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Pozna  

Znaczenie us ug w rolnictwie polskim i niemieckim  

Sense of services in the agriculture of Poland and Germany  

Synopsis. W artykule podj to prób  przedstawienia znaczenia us ug w rolnictwie polskim i 

niemieckim na tle rolnictwa w UE-27. Badanie przeprowadzono w oparciu o Rachunki Ekonomiczne 

dla Rolnictwa. Analiz  obj to us ugi rolnicze, weterynaryjne oraz po rednictwa finansowego. 

Zidentyfikowano ich udzia  w zu yciu po rednim, a tak e warto  poszczególnych grup us ug w 

przeliczeniu na 1 ha UR oraz us ugoch onno  produkcji rolniczej w latach 1999-2009. Wykazano, e 

wyst puje zauwa alna ró nica pomi dzy znaczeniem tych us ug w Polsce i w Niemczech. 

S owa kluczowe: rolnictwo, zu ycie po rednie, us ugi rolnicze, us ugi weterynaryjne, us ugi 

po rednictwa finansowego, us ugoch onno . 

Abstract. The aim of the paper was to assess the role of services in Polish and German agriculture in 

comparison with that in the other EU countries. The analysis was based on the Economic Accounts for 

Agriculture. The research covered agricultural services, veterinary expenses and financial 

intermediation services. Their share in intermediate consumption, value of the studied services per one 

hectare of agricultural land, as well as services absorbency of agricultural production in 1999-2009 

were evaluated. It was proved that significant difference between the role of these services in Poland 

and Germany existed. 

Key words: agriculture, intermediate consumption, agricultural services, veterinary expenses, 

financial intermediation services, services absorbency. 

Wst p 

Jednym z wa niejszych wyznaczników rozwoju spo eczno-gospodarczego jest wzrost 

znaczenia us ug, rozumiany jako prawid owo  ekonomiczna oraz wska nik zmian 

spo ecznych i cywilizacyjnych [Ko odziejczak i in. 2009]. Mo na stwierdzi , e wielko  

udzia u us ug w tworzeniu PKB wiadczy o rozwoju gospodarki oraz, po rednio, o 

poziomie ycia mieszka ców kraju. Stopie  nasycenia us ugami oraz wielko  bogactwa 

spo ecze stw generowana przez dzia alno  us ugow  wynikaj  ze struktury sektorowej 

gospodarki i s  konsekwencj  jej kondycji oraz kierunków rozwoju w przesz o ci. W 

pa stwach, w których istnia y gospodarki centralnie planowane, prywatna dzia alno  

us ugowa by a s abo rozwini ta. Jak podaje Flejterski i in. [2005] „gospodarka 

socjalistyczna pozostawi a po sobie spu cizn  w postaci niskiego poziomu us ug, co by o 

konsekwencj  preferowania produkcji materialnej w nak adach inwestycyjnych i 

zaopatrzeniu materia owym, nadmiernej centralizacji zarz dzania, niew a ciwego systemu 

                                                 
1 Dr, e-mail: malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl. 
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oceny dzia alno ci us ugowej i hamowania rozwoju sektora nieuspo ecznionego”. Okres 

transformacji oraz pó niejsza integracja z Uni  Europejsk  wp yn y korzystnie na rozwój 

poszczególnych form dzia alno ci us ugowej. Mo na przypuszcza , e czynniki te b d  

prawdopodobnie nadal przyspiesza y tempo rozwoju us ug oraz zwi ksza y ich udzia  w 

polskiej gospodarce. Wymienione powy ej tendencje dotycz  równie  znaczenia sektora 

us ug w rolnictwie, przy czym konieczne jest w tym przypadku uwzgl dnienie jego 

specyficznych uwarunkowa  produkcyjnych, ekonomicznych, spo ecznych i politycznych. 

Pomi dzy pa stwami s abiej rozwini tymi a silnymi gospodarkami pa stw Europy 

Zachodniej mo na zauwa y  istotne ró nice dotycz ce warto ci wska ników 

charakteryzuj cych us ugi w rolnictwie. Celowe wydaje si  zatem przeanalizowanie zmian 

jakie wyst powa y w zakresie roli sektora us ug w rolnictwie u przedstawicieli tych grup 

pa stw. 

W podj tym badaniu skupiono si  zw aszcza na porównaniu udzia u us ug rolniczych2, 

weterynaryjnych3 i po rednictwa finansowego (FISIM)4 w ca o ci nak adów materia owo-

pieni nych na produkcj  oraz na warto ci poszczególnych grup us ug w przeliczeniu na 1 

ha i na us ugoch onno ci5 produkcji rolniczej. Ponadto zbadano ró nice wyst puj ce w tym 

zakresie pomi dzy rolnictwem Polski (jako pa stwa s abiej rozwini tego) i Niemiec 

(wysoko rozwini tego pa stwa Europy Zachodniej) na tle ca ej Unii Europejskiej. Jak 

podaje Tomczak [2000], istniej  uniwersalne cie ki rozwoju dla rolnictwa. Istotne zatem 

wydaje si  by  przytoczenie porównania rozwini tego rolnictwa niemieckiego ze 

znajduj cym si  we wcze niejszym w stosunku do niego stadium rozwoju rolnictwem 

polskim. 
W zakresie czasowym analiza obejmuje lata 1999-2009. W badaniach wykorzystano 

dane statystyczne pochodz ce z Urz du Statystycznego Wspólnot Europejskich, 

opracowania Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER)6, oraz publikacje dotycz ce 

przedmiotu analizy. 

Znaczenie us ug w rolnictwie 

Przemiany spo eczno-gospodarcze oraz zmieniaj ce si  uwarunkowania prowadzenia 

produkcji rolniczej w pierwszej kolejno ci wywo uj  potrzeb  korzystania z us ug, a w 

                                                 
2 Us ugi rolnicze stanowi najem maszyn i wyposa enia z odpowiedni  robocizn  [Rozporz dzenie… 2004]. 
3 W koszt us ug weterynaryjnych wchodz  te  koszty lekarstw, które fakturowane s  niezale nie od op at 

weterynarza oraz koszty weterynaryjne, w sk ad których wchodz  lekarstwa podane bezpo rednio przez s u b  

weterynaryjn  i uj te cznie z jego op at  [Rozporz dzenie… 2004].  
4 FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) to us ugi po rednictwa finansowego mierzone 

po rednio, stanowi  us ugi finansowe, za które op aty pobierane s  w sposób po redni, wynikaj cy z ró nic 

oprocentowania kredytów i depozytów, a nie bezpo redni (np. jako prowizja). FISIM obliczany jest wy cznie od 

po yczek udzielonych i depozytów przyj tych przez po redników finansowych [Notatka… 2005]. 
5 Mierzona warto ci  nak adów poszczególnych grup us ug na 1000 euro warto ci produkcji rolniczej. 
6 Identyczny system obliczania RER we wszystkich pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej umo liwia 

porównywanie wyników ca ego sektora rolnego. W Polsce RER sporz dzane s  w oparciu o dane 

makroekonomiczne gromadzone na potrzeby rachunków narodowych, przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki ywno ciowej-PIB przy wspó pracy z G ównym Urz dem Statystycznym [Kali ska i Wrzaszcz 

2006]. 
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drugiej tworz  warunki do podejmowania dzia a  maj cych na celu rozwini cie, a 

nast pnie rozpowszechnienie dzia alno ci us ugowej, tak e w sektorze rolnym. Zarówno w 

Polsce, Niemczech, jak i w UE-27 najwy szy udzia  us ug ogó em w zu yciu po rednim 

odnotowano w latach 2002-2006, nast pnie odsetek ten sukcesywnie zmniejsza  si , aby w 

2009 roku ponownie wzrosn  do odpowiednio 6%, 10% i 12% (tab. 1). Nale y jednak 

zwróci  uwag  na to, e warto ci bezwzgl dne poszczególnych grup us ug w przeliczeniu 

na 1 ha UR w ca ym okresie systematycznie ros y (wyj tek stanowi  us ugi po rednictwa 

finansowego w rolnictwie niemieckim) (tab. 2). Najwi ksze znaczenie w strukturze zu ycia 

po redniego mia y us ugi rolnicze, a nast pnie us ugi weterynaryjne i us ugi po rednictwa 

finansowego. W latach 1999-2009 udzia  us ug rolniczych i weterynaryjnych w zu yciu 

po rednim zarówno w rolnictwie polskim, jak i niemieckim wzrasta . W przypadku us ug 

po rednictwa finansowego, w Polsce ich udzia  zwi ksza  si , natomiast w Niemczech od 

2005 roku sukcesywnie mala  (tab. 1).  

Tabela 1. Udzia  us ug rolniczych, weterynaryjnych i po rednictwa finansowego w zu yciu po rednim w latach 

1999-2009, % 

Table 1. Share of agricultural services, veterinary expenses and financial intermediation services in the 

intermediate consumption in 1999-2009, % 

Us ugi rolnicze Us ugi weterynaryjne 
Us ugi po rednictwa 

finansowegoa 
Razem udzia  us ug 

Rok 

UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska 

1999 6,8 4,7 3,9 2,7 2,4 1,0 2,3 2,5 0,8 11,9 9,6 5,7 

2000 6,8 5,0 3,8 2,7 2,4 1,0 2,0 2,1 0,7 11,6 9,5 5,5 

2001 6,8 5,4 3,9 2,7 2,6 1,1 2,1 2,4 1,2 11,5 10,4 6,1 

2002 7,1 5,5 4,5 2,8 2,6 1,2 2,2 2,5 0,9 12,1 10,5 6,6 

2003 7,0 5,5 4,5 2,9 2,7 1,2 2,3 2,7 0,7 12,2 10,9 6,4 

2004 7,1 5,8 4,0 2,9 2,9 1,2 2,2 2,7 0,8 12,1 11,4 6,0 

2005 7,3 5,9 4,1 2,9 2,8 1,3 2,2 2,2 0,9 12,4 10,9 6,4 

2006 7,4 5,7 4,3 2,9 2,7 1,3 1,9 2,0 0,9 12,1 10,4 6,5 

2007 6,8 5,5 3,6 2,8 2,6 1,1 1,6 1,6 1,1 11,2 9,7 5,8 

2008 6,4 5,1 3,6 2,7 2,4 1,0 1,4 1,4 1,0 10,5 9,0 5,7 

2009 7,2 6,1 4,1 3,0 2,8 1,1 1,8 1,6 1,0 11,9 10,4 6,3 

aUE27 w 1999 bez Bu garii, Cypru, Hiszpanii, Holandii, Malty, Rumunii i S owacji; w 2000 bez Bu garii, Cypru, 

Holandii, Malty, Rumunii i S owacji; w 2001-2003 bez Bu garii, Cypru, Malty, Rumunii i S owacji; w 2004 bez 

Bu garii, Malty i S owacji; w 2005 i 2007 bez Bu garii i Malty; w 2006 bez Malty; w 2008-2009 bez Bu garii, 

Malty i W gier. 

ród o: [Eurostat…2010]. 

Zdecydowanie najwy sza warto  poszczególnych grup us ug w przeliczeniu na 1 ha 

u ytków rolnych (UR) w 2009 roku wyst powa a w Niemczech. W przypadku us ug 

rolniczych by a o 30%  wy sza ni  rednio w UE-27, us ug weterynaryjnych prawie o 50% 

wy sza, a us ug po rednictwa finansowego o 40% wy sza. W badanym okresie warto  

us ug rolniczych na 1 ha UR w Polsce wzros a z 14 euro w 1999 roku do 28,3 euro w  2009 

roku, w Niemczech z 70,2 euro do 107,3 euro, natomiast rednio w krajach UE-27 z 55,2 

euro do 81,7 euro. Jednocze nie w 2009 roku warto  us ug rolniczych na 1 ha UR w 
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Polsce by a 3,8 razy ni sza ni  w Niemczech i 2,9 razy ni sza ni  w UE-27. Warto  us ug 

weterynaryjnych na 1 ha UR w Polsce w 1999 roku wynosi a 3,7 euro, natomiast w 2009 

roku by a ju  dwukrotnie wy sza i wynios a 7,8 euro (by a jednak 6-krotnie ni sza ni  w 

Niemczech i 4-krotnie ni sza ni  rednio w UE-27). W Niemczech warto  us ug 

weterynaryjnych na 1 ha UR wzros a z 35,7 euro w 1999 roku do 49,4 euro (tab. 2). W 

latach 1999-2009 w Niemczech udzia  us ug rolniczych i weterynaryjnych zwi ksza  si , 

odpowiednio z 4,7% do 6,1% oraz z 2,4% do 2,8% warto ci zu ycia po redniego ogó em, 

natomiast udzia  us ug po rednictwa finansowego zmniejsza  si  z 2,5% do 1,6%. W Polsce 

w badanym okresie us ugi rolnicze stanowi y oko o 4%, a weterynaryjne i po rednictwa 

finansowego po 1% zu ycia po redniego, bez wyra nej tendencji malej cej lub rosn cej. 

Dla porównania redni udzia  us ug rolniczych, weterynaryjnych i po rednictwa 

finansowego w zu yciu po rednim UE-27 wynosi  odpowiednio 7%, 3% i 2%. Równie 

du e ró nice pomi dzy analizowanymi pa stwami wyst puj  w odniesieniu do warto ci 

us ug po rednictwa finansowego na 1 ha UR. W Polsce ich warto  zwi kszy a si  2,4 razy 

z 3 euro w 1999 roku do 7,2 euro w 2009 roku, przy czym najwi kszy wzrost odnotowano 

po 2004 roku. W Niemczech natomiast warto  us ug po rednictwa finansowego na 1 ha 

UR zmniejszy a si  z 36,7 euro do 28,5 euro, czyli o 30%. Warto  ich wzrasta a do 2004 

roku, natomiast od 2005 roku sukcesywnie mala a. Podobnie wygl da a sytuacja w UE-27, 

przy czym rok 2009 by  pierwszym po 2004 roku, kiedy to odnotowano wzrost warto ci 

us ug po rednictwa finansowego na 1 ha UR w stosunku do roku poprzedniego.  

Tabela 2. Warto  us ug rolniczych, weterynaryjnych i po rednictwa finansowego na 1 ha UR w latach 1999-

2009, euro 

Table 2. Value of agricultural services, veterinary expenses and financial intermediation services per 1 hectare 

of agricultural land in 1999-2009, euro 

Us ugi rolnicze Us ugi weterynaryjne 
Us ugi po rednictwa 

finansowegoa Lata 

UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska 

1999 55,2 70,2 14,0 22,1 35,7 3,7 18,4 36,7 3,0 

2000 59,4 74,4 16,4 23,7 36,6 4,3 17,3 32,2 3,0 

2001 62,1 79,2 19,2 24,4 38,1 5,2 18,9 36,1 5,7 

2002 65,9 82,8 22,6 25,8 39,4 6,0 20,5 37,4 4,4 

2003 65,2 83,5 21,3 26,6 41,6 5,7 21,4 40,7 3,4 

2004 69,4 86,9 20,8 28,0 43,2 6,1 21,6 41,0 4,2 

2005 71,7 90,2 23,2 28,6 42,6 7,4 21,2 33,8 5,3 

2006 74,8 91,9 25,8 29,3 43,4 8,0 19,0 31,6 5,4 

2007 76,0 97,9 26,1 30,9 46,4 7,9 18,0 29,1 8,2 

2008 82,0 104,2 32,4 34,2 49,1 9,2 17,3 28,5 8,8 

2009 81,7 107,3 28,3 33,7 49,4 7,8 20,4 28,5 7,2 

aUE27 w 1999 bez Bu garii, Cypru, Hiszpanii, Holandii, Malty, Rumunii i S owacji; w 2000 bez Bu garii, Cypru, 

Holandii, Malty, Rumunii i S owacji; w 2001-2003 bez Bu garii, Cypru, Malty, Rumunii i S owacji; w 2004 bez 

Bu garii, Malty  

ród o: [Eurostat…2000-2010]. 
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Wysoki udzia  us ug rolniczych w Niemczech wynika z popularno ci form 

zespo owego u ytkowania maszyn, które przyczyniaj  si  nie tylko do zmniejszenia 

nak adów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji maszyn, ale przede wszystkim do 

wykorzystania powstaj cych dzi ki wspó pracy wolnych zasobów kapita u i pracy w asnej. 

W Niemczech dosz o do wyra nego zmniejszenia znaczenia nieformalnej pomocy 

s siedzkiej na rzecz spó ek maszynowych i profesjonalnych przedsi biorstw us ug 

maszynowych, co szczególnie dotyczy tych procesów produkcyjnych, w których stosowane 

s  specjalistyczne maszyny [Chmielecki 2006]. Zupe nie odmiennie kszta towa a si  

sytuacja w rolnictwie polskim, gdzie park maszynowy b d cy w posiadaniu rolników jest 

przestarza y technicznie i technologicznie, natomiast jak wynika z bada  Szuka [2006] 

rolnicy nie chcieli przekona  si  do innych, alternatywnych form u ytkowania sprz tu 

rolniczego, takich jak zespo owe u ytkowanie maszyn, us ugi mi dzys siedzkie czy us ugi 

specjalistyczne (co wynika  mo e z zasz o ci historycznych zwi zanych z zakorzenionym 

od dziesi cioleci w wiadomo ci w a cicieli gospodarstw indywidualnych oporem przed 

kolektywizacj , rozumian  jako wspólne posiadanie rodków produkcji, a w przesz o ci 

obaw  przed ich utrat  na rzecz spó dzielni lub pa stwa). St d w Polsce niska warto  

us ug rolniczych na 1 ha UR oraz niewielki ich odsetek w zu yciu po rednim. 

Uwzgl dniaj c wci  jeszcze istniej ce rozdrobnienie obszarowe gospodarstw i ich 

niewielk  si  ekonomiczn  mo na przypuszcza , e gospodarstwa, których grunty nie 

zostan  przej te przez wi ksze i silniejsze ekonomicznie gospodarstwa, b d  zmuszone do 

korzystania z us ug ze wzgl du na brak rodków na odnowienie parku maszynowego oraz 

zbyt wysokie koszty napraw i eksploatacji przestarza ych maszyn i urz dze . Op acalno  

produkcji ro linnej zale y w coraz wi kszym stopniu od zmniejszania nieefektywnych 

nak adów, zw aszcza pracy, co nie jest mo liwe bez zastosowania bardziej nowoczesnych i 

wydajnych maszyn, niedost pnych ze wzgl du na wysok  cen  zakupu dla wi kszo ci 

ma ych i rednich gospodarstw. Równie  gospodarstwa du e i silne ekonomicznie mog  

rozwa a  korzystanie z us ug w tym zakresie, przy czym w tym przypadku decyduj ce 

znaczenie b dzie mia o porównanie kosztów eksploatacji maszyn w asnych i 

udost pnianych przez podmioty zewn trzne. Ponadto, akcesja Polski do UE zmusza 

gospodarstwa do wdro enia nowych jako ciowo procedur produkcji, zw aszcza zwierz cej, 

co nie jest mo liwe bez korzystania z us ug (np. w przypadku produkcji mleka, konieczne 

jest korzystanie z us ug weterynaryjnych, us ug w zakresie obs ugi urz dze  do 

przechowywania i sch adzania mleka i innych us ug). Poniewa  proces dostosowywania do 

standardów Unii Europejskiej w polskim rolnictwie nie zosta  zako czony7, mo na 

przypuszcza , e znaczenie us ug b dzie w nim nadal wzrasta , co znajdzie wyraz w 

                                                 
7 Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieni a sposób wsparcia rolnictwa w krajach Unii 

Europejskiej. Wi kszo  dotychczasowych p atno ci bezpo rednich zosta a zast piona tzw. P atno ci  Jednolit  

(SPS), która jest oddzielona od struktury i wielko ci produkcji. Wprowadzany jest tzw. system cross-compliance, 

czyli wymogi wzajemnej zgodno ci, który uzale nia dop aty bezpo rednie dla rolników od spe nienia wymogów 

dotycz cych zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochron  rodowiska, wymogów podstawowych dotycz cych 

ochrony rodowiska naturalnego oraz identyfikacji i rejestracji zwierz t (obszar A), nast pnie zdrowia 

publicznego, zdrowia zwierz t i zdrowotno ci ro lin (obszar B) i dobrostanu zwierz t (obszar C).  W pa stwach 

UE-15 system cross-compliance wdra any by  stopniowo w latach 2005, 2006 i 2007, natomiast nowe pa stwa 

cz onkowskie wprowadzaj  system w trzech etapach: obszar A zosta  wdro ony od 1 stycznia 2009 roku, obszar B 

wdra any b dzie od 2011 roku, a obszar C od 2013 roku [Rozporz dzenie… 2003]. 
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zwi kszaniu si  warto ci wytwarzanych us ug i ich udzia u w ogólnej warto ci us ug w 

rolnictwie Wspólnoty.      

Wska nik us ugoch onno ci informuje o obci eniu warto ci produkcji rolniczej 

kosztami zakupu us ug, które s  niezb dne do prowadzenia dzia alno ci. Najwy sz  

us ugoch onno ci  w zakresie wszystkich badanych grup us ug charakteryzowa o si  

rolnictwo niemieckie. W badanym okresie w Niemczech  warto  us ug rolniczych na 1000 

euro warto ci produkcji rolniczej wzros a 1,4 razy z 29,7 euro w 1999 roku do 42,5 euro w 

2009 roku. W Polsce wzrost by  mniej widoczny i aby w 1999 roku wytworzy  produkcj  

rolnicz  o warto ci 1000 euro potrzebny by  zakup us ug rolniczych o warto ci 24,3 euro, 

natomiast w 2009 roku 25,4 euro, podczas gdy rednia dla Unii Europejskiej w 1999 roku 

wynosi a 35,5 euro, a w 2009 roku prawie 44,7 euro (tab. 3). Równie niewielki wzrost 

us ugoch onno ci mo na by o zaobserwowa  w zakresie us ug weterynaryjnych, które w 

rolnictwie polskim zwi kszy y si  z 6,4 euro w 1999 roku do 7 euro w roku 2009. Wi kszy 

wzrost odnotowano zarówno w rolnictwie niemieckim (o 30%), jak i w unijnym (o oko o 

10%), a warto  ich wynios a w 2009 roku odpowiednio 19,6 euro i 18,4 euro. W Polsce 

najwi kszy wzrost us ugoch onno ci, o 30%, wyst pi  w zakresie us ug po rednictwa 

finansowego, których warto  zwi kszy a si  z 5,2 euro w 1999 roku do 6,4 euro w roku 

2009, natomiast w Niemczech us ugoch onno  zmniejszy a si  o 40%, z 15,5 euro do 11,3 

euro a w UE-27 z 11,9 euro do 11,1 euro w 2009 roku.  

Tabela 3. Us ugoch onno  produkcji rolniczej w latach 1999-2009, euro/1000 euro warto ci produkcji 

Table 3. Services absorbence of agricultural production in 1999-2009, euro/1000 euro of production value 

Us ugi rolnicze Us ugi weterynaryjne 
Us ugi po rednictwa 

finansowegoa Rok 

UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska UE27 Niemcy Polska 

1999 35,5 29,7 24,3 14,2 15,1 6,4 11,9 15,5 5,2 

2000 35,8 29,6 24,4 14,3 14,6 6,4 10,4 12,8 4,5 

2001 35,3 30,1 24,0 13,9 14,5 6,5 10,7 13,7 7,1 

2002 38,2 33,6 29,0 15,0 16,0 7,7 11,9 15,2 5,6 

2003 37,2 35,0 29,6 15,2 17,4 8,0 12,2 17,0 4,8 

2004 37,3 33,6 24,0 15,0 16,7 7,1 11,6 15,8 4,8 

2005 41,2 39,7 24,7 16,4 18,8 7,9 12,2 14,9 5,6 

2006 42,7 38,8 25,7 16,8 18,3 8,0 10,9 13,3 5,4 

2007 39,6 36,0 21,3 16,1 17,0 6,4 9,4 10,7 6,7 

2008 39,5 35,5 23,4 16,5 16,7 6,7 8,3 9,7 6,4 

2009 44,7 42,5 25,4 18,4 19,6 7,0 11,1 11,3 6,4 

a UE27 1999 bez Bu garii, Cypru, Hiszpanii, Holandii, Malty, Rumunii i S owacji; 2000 bez Bu garii, Cypru, 

Holandii, Malty, Rumunii i S owacji; 2001-2003 bez Bu garii, Cypru, Malty, Rumunii i S owacji; 2004 bez 

Bu garii, Malty i S owacji; 2005 i 2007 bez Bu garii i Malty; 2006 bez Malty; 2008-2009 bez Bu garii, Malty i 

W gier. 

ród o: [Eurostat… 2010]. 

Mo na zatem zauwa y , e w badanym okresie w rolnictwie polskim sukcesywnie 

zwi ksza  si  zarówno udzia  w strukturze zu ycia po redniego wszystkich analizowanych 
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grup us ug, warto  odpowiednich grup us ug w przeliczeniu na 1 ha UR, jak i 

us ugoch onno  produkcji rolniczej. W Niemczech zwi kszaniu si  udzia u us ug 

rolniczych i weterynaryjnych w strukturze zu ycia po redniego, ich warto ci na 1 ha UR 

oraz us ugoch onno ci produkcji rolniczej w tym zakresie towarzyszy o obni enie warto ci 

us ug po rednictwa finansowego, ich udzia u w zu yciu po rednim i us ugoch onno ci 

produkcji rolniczej. 

Podsumowanie 

W artykule podj to prób  przedstawienia znaczenia us ug w rolnictwie polskim i 

niemieckim na tle UE-27 w latach 1999-2009. W analizie uwzgl dniono us ugi rolnicze, 

weterynaryjne oraz us ugi po rednictwa finansowego. Wykazano, e wyst puje zauwa alna 

ró nica pomi dzy znaczeniem tych us ug w Polsce i w Niemczech.  

W latach 1999-2009 warto  us ug rolniczych i weterynaryjnych w przeliczeniu na 1 

ha UR, ich udzia  w strukturze zu ycia po redniego, jak równie  obci enie produkcji 

rolniczej kosztami zakupu tych grup us ug zwi ksza y si , zarówno w rolnictwie polskim, 

jak i niemieckim. W przypadku us ug po rednictwa finansowego w Polsce odnotowano 

wzrost ich warto ci na 1 ha UR i udzia u w zu yciu po rednim oraz us ugoch onno ci 

produkcji rolniczej, natomiast w Niemczech znaczenie tych us ug ulega o stopniowemu i 

systematycznemu zmniejszeniu. 

Mo na przypuszcza , e obserwowane tendencje s  zwi zane z wyst puj cym 

nasyceniem rynku niemieckiego oraz wci  rosn cym zapotrzebowaniem na us ugi w 

rolnictwie polskim, zwi zanym z jednej strony ze s abym rozwojem tego sektora w 

przesz o ci, a z drugiej z konieczno ci  dostosowania produkcji rolniczej (zw aszcza 

zwierz cej) do standardów Unii Europejskiej. Prawdopodobnie tendencje te b d  si  

utrwala , a  do osi gni cia wysokiego stopnia nasycenia us ugami w rolnictwie polskim, 

przy czym istotnym czynnikiem b dzie ekonomiczna op acalno  korzystania z us ug. 

Literatura 

Chmielecki R. [2006]: Die künftige Mechanisierung der polnischen Landwirtschaft unter besonderer 

Berücksichtigung der deutschen Erfahrungen mit Kooperationen. Dissertation der Fakultät für 

Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen. Maszynopis powielany. Uniwersytet w 

Getyndze. Getynga. 

Eurostat. [2010]. Statistical Office of the European Communities. [Tryb dost pu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

[Data odczytu: 7.06.2010]. 

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. [2005]: Wspó czesna ekonomika us ug. Wyd. PWN, Warszawa 

Kali ska J., Wrzaszcz T. [2006]: Metodologia sporz dzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce. 

[W:] Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w uj ciu europejskim i regionalnym. Raport Programu 

Wieloletniego Nr 43,  IERiG -PIB, Warszawa 

Ko odziejczak M., Ko odziejczak W., Pawlak K. [2009]: Rozwój i znaczenie mi dzynarodowego handlu 

us ugami. Handel wewn trzny nr 6 (323) ss. 18-25. 

Notatka informacyjna G ównego Urz du Statystycznego w sprawie rewizji rachunków narodowych za lata 1995-

2004 oraz produkt krajowy brutto w III kwartale 2005 r. [2005]. Maszynopis GUS, Warszawa. 

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Rady (WE) nr 138/2004 dotycz ce rachunków gospodarczych 

dla rolnictwa we Wspólnocie. [2004]. Dz.U. UE L. 33 z 5 lutego 2004 r. , s. 1, z pó n. zm. 



 48

Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 wrze nia 2003 r. ustanawiaj ce wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpo redniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj ce okre lone systemy wsparcia dla 

rolników. [2003].  Dz.U. UE L. 270 z 21 pa dziernika 2003r, s. 1, z pó n. zm. 

Szuk T [2006]: Mechanizacja indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie ich zrównowa onego rozwoju. 

Zesyty Naukowe AR we Wroc awiu Rolnictwo t. LXXXVII nr 540, ss. 517-522. 

Tomczak F. [2000]: Do wiadczenia wiatowe rozwoju rolnictwa: konkluzje dla Polski. Roczniki Naukowe SERiA 

t. II, z. 1. 

Wymogi wzajemnej zgodno ci. [2010]. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [Tryb dost pu:] 

http://www.arimr.gov.pl. [Data odczytu: czerwiec 2010]. 


