłaszcza jabłka odgrywają szczególną rolę, gdyż ich 
zbiory mają przewagę zdecydowaną w każdym roku, jeśli więc zbiory te są 
niewiele tylko mniejsze, rzutuje to na całość zbiorów. Ubytku jabłek w 
zbiorach 1995 r. nie mogły zrównoważyć większe zbiory gruszek, czereśni 
i truskawek.

Wyższe zbiory większości owoców i warzyw to skumulowany efekt 
korzystnych na ogół warunków meteorologicznych w okresie wegetacji i 
zbiorów w 1995 r., jak również wzrostu potencjału produkcyjnego i wysokiej 
ich opłacalności w 1994 r.

A. O WO C E

4.1. Produkcja i jej opłacalność

Produkcję owoców dzieli się zwykle na produkcję z drzew, która w 
1995 r. była mniejsza aniżeli w 1994 r. o około 4,6% i produkcję owoców 
jagodowych, większą o około 8% w 1995 r. w porównaniu z 1994 r. 
Tabela 1 ukazuje to w rozbiciu na poszczególne rodzaje owoców z drzew i 
owoce jagodowe.

Tylko dwa rodzaje owoców nie dopisały w 1995 r., jabłka i porzeczki 
podczas gdy wszystkie inne odznaczały się większymi zbiorami. Ponieważ 
jednak jabłka, to ponad 80% wszystkich owoców z drzew, więc każde 
zmniejszenie ich zbiorów, odbija się znacząco na całości zbiorów owoców.





Zbiory jabłek wyniosły w 1995 r. mniej niż 1300 tys. ton, czyli o 11,5 % 
mniej aniżeli w 1994 r. i o 30% mniej aniżeli w 1993 r., przeto ten kolejny 
zmniejszony zbiór obniżył ogólne zbiory owoców z drzew o prawie 5% w 
porównaniu z 1994 r. i o więcej niż 24% w porównaniu z 1993 r. W 1995 r. 
owocowało 6% więcej jabłoni niż w 1994 r. ale plony były o około 17% 
mniejsze. Kwitnienie jabłoni było wprawdzie dobre i dość obfite, lecz chłodna, 
deszczowa pogoda zmniejszyła zawiązywanie się owoców. Brak wilgoci w 
glebie i wysokie temperatury w lecie spowodowały z kolei słaby wzrost 
owoców i stąd efekt w postaci małego plonowania, najniższego od 1986 r.

Tabela 2
Plony owoców w latach 1986 - 1995 

(w kg z 1 drzewa lub krzewu bądź w dt z 1 ha)

Lata
W  kg z  1 d rzew a ow ocującego W  kg z  1 k rzew u W  d t z  1 ha 

pow ierzchni

Jab łka G ruszki Ś liw ki W iśnie C zereśnie P orzeczki A grest T ruskaw ki M aliny

1986-88
średnia

36,1 12,3 8 ,8 7 ,3 9 ,0 2 ,2 3 ,2 52 ,2 33,8

1991 3 0 ,6 12,1 8 ,9 8 ,2 8 ,6 1,9 3 ,3 42,1 28 ,8

1992 37 ,2 13,8 10,6 10,6 11,9 2 ,2 3 ,5 32,3 2 7 ,7

1993 4 0 ,9 17,2 10,3 12,1 13,7 2 ,2 3 ,5 33,1 32,5

1994 31 ,2 9 ,3 8 ,3 9 ,7 12,2 2 ,2 3 ,3 30 ,6 29,3

1995 26,1 15,5 9 ,4 10,0 13,8 1,7 3 ,3 3 2 ,6 32,1

Ź ró d ło : p o d o b n ie  j a k  w  ta b e li  1 , s .  6 ,  ta b . 3

Plony z 1 jabłoni są zdecydowanie większe od jakiegokolwiek innego 
drzewa (gruszy, śliwy, wiśni, czereśni) a te z kolei są większe niż piony z 
krzewów (porzeczki, agrest). Jak to jest widoczne w tabeli 2, również plony 
porzeczek były najniższe od 1986 r. W przypadku jednak porzeczek na ich 
niższe zbiory miały wpływ nie tylko małe plony, lecz także spadek potencjału 
produkcyjnego, który mierzy się liczbą krzewów. Dotyczy to głównie 
porzeczek czarnych, które od 1993 r. uzyskiwały bardzo małą opłacalność 
produkcji.

74



Tabela 3
Potencjał produkcyjny owoców w latach 1986 - 1995

Lata
Pow ierzchnia w tys. ha Liczba drzew  owocujących i krzew ów  w tys. szt.

Sady Truskaw ki M aliny Jabłonie Grusze Śliwy W iśnie Czereśnie Porzeczki Agrest

1986-88
średnia

259 55 10 33 307 4 108 7 924 7 058 1 740 63 847 12 288

1991 276 62 11 37 409 4 344 7 521 9 741 1 880 87 481 12 574

1992 283 63 10 42 143 4 836 9 506 11 333 2 159 95 033 12 806

1993 290 61 10 44 981 5 196 9 602 12 141 2 3 1 1 88 378 12 788

1994 292 46 10 46 172 4 821 9 312 12 298 2 374 72 280 12 689

1995 295* 61 11 48 800 5 500 9 860 13 500 2 685 77 800 12 800

* s z a c u n e k
Ź ró d ło : p o d o b n ie  j a k  w  ta b e li  1 , s . 6 , t .  2

Niska opłacalność produkcji porzeczek czarnych prowadziła do zaniedbań 
w pracach pielęgnacyjnych ich plantacji, mniejszego nawożenia itd, co miało 
istotny wpływ na plony.

Jeśli oceniać potencjał produkcyjny sadów, to jego rozwój trzeba uznać 
za zadowalający. Nie tylko powierzchnia sadów, ale również liczba drzew 
owocujących wszelkich gatunków systematycznie wzrasta z roku na rok, w 
wyniku nowych nasadzeń. Daje to dobre perspektywy dla zbiorów owoców 
w przyszłych latach.

Załączone tabele nie obejmują pozostałych owoców, takich jak orzechy 
włoskie, aronie, jeżyny bezkolcowe czy borówka wysoka, czyli drzew i 
krzewów uprawianych na plantacjach, które także dobrze owocowały. 
Oprócz nich występują jak wiadomo, także owoce roślin dziko rosnących, 
które nie są obejmowane szacunkami zbiorów (orzechy laskowe, jeżyny, 
jagody leśne itd.) Można więc ogólnie powiedzieć, że warunki meterologiczne 
w 1995 r. były na ogół korzystne dla wszystkich tych roślin. Nie można tego, 
niestety, powiedzieć o warunkach ekonomicznych dla większości owoców, 
z wyjątkiem jabłek i porzeczek. Tak się bowiem układa, że jeśli podaż 
jakiegokolwiek produktu przekracza popyt na niego, to spadają ceny tego 
produktu i przeciwnie. Spadły więc lub utrzymały się na poziomie równym
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ceny wszystkich prawie owoców ale silnie wzrosły ceny jabłek i porzeczek.
I tak np. ceny jabłek przemysłowych wyniosły w  1995 r. około 0,3 zł/kg 
wobec 0,18 zł/kg w roku 1994 r. Duży wpływ na taki skok w cenach miała 
dobra koniunktura dla koncentratu jabłkowego na rynku światowym. Jabłka 
deserowe zarówno wczesne jak i późne uzyskały również ceny wyższe o 30 - 
40% aniżeli w sezonie 1994/95. Podobnie a nawet bardziej, bo prawie 

dwukrotnie, wzrosły ceny porzeczek, na co także miały wpływ wysokie ceny 
na rynkach zagranicznych. Natomiast ceny wielu innych owoców, np. 
truskawek, śliwek, wiśni nie wzrosły, lub nawet gwałtownie spadły, jak np. 
truskawek o 60%.

Biorąc więc pod uwagę kształtowanie się opłacalności produkcji 
poszczególnych rodzajów owoców w sezonie 1995/96, można przewidywać, 
że w latach 1996/97 zmniejszą się nowe nasadzenia truskawek i wiśni, 
natomiast zahamowana być może redukcja plantacji czarnych porzeczek. 
Wzrośnie też powierzchnia sadów jabłoni.

4.2. Przetwórstwo owoców

Ogólnie rzecz biorąc, przemysł owocowo - warzywny przeżywa od 
pierwszej połowy 1991 r. bardzo trudne lata, ponieważ prowadzi swą 
działalność ze stratami w każdym kolejnym roku. W 1994 r. sytuacja nieco 
się poprawiła, straty były mniejsze, ale w I połowie 1995 r. sytuacja 
finansowa przedsiębiorstw owocowo - warzywnych uległa ponownemu 
pogorszeniu, co jest typowe dla tego okresu, ponieważ występuje sezonowy 
spadek sprzedaży i większe obciążenie przedsiębiorstw kosztami stałymi. W 
1995 r. głównie w II jego połowie, przemysłowym przetwórstwem zostało 
objętych około 1,5 min ton owoców ze zbiorów 1995 r., czyli ponad 70% 
całej produkcji owoców. Składa się na to około 900 tys. ton jabłek (mniej niż 
w 1994 r. i mniej także niżby można było przerobić z powodu istniejących 
mocy przerobowych) przeznaczanych głównie na produkcję koncentratu oraz 
około 130-140 tys. ton truskawek. Resztę stanowiły inne owoce (porzeczki, 
śliwki, maliny, wiśnie).

Dużą pozycję stanowią mrożonki - około 210 - 220 tys. ton, przede 
wszystkim truskawki, lecz także maliny i wiśnie. Po zbiorach w 1995 r. 
zwiększył się także przerób owoców na marmolady, powidła, dżemy i 
przeciery, jak również kompoty.
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Przemysł owocowo-warzywny wyprodukuje w sezonie 1995/96 około 
300 tys. ton soków i napojów, czyli więcej o 50 tys. ton niż w sezonie 
1994/95, dzięki rosnącym mocom przetwórczym w zakładach 
przemysłowych i w firmach prywatnych. Część tych napojów będzie 
wytworzona na importowanych koncentratach z owoców południowych.

Można stwierdzić, że rozwój przetwórstwa w latach dziewięćdziesiątych 
wykazuje postępującą specjalizację w kierunku wzrostu udziału soków 
zagęszczonych i pitnych oraz mrożonek.

4.3. Handel zagraniczny owocami

W większości krajów europejskich produkcja owoców była w 1995 r. 
mniejsza niż w 1994 r. w wyniku niekorzystnych warunków atmo
sferycznych, głównie przymrozków w okresie wiosny. Dotyczy to wiśni, 
śliwek, jabłek, gruszek i porzeczek. W samej tylko Unii Europejskiej zbiory 
wiśni, śliwek i czarnych porzeczek były około 30 - 40% niższe, a jabłek i 
gruszek o około 10%. Większe natomiast były, podobnie jak w Polsce, zbiory 
truskawek.

Zmniejszenie europejskiej produkcji owoców z drzew i porzeczek 
zdecydowało o poprawie koniunktury na światowym rynku zarówno owoców 
świeżych jak i ich przetworów. Przeciwnie, nadmiar produkcji truskawek 
mrożonych i ich przetworów, spowodował pogorszenie warunków ich zbytu.

W 1995 r. pogłębiło się ujemne saldo polskiego handlu zagranicznego 
świeżymi owocami. Odbyło się to w wyniku wzrostu importu o około 
100 tys. ton, większego niż eksport, który wyniósł tylko 40 - 45 tys. ton. 
W ten sposob saldo ujemne wzrosło do poziomu około 460 - 470 tys. ton, 
co ilustruje tab. 4. Dużą pozycję w imporcie zajmują owoce południowe, 
w Polsce nie produkowane, a zwłaszcza banany, pomarańcze, mandarynki, 
winogrona i cytryny. Z kolei w polskim eksporcie dominują jabłka.

W przeciwieństwie do owoców świeżych inaczej kształtuje się polski 
handel zagraniczny przetworami owocowymi. Występuje tu w kilku ostatnich 
latach nadwyżka eksportu nad importem (tab. 5), choć w 1995 r. uległa ona 
niewielkiemu zmniejszeniu, o 10 - 15 tys. ton. Największą pozycję w 
eksporcie stanowią mrożonki i koncentrat jabłkowy, który choć w mniejszych 
ilościach przyniesie większe wpływy dewizowe, dzięki niemal dwukrotnie 
wyższej cenie eksportowej. Mrożonki natomiast, głównie truskawki, choć
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będą wyeksportowane w większych ilościach to nie będą tak intratne, 
ponieważ ich cena eksportowa jest bardzo niska.

Tabela 4
Handel zagraniczny owocami świeżymi i schłodzonymi 

(w tys. ton)

Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995
prognoza

EKSPORT

Jabłka 112,6 176,1 114,5 130,0
Truskawki 23,6 17,3 13,9 19,0
Porzeczki czarne 10,7 7,8 6,7 10,0
Porzeczki kolorowe 4,2 2,2 6,2 4,0
Maliny 9,4 16,9 14,3 13,0
Wiśnie 8,6 9,2 4,8 14,0
Śliwki 2,5 6,4 0,6 2,0
Owoce płd (reeksport) 5,1 9,6 15,6 25,0
Pozostałe 3,5 5,1 2,9 5,0

Razem 180,2 250,6 179,5 222,0

IMPORT

Banany 199,6 145,1 177,7 230,0
Pomarańcze 133,3 105,4 91,1 120,0
Cytryny 74,4 72,6 66,4 75,0
Grapefruity 18,6 11,7 18,4 23,0
Mandarynki 32,0 64,9 76,8 70,0
Winogrona 34,5 40,5 46,8 50,0
Brzoskwinie 21,6 8,7 11,6 16,0
Pozostałe owoce płd. 41,5 44,7 65,4 70,0
Razem owoce płd. 555,5 493,6 554,2 654,0
Pozostałe owoce 20,1 48,7 32,1 34,0

w tym jabłka 18,0 45,4 26,5 28,0

Razem 575,6 542,3 586,3 688,0

Źródło: podobnie jak w tab. 1, s. 15, t. 10

W sezonie 1995/96 poprawiły się warunki handlowe z Unią Europejską, 
dzięki obniżce stawek celnych w ramach przyznanych kontygentów 
preferencyjnych. Natomiast pogorszyły się znacząco warunki handlu z Rosją, 
jako skutek wprowadzenia specjalnego podatku granicznego.

78



Handel zagraniczny przetworami owocowymi 
(w tys. ton)

Tabela 5

Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995
prognoza

EKSPORT

Soki zagęszczone i pitne 86,0 120,8 128,6 120,0
w.tym:

sok jabłkowy 77,3 109,8 105,2 92,0
Mrożonki 163,2 164,7 165,9 170,0
Susze 5,7 6,2 2,4 0,8
Pozostałe przetwory 28,9 26,5 18,3 25,0

Razem 283,8 318,2 315,5 315,8

IMPORT

Soki zagęszczone i pitne 7,1 9,3 14,9 25,0
Mrożonki 1,2 0,9 1,5 1,0
Susze 1,3 1,1 1,5 1,5
Pozostałe przetwory 23,0 25,7 28,9 35,0

Razem 32,6 37,0 46,8 62,5

Źródło: podobnie jak w tab. 1, s. 27, t. 11

4.4. Ceny detaliczne i spożycie owoców

W pierwszym półroczu 1995 r. zaznaczył się duży wzrost cen owoców, 
znacząco wyższy aniżeli ogólny wzrost cen żywności (w porównaniu do 
I półrocza 1994 r. - o 50,7% wobec 33,9%). Jabłka np. zbliżyły się w 
swoich cenach niemal do cen bananów czy pomarańczy. W II natomiast 
półroczu zmiejszyła się dynamika wzrostu cen owoców w wyniku niezłych 
zbiorów (z wyjątkiem jabłek). Należy także oczekiwać niższego tempa 
wzrostu cen owoców w I półroczu 1996 r. aniżeli w I półroczu 1995 r.

Spożycie owoców w sezonie 1995/96 będzie wyższe aniżeli w 1994/95 
o około 6 - 7% i wyniesie około 40 kg na 1 mieszkańca. Dla kilku ostatnich 
lat można podać szacunkowe spożycie owoców, w podziale na owoce z 
produkcji krajowej i z importu.
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Spożycie w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w kg

1993/94 1994/95 1995/96

Owoce krajowe 15,8 14,8 16,9

Owoce z importu 17,9 22,7 23,1

Razem 33,7 37,5 40,0

Obie pozycje wykazują pozycje rosnące, jednakże spożycie owoców 
południowych ma większą dynaMkę wzrostu. Można ocenić, że jest to na 
ogół spożycie małe, w porównaniu zarówno z zaleceniami higieny żywienia, 
jak i ze spożyciem krajów bogatszych, zachodnio - europejskich.

B. W A R Z Y W A

4.5. Produkcja i jej opłacalność

Zbiory warzyw są kilkaktornie większe (liczone w tys. ton) aniżeli zbiory 
owoców. Szacunek zbiorów w 1995 r. opiewa na około 6,1 min ton tzn. o 
ponad 13% więcej niż w 1994 r.

W ten sposób zbiory warzyw w 1995 r. zbliżyły się do rekordowych 
zbiorów w 1993 r. Zbiory warzyw w 1994 r. były, podobnie jak w 1992 r.
0 wiele mniejsze w wyniku niekorzystnych warunków mereorologicznych i 
dlatego notowany był znaczący wzrost cen warzyw, obejmujący I połowę 
1995 r. Poprawa opłacalności produkcji, zwłaszcza marchwi, cebuli i 
buraków ćwikłowych mogła sprawić, że producenci rozszerzyli powierzchnię 
ich uprawy, tymczasem nie miało to miejsca w zasiewach wiosennych 
1995 r. Ogólna powierzchnia warzyw uległa zmniejszeniu o 4%.

Najbardziej zmniejszyła się powierzchnia uprawy marchwi (o 7,6%) ale 
również buraków ćwikłowych i ogórków. Jednakże o wielkości zbiorów 
zdecydowały plony, które najbardziej wzrosły w przypadku cebuli, marchwi
1 wszystkich innych.
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Tabela 7
Powierzchnia uprawy podstawowych warzyw gruntowych

(w tys. ha)

Lata O gółem W  tym : ?

K apusta C ebula M archew B uraki O górki P om idory K alafiory

1986-88
średnia

255,1 5 3 ,2 2 8 ,6 2 8 ,4 2 0 ,2 3 1 ,0 28,1 12,7

1991 2 7 3 ,9 55,1 3 3 3 32,5 22 ,5 3 3 ,9 29 ,9 13,3

1992 269,1 52 ,3 34,5 3 1 ,8 2 3 ,2 3 2 ,4 2 8 ,4 13,0

1993 2 7 5 ,5 5 5 ,4 33 ,5 3 4 ,0 24,3 3 2 ,6 2 8 ,6 13,3

1994 290 ,5 57,1 37,1 3 5 ,6 - 2 5 ,7 34,1 29 ,6 14,0

1995 , 2 7 9 ,2 5 7 ,8 3 8 ,0 3 2 ,9 24 ,7 33,1 29 ,4 14,0

Ź ró d ło : P o d o b n ie  j a k  w  ta b . 1 , s . 2 5 , t .  19

Tabela 8
Plony podstawowych warzyw gruntowych 

(w dt z 1 ha)

Lata K apusta C ebu la M archew B uraki O górk i P om idory K alafiory

1986-88
średnia

323 193 260 236 122 159 181

1991 335 201 259 237 137 151 191

1992 246 156 211 193 122 142 152

1993 353 216 274 245 115 127 193

1994 293 159 221 201 107 127 157

1995 325 195 273 223 127 146 179

Ź ró d ło :  P o d o b n ie  j a k  w  ta b .  1 , s . 2 5 ,  t .  2 0



O wysokich plonach zadecydowały bardzo korzystne warunki 
atmosferyczne w okresie wiosny i jesieni. W przypadku cebuli wysokie plony 
(195 q/ha) wzmocnione zostały poszerzeniem powierzchni jej uprawy 
(38 tys. ha), dzięki czemu zbiory cebuli były w 1995 r. rekordowe w okresie 
ostatnich kilkunastu lat.

W 1995 r. przerwana została spadkowa tendencja w produkcji warzyw 
pod osłonami notowana od początku lat dziewięćdziesiątych. Produkcja tych 
delikatesowych warzyw zwiększyła się w 1995 r. o około 2% do roku
1994 r. i wyniosła około 267 tys. ton (tab. 6), czyli w dalszym ciągu dużo 
mniej niż w latach 1986 - 1991.

Dobre zbiory warzyw spowodowały znaczący spadek cen w II połowie
1995 r. Ceny buraków, marchwi, kapusty czy kalafiorów kształtowały się na 
poziomie 60-70%  cen płaconych producentom w II półroczu 1994 r. 
Największy jednak spadek cen dotyczył cebuli, która po słabym urodzaju w 
1994 r. była droga. Niskie na ogół ceny warzyw w sezonie 1995/96 obniżyły 
znacząco opłacalność ich produkcji, jednak według szacunków pokrywają 
one normatywne koszty produkcji.

4.6. Przetwórstwo przemysłowe warzyw

Większe zbiory warzyw spowodowały większe ich przetwórstwo; ponad 
500 tys. ton w sezonie 1995/96 wobec około 370 tys. ton w 1994/95. Jest 
to jednak ciągle bardzo mały przerób wytworzonej masy, stanowi bowiem 
8% (wobec 7% w sezonie 1994/95). Jeśli do tego dołączyć przetwórstwo 
ogórków i kapusty prowadzone przez drobne firmy prywatne, to ogófna 
przetworzona masa może być oceniona na około 10% produkcji. Szczególnie 
silnie wzrosło w 1995 r. przetwórstwo pomidorów (60 - 70% zbiorów). 
Krajowa produkcja koncentratu pomidorowego przekroczyła w sezonie 
40 tys. ton, a produkcja soków pomidorowych 20 tys. ton. Wzbogaca to 
ofertę handlową dla konsumentów. Podobnie dużą produkcją odznaczyła się 
produkcja marynat ogórkowych, około 40 - 45 tys. ton. Można również 
wspomnieć o marynatach fasolowych. Dużą produkcję mogą osiągniąć 
mrożonki warzywne, około 125 - 130 tys. ton (tab. 9).
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Produkcja przetworów i półprzetworów warzywnych*
(w tys. ton)

Tabela 9

Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995

Konserwy 22,1 38,6 31,1 35,0
Marynaty 33,8 32,3 *3 7 ,3 45,0
Warzywa kwaszone ' 7,8 7,5 7,3 8,0
Koncentraty i przeciery 19,6 13,0 20,4 40,0
Warzywa i soki mrożone 111,6 123,9 128,7 130,0
Soki i napoje pitne 10,7 11,6 21,0 25,0
Pozostałe 15,2 24,0 79,5 25,0

Razem 220,8 250,9 325,3 308,0

* W zakładach zatrudniających powyżej 5 pracowników

Źródło: podobnie jak w tab. 1, s. 28, t. 22

4.7. Handel zagraniczny warzywami

Polska jest większym eksporterem warzyw świeżych aniżeli importerem. 
Saldo dodatnie wyniosło w 1995 r. około 100 - 110 tys. ton.

Handel* zagraniczny warzywami świerzymi 
(w tys. ton)

Tabela 10

Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995

1. 2. 3. 4. 5.

EKSPORT

Cebula 109,8 156,2 148,7 170,0
Kapusta 8,3 27,2 31,8 35,0
Ogórki 9,3 6,4 18,9 9,0
Marchew 5,2 6,7 22,5 15,0
Kalafiory 4,9 9,5 6,5 7,0
Pomidory - 1,2 1 0,4 1,8 2,0
Pozostałe - 16,9 8,9 14,3 10,0

Razem 155,6 215,3 244,5 248,0



1. 2. 3. 4. 5.

IMPORT

Cebula 1,0 15,7 22,0 35,0
Kapusta 14,2 21,6 3,1 7,5
Ogórki 10,6 14,6 13,4 7,0
Marchew 0,5 17,0 4,2 13,0
Pomidory 37,3 49,0 47,4 55,0
Papryka 9,3 11,7 13,7 12,0
Pozostałe 10,6 9,7 14,8 12,0

Razem 83,5 139,9 118,6 141,5

Źródło: podobnie jak w tab. 1, s. 29, t. 23

Zadecydował o tym duży eksport cebuli choć nie tak opłacalny jak w 
1994 r., ponieważ ceny światowe były we wrześniu 1995 r. o 30 - 40% 
niższe aniżeli we wrześniu 1994 r.

Również eksport przetworów warzywnych jest nieco wyższy w 1995 r. 
aniżeli w 1994 r., przy nieco mniejszym imporcie.

Tabela 11
Handel zagraniczny przetworami warzywnymi 

(w tys. ton)

Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995

1. 2. 3. 4. 5.

EKSPORT

Mrożonki 85,3 70,9 99,8 95,0
Susze 4,8 4,4 6,2 6,0
Soki warzywne 0,1 0,1 0,2 1,0
Marynaty 11,4 9,0 23,6 28,0
Kwaszonki 12,0 6,8 20,0 24,0
Konserwy i warzywa tymcz. zakonserwowane 10,1 6,1 8,5 10,0
Przeciery, pasty, sosy 0,0 0,2 0,3 0,4

Razem 123,7 97,5 158,6 164,4
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1. 2. 3. 4. 5.

IMPORT

Mrożonki 2,3 3,0 4,0 3,5
Susze 0,8 0,7 1,2 0,6
Soki warzywne 0,1 0,6 2,4 1,5
Marynaty 7,2 10,9 7,8 5,0
Kwaszonki 0,0 1,9 0,1 0,0
Konserwy i warzywa tymcz. zakonserwowane 8,2 12,9 16,4 18,0
Przeciery, pasty, sosy 3,6 22,3 18,9 13,0

Razem 21,8 52,3 50,8 41,6

Źródło: podobnie jak w tab. 1, s. 30 t. 24

4.8. Ceny detaliczne i spożycie warzyw

0 ile w I półroczu 1995 r. ceny warzyw były wysokie po słabym urodzaju 
w 1994 r., to w lipcu i sierpniu 1995 r. wystąpił znaczny spadek cen 
zwłaszcza warzyw świeżych w wynku wzrostu podaży. Można przypuszczać, 
że niskie ceny warzyw utrzymają się do nowych zbiorów w 1996 r. Niższe 
aniżeli w poprzednim sezonie ceny warzyw wywołały większe ich spożycie 
w 1995/96 r. Szacunki bieżące pozostają na poziomie 125 - 130 kg w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca, czyli około 8 - 10% więcej niż w 1994 r. 
W strukturze konsumpcji warzyw świeżych największy udział ma marchew, 
cebula, kapusta i buraki, natomiast w strukturze konsumpcji przetworów 
warzywnych dominuje zwykle kapusta kwaszona. Spożycie warzyw w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca waha się z roku na rok w granicach 11 - 13 kg, 
w tym około 1,5 kg w postaci przetworów. Na spożycie warzyw można 
spojrzeć również od strony wydatków. Budżety gospodarstw domowych 
uwidaczniają, że warzywa świeże i przetworzone oraz grzyby zajmują w 
wydatkach na żywność umiarkowaną pozycję, około 7 - 8% całości tych 
wydatków.

Można ogólnie powiedzieć, że do spożycia warzyw, podobnie jak 
owoców przywiązuje się zbyt małą uwagę. Zalecenia higieny żywienia są 
większe.
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5. RYNEK RZEPAKU

Rzepak jest rośliną przede wszystkim oleistą, zawiera jednak również 
dużą ilość białka, dzięki czemu części odpadowe, po ekstrakcji tłuszczu, 
zwane makuchami, są cenną paszą dla bydła. Jego uprawa dokonywana jest 
na powierzchni wahającej się w poszczególnych latach w granicach od 350 
do 600 tys. ha, czyli większej niż buraki cukrowe. Do niedawna uprawiany 
był głównie w gospodarstwach państwowych. Ostatnio jednak udział sektora 
publicznego zawiera się jedynie w kilkunastu procentach. W ekonomice 
niektórych gospodarstw rolnych może zajmować dużą rolę, jeśli znajdzie się 
w większym procencie w strukturze zasiewów.

5.1. Produkcja, plony i zbiory rzepaku

Rok 1995 był rekordowy pod względem powierzchni zasianej i zbiorów 
rzepaku (Rys. 1). O wyjątkowo dużych zbiorach zadecydowała powierzchnia 
zasiewów, wynosząca ponad 600 tys. ha, czyli o 64% większa niż w 
1994 r., w mniejszym stopniu plony, które wyniosły 22,4 q/ha, czyli o 9,8% 
więcej niż w 1994 r. Dzięki tym zbieżnym zjawiskom zbiory rzepaku 
osiągnęły poziom ponad 1,3 min ton, czyli około 10% więcej niż średnia 
zbiorów przed okresem transformacji ustrojowej, w latach 1986 - 1988. 
Porównanie plonów osiągniętych w 1995 r. nie wygląda tak dobrze, 
ponieważ ich poziom w tamtych latach był o 10% wyższy. Ekspansja więc 
uprawy rzepaku osiągnięta w 1995 r., miała charakter ekstensywny, co 
wynika z przesunięcia się tej uprawy z byłych PPGR do gospodarstw 
indywidualnych, mniejszego nawożenia mineralnego, słabszej ochrony roślin, 
gorszej pielęgnacji itd. Można więc stwierdzić, że na wysokie zbiory rzepaku 
miały wpływ dwa czynniki: znaczne poszerzenie jego uprawy i wyjątkowo 
sprzyjające warunki meteorologiczne w czasie siewów wczesną jesienią 
1994 r.; w okresie wegetacji i zbiorów w 1995 r. Niemniej w niektórych 
województwach plony były wysokie.

i
Są to województwa decydujące o produkcji rzepaku w Polsce, 

umiejscowione w północno - zachodniej części kraju, zajmujące około 13% 
ogólnej, krajowej powierzchni uprawy rzepaku. Trzeba wiedzieć, że rzepak 
jest rośliną dość zawodną w uprawie i wymagającą korzystnych warunków
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klimatycznych. Wrażliwy jest na wymarzanie i dlatego lepiej udaje się w 
północno - zachodniej części kraju. Wdzięczny jest ponadto za intensywne 
nawożenie mineralne, zwłaszcza azotowe oraz za ochronę przed szkodnikami 
Im.in. słodyszek - owad żerujący na kwiatach rzepaku).

W prognozie na rok 1996 nie ma tak optymistycznych akcentów. Przede 
wszystkim pogorszyły się relacje cenowe: skoro w 1995 r. produkcja rzepaku 
była bardzo wysoka, przekraczająca potrzeby krajowe i osiągająca pełne 
zdolności przerobowe w przemyśle, przeto cena skupu uległa obniżeniu i 
konieczny stał się eksport albo surowych nasion rzepaku albo produktów jego 
przerobu. Ponadto warunki meteorologiczne w sierpniu 1995 były dla siewu 
rzepaku niekorzystne (susza) i stąd siewy były spóźnione. Nie znana jest 
dokładnie powierzchnia jego zasiewów, tym bardziej że część tej powierzchni 
mogła być zasiana pszenicą.



Plony rzepaku w 13 województwach 
w q/ha

Tabela 1

Wyszczególnienie 1994 1995*
Wskaźnik % 

1995
1994 = 100

POLSKA 20,4 22,4 109,8

1. Poznańskie 23,4 26,4 112,8
2 .Toruńskie 25,0 25,9 103,6
3. Bydgoskie 22,5 25,5 113,3
4. Legnickie 19,1 25,0 130,9
5. Opolskie 25,7 25,0 97,3
6. Wałbrzyskie 24,2 24,8 102,5
7. Wrocławskie 24,1 24,5 101,7
8. Pilskie 19,7 22,7 ,115,2
9. Gorzowskie 17,5 21,4 122,3

10. Elbląskie 18,0 20,1 111,7
11. Olsztyńskie 19,9 17,5 87,9
12. Koszalińskie 12,6 17,0 134,9
13. Szczecińskie 16,7 15,5 92,8

’ GUS - informacje sygnalne - Nr 4/95, Warszawa 1995, str 17

5.2. Obroty rzepakiem

Na podstawie szacunkowych danych można przedstawić bilans 
przychodów i rozchodów nasion rzepaku w dwóch kolejnych latach 
gospodarczych (od 1 lipca do 30 czerwca).

Tabela 2
Szacunkowy bilans rzepaku 

w tys. ton

Lata
gospodarcze

Przychód Zasoby Rozchód

Zapasy
początkowe

Produkcja Import Przerób Eksport Siew
Straty

Zapasy
końcowe

1994/95 52 756 8 816 700 16 63 37

1995/96 37 1 356 * 1 393 850 300 110 133

Źródło: Rynek rzepaku, Stan i perspektywy, MRiGŻ, ARR, IRiGŻ, Nr 8, listopad 1995, t. 5
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Podaż rzepaku ze zbiorów 1995 r. osiągnęła pełne zdolności przerobowe 
przemysłu tłuszczowego. W bilansie przyjęto przerób na poziomie 850 tys. 
ton, czyli więcej niż w 1994/95 r. o 150 tys. ton, a i tak jednak pozostanie 
ze zbiorów prawie 550 tys. ton. Część tej nadwyżki musi być 
wyeksportowana, część zaś powiększy zapasy końcowe. Ceny na rynku 
światowym są o 25 USD/t wyższe aniżeli w 1994 r., eksport więc jest 
zachęcający, tym bardziej że w kraju ceny w 1995 r. są niższe o około 10% 
546,6 zł/t, aniżeli w analogicznym okresie 1994 r.

5.3. Handel zagraniczny nasionami oleistymi i produktami ich przerobu

Rzepak nie jest jedyną rośliną oleistą uprawianą w Polsce, choć 
niewątpliwie najważniejszą. Inne rośliny oleiste, takie jak np. len, mają daleko 
mniejsze znaczenie. Rzepak nie jest także jedyną rośliną oleistą w Polsce 
używaną. Z innych, ważnych należy wymienić soję, słonecznik i inne których 
produkty przerobu Polska importuje albo w postaci olejów albo śruty (np. 
sojowej).

Tabela 3
Import olejów roślinnych i śruty sojowej 

w tys. ton

Lata Oleje Śruta
rzepakowa

OGÓŁEM sojowy słonecznikowy palmowy pozostałe

1992 152 70 44 23 15 495
1993 176 84 45 31 16 429
1994 198 92 46 38 22 596
1995 182 84 43 35 20 675

Źródło: podobnie jak w tab. 2, t. 9 i 10.

Polska jest poważnym importerem olejów roślinnych i śruty sojowej. O 
ile oleje importowane są używane albo do przerobu na wszelkiego rodzaju 
margaryny, albo do bezpośredniego spożycia przez gospodarstwa domowe, 
to śruta rzepakowa, produkt bogaty w białko roślinne importowana jest do 
produkcji pasz wysokobiałkowych, głównie dla trzody chlewnej. Jej import 
ma od 1993 r. tendencję rosnącą.
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W strukturze geograficznej zakupów olejów roślinnych nadal ponad 50% 
zajmuje import z krajów UE, chociaż ich udział systematycznie maleje (50,6% 
w I półroczu 1995 r. wobec 56,6% w 1994 r. oraz 59,3% w 1993 r.). 
Wzrasta natomiast udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej (z 25,5% w 
1994 r. do 30,4% w I półroczu 1995 r.), w tym szczególnie Węgier i Rumunii 
(odpowiednio: 12,8% i 13,2%). Olej sojowy sprowadzany jest głównie z UE 
(72,3% w I półroczu 1995 r.) i z Rumunii (17,5%). Głównym dostawcą oleju 
słonecznikowego na polski rynek są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w 
tym szczególnie Węgry (48,6%) i Łotwa (21,8%) oraz UE (17,8%). Nie 
odnotowano w I półroczu 1995 r. importu oleju słonecznikowego z Ukrainy, 
skąd w 1994 r. sprowadzono ponad 10,5 tys. ton. Natomiast olej palmowy 
tradycyjnie jest sprowadzany z Indonezji (68,5% i z UE (28,2%).

Głównym natomiast rynkiem zakupu śrut sojowych są kraje Unii 
Europejskiej i Brazylia (2/3 zakupów).

Eksport olejów roślinnych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i w 
I półroczu 1995 r. wyniósł zaledwie 1,2 tys. ton, chociaż w porównaniu z 
analogicznym okresem 1994 r. stanowi dwukrotny wzrost. Został on 
skierowany do krajów Europy Wschodniej (ok. 98%), w tym głównie do 
Rosji.

Istnieje jeszcze import nasion oleistych, soi i słonecznika, który jednak 
ma mniejsze znaczenie. Duże znaczenie ma natomiast eksport nasion rzepaku 
oraz śruty rzepakowej. O ile eksport nasion szacowany jest w 1995 r. na 
300 tys. ton (tab. 2), to eksport śruty rzepakowej wyniósł w kolejnych latach 
1992 - 1995 odpowiednio w tys. ton: 17, 99, 120, 140. Nie równoważy to, 
oczywiście, dużego importu śruty sojowej, ani w ilości, ani ogólnej wartości, 
ponieważ śruta sojowa ma na rynku światowym wysoką cenę, od 190 do 
210 USD/t, podczas gdy rzepakowa tylko 145 do 160 USD/tonę.

Jak wynika z tego szkicowego przeglądu Polska ma ujemne saldo 
obrotów handlu zagranicznego produktami oleistymi. W 1995 r. import może 
być oszacowany na około 300 min USD a polski eksport jedynie na 115 min 
USD. Saldo więc było ujemne i równe 185 min USD, choć było ono mniejsze 
aniżeli w 1994 r. (około 275 min USD).
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Jedynym produktem niedeficytowym okazuje się ostatnio margaryna. 
Dzięki znaczącej poprawie jakości polskich margaryn popyt wewnętrzny 
przesuwa się stopniowo na wyroby krajowe, dzięki czemu można ograniczać 
import wyrobów zagranicznych, który praktycznie traci na znaczeniu. 
Wzrasta natomiast eksport polskich margaryn, głównie do Krajów Europy 
Wschodniej.

Duże zbiory rzepaku mają wprawdzie pewne znaczenie dla obrotów 
handlu zagranicznego w 1996 r., jednak nie zmienią one ogólnego ich 
obrazu. Być może ulegnie dalej zmniejszenie ujemnego salda tych obrotów.

Rys. 2
Obroty handlu zagranicznego margarynami

5

1992 

1995r.- prognoza

1993 1994

Lata
1995

eksport ffoj&ą import

5.4. Produkcja i sytuacja ekonomiczna przemysłu tłuszczowego

Rok 1995 jest kolejnym rokiem wzrostu przetwórstwa tłuszczów 
roślinnych. Trwający od 1991 r. trend rozwojowy przemysłu olejarskiego 
utrzymuje się, a nawet uzyskał większą dynamikę. Wynika to z pomyślnej 
sytuacji surowcowej w kraju i rosnącego nadal popytu na różne typy 
tłuszczów roślinnych.
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Produkcja tłuszczów roślinnych w tys. ton
Tabela 4

Wyszczególnienie 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Tłuszcze roślinne ogółem 354 279 289 356 423 468 550’
W tym: 
margaryny 222 179 194 232 276 316 360'

* przewidywanie

Źródło: podobnie jak w tab. 2, t. 11

W przemyśle tłuszczowym 98% produkcji ulokowane jest w 8 dużych 
przedsiębiorstwach, zatrudniających ponad 50 osób oraz w kilku małych 
olejarniach i rozlewniach. Zdolności produkcyjne tych przedsiębiorstw są 
nadal wystarczające przy obecnym poziomie przerobu nasion w ilości około 
8 5 0  tys. ton oraz produkcji margaryn do około 380 tys. ton. W ubiegłych 
latach zdolności te były wykorzystywane w 70 - 80%. Wiele przedsiębiorstw 
rozbudowuje zdolności przerobu nasion (ZPT Brzeg), produkcji margaryn i w 
innych działach. Można także oczekiwać rozwoju olejarni o małej i średniej 
skali produkcji. Nakłady inwestycyjne w przemyśle tłuszczowym w 1994 r. 
wyniosły 75,5 min zł, a w połowie 1995 r. ok. 34,0 min zł, a więc na tym 
samym poziomie. Najwyższe nakłady realizowane są nadal w grupie 
producentów margaryn.

Przemysł olejarski należy do branż o dobrej kondycji ekonomicznej. Tylko 
jedno przedsiębiorstwo na 10 funkcjonujących w branży olejarskiej 
(zatrudniających powyżej 50 pracowników) zakończyło działalność 
gospodarczą w okresie 8 miesięcy 1995 r. z ujemnym wynikiem finansowym, 
przy czym jego udział w przychodach branży wyniósł tylko ok. 0,1 %. Wyniki 
finansowe osiągnięte przez poszczególne przedsiębiorstwa przemysłu 
olejarskiego były znacznie zróżnicowane. Najwyższą rentowność uzyskały 
przedsiębiorstwa sprywatyzowane (8,8% brutto i 5,2% netto). Natomiast 
wyniki przedsiębiorstw państwowych były niższe od średnich w branży.

Z powodu niedoboru własnych środków obrotowych przemysł olejarski 
nadal uzależniony jest w znacznym stopniu, zwłaszcza w okresie kampanii 
skupu surowca, od finansowania bieżącej działalności gospodarczej kredytem
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bankowym. Według stanu na 31 .08 . 1995 r. udział kredytów bankowych 
w finansowaniu aktywów obrotowych wyniósł ok. 70%. Kredyty 
krótkoterminowe stanowiły ok. 85% całkowitego zadłużenia kredytowego 
branży.

5.5. Ceny detaliczne i spożycie tłuszczów roślinnych •<

Ceny detaliczne tłuszczów roślinnych zwiększyły się w 1995 r. w tempie 
zbliżonym do stopy inflacji, podczas gdy ceny ogólne żywności miały 
dynamikę niższą o kilka punktów procentowych, zaś tłuszcze zwierzęce 
jeszcze o kilka punktów niższą. Wyższe tempo wzrostu wykazały ceny 
margaryny niż oleje. Najmniej zdrożał olej rzepakowy, co jest zrozumiałe, 
ponieważ wystąpiła nadwyżka jego podaży nad popytem. Dlatego też olej 
rzepakowy stał się najtańszym spośród wszystkich innych olejów. W wyniku 
takich zjawisk ceny margaryn podrożały znacząco wobec cen masła i olejów 
i jeszcze bardziej wobec słoniny i smalcu. Należy się spodziewać, że taki 
kierunek ruchów cen ulegnie spowolnieniu z powodu bardzo dobrych zbiorów 
rzepaku.

We wrześniu 1995 r. ceny masła roślinnego były jednak w dalszym ciągu 
niższe od cen 73% (pełnotłuszczowego) masła; stosunek cen kształtował się 
jak 0,7 : 1. Natomiast ceny rzepakowego oleju do smalcu kształtowały się 
jak 1,7 : 1, były więc wyższe, podobnie jak margaryna do smalcu (1,5 : 1). 
W wyniku takich wewnętrznych proporcji cenowych oraz w wyniku 
preferencji konsumentów, spożycie margaryny wzrosło a spożycie masła 
zmalało. Tabela 5 informuje o tym, że w strukturze spożycia tłuszczów 
tłuszcze roślinne zdobyły w I połowie 1995 r. zdecydowaną przewagę nad 
tłuszczami zwierzęcymi; wysoki udział procentowy osiągnęła margaryna przy 
spadku udziału masła.

Zwiększenie konsumpcji tłuszczów roślinnych nastąpiło głównie w 
wyniku znaczącego wzrostu spożycia margaryny oraz mieszanek masła 
roślinnego z masłem krowim - o 15,3%, bowiem spożycie pozostałych 
tłuszczów roślinnych (olej, oliwa) obniżyło się w tym czasie o 9,4%. 
Natomiast zmniejszenie konsumpcji tłuszczów zwierzęcych dotyczyło 
zarówno głębokiego spadku spożycia masła - o 25,0%, jak i znacznie 
mniejszej, aczkolwiek istotnej obniżki spożycia tłuszczów zwierzęcych 
surowych i topionych (głównie słoniny i smalcu) - o 3,0%. Informuje o tym 
tabela 6.
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Tabela 5
Struktura spożycia tłuszczów w gospodarstwach ogółem

(w %)

Wyszczególnienie 1 - VI 1994 1 - VI 1995

TŁUSZCZE OGÓŁEM . 100,0 100.0

TŁUSZCZE ZWIERZĘCE 43,5 37,8
Masło 22,4 1 7,3
Tłuszcze zwierzęce surowe i topione 21,1 20,5

TŁUSZCZE ROŚLINNE 56,5 62,2
Margaryna 36,6 43,6
Pozostałe tłuszcze roślinne 19,9 18,6

Źródło: Badania budżetów rodzinnych GUS

Tabela 6
Miesięczne zmiany ilościowe w spożyciu tłuszczów 

w kg/1 mieszkańca

Wyszczególnienie 1 -V I 1994 1 - VI 1995 Zmiany
%

TŁUSZCZE OGÓŁEM 1,61 1,56 -3,1

TŁUSZCZE ZWIERZĘCE 0,70 0,59 -15,7
Masło 0,36 0,27 -25,0
Tłuszcze zwierzęce surowe i topione 0,33 0,32 -3,0

TŁUSZCZE ROŚLINNE 0,91 0,97 + 6,6
Margaryna 0,59 0,68 + 15,3
Pozostałe tłuszcze roślinne 0,32 0,29 -9,4

Źródło: podobnie jak w tab. 2, t. 17

Należy podkreślić, że w analizowanym okresie nastąpiło dalsze 
zmniejszenie udziału margaryn wysokoutwardzonych na rzecz margaryn 
masłopodobnych oraz mieszanek masła roślinnego z masłem krowim. 
W spożyciu olejów dominował olej rzepakowy, jednakże jego udział malał, 
rósł zaś olejów: sojowego i słonecznikowego.
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W wydatkach budżetów gospodarstw domowych tłuszcze nie stanowią 
jakiejś większej pozycji. W tabeli 7 widoczne jest systematyczne przesunięcie 
ku tłuszczom roślinnym, kosztem tłuszczów zwierzęcych.

Tabela 7
Struktura wydatków na tłuszcze 

w gospodarstwach domowych ogółem 
(w %)

Wyszczególnienie 1 - VI 1994 1 -V I 1995

WYDATKI OGÓŁEM 100,0 100,0

W tym:
ŻYWNOŚĆ 41,4 41,7

TŁUSZCZE OGÓŁEM 2,8 2,7
tłuszcze zwierzęce 1,3 1,1
tłuszcze roślinne 1,5 • 1,6

Źródło: podobnie jak w tab. 2, t. 18

Nie wszędzie jednak w Polsce tak się dzieje. Zachodnie województwa 
preferują w spożyciu tłuszcze roślinne, podczas gdy wschodnie - tłuszcze 
zwierzęce. Główną przyczyną terytorialnego zróżnicowania spożycia 
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, jest przede wszystkim odmienność 
tradycji i nawyków żywieniowych gospodarstw domowych zamieszkujących 
poszczególne regiony kraju.

Przewiduje się, że w 1996 r. utrzyma się wzrostowa tendencja w 
spożyciu tłuszczów roślinnych, jednakże tempo tego wzrostu ulegnie 
dalszemu spowolnieniu. Dalszej redukcji poddana też będzie konsumpcja 
tłuszczów zwierzęcych, głównie w wyniku obniżenie spożycia masła.

Na zwiększenie konsumpcji tłuszczów roślinnych w sezonie 1995/96, w 
porównaniu z analogicznym okresem poprzednim, wskazują prognozy 
wzrostu ich produkcji i podaży, co wynika z wyższych zbiorów rzepaku w 
1995 r. Ponadto obniżenie skupu mleka i produkcji masła w okresie zimowym 
1995/96 spowodowało wzrost cen masła i relatywne jego podrożenie wobec 
margaryn masłopodobnych, co przyczyniło się do dalszego 
zwiększenia spożycia tłuszczów roślinnych. Natomiast relatywnie niskie ceny 
słoniny i smalcu, w wyniku dużej podaży żywca wieprzowego, nie wpływają 
na ograniczenie spożycia tłuszczów roślinnych. Ich spożycie osiągnęło w 
1995 r. około 13 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
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ROZDZIAŁ m

PRZEGLĄD SYTUACJI W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Rozwój produkcji zwierzęcej zależy od wielu czynników. Duży wpływ ma 
wielkość zbiorów podstawowych ziemiopłodów zbóż, ziemniaków, roślin 
pastewnych. Współdecyduje także opłacalność produkcji zwierzęcej, która 
do pewnego stopnia skorelowana jest z wielkością zbiorów. Większe zbiory, 
to większa opłacalność pod warunkiem jednak, że dostateczny jest popyt na 
produkty zwierzęce, mięso mleko i jaja. Większy popyt pobudza produkcję 
i podaż produktów zwierzęcych. Wiele jest więc najrozmaitszych powiązań 
i zależności.

W kolejnych trzech podrozdziałach powiązania te i zależności zostaną 
ukazane na przykładzie mięsa, mleka i jaj. Przedstawiony jest rozwój chowu 
bydła, trzody, owiec i drobiu, tendencje wzrostowe lub spadkowe tego 
rozwoju, opłacalność produkcji, ceny i koszty itd. Pewna uwaga skierowar a 
jest na przetwórstwo przemysłowe produktów zwierzęcych i rentowność 
przedsiębiorstw tego przetwórstwa. Duża natomiast uwaga poświęcona jest 
spożyciu artykułów zwierzęcych, w dużej części opartym na wynikach badań 
GUS budżetów gospodarstw domowych. Nie są także pominięte problemy 
handlu zagranicznego produktami zwierzęcymi.



1. RYNEK MIĘSA

Rynek mięsa, to jeden z najważniejszych rynków żywnościowych w 
Polsce. Mięso zajmuje w wyżywieniu ludzi bardzo ważne miejsce; jest 
głównym dostarczycielem białka zwierzęcego dla orgąnizmów ludzkich. 
Będąc produktem drogim, stanowi znaczącą pozycję w budżetach 
gospodarstw domowych.

Mięsa dostarczają różne rodzaje zwierząt, trzoda chlewna, bydło, drób, 
owce, konie i inne drobne zwierzęta. Główną jednak uwagę poświęcamy w 
tym rozdziale rynkowi wieprzowiny, wołowiny i produktów owczarstwa, 
pozostawiając omówienie rynku mięsa drobiowego (i jaj) do odrębnego 
rozdziału.

A. AKTUALNY I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ RYNKU WIEPRZOWINY

Małe zbiory zbóż i ziemniaków w 1994 r. spowodowały jedynie niewielke 
i krótkotrwałe osłabienie tendencji rozwojowych chowu trzody chlewnej, 
który po większych zbiorach, zwłaszcza zbóż w 1995 r. rokuje nadzieje na 
dalszy rozwój. Można się spodziewać dość długiego okresu względnej 
stabilizacji a może nawet wzrostu podaży wieprzowiny.

1.1. Utrzymuje się wzrostowa tendencja chowu trzody chlewnej

Zgodnie z oczekiwaniem słabsze zbiory zbóż i ziemniaków w 1994 r. 
zahamowały nieco reprodukcję trzody chlewnej. Stąd też stan pogłowia 
macior, zwłaszcza prośnych oraz prosiąt były w czerwcu 1995 r. mniejsze 
aniżeli rok wcześniej o 12% w odniesieniu do macior i 5% do prosiąt. 
Jednakże ogólna liczba pogłowia trzody była większa o prawie 5%, co 
ukazuje tabela 1.

Gwałtowny spadek liczby pogłowia w sektorze publicznym z poziomu 4,5 
min sztuk w 1989 r. do 0)6 min w 1996 r. sprawia, że udział tego sektora 
w chowie trzody staje się żnikomy, 4,9% w 1995 r. i 2,8% w 1996 r. O 
produkcji i podaży wieprzowiny decydują więc indywidualne gospodarstwa 
rolne.



Tabela 1
Pogłowie trzody chlewnej w końcu II kwartału w latach 1989 - 1996

w min sztuk

Lata Ogółem w tym: w sektorze

prywatnym publicznym

1989 18,8 14,3 4,5
1990 19,5 15,0 4,5
1991 21,9 17,5 4,4
1992 22,1 18,3 3,8
1993 18,9 16,7 2,2
1994 19,5 18,3 1,2
1995 20,4 19,5 0,9
1 996a 21,4 20,8 0,6

1996
1995

105 107 67

a prognoza

Źródło: Rynek mięsa, Stan i perspektywy. Raport Nr 9 s. 8, t. 2

Nawet opytmistyczna prognoza dla 1996 r. nie wskazuje na to, aby 
osiągnięty był poziom stanu pogłowia trzody w 1992 r., chociaż w 
gospodarstwach indywidual:’ ych stan ten został osiągnięty w 1994 r. i 
przekroczony w 1995 r. Optymistyczna prognoza dia 1996 r. opiera się na 
następujących przesłankach.

Poprawa opłacalności chowu trzody, jaka nastąpiła w wyniku spadku cen 
zbóż po zbiorach w 1995 r. i w wyniku wzrostu cen żywca wieprzowego, 
ponownie ożywiła zainteresowanie producentów rolnych chowem trzody. 
Wyrazem tego zainteresowania jest istotnie wyższy stan pogłowia macior, 
w tym także i prośnych we wrześniu 1995 r. niż we wrześniu 1994 r. Co 
prawda opłacalność chowu trzody nie jest i nie będzie, przynajmniej do żniw 
1996 r., tak korzystna, jak w 1994 r., to jednak będzie na tyle lepsza aniżeli 
w I półroczu 1995 r., że zarówno w grudniu tego roku jak i w czerwcu 1996 
roku stan pogłowia trzody będzie prawdopodobnie większy o kilka procent 
niż w grudniu 1994 i w czerwcu 1995 roku.
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1.2. Regionalne zróżnicowanie chowu trzody chlewnej

Chów trzody chlewnej jest w Polsce bardzo zróżnicowany regionalnie. 
Ilustruje to rys. 1, sporządzony dla niskiego stanu pogłowia w czerwcu
1993 r.

Rys. 1
Pogłowie trzody chlewnej w 1993 r. 

w sztukach na 100 ha użytków rolnych

Rozpiętość w nasileniu trzody chlewnej jest ogromna. Górskie 
województwa karpackie i karkonoskie, to rejony o najmniejszym nasileniu 
chowu, od 31 sztuk na 100 ha użytków rolnych w woj. krośnieńskim do 51 
sztuk w woj. wałbrzyskim. Na drugim biegunie, w województwach 
Wielkopolski, Pomorza i Śląska Opolskiego, pogłowie trzody jest kilkakrotnie 
wyższe, przekraczając 200 sztuk na 100 ha użytków rolnych. Trzeba 
pamiętać, że w 1993 r. ogólny stan pogłowia w kraju był bardzo niski, 
najniższy w ostatnim pięcioleciu (rys. 2). W 1992 r., czyli tylko rok 
wcześniej, pogłowie to osiągnęło w woj. leszczyńskim poziom prawie 300 
sztuk na 100 ha użytków rolnych. Można dodać, że produkcja wieprzowiny 
z jednostki powierzchni jest jeszcze bardziej zróżnicowana, bowiem wynika 
to ze stopnia intensywności produkcji i nowoczesnych metod żywienia i
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wychowu zwierząt. Wysoki stan pogłowia trzody idzie w parze z 
nowoczesnością produkcji, gdyż przynosi to poprawę jej opłacalności. 
Wynika stąd, że województwa o wysokim nasileniu pogłowia trzody tym 
bardziej wyróżniają się wysoką produkcją wieprzowiny z ha.

Rys. 2
Pogłowie trzody chlewnej w latach 1990 - 1995 

w min sztuk
mUgg.

1990 1991 1992 1993 1994 1995

1.3. Większa produkcja i podaż żywca wieprzowego

W 1995 r. produkcja żywca wieprzowego osiągnęła poziom około 2 440 
tys. ton czyli około 10% więcej niż w 1994 r. Ze względu na określoną 
strukturę stada w III kwartale 1995 r. (dużo tuczników i warchlaków, mniej 
prosiąt), można się spodziewać', że I półrocze 1996 r. nie będzie tak 
produktywne, jakby to wynikało ze stanu pogłowia trzody. Produkcja 
wieprzowiny przejawi się bowiem w przyroście wagi zwierząt a nie w podaży 
żywca. Mimo to jednak przewiduje się wzrost produkcji żywca wieprzowego 
o około 2 - 3% w porównaniu z I półroczem 1995 r. Ten wzrost żywca 
przejawi się również w II półroczu 1 996 r. Podstawowe parametry produkcji 
żywca i uboju zawiera tabela 2.
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Pogłowie i produkcja trzody chlewnej 
w łatach 1994 - 1996

Tabela 2

Lata i 
półrocza

Pogłowie zwie
rząt w wieku 

3 miesięcy 
i więcej 

w tys. sztuk

Ubój zwierząt 
w tys. sztuk

Przeciętna waga 
sztuki ubijanej 

w kg

Produkcja 
żywca 

w tys.tbn

Zmiany w pro
dukcji w porów
naniu z analo

gicznym okresem 
roku poprzedniego 

w %

1994 X 19 870 112 2 226 -12,1
I 11 478 9 491 115 1 090 -25,4
II 11 985 10 379 109 1 136 + 6,1

1995 X 21 850 112 2 441 + 9,7
1 12 783 10 670 113 1 211 + 11,0
II 12 996 11 180 110 1 230 + 8,0

1996
1

X
13 200 11 020 113 1 240 + 2,4

Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, op. cit., s. 9, t. 3 (fragment)

Tylko część produkcji, i to zmienna w czasie, przyjmuje postać podaży 
żywca trzody chlewnej, druga część, znacznie mniejsza, powstaje w 
rodzinach rolniczych, jako tzw. samozaopatrzenie. W 1995 r. np. 
odpowiednie części wynosiły:

w tys. ton w %

Produkcja żywca 2 442 100
Samozaopatrzenie 332 14
Podaż 2 109 86

Podaż żywca zrealizowana jest albo w skupie albo w wolnej sprzedaży. 
W 1995 r. te dwie formy sprzedaży żywca miały się do siebie w procentach 
jak 45 : 41 {całość podaży = 86% produkcji żywca).

1.4. Zmiany cenowe żywca wieprzowego i jego opłacalność produkcji

Ceny żywca trzody, a w ślad za nimi ceny mięsa wieprzowego, kształtują 
się w wyniku wzajemnych relacji podaży i popytu. Natomiast opłacalność 
chowu zależy głównie od cen paszy.
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Zwróćmy przede wszystkim uwagę na ceny żywca. Jego podaż była w 
1994 r. mała i nie pokrywała w pełni popytu. Stąd też ceny żywca były 
wysokie, na poziomie 2,72 zł/kg we wrześniu do 2,78 zł/kg w listopadzie. 
Wysoka cena żywca nie zachęcała do dużych zakupów, ale podaż stopniowo 
rosła, co wywołało, spadkową tendencję cen, aż do poziomu 2,39 zł/kg w 
czerwcu 1995 r. Temu spadkowi cen żywca przeciwdziałała Agencja Rynku 
Rolnego poprzez interwencyjne zakupy półtusz wieprzowych i tylko dlatego 
ceny żywca obniżyły się tylko o około 14% (czerwiec 1995 r. do listopada
1994 r.) a nie głębiej.

Jak wiadomo, zbiory ziemniaków w 1994 r. były bardzo małe (23 min 
ton) i nieco tylko większe w 1995 r. (25 min ton). Jednakże zbiory zbóż w
1995 r. były większe o 4 min ton aniżeli w 1994 r., gdyż wynosiły 25,9 min 
ton. Dzięki temu, mimo wzrostu cen zbóż, wystąpiła jednakże pewna 
poprawa relacji między cenami żywca a cenami pasz w drugiej połowie 
1995 r. Relacja ta utrzymywała się w 1994 r. w granicach 1 3 - 1 4 :  1, czyli 
była korzystna. Od listopada jednakże relacja ta obniżała się na niekorzyść 
chowu trzody i osiągnęła w czerwcu 1995 r. bardzo niski poziom, jak 8 : 1, 
czyli oznaczała dolną granicę opłacalności. W III kwartale 1995 r., w wyniku 
wzrostu cen trzody (we wrześniu 2,77 zł/kg) i obniżenia się cen żyta, relacja 
cen trzoda : żyto rozszerzyła się do 11 : 1. Przewidywania jednak dynamiki 
cen pasz (żyto, ziemniaki, pasze przemysłowe) i cen żywca trzody nie są dla 
tej relacji optymistyczne. Prawdopodobnie w I półroczu 1996 r. relacja ta 
powtórnie zawęzi się do proporcji 9 : 1 ,  jeśli ceny żywca trzody utrzymają się 
na poziomie 2,7 - 2,8 zł/kg, a ceny żyta nie przekroczą 30 zł/q.

Jeśli chodzi o ceny żywca, będzie to prawdopodobnie możliwe, bowiem 
na ceny te duży wpływ ma popyt na mięso ze strony ludności. Popyt ten ma 
tendencję wzrostu, co wynika z poprawy ekonomicznych warunków rodzin 
w kraju. Ocenia się, że w IV kwartale 1995 r. popyt na mięso jest większy 
o około 5% aniżeli w IV kwartale 1994 r., czyli jednak nieco mniej niż wzrost 
podaży żywca. Wynika z tego, że wzrost cen żywca, jakkolwiek możliwy, nie 
będzie zbyt duży.

i .
Pewnym symptomem zmian w chowie trzody są ceny prosiąt. Są one 

odbiciem stopnia opłacalności a zarazem prognozą przyszłej podaży żywca, 
po okresie kilku miesięcy. W III kwartale 1995 r. ceny prosiąt zwyżkowały, 
ale nie na tyle, aby można było przewidywać duże ożywienie chowu trzody.



1.5. Handel zagraniczny mięsem wieprzowym i jego przetworami.

W 1995 r. był możliwy eksport wieprzowiny, głównie w postaci 
przetworów, ale końcowe saldo obrotów wieprzowiną było ujemne co 
ukazuje tabela 3.

Tabela 3
Obroty handlu zagranicznego wieprzowiną 

(łącznie z tłuszczami i podrobami w tys. ton wagi mięsa)

Wyszczególnienie 1991 1992 1993 1994 19958

Eksport ogółem 32 20 20 33 45

W tym: mięso 2 2 0,7 0,6 5
przetwory 19 19 15 31 35

Import ogółem 72 44 55 115 60

W tym: ' mięso 55 31 48 97 40
przetwory 19 4 2 1 2

Saldo -40 -24 -35 -82 -15

8 szacunek

Źródło: Rynek mięsa stan i perspektywy, op. cit., s. 21, t. 6

O zwiększeniu eksportu zadecydował wzrost sprzedaży przetworów 
niskogatunków i mięsa na wschód, do państw byłego Związku Radzieckiego. 
Gdyby nie wprowadzono w tych państwach podwyższonych stawek celnych 
na mięso i jego przetwory od 1 lipca 1995 r., to eksport mógłby być większy, 
bo już w I półroczu tego roku eksport ten wyniósł około 25 tys. ton. Polski 
eksport do krajów Unii Europejskiej jest znikomy (około 8% całości eksportu). 
Eksport polskich szynek do USA osiąga w obu ostatnich latach 1994 i 1995 
po około 4 - 5 tys. ton.

Zmniejszył się import wieprzowiny z poziomu 115 tys. ton do około 
60 tys. ton. Import ten pochodzi głównie z krajów Unii Europejskiej (82%) i 
dotyczy szynek, łopatek, boczków. Odbyło się to jako skutek wzrostu cen 
importowanych produktów. Porozumienie z GATT upoważnia nasz kraj do 
podniesienia stawek celnych na import ponad 14 tys. ton.
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B. AKTUALNY I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ RYNKU WOŁOWINY

Bydło ma kolosalne znaczenie w ekonomice gospodarstw rolnych z wielu 
względów. Bydło dostarcza mleka, mięsa, skór i, co jest również bardzo 
ważne dla produktywności słabych na ogół polskich gleb - obornika. Jego 
znaczenia nie da się przecenić. A tymczasem z roku na rok zmniejsza się 
liczba pogłowia bydła.

Tabela 4
Pogłowie bydła w końcu II kwartału w latach 1989 - 1996

w min sztuk

Lata Ogółem w tym: w sektorze

prywatnym publicznym

1989 10,7 ‘ 9,0 1,7
1990 10,0 8,5 1.5
1991 8,8 7,5 1,3
1992 8,3 7,3 1,0
1993 7,6 7,0 0,6
1994 7,7 7,3 0,4
1995 7,3 7,0 0,3
1 996a 7,5 7,3 0,2

1996 - 103 104 70
1995

8 prognoza

Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, op. cit. s. 24, t. 8

Podobnie jak pogłowie trzody chlewnej, tak również pogłowie bydła 
zmniejsza się gwałtownie w sektorze publicznym z poziomu 1,7 min sztuk w 
1989 r. do poziomu zaledwie 0,2 min sztuk.

Wahania liczby pogłowia bydła, jakie się dokonują w sektorze prywatnym 
od 1992 r. są, być może sygnałem, że spadek liczby pogłowia bydła w tym 
sektorze znajdzie zakończenie. Taka teza znajduje potwierdzenie w spisie 
kwartalnym przeprowadzonym we wrześniu 1995 r. Spis ten wykazał 
znaczący wzrost liczby bydła młodego w porównaniu z wrześniem 1994 r.
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min ta . 
10 n

/ n 
1990

o 6%, ale w odniesieniu do grupy wieku 6 miesięcy do 1 roku wzrost ten 
wyniósł 17,1%, czyli dość dużo jak na okres 1 roku. Za taką tezą 
przemawiają również ekonomiczne warunki chowu bydła, a mianowicie: 
większe zbiory zbóż i pasz i znacznie wyższe ceny skupu bydła rzeźnego oraz 
wyższe ceny skupu mleka, co będzie przedmiotem rozważań w następnym 
rozdziale tej pracy.

O wygasaniu spadku pogłowia bydła może również świadczyć wykres 
przedstawiony na rys. 3. Wykreślona krzywa ma kształt paraboli, której 
prawe ramię przyjmuje przebieg prawie równoległy do osi odciętych.

Rys. 3
Pogłowie bydła w latach 1990 -1995 

w min sztuk

m  w  i  n  
1992

w  iy  i  n 
1993

Ul IY  l  B  
19911991 1995



Pogłowie bydła w 1993 r. 
w sztukach na 100 ha użytków rolnych

Rys. 4

1.6. Regionalne zróżnicowanie chowu bydła

Podobnie jak w przypadku trzody chlewnej, chów bydła jest terytorialnie 
bardzo zróżnicowany: od dwudziestu kilku sztuk na 100 ha użytków rolnych 
w województwach słupskim i zielonogórskim do 77 sztuk w woj. 
nowosądeckim. Dużym nasileniem chowu wyróżniają się województwa 
południowe, 2 południowe województwa Wielkopolski i województwa 
Podlasia, natomiast najniższa obsada występuje w paśmie województw 
zachodnich.

Porównując oba kartogramy sporządzone dla trzody chlewnej i bydła 
(rys. 1 i 4), można stwierdzić, że w większości przypadków oba te kierunki 
chowu są dla siebie antagonistyczne. Południe kraju ma nasilony chów bydła 
i bardzo małą obsadę trzody. Podobnie trzy województwa północnej części 
Podlasia (woj. ostrołęckie, łomżyńskie i białostockie). Występują jednakże 
przypadki zbieżności dużego nasilenia obu kierunków chowu, np. 
województwa leszczyńskie i kaliskie albo w nieco słabszym nasileniu Kujawy 
(np. woj. toruńskie, włocławskie) względnie północna część Mazowsza (woj.
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płockie i ciechanowskie), jak również woj. siedleckie i bialsko - podlaskie. Są 
również na drugim biegunie województwa o słabym nasileniu chowu i trzody 
i bydła, takie jak słupskie, koszalińskie, szczecińskie i gorzowskie, czyli 
województwa o dużym procencie ziemi w sektorze publicznym. Podobnie 
Karkonosze lub też, co jest zastanawiające, woj. warszawskie, dla którego 
przecież największy ośrodek wielkomiejski, jakim jest Warszawa, stanowi 
rzeczywisty rynek zbytu.

1.7. Produkcja i podaż żywca wołowego

Produkcja żywca wołowego w l półroczu 1995 r. była o około 4% 
wyższa niż w analogicznym okresie 1994 r. Wynikało to ze wzmożonej 
redukcji pogłowia krów w wyniku słabych zbiorów w 1994 r. i braku 
odpowiednich ilości paszy. Przemawia za taką tezą większa waga ubijanych 
zwierząt.

Tabela 5
Pogłowie bydła i produkcja żywca wołowego 

w latach 1994 - 1996

Lata i 
półrocza

Pogłowie zwie
rząt w wieku 

1 roku i więcej 
w tys. sztuk

Ubój zwierząt 
w tys. sztuk

Przeciętna waga 
sztuki ubijanej 

w kg

Produkcja 
żywca 

w tys. ton

Zmiany w pro
dukcji w porów
naniu z analo

gicznym okresem 
rokr poprzed

niego w %

1994 X 2 280 314 717 -8,7
I 5 245 1 100 344 379 -8,9
II 5 239 1 180 286 338 -8,4

1995 X 2 061 339 699 -2,5
I 5 096 1 101 358 394 + 4,0
II 4 816 960 312 305 -10.0

1996 X
I 4 800 1 015 350 355 -10,0

Źródło: Rynek mięsa, Stan i perspektywy, op. cit», s. 25, t. 9 (fragment)

Wysokie procenty w ostatniej rubryce tab. 5 dla II półrocza 1995 r. i 
I półrocza 1996 r. wywołane zostały zarówno niższymi stanami pogłowia jak 
również wysokim prawdopodobieństwem pozostawieniania więcej jałówek 
na chów, w wyniku poprawy opłacalności produkcji mleka, jaka pojawiła się 
w 1995 r.
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O ile samozaopatrzenie w mięso wieprzowe zabiera około 14% (tab. 2.), 
to w mięso wołowe tylko 5%; 95% produkcji stanowi podaż, która dzieli się 
prawie po połowie na skup i na wolny rynek (45 : 50).

Produkcja żywca wołowego była w latach 1988 - 1990 więcej niż 
dwukrotnie większa aniżeli w latach 1993 - 1996. Ilustruje to rys. 5. Okres 
od 1990 do 1993 r. zaznaczył się dużym spadkiem tej produkcji, w wyniku 
ciągłego zmniejszania stanu pogłowia bydła. Urodzone co roku cielęta były 
przeznaczana na rzeź w krótkim czasie po urodzeniu a nie "nastawiane" na 
chów. Np. w 1995 r. spośród 3,1 min cieląt, ponad 900 tys. zostało ubitych 
w wadze 74 kg, co dało około 67 tys. cielęciny.

Rys. 5
Produkcja żywca wołowego według półroczy 

w latach 1988 - 1996
tJBMM

1.8. Ceny żywca wołowego i cieląt

W 1995 r. dokonała się znacząca zmiana proporcji między cenami żywca 
wieprzowego i wołowego na korzyść tego ostatniego. O ile jeszcze w 
1994 r. średnia cena żywca wołowego wynosiła tylko 70% ceny żywca 
wieprzowego, to w 1995 r. osiągnęła poziom 90%. Natomiast cena młodego
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żywca wołowego zrównała się z ceną żywca wieprzowego. Takie proporcje 
cen kształtują się w wyniku preferencji żywieniowych polskiego 
społeczeństwa, które przedkłada wieprzowinę ponad wołowinę, a co jest 
absolutnie przeciwstawne zachowaniom ludności na zachodzie Europy, 
zwłaszcza frankofońskiej. Jednakże w miarę upływu lat, prawdopodobnie 
również pod wpływem zaleceń racjonalnego żywienia, preferencje 
żywieniowe polskiego społeczeństwa przesuwają się ku wołowinie. Ilustrują 
to proporcje między cenami skupu trzody i bydła, które w ostatnich kilku 
latach kształtują się następująco:

Ceny skupu w zł/kg we wrześniu każdego roku

Trzody chlewnej bydła proporcje

1991 1,08 0,55 196
1992 1,53 1,03 149
1993 1,92 1,56 124
1994 2,72 1,84 149
1995 2,77 2,56 109

Z ogólnej prawidłowości względnego wzrostu cen skupu bydła wobec cen 
skupu trzody wyłamał się 1994 r., w którym ceny skupu trzody szybko 
wzrosły. W 1995 r. ogólna prawidłowość powróciła jednak do normy.

Ceny skupu cieląt były zawsze wyższe aniżeli skupu trzody. Dla 
analogicznych lat proporcje te kształtowały się następująco: (cena skupu 
cieląt = 100) 88, 75, 64, 79, 64. To także wynika z preferencji 
żywieniowych w Polsce.

1.9. Handel zagraniczny żywcem i mięsem wołowym

Saldo obrotów handlu zagranicznego wołowiną jest korzystniejsze od 
analogicznego salda wieprzowiną, co ilustruje tabela 6.

Zmniejszenie globalnego importu wołowiny do Polski wystąpiło w 1995 r. 
w wyniku spadku importu z państw byłego ZSRR. Zmniejszyła się tam 
produkcja wołowiny i wzrosły ceny, co podrożyło import ponad ceny 
krajowe. Podobnie zmniejszył się import wołowiny do Polski z krajów Unii 
Europejskiej w wyniku zwiększenia stawek celnych do 30%. Eksport
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natomiast utrzymał się na poziomie ostatnich lat i odbywa się głównie w 
postaci żywych zwierząt do krajów Unii Europejskiej i do Chorwacji. 
Konserwy wołowe sprzedawane są do Rosji i Białorusi, a mięso surowe do 
Szwecji.

Saldo końcowe było dodatnie i wyniosło w 1995 r. około 24 tys. ton.
Tabela 6

Obroty handlu zagranicznego mięsem i żywcem wołowym 
w tys. ton w wadze mięsa

Wyszczególnienie 1991 1992 1993 1994 1995a

Eksport ogółem 38 53 37 41 40

W tym: mięso i przetwory 22 22 18 16 15
żywiec 16 31 19 25 25

Import ogółem 48 72 50 42 16

W tym: mięso i przetwory 34 34 2§ 18 12
żywiec 14 38 22 24 4

Saldo -10 -19 -13 - 1 + 24

W tym: mięso i przetwory -12 -12 -10 - 2 + 3
żywiec , + 2 - 7 - 3 + 1 + 21

a szacunek

Źródło: Rynek mięsa, Stan i perspektywy, op. cit., s. 35, t. 13

C. AKTUALNY I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ 
RYNKU PRODUKTÓW OWCZARSKICH

Jeszcze w 1985 r. pogłowie .owiec w Polsce wynosiło ponad 4,8 min 
sztuk i od tego roku ustawicznie zmniejsza się, o czym informuje tabela 7.

Redukcja pogłowia owiec dokonuje się w obu sektorach a w ślad za tym 
zmniejsza się bardzo produkcja żywca baraniego w tempie około 50% w 
ostatnich latach. Jeszcze szybciej zmniejsza się podaż baraniny, ponieważ 
zwiększa się udział samozaoptrzenia. Główną przyczyną takich zjawisk jest 
nieopłacalność wychowu owiec, ponieważ ceny żywca baraniego nie są 
wysokie i mają ostatnio niską dynamikę wzrostu. Np. w 1995 r. ceny te
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kształtują się na poziomie około 3,3 - 3,9 zł/kg. Droższe są jedynie jagnięta 
o wadze 1 3 - 1 6  kg; w 1995 r. - około 5,6 - 5,7 zł/kg, co zachęca do ich 
sprzedaży.

Tabela 7
Pogłowie owiec w końcu grudnia w latach 1991 - 1995 

w min sztuk

Lata Ogółem w tym: w sektorze

prywatnym publicznym

1991 2,4 1,7 0,7
1992 1,5 1,1 0,4
1993 1,0 0,8 0,2
1994 0,8 0,7 0,1
1995 0,7 0,6 0,1

Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, op. cit., s. 38, t. 15

Niskie, choć nieco rosnące, są również ceny wełny potnej, gdyż w 
1995 r. przekroczyły zaledwie 2 zł/kg. Mało opłacalny stał się eksport owiec, 
w tym jagniąt do krajów Unii Europejskiej, głównie Włoch.

Ogólnie mówiąc, trudno obecnie przewidywać dalszy rozwój owczarstwa 
w Polsce. Nie wiadomo nawet, czy będzie zahamowany spadek pogłowia 
owiec.

1.10. interwencja Agencji Rynku Rolnego na rynku żywca wieprzowego 
w 1995 r.

Interwencjonizm stosowany w 1995 r. na rynku wieprzowiny był dość 
skuteczny. W pierwszym półroczu, wobec znacznej nadprodukcji 
wieprzowiny, Agencja realizowała interwencyjny zakup trzody chlewnej i w 
ten sposób przeciwdziałała gwałtownemu spadkowi jej cen. Natomiast w III 
kwartale 1995 r., tzn. w okresie, kiedy wystąpiły niedobory mięsa na rynku, 
wywołane sezonowym spadkiem podaży żywca, Agencja uruchomiła 
sprzedaż zgromadzonych uprzednio mrożonych półtusz wieprzowych i w ten 
sposób oddziaływała stabilizująco na rynek mięsa, przeciwdziałając 
nadmiernym wahaniom cen skupu trzody chlewnej, a tym samym cen 
detalicznych mięsa.
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W I półroczu 1995 r. Agencja zakupiła więc 133 tys. ton półtusz, czyli 
około 15% krajowej podaży wieprzowiny w tym okresie. W III zaś zakresie 
Agencja sprzedała 29 tys. ton półtusz, po cenie 3,30 zł/kg półtusz, czyli o 
około 40 groszy poniżej notowanych, średnich cen rynkowych. Największą 
działalność w tym zakresie przejawiły Regionalne Oddziały Agencji w 
Poznaniu i w Warszawie.

Równocześnie, w III kwartele 1995 r., Agencja skierowała na rynek 
krajowy około 11 tys. ton mrożonych ćwierćtusz wołowych z rezerw 
państwowych, aby uzupełnić niedobory mięsa wołowego, spowodowane 
utrzymującą się spadkową tendencją w podaży żywca wołowego.

Biorąc pod uwagę przewidywane zwiększenie podaży trzody na przełomie 
lat 1995/96 Agencja nadal prowadzi działalność interwencyjną, wykupując 
nadwyżki wieprzowiny i przeznaczając je na odświeżanie rezerw 
państwowych.

Zmienna sytuacja podażowo - popytpwa w zakresie wieprzowiny i 
wymuszane tą drogą działania interwencyjne ARR powodują, że zmieniają się 
stany zapasów mięsa czerwonego w poszczególnych kwartałach ostatnich 
lat. Ilustruje to tabela 8, która ukazuje znaczne wahania nawet w obrębie 
jednego roku.

Tabela 8
Stan zapasów mięsa czerwonego na koniec kwartału przechowywanych 

w Przedsiębiorstwach Przemysłu Chłodniczego (w tys. ton)

Kwartały 1991 1992 1993 1994 1995 1995
1996

1 70,5 39,1 95,9 36,0 98,9 274,7
II 71,5 43,9 97,7 34,9 128,1 367,0
III 42,0 40,6 46,2 27,7 92,9 335,4
IV 37,0 59,6 31,9 36,7 •

Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, oop. cit. s. 47. t. 23

Jest zrozumiałe, że ze względu na ograniczone niekiedy możliwości 
zagospodarowania całej dostępnej ilości mięsa na rynku krajowym, Agencja 
podejmuje handel zagraniczny, co nie zawsze jest opłacalne, w 
wymuszonych warunkach.
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1.11. P rzetwórstwo mięsa

Wszystkie prawie gałęzie przemysłu rolno - spożywczego przeżywały, a 
niektóre nadal przeżywają ekonomiczne trudności, wynikające z różnych 
przyczyn: zadłużenia, drogiego kredytu, braku surowców do przerobu itd. 
Przeżywał je również przemysł mięsny. Jednakże w 1995 r. nastąpiła 
poprawa zarówno ekonomicznych, jak i rynkowych warunków przetwórstwa. 
Zaważył na tym wzrost podaży trzody oraz względnie niskie ceny jej skupu, 
co złagodziło ograniczenia surowcowe spowodowane ciągłym spadkiem 
podaży bydła rzeźnego. Zwiększył się ubój przemysłowy zwierząt w 
pierwszych trzech kwartałach 1995 r. o 11 % w porównaniu z analogicznym 
okresem 1994 r. Przejściowe obniżenie skupu trzody zmniejszyło uboje 
przemysłowe w całym roku do 9 - 10%.

Znacząco zmnieniła się działalność przemysłu mięsnego w ostatnich 
latach. Zmniejszyła się produkcja, tzn. uboje przemysłowe z 2 003 tys. ton 
w 1988 r. do 860 tys. ton w 1995 r. Podobnie produkcja wędlin w tym 
czasie z poziomu 799 do 665 tys. ton i produkcja konserw, łącznie z 
szynkami ze 123 do 75 tys. ton. Równocześnie jednak zwiększyły się inne 
uboje na cele handlowe ze 190 do 1 100 tys. ton. Zmiany te przedstawia 
graficznie rys. 6.

Być może, że 1995 r. będzie rokiem przełomowym, większa była bowiem 
produkcja wędlin (około 4%), większe będą uboje zwierząt (około 9%). Nie 
oznacza to jednak jeszcze odwrócenia procesu przemieszczenia uboju z rzeźni 
lokalnych do przemysłowych, czyli, że nadal nie będą w pełni wykorzystane 
moce prpdukcyjne przemysłu. Stopień ich wykorzystania przedstawia się 
aktualnie następująco:

W tym bydła 
Produkcja wędlin około 
Produkcja konserw

Uboje;,ogółem około

w jtym szynek w puszkach

35%
1 5%(!)
55%
40%
15 %(!)
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Produkcja przemysłu mięsnego
Rys. 5

tys. ton

Rzecz zrozumiała, że niewykorzystany potencjał przetwórczy ciąży na 
ekonomice zakładów, obciąża je bowiem kosztami stałymi i wobec bardzo 
ostrej konkurencji nie pozwala na podwyżki cen zbytu. Jest to, nawiasem 
mówiąc, korzyść konsumentów. Niewielkie jednak ożywienie produkcyjne w 
1995 r. sprawia, że wystąpił nieznaczny wzrost inwestycji, choć nadal nie 
pozwala to na pokrycie potrzeb odtworzeniowych. Podejmowaniu 
inwestowania w większej skali przeciwdziała nadal ujemna, choć 
poprawiająca się rentowność przemysłu mięsnego. W okresie 1992 r. - do 
I połowy 1995 r. udział zysku brutto i netto w przychodach netto wynosił 
następujące wielkości w procentach:

i

Udział zysku

1 9 9 2 1993 1994 1 półrocze 
1995

brutto 2 ,98 -0,25 -1 ,8 8 -0,05

netto 0 ,30 -1 ,7 2 -2,62 -0 ,84
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Na taki wynik mają wpływ firmy zagrożone (około 20% wszystkich firm) 
i firmy - potencjalni bankruci (około 25%). Tylko 30% stanowią firmy silne 
ekonomicznie, których udział w obrotach wynosi ponad 40% całości obrotów 
branży. Razem z firmami uznanymi za bezpieczne (25%), firmy silne 
reprezentują 75% obrotów przemysłu mięsnego. Trzeba dodać, że relacje te 
są korzystniejsze w sektorze prywatnym niż publiznym.

1.12. Ceny detaliczne i spożycie mięsa

. Tabela 9
Miesięczne wskaźniki zmian cen detalicznych 

wybranych grup towarowych

Lata i miesiące Towary i usługi 
konsumpcyjne

Żywność Mięso, podroby 
i przetwory

' 1994 XII 1993 = 100 XII 1993 = 100 XII 1993 = 100

1 i r ,  ,8 101,0 100,2
II 102,9 101,2 100,3
III 105,0 103,0 101,1
IV 108,0 105,8 102,7
V 109,9 108,0 104,3
VI 112,4 110,3 105,4
VII • 114,1 110,1 106,6
VIII 116,0 112,8 108,5
IX 121,3 119,5 113,1
X 124,8 121,4 113,5
XI 127,0 124,1 114,7
XII 129,5 127,9 115,3

1995 XII 1994 = 100 XII 1994 = 100 XII 1994 = 100

, 104,1 104,3 100,4
II 106,3 106,2 100,4
III 108,0 108,4 100,7
IV 110,5 111,8 102,1
V 112,5 • 113,9 103,4
VI 113,6 114,5 103,9
VII 112,5 109,0 104,3
VII 112,9 107,5 106,1
IX 116,3 111,7 110,1

Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, op. cit., s. 61, t.27
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Zwiększenie produkcji i podaży mięsa i jego przetworów wpłynęło 
ograniczająco na tempo wzrostu cen detalicznych tych produktów. Mięso i 
jego przetwory względnie potaniały w 1994 i 1995 r.

W każdym z dwóch lat końcowy wskaźnik wzrostu cen mięsa był 
znacznie niższy aniżeli ogólny wskaźnik żywności, a jeszcze bardziej ogólny 
wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost wskaźników cen mięsa 
był przyspieszony przez wyższy wzrost ceny wołowiny i opóźniony przez 
mniejszy wzrost cen wieprzowiny. Tak prawdopodobnie będzie również w 
1996 Ceny detaliczne różnych produktów mięsnych są mocno 
zróżnicowane.

Tabela 10
Ceny detaliczne wybranych produktów mięsnych 

(w zł za 1 kg)

W yszczególnienie 1994 1995 Wskaźnik 
wzrostu cen 
IX '95/Vł'94• VI IX XII VI IX

Mięso wieprzowe: 
schab środkowy 7,64 8,46 8,69 8,66 9,18 120,1
łopatka 5,77 6,32 6,56 6,53 6,88 119,2
boczek 4,78 5,17 5,35 5,31 5,59 116,9

Mięso wołowe: 
bez kości 7,65 8,28 8,48 8,97 10,14 132,5
z kością - rostbef 5,25 5,67 5,83 6,23 7,04 134,1

Szynka wieprz, gotowana 12,34 13,40 13,82 13,77 14,16 114,7
Baleron gotowany 10,57 11,42 11,76 12,01 12,53 118,5
Kiełbasa podlaska 7,00 7,63 7,87 8,02 8,37 119,6
Kiełbasa zwyczajna 5,45 5,94 6,11 6,15 6,53 119,8
Parówki 4,43 4,81 4,93 4,91 5,23 118,1
Salceson włoski 3,67 4,06 4,32 4,31 4,44 121,0

Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, op. cit., s. 63, t. 29

Większe wzrosty cen detalicznych dokonują się w odniesieniu do 
wołowiny aniżeli wieprzowiny.

W 1995 r. zanotowany został wzrost spożycia mięsa w granicach 
3 - 5%. Odbyło się to dzięki zarówno umiarkowanemu wzrostowi cen mięsa 
(tab. 9), jak również nieznacznemu wzrostowi dochodów realnych ludności.
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Mimo to udział wydatków na mięso obniżył się w I półroczu 1995 r. w 
porównaniu z l półroczem 1994 r. Grupa pracownicza gospodarstw 
domowych wydawała w 1994 r. na mięso około 34,8% całości swoich 
wydatków na żywność; w 1995 r. tylko 30,6%. Podobnie emeryci 35,0% 
i 30,5 . Wszystkie grupy wyodrębione przez GUS w badaniach budżetów 
gospodarstw domowych obniżyły udział swoich wydatków na mięso, mimo 
nieznacznego wzrostu spożycia mięsa w kg na 1 osobę, zwłaszcza mięsa 
wieprzowego.
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2. RYNEK MLEKA

Mleko w żywieniu człowieka ma kolosalną rolę, jest ono bowiem 
pierwszym i wyłącznym jego pokarmem u progu jego życia. Nie jest to 
wprawdzie mleko krowie w większości przypadków ale może nim być i 
spełnia wtedy podobne funkcje jak mleko matki. Skład obu rodzajów mleka 
jest oczywiści odmienny, dostosowany do potrzeb fizjologicznych 
niemowlęcia czy też cielęcia, jest jednak podobny w podstawowych 
składnikach. Mleko jest bowiem nosicielem białka, tłuszczów, cukru, soli 
mineralnych, witamin i wielu mikroelementów, słowem jest to naturalny 
pokarm, pełnowartościowy, zawierający wszystkie składniki dla rozwoju 
organizmu. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że niektóre białka wchodzące 
w skład mleka, mają właściwości ciał odpornościowych przeciw wielu 
zarazkom, na jakie narażony jest młody organizm. I stąd duża pozycja mleka 
w żywieniu ludzi.

Prace hodowlane prowadzone w świecie wśród bydła idą w kierunku 
maksymalizacji mleczności krów, która urasta do rekordowych poziomów 
7 - 8 i więcej tys. litrów mleka od krowy dla całych obór. Prace zaś 
technologiczne prowadzą ku poprawie higieny udoju, przechowywania, 
transportu i przerobu mleka. Postęp, jaki się na tym polu w świecie dokonał 
jest imponujący. W Polsce niestety, postęp ten jest ciągle znikomy.

2.1. Produkcja mleka

Rozmiary produkcji mleka zależą od liczby krów dojnych i ich mleczności. 
Od wielu już lat pogłowie krów zmniejsza się (tab. 1). Po przejściowym 
spowolnieniu tego procesu w latach 1993, i 1994, nastąpiło w 1995 r. 
ponowne nasilenie tempa zmniejszania liczby krów. W czerwcu pogłowie 
krów w Polsce zmalało do 3 577 sztuk, to jest do 92,6% stanu w czerwcu 
1994 r.

Na tak duży spadek ogólnej liczby pogłowia krów ma wpływ zła sytuacja 
ekonomiczno - produkcyjna w gospodarstwach byłych PPGR. Liczba krów w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych obniżyła się nieco mniej, choć także 
głęboko, bo o 6,9%. Ubytek ten wystąpił głównie w małych 
gospodarstwach, jednocześnie bowiem zwiększyła się liczba dużych 
gospodarstw indywidualnych nastawionych na produkcję mleka.
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Tabela 1
Pogłowie krów w Polsce 

Stan w czerwcu

Lata Ogółem 
w tys. sztuk

Na 10Q ha 
użytków rolnych

1986-1990 4 972 26,5
1991 4 577 24,5
1992 4 257 22,8
1993 3 983 21,4
1994 3 863 20,7
1995 3 577 20,0

Źródło: Dane GUS

Obsada krów indywidualnych w gospodarstwach rolnych jest bardzo 
zróżnicowana (tab. 2).

Tabela 2
Pogłowie krów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 1994 r.

Wyszczególnienie Pogłowie krów 
w tys. sztuk

Użytki rolne 
w tys. ha

Pogłowie krów 
na 100 ha 

użytków rolnych 
w sztukach

Gospodarstwa indywidualne 3 341 13 617 24,5
według powierzchni użytków rolnych

1,01 - 4,99 841 2 783 30,2
5,00 - 9,99 1 063 3 880 27,4

10,00 - 14,99 704 2 715 25,9
15,00- 19,99 366 1 522 24,0
20,00 - 49,99 309 1 665 18,6
50 ha i więcej 58 1 052 5,5

Źródło: Przeliczenia własne na danych MRS, Warszawa 1995, Dz.14

Potwierdza się znana od lat prawidłowość polegająca na tym, że 
największe nasilenie krów występuje w gospodarstwach małych i, że w 
miarę zwiększania obszaru pojedynczego gospodarstwa liczba krów w 
przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych systematycznie maleje. Nie jest to 
równoznaczne z mlecznością krów, towarowością mleka itd.
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Wracając do sektora publicznego, trzeba stwierdzić, że duże zmniejszenie 
stanu krów w okresie między 1994 i 1995 r. zostało wywołane dwiema 
przyczynami: wybijaniem krów, ałe w większej mierze ich przemieszczeniem 
do gospodarstw chłopskich o większym obszarze.

Intensywniejszy chów bydła, w tym krów, w gospodarstwach mniejszych 
obszarowo powoduje określone zróżnicowanie regionalne, ponieważ południe 
kraju ma znacznie bardziej rozdrobniną strukturę agrarną niż północ (rys. 1). 
Większy jednak wpływ na pogłowie krów w przeliczeniu na 100 ha użytków 
rolnych w poszczególnych województwach ma nasilenie sektora publicznego 
w rolnictwie. Stąd tak bardzo mała obsada krów w województwach 
północnych i zachodnich. Przeciwnie, duży udział drobnych gospodarstw 
indywidualnych na południu kraju zadecydował o największym nasileniu 
chowu bydła, w tym krów. Można z grubsza wyodrębnić wpływ zaborów; 
największe nasilenie chowu w b. Galicji, duże w b. Kongresówce, mniej niż 
średnie w b. zaborze pruskim i najmniejsze na ziemiach odzyskanych.

Pogłowie krów na 100 ha użytków rolnych 
w 1993 r.

Rys. 1
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Wybrakowanie krów starych i o słabej mleczności spowodowało 
osiągnięcie większej wydajności mleka od krowy. Był to jednak bardzo mały 
wzrost, około 3,0% w 1995 r. w porównaniu z 1994 r. (tab. 3), który nie 
zrekompensował ubytku liczby krów. Stąd też roczna produkcja mleka 
zmniejszyła się z poziomu 15,4 mld litrów w okresie 1986 - 1990, do 
poziomu 12,3 mld w 1993 r. i 11,2 mld w 1995 r. Analiza ostatnio 
zarysowywujących się tendencji na rynku mleka i jego przetworów pozwala 
na wysunięcie hipotezy, że rok 1995 może się okazać przełomowym dla 
poziomu udojów mleka od 1 krowy, jak również dla globalnej produkcji 
mleka. Obecnie z większą pewnością można twierdzić, zgodnie z treścią 
poprzedniego rozdziału, że przełom ten nastąpi w produkcji młodej wołowiny.

Produkcja i skup mleka
Tabela 3

Wyszczególnienie 1993 1994 1995b

Liczba krów®, w tys. sztuk 3 983 3 863 3 577
Wydajność mleka od krowy, w 1 3 181 3 043 3 130
Produkcja mleka, w min 1 12 271 11 756 11 196
Skup mleka, w min 1 6 682 6 269 6 100

a Stan w czerwcu 
b Przewidywania

Źródło: MRS GUS i Rynek mleka. Stan i perspektywy. Raport MRiGŻ, ARR, lERiGŹ, Nr 9, 
Warszawa, listopad 1995

Jeśli jednak większa liczba jałówek będzie pozostawiona dla produkcji 
mleka, to być może, przełom nastąpi także w produkcji mleka. W każdym 
razie przewiduje się zwiększenie mleczności krów w 1996 r. do poziomu 
około 3 180 litrów. 0 globalnej produkcji mleka zadecyduje liczba dojnych 
krów.

2.2. Skup mleka

Z tabeli 3 wynika, że zorganizowany skup mleka wynosi tylko 55% 
wytworzonego mleka. Zorganizowany, tzn. przejęty przez mleczarnie. Jeśli 
odliczyć samozaopatrzenie własne gospodarstw, które nie jest małe, bo 
przekracza 30% produkcji (spożycie własne rodzin rolniczych, zużycie na
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pasze}, to pozostała ilość mleka sprzedawana jest do małych zakładów 
przetwórczych lub bezpośrednio konsumentów w stanie surowym lub 
przetworzonym (śmietana, twararóg, masło). Ogólna towarowość mleka 
kształtowała się wokół 70%, w ostatnich zaś latach nieco poniżej 70%. 
Towarowość ta jest bardzo zróżnicowana wśród różnych producentów. 
Z reguły najwyższą towarowością odznaczają się gospodarstwa posiadające 
większą liczbę krów, dla których produkcja mleka jest obranym kierunkiem, 
przynoszącym dochody. Rozdysponowanie krajowej produkcji mleka 
przedstawione jest w tab. 4.

Tabela 4
Rozdysponowanie krajowej produkcji mleka w latach 1991 - 1995

(min litrów)

Wyszczególnienie 1991 1992 1993 1994 1995

Produkcja 14 199 12 770 12 300 11 500 11 400

Zużycie w gospodarstwie 3 992 3 922 3 730 3 500 3 480
na pasze 971 932 800 700 700
na spożycie 2 891 2 890 2 850 2 750 2 750
inne dochody 130 100 80 50 30

Sprzedaż razem 10 207 8 848 8 570 8 000 7 920

W tym do spółdzielni i spółek
przemysłu mleczarskiego 7 844 6 696 6 562 6 072 6 045
innych przetwórców- 72 158 120 197 197
inna sprzedaż 2 291 1 994 1 888 1 731 1 678

Razem 14 199 12 770 12 300 11 500 11 400

Źródło: Stan i perspektywy, Nr 9, s. 10 t. 7

Skup mleka w Polsce ma charakter wybitnie sezonowy. Rozpiętość tego 
skupu między miesiącami o najniższym skupie (XI - II) i miesiącami o skupie 
najwyższym (V - VIII) osiąga relacje jak 1 : 1,9. Wpływa to, oczywiście, na 
nierytmiczność pracy zakładów przetwórczych mleka oraz zmienność 
struktury wyrobów końcowych. W okresach zimowych, deficytowych nie 
wyrabia się np. masła (Rys. 2).
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Rys. 2
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Mleczarnie są głęboko zainteresowane zmniejszeniem sezonowości 
dostaw mleka i dlatego pomagają w organizowaniu dużych nowoczesnych 
obór, między innymi w. dużych gospodarstwach chłopskich. Wspierają one 
również przekształcenia własnościowe oraz przeciwdziałają wybijaniu krów 
w byłych PPGR. Spółdzielnie i spółki zaciągają kredyty preferencyjne w 
ramach Programu Restrukturyzacji Mleczarstwa, zakupują i instalują 
urządzenia do udoju i schładzania mleka w tych gospodarstwach, które 
wyrażają na to zgodę i przyjmują kierunek mleczarski. Gospodarstwa takie 
spłacają powstałe zobowiązania dostawami mleka. Ostatnio rozwija się 
również bezpośredni odbiór mleka w zagrodach przez mleczarnie, albo też ze 
zlewni w rejonach o rozdrobnionym rolnictwie.

Pewne nadzieje na ożywienie produkcji mleka wzbudziła rosnąca 
tendencja cen skupu mleka. Po deficytowym okresie zimowym ceny wzrosły 
do 0,43 zł za litr, a potem do 0,45 zł we wrześniu 1995 r. Ten trend każe 
przypuszczać, że w grudniu 1995 ceny skupu osiągną poziom 
0,48-0,50 zł/litr i prawdopodobnie będą się rozwijać przy lekkiej tendencji 
wzrostu. W końcu I półrocza 1996 r. cena skupu może się kształtować na 
poziomie 0,50 - 0,52 zł/litr. Przeciętna cena mleka w 1995 r. wyniosła



0,44 zł/l czyli 59% więcej niż w 1994 r. Niewątpliwie więc wystąpiła 
poprawa opłacalności produkcji mleka, tym bardziej że ceny pasz nie wzrosły 
w podobnym tempie. Rys. 3 ilustruje prognozę cen skupu mleka dokonaną 
w Agencji Rynku Rolnego przez Zespół Ekspertów. Zwraca uwagę jedyna 
rozbieżność między rzeczywistymi cenami skupu a prognozą dla okresu 
IX 9 4 - 1 95.

Ceny skupu mleka
Rys. 3

zi/iitr

2.3. Przetwórstwo mleka

Skupione przez mleczarnie mleko podlega przerobowi na wiele produktów 
wtórnych. Dokonuje tego 450 (wg stanu na dzień 30 czerwca 1995 r.) 
podmiotów, z czego 308 zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 
Oznacza to, że nastąpiło zmniejszenie takich większych przedsiębiorstw o 
32 zakłady w wyniku fuzji, czyli połączenia spółdzielni lub też w wyniku 
wykupienia podupadającej spółdzielni przez inną firmę, najczęściej także z 
branży mleczarskiej.

W porównaniu z 1994 r., w 1995 r. wystąpiła nieznaczna poprawa 
kondycji ekonomiczno - finansowej zakładów przemysłu mleczarskiego w 
wyniku realnego wzrostu cen zbytu większości wyrobów mleczarskich.
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Pozwoliło to na modernizację procesów technologicznych poprzez zakupy 
odpowiednich urządzeń. Nastąpiła nieznaczna poprawa rentowności netto z 
0,16% w 1994 r. do 1,13% w I półroczu 1995 r. Jest to jednak niższa 
rentowność aniżeli w całym przemyśle spożywczym, w którym odpowiedni 
wskaźnik wyniósł 1,45%. Ponadto między poszczególnymi przedsię
biorstwami utrzymuje się duże zróżnicowanie wyników finansowych. W 
połowie 1995 r. tylko 71 % spółdzielni mleczarskich i 63% firm prywatnych 
osiągnęło jakikolwiek dodatni zysk netto.

Przedsiębiorstwa mleczarskie zwiększyły nieznacznie procesy 
inwestycyjne w wyniku poprawy ich sytuacji finansowej. Stopa inwestycji 
(relacja nakładów inwestycyjnych do autoryzacji) wyniosła 1,89 czyli 
podobnie jak w całej branży mleczarskiej. Rozmiary i struktura produkcji 
przemysłu mleczarskiego dostosowywana jest do sytuacji rynkowej.

Tabela 5
Produkcja wybranych produktów mleczarskich 

w tys. ton

W yszczególnienie 1994 1995

Mleko spożywcze 1 312 1 300
Mleko w proszku odtłuszczone 112 118
Sery podpuszczkowe, dojrzewające 130 123
Sery twarogowe 186 198
Śmietana 167 168
Masło 120 126

Źródło: Rynek mleka, Stan i perspektywy, op. cit., s. 12, t. 10

Przemysł mleczarski sprzedaje swoje wyroby przede wszystkim w 
większych aglomeracjach miejskich i korzysta na ogół z pośrednictwa 
handlowych firm hurtowych. W przypadku artykukłów o dłuższym okresie 
trwałości, magazynowaniem zajmują się same mleczarnie. Hurtownie unikają 
długotrwałego przechowywania ze względu na koszty oprocentowania 
zamrożonych pieniężnych środków obrotowych. W związku z tym mleczarnie 
korzystają głównie z usług marketingowych firm hurtowych, przy czym 
dostarczają towar własnym transportem bezpośrednio do wskazanych 
placówek handlu detalicznego. Bezpośrednimi odbiorcami są równiż zakłady
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przemysłowe i rzemieślnicze wykorzystujące określone artykuły mleczarskie 
do dalszego przetwórstwa.

Koszty przechowywania masła, serów twardych, mleka w proszku i 
mleka skondensowanego pokrywa przemysł mleczarski, co oczywiście, 
pogarsza jego sytuację ekonomiczną. Jedynie w przypadku eksportu firmy 
handlowe kompletują partie towarów we własnych magazynach, bądź w 
magazynach wybranej, większej mleczarni.

Na ogólną podaż produktów mleczarskich składa się, obok przemysłu 
mleczarskiego sprzedaż wyrobów przetwórstwa domowego w 
gospodarstwach rolnych. Jest to około 40% mleka spożywczego, około 20% 
twarogów i masła, około 30% śmietany ogólnego zaopatrzenia rynku.

Zapasy masła gromadzone są w okresie letnim, tzn. w okresie nadwyżek 
podaży mleka, ponad bieżące potrzeby. Zgromadzone masło w lecie 
uzupełnia niedobory rynkowe w okresie zimowym. W 1995 r. np. Agencja 
Rynku Rolnego zgromadziła w sezonie letnim (maj - wrzesień) około 1 7 tys. 
ton masła w ramach interwencyjnego wykupu. Dzięki temu Agencja nie 
dopuściła do nadmiernego spadku cen zbytu masła w okresie jego 
względniej, okresowej nadprodukcji. W miesiącach zimowych Agencja 
sprzedaje zgromadzone masło i nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu jego 
ceny. Jak wiadomo, odtłuszczone mleko w proszku jest produktem 
równoległym (odpadkowym) przy produkcji masła. Normalnie mleko to jest 
gromadzone w magazynach. W 1995 r. jednakże mleko to uzyskiwało 
wysokie ceny na rynku światowym i dlatego zostało wyeksportowane.

Analiza bilansu masła (tab. 6.) wskazuje, że od kilku już lat krajowa podaż 
pokrywa w zasadzie popyt. W 1993 r. import netto (saldo) wyniósł zaledwie
1,2 tys. ton a w 1994 r. uzyskana została nadwyżka eksportowa, około 
5 tys. ton. Na skutek dużego spadku produkcji mleka, spodowanego przez 
letnie upały i zmniejszenie produkcji masła w 1994 r., wystąpiło prawie 
całkowite wyczerpanie zapasów. Stwarzało to obawy o konieczności importu 
masła w zimie 1995 r. Nie nastąpiło to jednak w większym rozmiarze 
ponieważ zmniejszyło się spożycie masła w wyniku przesunięcia popytu na 
masło roślinne.
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T a b e la  6

Bilans masła

W yszczególn ienie 1991 1992 1993 1994 1395

Zapasy początkowe 19,2 7.3 21,7 17,0 8,0
Produkcja z mleczarń 191,2 153,8 144,5'' 119,8 126,0
Produkcja z gospodarstw rolnych 57,0 53,1 42,7 40,0 36,0

- w  tym samozaopatrzenie 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0
Import 40,0 38,0 19,7 3,0 3,0
Zasoby ogółem 307,4 252,2 228,6 179,8 173,0
Spożycie 292,6 229,2 193,1 163,8 146,0
Eksport 7,5 1,3 18,5 8,0 11,0
Zapasy końcowe 7,3 21,7 17,0 8,0 16,0
Ogółem rozchody 307,4 252,2 228,6 179,8 173,0

Źródło: Rynek mleka, Stan i perspektywy, op. cit. s. 15, t. 14 

2.4. Spożycie artykułów mleczarskich

Od kilku lat utrzymuje się w Polsce spadkowa tendencja popytu i 
spożycia na artykuły mleczarskie. W 1995 r. spożycie mleka w postaci 
naturalnej i przetworzonej, łącznie z masłem wyniosło około 270 litrów na 
1 mieszkańca i było nieco mniejsze, o 3,1% od spożycia w 1994 r. 
Największy spadek dokonał się w spożyciu masła, blisko o 25%. Należy tu 
poczynić jedną uwagę, mianowicie spadek ten prawdopodobnie nie był tak 
głęboki, jak to podaje GUS, gdyż mieszanki masła z tłuszczami roślinnymi są 
w całości zaliczane do tłuszczów roślinnych. Tymczasem właśnie w 1995 r. 
upowszechniło się spożycie różnego rodzaju mieszanek tłuszczów roślinnych 
z masłem. Jeśli się przyjmie poprawkę z tego powodu, to faktyczny spadek 
spożycia masła ograniczy się do 12%, czyli również bardzo dużo, jeśli 
dokonało się to w ciągu jednego roku. Spożycie to może być oszacowane na 
około 3,8 kg na 1 mieszkańca. Na uwagę zasługuje ponadto obniżenie 
równoległe spożycia smalcu i słoniny o 3%. Wzrost spożycia tłuszczów 
roślinnych, o około 6,6% nie zrekompensował ogólnego spadku konsumpcji 
tłuszczów. Z punktu widzenia higieny żywienia spadek taki można ocenić 
pozytywnie (tab. 7)

128



Spożycie niektórych produktów mlecznych 
na 1 mieszkańca

Tabela 7

Wyszczególnienie 1 półrocze Wskaźnik zmian 
1995 
19941994 1995

Mleko3, w litrach 137,2 135,6 9 8 , 9
Masłob, w kg 2,2 1,9 8 7 , 5
Mleko i napoje mleczne, w litrach 43,6 42,2 9 6 , 7
Sery twarogowe, w kg 3,3 3,2 9 8 , 2
Sery twarde i topione, w kg 1,5 1,4 9 6 , 0
Śmietana i śmietanka w litrach 3,3 3,2 9 8 , 2

3 w postaci naturalnej i przetworzonej, łącznie z masłem
b w wadze handlowej, wraz z masłem wyprodukowanym z dodatkiem tłuszczów 

roślinnych

Źródło: Rynek mleka, Stan i perspektywy, op. cit.

O zmianach, jakie zostały pokazane w tabeli 7 zadecydowały preferencje 
konsumentów, jednakże zostały one wywołane szybszym wzrostem cen 
masła niż cen tłuszczów roślinnych. Podobnie do ograniczenia innych 
artykułów mleczarskich przyczynił się szybszy wzrost ich cen aniżeli cen 
pozostałych produktów żywnościowych. Nabiał zdrożał przeciętnie o 42,4%, 
podczas gdy ceny żywności wzrosły przeciętnie o 29,9%, przy ogólnej 
inflacji (wskaźnik zmian wszystkich towarów i usług) o około 30%. Tłuszcze 
roślinne zdrożały o 27,8%, a mięso i jego przetwory o 13,6%. Jeśli więc 
masło zdrożało o 67,5%, sery twarogowe o 48,3%, mleko i napoje mleczne 
o 43,4%, mleko w proszku i zagęszczone o 40,2%, to trudno się dziwić, że 
nastąpiło przesunięcie uwagi konsumentów na mięso, jego przetwory i 
tłuszcze roślinne.

Spożycie artykułów mleczarskich jest zróżnicowane w poszczególnych 
grupach społecznych (tab. 8). W 1995 r. dokonały się dalsze zmiany, a 
mianowicie w dalszym ciągu najbardziej zmniejszyło się spożycie artykułów 
mleczarskich w gospodarstwach utrzymujących się ze źródeł 
niezarobkowych, najmniej zaś w rodzinach utrzymujących się z pracy na 
własny rachunek. W sensie zaś absolutnym największe spożycie nabiału 
utrzymało się w rodzinach rolników i ludności dwuzawodowej. W 
gospodarstwach tych miesięczna konsumpcja mleka i jego przetworów była
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prawie dwukrotnie wyższa aniżeli w gospodarstwach pracowniczych, gdzie 
była najmniejsza. W gospodarstwach domowych rolników i ludności 
dwuzawodowej nastąpił wzrost samozaopatrzenia. Jeśli odnieść się do 
spożycia samego masła, to najwyższy jego poziom notuje się od lat w 
rodzinach emerytów i rencistów a najmniejszy w gospodarstwach 
utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych.

Tabela 8
Przeciętne miesięczne spożycie mleka i jego przetworów 

w gospodarstwach domowych w latach 1993 - 1994 
(w litrach na osobę)

Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe

pracownicze chłopskie pracow
niczo - 

chłopskie

emeryci
i

renciści

pracujący 
na własny 
rachunek

utrzymują
cy się z 

niezarobk. 
źródeł

1993

Mleko i napoje mleczne 5,70 11,53 9,97 9,69 6,08 6,07
Mleko w proszku 0,04 0,02 0,03 0,03 0,04 0,07
Sery twarogowe 0,44 0,71 0,79 0,73 0,50 0,32
Sery dojrzew. i topione 0,30 0,11 0,12 0,29 0,34 0,21
Śmietana 0,46 0,93 0,84 0,69 0,48 0,41
Masło •0,42 0,44 0,43 0,54 0,48 0,28

1994

Mleko i napoje mleczne 5,53 10,82 9,82 9,25 5,71 5,93
Mleko w proszku 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04
Sery twarogowe 0,44 0,69 0,75 0,71 0,48 0,31
Sery dojrzew. i topione 0,29 0,11 0,13 0,27 0,32 0,19
Śmietana 0,42 0,87 0,84 0,65 0,43 0,35
Masło 0,33 0,37 0,36 0,43 0,38 0,22

Źródło: Dane GUS

W przewidywaniach na 1996 r. można oczekiwać, że nastąpi dalsze 
niewielkie obniżenie konsumpcji nabiału a szczególnie zmaleje spożycie serów 
twardych i topionych, zwłaszcza jeżeli ceny wędlin, stanowiących ich 
alternatywę, będą rosnąć wolniej niż artykułów mleczarskich, co jest 
prawdopodobne.
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2.5. Handel zagraniczny artykułam i mlecznymi

Statystyki światowe, dostępne w naszym kraju, dają wyobrażenie o 
spożyciu ważniejszych produktów mleczarskich, np. masła (Tabela 9). Można 
zauważyć, że zróżnicowanie w spożyciu masła jest ogromne. W niektórych 
krajach spożycie to jest minimalne (Hiszpania, Japonia), przeciwnie w 
niektórych innych jest bardzo duże (Czechy, Francja, Szwecja, Niemcy, 
Dania).

Tabela 9
Spożycie masła w niektórych krajach 

w kg na 1 mieszkańca

Kraje 1980 1991

Kraje o dużym spożyciu

Czechy 9,4 8,2
Francja 8,8

. Szwecja 7,9
Niemcy 6,6
Dania 5,8

Polska 6,9 5,0

Kraje o małym spożyciu

Hiszpania # 0,5
Japonia 0,6
Węgry • . 2,4
Włochy 2,0 1,8
Wielka Brytania • 3,4

Źródło: MRS, GUS, s. 376

Nasze, polskie spożycie plasowało się jeszcze kilka lat temu na pozycjach 
pośrednich, jednakże, jak to zostało wcześniej powiedziane, wykazuje stałą 
i dość szybką tendencję do zmniejszenia się.

W latach ostatnich produkcja mleka osiągnęła w świecie poziom 523 min 
ton (1994 r.) i wykazywała tendencję lekko rosnącą, głównie w krajach mniej 
rozwiniętych. Natomiast w krajach rozwiniętych dała się zauważyć 
nieznaczna tendencja spadkowa, zwłaszcza w Europie. Największe 
zmniejszenie produkcji mleka notuje się w krajach b. ZSRR. Przyczyną jest 
zarówno wybijanie krów, jak i zmniejszenie ich mleczności. Przeciwnie, w
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Ameryce Północnej zwiększa się produkcja mleka od krowy, zarówno w 
Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. W Azji rośnie produkcja i spożycie 
mleka, zwłaszcza w Indiach, i na Filipinach, gdzie skutecznie realizowany jest 
program rozwoju chowu bydła mlecznego, Korei Północnej w wyniku 
zwiększenia liczby krów i ich mleczności. W Ameryce Południowej i w Afryce 
występuje stabilizacja produkcji, w tej ostatniej na niskim poziomie.

W zakresie przetwórstwa mleka występują różnorodne procesy. I tak w 
Unii Europejskiej przeznacza się część tłuszczu mlecznego do wytwarzania 
innych produktów. Są tam tworzone programy subsydiowania wykorzystania 
masła w piekarnictwie, ciastkarstwie i do produkcji lodów. Kraje takie, jak 
Stany Zjednoczone i Japonia zwiększają zapotrzebowanie na import serów. 
Występuje też wzrost zapotrzebowania na odtłuszczone mleko w proszku ze 
strony krajów takich, jak Japonia, Meksyk i inne, co sprawia wzrost jego cen 
na rynku światowym.

Ogólnie biorąc, na przełomie lat 1994/1995 zanotowany został wzrost 
cen artykułów mleczarskich, z wyjątkiem serów twardych.

W polskim handlu zagranicznym produktami mleczarskimi występuje od 
dwóch lat przewaga eksportu nad importem. Głównymi towarami są mleko 
odtłuszczone w proszku, sery dojrzewające, masło i lody. Zmalało natomiast 
znaczenie kazeiny jako polskiego produktu eksportowego, ponieważ eksport 
zrównał się z importem tego produktu. Polski eksport kierowany jest do 
następujących krajów: Holandii i Wietnamu - proszek mleczny odtłuszczony, 
Stany Zjednoczone - sery i kazeina, Rosja, Ukraina i Białoruś - sery, masło, 
jogurt, kefir, Niemcy - kazeina.

Po stronie importu dominują sery dojrzewające, kazeina, mleko 
zagęszczone, mleko pełne w proszku, lody, jogurt i kefir. Z Niemiec 
dokonywany jest import serów, jogurtu i kefiru. Mleko zagęszczone i w 
proszku pochodzi z Holandii, Niemiec i Czech, kazeinę eksportuje do Polski 
Rosja i Ukraina.

W wyrażeniu finansowym wartość eksportu przewyższa import, zarówno 
dzięki przewadze ilości, jak również dzięki cenom uzyskiwanym w eksporcie, 
wyższym od cen importowych. Jedynie sery i lody nie wykazywały tej 
przewagi. O ile dodatnie saldo wynosiło w 1994 r. około 178 min zł, to w 
1995 r. uległo prawdopodobnie zmniejszeniu do 130 min zł. W 1 996 r. 
obroty zagraniczne wzrosną pod względem wolumenu, finansowo jednak 
utrzymają się prawdopodobnie na zbliżonym poziomie. Wszystko zależy od 
tego, czy utrzymają się korzystne "Terms of trade".
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3. RYNEK DROBIU I JAJ

A. MIĘSO DROBIOWE

Mięso z drobiu zajmuje aktualnie drugie miejsce w spożyciu po mięsie 
wieprzowym.

Tabela 1
Spożycie mięsa® w Polsce 

w kg na 1 mieszkańca w roku

Lata Ogółem W tym:

wieprzowe wołowe drobiowe

1980 74,0 37,2 18,5 11,2
1985 60,2 30,0 16,2 7,1
1990 68,6 37,6 16,4 7,6
1991 73,2 42,0 15,4 8,2
1992 70,3 42,2 12,6 9,1
1993 67,5 40,6 11,4 9,4
1994 62,5 37,0 9,4 10,4
1995 64,0 39,0 9,0 10,5

a Łącznie z mięsem i podrobami przeznaczonymi na przetwory

Źródło: Rynek drobiu i jaj, Stan i perspektywy, MRiGŻ, ARR i lERiGż, Raport Nr 8, Aneks, 
t.3, listopad 1995

Spożycie wszystkich rodzajów mięsa ulega wahaniom z rok na rok, 
spożycie jednak mięsa drobiowego wykazuje stałą tendencję wzrostu od
5,3 kg na 1 mieszkańca w 1983 r. do 10,5 kg w 1995 r. Można stwierdzić, 
że mięso z drobiu wchodzi w miejsce wołowiny, która wykazuje stałą 
tendencję spadku w okresie ostatnich piętnastu lat. Mięso drobiowe oparte 
jest głównie na kurach i kurczętach. Ma ono odmienną ekonomikę produkcji 
w porównaniu z wieprzowiną i wołowiną, inne właściwości i inne miejsce w 
diecie. Niemniej w całym świecie, również w Polsce zajmuje coraz większą 
pozycję w produkcji i w spożyciu mięsa.
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3 .1 . Produkcja i podaż mięsa drobiowego

Krajowa produkcja żywca drobiowego w Polsce ukształtowała się w 
1995 r. na poziomie ponad 490 tys. ton, czyli nieznacznie wyżej aniżeli w 
1994 r. W przeliczeniu na mięso wyniosło to około 340 tys. ton (wydajność 
wiiy ta z żywca - blisko 70%).

Tabela 2
Produkcja żywca drobiowego 

<w tys. ton wagi żywej)

Wyszczególnienie 1995
szacunek

1996
prognoza

Drób z gospodarstw drobnotowarowych 165 175
Drób z produkcji fermowej 
W tym:

327 345

- kurczęta 247 260
- kury 7 8
- indyki 48 50 |
- gęsi 18 20
* kaczki 7 7

Ogółem 492 520

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t. 2

Drugą pozycję po kurczętach zajmują indyki, następnie gęsi, które jednak 
w dużym procencie podlegają eksportowi. Ogólna podaż mięsa drobiowego 
zależy, jak wiadomo, nie tylko od produkcji krajowej, lecz także od salda 
handlu zagranicznego. Ponieważ import przeważa w ostatnich kilku latach 
eksport, przeto podaż jest większa od produkcji krajowej

Okazuje się, że zmniejszenie importu w 1995 r. nie zostało 
zrównoważone przez przyrost produkcji krajowej i dlatego przy lekkim 
wzroście eksportu podaż mięsa drobiowego jest nieznacznie mniejsza aniżeli 
w 1994 r. Nie przewiduje się też większego wzrostu podaży w 1996 r. Stąd 
też wystąpiło nieznaczne zmniejszenie spożycia.

W drugiej połowie 1994 r. wystąpiło pogorszenie rentowności produkcji 
drobiu. Wyraziło się to w zawężeniu relacji między ceną 1 kg żywca a ceną 
1 kg paszy. O ile w pierwszym półroczu 1994 r. relacja ta wynosiła 5 : 1, to 
we wrześniu 1995 r. już tylko 3,9 : 1, czyli na granicy opłacalności. Należy
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w tym miejscu stwierdzić, że tak wąska relacja jest o wiele korzystniejsza niż 
relacja graniczna dla trzody, która wynosi 7-8 : 1.

Porównując ceny skupu poszczególnych gatunków drobiu z cenami 
żywca trzody chlewnej i żywca wołowego, można stwierdzić, że najniższe 
są ceny żywca wołowego, nawyższe zaś ceny skupu gęsi. Wydajność mięsa 
z żywca wołowego jest jednak bardzo mała, bo waha się od poniżej 50% dla 
starych krów, do 55% dla młodego bydła.

Tabela 3
Szacunek produkcji i rozdysponowania mięsa drobiowego 

(w tys. ton w wadze mięsa)

Okres Produkcja
krajowa

Import Podaż
ogółem

Eksport Spożycie
krajowe

W tym:

Dostawy
rynkowe

Samozao
patrzenie

1986 - 88 330,0 - 330,0 16,0 314,0 259,0 55,0

1992 322,2 55,0 377,2 13,0 364,2 307,7 56,5
1993 305,8 74,4 380,2 14,9 365,3 309,3 56,0
1994 332,3 61,2 393,5 14,8 378,7 318,7 60,0
1995 (szacunek) 340,0 45,0 385,0 17,0 368,0 308,0 60,0
1996 (prognoza) 360,0 33,0 388,0 18,0 370,0 310,0 60,0

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t.1

Tabela 4
Ceny skupu drobiu oraz żywca wieprzowego i wołowego w 1995 r.

(w zł/kg żywca).

Okres
Ceny skupu żywca

Kurczęta Indyki Kaczki Gęsi Żywiec
wieprzowy

Żywiec
wołowy

I 2,34 3,40 2,75 . 2,65 1,97
II 2,34 3,45 2,97 3,70 2,57 2,07
III 2,41 3,50 3,07 - 2,53 2,09
IV 2,47 3,65 3,09 - 2,56 2,12
V 2,50 3,73 3,05 - 2,52 2,14
VI 2,53 3,58 3,18 4,00 3,39 2,19
VII 2,52 3,57 3,18 4,20 2,45 2,28
VIII 2,54 3,57 3,18 4,45 2,67 2,41
IX 2,64 3,66 3,10 4,26 2,77 2,56

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t. 5
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3.2 . P rzetw órstw o drobiu

Silna tendencja wzrostowa w przetwórstwie drobiu przejawia się już od 
drugiego półrocza 1993 r., to znaczy od dobrych urodzajów zbóż, podstawy 
chowu drobiu. Uboje przemysłowe drobiu zwiększyły się znacząco, bo 33% 
w 1994 r. Ten trend osłabiony został w 1995 r. {słabsze zbiory w 1994 r.), 
wyniósł bowiem jedynie 7%. W 1995 r. wystąpiło wzmocnienie sektora 
przemysłowego, idące w kierunku zwiększenia produkcji przetworów z mięsa 
drobiowego. Sprzyja temu poprawa wyposażenia technicznego i poziomu 
technologicznego, co pozwala większym zakładom przemysłowym 
eliminować konkurencję drobnych przetwórni lokalnych. W 1995 r. 
wzmocnione również zostały procesy prywatyzacyjne w wyniku podjęcia 
przez Ministra Przekształceń Własnościowych decyzji o prywatyzacji 25 
przedsiębiorstw państwowych.

Zwiększenie produkcji przetworów zaowocowało w produkcji około 
83 tys. ton, to jest około 9,5% więcej niż w 1994 r. Uruchomionych zostało 
wiele nowych linii przetwórczych, produkujących wyroby garmażeryjne i 
względnie tanie wyroby podrobowe.

Tabela 5
Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego i przetworów 

(w tys. ton)

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1995

TUSZKI 201,2 196,9 198,7 186,6 247,3 265,7

PRZETWORY 31,7 53,4 63,3 59,7 75,4 82,6

- konserwy 7,8 7,8 12,7 11,3 10,5 11,5
- wędliny drobiowe 17,5 32,3 36,8 37,8 47,3 51,0
- wyroby wędliniarskie 2,7 4,4 • 6,4 5,8 7,8 9,3

Źródło: podobnie jak w tab. 1, jt. 6
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Pogorszyła się jednakże sytuacja finansowa przedsiębiorstw drobiarskich, 
co przejawiło się w wystąpieniu strat po opodatkowaniu zysku zwłaszcza w 
przedsiębiorstwach państwowych. Najlepsze wyniki finansowe uzyskują 
firmy prywatne, szczególnie należące do osób fizycznych. One też mają 
najwyższą stopę inwestycji. Wśród przedsiębiorstw drobiarskich pogłębia się 
silnie zróżnicowanie kondycji finansowej. Grupa najsilniejsza liczy około 38% 
przedsiębiorstw, na drugim biegunie występuje grupa "bankrutów", około 24 
firm.

3.3. Handel zagraniczny

Dzięki temu, że wprowadzone zostały nowoczesne technologie chowu, 
produkcja drobiu w świecie wykazuje ostatnio najszybsze tempo wzrostu w 
porównaniu z innymi rodzajami mięsa. W latach 1989 - 1994 światowa 
produkcja drobiu wzrosła o 18%, w tym w USA o 21% i w UE - 10%. 
Jeszcze wyższe wskaźniki wzrostu osiągnął drób grzebiący, który dominuje 
w światowych obrotach mięsem drobiu, ponieważ osiąga około 85 - 90% 
tych obrotów. Obroty mięsem drobiu wodnego mają mniejsze znaczenie.

Polskie obroty w handlu zagranicznym drobiem ilustruje tab. 6. Są one 
deficytowe, gdyż odznaczają się stałą nadwyżką importu nad eksportem. W 
kolejnych latach 1992 - 1995 ujemne saldo wynosiło w tys. ton: 41,2, 
58,9, 46,4 i 28,0, było więc w 1 995 r. znacznie mniejsze aniżeli w latach 
poprzednich. Podobnie jak w latach poprzednich niemal cały import mięsa 
drobiu realizowany jest w postaci elementów, głównie tylnych ćwiartek 
tuszek (w I połowie 1995 r. 90% kurcząt i 50% indyków). W imporcie 
dominują Stany Zjednoczone, dzięki niższym ofertom cenowym. W polskim 
eksporcie największe znaczenie mają gęsi, lokowane głównie na rynku 
niemieckim.

Jest prawdopodobne, że w 1996 r. nastąpi dalsze ograniczenie importu 
drobiu do Polski, co wobec stabilizacji eksportu zmniejszy ilościowe saldo 
obrotów polskiego handlu zagranicznego mięsem, podrobami i przetworami 
drobiu.

137



Tabela 6
Polski handel zagraniczny mięsem drobiu, podrobami i przetworami

(w tys. ton)

W  y szczegółn ienie EKSPORT IMPORT

1992 1993 1994 1995 1932 1993 1994 1995

Mięso drobiu ogółem 13,2 14,9 13,5 15,4 53,5 71,3 57,4 38,5

w tym:

gęsi 9,5 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
kaczki 3,5 3,6 2,1 2,6 0,2 0,2 0,2 0,1
kurczęta 0,2 0,7 0,4 1,2 50,5 59,2 41,6 32,5
indyki 0,0 0,0 0,4 1,0 2,8 11,9 15,6 5,9

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

Przetwory \ 0,1 0,2 0,4 0,4 0,0 0,1 0,4 3,8

Razem 14,6 15,8 14,8 16,8 55,8 74,7 61,2 44,8

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t. 10

3.4. Ceny detaliczne i spożycie drobiu

O ile ceny drobiu były względnie niskie w 1994 r. w porównaniu z innymi 
gatunkami mięsa, to wskutek dużej zwyżki w 1 995 r. ceny te stały się mniej 
konkurencyjne- względem mięsa czerwonego, szczególnie wieprzowego 
(tab. 7).

W ciągu trzech kwartałów 1995 r. najbardziej podrożały kury i kurczęta,
0 około 29%, mniej drób "duży", to znaczy kaczki, gęsi i indyki.

O proporcjach w spożyciu mięsa decyduje kilka przyczyn. Oprócz ceny 
dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak upodobania smakowe, podzielność
1 sytość mięsa itd. W I półroczu 1995 r. utrzymywały się wzrostowe 
tendencje w spożyciu drobiu i jego przetworów. Bada te sprawy GUS, 
obserwując budżety gospodarstw domowych (tab. 8).
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Tabela 7
Średnie ceny wybranych produktów mięsnych 

(w zł za 1 kg)

Wyszczególnienie 1994 1995

VI IX XII VI IX

Mięso wieprzowe - 
schab środkowy

7,64 8,46 8,69 8,66 9,18

Mięso wieprzowe - 
łopatka

5,77 6,32 6,56 6,53 6,88

Mięso wołowe bez kości 7,65 8,28 8,48 8,97 10,14

Mięso wołowe z kością - 
rosbef

5,25 5,67 5,83 6,23 7,04

Kurczę patroszone 5,02 5,24 4,39 5,24 5,65

Źródło: podobnie jak w tab. 1, Aneks, t.1

Tabela 8
Przeciętne miesięczne spożycie mięsa, podrobów 

i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych 
(w kg na 1 osobę)

Wyszczególnienie I -  VI 1994 1 - V I  1995 1 - VI 1995 
1 - V I  1994

Mięso surowe wieprzowe 1,03 1,08 104,9
Mięso surowe wołowe 0,39 0,37 94,9
Mięso surowe cielęce 0,06 0,05 83,3

Drób bity i żywy 0,96 1,01 105,2
w tym:

kury, koguty, kurczęta 0,82 0,86 104,9
drób pozostały 0 ,14 0,15 107,1

Pozostałe mięsa surowe 0,15 0,16 106,7
Podroby 0,16 0,16 100,0
Przetwory mięsne 2,23 2,20 98,7

Razem mięso, podroby i przetwory 4,98 5,03 101,0

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t. 15
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Trzeba dodać, że spożycie drobiu różne jest w poszczególnych 
gospodarstwach domowych. Najwyższe spożycie występuje wśród 
emerytów i rolników. Ci ostatni zaopatrują się w bardzo wysokim stopniu z 
produkcji własnego gospodarstwa (w ponad 90%).

B. J A J A  *

Jaja mają ważną pozycję w spożyciu, zarówno w postaci świeżej, 
nieprzetworzonej jak i jako dodatkowy składnik pokarmowy. W latach 
osiemdziesiątych ich spożycie wynosiło nieco ponad 200 sztuk w roku w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca, ostatnio jednak w latach 1993 - 1995 
ukształtowało się na poziomie około 150 sztuk. W 1995 r. produkcja jaj 
spożywczych wzrosła do około 6,4 mld sztuk i była większa aniżeli w 
1994 r. o 5%, a w porównaniu z 1998 r. o 14%.

Tabela 9
Szacunek produkcji i rozdysponowania jaj spożywczych 

(w min sztuk)

Wyszczególnienie 1986-1988 1993 1994 1995
szacunek

1996
prognoza

Produkcja krajowa 8 163 5 600 6 100 6 380 6 500

Import - 730 200 6 6

Podaż ogółem 8 163 6 330 6 300 6 386 6 506

Wylęgi i spasanie 435 340 350 384 390

Spożycie ogółem 7 691 5 988 5 949 6 000 6 114
w tym:

samozaopatrzenie 3 224 3 150 3 100 3 100 3 150

Eksport 37 2 1 2 2

Szacunek produkcji fermowej 4 100 2 900 3 300 3 700 3 800

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t. 18

Trzy sprawy wynikające z tab. 9 wymagają uwagi: pierwsza dotyczy 
wysokiego i rosnącego nadal udziału procentowego produkcji fermowej jaj w 
całej produkcji krajowej. W kolejnych latach (okresach) udział ten wynosił w
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procentach: 50,2, 51,8, 54,1, 58,0 i 58,5. Druga, to bardzo wysoki udział 
procentowy samozaopatrzenia w ogólnym spożyciu jaj. Wydaje się nawet, 
że jest ono przeszacowane. Wreszcie trzecia uwaga dotyczy znikomej roli 
handlu zagranicznego w ekonomice produkcji jaj. Wynika stąd, że o podaży 
rynkowej jaj decyduje niemal wyłącznie produkcja krajowa. Ponieważ bardzo 
diiży procent produkowanych jaj przez gospodarstwa rolne tworzy 
samozaopatrzenie własnych gospodarstw domowych, czyli pozostaje na wsi, 
przeto o zaopatrzeniu miast w jaja decyduje produkcja fermowa. Na fermach 
znajduje się, według szacunków, jedynie jedna trzecia kur - niosek, czyli 
około 1 4 - 1 5  min sztuk na ogólny stan pogłowia wynoszący około 43 - 44 
min sztuk, nioski te jednak są bardziej produktywne od innych hodowanych 
w gospodarstwach wiejskich. Aktualnie przewiduje się, że pogłowie kur w 
tych gospodarstwach wykazuje tendencję wzrostową.

Modelowy rachunek kosztów produkcji jaj każe przypuszczać, że choć 
wystąpiło w 1995 r. lekkie pogorszenie opłacalności tej produkcji, to jednak 
opłacalność ta jest zachowana na nieco niższym poziomie. Przyczyną 
pogorszenie jest wzrost cen pasz, szybszy niż innych elementów kosztów. 
Autorzy modelowego rachunku kosztów oceniają, że przeciętny zysk 
osiągany przez fermy na 1 sprzedawanym jajku obniżył się w ciągu 1995 r. 
z 3 do 2 groszy. Zależy to jednak od nieśności kur. Kalkulacja oparta była na 
założeniu, że 1 nioska daje w ciągu roku 230 jaj. Spadek nieśności do 200 
jaj w roku czyni produkcję nieopłacalną, wzrost natomiast do 240 jaj podnosi 
zysk netto do 3 groszy z 1 jaja.

Należy przewidywać, że duża redukcja importu jaj w 1995 r. utrwali się 
w wyniku relacji cen na rynku krajowym i światowym. Po wtóre, że 
produkcja krajowa ustabilizuje się łub lekko wzrośnie w 1996 r., przez co 
konsumpcja jaj może się zwiększyć tylko nieznacznie, np. o około 2%. Nic 
nie wskazuje na to, że ulegnie zmianie sytuacja importu jaj z Ukrainy. Działa 
tu zarówno zaostrzenie kontroli sanitarnej na granicy, jak i zmniejszenie 
produkcji jaj u eksportera, jakim jest Ukraina. Polski handel zagraniczny 
jajami ukazany jest w szczegółach w tab. 10.

Na rynku jaj w kraju dokonała się w 1995 r. obniżka detalicznych cen o 
około 9% w okresie styczeń - wrzesień. Oznacza to, że w wymiarze realnym 
po przyjęciu wskaźnika inflacji jaja staniały w tym czasie o około 30%. 
Względnie, w porównaniu do innych grup żywności jaja znacząco potaniały 
w 1995 r. Nic też dziwnego, że wystąpił wzrost ich konsumpcji o około 3%. 
Badania budżetów gospodarstw domowych potwierdza tę tezę w I półroczu
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1995 r. Najbardziej zwiększyło się spożycie jaj w gospodarstwach o 
najwyższych i o najniższych dochodach, najmniej u rolników (tab. 11). 
W 1996 r. wystąpi prawdopodobnie stabilizacja spożycia jaj na poziomie z 
I półrocza.

Tabela 10
Polski handel zagraniczny jajami i ich przetworami

W y szczególnienie EKSPORT IMPORT

1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995

Jaja świeże (min sztuk) 1,4 1,7 0,6 2,0 905 730 190 5,8

Przetwory z jaj (tys. ton) 0,2 0.1 0,1 1,0 1,8 2,0 2,9 0,6

w tym żółtko w proszku 
(tys. ton)

0,1 0,1 0,0 0,0 1.2 1,0 0,6 0,1

Łącznie w przeliczeniu na 
jaja świeże (min sztuk)

2,2 2,1 1,0 6,0 912 738 202 8,2

Źródło: podobnie jak w tab. 1, t. 19

Tabela 11
Przeciętne miesięczne spożycie jaj w gospodarstwach domowych

(w szt. na osobę)

Gospodarstwa domowe 1 - VI 1994 I - VI 1995 I - VI 1995 
1 - VI 1994 = 100

Pracowników 13,37 13,61 101,8

Rolników 19,78 19,67 99,4

Pracowników użytkujących 
gospodarstwo rolne

17,24 17,55 101,8

Emerytów i rencistów 18,25 18,66 102,2

Pracujących na 
własny rachunek

13,04 13,78 105,7

Utrzymujący się z 
niezarobkowych źródeł

11,47 12,05 105,1

Średnia z badanych grup 15,42 15,74 102,1

Źródło: dane GUS dotyczące badań budżetów domowych
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ROZDZIAŁ IV

SYTUACJA W ZAKRESIE ŚRODKÓW PRODUKCJI 
I USłUG DLA ROLNICTWA

Gwałtowny spadek dochodów gospodarstw rolnych, zarówno 
państwowych, indywidualnych, jak i spółdzielczych jaki dokonał się w latach 
1990 - 1992 obniżył radykalnie siłę nabywczą tych gospodarstw, co 
wywołało gwałtowny również spadek nakładów na produkcję. Świadczyć o 
tym może rysunek 1 ukazujący zużycie nawozów mineralnych na 1 ha 
użytków rolnych. Najtrudniejszy był rok 1991/92, w którym nawożenie 
mineralne zmniejszyło się do poniżej jednej trzeciej (31,8%) poziomu 
osiągniętego w 1988/89 r.

Zużycie nawozów mineralnych 
w kg NPK na 1 ha użytków rolnych

Rys. 1

Źródło: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
w 1994 r. lERiGŻ, Warszawa 1995 r., s. 153 i Rynek środków produkcji i usług 
dla rolnictwa. Stan i perspektywa, MRiGŻ, Nr 8, grudzień 1995 r.



Największy spadek zanotowały PGR, które miały nawożenie największe w 
porównaniu z innymi sektorami, głębokie jednak obniżenie zużycia nawozów 
mineralnych notowane było także w gospodarce indywidualnej. Odbudowa 
dawnego poziomu nawożenia odbywa się bardzo powoli i trwać będzie wiele 
lat, jeśli w ogóle nastąpi całkowicie.

1. Nawożenie mineralne

Nawożenie mineralne jest dobrą ilustracją dużego obniżenia 
intensywności zużycia różnych środków produkcji w rolnictwie. Podobnie 
zachowały się środki ochrony roślin, usługi, pobór energii, zakupy maszyn i 
narzędzi rolniczych, odnowa materiału siewnego itd. Różny był tylko stopień 
redukcji tych środków, jak np. zużycie nawożenia wapniowego, które nie 
wykazało tak dużego spadku dzięki dotacjom z budżetu państwa (tab. 1). W 
obrębie nawożenia najmniej zmniejszyło się nawożenie azotem, co z punktu 
widzenie efektów w postaci plonów było rozsądne. Na dłuższą jednak metę 
nawożenie fosforowe i potasowe musi być odbudowane, aby można było 
utrzymać przyzwoity poziom plonów w przyszłości.

Duże zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych w rolnictwie postawiło 
przemysły wytwórcze w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Wystąpiło 
ograniczenie mocy wytwórzcych, zmniejszenie zatrudnienia, poszukiwanie 
możliwości eksportowych itd. Wzrosły również ceny nawozów mineralnych, 
niepomiernie w stosunku do cen produktów rolnych, co pogłębiło niemożność 
ich zakupu. Ten niekorzystny trend utrzymał się w 1995 r., wskutek czego 
na zakup 1 kg NPK trzeba sprzedać blisko 3 kg pszenicy, czyli na granicy 
opłacalności stosowania nawozów. Jest to i tak lepiej aniżeli w 1991 r.

Jeśli rozpatrywać nasilenie stosowania nawozów mineralnych w ujęciu 
regionalnym, to największe wystąpiło w pasie województw zachodnich od 
województw elbląskiego i gdańskiego poprzez bydgoskie, toruńskie, 
włocławskie, poznańskie, konińskie, leszczyńskie, kaliskie, wrocławskie do 
legnickiego, wałbrzyskiego i opolskiego. Drugie zgrupowanie województw o 
względnie intensywniejszym nawożeniu wystąpiło w północnej części 
Mazowsza i na Podlasiu oraz, co jest zaskakujące w woj. lubelskim (Rys. 2). 
Najmniejsze zaś nawożenie znajduje się w Małopolsce, w środkowej części 
Polski (województwa piotrkowskie i radomskie) oraz w dwóch 
województwach północno-wschodnich, olsztyńskim i suwalskim.
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Zużycie nawozów mineralnych 
(w kg na 1 ha użytków rolnych)

Tabela 1

Lata Ogółem Sektor
prywatny

Sektor
publiczny

Razem NPK

1988/89 195,5 173,3 290,8
1989/90 163,9 141,9 258,3
1990/91 95,1 75,6 179,2
1991/92 62,1 56,6 87,1
1992/93 65,8 63,0 83,0
1993/94 71,1 70,0 80,5
1994/95 79,7 79,1

Azotowe

1988/89 82,0 75,0 112,1
1989/90 68,9 61,1 102,7
1990/91 39,9 33,7 66,5
1991/92 33,9 ' 30,8 47,5
1992/93 37,7 36,0 47,9
1993/94 42,0 41,7 45,1
1994/95 * 46,6 46,6 47,3

Fosforowe

1988/89 50,9 46,0 72,0
1989/90 40,7 35,6 62,4
1990/91 22,3 17,3 43,8
1991/92 12,? 11,9 13,3
1992/93 12,8 12,9 12,6
1993/94 13,5 13,4 13,8
1994/95 15,5 15,5 15,2

Potasowe

1988/89 62,6 52,3 106,7
1989/90 54,3 45,2 93,2
1990/91 32,9 24,6 68,9
1991/92 16,0 13,8 26,3
1992/93 15,3 14,1 22,5
1993/94 15,6 14,9 21,6
1994/95 17,6 17,0» 24,0

Wapniowe CaO

1988/89 202,2 171,2 335,2
1 989/90 182,4 151,7 314,0
1990/91 139,0 115,5 239,7
1991/92 117,2 115,2 126,1
1992/93 115,2 113,6 125,2
1993/94 104,7 103,0 119,4
1994/95 131,9 132,5 125,1

Źródło: Dane GUS
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Rys. 2
Nawożenie mineralne (NPK) 

w 1994/95 w kg na 1 ha UR

2. Środki ochrony roślin

Ograniczenie stosowania pestycydów powoduje zachwaszczenie, które 
jesienią 1995 r. wystąpiło na oziminach; w stopniu średnim, do 30% 
pokrycia gleby przez chwasty na 25% plantacji, dużym do 75% pokrycia na 
około 35% powierzchni ozimin i masowym, powyżej 75% na 10% plantacji. 
Nie trzeba przekonywać, że rośliny zbożowe, jakimi są pszenica, żyto, 
jęczmień ozimy przegrywają zwykle współzawodnictwo o składniki 
pokarmowe z agresywnymi chwastami czy grzybkami i owadami 
pasożytniczymi, takimi jak mączniak prawdziwy zbóż, rdza brunatna 
pszenicy, zgorzel podstawy źdźbła, mszyce; inne zaś rośliny przegrywają ze 
szkodnikami, takimi jak, stonka ziemniaczana, słodyszek rze akowy itd.

Polski przemysł chemiczny wprowadza ostatnio na rynek nowe preparaty 
powszechnie używane do zwalczania chwastów, owadów, grzybków 
pasożytniczych i innych szkodników. Ceny tych środków nie wykazywały w 
1995 r. specjalnie wysokiej dynamiki wzrostu. Temu można przypisać 
prognozę zwiększenia w 1996 r. ich zużycia o 5 - 8% w stosunku do 1995 r.
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Prawdopodobne zużycie osiągnie poziom do 0,53 kg substancji aktywnej w 
przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych i sadów, co nada! jest mniejsze lub 
równe poziomowi przed 1990 r. i niewystarczające ze względu na optymalną 
ochronę.

3. Maszyny rolnicze

W 1995 r. przypadało na jednostkę powierzchni roślinnej w Polsce nieco 
ponad 7 ciągników, przy dużym zróżnicowaniu w poszczególnych sektorach, 
od 8,9 sztuk na 100 ha UR w gospodarstwach indywidualnych poprzez 4,5 
w spółdzielniach produkcyjnych, do 1,0 w gospodarstwach państwowych. 
Te ostatnie, to obecnie grunty w dyspozycji Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa łącznie z gruntami wyłączonymi obecnie z produkcji. Stąd też tak 
niski wskaźnik.

Park maszynowo - ciągnikowy w rolnictwie bardzo się zestarzał. 
W gospodarstwach indywidualnych 46% ciągników przekroczyło 12-13 lat, 
a blisko 12% miało w końcu 1995 r. ponad 24 lata. Nic dziwnego, że 
ciągniki te ulegają częstym awariom i tylko dzięki dużej zaradności polskich 
rolników są one nadal eksploatowane.

Ciekawie przedstawia się rozkład stanu ciągników w zależności od 
wielkości gospodarstw indywidualnych.

Tabela 2
Ciągniki w indywiduianych gospodarstwach rolnych 

• (stan na 30 czerwca 1994)

Grupy obszarowe Liczba ciągników w przeliczeniu na

100 ha UR 100 gospodarstw

1 - 5 ha 11,0 29,4
5 - 10 ha 10,5 75,3
10 - 15 ha 9,4 113.8
15 - 20 ha 8,2 139,4
20 - 50 ha 6,5 171,2
powyżej 50 ha 1,4 219,3

razem - średnio 8,9 61,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

O ile w przeliczeniu na 100 gospodarstw liczba ciągników wzrasta w 
miarę wzrostu obszaru gospodarstwa, to w przeliczeniu na 100 ha liczba ta
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gwałtownie spada, co jest zrozumiałe ze względu na odmienne podstawy 
przeliczenia.

Produkcja maszyn rolniczych w kilku ostatnich latach wykazuje 
odmienne wskaźniki dynamiki.

Tabela 3
Produkcja maszyn rolniczych w Polsce w latach 1991 - 1995

Moc ciągników 

w kW

Struktura procentowa ciągników 
w gospodarstwach o areale w  ha Ogółem

1-5 5-10 10-15 15-20 20-50 ponad 50

do 11 6,9 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 1,9
12 do 26 58,4 56,7 45,2 35,1 24,5 9,1 49,1
27 do 44 32,1 40,4 49,4 54,9 55,4 36,2 43,0
45 i więcej 2,6 2,4 5,2 9,9 19,9 54,4 6,0

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Popyt na maszyny rolnicze pozostawał w latach dziewięćdziesiątych na 
bardzo niskim poziomie w porównaniu z latami osiemdziesiątymi. Główny 
wpływ na taki stan rzeczy miały bardzo małe dochody rolnicze, jak również 
duża dynamika wzrostu cen maszyn, zwłaszcza produkowanych przez 
monopolistów krajowych np. ceny ciągników i kombajnów rosną od 1993 r. 
znacznie szybciej niż wskaźnik inflacji a ponadto, jeśli chodzi o ciągniki 
Ursus, duży ich eksport prowadził do niezaspokajania rynku krajowego. Mimo 
trudności finansowych w gospodarstwach rolnych występuje pewne 
ożywienie na rynku maszyn rolniczych, które przeniesie się na 1996 r. 
Sprzyja temu preferencyjny kredyt, dostępny na zakup ciągników i maszyn 
rolniczych

4. Usługi rolnicze

Po gwałtownym załamaniu się zapotrzebowania na usługi rolnicze 
(i transportowe) w 1990 r, następuje tendencja do stopniowego wzrostu 
popytu, który wywołuje podaż tych usług (Rys. 3). Wartość usług rolniczych 
i transportowych wzrosła w 1995 r. do 745 min złotych i wykazuje tendencję 
dalszego wzrostu (tab. 4).



Sprzedaż usług rolniczych i transport 
dla gospodarstw indywidualnych

min zł-

Rys. 3

progn.

Tabela 4
Produkcja maszyn rolniczych w Polsce w latach 1991 - 1995

Nazwy maszyn Liczba sztuk wyprodukowanych maszyn 
w latach

1991 1992 1993 1994

Ciągniki dwuosiowe 17 500 8 017 11 480 15 277
Pługi ciągnikowe 14 076 13 347 14 066 19 638
Kultywatory i skaryfikatory 8 399 9 726 8 401 8 725
Siewniki nasion ciągnikowe przyczepiane 37 67 228 126
Siewniki nasion ciągnikowe zawieszane 3 933 5 051 6 181 7 770
Kosiarki zawieszane 14 987 11 552 6 578 11 209
Kombajny zbożowe samojezdne 417 307 199 304
Kopaczki ziemniaków przenośnikowe 2 528 1 283 520 988
Kombajny do zbioru buraków cukrowych 263 289 101 64
Dojarki mechaniczne jedno i dwustanowiskowe 1 092 1 693 187
Przyczepy rolnicze 4 400 2 591 3 338

Źródło: dane GUS
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Działalność usługową na rzecz rolnictwa prowadzi około 14,5 tys. 
jednostek gospodarczych i dziesięciokrotnie większa liczba prywatnych 
usługodawców, nigdzie nierejestrowanych. W okresie przemian 
strukturalnych w gospodarce w ostatnich latach liczba istniejących placówek 
prowadzących działalność gospodarczą w usługach dla rolnictwa powiększyła 
się prawie czterokrotnie. Sq to placówki prywatne, wchodzące w miejsce 
likwidowanych placówek sektora publicznego.

Ceny usług rosną na ogół zgodnie z ogólną dynamiką cen produktów 
rolnych. W ostatnim okresie między IX'94 a IX'95 ceny usług 
mechanizacyjnych wzrosły o 25,7%, czyli nieco więcej niż wskaźnik inflacji. 
Natomiast wzrost cen weterynaryjnych w tym samym okresie był nieco 
niższy (tab. 5), podobnie jak inseminacyjno-kopulacyjnych i transportowych. 
W obrazie geograficznym większe nasilenie usług występuje w zachodniej 
części kraju. Dobrą ilustracją tych zjawisk jest rys. 4 pokazujący procent 
krów unasiennionych w 1994 r.

Rys. 4
Procent krów unasiennionych w 1994 r. 

w Polsce

0 35 50 70 *  85

m m
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Wartość usług rolniczych i transportowych 
dla gospodarstw indywidualnych

Tabela 5

Rodzaje usług 1991 1992 1993 1994 1995* 1996**

Ogółem w młn zł (ceny 1 - X 1995) 513,9 549,1 629,2 680,2 745,0 800,0

w odsetkach

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Usługi maszynowe w zakresie 67,3 66,8 64,8 64,2 64,1 63,8
produkcji roślinnej

Usługi mechanizacyjne* 56,3 54,8 52,2 51,6 51,2 50,8
prace połowę i ogrodnicze 14,6 13,7 12,0 11,0 10,4 10,0
zbiór plonów i omłoty 41,7 41,1 40,2 40,6 40,8 40,8

Usługi chemizacyjne* 11,0 12,0 12,6 12,6 12,9 13,0
wysiew nawozów minę- 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,7
ralnych i wapniowych
zabiegi ochrony roślin 8,7 9,6 10,2 10,2 10,3 10,3

2. Usługi w zakresie produkcji 21,2 20,2 21,0 21,0 21,0 21,2
zwierzęcej

usługi weterynaryjne 15,9 15,0 15,9 15,7 15,7 15,8
usługi inseminacyjno-kopuiacyjne 5,3 5,2 5,1 5,3 5,3 5,4

3. Usługi transportowe* 11,3 13,0 14,2 14,8 14,9 15,0

* Szacunek
** Prognoza

Źródło: Dane GUS i szacunek własny

5. Usługi energetyczne

Zużycie bezpośrednich nośników energii w rolnictwie ulega mniejszym 
wahaniom niż produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych i dlatego recesja, jaka 
objęła rolnictwo, nie spowodowała tak drastycznego załamania na rynku 
energii, jak na rynku maszyn rolniczych. Większość paliw stałych i energii 
elektrycznej na wsi (odpowiednio 80% i 70%) zużywa się w gospodarstwach 
domowych. Natomiast ponad 77% paliw ciekłych, w tym aż 98% oleju 
napędowego, służy celom produkcyjnym.
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Ceny nośników energii w Polsce będą nadal rosły z następujących 
przyczyn: 1 - konieczne jest stopniowe dostosowanie cen krajowych do 
światowych, ponieważ np. produkty naftowe są nadal w kraju tańsze; 
2 - korzystanie z zasobów kopalnianych oraz trudniej dostępnych wywoła 
wzrost ich cen; 3 - zmniejszać się będą dotacje do wydobycia węgla.

Zużycie paliw ciekłych i energii elektrycznej w rolnictwie polskim będzie 
powoli rosło wraz ze zwiększeniem poziomu produkcji i coraz większej 
dominacji środków mechanicznych w strukturze siły pociągowej. Ponadto 
racjonalizacja gospodarki energetycznej będzie w coraz większym stopniu 
wiązana z ochroną środowiska naturalnego.

6. Nasiennictwo

Trzeba dostrzec, że potencjalny postęp biologiczny tworzony przez 
naukową hodowlę roślin jest w Polsce nadal duży. Nadal jednak występuje 
spadek powierzchni kwalifikacji potowej w wieloletnich roślinach użytkowych 
oraz w ziemniakach. W porównaniu do lat 1975 - 1980 powierzchnia 
plantacji kwalifikowanych ziemniaków zmniejszyła się 20-krotnie. Według 
szacunków dokonanych w Głównym Urzędzie Statystycznym skup i sprzedaż 
nasion zbóż i sadzeniaków - ziemniaków malały do 1993/94 włącznie. 
Dopiero w 1994/95 nastąpił wzrost sprzedaży nasion kwalifikowanych zbóż 
i, niestety, spadek sprzedaży sadzeniaków - ziemniaków. Dlatego też 
częstotliwość wymiany kwalifikowanych nasion pogorszyła się i wyniosła 
średnio dla wszystkich zbóż blisko 8 lat, ale dla żyta aż 27 lat a dla 
ziemniaków 10 lat. Być może przyczyniły się do tego ceny nasion 
kwalifikowanych i sadzeniaków, choć nabywanie nasion kwalifikowanych 
jest korzystne ze względu na niskie ich ceny.
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HANDEL ZAGRANICZNY 
PRODUKTAMI ROLNO - SPOŻYWCZYMI

ROZDZIAŁ V

1. Udział Polski w handlu światowym

Polska miała i ma nadal słabo, a w porównaniu z krajami Europy bardzo 
słabo rozwinięty handel zagraniczny. Ponadto udział Polski w handlu 
zagranicznym zmniejszył się w ostatnich kilkunastu latach. Jako dowód mech 
posłuży procentowy udział w eksporcie światowym i europejskim, który 
wynosił:

Udział Polski w eksporcie, w %
1980 1992

światowym 0,9 0,4
europejskim 1.7 0,7

Jako skutek tak małego i spadającego udziału przesuwa się także miejsce 
Polski w eksporcie

1980 1992
Miejsce Polski w eksporcie, w %

światowym 29 33
europejskim 14 17

W przeliczeniu na 1 mieszkańca w Europie miejsce to jest jeszcze dalsze, 
bo w tych samych latach: 22 i 20. Dla porównania ludność Polski zajmowała 
w tych latach miejsce: 7 i 8.

Nie zamierzamy w tym miejscu doszukiwać się przyczyn takiej sytuacji. 
Jedynym motywem tej prezentacji jest stwierdzenie, że Polska nie 
uczestniczy w proporcjonalnym - do swego rozwoju - stopniu w wymianie 
międzynarodowej, przez co nie czerpie odpowiednich z niej korzyści. Po 
wtóre, w podanym tu okresie Polska wykazała znaczący regres w tym 
zakresie. Po trzecie, stwierdzenia dotyczące całego handlu zagranicznego, 
odnoszą się również do produktów rolno-spożywczych.
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Tabela 1 pokazuje saldo wynikowe obrotów produktami rolno- 
spożywczymi. We wszystkich trzech latach ukazanych w tab. 1 import 
produktami rolno-spożywczymi był większy od eksportu i stąd ujemne saldo 
obrotów. Łatwo jednak zauważyć, że to ujemne saldo wystąpiło szczególnie 
w obrotach produktami rolnymi, w mniejszym zaś nasileniu w obrotach

2. Obroty handtu zagranicznego produktam i rolno - spożywczymi

produktami spożywczymi (w min USD):

1993 1994 1995

produkty rolne -388 -289 -302

produkty spożywcze -176 -6 -113

Można na tę sprawę spojrzeć również od strony dynamiki, przyjmując 
jako wyjściowy 1989 r. (tab. 2).

Okazuje się, że ujemne saldo w obrotach handlu zagranicznego 
produktami rolno-spożywczymi pojawiło się od razu w dużym rozmiarze w 
1993 r. jako wynik głębokiego nieurodzaju w 1992 roku. To ujemne saldo 
utrzymało się choć w mniejszym wymiarze w 1994 r. i w zależności od 
przyjętej wersji utrzymuje się w różnym nasileniu również w 1995 r.; w 
wersji optymistycznej zbliża się do zera. Należy wyjaśnić, że w grudniu 
1995 r., tzn. w czasie pisania tej pracy, nie było pełnej jasności jak 
ukształtują się obroty zagraniczne w II połowie 1995 r. Pierwsza 
bowiem połowa 1995 r. okazała się po podsumowaniu głęboko ujemna 
(-514 min USD), prawie tak głęboko, jak cały rok 1993. Był to oczywiście 
wynik nieurodzaju w rolnictwie w 1994 r. To ujemne saldo przejawiło się 
zarówno w obrotach produktów rolnych (356 min USD), jak i produktów 
spożywczych, przetworzonych (158,0 min USD), choć w mniejszym
rozmiarze.

Pierwsze półrocza kilku kolejnych ostatnich lat dały następujące salda 
ujemne (w min USD):

1993 1994 1995

-623 -233 -514
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Nawet po dość urodzajnym 1993 r. saldo to było ujemne, co może 
świadczyć o zmianach w strukturze spożycia żywności, dających w efekcie 
większe zapotrzebowanie na artykuły droższe. Interesujące jest poznanie 
udziałów procentowych eksportu i importu produktów rolno-spożywczych w 
ogólnych obrotach polskiego handlu zagranicznego (tab. 3).

Tabela 1
Obroty handlu zagranicznego produktami rolno - spożywczymi

(w min USD)

Wyszczególnienie 1993 1994 1995"

1 . EKSPORT 1 676 2 099 2 225
w tym: spożywczy 1 255 1 667 1 706

rolny 421 432 519

2. IMPORT 2 240 2 394 2 640
w tym: spożywczy 1 431 1 673 ' 1 819

rolny 809 721 821

Saldo (1 - 2) -564 -295 -415

a szacunek prawdopodobny

Źródło: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, Stan i perspektywy, MRiGŻ, 
ARR i lERiGŻ, Raport Rynkowy, Nr 2, Warszawa, grudzień 1995 r.

Dynamika obrotów handlu zagranicznego 
produktami - rolno spożywczymi

Tabela 2

Wyszczególnienie 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Szacunek 

1995 wersja

prawd. optym. pesym.

EKSPORT 100 119 133 108 91 113 120 131 111
W tym: spożywczy 100 111 115 100 97 129 132 137 121

rolny 100 139 176 129 76 77 93 118 88

IMPORT 100 68 153 138 160 171 188 175 193
W tym: spożywczy 100 82 177 146 153 179 195 176 290

rolny 100 41 104 121 172 154 175 171 180

Saldo 100 279 73 17 -126 -66 -93 -4 -146

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów - Handel zagraniczny produktami 
rolno-spożywczymi Nr 1 i Nr 2.
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Udział produktów rolno-spożywczych 
w ogólnym handlu zagranicznym Polski 

w %

Tabela 3

Wyszczególnienie 1989 1990 1991 1992 1993 1994

EKSPORT 13,7 15,4 16,6 15,2 11,9 12,2
IMPORT 13,6 9,8 13,8 12,1 11,9 11,1

Różnica: export - import + 0,1 + 5,6 + 2,8 + 3,1 0,0 + 1,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport Nr 1, Handel zagraniczny produktami 
rolno-spożywczymi, t. 1

Okazuje się, że eksport rolno-spożywczy uzyskał najwyższą wartość 
procentowego udziału w 1991 r, (16,6%), najmniejszą zaś w 1993 r., co 
zresztą odpowiada absolutnym wielkościom tego eksportu w tych latach 
(2 468,7 min USD w 1991 r. i 1 676,2 min USD w 1993 r.). Import rolno- 
-spożywczy natomiar: uzyskał najmniejszą wartość procentową w 1990 r. 
(9,8), największą zaś w 1991 r. (13,8%). O ile najmniejszy udział 
procentowy tego importu w 1990 r, odpowiada jego najmniejszej absolutnej 
wartości w badanym sześcioleciu (958,3 min USD), to większy rozmiarowo 
import rolno-spożywczy w 1994 r, (2 394,2 min USD) osiągnął w tym roku 
mniejszy udział procentowy (11,1%) aniżeli w 1991 r., ponieważ ogólny 
import krajowy miał większą dynamikę wzrostu niż import rolno-spożywczy. 
Brak danych dla 1995 r. w tab, 3 wywołany jest brakiem szacunku ogólnych 
wartości dla krajowego eksportu i importu.

Warto zauważyć, analizując dane tabeli 3, że największy udział 
produktów rolno-spożywczych w polskim eksporcie krajowym przejawił się 
w latach 1990 - 1992, podczas gdy w latach 1993 - 1 994 i prawdopodobnie 
w 1995 r. udział ten został poważnie ograniczony. Szukając przyczyn takiego 
przebiegu zjawisk, można wskazać na obie strony bilansu żywnościowego 
w kraju, czyli podaży żywności i popytu społecznego na nią w tych dwóch 
okresach ostatniego sześciolecia, 1990 - 1995. Okazuje się, że:

do pierwsze, saldo wynikowe w handlu zagranicznym produktami rolno- 
-spożywczymi jest prawie - o rok opóźnione w porównaniu z wynikami 
produkcyjnymi w rolnictwie w zestawieniu z popytem na żywność. 
Najlepszymi przykładami dla tej tezy są lata 1992 - 1993 r., w których rok 
1992 był bardzo zły produkcyjnie i prawie zrównoważony w obrotach handlu
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zagranicznego a rok 1993, bardzo dobry produkcyjnie i wykazujący duże 
ujemne saldo obrotów;

do drugie, rozpatrywane sześciolecie rozpada się na dwa przeciwstawne 
okresy: lata 1 989 - 1 992 i 1993 - 1995. W okresie pierwszym dobre wyniki 
produkcyjne w rolnictwie trafiły na bardzo zmniejszony popyt społeczny na 
żywność i przeciwnie słabe wyniki produkcyjne (dwa bardzo słabe, w latach 
1992. i 1994) trafiły na rosnącą siłę nabywczą ludności w miarę wzrostu 
dochodów realnych;

po trzecie, można stąd wyciągnąć wniosek, że polski handel zagraniczny 
produktami rolno - spożywczymi jest wielkością ryzydualną wobec rynku 
wewnętrznego; albo upłynnia się nadwyżki żywnościowe (okres pierwszy), 
albo sprowadza się produkty z zagranicy w celu pokrycia niedoborów 
wewnętrznych żywności. Nie trzeba dodawać, że takie usytuowanie handlu 
zagranicznego produktami rolno - spożywczymi nie jest korzystne, świadczy 
bowiem o tym, że rolnictwo i przemysł spożywczy nie są nakierowane 
proeksportowo, czyli nie specjalizują się w wytwarzaniu produktów na 
eksport, a przeciwnie, nie są gromadzone w kraju dostateczne ilości 
produktów żywnościowych na ewentualność nieurodzaju. Nie trzeba również 
dodawać, że w takiej sytuacji nie można uzyskiwać dobrych wyników 
ekonomicznych w handlu zagranicznym, bo taka sytuacja zmusza do działań 
nagłych, niezamierzonych, w celu rozwiązań doraźnych a nie jest 
podyktowana planem długiego działania.

3. Struktura importu i eksportu produktów rolno - spożywczych

Aby bliżej poznać sytuację w ostatnim okresie w handlu zagranicznym 
produktami rolno-spożywczymi i aby nakreślić prognozę na 1996 r., 
zestawione zostały dwie tabele 4 i 5, obrazujące strukturę polskiego eksportu 
i importu rolno-spożywczego w ostatnich trzech półroczach. W komentarzu 
do nich można stwierdzić, że w wyniku suszy w 1994 r. nastąpiło znaczne 
zwiększenie importu, zwłaszcza zbóż, śrut i makuchów oraz innych pasz 
treściwych a nawet cukru. Eksport natomiast wykazał w pierwszym półroczu 
1995 r. słabą dynamikę wzrostu szczególnie produktów pochodzenia 
roślinnego. Jedyny znaczący wzrost dokonał się tylko w zakresie mięsa i jego 
przetworów. Nie był on jednak na tyle duży, aby skutecznie zrównoważyć 
pogorszenie się salda w handlu zagranicznym do minus 513, 5 min USD.
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Wartość importu rolno - spożywczego wg CN 
min USD

Tabela 4

Dział / Produkt 1994 W tym: I
półrocze

1995

Wskaźniki 
1 półrocze 1994 

= 1001
półrocze

II
półrocze

1. DZIAŁ ZWIERZĘCY
A. Zwierzęta żywe 58,1 20,0 38,1 15,7 78,5

1. konie 1,3 0,1 1,2 0,1 100,0
2. Bydło 25,2 9,7 15,5 14,7 151,5
3. Owce 0 0 0 0 .

4. Inne’ 31,6 10,2 21,4 0,9 8,8
B. Produkty przetworzone 288,7 171,3 117,4 103,8 60,6

5. Mięso czerwone i przetwory 145,0 85,2 59,8 57,6 67,6
6. Mięso drobiowe i podroby 61,5 39,9 21,6 15,9 39,8
7. Mleko i śmietana 9,7 3,9 5,8 6,4 164,1
8. Masło 4,8 0,2 4,6 0,8 400,0
9. Sery i twarogi 20,4 8,7 11,7 10,5 120,7
10. Różne produkty 47,3 33,4 13,9 12,6 37,7

C. Pozostałe 174,4 70,7 103,7 87,8 124,2
11. Ryby i skorupiaki 155,5 62,0 93.5 76,2 122.9
12. Przetwory rybne 18,9 8,7 10,2 11,6 133,3

RAZEM (1 do 12) 521,2 262,0 259,2 207,3 79,1

II. DZIAŁ ROŚLINNY
D. Surowce 355,0 175,2 179,8 347,7 198,5

13. Zboże 78,1 37,1 41,0 157,8 425,3
14. Nasiona oleiste 39,2 32,6 6,6 18,7 57,4
15. Ziemniaka 3,4 0,5 2,9 6,7 13.4x
16. Owoce świeże 191,0 91,5 99,5 115,3 126,0
17. Warzywa świeże 43,3 13,5 29,8 49,2 364,4

E. Produkty przetworzone 738,7 344.1 394,6 431,2 125,3
18. Oleje 120,0 54,8 65,2 63,8 116.4
19. Śruty i makuchy 134,0 59,1 74,9 81,3 137,6
20. Margaryna 9,3 2,1 7,2 1,0 47,6
21. Cukier biały 0,1 0,1 0 24,2 242x
22. Melasa 0 0 0 0 -

23. Wyroby cukiernicze 88,9 40,8 48,1 43,4 106,4 .
24. Przetwory ziemniaków 14,3 6,3 8,0 23,3 369,8
25. Przetwory owoców 34,7 14,9 19,8 26,5 177,9

W tym: mrożonki 1,6 0,7 0,9 0,6 85,7
26. Przetwory warzyw 46,3 26,5 19,8 21,3 80,4

w tym: mrożonki 8,4 4,8 3,6 1,4 29,2
27. Różne produkty 291,1 139,5 151,6 146,4 104,9

w tym: tytoń 141,2 61,7 79,5 73,4 119,0
alkohole 36,1 15,3 20,8 17,5 114,4

RAZEM (13 do 27) 1093,7 519,3 574,4 778,9 150,0

RAZEM (I + II) 1614,9 781,3 833,6 986,2 126,2
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Dział / Produkt 1994
W tym: 1

półrocze Wskaźniki
1

półrocze
II

półrocze
1995 1 półrocze 1994 

= 100

III. INNE PRODUKTY
28. kawa, kakao, herbata 416,5 168,3 248,2 249,2 148,1
29. Wody i napoje 6,6 3,4 3,2 5,0 147,1
30 różne produkty 356,2 183,2 173,0 226,2 123,5

RAZEM (28 do 30) 779,3 354,9 424,4 480,4 135,4

OGÓŁEM (1 + II + III) 2394,2 1136,2 1258,0 1466,6 129,1

Produkty gospodarki leśnej 11,6 3,1 8,5 12,4 400,0

W 1994 r. import żywego drobiu wyniósł 26,4 min USD, a w II półroczu 1995 import 
trzody wyniósł 0,9 min USD

Źródło: jak w tab. 1

Tabela 5
Wartość eksportu

produktów rolno - spożywczych wg CN 
min USD

Dział / Produkt 1994
W tym: 1

półrocze Wskaźniki

' 1
półrocze

II
półrocze

1995 1 półrocze 1994 
= 100

I. DZIAŁ ZWIERZĘCY 
A. Zwierzęta żywe 175,4 85,5 89,9 86,9 101,6

1. konie 81,7 43,0 38,7 34,5 80,2
2. Bydło 77,3 30,9 46,4 40,8 132,0
3. Owce 16,4 11,6 4,8 9,8 84,5
4. Inne (trzoda) 0 0 0 1,8 -

B. Produkty przetworzone 370,0 157,5 212,5 189,0 120,0
5. Mięso czerwone i przetwory 70,6 25,3 45,3 57,6 227,7
6. Mięso drobiowe i podroby 61,6 7,3 54,3 14,4 197,3
7. Mleko i śmietana 157,8 72,6 85,2 55,2 76,0
8. Masło 11,5 9,0 2,5 16,3 181,1
9. Sery i twarogi 37,3 19,1 18,2 12,0 62,8
10. Różne produkty 31,2 24,2 7,0 33,5 138,4

C. Pozostałe 211,4 96,5 114,9 134,8 139,7
11. Ryby i skorupiaki 61,0 29,1 31,9 46,2 158,8
12. Przetwory rybne 150,4 67,4 83,0 88,6 131,5

RAZEM (1 do 12) 756,8 333,95 417,3 410,7 121,0
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Dział / Produkt 1994
W tym: 1

półrocze Wskaźniki
1

półrocze
if

półrocze
1995 I półrocze 1994 

= 100

II. DZIAŁ ROŚLINNY 
D. Surowce 188,8 93,1 95,7 92,8 99,7

13. Zboże 2,2 1,6 0,6 *  0,7 43,8
14. Nasiona oleiste 2,3 0,6 1,7 1,8 300,0
15. Ziemniaka 15,6 4,2 11,4 12,1 288,1
16. Owoce świeże 99,2 30,9 68,3 59,6 192,9
17. Warzywa świeże 69,5 55,8 13,7 18,6 33,3

E. Produkty przetworzone 824,2 324,1 500,1 349,5 107,8
18. Oleje 3,4 0,6 2,8 1,5 250,0
19. Śruty i makuchy 15,9 8,4 7,5 9,1 108,3
20. Margaryna 1,6 0,3 1,3 7,7 25,7x
21. Cukier biały 62,2 50,0 12,2 1,3 2,6
22. Melasa 33,3 18,0 15,3 15,5 86,1
23. Wyroby cukiernicze 116,3 47,6 68,7 64, b 136,1
24. Przetwory ziemniaków 18,5 4,6 13,9 7,3 158,7
25. Przetwory owoców 312,5 96,4 216,1 114,9 119,2

w tym: mrożonki 199,5 55,4 144,1 69,3 125,1
26. Przetwory warzyw 84,6 42,5 42,1 57,7 135,8

w tym: mrożonki 41,3 21,0 20,3 22,7 108,1
27. Różne produkty 175,9 55,7 120,2 69,7 125,1

W tym: tytoń 53,5 10,3 43,2 6,0 58,3
alkohole 75,4 30,4 45,0 43,5 143,1

RAZEM (13 do 27) 1013,0 417,2 595,8 442,3 106,0

RAZEM (I + II) 1769,8 756,7 1013,1 853,0 112,7

III. INNE PRODUKTY
28. kawa, kakao, herbata 14,7 5,2 9,5 9,8 188,5
29. Wody i napoje 120,3 84,4 35,9 35,1 41,6
30 różne produkty 194,1 66,6 127,5 55,2 82,9

RAZEM (28 do 30) 329,1 156,2 172,9 100,1 64,1

OGÓŁEM (I + II + III) 2098,9 912,9 1186,0 953,1 104,4

Produkty gospodarki leśnej 63,1 35,7 2,6 30,6 85,7

Źródło: Jak w tab. 1

W drugim półroczu 1995 r. wystąpiło pewne zelżenie presji na import 
zbóż, można nawet stwierdzić jego zanik i przeciwnie wzrost eksportu, 
zwłaszcza w kierunku wschodnim. Zbiory zbóż, o 4 min ton większe w 
1995 r. od zbiorów w 1994 r. wskazują na taką zmianę, chociaż wzrost 
krajowych cen zbóż w ostatnich miesiącach 1995 r. może być sygnałem 
napięcia w bilansie zbóż. Bardzo dobre zbiory rzepaku i dobre warzyw
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stwarzają możliwość eksportu tych produktów i ich przetworów również w 
pierwszym półroczu 1996 r. Z drugiej jednak strony niekorzystny wpływ na 
saldo obrotów handlu zagranicznego w 1996 r. może mieć spadek pogłowia 
bydła, zwłaszcza krów, owiec i koni. Pomniejszy to możliwości eksportu a 
może nawet sprowadzić potrzebę importu, niektórych produktów 
spożywczych.

4. Najbliższa prognoza

Wracając do tabeli 2, można spojrzeć na trzy warianty (prawdopodobny, 
optymistyczny i pesymistyczny) jako na trzy możliwości rozwoju sytuacji 
krańcowo korzystnych (wariant optymistyczny) lub też przeciwnie, krańcowo 
niekorzystnych (wariant pesymistyczny) warunków w handlu zagranicznym. 
Najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji określa saldo obrotów na 
-415 min USD (tab. 1). Byłoby to o 77,8% gorsze saldo w porównaniu z 
1994 r. ale równocześnie korzystniejsze o 33,3% w porównaniu z 1993 r. 
Trzeba jednak ciągle pamiętać o rosnącej ostatnio sile nabywczej 
społeczeństwa, która może doprowadzać do zmiany ku droższej strukturze 
spożycia żywności. Prowadziłoby to raczej ku wariantowi pesymistycznemu, 
co mogłoby także rzutować na 1996 r.

5. Interwencjonizm w handlu zagranicznym

Nie ma na świecie kraju, który by nie stosował różnych instrumentów 
interwencyjnych w handlu zagranicznym. Najczęściej interwencjonizm ten 
powiązany jest z instrumentami oddziaływującymi na rynek wewnętrzny. 
Instrumenty w handlu zagranicznym mogą mieć na celu albo ograniczanie 
napływu towarów z importu albo też mogą oddziaływać w kierunku 
zwiększania eksportu. Ograniczania importu dokonuje się poprzez ustalanie 
wysokich cel, opłat wyrównawczych i innych podatków, kontyngentów 
importowych, licencji, barier jakościowych i fitosanitarnych lub też utrudnień 
organizacyjnych.

Promowanie eksportu dokonuje się poprzez subsydia, poręczenia 
kredytowe i gwarancje rządowe lub też zwolnienia od podatków. Ograniczeń 
zaś eksportu dokonuje się poprzez ustalanie ceł wywozowych. Trzeba 
również pamiętać, że na obroty w handlu zagranicznym ma wpływ kurs
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wymienny waluty krajowej i jego dynamika. Dewaluacja np. sprzyja 
zwiększaniu eksportu i równocześnie ogranicza import

Instrumenty protekcjonizmu rynku krajowego są na ogół korzystne dla 
producentów, cła zaś, choć przysparzają środków pieniężnych dla budżetu 
państwa, są w większości przypadków niekorzystne dla konsumentów.

Najbardziej rozbudowana ochrona krajowego rynku rolnego występuje w 
Japonii i w Unii Europejskiej. Przejawia się ona w ustalaniu barier granicznych 
skutecznie limitujących rozmiary importu z zewnątrz tych rynków, jak 
również subsydiowania eksportu własnego. Jeśli chodzi o Unię Europejską, 
to stosowany w niej protekcjonizm doprowadził do całkowitej niemal izolacji 
rynku wewnętrznego od warunków wymiany międzynarodowej. Unia 
Europejska ma, jak wiadomo, nadprodukcję artykułów rolnych i dlatego 
szeroko stosuje subsydia eksportowe po to, aby upłynnić rezerwy, do 
których doszło w wyniku utrzymywania wysokich cen wewnętrznych na 
produkty rolne. Najbardzej zaś zliberyzowany handel zagraniczny produktami 
rolno - spożywczymi występuje w Nowej Zelandii. Polska znajduje się 
pośrodku między tymi dwoma biegunami.

Wysokie koszty protekcjonizmu powodują jego krytykę. W tym duchu 
zawarte zostało porozumienie w ramach Rundy Urugwajskiej GATT. 
Postanowienia tej rundy ujednolicają system handlu światowego, gdyż 
pozostawiają jako jedyny instrument regulujący obroty tylko stawki celne. Do 
2000 r. ma nastąpić ich redukcja średnio o 36%, jak również obniżenie 
subsydiowania eksportu o 21 %; zmniejszenie wydatków budżetowych w tym 
zakresie o 36% oraz ustalenie minimalnych kwot dostępu do rynków 
krajowych. Wszystkie te działania powinny zwiększyć otwartość rynków, z 
czego najwyższe korzyści powinny osiągać kraje mające wysokie obroty w 
wymianie międzynarodowej. Dla Polski ten proces liberalizacji handlu 
światowego jest korzystny, gdyż ujednolica zasady w obrotach 
międzynarodowych, zwiększa otwartość rynków i umożliwia osiąganie w 
większym niż dotychczas stopniu korzyści komparatywnych w handlu 
zagranicznym.
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ROZDZIAŁ VI

POLITYKA ROLNA W WARUNKACH PRZYGOTOWAŃ 
DO UCZESTNICTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Liczne, gęsto rozmieszczone placówki handlu żywnością, jak również 
dobrze zaopatrzone w bogaty asortyment artykułów żywnościowych 
sugerują, jakoby problem wyżywienia został już całkowicie rozwiązany. 
Dodatkowo, zwracają również uwagę ładne, estetyczne opakowania, które 
jeszcze kilka lat temu były udziałem żywności pochodzącej jedynie z importu. 
Dzisiaj są one powszechnie używane przez polskie, krajowe wytwórnie 
żywności. Poprawiła się także jakość artykułów żywnościowych w wyniku 
panującej konkurencji.

Jest sprawą niedyskusyjną, że nie ma porównania między sytuacją 
aktualną a sytuacją sprzed kilku lat. Do 1990 r. poprzez długie dziesiątki lat, 
szczególnie zaś w okresie 1951 - 1955, jak również w okresie 1976 - 1989 
mieliśmy na rynku wewnętrznym stały niedobór żywności, jako wynik 
niedostatecznej podaży w relacji do dużego popytu społecznego. Dużą rolę 
w tym niedoborze odgrywały dotacje do żywności, które sztucznie 
zwiększały popyt na żywność, ponad poziom wynikający z siły nabywczej, 
określanej jedynie przez wysokość płacy, czy świadczeń społecznych.

Ten etap zamknięty został definitywnie w końcu 1989 r., kiedy dotacje 
zostały zlikwidowane a sytuacja przeistoczyła się w swoją przeciwstawność. 
Na fali ogólnego spadku dochodów ludności, w wyniku wprowadzenia w 
1990 r. tzw. planu Balcerowicza, ograniczony został popyt na żywność. 
Gwałtownie spadła również produkcja rolnicza. Taki stan trwa już kilka lat, 
choć zmieniają się jego uwarunkowania i okresowo mogą wystąpić na 
niektórych odcinkach rynku żywnościowego sytuacje nadprodukcji czy 
niedoboru. Handel zagraniczny łatwo takie sytuacje rozładowuje. Trzeba 
sobie jednak zdawać sprawę, że kryzys ostatnich lat stworzył barierę popytu 
na żywność. Jest ona konsekwencją spadku ogólnego poziomu dochodów 
społeczeństwa. Bariera popytu, poza innymi skutkami, ciśnie na ceny 
utrzymywane przez rolników, co obniża opłacalność produkcji i pogłębia 
procesy recesyjne. Spadek dochodów rolniczych powoduje zwężenie rynku 
środków produkcji dla rolnictwa, co przemysły wytwarzające te środki stawia
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w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Mniejsze zaś nakłady produkcyjne 
w rolnictwie obniżają ogólny wolumen produkcji rolniczej. Wytworzyła się, 
więc klasyczna sytuacja "zaczarowanego kręgu ubóstwa".

Z drugiej jednak strony można przyjąć tezę, że polskie rolnictwo posiada 
dostateczny potencjał wytwórczy, który pozwala na przyrosty produkcji 
przekraczające przyrosty popytu na żywność. Wszystko zależy od możliwości 
rozwoju, od sprzyjających warunków, a te stwarza polityka roina, która jest 
częścią ogólnej polityki społeczno - ekonomicznej. Wielkość rynku, stosunki 
rynkowe, rozwój rynku, wszystko to zawiera się w polityce, która może być 
antyrynkowa lub prorynkowa. Rynek jest taki, jaki jest kreowany przez 
politykę. Wychodząc więc z takich przesłanek, zastanówmy się, jaką mamy 
dziś w Polsce ogólną politykę społeczno - ekonomiczną, która wyznacza 
określoną politykę rolną. Jest to tym bardziej celowe, że Polska zamierza 
wejść w skład Unii Europejskiej, w której problemy rolnictwa są bardzo 
trudne do rozwiązania i są źródłem wielu konfliktów. Powstaje więc pytanie, 
czy obecna polityka rolna w Polsce rozwiązuje problemy polskiego rolnictwa 
w ten sposób, że przybliża to wejście, czy przygotowuje polskie rolnictwo do 
łagodnego czy też trudnego wejścia? Oraz, czy wejście to odbędzie się z 
korzyścią dla polskich rolników, czy też z ich stratami?

Każda polityka rolna, we wszystkich krajach świata, jeśli ma być 
skuteczna, powinna podlegać w miarę upływu lat modyfikacjom, 
wynikającym ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i 
wewnętrznych. Spoglądając retrospektywnie na politykę rolną w okresie po 
drugiej wojnie światowej, można wyróżnić trzy jej odmienne okresy:

\
1. okres Polskiej Republiki Ludowej, 1944 - 1989, z jego kilkoma 

wariantami;
2. okres transformacji, po 1989 r., praktycznie do dzisiaj;
3. okres przygotowawczy do uczestnictwa Polski w UE, nasilający się od 

1994 r., w miarę jak uczestnictwo to staje się coraz bardziej realne.

Jakkolwiek przedmiotem naszego tutaj zainteresowania są okresy drugi 
i trzeci, to warto krótko, Wikilku zdaniach chociażby scharakteryzować okres 
pierwszy, rzutuje on bowiem na to, co dzieje się obecnie i, co dziać się 
będzie conajmniej do lub po roku 2000, tzn. do czasu, kiedy prawdopodobnie 
będzie się finalizować wejście Polski do Unii.
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1. Polityka rolna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Najistotniejszym wyrazem (przejawem) jakiejkolwiek polityki rolnej są jej 
cele, instrumenty oddziaływania, zasady i metody, obudowane w system 
prawny', specjalnie ku temu stworzony. Zastanówny się więc nad celami 
polityki rolnej w PRL. Były nimi:

- wzrost produkcji rolniczej w tempie zaspakajającym zapotrzebowanie 
(popyt wewnętrzny i ewentualnie eksport),

- takie kształtowanie dochodów i materialnych warunków życia ludności 
rolniczej, aby uzyskiwać zbliżenie tych dochodów i warunków między 
ludnością rolniczą i nierolniczą,

- społeczno - ekonomiczna przebudowa rolnictwa, w której mieściły się 
zarówno przemiany struktury agrarnej, jak również przebudowa ustroju 
rolnego, zgodnie z zasadami socjalistycznego państwa.
Jeśli zaś chodzi o instrumenty polityki rolnej, to stosowane były 

instrumenty ekonomiczne, a więc ceny, kredyty, dotacje, ubezpieczenia i 
inne, jak również administracyjne zakazy i nakazy. Z zasad zaś można 
wymienić zasadę parytetu dochodowego, zasadę materialnego 
zainteresowania producentów, zasadę bodźców pozamaterialnych i inne. 
Można dodać, że przemożne było oddziaływanie planu, dość 
woluntarystycznie uchwalonego.

Można się zastanawiać, czy polityka taka była skuteczna? Odpowiedź 
jest dość prosta: skuteczna tak, ale ekonomiczna nie. Oto skutki.
1. Następowało wprawdzie przejście ziemi rolniczej z gospodarki 

indywidualnej do państwowej; gospodarka państwowa zgromadziła w 
wyniku przejmowania ziemi chłopskiej za emerytury i renty około 24% 
całości użytków rolnych (1989 r.), ale odbywało się to w warunkach 
kompletnej ruiny tych użytków, np. bez inwentarza żywego, na skutek 
czego powtórne ich zagospodarowanie wymagało ogromnych nakładów 
inwestycyjnych. Stąd niezwykle duże dotacje do sektora państwowego;

2. Następowały wprawdzie przemiany w strukturze agrarnej i w ustroju 
rolnym, ale koncentrowały się one głównie na ziemiach odzyskanych a nie 
na terenie ziem dawnych, gdzie rolnicy byli oporni wszelkim przemianom;

3. Uzyskany został wprawdzie dość wysoki poziom produkcji rolniczej i w 
ślad za tym wysoki poziom spożycia, zwłaszcza artykułów zwierzęcych,
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ale tempo wzrostu podaży żywności nie zaspakajało popytu społe: znego 
na nią i stąd powstające napięcia społeczne, rozwiązywane systemem 
kartkowym na żywność; a po wtóre dotacje do żywności osiągnęły 
poziom zbliżony do 40% ogólnej wartości żywności. Zdarzało się, że cena 
detaliczna płacona przez konsumenta była o wiele niższa aniżeli cena 
skupu płacona rolnikom (najbardziej mleko i mięsóK Budżet państwa 
stawał się coraz bardziej niewydolny z tego powodu.

4. Podnoszone były dochody rolnicze ale nigdy nie osiągnęły one poziomu 
dochodów ludności nierolniczej. W większym jednak stopniu utrzymywały 
się ogromne różnice w warunkach życia na wsi i w mieście. Nadal 
utrzymywała się rozpiętość, często na miarę przepaści w infrastrukturze 
gospodarczej i społecznej. Szczególnie duże dysproporcje zostały 
zachowane w starcie do życia dorosłego młodzieży wiejskiej i miejskiej. 
Przemiany prowadzące do likwidowania różnic były zbyt powolne.

2. Plan Balcerowicza

Na dłuższą metę system społeczno - ekonomiczny był nie do utrzymania 
jako nieekonomiczny i społecznie nieskuteczny. Pierwszym podstawowym 
krokiem przebudowy ustrojowej było tzw. "urynkowienie rolnictwa" w II 
połowie 1989 r. W wyniku tego aktu i wielu innych w tzw. "planie 
Balcerowicza" ukształtował się funkcjonujący przez lata 1990 i 1991 w pełni 
liberalny model polityki rolnej. Państwo nie ingerowało w rozwój rolnictwa, 
nie wpływało na ceny, odjęło większość dotacji, otwarło granice na import 
żywności, wysoko dotowanej na zachodzie Europy, zlikwidowało 
"nomenklaturowe" związki spółdzielcze i zrzeszenia branżowe, zniosło 
monopol państwa w obrocie zbożem, mięsem itd.

Skrajnie liberalna polityka rolna (ściślej należałoby powiedzieć brak 
jakiejkolwiek polityki lub biała plama) była Szokiem dla całego rolnictwa, 
zwłaszcza państwowego i powiązanych z nim sektorów. Ta szokowa terapia 
gospodarki rolnej przyniosła wkrótce dużo strat. Obniżył się stopień 
wykorzystania potencjału produkcyjnego w samym rolnictwie, w 
przetwórstwie rolno - spożywczym i w sektorach przemysłu wytwarzającego 
środki produkcji dla rolnictwa oraz w handlu wiejskim. Wszystko to odbyło 
się w wyniku gwałtownego spadku dochodów rolników i degradacji ich stopy 
życiowej, co zostało ukazane w rozdziale I. Szybko więc okazało się, że sam
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mechanizm rynkowy bez ingerencji państwa nie może zapewnić warunków 
stabilnego rozwoju rolnictwa i całej gospodarki żywnościowej.

3. Polityka rolna w nowych warunkach, po 1991 r.

Za rozpoczęcie nowej polityki rolnej z interwencjonizmem państwa 
można uznać powołanie Agencji Rynku Rolnego (czerwiec 1990 r.) i 
rozpoczęcie przez nią działalności na przełomie 1990/91, oraz wprowadzenie 
niektórych elementów protekcji zewnętrznej, jak również zawarcie w grudniu 
1992 r. Układu Europejskiego stowarzyszającego Polskę z Unią Europejską. 
Zawarcie Układu, co ma prowadzić do pełnego członkowstwa Polski w Unii, 
wpływa na kształt polskiej poliltyki rolnej. Polska, przystępując do Unii, 
będzie musiała, jako słabszy partner zaakceptować niemal wszystkie 
instrumenty i mechanizmy stosowane we wspólnej polityce w Unii. Dotyczy 
to mechanizmów cenowych na rynku wewnętrznym, ochrony granicznej 
rolnictwa, jak również polityki strukturalnej. Gdyby utrzymane były obecne 
subwencje cenowe stosowane w Unii, kompensacje i fundusze strukturalne, 
to stowarzyszenie Polski z Unią mogłoby być nawet korzystne dla rolników 
polskich w pierwszym okresie. Jednakże, nie wydaje się to prawdopodobne, 
mimo presji rolników na rządy wywierane aktualnie w zachodnich krajach.

Utrzymanie obecnego protekcjonizmu rolnego, stosowanego przez Unię 
jest mało prawdopodobne również dlatego, że wszystkie kraje świata, w tym 
Polska, wyrażają zgodę na zmniejszenie skali interwencjonizmu cenowego w 
rolnictwie, tzn. ograniczanie aż do likwidacji wysokich uprzednio opłat 
wyrównawczych i dopłat do eksportu rolnego, stopniowego zmniejszania 
opłat celnych i pozataryfowych barier handlowych. Nawiasem mówiąc, może 
to wpłynąć na podniesienie ogólnego poziomu cen żywności w świecie.

4. Założenia polityki społeczno • gospodarczej w rolnictwie

Ponieważ procedura integracji Polski z UE została formalnie rozpoczęta, 
przeto istnieje potrzeba dostosowania polskiego rolnictwa do sytuacji, jaka 
może zaistnieć tuż po 2000 r., tzn. w okresie pełnego stowarzyszenia. 
Władze krajowe, a szczególnie Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, przyjęły 20 czerwca 1994 r. "Założenia polityki społeczno- 
-gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2000". 
Jest to dokument o podstawowym znaczeniu, realizowany od półtora roku,
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należy mu się dlatego szczególna uwaga. Należy dodać, że jako podstawa do 
generalnych założeń rozwoju gospodarczego rolnictwa przyjęte zostały 
założenia "Strategii dla Polski", projekt "Program polityki społeczno- 
gospodarczej na lata 1994 - 1997", przygotowany przez Centralny Urząd 
Planowania oraz zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych Polski 
z krajami EFTA, CEFTA oraz zakończonej Rundy Urugwajskiej GATT, jak 
również zobowiązania płynące z umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską.

Dokument, który znajduje tutaj szerokie omównienie, ponieważ jest 
najlepszym wyrazem polskiej polityki rolnej w końcowych latach tego wieku, 
nie rozstrzyga o sposobach rozwiązania wszystkich problemów polskiego 
rolnictwa i polskiej wsi, nakreśla jedynie kierunki, przyjmuje instrumenty 
działania, wskazuje na instytucje tworzące i realizujące politykę. Dokument 
nawiązuje również do rozwiązań stosowanych w innych sferach życia 
społeczno - gospodarczego i politycznego kraju. Polityka rolna jest przecież 
i być powinna częścią ogólnej polityki społeczno - gospodarczej kraju, 
płynącej z przyjętych koncepcji i kierunków politycznych.

Jako strategiczne cele polityki rolnej, jakie powinny być osiągane do 
2000 r. zostały uznane:

- poprawa wykorzystania pracy ludzkiej, zasobów naturalnych i środków 
dla zapewnienia podaży produktów pochodzenia rolniczego oraz innych 
dóbr i usług, dostosowanych do potrzeb rynku krajowego i rynków 
zagranicznych;

- unowocześnienie rynkowych i instytucjonalnych powiązań wsi i rolnictwa 
z ich otoczeniem dla poprawy jakości artykułów rolno - spożywczych oraz 
dochodów ludności wiejskiej, w tym rolniczej;

- zwiększenie komplementarności i korzyści komparatywnych polskiego 
rolnictwa, przemysłu spożywczego, drobnego pozostałego przemysłu, 
rękodzieła i turystyki wiejskiej na rynku europejskim;

- modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach 
wiejskich, w celu poprawy warunków rolniczej i pozarolniczej działalności 
gospodarczej oraz życia ludności wiejskiej1

- ochrona i dbałość o środowisko naturalne, wiejską sieć osiedleńczą i 
dziedzictwo historyczne oraz walory krajobrazowe i rekreacyjne obszarów 
wiejskich.

Przytoczone tu (dosłownie) strategiczne cele polityki rolnej można uznać 
za prawidłowe i słuszne, rodzi się jednak pytanie, czy nie jest ich za dużo? 
Ponadto, czy wszystkie z nich są rzeczywiście celami, czy też środkami do

168



osiągnięcia celów bardziej skondensowanych? Sceptycyzm tu zgłaszany jest 
tym bardziej uzasadniony, że w podsumowaniu dokumentu (s.42) jest 
stwierdzone: "Realizacja polityki zarysowanej w tym dokumencie, przy wyżej 
wspomnianych makropolitycznych i makrogospodarczych obwarowaniach, 
w ciągu pięciu najbliższych lat doprowadzi do:

- wyłonienia się 600-700 tys. gospodarstw rolniczych powiększających 
stan posiadania majątku i modernizujących potencjał wyborczy; będą one 
dostarczać wysokiej jakości produkty rolnicze po niskich kosztach 
wytwarzania, ale także będą inspirować innych rolników;

- reaktywowania ruchu spółdzielczego na wsi; spółdzielnie będą ułatwiać 
kontakty z rynkiem pozostałych gospodarstw rolniczych i chronić ich 
interesy ekonomiczne".

Pozostając jedynie przy tych dwóch punktach (bo są wymienione 
jeszcze inne, jak np. złagodzenie bezrobocia na wsi, pozyskiwanie 
dodatkowych, pozarolniczych dochodów itp.), można zapytać, czy nie są to 
strategiczne cele polityki rolnej do roku 2000?
Czy nie one powinny być wysunięte na czoło polityki rolnej, podczas gdy 
wymienione wyżej nie powinny być uznane jako droga do osiągnięcia tych 
ostatnich? Można więc wyrazić obawę, czy kierownictwo MRiGŻ wyraźnie 
i precyzyjnie widzi rzeczywiste cele jakie chce osiągnąć w kilku ostatnich 
latach tego tysiąclecia?

Dokument kładzie dużo uwagi na makroekonomiczne i społeczne 
uwarunkowania, jakie się już pojawiły lub też, jakie się pojawić mogą w 
najbliższych latach. I słusznie, bowiem jednym z ważniejszych zjawisk jest 
bariera popytu na produkty rolne i żywnościowe, jaka wystąpiła już w 
1990 r. Jak długo może ona ograniczać produkcję i podaż artykułów 
rolniczych? Wszelkie przewidywania, jakie mogły się zrodzić w okresie 
tworzenia dokumentu dotyczyły takich zjawisk, jak wzrost popytu 
wewnętrznego na produkty rolno-żywnościowe. Przyjęto, że przyrost 
ludności będzie się kształtował w tempie około 0,4% rocznie, wzrost 
Produktu Krajowego Brutto (PKB) w tempie około 5% rocznie, stąd krajowy 
popyt na produkty rolne ma szanse rosnąć w tempie około 1,2% rocznie a 
produkcja rolna na pokrycie tego popytu i potrzeb eksportowo-importowych 
w tempie około 1,7% - 1,8% rocznie.

Obecnie, tzn. w końcu 1995 r., kiedy ta praca jest pisana, założenia 
powyższe uznać trzeba jako ostrożne i słuszne. PKB wzrasta nieco szybciej, 
bo w tempie około 6,5% rocznie, co oznacza, że popyt na żywność może

169



rosnąć także nieco szybciej. Jednakże upłynął dopiero rok i parę miesięcy od 
daty przyjęcia i opublikowania dokumentu, trudno więc wprowadzić już 
dzisiaj poprawki w przedstawione rozumowanie. Można by jedynie porównać 
przewidywane tempo wzrostu produkcji rolniczej z tempem osiąganym 
wcześniej przed 1990 r. Było ono nieco wyższe, bo 2,0% - 2,2% rocznie. 
Powstaje więc pytanie, czy może wystąpić przyspieszenie przewidywanego 
tempa popytu na żywność ponad 1,7 - 1,8% rocznie? Autorzy dokumentu 
słusznie odpowiadają, że zależy to od tego, czy notowane ostatnio ożywienie 
gospodarcze będzie trwałe, co pozwoliłoby na szybszy wzrost popytu na 
żywność, czy wykorzystane zostaną szanse, jakie stwarzają umowy 
międzynarodowe zawarte z Unią Europejską, GATT, EFTA i CEFTA dla 
eksportu żywności i produktów 'olniczych, i czy będą spełnione inne 
warunki, np. takie, czy wzrośnie wykorzystanie surowców rolniczych na cele 
nierolnicze (np. w Brazylii z cukru trzcinowego produkuje się benzynę).

Autorzy dokumentu słusznie także wskazują na to, że sytuację 
ekonomiczno - produkcyjną sektora żywnościowego określają nie tylko 
globalne stosunki podażowo - popytowe, lecz także relacje występujące na 
rynkach poszczególnych produktów w kolejnych latach. Mogą przecież 
wystąpić na tych rynkach okresowe nadwyżki lub niedobory, a to może 
rodzić ujemne konsekwencje. I dlatego potrzebna jest maksymalna 
stabilizacja na głównych rynkach rolno - żywnościowych, chociażby na tych, 
które omówione zostały w tej pracy.

5. Powiązania polityki rolnej z czynnikami zewnętrznymi

Na sytuację rolnictwa i gospodarki żywnościowej przemożny wpływ 
miało i ma nadal wiele czynników, takich jak dziedzictwo po PRL, plan 
Balcerowicza, oddziaływanie ostatnich założeń polityki rolnej, zawarte w 
omawianym dokumencie MRiGŻ, oraz czynniki zewnętrzne wynikające z 
umów międzynarodowych, zawartych w ostatnich latach. Główną tendencją 
w tych umowach są zamierzone procesy liberalizacji wymiany 
międzynarodowej. Można tu wymienić:
1. porozumienie o wolnym handlu między EFTA i Polską,
2. nowe ukształtowanie się stosunków handlowych z krajami Europy 

Środkowo - Wschodniej (CEFTA),
3. przyjęcie we wdrożeni ustaleń negocjacji i Aktu Końcowego Rundy 

Urugwajskiej GATT.
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O każdym z tych porozumień można powiedzieć kilka zdań, 
zamieszczonych poniżej, zapożyczonych z referatu prof. Mieczysława 
Adamowicza na konferencji naukowej Agencji Rynku Rolnego w Pułtusku, w 
dniach 3'5.X.1995 r.

1, Porozumienie o wolnym handlu między Polską i EFTA zawarte w grudniu 
1991 r. przewiduje utworzenie do końca 2000 roku obszaru wolnego 
handlu, którego wdrażanie rozpoczęto od listopada 1993 r. Porozumienie 
z EFTA jest podobne do Układu Stowarzyszeniowego z UE i zawiera 
stopniowe asymetryczne obniżanie ceł i usuwanie barier pozataryfowych, 
z zachowaniem postanowień o tymczasowych środkach ochrony rynku. 
Porozumienie obejmuje towary przemysłowe i przetworzone produkty 
rolnicze i rybołóstwa z pominięciem surowców rolnych, których obroty 
mogą być przedmiotem obustronnych negocjacji. Cła na surowce rolne i 
element surowcowy w przetworzonych produktach są zróżnicowane lecz 
na ogół stosunkowo wysokie. Ochrona rynku rolnego krajów EFTA była 
skomplikowana i na ogół nie mniejsza niż w krajach EWG. Poza cłami i 
opłatami wyrównawczymi kraje te w sposób zindywidualizowany 
stosowały ograniczenia ilościowe i inne środki ochrony {np. kwoty 
minimalnych zakupów na rynku wewnętrznym). Koncesje Polski i 
preferencje przyznane Polsce przez kraje EFTA były poza umową 
wielostronną, przedmiotem negocjacji bilateralnych i zostały 
ukształtowane w różny sposób. Ocenia się, że zakres liberalizacji handlu 
produktami żywnościowymi i rolnymi wynikający z tych porozumień jest 
niewielki i nie stanowi podstawy do intensyfikacji obrotów handlowych. 
Sytuacja zmienia się jednakże ze względu na to, że trzy spośród krajów 
EFTA (Austria, Finlandia i Szwecja) stały się członkami Unii Europejskiej 
z dniem 1 stycznia 1995 r. a inne kraje mogą być również przyjęte do 
tego ugrupowania w niedalekiej przyszłości.

2. Rozwiązanie RWPG i zróżnicowany stopień przeobrażeń systemowych, 
jakie dokonują się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, hamowały 
wymianę handlową i zmieniały układ stosunków gospodarczych i 
handlowych Polski z tymi krajami. Wspólne dążenie do integracji krajów 
Środkowej Europy z Unią Europejską i zbliżony stopień reform rynkowych 
doprowadziły do podpisania w grudniu 1992 r. przez Republikę Czeską, 
Słowację, Węgry i Polskę środkowoeuropejskiego porozumienia o wolnym
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handlu (CEFTA), znanego również pod nazwą Umowy Wyszehradzkiej. 
Część handlowa tego porozumienia weszła w życie w marcu 1993 r.

Porozumienie CEFTA jest zbliżone do Układu Europejskiego i przewiduje 
stopniowe wycofanie barier taryfowych i pozataryfowych w obrocie 
handlowym oraz przejściowe zachowanie możliwości działań ochronnych. 
Strefa wolnego handlu dla produktów przemysłowych wina być stworzona 
w ciągu 8 lat, w obszarze produktów rolnych umowa pozwala na 
stopniowe obniżenie ceł w ramach określonych kontyngentów w ciągu 5 
lat. Dalsze ułatwienia w handlu na kolejne 3 lata mają być negocjowane 
później. Chociaż umowa ma charakter wielostronny, rodzaj i zakres 
udzielonych koncesji przyznawanych na zasadzie symetrii ogólnej 
(z Węgrami) lub sektorowej (z Czechami i Słowacją) był ustalony 
dwustronnie między poszczególnymi krajami. Ponieważ wszystkie kraje tej 
grupy stosują politykę ochrony własnego rolnictwa poprzez system ceł, 
opłat wyrównawczych i kontygentów importowych, porozumienie w 
sprawie obrotów produktami rolniczymi było dość trudne a jego zakres 
niewielki. Jednak na spotkaniu premierów krajów CEFTA we wrześniu 
1995 r. w Brnie postanowiono przyspieszyć procesy integracji środkowo- 
-europejskiej także w sferze obrotów rolnych. Od 1 stycznia 1996 r. cła 
na towary rolne mają być zmniejszone o 50%, a rok później całkowicie 
zlikwidowane. Z tej ogólnej liberalizacji wyodrębnia się jednak grupę 
towarów wrażliwych, gdzie redukcja ceł i zwiększenie kwot importowych 
będzie rozłożone na dłuższy okres. Utworzenie strefy wolnego handlu 
produktami rolniczymi na obszarze pięciu krajów (na spotkaniu premierów 
w Brnie do CEFTY została przyjęta także Słowenia), gdzie zamieszkuje 
około 70 min ludności może mieć istotne, jeśli nie rewolucyjne, znaczenie, 
nie tylko dla integracji środkowoeuropejskiej, ale także może stanowić 
ważny krok na drodze do integracji ogólno europejskiej.

Demonopolizacja handlu zagranicznego na początku 1990 r. prowadziła 
do powstania wielu małych firm handlowych, które w początkowym 
okresie doprowadziły do zwiększenia obrotów na rynkach zachodnich. 
Względne zmniejszenie znaczenia dwustronnych układów handlowych i 
dużych firm państwowych w handlu osłabiło kontakty handlowe z krajami 
rozwijającymi się i przeżywającymi trudności ekonomiczne okresu 
transformacji, krajami wchodzącymi w skład byłego ZSRR.

Począwszy od 1991 r. Polska oraz kraje wchodzące w skład byłego 
ZSRR zgodziły się prowadzić handel w walutach wymienialnych na
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podstawie cen światowych oraz zawiesić stosowanie kwot ilościowych 
w handlu. Brak twardej waluty w tych krajach prowadził do rozwoju 
transakcjł barterowych. Z biegiem czasu handel z krajami zachodnimi 
stawał się coraz trudniejszy, a poprawiały się stosunki handlowe z krajami 
Europy Wschodniej. Pomocne w pewnym stopniu były tu kredyty i inna 
pomoc udzielona Rosji przez UE {tzw. porozumienie trójkątne). Gdy 
eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów EWG w latach 1989 - 
1995 wykazywał lekką tendencję spadkową, to eksport do krajów 
wschodnio-europejskich rozwijał się dynamicznie (wzrost 4-5 krotny), 
osiągając w 1994 r. poziom 581 min dolarów przy eksporcie do UE 
wynoszącym 1 054 min dolarów. Utrzymanie i rozwijanie tego kierunku 
w handlu zagranicznym produktami rolniczymi Polski nie powinno być 
zaniedbane mimo postępów integracji z Europą Zachodnią. Można 
przypuszczać, że w okresie najbliższych 5 - 10 lat rynek ten będzie 
zwiększał swoją chłonność na import żywności i surowców rolnych. Nie 
jest także słuszne zaniedbywanie kontaktów handlowych, w tym obrotu 
rolniczego, z krajami rozwijającymi się a zwłaszcza z krajami Bliskiego 
Wschodu i Azji.

3. Z chwilą podjęcia reformy rynkowej w 1990 r. Polska zgłosiła prośbę o 
przystąpienie do GATT i ofertę uczestnictwa w wielostronnych 
negocjacjach handlowych Rundy Urugwajskiej. Swoją ofertę taryfową 
zgodną ze standardowymi zasadami złożyła w listopadzie 1993 r., która 
po negocjacjach została zaakceptowana. W kwietniu 1994 r. Polska 
podpisała dokument końcowy Rundy Urugwajskiej GATT oraz deklarację 
o utworzeniu Światowej Organizacji Handlu. Tym samym kraj miał stać się 
członkiem ŚOH (angielski odpowiednik - WTO) od 1 stycznia 1993 r. Ze 
względu na procedurę ratyfikacyjną nową taryfę celną, odpowiadającą 
postanowieniom Układu Końcowego GATT i zobowiązaniom Polski, 
wprowadzono z dniem 1 lipca 1995 r.

Akt końcowy Rundy Urugwajskiej obejmuje pakiet środków mających 
na celu obniżenie ochrony wewnętrznego rynku rolnego i tym samym 
liberalizację handlu w skali światowej. Na pakiet ten składają się cztery 
elementy: porozumienie rolne, zobowiązanie i koncesje członków w 
zakresie dostępu do rynku, środków wsparcia krajowego i subsydiów 
eksportowych, porozumienie w sprawie środków sanitarnych i 
fitosanitarnych i decyzje o krajach słabo rozwiniętych, importujących
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żywność.
Układ przewiduje zniesienie wszelkich pozataryfowych instrumentów 

ochrony rynku, m.in. opłat wyrównawczych i przeliczenie ich na normalne 
cła. Na towary objęte opłatami wyznaczono kontyngenty celne, o stawce 
celnej nie zawierającej opłaty wyrównawczej. Import poza kontyngentem 
będzie obłożony wyższą stawką celną od obecnej o ekwiwalent opłaty 
wyrównawczej. Nadal jednak cło będzie niższe od maksymalnego pułapu 
dopuszczalnego przez Układ GATT. Średnie ważone stawki celne na 
artykuły rolne wg szacunków Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z 
Zagranicą na początku 1995 r. wynosiły 19,5%. Zostaną one podniesione 
średnio o 3,8 punkta procentowego do wysokości 23,3%.

Po taryfikacji pułapy tzw. związanych przez Układ stawek celnych będą 
zmniejszane do roku 2000 średnio o 3,7% przy minimalnej redukcji dla 
każdego produktu o 15%. W praktyce dominująca część towarów nie 
będzie objęta redukcją ceł. W 1994 r. grupa ta stanowiła 45% importu 
rolno-spożywczego (w tym 49% importu z krajów Unii). W grupie tej 
znajdują się m.in. zboża, owoce, warzywa, niektóre tłuszcze roślinne, 
masło, wyroby czekoladowe.

Zmniejszeniem ceł zostanie objęta grupa towarów stanowiących w 
1994 r. 36% ogólnego polskiego importu rolno-spożywczego (w tym 
33% importu z Unii Europejskiej). W grupie tej znalazły się takie produkty, 
jak makuchy, kawa, herbata, orzechy nie produkowane w kraju, bawełna, 
melony i arbuzy. Jednocześnie została wyodrębniona grupa uznana za 
szczególnie wrażliwą, dla której zwiększa się stopień ochrony i podwyższa 
poziom stawek celnych. Dotyczy to m.in, mięsa wołowego, niektórych 
przetworów spożywczych, drożdży, sosów i alkoholi, tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. W 1994 r. grupa ta stanowiła średnio 19% importu rołno- 
-spożywczego (18% z Unii Europejskiej).

Stopniowo będzie obniżane cło na uzgodnione towary przetworzone 
(64 produkty w  obrocie z UE), które były instrumentem ochrony 
krajowego przemysłu państwowego. Zostały jednak zachowane klauzule 
zabezpieczające, pozwalające na zwiększenie ochrony celnej w przypadku 
stwierdzenia, że dany produkt jest importowany po cenie niższej od 
ustalonego progu (średnia cena tego produktu w imporcie) bądź w 
przypadku zwiększenia wolumenu importu ponad tradycyjną wielkość 
przywozu.
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Porozumienia rolne przyznają też ilościowe i jakościowe wymagania 
dotyczące zmniejszenia wydatków budżetowych na subsydiowanie 
importu artykułów rolno-spożywczych. W ciągu 6 lat poczynając od 
1995 r., ilość produktów objętych subsydiami eksportowymi ma być 
zmniejszona o 21 % w stosunku do średniego poziomu z lat 1986 - 1990, 
a dozwolone wydatki budżetowe na subsydia mają być zmniejszone o 
36%. W Polsce możliwe będzie utrzymanie pewnego poziomu 
subsydiowania eksportu przetworzonych owoców i warzyw, przetworów 
mięsnych i świeżego mięsa. Bardzo ograniczone będą możliwości wsparcia 
eksportu ziemniaków i przetworów ziemniaczanych, rzepaku, świeżych 
owoców i warzyw oraz cukru. Eksport takich produktów, jak zboża, sery, 
jaja może odbywać się bez jakiegokolwiek wsparcia budżetowego.

Podpisanie przez Polskę aktu końcowego Rundy Urugwajskiej GATT i 
przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu stwarza możliwość 
korzystania z efektów ogólnoświatowej liberalizacji handlu rolnego. Układ 
GATT ma niejako charakter nadrzędny nad Układem Stowarzyszeniowym 
z Unią Europejską. Faktycznie porozumienie GATT drastycznie osłabiło, a 
w niektórych przypadkach nawet likwiduje preferencje udzielone przez 
Unię Europejską krajom Europy Środkowo-Wschodniej poprzez Układ 
Stowarzyszeniowy.

Można domniemywać, że przedstawione wcześniej założenia polityki 
społeczno - gospodarczej w rolnictwie konsumują podstawowe przesłanki 
wynikające z wszelkich umów międzynarodowych, ostatnio zawartych. 
Najistotniejsze jest dążenie do integracji z Unią Europejską, w której dokonują 
się dość zasadnicze przemiany w polityce rolnej, idące w kierunku 
ograniczenia protekcjonizmu państwowego wobec rolnictwa. Kraje 
wchodzące w skład Unii przeznaczają nadal zbyt duże sumy pieniężne ze 
wspólnego budżetu, aby można było ten protekcjonizm na dłużej utrzymać. 
Wybiegając więc wprzód do 2000 r., tzn. do okresu, w którym Polska może 
się stać członkiem Unii Europejskiej, rodzi się wiele pytań takich jak:

- jak daleko będą przeprowadzone w Unii reformy wspólnej polityki rolnej, 
czyli inaczej, jaka będzie wtedy wspólna polityka rolna, którą Polska musi 
zaakceptować, bądź do której, już po przyjęciu, będzie się musiała 
dostosować?

- jak należy kształtować dalszą politykę rolną Polski w pozostałym jeszcze 
okresie dochodzenia do członkowstwa w Unii?
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* jakie będą ekonomiczne i społeczne skutki alternatywnych rozwiązań w
polityce integracyjnej?

Jakkolwiek nie ma pewnych i klarownych odpowiedzi ria te pytania, to 
jednak pewne jest, że nadrzędne się stają wymogi Aktu Końcowego Rundy 
Urugwajskiej GATT zobowiązujące wszystkich zainteresowanych, w tym 
Urnę Europejską, do obniżenie poziomu ceł i subsydiowania rolnictwa. Pewne 
jest również, że występuje pilna konieczność redukowania kosztów 
budżetowych. Można przewidzieć, że najwięcej kłopotów i trudności 
spowoduje ograniczanie (czy rezygnacja) dopłat do eksportu (np. wołowiny).

6. Kierunki, metody i podmioty polityki rolnej w Polsce

Wypada na zakończenie przedstawić krótko kierunki działań instytucji 
realizujących przyjętą politykę rolną i instrumenty oddziaływania na 
rolnictwo. W tworzeniu i w realizacji polityki rolnej współuczestniczy wiele 
ośrodków, a nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, a więc kierownictwa 
województw, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Rynku 
Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wszystkie ich 
regionalne oddziały, jak również większość ministerstw i urzędów 
centralnych. Do MRiGŻ należy koordynacja wszelkich prac i współpraca z 
wszelkimi ośrodkami, w tym z samorządami producentów. Ważną rolę 
odgrywają środki budżetowe, które dopiero na 1996 r. znacząco się 
powiększyły, chociaż ciągle nie pokrywają wielu potrzeb. Głównymi 
kierunkami zasilania budżetowego są: regulacja rynkowa, ochrona krajowego 
rynku artykułów rolno-spożywczych, upadających podmiotów gospodarczych 
oraz rozwój badań, doradztwa i oświaty rolniczej.

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (styczeń 
1994 r.) ma na celu stymulowanie procesów przekształceń strukturalnych w 
rolnictwie i w przetwórstwie, wspieranie gospodarstw nowo powstających 
i pomaganie w modernizacji gospodarstw już istniejących, jak również 
produkcyjnego i usługowego otoczenia rolnictwa. Głównym celem jest 
zwiększenie ekonomicznej efektywności produkcji rolniczej. Agencja Rynku 
Rolnego jako główne zadanie przyjęła stabilizowanie podstawowych rynków 
rolnych. Jej działanie było ukazane w przeglądzie głównych rynków 
produktów roślinnych i zwierzęcych. W zakresie nauki, oświaty i doradztwa
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rolniczego główny nurt prac polegać ma na stworzeniu spójnego systemu 
upowszechnienia zdobyczy naukowych - światowych i krajowych - i 
doprowadzenie ich do producenta. Wymagana będzie integracja polityki rolnej 
i ochrony środowiska w celu ograniczenia rolniczych źródeł zanieczyszczeń. 
Odbudowana być powinna autentyczna spółdzielczość w rolnictwie. Dużo 
uwagi będzie poświęcone promocji eksportu rolno - spożywczego, przy 
wykorzystaniu możliwości płynących z omówionych umów między
narodowych.

7. Próba podsumowania

Można odnieść wrażenie, że nadal nie wiemy wielu rzeczy, nadal nie 
potrafimy określić, jaki będzie model polskiego rolnictwa, jaka ma być 
struktura agrarna, jak duża część społeczeństwa znajdzie zatrudnienie w 
rolnictwie? I dalej, jakie produkty powinny być domeną polskiej produkcji 
rolnej? Następnie, co byłoby lepsze dla polskiego rolnictwa, wcześniejsze, 
czy późniejsze wejście do Unii Europejskiej? A nade wszystko, jaki powinien 
być rzeczywisty cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa, cel, który 
powinien być realizowany nie w krótkim, czy średnim okresie (2000 r.), ale 
w okresie dłuższym, jednego, czy nawet dwóch pokoleń. Jeśli byśmy potrafili 
taki cel zarysować, to jemu właśnie powinna być podporządkowana polska 
polityka rolna na przełomie tysiącleci.

Wydaje się, że można taki cel sprecyzować, a być nim powinno dążenie 
do trwałego osiągania bezpieczeństwa żywnościowego narodu. To przecież 
jest i powinno być głównym zadaniem rolnictwa dzisiaj i w przyszłości. 
Wszelkie problemy na drodze do osiągania tego celu powinny być 
rozwiązywane na bieżąco, w codziennym działaniu. Tu wchodzić powinno 
określenie tempa rozwoju produkcji rolniczej, jej struktura i jakość, 
kształtowanie dochodów i materialnych warunków producentów rolnych, 
obniżanie kosztów wytwarzania i osiąganie wysokiej opłacalności produkcji 
i wiele jeszcze innych problemów.

i
Gdyby przyjąć taki cel strategiczny, tempo i warunki wchodzenia Polski 

do Unii Europejskiej byłyby także jednym z bieżących problemów do 
rozwiązania.
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S U M M  A R  Y

The book consists of six chapters. The first contains an overview of the 
economic situation of Polish farmers in 1989 - 1995, this means in the 
course of the transformation period. This situation worsened in 1990 -92 and 
has been improving sińce 1993. The second chapter is devoted to the main 
plant markets of cereals, potatoes, sugar, fruits and vegetables and also of 
rape. The information is given on sawn acreage, yields, output, prices, 
productive utiłization, consumption, export and import and so on. Chapter 
third informs on the situation in the animal production. Therefore the markets 
of meat, milk, chicken and eggs are described. The information is also given 
on the number of heads of pigs, cattle, sheep and chicken, on output, 
marketable production, prices for farmers and retail prices, as well as foreign 
trade turnover, the consumption of meat, milk, eggs and their products and 
so on. During the transformation period the purchases of means of 
production and services by the farmers diminished very much. This process 
is described in chapter four. The chapter five is devoted to the foreign trade 
of raw agricultural products and food. The foreign agricultural trade has been 
rather limited and in the last years the balance was negative. As it is known, 
Poland intends to participate with the European Union and therefore some 
preparations have to be done in order to reach this goal. The subject of 
agricultural poiice is therefore discussed in the last chapter six.
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