
121

Miros awa Marciniak
1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Ocena efektywno ci flot rybackich krajów nadba tyckich Unii 
Europejskiej 

Assessment of effectiveness of fishing fleets from Baltic 
countries of the European Union  

Synopsis. Celem artyku u jest przedstawienie wyników porównawczej analizy ekonomiki flot 

rybackich z pa stw cz onkowskich UE, operuj cych w regionie Morza Ba tyckiego. Stwierdzono, e

w ród starych krajów UE niemal wszystkie segmenty floty s  rentowne, z wyj tkiem niemieckich 

odzi rybackich. Najlepsza okaza a si  flota szwedzka, której wszystkie segmenty zosta y

sklasyfikowane jako op acalne. W przypadku nowych krajów UE Polska wypad a najlepiej. 

Bezkonkurencyjna pod wzgl dem zysku by a flota niemiecka ukierunkowana na po owy dorsza. 

Najgorsze wyniki osi gn a flota Estonii, która wygenerowa a w latach 2005-2007 straty w wysoko ci

10,4 mln euro rocznie. 

S owa kluczowe: ba tycka flota rybacka, struktura po owów, efektywno  ekonomiczna. 

Abstract. The aim of this article a comparative analysis of the economics of fishing fleets registered 

in the EU member states and operating in the Baltic Sea region. It was found that among the old EU 

countries, almost all segments of the fishing fleet were profitable, except for the German fishing boats. 

The best was the Swedish fleet, whose all segments were classified as profitable. In the case of the 

new EU countries the Polish fleet fared best. In terms of the size of profits was the German fleet (a 

total annual profit of 27.3 million euro in years 2005-2007), focused mainly on fishing cod, 

unbeatable. The worst results out of all national fleets had the Estonian fleet which had generated an 

annual loss of 10.4 million euro in years 2005-2007.  

Key words: Baltic fishing fleet, catches structure, economic effectiveness. 

Wst p

G ównym celem Wspólnej Polityki Rybo ówstwa obowi zuj cej wszystkie pa stwa 

cz onkowskie Unii Europejskiej jest osi gni cie zrównowa onej eksploatacji owisk i 

stabilizacja rynku rybnego. Funkcjonowanie rybo ówstwa zrównowa onego polega z jednej 

strony na dostarczeniu produktów ywno ciowych o najlepszej jako ci i po odpowiedniej 

cenie, a z drugiej na zapewnieniu zysków producentom zgodnie z zasad  zachowania 

równowagi pomi dzy zasobami owisk a potencja em po owowym. W ostatniej dekadzie 

wi kszo  zasobów rybnych znajduj cych si  pod jurysdykcj  Komisji Europejskiej by a

eksploatowana zbyt intensywnie, co spowodowa o znaczny ubytek m odych ryb zdolnych 

do reprodukcji i odbudowy zasobów. Wobec tego konieczno ci  sta o si  zmniejszenie 

ogólnej presji po owowej do poziomów gwarantuj cych zrównowa enie zasobów, co by o

równoznaczne z ograniczeniem zdolno ci po owowej unijnych flot rybackich. 

1 Dr, e-mail: miroslawa.marciniak@zut.edu.pl. 
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Zrewidowano wi c cele Wspólnej Polityki Rybo ówstwa i nadano im nowy kierunek, aby 

w bardziej skuteczny sposób rozwi zywa  problemy powodowane nadmiernymi po owami.  

Podstawowymi instrumentami oddzia ywania na ogóln  presj  po owow  s

d ugoterminowe plany zarz dzania, których celem jest odbudowa zasobów rybnych do 

poziomów gwarantuj cych maksymalny zrównowa ony po ów (ang. Maximum Sustainable 

Yield, MSY). Podej cie oparte na MSY polega na ustaleniu maksymalnej wagi lub liczby 

sztuk zwanej ca kowitym dopuszczalnym po owem (ang. Total Allowable Catches, TAC), 

któr  mo na od awia  z zasobów rok po roku, nie powoduj c zagro enia dla mo liwo ci

naturalnej odbudowy tych zasobów. Respektowanie ogranicze  wielko ci po owów przez 

rybaków powoduje, e zasoby maj  szans  zwi ksza  si  w perspektywie d ugoterminowej 

i mog  by  dost pne dla wielu kolejnych pokole  rybaków [Maksymalny… 2007]. Wa ne

z punktu widzenia ochrony zasobów s  równie  regulacje dotycz ce minimalnych 

rozmiarów ryb, jakie mog  by owione, oraz wielko ci oczek i konstrukcji sieci 

u ywanych do po owów. Podobnie wa nym elementem ochrony zasobów s  przepisy 

dotycz ce okresów ochronnych i obszarów ochronnych. rodki te s  ukierunkowane na 

ograniczenie swobody prowadzenia rybo ówstwa w okresach tar a ryb lub miejscach 

tarlisk. Na Ba tyku stosowany jest system mieszany i obejmuje zarówno limity po owowe 

(TAC), jak i okresy ochronne na wybrane gatunki ryb. 

Celem artyku u jest prezentacja wyników analizy porównawczej wyników po owów i 

ekonomiki flot rybackich pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej operuj cych w rejonie 

Morza Ba tyckiego oraz ocena rentowno ci poszczególnych segmentów flot. W pracy 

badawczej wykorzystano sprawozdania i raporty Mi dzynarodowej Rady Bada  Morza 

(ang. International Council for the Exploration of the Seas, ICES), publikacje Komitetu 

Naukowego, Ekonomicznego i Technicznego ds. Rybo ówstwa przy Komisji Unii 

Europejskiej (ang. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF), 

dane statystyczne du skiego Ministerstwa Rybo ówstwa, unijne akty prawne oraz 

publikacje krajowe i ród a internetowe. Do analizy danych zastosowano metody statystyki 

opisowej i analizy ekonomicznej oraz metod  faktograficzn , natomiast do oceny badanych 

zjawisk metod  dedukcji.  

Analiza struktury i wyników po owów 

Warunki rodowiskowe Morza Ba tyckiego powoduj , i  w po owach realizowanych 

na tym akwenie dominuj ledzie i szproty (ryby pelagiczne), stanowi ce blisko 70% ogó u

oraz dorsze (oko o 10%). W 2007 r. unijne floty rybackie z owi y na Ba tyku 762 tys. ton 

ryb, co w stosunku do 2000 r. oznacza spadek o 12%, ale w porównaniu do 2004 r. wzrost 

po owów o 5%. W jaki sposób kszta towa y si  wyniki po owów osi gane przez floty 

rybackie krajów Unii Europejskiej na Morzu Ba tyckim w latach 2000, 2004 i 2007 

przedstawiono graficznie na rys. 1.  
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Rys.1. Po owy ba tyckie unijnych flot rybackich w latach 2000, 2004 i 2007, ton 

Fig.1. Baltic catches by the EU fishing fleets in years 2000, 2004 and 2007, tonne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie pracy [Economic… 2009]. 

W grupie pa stw „starej” Unii ogólna redukcja po owów wynios a 17%, a przyczyni y

si  do tego g ównie floty rybackie z Danii i Szwecji, które z owi y w 2007 roku 

odpowiednio o 75,5 tys. ton i o 64,8 tys. ton ryb mniej ni  w 2000 r. Spadek po owów w 

nowych krajach cz onkowskich by  zdecydowanie mniejszy i cznie wyniós  tylko 3%. 

Równie  i w tym wypadku wyst powa y znaczne ró nice mi dzy poszczególnymi krajami. 

Najwi cej, bo a  o 24% zmala y po owy polskiej floty rybackiej, tymczasem po owy floty 

Estonii spad y tylko o 4%. Redukcja po owów nie dotyczy a wszystkich analizowanych 

flot. Najbardziej znacz cy (prawie dwukrotny) wzrost po owów osi gn a niemiecka flota 

rybacka, która w 2007 r. z owi a o oko o 30 tys. ton szprotów i o 17 tys. ton ledzi wi cej

ni  w 2000 r. Od czasu integracji z Uni  Europejsk  tendencj  wzrostow  mo na zauwa y

równie  w po owach flot wszystkich nowych cz onków, z wyj tkiem Polski, która w 

porównaniu do 2004 r. odnotowa a spadek po owów o 30%. 

W badanym okresie wyst powa y ró ne tendencje w kierunkach po owów. Po owy 

szprotów i ryb p askich (fl dry, stornie) stopniowo ros y, natomiast po owy dorszy i ledzi 

mala y. W tabeli 1 zamieszczono wyniki analizy po owów ba tyckich flot rybackich (za lata 

2004-2007), zagregowane wed ug gatunków owionych ryb, i rednie poziomy 

wykorzystania kwot TAC. 
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Tabela 1. Wielko  po owów, dynamika zmian oraz rednie poziomy wykorzystania TAC wybranych gatunków 

ryb 

Table 1. Volume of catches, dynamics of their changes and average levels of TAC consummation for selected fish 

species

Gatunek Wska nik Dania Estonia Finlandia Litwa otwa Niemcy Polska Szwecja 

Dorsz po owy w 2004 r., ton 20 693 1 278 888 3 382 5 027 8 407 15 090 15 201 

 po owy w 2007 r., ton 18 425 946 853 2 935 4 268 9 148 10 963 12 558 

 dynamika zmian -11% -26% -4% -13% -15% 9% -27% -17% 

redni poziom 

wykorzystania TAC 
79% 67% 60% 81% 94% 96% 92% 90% 

Szprot po owy w 2004 r., ton 44 289 37 308 16 584 6 185 52 399 26 354 95 798 83 949 

 po owy w 2007 r., ton 39 305 51 007 24 626 19 745 60 454 30 973 60 202 95 897 

 dynamika zmian -11% 37% 48% 219% 15% 18% -37% 14% 

redni poziom 

wykorzystania TAC 
93.6% 94.1% 86.9% 52.8% 94.8% 106.0% 46.3% 90.8% 

led  po owy w 2004 r., ton 8 572 27 358 71 073 1 845 23 559 22 244 27 764 43 922 

 po owy w 2007 r., ton 5 760 26 108 89 392 3 592 22 404 26 644 22 021 53 503 

 dynamika zmian -33% -5% 26% 95% -5% 20% -21% 22% 

redni poziom 

wykorzystania TAC 
55.8% 78.9% 83.0% 50.0% 92.1% 93.1% 70.1% 96.4% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych [Report… 2008], [Fiskeristatistic...  2005, 2006, 2007].  

W latach 2004-2007 nast pi  spadek po owów dorsza o 9 870 ton, natomiast po owy 

ledzi i szprotów wzros y (odpowiednio o 23 tys. ton i o 19 tys. ton). Redukcja po owów 

dorszy by a podyktowana z ym stanem zasobów (prze owieniem), co spowodowa o

konieczno  wprowadzenia planów odbudowy tych zasobów, polegaj cych na 

zmniejszeniu presji po owowej na okre lone stada ryb poprzez zmniejszenie TAC i 

ograniczeniu nak adu po owowego (dni po owów). W analizowanym okresie, spo ród

wszystkich krajów nadba tyckich Unii, tylko po owy floty niemieckiej nie uleg y

zmniejszeniu. Przyznane temu krajowi limity po owowe by y wykorzystane niemal 

ca kowicie, a w przypadku szprotów nawet je nieznacznie przekraczano. Relatywnie 

najwy szy wzrost po owów odnotowa a flota rybacka Litwy, która w 2007 r. otrzyma a

bardzo wysokie kwoty TAC na ryby pelagiczne i ponad dwukrotnie zwi kszy a po owy 

szprotów (o 13,5 tys. ton). W porównaniu do wyników po owów z 2004 roku ilo ciowo 

najwi kszy wzrost po owów (o 26,3 tys. ton) osi gn a flota Finlandii, która z owi a o 

18 tys. ton ledzi i ponad 8 tys. ton szprotów wi cej. Natomiast najwi kszy spadek 

(45,4 tys. ton) stwierdzono w przypadku polskiej floty, która jako jedyna odnotowa a

spadek po owów wszystkich analizowanych gatunków ryb. Przyczyn zaistnia ej sytuacji 

mo na upatrywa  mi dzy innymi w tym, e w Polsce przeprowadzono najwi ksz  w skali 

UE redukcj  floty rybackiej i w latach 2004-2007 z omowano 394 jednostki rybackie, 

posiadaj ce wysokie limity po owowe i ukierunkowane g ównie na po owy ryb 

pelagicznych [Kuzebski i Marciniak 2008].  
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O wynikach dzia alno ci po owowej decyduje nie tylko ilo , ale tak e struktura 

gatunkowa po owów i ceny sprzeda y ryb. Struktur  gatunkow  po owów ba tyckich flot 

rybackich poszczególnych pa stw UE w 2007 r. w uj ciu ilo ciowym (wielko  po owów) 

przedstawia rys.2. Na rys.3 pokazano struktur  po owów w uj ciu warto ciowym. 
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Rys.2. Struktura ilo ciowa po owów ba tyckich krajów Unii Europejskiej w 2007 roku, % 

Fig.2. The quantitative structure of Baltic catches in the EU countries in 2007 by fish species, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie raportu [Economic… 2009]. 
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Fig.3. The structure of Baltic catches value by country and fish species in 2007, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie raportów [Economic… 2009] i [The Annual… 2009]. 
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Ceny sprzeda y ryb uzyskiwane przez rybaków w ró nych krajach s  ró ne, przez co 

struktura warto ciowa po owów znacznie ró ni si  od struktury ilo ciowej. Wp yw na 

kszta towanie si  cen maj  miejsca wy adunku i struktura przemys u rybnego danego kraju. 

rednie ceny szprotów we wszystkich analizowanych krajach by y na podobnym poziomie 

(150 euro za ton ), gdy  floty wi kszo ci pa stw ba tyckich sprzedawa y szproty w Danii, 

która jest wa nym producentem m czki rybnej. W przypadku ledzi rednia cena zbytu 

wynosi a 300 euro za ton , z wy czeniem Estonii i otwy, gdzie ceny uzyskiwane przez 

rybaków by y prawie o po ow  ni sze. Ró nice w cenie wynika y z faktu, e rynkami zbytu 

dla ryb pochodz cych z po owów flot tych krajów by y dawne republiki radzieckie. Za 

dorsze najwi cej p acono w Danii (2 310 euro za ton ) a najmniej w Polsce (1 310 euro za 

ton ). Tak du a ró nica spowodowana jest tym, e na rynek du ski dostarczane s  równie

dorsze pochodz ce z po owów realizowanych na innych obszarach morskich, o znacznie 

lepszej jako ci ni  dorsze ba tyckie.  

Ocena rentowno ci ba tyckich flot rybackich  

W analizie narodowych flot rybackich nie wystarczy tradycyjny podzia  na flot

dalekomorsk , flot  ba tyck  i rybo ówstwo przybrze ne ( odziowe). Odmienne warunki 

rodowiskowe ( owiska) oraz uwarunkowania prawno-ekonomiczne okre lonego typu 

rybo ówstwa spowodowa y konieczno  wprowadzenia segmentacji floty rybackiej. W 

Unii Europejskiej wprowadzono podzia  statków wed ug klasy d ugo ci ca kowitej statku i 

stosowanych narz dzi po owowych. Na potrzeby rybo ówstwa praktykowanego na Morzu 

Ba tyckim przyj to podzia  na cztery klasy d ugo ci: do 12 m, od 12 do 24 m, od 24 do 

40 m, powy ej 40 m i trzy typy narz dzi po owowych: w oki denne (ang. demersal trawl, 

DT), w oki pelagiczne (ang. pelagic trawl, PT) oraz narz dzia bierne (ang. passive gears, 

PG). W przypadku po owów wykonywanych na wodach Morza Ba tyckiego statki 

stosuj ce w oki denne specjalizuj  si  zazwyczaj w po owach dorszy, a u ywaj ce w oków 

pelagicznych s  ukierunkowane na po owy ledzi i szprotów.  

Do oceny ekonomicznej efektywno ci flot rybackich przyj to zgodnie z modelem 

EIAA2 nast puj ce wska niki: warto  dodan  brutto, przep ywy pieni ne brutto i 

wska nik rentowno ci przychodów. Na potrzeby modelu udzia y za ogi obliczane s  jako 

udzia  procentowy w przychodach brutto pomniejszonych o koszty zmienne (paliwo, 

skrzynie, lód, odzie  robocza, wy ywienie itp.). Warto  dodana zawiera udzia y za ogi, 

amortyzacj , odsetki i zysk netto. Przep ywy pieni ne brutto s  ró nic  mi dzy warto ci

dodan  brutto i udzia ami za ogi. Zysk netto okre lony jest jako przychody brutto 

pomniejszone o koszty sta e i zmienne oraz udzia y za ogi i amortyzacj . Wska nik 

rentowno ci (NPP) jest ilorazem zysku netto przez przychody brutto. Na podstawie tego 

wska nika ocenia si  zdolno  danego segmentu floty do generowania zysków w 

najbli szej przysz o ci. Za warto  progow  przyjmuje si  5%, co przek ada si  na 

nast puj ce kryteria oceny: NPP>5% dzia alno  op acalna, -5% <NPP<5% dzia alno

stabilna; NPP<-5% dzia alno  nieop acalna [Frost 2006]. 

2 Model EIAA (ang. Economic Interpretation of ACFM Advice) jest stosowany przez Komisj  Europejsk  do 

oceny ekonomicznych konsekwencji ustalanych corocznie zmian w wielko ciach TAC. 
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Tab.2. Wska niki ekonomiczne i ocena rentowno ci segmentów flot rybackich 

Tbl.2. Economic indicators and the profitability assessment for fishing fleet segments 

Kraj/ segment 

floty 

Udzia y za ogi, 

mln euro 

Warto  dodana 

brutto, mln euro 

Przep ywy pieni ne

brutto, mln euro 

Zysk netto, 

mln euro 
NPP

Ocena

dzia alno ci

Dania

PT 24-40 m 2,0 3,0 1,0 0,5 8% op acalna

PT 12-24 m 4,7 5,9 1,2 -0,1 -1% stabilna 

PT >40 m 1,4 3,5 2,2 1,2 21 op acalna

Estonia 

PT 24-40 m 3,5 0,7 -2,8 -9,0 -89% nieop acalna

PT 12-24 m 0,2 0,0 -0,2 -1,0 -123% nieop acalna

PG <12 m 1,3 2,0 0,7 0,4 11% op acalna

Finlandia

PT 24-40 m 3,8 6,1 2,3 0,4 3% stabilna 

PT 12-24 m 0,8 1,4 0,6 -0,1 -2% stabilna 

PG <12 m 0,4 4,5 4,2 2,2 26% op acalna

Niemcy 

DT 24-40 m 16,0 11,7 3,7 2,5 13% op acalna

DT 12-24 m 8,0 42,1 26,3 24,7 43% op acalna

DT <12 m 1,0 0,5 -0,1 -0,2 -21% nieop acalna

PG <12 m 1,0 0,3 -1,2 -2,5 -30% nieop acalna

otwa

PT 24-40 m 1,8 7.9 6,1 6,1 42% op acalna

PT 12-24 m 0,9 -0.3 -1,2 -1,2 -44% nieop acalna

PG <12 m 0,4 0.1 -0,2 -0,2 -28% nieop acalna

Litwa

DT 24-40 m 1,0 1,2 0,1 -0,1 -3% stabilna 

Polska

PT 24-40 m 3,5 5,2 1,7 0,5 3% stabilna 

DT 24-40 m 0,7 2,0 0,7 -0,1 -2% stabilna 

DT 12-24 m 1,4 0,4 -0,2 -1,3 -30% nieop acalna

PG <12 m 2,0 7,5 5,5 4,6 44% op acalna

Szwecja

PT >40 m 1,0 0,3 0,2 0,1 10% op acalna

PT 24-40 m 2,3 7,1 4,9 3,3 22% op acalna

PT 12-24 m 0,1 4,2 3,2 1,6 16% op acalna

DT 12-24 m 0,4 1,0 0,6 0,5 18% op acalna

ród o: opracowanie w asne na podstawie raportu [Economic… 2009, s. 38]. 



128

W tabeli 2 zestawiono wybrane wska niki ekonomiczne i wyniki oceny dzia alno ci 

gospodarczej segmentów flot krajów nadba tyckich Unii Europejskiej obliczone na 

podstawie rednich warto ci wska ników za lata 2005-2007. 

W grupie starych krajów UE prawie wszystkie segmenty floty statków s  rentowne, 

wyj tek stanowi  niemieckie jednostki rybackie o d ugo ci nie przekraczaj cej 12 metrów. 

Najlepsza okaza a si  flota szwedzka, gdy  wszystkie jej segmenty prowadzi y dzia alno

sklasyfikowan  jako op acalna. Pod wzgl dem wielko ci zysku bezkonkurencyjna by a

flota niemiecka ( cznie 27,3 mln euro zysku), ukierunkowana g ównie na po owy dorsza. 

W przypadku nowych krajów UE najlepiej wypad a Polska, której statki prowadzi y

po owy na op acalnym lub wzgl dnie stabilnym poziomie, z wyj tkiem jednego segmentu 

kutrów dennych o d ugo ci od 12 do 24 metrów. Ponadto, polskie statki nale ce do klasy 

d ugo ci do 12 metrów uzyska y najwy szy wska nik rentowno ci (44%) spo ród 

wszystkich segmentów flot. W grupie nowych krajów UE wszystkie segmenty floty 

statków o d ugo ci mi dzy 12 a 24 m, bez wzgl du na rodzaj narz dzi po owowych, zosta y

sklasyfikowano jako nierentowne. Najgorsze wyniki osi gn a flota Estonii, której dwa 

segmenty, kutry pelagiczne, uzyska y najni sze wska niki oceny (-89%, -123%) w ca ej

flocie ba tyckiej UE i wygenerowa y strat  w wysoko ci 10,4 mln Euro. W ród kutrów 

pelagicznych pierwsze miejsce pod wzgl dem wielko ci zysku zaj a otwa (6 mln euro) a 

drugie przypad o Szwecji (5 mln euro).  

Reasumuj c, mo na stwierdzi , e efektywna ekonomicznie by a dzia alno

po owowa wszystkich wi kszych kutrów rybackich o d ugo ci ponad 24 metrów, z 

wy czeniem Estonii. Podobnie by o w przypadku ma ych jednostek rybackich (do 12 

metrów), poza niemieckimi i otewskimi. Op acalno  jednostek rybackich wyposa onych 

we w oki denne stwierdzono wy cznie dla segmentów flot Niemiec i Szwecji, pozosta e

generowa y niewielki zysk lub wr cz straty. 

Wnioski

Bezpo rednio do zmniejszenia po owów przyczyni a si  nie tylko redukcja potencja u

flot, ale równie  inne czynniki takie, jak wprowadzenie wieloletnich planów odbudowy 

zagro onych zasobów rybnych (w tym kwot TAC), zmniejszenie nak adu po owowego i 

inne techniczne rodki ochrony zasobów rybnych.  

Analiza rybo ówstwa dorszowego pokazuje, e mimo malej cych limitów 

po owowych, mo e by  ono bardzo dochodowe (niemiecka flota kutrowa). Trzeba jednak 

dostosowa  potencja  po owowy do dost pnych zasobów, co dla wi kszo ci pa stw

oznacza konieczno  wycofana z eksploatacji statków rybackich w okre lonych 

segmentach floty. Podobnie jest w przypadku rybo ówstwa pelagicznego. Potrzebne jest 

zbilansowanie wielko ci potencja u po owowego ze stanem zasobów, z t  ró nic , e wiele 

pa stw (w tym Polska, Dania i Litwa) nie wykorzystuje nawet w 60% przyznanych kwot 

TAC. Zatem pewnym rozwi zaniem problemu by aby zmiana kierunków po owów z 

dorszy na gatunki pelagiczne.  
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