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Wstêp

Jednym wa¿niejszych wydarzeñ wspó³czesnych, obok przekszta³cenia gospo-
darki socjalistycznej w kapitalistyczn¹ (transformacja spo³eczno-gospodarcza),
otwarcia na œwiat i wprowadzenia „wolnego” rynku, by³o przyst¹pienie Polski do
Unii Europejskiej, co nast¹pi³o z dniem 1 maja 2004 roku. Akt ten budzi³ wiele
emocji, oczekiwañ, ale i obaw. Optymiœci spodziewali siê miêdzy innymi wielkiego
nap³ywu œrodków finansowych z UE do Polski, ekspansji polskich towarów na
otwarty rynek unijny, a tak¿e uporz¹dkowania wielu regulacji prawnych, w tym
dotycz¹cych gospodarki. Pesymiœci z kolei podkreœlali ograniczenie polskiej suwe-
rennoœci, rz¹dy Brukseli, zalew polskiego rynku towarami z pañstw tzw. starej unii,
czy nawet nadwy¿kê polskich wp³at do unijnego bud¿etu ponad œrodki z niego
uzyskane. Jedn¹ z grup spo³ecznych, która najg³oœniej wyra¿a³a swoje obawy byli
rolnicy, a szerzej mieszkañcy wsi oraz przedsiêbiorcy zaanga¿owani w dzia³alnoœæ
szeroko okreœlan¹ jako agrobiznes.

Stan i problemy rozwojowe rolnictwa,
agrobiznesu i wsi polskiej

Okres ponad piêciu lat, jaki min¹³ od akcesji Polski do UE, sk³ania i pozwala na
dokonanie pierwszych ocen, jak polskie rolnictwo, wieœ i agrobiznes przystosowa³ siê
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(i nadal przystosowuje) do nowych warunków funkcjonowania, tworzonych przez ju¿
unijne regulacje prawne i ekonomiczne. Z tego powodu 3 listopada 2009 r. w Warsza-
wie w siedzibie PAN (Pa³ac Kultury i Nauki) odby³o siê seminarium V Wydzia³u
Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN „Wieœ, rolnictwo i agrobiznes
polski piêæ lat po akcesji do UE”, którego organizatorem by³ Komitet Ekonomiki
Rolnictwa PAN.

Zgodnie z zakresem tematycznym autorzy wyst¹pieñ podjêli problematykê zmian,
jakie zasz³y w samym rolnictwie, w tym w specyficznych regionach, czyli na terenach
górskich, zagadnienie pozycji polskich przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego
i szans konkurencyjnych naszego agrobiznesu w jednocz¹cej siê Europie. Na posie-
dzeniu zaprezentowano nastêpuj¹ce referaty2:
1. prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Wojciech Józwiak „Sytuacja

rolnictwa polskiego po objêciu Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹”;
2. prof. dr hab. Roman Urban „Stan i mo¿liwoœci rozwojowe polskiego przemys³u

spo¿ywczego”;
3. prof. dr hab. Walenty Poczta „Pozycja konkurencyjna polskiego agrobiznesu na

rynku europejskim”;
4. prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr hab. Stanis³aw Stañko prof. SGGW: „Formy

wsparcia rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce”;
5. dr Artur Bo³tromiuk: „Efekty stosowania programów œrodowiskowych w Polsce

– pierwsze oceny”.
Zainteresowane osoby odsy³am do odpowiednich artyku³ów opublikowanych

w bie¿¹cym numerze Postêpów Nauk Rolniczych. Zosta³y one przygotowane na
podstawie wymienionych wyst¹pieñ. W tym miejscu przedstawiam wiêc tylko nie-
które w¹tki zwi¹zane z omawian¹ problematyk¹.

Sytuacja rolnictwa polskiego w latach po akcesji by³a zmienna. W pierwszym
okresie nast¹pi³ niewielki wzrost produkcji rolniczej w Polsce, z jednoczesnym
wzrostem w niej udzia³u produkcji zwierzêcej. Dziêki dop³atom uleg³a poprawie
kondycja ekonomiczna wiêkszoœci gospodarstw, zmniejszy³a siê dysproporcja do-
chodowa miêdzy osobami pracuj¹cymi w rolnictwie i w innych sektorach gospodarki
narodowej. W kolejnym okresie sytuacja dochodowa uleg³a pogorszeniu (mia³ miejs-
ce niewielki spadek dochodów). Jednoczeœnie postêpowa³a polaryzacja dochodowa
gospodarstw, bowiem funkcjonowa³a bardzo du¿a grupa drobnych gospodarstw
o niewielkich dochodach z rolnictwa, uzupe³nianych œrodkami pochodz¹cymi z in-
nych Ÿróde³, a z drugiej zaœ wzrasta³a powoli grupa gospodarstw zapewniaj¹cych
dochody zbli¿one, a nawet przekraczaj¹ce poziom parytetowy. Te dysponowa³y
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œrodkami na reprodukcjê rozszerzon¹ maj¹tku, a wiêc by³y konkurencyjne dla gos-
podarstw z innych krajów unijnych.

Wiele polskich gospodarstw ma znaczne rezerwy produkcyjne i ekonomiczne,
które wynikaj¹ z niskiej efektywnoœci gospodarowania, mog¹ wiêc poprawiæ swoj¹
konkurencyjnoœæ ograniczaj¹c koszty produkcji. Jednak kryzys ekonomiczny pogor-
szy warunki funkcjonowania gospodarstw, g³ównie tych dzia³aj¹cych na obszarach
o niekorzystnych dla rolnictwa warunkach, co spowoduje zwiêkszenie liczby gospo-
darstw o dochodach dysparytetowych. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e zjawisko polaryzacji
dochodowej polskich gospodarstw rolnych ulegnie przyœpieszeniu.

Bior¹c pod uwagê procesy zachodz¹ce w skali globalnej mo¿na oczekiwaæ, ¿e
nast¹pi wzrost cen zbó¿ i nasion roœlin oleistych, wiêc w Polsce mo¿liwe bêdzie
rozwijanie produkcji pszenicy, kukurydzy i rzepaku. W produkcji zwierzêcej w ko-
rzystniejszej sytuacji bêd¹ producenci zajmuj¹cy siê produkcj¹ byd³a ani¿eli trzody
chlewnej i drobiu. Produkcja mleka i opas byd³a bêd¹ op³acalne zw³aszcza na dobrych
glebach. W zwi¹zku ze zmian¹ klimatu ograniczona zostanie produkcja rolnicza na
glebach s³abych oraz na obszarach podgórskich i górskich.

Po wejœciu Polski do UE nast¹pi³o przyœpieszenie rozwoju przemys³u spo¿ywcze-
go oraz zwiêkszenie jego udzia³u w zagospodarowaniu produkcji rolniczej. Wzmoc-
ni³ on swoj¹ pozycjê w sektorze ¿ywnoœciowym i zwiêkszy³ udzia³ w zaspokajaniu
popytu krajowego na ¿ywnoœæ. Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój prze-
mys³u by³ szybki wzrost eksportu, bowiem 45% przyrostu jego produkcji ulokowano
na rynkach zagranicznych. Inny czynnik to rosn¹cy popyt na ¿ywnoœæ wysoko
przetworzon¹. Nast¹pi³o tak¿e przyœpieszenie rozwoju wstêpnego przetwórstwa pro-
duktów rolnictwa oraz produkcji u¿ywek. Nast¹pi³ wzrost udzia³u przetwórstwa
wtórnego przy ograniczaniu udzia³u przerobu g³ównego. W okresie przedakcesyjnym
oraz po wejœciu Polski do UE nast¹pi³o du¿e o¿ywienie inwestycyjne. Przemys³ zosta³
gruntownie zmodernizowany oraz dostosowany do warunków gospodarki rynkowej
i do konkurowania na wspólnym rynku. Wejœcie do UE spowodowa³o tak¿e procesy
koncentracji produkcji, co spowodowa³o, ¿e istnieje grupa du¿ych i œrednich firm,
które s¹ konkurencyjne na wspólnym rynku.

Pozycja konkurencyjna na rynku europejskim kszta³tuje siê rozmaicie w zakresie
poszczególnych grup produktów rolno-spo¿ywczych. Najwy¿szy poziom przewag
komparatywnych obserwuje siê na rynku produktów pochodzenia zwierzêcego oraz
przetworów z owoców i warzyw. Podstawowym determinantem tej konkurencyjnoœci
s¹ przewagi kosztowo-cenowe, wynikaj¹ce miêdzy innymi z ni¿szej op³aty pracy.
Jednak perspektywicznie decyduj¹ce znaczenie mog¹ odgrywaæ procesy prowadz¹ce
do wzrostu wydajnoœci pracy w agrobiznesie.

W ramach wspólnej polityki rolnej istnieje wiele form wsparcia rolnictwa i obsza-
rów wiejskich. Przyst¹pienie Polski do UE spowodowa³o zmianê Ÿróde³ i wielkoœci
ich finansowania. W latach 2007–2013 podstawowe znaczenie ma realizacja Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007–2013). Umo¿liwia on kontynuacjê
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procesu modernizacji oraz rozwoju sektora rolno-spo¿ywczego oraz wsi. Dzia³ania
programu realizowane s¹ w ramach czterech osi: Oœ 1 Poprawa konkurencyjnoœci
sektora rolnego i leœnego, Oœ 2 Poprawa œrodowiska naturalnego i obszar wiejskich,
Oœ 3 Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej oraz
Oœ 4 LEADER.

Za pomoc¹ programów w osi pierwszej ma byæ realizowany cel ekonomiczny
WPR polegaj¹cy na obni¿aniu kosztów produkcji w rolnictwie i poprawa przez to
konkurencyjnoœci. W ramach tej osi realizowanych jest 10 dzia³añ, np. szkolenia
zawodowe, u³atwianie startu m³odym rolnikom, renty strukturalne, modernizacje
gospodarstw, zwiêkszenie wartoœci dodanej poprawianie i rozwijanie infrastruktury.
Zwi¹zanej z rozwojem rolnictwa i leœnictwa uczestnictwo rolników w systemach
jakoœci ¿ywnoœci dzia³ania promocyjne czy grupy producentów. Cztery dzia³ania
realizowane w osi 2 (np. program rolnoœrodowiskowy, zalesianie gruntów) powinny
wp³ywaæ na poprawê stanu œrodowiska naturalnego obszarów wiejskich. Poprawa
jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich realizowana ma byæ poprzez dzia³ania
przewidywane w osi 3. W ramach dzia³añ osi 4 ma byæ budowany kapita³ spo³eczny
poprzez aktywizacjê mieszkañców oraz przyczynianie siê do powstawania nowych
miejsc pracy.

Oprócz œrodków przewidywanych na realizacjê PROW 2007–2013 obszary
wiejskie wspierane bêd¹ tak¿e w ramach polityki spójnoœci. Ocenia siê, ¿e w latach
2007–2013 mo¿e to byæ ok. 5,0 mld euro. Rolnictwo wspierane bêdzie tak¿e w ra-
mach polityki interwencji rynkowej. Udzia³ Polski w tych dzia³aniach zale¿eæ bêdzie
od sytuacji rynkowej, bowiem œrodki na ten cel maj¹ charakter wspólny, do podzia³u
miêdzy cz³onków UE.

W ostatnich dziesiêcioleciach w polityce UE coraz wa¿niejsze miejsce zajmuje
sprawa ochrony œrodowiska naturalnego. Tak¿e reforma WPR wprowadzona w ra-
mach Agendy 2000 zak³ada wielofunkcyjny rozwój rolnictwa, uwzglêdniaj¹cy
ochronê œrodowiska. Do œrodowiskowych celów zalicza siê: zapewnienie ci¹g³oœci
rolniczego u¿ytkowania ziemi i tym samym zachowanie walorów krajobrazowych
obszarów, promocjê przyjaznych œrodowisku systemów produkcji rolniczej, zapo-
bieganie zanieczyszczeniu gleb, wód, utrzymywanie cennych siedlisk na obszarach
u¿ytków rolnych itp. Wsparcie rolnictwa na obszarach marginalnych warunkuje
mo¿liwoœci utrzymania walorów krajobrazowych, sprzyja zachowaniu bioró¿no-
rodnoœci, wyra¿aj¹ce siê w obserwowanym wzroœcie populacji niektórych gatunków
ptaków. Szczególnie istotne jest zagospodarowanie, a jednoczeœnie zachowanie
przyrody w warunkach górskich i innych terenach o niezbyt korzystnych warunkach
gospodarowania.
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Podsumowanie

Przyst¹pienie Polski do UE wywo³a³o wyraŸne o¿ywienie gospodarcze w ca³ym
sektorze rolnym. Na rolnictwo i obszary wiejskie skierowano œrodki znacznie prze-
kraczaj¹ce mo¿liwoœci bud¿etu krajowego. Taka sytuacja nie musi trwaæ zawsze,
a w przysz³oœci takich œrodków mo¿e nie byæ. Z tego powodu wa¿ne jest ich jak
najlepsze wykorzystanie, a zw³aszcza wspieranie mechanizmów warunkuj¹cych
zmiany prowadz¹ce do poprawy efektywnoœci produkcji i wydajnoœci pracy oraz
poprawê warunków ¿ycia.

Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e polscy przedsiêbiorcy z sektora rolnego i agrobiz-
nesu w wiêkszoœci dokonali wielu wysi³ków modernizacyjnych. Najskuteczniesi byli
przedsiêbiorcy z przemys³u spo¿ywczego, którzy potrafili tak unowoczeœniæ zarówno
œrodki wytwórcze, jak i metody zarz¹dzania, ¿e wbrew wczeœniejszym obawom, nie
tylko nie zostali „wypchniêci” z rynku polskiego, ale dokonali skutecznej ekspansji na
rynki „starych” cz³onków UE. Dziêki temu uzyskali dodatnie saldo bilansu obrotów
produktami spo¿ywczymi i rolnymi.

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja producentów rolnych. Wœród rolni-
ków trwa bowiem proces polaryzacji, krystalizuje siê grupa z jednej strony przed-
siêbiorców, bêd¹cych w stanie konkurowaæ z najlepszymi producentami z ca³ej UE,
jednak ujawnia siê coraz szersza grupa producentów, którzy z ró¿nych wzglêdów
konkurowaæ nie mog¹ lub nie potrafi¹. Wydaje siê, ¿e najbli¿sze kilkanaœcie lat bêdzie
to okres bardzo trudny, selekcyjny, podobny do tego, jaki mia³ miejsce w wielu
krajach Europy Zachodniej w latach 60. i 70., kiedy liczba gospodarstw rolnych
drastycznie spad³a. Wiele z niekonkurencyjnych gospodarstw odejdzie z rolnictwa
towarowego, staj¹c siê b¹dŸ to dzia³kami samozaopatrzeniowymi rodzin wiejskich,
b¹dŸ zostanie przejête przez silniejsze, rozwojowe gospodarstwa, które bêd¹ d¹¿y³y
do powiêkszenia swoich zasobów produkcyjnych, w tym równie¿ obszaru u¿ytkowa-
nej (posiadanej) ziemi. Obecni rolnicy wychodz¹cy z dzia³alnoœci rolniczej musz¹
poszukiwaæ innych Ÿróde³ dochodu, w tym czêœæ z nich odejdzie na emerytury lub
renty, bez kontynuacji gospodarowania przez nastêpców.
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The forms of supporting development

in agriculture and rural areas in Poland

Key words: agriculture, agribusiness, agricultural development, food indus-
try, rural area

Summary

Paper presented the principal problems of Polish agriculture and agribusiness. Au-
thor stated that after Poland’s accession to the EU the economy, including food sector,
started to grow. Polish food industry accommodated to new conditions very fast, suc-
cessfully. Quite any different situation is in agriculture. Same of the farms, especially
the large ones, have adjusted very good and got competitive to West European farms.
Unfortunately, there are many small, not competitive farms, unable to develop. Proba-
bly most of them will finish their activity within next few years.
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Sytuacja rolnictwa polskiego

w warunkach objêcia wspóln¹ polityk¹ roln¹

Andrzej Kowalski, Wojciech Józwiak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej – Pañstwowy Instytut Badawczy,

ul. Œwiêtokrzyska 20, 00-002 Warszawa
e-mail: andrzej.kowalski@ierigz.waw.pl

jozwiak@ierigz.waw.pl

S³owa kluczowe: polskie rolnictwo, gospodarstwa rolne, kryzys
ekonomiczny, efekty polityki rolnej, sytuacja gospodarstw

Uwagi wstêpne

Tekst zawiera próbê oceny zjawisk i procesów, które ujawni³y siê z chwil¹ objêcia
polskiego rolnictwa wspóln¹ polityk¹ roln¹ (WPR). Nie chcemy jednak poprzestaæ
tylko na analizie typu ex post, lecz na polskie rolnictwo chcemy popatrzeæ równie¿
w konwencji ex ante. Nie zajmujemy siê zatem tylko tym, co wydarzy³o siê w latach
2004–2008, ale tak¿e stanem, który zosta³ wywo³any œwiatowym kryzysem ekono-
micznym. Ujawni³ siê on z ca³¹ moc¹ pod koniec 2008 roku, a s¹ przes³anki, które
wskazuj¹, ¿e jego skutki mog¹ byæ odczuwane jeszcze w 2013 roku. Nieco uwagi
poœwiêcimy te¿ okresowi wykraczaj¹cemu poza tê ostatni¹ granicê. Zdajemy sobie
bowiem sprawê z tego, ¿e objêcie polskiego rolnictwa WPR nie zwalnia nas od
koniecznoœci rozumienia zjawisk i procesów, które ujawniaj¹ siê na œwiatowych
rynkach artyku³ów rolno-spo¿ywczych. Polskie rolnictwo, a œciœlej polski sektor
¿ywnoœciowy, znajduje swoje miejsce w œwiatowym podziale pracy, wiêc mamy
obowi¹zek znaæ si³y wywieraj¹ce wp³yw na to zjawisko. Pisz¹c o si³ach sprawczych
mamy na myœli globalizacjê i jej skutki w postaci poprawy poziomu ¿ycia w wielu
najubo¿szych krajach œwiata, wzrost liczby ludzi na œwiecie, zmiany klimatu i zja-
wiska mu pochodne.

Pisz¹c o rolnictwie mamy œwiadomoœæ, ¿e jego „wyekstrahowanie” nawet tylko
z ca³okszta³tu krajowego sektora ¿ywnoœciowego jest czymœ sztucznym. Na polskie
rolnictwo zasadniczy wp³yw mia³, ma i mieæ bêdzie krajowy przemys³ rolno-spo-
¿ywczy, a œciœlej dynamika jego rozwoju. Przyk³adem mo¿e byæ choæby to, ¿e
w latach 2004–2008 nast¹pi³ blisko trzykrotny wzrost wartoœci eksportu produktów
rolno-spo¿ywczych. Gdyby wiêc nie dobrze rozwijaj¹cy siê krajowy przemys³ rol-
no-spo¿ywczy obecny stan polskiego rolnictwa by³by zgo³a du¿o gorszy.
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Lata 2004–2008

Ceny produktów rolniczych wzros³y co prawda w 2004 roku, ale nastêpne lata nie
by³y pod tym wzglêdem korzystne [8]. WskaŸniki wzrostu cen produktów rolnych
by³y mniejsze od wskaŸników inflacji i od dynamiki cen œrodków produkcji kupowa-
nych przez producentów rolnych. W grupie produktów sprzedawanych przez rolni-
ków tania³y g³ównie produkty roœlinne, a wolniej – tylko relatywnie i przejœciowo –
pochodzenia zwierzêcego, z wyj¹tkiem cen ¿ywca wieprzowego. Spoœród œrodków
produkcji kupowanych przez producentów rolnych, najszybciej dro¿a³y dobra inwes-
tycyjne (g³ównie maszyny), obrotowe œrodki produkcji (nawozy, paliwa itd.) i us³ugi.
Niekorzystne zmiany cen by³y jednak kompensowane w pewnym stopniu ró¿nymi
formami dop³at.

Po wejœciu Polski do UE globalna produkcja rolnicza liczona w cenach sta³ych
wynosi³a œrednio rocznie 58,5 mld z³ i by³a o 2,5% wiêksza ni¿ w latach 2001–2003.
Równolegle postêpowa³y zmiany struktury tej produkcji. W tym samym okresie
wartoœæ produkcji zwierzêcej wzros³a o oko³o 7%, a roœlinnej obni¿y³a siê o nieco
ponad 1%.

Kontynuowany by³ wzrost produkcji drobiarskiej i wzrasta³a produkcja nasion
rzepaku. W poziomie produkcji tak wa¿nych dzia³ów rolnictwa jak zbo¿e, mleko
i miêso wieprzowe nie odnotowano istotnych zmian. Obni¿y³a siê jednak nieco
produkcja owoców, ale jej poziom z koñca analizowanego okresu by³ o oko³o 15%
wiêkszy ni¿ w latach 1998–2000. Trwa³a natomiast silna tendencja spadkowa produk-
cji okopowych, g³ównie ziemniaków.

Inn¹ istotn¹ cech¹ zmian zachodz¹cych w produkcji roœlinnej by³o szybsze
tempo wzrostu produkcji koñcowej i towarowej ni¿ globalnej, co wskazuje, ¿e
mala³o zu¿ycie zarówno produkcyjne jak i konsumpcyjne, a ros³a towarowoœæ
produkcji.

W latach 2004–2008 zasz³y istotne zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw
rolnych w Polsce w porównaniu z okresem poprzednim. Doœæ wspomnieæ, ¿e
dochody polskich gospodarstw wzros³y œrednio ponad dwukrotnie w przeliczeniu
na osobê pe³nozatrudnion¹ (pracuj¹c¹ 2200 godzin w gospodarstwie rolnym w
ci¹gu roku). Zasadniczy wp³yw na to korzystne zjawisko mia³y dop³aty, uzyskiwane
przez rolników kana³ami pozarynkowymi. O ile w 2003 roku mia³y one 9,4% udzia³
w tworzeniu dochodów, to w roku nastêpnym udzia³ ten wzrós³ do 39%. Najwiêkszy
udzia³ dop³at w tworzeniu dochodu w analizowanym okresie odnotowano jednak w
2006 roku.

Po akcesji poprawi³a siê relatywna dochodowoœæ rolników w odniesieniu do
innych grup zawodowych. O ile w okresie poprzedzaj¹cym akcesjê œredni dochód
rolniczy, w przeliczeniu na osobê pe³nozatrudnion¹, wynosi³ 24,2% œredniego pozio-
mu wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej, to w roku akcesji zwiêkszy³ siê
ponad dwukrotnie, osi¹gaj¹c poziom 56,2%. W kolejnych latach relacje te ulega³y
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wahaniom od 43,3% w 2005 roku, do 57,5% w bardzo korzystnym dla rolnictwa 2007
roku. S¹ jednak obliczenia, które wskazuj¹, ¿e dochód przeliczony na osobê pe³no-
zatrudnion¹ w rolnictwie obni¿y³ siê w latach 2004–2008 o 2,2%, podczas gdy œrednie
wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej zwiêkszy³o siê o 27,3%. Dysproporcje
miêdzy poziomami wynagradzania osób pracuj¹cych w rolnictwie i w innych dzia-
³ach gospodarki narodowej zaczê³y wiêc powoli wracaæ do sytuacji sprzed akcesji, po
chwilowej radykalnej poprawie spowodowanej objêciem polskiego rolnictwa wspól-
n¹ polityk¹ roln¹ w 2004 roku.

Dochody producentów rolnych wzros³y w 2004 roku i w latach nastêpnych
w ró¿nym stopniu w zale¿noœci od struktury materialnych czynników produkcji
w posiadanych przez nich gospodarstwach. W najwiêkszym stopniu dochody te
wzros³y w gospodarstwach opieraj¹cych swój byt nie na du¿ym wyposa¿eniu kapita-
³owym i du¿ym zatrudnieniu, a na du¿ym obszarze u¿ytków rolnych (gospodarstwa
specjalistyczne zbo¿owe, z dominacj¹ ró¿nych upraw polowych, specjalistyczne
mleczne, z mieszan¹ produkcj¹ roœlinno-zwierzêc¹ itd.), w du¿o mniejszym zaœ
w gospodarstwach o ma³ym obszarze, ale o du¿ym wyposa¿eniu kapita³owym
i du¿ych nak³adach pracy (gospodarstwa: ogrodnicze, sadownicze, specjalizuj¹ce siê
w chowie drobiu lub trzody chlewnej). Przyczyn¹ tej sytuacji by³ sposób liczenia
dop³at (bezpoœrednich, uzupe³niaj¹cych itd.) zale¿nie od posiadanego lub deklarowa-
nego przez rolnika obszaru. Mo¿na oszacowaæ, ¿e blisko 21% gospodarstw ko-
rzysta³o w niewielkim stopniu z dop³at, tylko z tej przyczyny, ¿e kapita³ i praca s¹
w nich podstaw¹ prowadzenia produkcji rolniczej.

Z oko³o 2390 tys. gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹ tylko oko³o
1410 tys. z³o¿y³o ostatnio wnioski o dop³aty, ale na rynku produktów rolniczych
dominowa³o zaledwie 767 tys. gospodarstw o wielkoœci 2 i wiêcej ESU (ang.
European Size Unit – Europejska Jednostka Wielkoœci, 1 ESU = 1200 EUR).

W gospodarstwach ostatniej z wyspecyfikowanych grup kontynuowany by³ ju¿
du¿o wczeœniej dostrze¿ony proces polaryzacji dochodowej gospodarstw, który
rzutowa³ silnie na zró¿nicowanie mo¿liwoœci rozwojowych. Gospodarstwa o wiel-
koœci 2–8 ESU dostarcza³y w okresie objêtym analiz¹ tylko niewielk¹ czêœæ dochodu
swym posiadaczom [12]. Gospodarstwa cechowa³ niepokoj¹co niski stopieñ tech-
nicznego wyposa¿enia pracy, ujemna reprodukcja maj¹tku trwa³ego, a tylko 18%
spoœród nich rokowa³o nadziejê na poprawê uzyskiwanych efektów ekonomicznych.
Zdecydowana wiêkszoœæ tych ma³ych towarowych gospodarstw rolnych nie ma
zatem zdolnoœci rozwojowych, a to oznacza, ¿e utrac¹ one w perspektywie najbli¿-
szych 15–20 lat posiadane, lecz wyeksploatowane w pe³ni budynki i maszyny. Nie jest
jasne, jak bêdzie po tym okresie wygl¹daæ wykorzystanie ziemi bêd¹cej obecnie w ich
posiadaniu.

Gospodarstwa o wielkoœci 8–16 ESU osi¹ga³y dochody, które pozwala³y im
inwestowaæ tak, by zapewniæ (choæ w niewielkim stopniu) rozszerzon¹ reprodukcjê
maj¹tku trwa³ego, w czêœci kosztem poziomu ¿ycia producentów rolnych i cz³onków
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ich rodzin. Od 45 do 50% gospodarstw tej wielkoœci ma szanse poprawiæ uzyskiwane
efekty ekonomiczne. W 2007 roku istnia³o oko³o 149 tys. gospodarstw o wielkoœci
8–16 ESU, a ich liczba ros³a w znikomym tempie w okresie objêtym analiz¹, czêœcio-
wo z powodu przechodzenia do innych grup wielkoœciowych.

Tylko gospodarstwa o wielkoœci 16 i wiêcej ESU cechowa³a du¿a aktywnoœæ
inwestycyjna, a op³ata pracy w³asnej producentów i cz³onków ich rodzin przekracza³a
poziom parytetowy. Zatem tylko te gospodarstwa mog¹ spowodowaæ, ¿e w przy-
sz³oœci na polskich sto³ach bêdzie ¿ywnoœæ wytworzona z surowców pochodzenia
krajowego. W latach 2002–2007 liczba gospodarstw rolnych o wielkoœci 16 i wiêcej
ESU wzros³a o 24 tys. (tj. o 30,4%), by osi¹gn¹æ poziom oko³o 99 tys.

Nie trudno dostrzec, ¿e zarówno poziom dochodów jak i rodzaj reprodukcji
maj¹tku trwa³ego w gospodarstwach rolnych cechowa³o swoiste sprzê¿enie zwrotne.
W gospodarstwach ma³ych sprzê¿enie to mia³o charakter ujemny: niewielkie docho-
dy ogranicza³y stopieñ reprodukcji maj¹tku trwa³ego, a to z kolei ogranicza³o docho-
dy w nastêpnym okresie. W gospodarstwach du¿ych natomiast wystêpowa³o sprzê¿e-
nie zwrotne dodatnie: du¿e dochody tworzy³y przes³anki do reprodukcji rozszerzonej
maj¹tku trwa³ego, a to przynosi³o dalszy wzrost dochodów.

Stwierdzono, ¿e polskie gospodarstwa o wielkoœci 16 i wiêcej ESU by³y konku-
rencyjne w latach 2004–2006 wzglêdem gospodarstw rolnych naszych najbli¿szych
s¹siadów unijnych – Niemiec, Danii, Szwecji i Wêgier [ 5 ]. By³ to ³¹czny efekt dop³at
i niskich kosztów: pracy najemnej, dzier¿awy ziemi, obs³ugi zad³u¿enia i opodatko-
wania. Ta korzystna sytuacja zosta³a osi¹gniêta przy du¿o mniejszym poziomie dop³at
i subsydiów ni¿ w gospodarstwach dawnej UE-15.

Wzmiankowany wczeœniej szybki ostatnio wzrost liczby gospodarstw rozwo-
jowych w Polsce nie oznacza du¿ego ich udzia³u. W 2007 roku stanowi³y one blisko
13% gospodarstw objêtych monitoringiem Polskiego FADN (ang. Farm Accountancy
Data Network – europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw
rolnych), a wiêc o wielkoœci 2 i wiêcej ESU. W Danii natomiast w latach 1990–2005
wzrós³ z 6,3% do 22,4% udzia³ gospodarstw o wielkoœci a¿ 100 i wiêcej ESU,
a podobny trend wystêpuje tak¿e w innych krajach unijnych dawnej UE-15. W warun-
kach rozwiniêtej gospodarki szansê na egzystencjê maj¹ zatem gospodarstwa jeszcze
wiêksze ni¿ obecnie w Polsce.

Komentuj¹c to ostatnie spostrze¿enie warto odwo³aæ siê do analizy dochodowoœci
marginalnej pracy i ziemi [3]. Analiza ta wskaza³a, ¿e tylko co dziewi¹te gospodar-
stwo polskie o wielkoœci 2 oraz wiêcej ESU ma tê dochodowoœæ równ¹ b¹dŸ wiêksz¹
od op³aty parytetowej pracy. Bardzo dochodowa jest natomiast w ogromnej wiêkszoœci
gospodarstw dzier¿awa ziemi, nawet wtedy kiedy dop³aty pobiera w³aœciciel nieru-
chomoœci, a nie jej u¿ytkownik. P³ynie st¹d wniosek, ¿e wzrost liczby polskich
gospodarstw rozwojowych i konkurencyjnych zale¿y od dwóch czynników. Pierwszy
to wzrost dochodowoœci pracy, który mo¿e byæ realizowany albo poprzez ograni-
czanie zbêdnego zatrudnienia, albo poprzez wzrost wielkoœci i reorganizacji maj¹tku.
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Drugim zaœ czynnikiem warunkuj¹cym wzrost liczby rozwojowych i konkurencyj-
nych gospodarstw rolnych jest tworzenie sprawnie funkcjonuj¹cego rynku ziemi.
Chodzi miêdzy innymi o uruchomienie poda¿y zasobów tego czynnika produkcji
(oko³o 7 mln ha), które s¹ obecnie w posiadaniu producentów rolnych osi¹gaj¹cych
niedostateczne efekty gospodarcze. Tymczasem uwaga polskich polityków koncen-
truje siê na gospodarstwach tzw. latyfundystów, którzy dysponuj¹ u¿ytkami rolnymi
o ³¹cznym obszarze oko³o 1,3 mln ha.

Lata 2009–2013

Wspomniany wczeœniej rosn¹cy eksport w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu uzale¿ni³
ca³y polski sektor rolno-spo¿ywczy od sytuacji na rynkach importerów. Z tego wzglêdu
zasadne jest pytanie o wp³yw œwiatowego kryzysu ekonomicznego na losy polskich
gospodarstw w najbli¿szych latach, a œciœlej – o sytuacjê polskich gospodarstw rolnych
w 2013 roku, kiedy skutki kryzysu przestan¹ prawdopodobnie byæ odczuwane? Pro-
jekcjê takiej sytuacji sporz¹dzono z wykorzystaniem metody modelowej.

W warunkach kryzysu utrzymaj¹ siê zapewne wspomniane wczeœniej, a nie-
korzystne tendencje w ewolucji cen na krajowe produkty rolnicze. Niekorzystne
mog¹ byæ te¿ zmiany cen œrodków produkcji dla rolnictwa. Nie odnotowuje siê
bowiem ograniczenia tempa wzrostu cen tych œrodków, a co wiêcej komunikaty
prasowe informuj¹ o ponownym wzroœcie cen niektórych surowców na rynkach
œwiatowych (np. ropy naftowej), które niew¹tpliwie znajd¹ swoje odbicie równie¿
w Polsce. Przyjêto w zwi¹zku z tym zasadê ekstrapolacji tempa zmian cen poszcze-
gólnych produktów rolniczych i poszczególnych rodzajów œrodków produkcji kupo-
wanych przez producentów rolnych w latach 2000–2007 (4 lata przed akcesj¹ i 4 lata
poczynaj¹c od roku akcesji) na lata 2008–2013 [6].

Modeluj¹c sytuacjê w roku docelowym wziêto ponadto pod uwagê zmiany
plonów roœlin uprawnych i wydajnoœci jednostkowych zwierz¹t. Zmiany tych wiel-
koœci spowodowane by³y zmian¹ klimatu i postêpem agrotechnicznym i zootechnicz-
nym oraz genetycznym. Analiza zmian plonów z lat 1995–2007 (po³owa okresu
w którym odnotowano nasilone zmiany klimatu) wykaza³a niewielki spadek lub
stagnacjê œrednich krajowych plonów roœlin jarych i tych uprawianych na glebach
gorszych. Szybko natomiast ros³y plony roœlin uprawianych na glebach dobrej
jakoœci. Odnotowano ponadto znaczne tempo wzrostu wydajnoœci mlecznej krów.
Wszystkie te œrednie liczby poddano korekcie bior¹c za podstawê silny dodatni
zwi¹zek tempa zmian plonów i wydajnoœci jednostkowej zwierz¹t z wielkoœci¹
gospodarstw. Modeluj¹c przyjêto, ¿e tempo zmian plonów i wydajnoœci jednostkowej
zwierz¹t bêdzie w latach 2009–2013 takie same jak w latach 1995–2007.

Czy w takiej sytuacji dop³aty oferowane producentom rolnym w ramach WPR
(wspólna polityka rolna) zrekompensuj¹ straty spowodowane niekorzystnymi wa-
runkami cenowymi i wielokierunkowym wp³ywem zachodz¹cej jednoczeœnie zmia-
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ny klimatu? Aby oceniæ kierunek i skalê modelowanych zjawisk wykorzystano
metodê planowania programu.

Modele s¹ w du¿ej czêœci „uœrednionymi obrazami” analogicznych grup gospo-
darstw. Maksymalizowano dochód modelowych gospodarstw bior¹c pod uwagê:
kwoty nadwy¿ek bezpoœrednich, wszelkie rodzaje dop³at dla gospodarstw, obszar
i strukturê posiadanych i dzier¿awionych przez gospodarstwo gruntów, liczbê stano-
wisk dla zwierz¹t w budynku inwentarskim, zasoby pracy w poszczególnych okre-
sach agrotechnicznych, mo¿liwoœci zatrudnienia pracy najemnej, koniecznoœæ za-
pewnienia co najmniej minimalnego poziomu nawo¿enia organicznego i zbilan-
sowania zu¿ycia oraz produkcji s³omy, a tak¿e tzw. ograniczenia agrotechniczne.
Dochód z modelowanego gospodarstwa policzono jako ró¿nicê miêdzy sum¹ nad-
wy¿ek bezpoœrednich uzyskanych z rozwi¹zania optymalnego i kosztów sta³ych.
Dochody i wszelkie pozycje kosztów i przychodów w roku wyjœciowym i docelowym
liczono w cenach nominalnych

Przed sporz¹dzeniem projekcji poddano weryfikacji sporz¹dzone modele gospo-
darstw na podstawie danych z okresu wyjœciowego. Obliczone optymalne dochody
by³y wiêksze o 5,3–8,4% od dochodów rzeczywistych modelowanych gospodarstw.
Modelowane gospodarstwa dysponowa³y wiêc rezerwami, których wykorzystanie
pozwoli³oby poprawiæ efekty ekonomiczne. Prawdziwoœæ tego spostrze¿enia po-
twierdzaj¹ wyniki innych badañ [6].

Po zweryfikowaniu modele wykorzystano do sporz¹dzenia rachunków optymali-
zacyjnych w dwóch okresach – wyjœciowym (rok 2005) i docelowym (rok 2013). Ze
wzglêdu na u¿yt¹ metodê sytuacjê modelowanych gospodarstw mo¿na zatem odnieœæ
do rzeczywistych gospodarstw o zbli¿onych charakterystykach.

Jedna z projekcji sytuacji w roku 2013 dotyczy typowego polskiego gospodarstwa
towarowego [4] bêd¹cego w posiadaniu osoby fizycznej, o nie wyspecjalizowanej
produkcji, glebach o jakoœci nieco gorszej ni¿ œrednie i wielkoœci oko³o 11 ESU
(22,4 ha u¿ytków rolnych). Gospodarstwo o takiej charakterystyce osi¹gnê³o w roku
wyjœciowym dochody pozwalaj¹ce „op³aciæ” pracê w³asn¹ producenta rolnego i cz³on-
ków jego rodziny na poziomie parytetowym i inwestowaæ, tak by zapewniæ co naj-
mniej prost¹ reprodukcjê maj¹tku trwa³ego.

Projekcja sporz¹dzona na podstawie modelu wykaza³a, ¿e w docelowym 2013
roku (œrednie liczby dla lat 2012–2014) trzeba spodziewaæ siê w charakteryzowanym
gospodarstwie spadku dochodu rolniczego netto o 5057 PLN, tj. o 15,5% w stosunku
do kwoty z rozwi¹zania modelowego w roku wyjœciowym. Jeœli rodzina producenta
rolnego przeznaczy w 2013 roku na swe utrzymanie czêœæ dochodu gospodarstwa
równ¹ op³acie parytetowej, to pozosta³e œrodki (pozosta³a czêœæ dochodu powiêkszo-
na o kwotê amortyzacji) wystarcz¹ na odtworzenie tylko oko³o 33% zu¿ywaj¹cych siê
œrodków trwa³ych, a to oznaczaæ bêdzie szybko postêpuj¹c¹ deprecjacjê maj¹tku
trwa³ego. Prost¹ reprodukcjê tego maj¹tku zapewni dopiero obni¿enie kwoty docho-
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dów przeznaczonych na utrzymanie rodziny do poziomu oko³o 66% docelowej op³aty
parytetowej.

Mo¿na na tej modelowej podstawie wnosiæ, ¿e charakteryzowane gospodarstwo
znajdzie siê w perspektywie najbli¿szych 4–5 lat w równie niekorzystnej sytuacji jak
obecnie ma³e towarowe gospodarstwa (o wielkoœci 2–8 ESU). Typowe towarowe
gospodarstwo rolne o wielkoœci 8–16 ESU straci wtedy status œredniego gospodar-
stwa towarowego, a zyska status ma³ego gospodarstwa towarowego.

Drug¹ z projekcji sporz¹dzono dla gospodarstwa osoby fizycznej, z glebami
dobrej jakoœci, specjalizuj¹cego siê w produkcji zbó¿ i wielkoœci 40–100 ESU (206,5
ha u¿ytków rolnych). Chodzi³o o sprawdzenie, czy w 2013 roku ich sytuacja ekono-
miczna bêdzie na tyle korzystna, ¿e bêd¹ one w stanie inwestowaæ w œrodki technicz-
ne ograniczaj¹ce koszty produkcji [6].

Stwierdzono, ¿e gospodarstwo nie inwestuj¹c powiêkszy w 2013 roku swój
nominalny dochód brutto o 15,5 tys. z³ (o 8,7%) w porównaniu z sytuacj¹ w 2005 roku.
Inwestuj¹c natomiast (czêœciowo za w³asne pieni¹dze, a czêœciowo ze œrodków SPO –
Sektorowy Program Operacyjny) w kupno maszyny do uprawy bezorkowej po-
wiêkszy dochód o kolejne 4,7 tys. z³. Zakupiona maszyna pozwoli bowiem ogra-
niczyæ znacz¹co koszty paliwa przy niewielkim spadku plonów i przyroœcie kosztów
œrodków ochrony roœlin. W sumie dochód nominalny gospodarstwa w roku docelo-
wym mo¿e byæ o oko³o 20 tys. z³ (tj. o 13,3%) wiêkszy ni¿ w dochód uzyskany
z rozwi¹zania modelowego w 2005 roku. Racjonalne decyzje inwestycyjne mog¹
zatem poprawiæ sytuacjê ekonomiczn¹ du¿ego gospodarstwa rolnego nawet w warun-
kach kryzysu ekonomicznego.

Opisane w tej czêœci opracowania projekcje dochodów dla dwóch ró¿nych
rodzajów gospodarstw wskazuj¹, ¿e w latach 2009–2013 nasili siê wzmiankowane
wczeœniej zjawisko polaryzacji polskich gospodarstw. Wzroœnie liczebnie grupa
gospodarstw towarowych, które nie zapewniaj¹ swym posiadaczom znoœnych
dochodów i œrodków co najmniej na prost¹ reprodukcjê maj¹tku trwa³ego. Umac-
niaæ siê natomiast bêdzie ci¹gle jeszcze ma³o liczna w Polsce grupa gospodarstw
rozwojowych, które s¹ w stanie konkurowaæ z gospodarstwami innych krajów
unijnych.

Kilka uwag o okresie po 2013 roku

W ostatnich dwóch dekadach ubieg³ego wieku nast¹pi³o odwrócenie œwiatowej
tendencji trwaj¹cej dziesi¹tki lat, która wyra¿a³a siê spadkiem realnych cen ogromnej
wiêkszoœci produktów pochodzenia rolniczego. Ocenia siê, ¿e istotnym czynnikiem
wywieraj¹cym wp³yw na to zjawisko sta³ siê rosn¹cy popyt na produkty pochodzenia
rolniczego, na co sk³adaj¹ siê dwa procesy. Jeden z nich jest natury demograficznej,
drugi zaœ jest pochodn¹ postêpuj¹cej globalizacji gospodarki œwiatowej. Doœæ powie-
dzieæ, ¿e liczba ludnoœci œwiata powiêksza siê corocznie o oko³o 70 mln osób, prawie
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w ca³oœci w krajach o niskim poziomie ¿ycia. Czêœæ z tego przyrostu ma miejsce
w tzw. pañstwach niewydolnych (Somalia, Sudan, Zimbabwe i oko³o siedemnastu
innych), które nie s¹ w stanie zapewniæ swoim obywatelom bezpieczeñstwa osobis-
tego, opieki zdrowotnej i edukacji. W takiej sytuacji g³ód jest zjawiskiem nagmin-
nym. Du¿o wiêksza czêœæ przyrostu œwiatowej populacji ma jednak miejsce w krajach
rozwijaj¹cych, zazwyczaj bardzo ludnych (Chiny, Indie, Brazylia itd.). Ka¿dy przy-
rost dochodów jest tu niemal w ca³oœci przeznaczany na zakup ¿ywnoœci, a w wyniku
globalizacji roœnie zamo¿noœæ spo³eczeñstw. Jeœli bowiem w latach siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego wieku udzia³ ludnoœci œwiata z dochodami powy¿ej 1000 dolarów
amerykañskich na osobê wynosi³ oko³o 50%, to w 2000 roku udzia³ ten wzrós³ ju¿ do
oko³o 83%.

Odwrócenie œwiatowej tendencji wyra¿aj¹cej siê spadkiem poziomu cen realnych
ma te¿ przyczynê innego rodzaju, jak¹ jest ograniczony przyrost poda¿y produktów
pochodzenia rolniczego. Newralgiczna jest produkcja zbó¿ [1], poniewa¿ to one s¹
podstaw¹ diety w warunkach ma³ych dochodów. W Indiach dzienne spo¿ycie zbó¿
wynosi oko³o 0,5 kg na osobê, co zaspokaja oko³o 60% zapotrzebowania na energiê.
Wzrost dochodów prowadzi do wzrostu popytu na produkty pochodzenia zwie-
rzêcego, prowadz¹c do zwiêkszonego zu¿ycia zbo¿a. Krañcowym przyk³adem jest tu
Kanada, gdzie dzienne zu¿ycie zbó¿ na mieszkañca jest oko³o czterokrotnie wiêksze
ni¿ w Indiach, ale a¿ 90% ziarna poch³ania produkcja surowców pochodzenia
rolniczego potrzebnych do produkcji miêsa i nabia³u. Z obu przytoczonych przyk³a-
dów wynika, ¿e produkcja zbó¿ w przysz³oœci mo¿e byæ nawet kilkakrotnie wiêksza
ni¿ obecnie.

Jednoczeœnie od oko³o æwieræwiecza postêpuje ocieplenie ziemskiego klimatu,
które wywiera negatywny wp³yw na plonowanie roœlin uprawnych, g³ównie w szero-
koœciach geograficznych zwrotników. Co wiêcej, w celu ograniczania wp³ywu czyn-
ników potêguj¹cych ocieplenie klimatu bogate kraje przeznaczaj¹ czêœæ produktów
pochodzenia rolniczego na wytwarzanie tzw. biopaliw (Stany Zjednoczone np. plano-
wa³y zu¿yæ na ten cel a¿ 1/4 swych zbiorów zbó¿ z 2007 roku), co tym bardziej
ogranicza poda¿ produktów rolniczych. Narastaj¹ ponadto trudnoœci z nawadnianiem
upraw (poch³aniaj¹ one oko³o 70% s³odkiej wody zu¿ywanej przez ogó³ spo³ecznoœci
œwiatowej), ze wzglêdu na malej¹ce opady i wyczerpywanie siê zasobów wody we
wg³êbnych warstwach wodonoœnych. Dotyka to np. wód znajduj¹cych siê pod nizinn¹
czêœci¹ Chin. Co gorsza, wyczerpywanie zasobów wód wg³êbnych powoduje obni¿a-
nie poziomu wód gruntowych i w efekcie utrudnia prowadzenie intensywnej pro-
dukcji rolniczej.

Spadkowi poda¿y produktów pochodzenia rolniczego spowodowanemu zmia-
nami klimatu towarzyszy spadek produkcji wywo³any erozj¹ gleb. Œrodkowo-amery-
kañskie pañstwo Haiti by³o jeszcze przed czterdziestoma laty samowystarczalne pod
wzglêdem produkcji zbó¿. Od tego czasu jednak erozja (spowodowana zapewne
brakiem odpowiedniej wiedzy agrotechnicznej) pozbawi³a ten kraj znacznej czêœci
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gruntów ornych i obecnie Haiti importuje nieco ponad po³owê potrzebnych produk-
tów pochodzenia rolniczego. Ocenia siê, ¿e zanikanie warstwy gleby warunkuj¹cej
powodzenie w uprawie roœlin postêpuje na oko³o 1/3 obszarów gruntów ornych
œwiata.

Narastaj¹ce dysproporcje miêdzy wzrostem popytu na artyku³y rolno-spo¿ywcze
a wzrostem poda¿y skutkowa³y wzrostem cen tych dóbr. Do pewnego czasu podwy¿ki
cen mia³y charakter krótkookresowy. W 1972 roku np. Zwi¹zek Radziecki zakupi³ za
granic¹ bardzo du¿e iloœci pszenicy, co podnios³o oko³o dwukrotnie cenê tego zbo¿a,
ale ju¿ w nastêpnym sezonie produkcyjnym cena pszenicy powróci³a do poziomu
sprzed poprzedniego sezonu. Jeszcze w 1997 roku œwiatowe zapasy zbo¿a wystar-
cza³y na pokrycie popytu w czasie 108 dni, ale w kolejnej dekadzie lat sytuacja uleg³a
wyraŸnemu pogorszeniu, bowiem a¿ w szeœciu latach poda¿ nie nad¹¿a³a za popytem.
W efekcie w 2007 roku œwiatowe rezerwy wystarcza³y na pokrycie popytu tylko przez
62 dni. W tej sytuacji ceny ziarna wa¿niejszych gatunków zbó¿ wzros³y gwa³townie
na rynkach œwiatowych, osi¹gaj¹c poziom nigdy wczeœniej nie notowany.

Œwiatowy kryzys gospodarczy zak³óci³ obserwowane procesy. Kryzys zostanie jed-
nak kiedyœ za¿egnany. W okresie wychodzenia z kryzysu przyrosty PKB bêd¹ oczy-
wiœcie mniejsze ni¿ w okresie sprzed wybuchu kryzysu. Jest jednak prawdopodobn¹
teza, ¿e przyrosty te bêd¹ mniejsze tak¿e z chwil¹ pe³nego powrotu do „dynamicznej
równowagi”, charakterystycznej dla wieloletniego okresu sprzed 2008 roku. Narzucona
bankom przez administracjê pañstw kontrola ograniczy bowiem „wirtualne zyski”, po
to by unikn¹æ w przysz³oœci przyczyn powstania kolejnego kryzysu.

Mimo wszystko nie nale¿y oczekiwaæ powrotu niekorzystnej dla rolnictwa sytu-
acji sprzed 2007 roku. Najprawdopodobniej utrwali siê trend wzrostu cen zbó¿, który
ujawni³ siê w 2007 roku, choæ mo¿e nie w tak du¿ym nasileniu.

Ta sytuacja stworzy dobre warunki dla rozwoju rolnictwa w krajach europejskich.
Umiejêtnoœci producentów rolnych w tym regionie œwiata s¹ bowiem na tyle zaawan-
sowane, ¿e nie grozi tu erozja gleb na skalê spotykan¹ w krajach innych czêœci œwiata.
Szczególnie dokuczliwe zmiany klimatu dotykaj¹ poza tym negatywnie tylko kraje
po³o¿one na po³udniu kontynentu europejskiego. Kraje po³o¿one bardziej na pó³noc
bêd¹ nadal mieæ opady na poziomie zbli¿onym do dotychczasowego, choæ ich rozk³ad
w ci¹gu roku i okresowe nasilenia mog¹ odbiegaæ od tego wzorca.

Przysz³a sytuacja rolnictwa europejskiego nie bêdzie jednak jednoznacznie
pozytywna. Wzrost cen zbó¿ obni¿y bowiem op³acalnoœæ produkcji zwierzêcej,
g³ównie drobiarskiej i ¿ywca wieprzowego. Konieczne bêdzie te¿ nawadnianie
upraw paszowych, upraw ogrodniczych i plantacji trwa³ych (g³ównie sadów), co
podro¿y produkcjê.
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Wnioski

W okresie poakcesyjnym nast¹pi³ niewielki wzrost produkcji rolniczej w Polsce
w stosunku do okresu poprzedniego, a w strukturze tej produkcji zarysowa³ siê wzrost
udzia³u produkcji zwierzêcej. Dziêki dop³atom wzros³y natomiast znacz¹co dochody
wiêkszoœci gospodarstw rolnych, ograniczaj¹c poziom dysparytetu dochodowego
miêdzy osobami pracuj¹cymi w rolnictwie i w innych sektorach gospodarki naro-
dowej. Po szybkim pocz¹tkowo wzroœcie dochodów nast¹pi³y jednak lata „chudsze”,
w wyniku których zarysowa³a siê tendencja wyra¿aj¹ca siê niewielkim spadkiem
dochodów.

Postêpowa³a zatem odnotowana ju¿ wczeœniej polaryzacja dochodów gospo-
darstw. Z jednej strony funkcjonowa³a bardzo du¿a grupa drobnych gospodarstw
o niewielkich dochodach, które jedynie uzupe³nia³y dochody posiadaczy rolnych
pochodz¹ce z innych Ÿróde³, z drugiej zaœ wzrasta³a liczebnie ci¹gle ma³o liczna grupa
gospodarstw zapewniaj¹cych dochody zbli¿one do poziomu parytetowego b¹dŸ
nawet ponad ten poziom. Tylko ostatnie gospodarstwa dysponowa³y œrodkami na
reprodukcjê rozszerzon¹ maj¹tku, a wiêc by³y gospodarstwami rozwojowymi i tylko
one by³y konkurencyjne wzglêdem gospodarstw z innych krajów unijnych.

Odnotowano rezerwy, jakie tkwi¹ w du¿ej czêœci polskich gospodarstw rolnych.
Rezerwy te s¹ wynikiem niedostatecznej efektywnoœci gospodarowania, co oznacza,
¿e mo¿liwe jest ograniczenie znacz¹cej czêœci kosztów nawet bez koniecznoœci
ograniczania rozmiarów produkcji.

Kryzys ekonomiczny pogorszy³ warunki funkcjonowania gospodarstw, g³ównie
niewielkich i funkcjonuj¹cych na obszarach o niekorzystnych warunkach dla rolnic-
twa. Ich dochody ulegn¹ zatem obni¿eniu, o ile nie uruchomi¹ posiadanych rezerw.
Z du¿¹ doz¹ pewnoœci mo¿na natomiast stwierdziæ, ¿e gospodarstwa rozwojowe
i konkurencyjne, dysponuj¹ce du¿ym potencja³em produkcyjnym oraz glebami do-
brej jakoœci bêd¹ w stanie inwestowaæ w œrodki ograniczaj¹ce jednostkowe koszty
produkcji. Kryzys zatem przyspieszy odnotowany ju¿ wczeœniej proces polaryzacji
dochodowej polskich gospodarstw rolnych.

Polski sektor rolno-spo¿ywczy, a zatem i polskie rolnictwo zaczê³o uczestniczyæ
w œwiatowym podziale pracy w okresie poakcesyjnym, o czym œwiadczy³a du¿a do
niedawna dynamika wzrostu eksportu artyku³ów rolno-spo¿ywczych. By³a to wa¿na
przyczyna pogorszenia koniunktury dla polskiego rolnictwa z chwil¹ ujawnienia siê
kryzysu. Trzeba wiêc liczyæ siê z tym, ¿e poprawa sytuacji na rynkach œwiatowych
odbije siê na koniunkturze równie¿ dla polskiego rolnictwa. Prawdopodobnie zanika-
niu skutków obecnego kryzysu œwiatowego bêdzie towarzyszyæ wzrost cen zbó¿
(i byæ mo¿e nasion roœlin oleistych). W tej sytuacji problematyczna bêdzie celowoœæ
chowu trzody chlewnej na ma³¹ skalê i zapewne tak¿e drobiu. Natomiast produkcja
mleka i opas byd³a bêd¹ mog³y byæ kontynuowane zapewne tylko w warunkach
dobrej jakoœci trwa³ych u¿ytków zielonych i dobrych jakoœciowo gruntów ornych lub
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w warunkach nawadniania upraw paszowych. Nawadnianie bêdzie te¿ zasadne
w produkcji warzyw i owoców.

Zmiany klimatu ogranicz¹ prowadzenie produkcji rolniczej na glebach z³ej
jakoœci (odpowiadaj¹ce g³ównie obecnemu ONW Nizinne II oraz ONW Górskie
i Podgórskie), jeœli zakres subwencjonowania rolnictwa zostanie w przysz³oœci
ograniczony. Roœlinna produkcja rolnicza mo¿e wtedy zanikn¹æ nawet na oko³o 1/4
powierzchni obecnie u¿ytkowanych rolniczo gruntów.
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The situation of Polish agriculture in terms

of covering with the common agricultural policy

Key words: Polish agriculture, farms, economic crisis, effects of agricultural
policy, situation of the farms

Summary

Polish sector of the food economy is closely connected with the world labour divi-
sion. Thus, it is necessary to recognize the causative forces affecting this phenome-
non. From among these factors the most important include: the effect of globalization
and increasing human population in developing countries on the changes in food de-
mand, a trend towards exchanging of fossil fuels with the biofuels, the changes in
global climate affecting the supply of the raw materials for food production and still
persisting world economic crisis. Against such a background and basing on analysis of
the situation in Polish food economy sector within 2004–2008, most likely foreseen
changes in economic conditions and development possibilities for the local farms over
the years 2009–2013, were indicated. Moreover, some remarks were formulated con-
cerning the situation in this field for the next few years.

.
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Wstêp

Od dwudziestu lat wszystkie g³ówne dzia³y polskiej gospodarki funkcjonuj¹
i rozwijaj¹ siê w nowych warunkach ekonomiczno-spo³ecznych, co oznacza, ¿e znów
s¹ one kszta³towane g³ównie przez rynek i prawa ekonomiczne. Dotyczy to tak¿e
przemys³u spo¿ywczego, w którym dzia³anie rynku i praw ekonomicznych by³o
w niewielkim stopniu zniekszta³cane przez decyzje polityczne i administracyjne. Te
decyzje mia³y i maj¹ znacz¹cy wp³yw na g³ówny element otoczenia, tj. na rolnictwo
i produkcjê roln¹. W tej czêœci sektora ¿ywnoœciowego istotn¹ rolê odgrywa du¿e
wsparcie œrodkami publicznymi (szczególnie po wejœciu do UE) oraz bezpoœrednie
i poœrednie interwencje rynkowe.

Oceniany okres jest na tyle d³ugi, ¿e mo¿liwa jest identyfikacja tendencji roz-
wojowych przemys³u spo¿ywczego w ca³ym okresie transformacji systemowej. Bez
identyfikacji tych tendencji nie mo¿na dobrze oceniæ obecnego stanu tego sektora
i mo¿liwoœci dalszego jego rozwoju.

W ca³ym okresie transformacji mo¿na wydzieliæ cztery etapy rozwojowe polskiej
gospodarki i przemys³u spo¿ywczego, a mianowicie:
� lata 1988–1992 – odtwarzanie rynku i gwa³towne dostosowanie firm do warun-

ków gospodarki rynkowej;
� lata 1993–1998 – przyspieszony rozwój jako pierwszy efekt transformacji;
� lata 1999–2002 – zastój gospodarczy, g³ównie w wyniku kryzysu rosyjskiego;
� lata 2003–2008 – okres integrowania z UE.

W gospodarce rynkowej g³ównym czynnikiem rozwoju ka¿dego sektora jest
popyt na dany produkt zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.
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O popycie na produkty przemys³u spo¿ywczego decyduje poziom i struktura spo¿ycia
¿ywnoœci. Spo¿ycie g³ównych dóbr ¿ywnoœciowych jest jednak ma³o wra¿liwe na
zmiany dochodów i dynamikê rozwoju gospodarczego kraju. Nie dotyczy to tylko
krajów szybko rozwijaj¹cych siê. Natomiast w krajach rozwiniêtych i œrednio rozwi-
niêtych wzglêdnie stabilny jest stan wy¿ywienia mierzony wartoœci¹ od¿ywcz¹
spo¿ywanej ¿ywnoœci, a poprawa wy¿ywienia nastêpuje w wyniku zmian struktury
konsumpcji i zwiêkszania obudowy produktów ¿ywnoœciowych ró¿nego rodzaju
us³ugami, u³atwiaj¹cymi dostêp do ¿ywnoœci, poprawiaj¹cymi wygodê korzystania
z tego dobra, czy te¿ wzrost zadowolenia z jej spo¿ywania. Zwiêksza siê wartoœæ
pieniê¿na codziennej diety i rosn¹ wydatki na zakupy produktów wy¿szej jakoœci
i wy¿szej wartoœci dodanej. Zgodnie z prawem Engela wraz ze wzrostem dobrobytu
zmniejsza siê udzia³ wydatków na ¿ywnoœæ w wydatkach i dochodach gospodarstw
domowych [6]. Rozwój przemys³u spo¿ywczego kszta³towany przez zmiany krajo-
wego rynku ¿ywnoœci jest zwykle korygowany przez stan konkurencyjnoœci tego
sektora, który wp³ywa na skalê i charakter powi¹zañ krajowej gospodarki ¿ywnoœcio-
wej z rynkami zagranicznymi.

Rozwój przemys³u spo¿ywczego na tle otoczenia rynkowego

Przemys³ spo¿ywczy jest uznawany za najszybciej rozwijaj¹cy siê dzia³ gospo-
darki ¿ywnoœciowej. W ca³ym okresie transformacji produkcja przemys³u spo¿yw-
czego rozwija³a siê w œrednim tempie 2,66% rocznie, tj. tylko nieco wolniej ni¿ ca³a
polska gospodarka. By³o to tempo trzykrotnie szybsze ni¿ produkcji rolnej (koñcowej
i towarowej) oraz prawie dwukrotnie szybsze od tempa wzrostu krajowego spo¿ycia
¿ywnoœci, napojów i wyrobów tytoniowych (1,58% rocznie). W minionym dwudzies-
toleciu wy¿sze ni¿ w przemyœle spo¿ywczym by³o tempo rozwoju innych ga³êzi
przemys³u (o 1/3), a przede wszystkim obrotów zagranicznych produktami rolno-spo-
¿ywczymi (4–5 razy).

Proporcje rozwojowe tych dzia³ów polskiej gospodarki by³y podobne w ka¿dym
z czterech wczeœniej wyodrêbnionych etapów jej przekszta³ceñ. I tak w pierwszych
kilku latach transformacji nast¹pi³a znacz¹ca redukcja ich dzia³alnoœci, najwiêksza
w ca³ej produkcji przemys³owej i w przemyœle spo¿ywczym (o ok. 7,5% rocznie),
wolniejsza ca³ej gospodarki (4,5% rocznie) i polskiego rolnictwa (o ok. 3,8–4%), przy
wyraŸnej obronie wczeœniej osi¹gniêtego poziomu spo¿ycia ¿ywnoœci, które w tym
okresie obni¿a³o siê o 1,4% rocznie1 (tab. 1). Te ubytki potencja³u gospodarczego
zosta³y z nadwy¿k¹ odbudowane w okresie du¿ego o¿ywienia w latach 1993–1998,
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naszej gospodarki sprzyja³o wzrostowi obrotów w tym handlu, tak¿e produktami rol-
no-spo¿ywczymi [4].



Tabela 1. Tempo zmian dzia³alnoœci sektora rolno-spo¿ywczego

Wyszczególnienie 1988–1992 1993–1998 1999–2002 2003–2008 1988–2008

Tempo rozwoju w procentach rocznie

Produkcja rolnictwa

globalna –3,75 2,43 –1,73 1,83 0,18

koñcowa –4,25 3,37 0,38 2,40 1,06

towarowa –3,60 1,88 1,30 2,65 0,90

PKB –4,45 5,55 2,77 5,10 2,86

Produkcja przemys³u spo¿ywczego –7,35 8,87 1,58 5,17 2,66

Produkcja przemys³owa –7,35 8,58 3,03 8,38 4,22

Spo¿ycie ¿ywnoœci, napojów i wyrobów
tytoniowych

–1,43 3,20 1,18 2,25 1,58

Eksport rolno-spo¿ywczy. · 8,71 6,31 22,25 11,32

w tym: przemys³u spo¿ywczego · 12,99 6,95 22,58 12,83

Import rolno-spo¿ywczy · 13,07 2,63 17,40 12,23

w tym: przemys³u spo¿ywczego · 11,02 2,18 19,18 11,87

Przyrost w danym okresie (w procentach)

Produkcja rolnictwa

globalna –14,7 14,1 –7,1 10,3 –0,3

koñcowa –15,5 19,6 1,0 14,8 15,6

towarowa –13,7 10,6 3,8 16,5 17,2

PKB –16,9 38,6 11,6 34,7 73,3

Produkcja przemys³u spo¿ywczego –28,1 66,2 6,4 35,0 71,8

Produkcja przemys³owa –28,2 63,5 12,6 61,4 113,4

Spo¿ycie ¿ywnoœci, napojów i wyrobów
tytoniowych

–6,8 20,5 4,8 14,1 34,5

Eksport rolno-spo¿ywczy · 55,6 24,9 228,9 539,2

w tym: przemys³u spo¿ywczego · 97,1 26,0 234,7 731,2

Import rolno-spo¿ywczy · 100,1 9,8 159,9 471,0

w tym: przemys³u spo¿ywczego · 83,3 7,4 176,7 444,7

�ród³o: dane GUS i obliczenia w³asne.

kiedy przemys³ spo¿ywczy i ca³y polski przemys³ rozwija³y siê w tempie ok. 8,5–8,8%
rocznie, przy wzroœcie produktu krajowego o 5,5% rocznie, produkcji rolnictwa
o œrednio 2,5% rocznie, a spo¿ycia ¿ywnoœci o 3,2%. W tym okresie obroty handlu
zagranicznego produktami rolno-spo¿ywczymi wzrasta³y o ok. 8,7–13% rocznie,
przy wyraŸnie szybszym rozwoju eksportu wyrobów przemys³u spo¿ywczego (13%
rocznie) i wolniejszym importu tych wyrobów (11%). Po tym o¿ywieniu bêd¹cym
efektem transformacji, nast¹pi³ kilkuletni okres spowolnienia rozwoju lub nawet
zastoju. W latach 1999–2002 przemys³ spo¿ywczy rozwija³ siê w tempie 1,6%
rocznie, tj. ponad 5,5 razy wolniej ni¿ w fazie poprzedniej, tempo wzrostu produkcji
ca³ego przemys³u i spo¿ycia ¿ywnoœci obni¿y³o siê prawie trzykrotnie, a PKB
dwukrotnie. Nast¹pi³o to w warunkach niewielkiego spowolnienia rozwoju eksportu
rolno-spo¿ywczego, przy silnym, bo piêciokrotnym importu. W tym okresie pogor-
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szy³a siê relacja miêdzy rozwojem przemys³u spo¿ywczego a wzrostem PKB i pro-
dukcji przemys³owej.

Ten zastój w rozwoju by³ krótki, gdy¿ wejœcie Polski do UE wywo³a³o kolejne
o¿ywienie gospodarcze. W latach 2003–2008 przemys³ spo¿ywczy rozwija³ siê
w tempie przekraczaj¹cym 5% rocznie, a wiêc 3,5 razy szybciej ni¿ w latach
1999–2002, ale znacznie wolniej ni¿ w latach poprzedniego o¿ywienia. Wzrost tego
sektora by³ podobny jak ca³ej polskiej gospodarki, ale wolniejszy ni¿ innych ga³êzi
przemys³u. W tym okresie utrzymane zosta³y dotychczasowe relacje miêdzy rozwo-
jem przemys³u spo¿ywczego, rolnictwa i konsumpcji ¿ywnoœci, przy bardzo wyso-
kim tempie wzrostu obrotów handlu zagranicznego (ok. 20% rocznie). To ostatnie
zjawisko spowodowa³o, ¿e prawie 50% przyrostu produkcji przemys³u spo¿yw-
czego ulokowano na rynkach zagranicznych, a udzia³ eksportu w wartoœci produkcji
sprzedanej zwiêkszy³ siê z 11% w latach 2000–2002 do 22% w 2008 roku i 24%
w 2009 roku.

Przedstawione tendencje rozwojowe (rys. 1–2) wskazuj¹, ¿e przemys³ spo¿ywczy
rozwija siê ponad dwukrotnie szybciej ni¿ rolnictwo i spo¿ycie ¿ywnoœci i napojów
oraz ¿e stale wzrasta udzia³ przetwórstwa w zagospodarowaniu produkcji rolnej
i pokryciu potrzeb ¿ywnoœciowych rynku krajowego. Dotychczas przemys³ spo¿yw-
czy rozwija³ siê podobnie jak ca³a nasza gospodarka i jest to czynnik decyduj¹cy
o rozwoju i stanie tego sektora. Równoczeœnie od dziesiêciu lat przemys³ spo¿ywczy
rozwija³ siê wolniej ni¿ ca³y przemys³, a du¿y wzrost eksportu i obrotów produktami
przemys³u spo¿ywczego wskazuje na szybki rozwój powi¹zania tego sektora z ryn-
kami zagranicznymi.
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Rysunek 1. Rozwój przemys³u spo¿ywczego w porównaniu z rozwojem gospodarczym Polski
(w cenach sta³ych, 1988 = 100)
�ród³o: dane GUS i obliczenia w³asne



Istotnym czynnikiem rozwoju przemys³u spo¿ywczego by³ stale rosn¹cy popyt na
¿ywnoœæ wysoko przetworzon¹. Jest to czynnik, który spowodowa³, ¿e najbardziej
dynamiczn¹ czêœci¹ tego sektora by³o wtórne przetwórstwo ¿ywnoœci, tj. produkcja
konserw, potraw, dañ gotowych i innych wyrobów wielosk³adnikowych oraz ró¿nego
rodzaju przek¹sek, deserów i napojów bezalkoholowych. Produkcja tych wyrobów
rozwija³a siê w ka¿dym etapie transformacji w œrednim tempie wzrostu 7,1% rocznie
(od 4,1 do 11,5% rocznie), a jej wartoœæ w ci¹gu dwudziestu lat zwiêkszy³a siê
czterokrotnie. Pozosta³e rodzaje przetwórstwa ¿ywnoœci (rys. 3) doœæ szybko rozwi-
ja³y siê tylko w niektórych etapach przekszta³ceñ, tj. wstêpny przerób produktów
rolnictwa w latach 1999–2008, produkcja u¿ywek tylko po wejœciu do UE, a przerób
g³ówny w latach 1992–2002. Po dwudziestu latach transformacji przerób wstêpny
i g³ówny tylko nieznacznie przekroczy³y poziom z koñca lat 80., a produkcja u¿ywek
zwiêkszy³a siê podobnie jak ca³ego przemys³u spo¿ywczego (tj. o ok. 50%).

Przemys³ spo¿ywczy – podobnie jak ca³a gospodarka ¿ywnoœciowa – okaza³ siê,
mimo szybkiego rozwoju powi¹zañ z rynkami zagranicznymi, doœæ odporny na
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Rysunek 2. Rozwój handlu zagranicznego produktami przemys³u spo¿ywczego (w mld euro)
�ród³o: dane Ministerstwa Finansów opracowane w IERiG¯-PIB

Rysunek 3. Rozwój g³ównych dzia³ów przemys³u spo¿ywczego
�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych GUS



œwiatowy kryzys finansowy i gospodarczy. W czasie tego kryzysu mia³o miejsce du¿e
spowolnienie wzrostu produkcji przemys³u spo¿ywczego i detalicznej sprzeda¿y
¿ywnoœci tylko przez kilka miesiêcy na prze³omie lat 2008/2009, a póŸniej osi¹gnê³y
one doœæ wysok¹ dynamikê wzrostu. Podobne zjawisko, choæ w wiêkszej skali,
wyst¹pi³o w eksporcie produktów rolno-spo¿ywczych. Bardziej trwa³y charakter
mia³a du¿a redukcja importu tych produktów.

Tabela 2. Przemys³ spo¿ywczy i gospodarka ¿ywnoœciowa w okresie œwiatowego kryzysu
finansowego (przyrost w procentach w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego)

Wyszczególnienie 2008 2009

II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

PKB 6,0 5,1 3,0 0,8 1,1 1,7 3,1

Produkcja ¿ywnoœcia i napojów 9,0 0,1 0,4 1,6 0,2 5,9 6,7

Sprzeda¿ detaliczna ¿ywnoœci, napojów
i wyrobów tytoniowycha

3,7 –0,4 1,5 3,1 4,8 4,8 4,8

Handel produktami rolno-spo¿ywczymi

eksport 23,3 9,7 13,7 4,1 –5,4 7,8 4,4

import 41,8 36,8 17,4 –4,2 –20,5 –13,7 –9,6

a Dotyczy tylko du¿ych i œrednich firm przemys³owych i handlowych.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS publikowanych w Biuletynach Statys-
tycznych 2008, nr 6, 9; 2009, nr 3, 6, 9, 12; 2010, nr 2.

Produktywnoœæ i stan ekonomiczny
przemys³owych producetów ¿ywnoœci i napojów

Rozwój przemys³u spo¿ywczego ma charakter intensywny, gdy¿ w tym sektorze
notujemy szybki wzrost wydajnoœci pracy i sta³y znacz¹cy spadek zu¿ycia energii
i wody. Poprawa wydajnoœci pracy wynika zarówno ze wzrostu produkcji, jak
i malej¹cego zatrudnienia. Liczba pracuj¹cych w przemyœle spo¿ywczym obni¿y³a
siê z 660 tys. osób w 1988 roku do ok. 500 tys. w 1992 roku, a póŸniej po
przejœciowym wzroœcie w latach 1993–1998 znów siê zmniejszy³a do 465 tys. osób
w 2008 roku. W ca³ym dwudziestoleciu zasoby pracy w tym przemyœle zmniejszy³y
siê o 30%, co przy wzroœcie produkcji o 72% i wartoœci dodanej prawie o 25%
(w latach 1995–2008) spowodowa³o wzrost wydajnoœci pracy (w cenach sta³ych)
mierzonej:
� wartoœci¹ produkcji sprzedanej o 140%, w tym o 40% po wejœciu do UE;
� wartoœci¹ dodan¹ o 35% (1995–2008), przy czym ten przyrost w ca³oœci osi¹gniêty

zosta³ po 2002 roku (tab. 3).
Obecny poziom wydajnoœci pracy w przemyœle spo¿ywczym jest podobny jak

w innych dzia³ach polskiej gospodarki, z wyj¹tkiem rolnictwa, gdzie jest kilkakrotnie
ni¿sza. Jest to poziom o ok. 35% ni¿szy w przemyœle spo¿ywczym „starej” Unii, ale
dystans ten systematycznie maleje.
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Tabela 3. Wydajnoœæ pracy w przemyœle spo¿ywczym na tle innych dzia³ów gospodarki
i przemys³u spo¿ywczego innych krajów Unii Europejskiej

Wyszczególnienie Rok Wydajnoœæ pracy w tys. z³ mierzona
wartoœci¹

Liczba
pracuj¹cych
[tys. osób]

produkcji wartoœci dodanej

Przemys³ spo¿ywczy 1988 129 · 660

1992 121 48b 503

1998 179 51 570

2002 226 51 480

2008 310 65 465

Rolnictwo 2008 27 18 2089

Przemys³ 2008 301 88 3103

Budownictwo 2008 246 101 840

Gospodarka narodowa 2008 188 79 14037

Przemys³ spo¿ywczya Polska 2005 136 · 473

Niemcy 2005 167 · 845

Holandia 2005 372 · 124

Francja 2005 213 · 625

UE-15 2005 211 · 3492

UE-27 2005 186 · 4686

a W cenach porównywalnych, w tys. euro; b 1995 rok.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i Eurostat.

O poprawie sprawnoœci tego sektora œwiadczy tak¿e zmniejszenie zu¿ycia energii
i wody. W ci¹gu dwudziestu lat ca³kowite zu¿ycie energii obni¿y³o siê o 30%, a wody
a¿ trzykrotnie (tab. 4). Jednostkowe zu¿ycie energii zmniejszy³o siê o ponad 60%,
a wody prawie piêciokrotnie. Postêp w wydajnoœci pracy i energoch³onnoœci op³aco-
no nieco zwiêkszon¹ maj¹tkoch³onnoœci¹ produkcji2.

Tabela 4. Zu¿ycie czynników energetycznych w produkcji ¿ywnoœci i napojów

Wyszczególnienie 1988 1992 1998 2002 2008

A. Zu¿ycie ca³kowite

a) bezpoœrednie energii w tys. TJ 124,4 94,3 128,3 92,0 87,3

b) wody w hm3 268,5 180,9 133,4 98,4 95,7

B. Zu¿ycie w przeliczeniu na 1 mld z³ produkcji sprzedaneja

a) bezpoœrednie energii w tys. TJ 1,45 1,53 1,25 0,84 0,60

b) wody w hm3 3,13 2,93 1,30 0,90 0,66

a Ceny sta³e 2007 roku.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Roczników Statystycznych Przemys³u 1990–2009.
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2 W latach 1995–2007 maj¹tkoch³onnoœæ produkcji zwiêkszy³a siê o 22,5%, a techniczne
uzbrojenie pracy 2,5 razy [8].



Rozwój produkcji i du¿a poprawa produktywnoœci wp³ynê³y na znacz¹ce wzmoc-
nienie si³y ekonomicznej przemys³u spo¿ywczego. Przemys³ ten wytwarza wartoœæ
dodan¹ w kwocie 31 mld z³ (w 2008 roku). Jest to poziom o ok. 17,5% wy¿szy ni¿
w latach 1995–1998 (w cenach sta³ych) i o 20% wy¿szy ni¿ w latach 2001–2003.
Wzrost ten nie zapobieg³ obni¿eniu udzia³u wartoœci dodanej sektora w wytwarzaniu
produktu krajowego brutto (PKB): w latach 1995–1998 wynosi³ on 3,6%, a w latach
2004–2008 – 2,7%. Rachunek wartoœci dodanej nie uwzglêdnia jednak faktu, ¿e
przemys³ spo¿ywczy jest p³atnikiem ok. 30 mld z³ podatków poœrednich; po ich
uwzglêdnieniu udzia³ tego przemys³u w wytwarzaniu PKB wynosi 5%.

Stan ekonomiczny firm sektora lepiej opisuj¹ wyniki finansowe przedsiêbiorstw.
W ostatnich latach przemys³ spo¿ywczy generowa³ zyski w kwocie ok. 5 mld z³
rocznie, co stanowi³o ok. 3,5% wartoœci obrotów i ok. 12,5% kapita³u w³asnego. Jest
to wysoka rentownoœæ kapita³u, przynajmniej dwukrotnie wy¿sza ni¿ innych bez-
piecznych lokat (bankowych czy skarbowych). Przed wejœciem do UE przemys³
spo¿ywczy osi¹ga³ znacznie gorsze wyniki finansowe; by³y one wysokie tylko po
urynkowieniu, ale mia³y wtedy charakter inflacyjny.

Tabela 5. Stan ekonomiczny przemys³u spo¿ywczego (wartoœæ dodana i wynik finansowy)

Okres Wartoœæ dodana brutto Wynik finansowy netto Bie¿¹ca
p³ynnoœæ
finansowamld z³ proc.

PKB
mld z³ w procentach

ceny
bie¿¹ce

ceny
sta³e

ceny
bie¿¹ce

ceny
sta³e

przycho-
dów

kapita³u
w³asnego

1989–1990 · · · · · 12,5 · 1,30

1991–1993 · · · · · 0,7 · 1,20

1994–1998 15,5a 23,3a 3,6a 0,7 1,3 1,3 · 1,26

1999–2000 21,5 24,5 3,2 –0,05 –0,07 –0,1 · 1,20

2001–2003 22,6 22,8 2,8 1,5 1,5 1,6 5,3 1,17

2004–2008 29,2 27,0 2,7 4,9 4,6 3,6 12,5 1,26

w tym:
2004 24,5 23,7 2,7 4,6 4,5 3,9 12,0 1,27

2007 31,1 28,4 2,6 6,5 5,9 4,3 14,2 1,30

2008 31,3 27,4 2,5 4,1 3,6 2,6 9,3 1,23

a lata 1995–1998.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Istotne jest tak¿e to, ¿e w okresie kryzysu (2008) nast¹pi³o obni¿enie rentownoœci
produkcji ¿ywnoœci i napojów, ale by³o to zjawisko przejœciowe, spowodowane
g³ównie wzrostem kosztów finansowych, a wyniki i wskaŸniki finansowe w 2009
roku osi¹gnê³y rekordowy poziom3.

30 R. Urban

3 W 2009 roku, po spadku w roku poprzednim, zysk netto firm spo¿ywczych wyniós³
8,0 mld z³ i by³ dwukrotnie wy¿szy ni¿ w roku kryzysu, a rentownoœæ wynosi³a 4,7%
przychodów i 15,7% kapita³u w³asnego.



Przemiany strukturalne

W ca³ym okresie transformacji dokona³y siê istotne zmiany strukturalne, wœród
których na podkreœlenie zas³uguje:
� przyspieszona modernizacja ca³ego przemys³u spo¿ywczego, zmieniaj¹ca relacje

miêdzy prac¹ i kapita³em;
� wzrost stopnia przetworzenia ¿ywnoœci;
� powstanie struktury podmiotowej sektora, sprzyjaj¹cej konkurencji.

W latach 1990–2008 w przemyœle spo¿ywczym zainwestowano ³¹cznie ok. 100
mld z³ (w cenach 2003 roku), a stopa inwestowania kszta³towa³a siê w przedziale
6,2–8,0% bie¿¹cej wartoœci brutto œrodków trwa³ych. Nak³ady inwestycyjne w tym
sektorze by³y du¿e w ka¿dym okresie transformacji, przy czym by³y one najwy¿sze
w latach 1996–1999 i po wejœciu do UE. W 2008 roku osi¹gnê³y one rekordowy
poziom 7,5 mld z³ (w cenach 2003 roku) i by³y dwukrotnie wy¿sze ni¿ w latach
1990–1995. Istotne jest przy tym, ¿e firmy inwestuj¹ g³ównie w aktywn¹ czêœæ
maj¹tku, gdy¿ wydatki na wyposa¿enie stanowi¹ ok. 70% wartoœci inwestycji (tab. 6).
Efektem wysokiego poziomu inwestowania jest:
� szybkie i dobre dostosowanie zak³adów przetwórczych do standardów UE [7];
� poprawa stanu technicznego przetwórstwa ¿ywnoœci, co zapewnia konkurencyj-

noœæ sektora na rynkach zagranicznych [5] i kwalifikuje polski przemys³ spo¿yw-
czy do czo³ówki europejskiej pod wzglêdem nowoczesnoœci;

� wspomniana poprawa efektywnoœci wykorzystania g³ównych czynników prze-
twórstwa oraz zmiana relacji miêdzy tymi czynnikami.

Tabela 6. Inwestycje w przemyœle spo¿ywczym

Okres W mln z³ rocznie Stopa
inwestowaniaa

Udzia³ robót
budowlano-monta¿owychceny bie¿¹ce ceny sta³e

1990–1992 1001 3710 7,9 38,5

1993–1995 1965 3730 6,3 25,1

1996–1999 4909 5805 8,0 26,8

2000–2002 4738 4868 6,2 30,1

2003–2008 6835 6580 7,1 30,8

w tym:

2003 5708 5708 6,5 29,9

2008 8030 7550 7,3 30,3

a W procentach aktualizowanej wartoœci maj¹tku trwa³ego.
�ród³o: dane GUS i obliczenia w³asne.

Wzrost stopnia przetworzenia ¿ywnoœci osi¹gniêto w wyniku gwa³townego
zwiêkszenia udzia³u przetwórstwa wtórnego w produkcji przemys³u spo¿ywczego
(rys. 4). Dokona³o siê to g³ównie w latach 1988–1998 i by³o kontynuowane po wejœciu
Polski do UE. Równoczeœnie w strukturze produkcji sektora zmniejszy³ siê udzia³
przerobu wstêpnego i wyrobów standardowych (przerobu g³ównego).
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Procesy transformacji wymusi³y przemiany struktur podmiotowych przemys³u
spo¿ywczego, dostosowuj¹c je do nowych warunków gospodarowania. W pierwszych
dwóch etapach przekszta³ceñ polega³y one na szybkim odtworzeniu i wzmocnieniu
pozycji ma³ych i œrednich firm, których udzia³ w obrotach sektora zwiêkszy³ siê z 27%
w 1988 roku do ponad 50% w 1998 roku. Sprzyja³o to odbudowie mechanizmu
rynkowego w gospodarce ¿ywnoœciowej. Ta tendencja by³a kontynuowana w latach
1998–2003, ale po wejœciu do UE powróci³y procesy koncentracji (rys. 5).

Po dwudziestu latach transformacji struktura podmiotowa przemys³u spo¿yw-
czego jest zró¿nicowana i p³ynna. Jest ona prawie identyczna jak w „starej” Unii,
podobna jak w Niemczech, Hiszpanii i Francji, ale mniej skoncentrowana ni¿ w kra-
jach brytyjskich, skandynawskich i Beneluksu. W polskim przemyœle spo¿ywczym
nie ma uk³adów monopolistycznych, a oligopole wystêpuj¹ tylko w takich bran¿ach,
jak: piwna, tytoniowa, olejarska, spirytusowa i cukrownicza. Trzon ka¿dego sektora
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Rysunek 4. Struktury produkcyjne przemys³u spo¿ywczego (w procentach wartoœci produkcji
w cenach bazowych)
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Rysunek 5. Struktura produkcji przemys³u spo¿ywczego
�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie niepublikowanych danych GUS i danych CIAA



stanowi grupa liderów du¿ych i œrednich firm, które pod wzglêdem struktury zasobów
i sposobu dzia³ania nie ró¿ni¹ siê od podobnych firm innych cz³onków UE. S¹ to
producenci ¿ywnoœci i napojów konkurencyjni na wspólnym rynku europejskim,
których wa¿nym atutem i Ÿród³em przewag s¹ ni¿sze koszty pracy. Si³ê tego prze-
mys³u wzmacnia wysoki stopieñ jego globalizacji4.

Wnioski – perspektywy rozwoju
polskiego przemys³u spo¿ywczego

Przemiany przemys³u spo¿ywczego, jakie siê dokona³y pod wp³ywem procesów
transformacji systemowej i integracji europejskiej stworzy³y trwa³e podstawy do
dalszego rozwoju tego sektora. Jest to przemys³ nowoczesny i konkurencyjny na
wspólnym rynku europejskim, posiadaj¹cy bogat¹ i zró¿nicowan¹ ofertê towarów
¿ywnoœciowych oraz uczestnicz¹cy w procesach globalizacji. Producenci ¿ywnoœci
i napojów dobrze wykorzystali szanse, jakie stwarza³ szybki wzrost gospodarczy
kraju i otwarcie du¿ego, zamo¿nego rynku europejskiego. Sektor ten wyró¿ni³ siê
du¿¹ odpornoœci¹ na zjawiska kryzysowe, a sta³y postêp produktywnoœci i efektyw-
noœci przetwórstwa rolno-spo¿ywczego umo¿liwia naszym producentom utrzymanie
posiadanych przewag konkurencyjnych. Równoczeœnie malej¹ce przewagi ceno-
wo-kosztowe s¹ rekompensowane sta³¹ popraw¹ umiejêtnoœci dzia³ania firm na
konkurencyjnym rynku, ich innowacyjnoœci¹ i jakoœci¹ kapita³u ludzkiego.

Polska ma du¿e szanse na to, aby nale¿a³a do grupy cz³onków UE o najszybszym
tempie wzrostu gospodarczego i stale zmniejsza³a dystans dziel¹cy nas od rozwi-
niêtych krajów europejskich. Stwarza to dobr¹ podstawê nie tylko dla poprawy
jakoœci wy¿ywienia i dalszego wzrostu obudowy ¿ywnoœci ró¿nego rodzaju us³ugami
przetwórczymi, lecz tak¿e dla zwiêkszenia udzia³u rynku i przemys³u w pokryciu
potrzeb konsumpcyjnych i w zagospodarowaniu produkcji rolnictwa.

Wymienione zjawiska tworz¹ zespó³ czynników umo¿liwiaj¹cych utrzymanie
w najbli¿szych latach (5–7) wzglêdnie szybkiego tempa rozwoju polskiego prze-
mys³u spo¿ywczego i dalszego wzmocnienia jego orientacji eksportowej. W tym
okresie jest szansa na:
� wzrost przemys³owej produkcji ¿ywnoœci i napojów w tempie ok. 4–5% rocznie,
� zwiêkszenie udzia³u eksportu w produkcji tego sektora do 30% (z 24% w 2009 r.).

W œredniej perspektywie nie ma du¿ych zagro¿eñ dla rozwoju polskiego przemy-
s³u spo¿ywczego. Mog¹ siê one pojawiæ póŸniej, g³ównie wtedy, gdy jego konku-
rentem stanie siê przemys³ spo¿ywczy krajów rozwijaj¹cych siê, korzystaj¹cy z tañ-
szej si³y roboczej i z tañszych produktów rolnictwa.

Stan i mo¿liwoœci rozwojowe … 33
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State and development possibilities

of Polish food industry

Key words: food industry, systemic changes, sector development, economic
state, investments, structural changes, integration with the EU

Summary

Twenty years of systemic transformations changed the image of Polish food in-
dustry. It was developing at a pace similar to entire Polish economy during this period,
and has been modernized and well adopted to the conditions of market economy and
UE integration. At the same time the productivity of the sector and its economic poten-
tial has increased. Polish food industry is modern, competitive in common European
market and resistant to the crisis phenomena. This is a firm basis for further develop-
ment of Polish food processing industry. In view of the next 5–7 years it may increase
its production at a rate of about 4–5% per year, at further significant increase in the
share of export (up to 30% of sold production).
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Wstêp

Celem artyku³u jest zidentyfikowanie konkurencyjnoœci potencjalnej (zasobo-
wo-nak³adowej) rolnictwa polskiego oraz pozycji konkurencyjnej (rezultatów konku-
rowana) produktów rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego na rynku europejskim w wa-
runkach integracji z UE.

W miarê postêpuj¹cych procesów globalizacji gospodarki œwiatowej, regionalnej
integracji gospodarczej oraz liberalizacji œwiatowego handlu rolnego konkurencyj-
noœæ, rozumiana jako zdolnoœæ konkurowania, sta³a siê dominuj¹cym credo [19].
Bêd¹c przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, konkurencyjnoœæ
jest rozpatrywana z ró¿nych punktów widzenia, przy zró¿nicowanym poziomie
agregacji i z po³o¿eniem nacisku na aspekty istotne dla danej dyscypliny [1]. Zawsze
jednak, jak wskazuj¹ Lubiñski, Michalski i Misala [9], jest pojêciem wartoœciuj¹cym
i okreœlaj¹cym pewien stan po¿¹dany. W naukach ekonomicznych pojêcie konkuren-
cyjnoœci mo¿e byæ odnoszone do podmiotów gospodarczych, sektorów gospodarek
narodowych, krajów lub regionów. W artykule skupiono siê na ocenie konkuren-
cyjnoœci sektorowej wybranych agregatów agrobiznesu.

Buckley, Pass i Prescott [2] wyró¿niaj¹: potencja³ konkurencyjny (competitive
potential), zwi¹zany przede wszystkim z dostêpnoœci¹ zasobów lub czynników
produkcji, pozycjê konkurencyjn¹ czyli rezultaty konkurowania (competitive perfor-
mance) oraz procesy zarz¹dzania konkurencyjnoœci¹ (management process), okreœla-
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j¹ce optymalne dzia³anie i wykorzystanie posiadanego potencja³u w celu osi¹gniêcia
okreœlonej pozycji konkurencyjnej.

Analizê potencja³u konkurencyjnego przeprowadzono w odniesieniu do sekto-
ra rolnego stawiaj¹c nastêpuj¹ce pytania badawcze:
� Czy akcesja Polski do UE wp³ynê³a na strukturê sektora rolnego?
� Czy sytuacja strukturalna sektora rolnego w Polsce w okresie poakcesyjnym

sprzyja poprawie jego potencja³u konkurencyjnego?
� Jak kszta³tuje siê produktywnoœæ czynników produkcji?

Pozycjê konkurencyjn¹ (rezultaty konkurowania) przeanalizowano ³¹cznie
dla ca³ego sektora rolno-¿ywnoœciowego, tj. dla produktów rolnictwa (produktów
roœlinnych i zwierzêcych) oraz produktów przemys³u spo¿ywczego w ujêciu ana-
lizy ex post.

Potencja³ konkurencyjny polskiego rolnictwa
po akcesji do UE1

Analizuj¹c potencja³ polskiego sektora rolnego oraz wp³yw WPR na rolnictwo
polskie przedstawiono w ujêciu dynamicznym przemiany w sektorze rolnym w okre-
sie poakcesyjnym w stosunku do sytuacji sprzed akcesji, a nastêpnie sytuacjê w rol-
nictwie polskim odniesiono do wystêpuj¹cej w rolnictwie UE oraz innych krajów
cz³onkowskich Unii, staraj¹c siê tym sposobem ukazaæ potencja³ zasobowy, nak³a-
dowy i strukturalny rolnictwa polskiego na tle rolnictwa Wspólnoty.

Zasoby i nak³ady czynników produkcji
oraz relacje miêdzy nimi

W ujêciu sektorowym, w okresie poakcesyjnym nie zasz³y w rolnictwie polskim
zasadnicze zmiany w zakresie wykorzystywanych zasobów czynników produkcji
i ich nak³adów (tab. 1). Po akcesji dominuje stabilizacja w zasobach ziemi rolniczej.
W zasadzie ¿adnym zmianom nie ulega³y nak³ady pracy przedstawione poprzez
liczbê rocznych jednostek pracy (AWU). Stabilny pozostawa³ te¿ poziom nak³adów
kapita³owych (liczony jako suma zu¿ycia poœredniego i amortyzacji). Brak zmian
w zasobach i nak³adach czynników produkcji lub ich stosunkowo niewielki wymiar
sprawi³y, ¿e istotnym zmianom nie uleg³y równie¿ relacje miêdzy czynnikami pro-
dukcji i/lub ich nak³adami. W warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE)
istotne znaczenie ma porównanie zasobów i nak³adów czynników produkcji w rol-
nictwie polskim oraz relacji miedzy czynnikami produkcji lub ich nak³adami w od-
niesieniu do rolnictwa w ca³ej UE (tab. 2). Rolnictwo polskie na tle UE-27 anga¿uje
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1 Wykorzystano fragmenty ekspertyzy wykonanej na zlecenie IERiG¯-PIB w ramach tema-
tu badawczego 4001 Polski sektor ¿ywnoœciowy w pierwszych latach cz³onkostwa [17].



Tabela 1. Powierzchnia UR, pe³nozatrudnieni i nak³ady kapita³owe w rolnictwie polskim
i relacje miêdzy nimi w latach 2002–2009

Lata Powierzchnia UR Nak³ady pracy Nak³ady kapita³owe (zu¿ycie
poœrednie i amortyzacja)

ogó³ema

[tys. ha]
na 1 AWUb

[ha]
tys. AWU na 1 AWU

[tys. z³]
mln z³,
(ceny sta³e 2005 r.)

na 1 ha UR
[tys. z³]

2002 16899,3 7,46 2266,8 18,6 42208,8 2,5

2003 16169,4 7,09 2279,4 18,3 41621,9 2,6

2004 16327,4 7,15 2283,6 18,9 43138,4 2,6

2005 15906,0 6,94 2291,9 18,1 41491,0 2,6

2006 15957,3 6,96 2291,9 18,3 41937,2 2,6

2007 16177,1 7,04 2299,3 18,4 42260,9 2,6

2008 16154,3 6,88 2349,3 18,0 42328,9 2,6

2009 15607,7 7,05 2213,8 19,3 42722,7 2,7

a Do roku 2006 do u¿ytków rolnych zaliczano: grunty orne (w tym od³ogi i ugory), sady, ³¹ki
i pastwiska, natomiast od roku 2007 do u¿ytków rolnych zalicza siê: grunty orne, sady ³¹ki
i pastwiska w dobrej kulturze rolnej – utrzymywane zgodnie z normami okreœlonymi w Roz-
porz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2007 w sprawie minimalnych norm
(Dz.U. Nr 46, poz, 306), które wype³niaj¹ podstawowe wymagania okreœlone w art. 5 roz-
porz¹dzenia Rady WE Nr 1782/2003 oraz u¿ytki rolne pozosta³e. Dane od roku 2007 nie s¹
w pe³ni porównywalne z danymi za lata wczeœniejsze.
b 1 AWU (ang. Annual Work Unit – roczna jednostka pracy); GUS przyjmuje 2120 godzin pracy
w roku (265 dni x 8 godz.).
�ród³o: Rolnictwo w 2007 r., GUS, Warszawa 2008; Rolnictwo w 2008 r., GUS, Warszawa
2009; PSR 2002; Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS Warszawa 2003;
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006; Charakterystyka
gospodarstw rolnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008; Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa,
Eurostat 2010, obliczenia w³asne.

znacz¹ce zasoby ziemi i nak³ady pracy. Nak³ady pracy w rolnictwie polskim stanowi¹
20% ca³oœci nak³adów pracy we Wspólnocie, i s¹ najwy¿szymi wœród wszystkich
pañstw cz³onkowskich, natomiast zasoby ziemi w rolnictwie polskim stanowi¹ 9%
ogó³u u¿ytków rolnych. WyraŸnie ni¿szy udzia³ rolnictwo polskie odnotowuje w po-
noszonych nak³adach kapita³owych, które stanowi¹ oko³o 5,2% nak³adów kapita³o-
wych ponoszonych przez rolnictwo UE-27. Dysproporcje te powoduj¹, ¿e mniejsze
ni¿ w Polsce zasoby ziemi, przypadaj¹ce na jednego pracuj¹cego w rolnictwie,
wystêpuj¹ tylko w Bu³garii, S³owenii i Rumunii oraz Cyprze i Malcie, czyli w krajach,
których rolnictwo (poza Bu³gari¹ i Rumuni¹ w nielicznych asortymentach produkcji)
bynajmniej nie jest konkurencyjne wzglêdem polskiego sektora rolnego ze wzglêdu
zarówno na rozmiary produkcji, jak i jej strukturê asortymentow¹ (tab. 3). Ponoszone
nak³ady kapita³owe w rolnictwie polskim w przeliczeniu na jedn¹ jednostkê pracy s¹
3,8 razy ni¿sze ni¿ œrednio w ca³ej UE-27 i prawie 7 razy ni¿sze ni¿ w UE-15 (ni¿sze
ni¿ w Polsce s¹ tylko w Bu³garii i Rumunii). Te dwie relacje obrazuj¹ce wyposa¿enie
czynnika aktywnego w procesie wytwarzania, jakim jest praca w pozosta³e dwa
czynniki produkcji, tj. ziemiê i kapita³, dowodz¹ s³abej sytuacji konkurencyjnej rolnic-
twa polskiego w zakresie potencja³u konkurencyjnego oraz s¹ przes¹dzaj¹ce dla niskiej
wydajnoœci pracy w ujêciu sektorowym. Tak¿e do jednej z ni¿szych w UE-27 nale¿y
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Tabela 2. Powierzchnia UR, nak³ady pracy i nak³ady kapita³owe w rolnictwie UE w 2007 r.

Kraje Powierzchnia UR Nak³ady pracy Nak³ady kapita³owe (zu¿ycie
poœrednie i amortyzacja)

tys. haa % tys. AWU % mln euro %

Austria 3189 1,9 156,8 1,3 5085,30 2,0

Belgia 1374 0,8 66,0 0,6 5648,80 2,2

Bu³garia 2729 1,6 494,4 4,2 2202,40 0,9

Cypr 152 0,1 26,0 0,2 305,90 0,1

Czechy 3518 2,0 138,1 1,2 3606,90 1,4

Dania 2663 1,5 58,4 0,5 7948,10 3,2

Estonia 907 0,5 32,9 0,3 467,50 0,2

Finlandia 2292 1,3 68,5 0,6 4099,30 1,6

Francja 27591 16,0 900,8 7,7 4236,40 18,8

Grecja 3984 2,3 583,7 5,0 5416,80 2,2

Hiszpania 24855 14,4 939,2 8,0 20549,20 8,2

Holandia 1914 1,1 192,0 1,6 16993,00 6,7

Irlandia 4139 2,4 143,8 1,2 4786,20 1,9

Litwa 2649 1,5 114,0 1,0 1505,70 0,6

Luksemburg 131 0,1 3,7 0,0 231,70 0,1

£otwa 1774 1,0 107,4 0,9 788,30 0,3

Malta 10 0,0 4,2 0,0 74,20 0,0

Niemcy 16932 9,8 554,2 4,7 37633,10 14,9

Polska 15477 9,0 2299,3 19,7 13018,90 5,2

Portugalia 3680 2,1 374,2 3,2 5182,80 2,1

Rumunia 13907 8,1 2216,0 18,9 10308,10 4,1

S³owacja 1879 1,1 90,9 0,8 1725,30 0,7

S³owenia 489 0,3 84,0 0,7 896,80 0,4

Szwecja 3118 1,8 68,5 0,6 4444,70 1,8

Wêgry 4229 2,5 459,3 3,9 5090,90 2,0

W. Brytania 15894 9,2 281,1 2,4 17440,70 6,9

W³ochy 12708 7,4 1215,0 10,4 30062,30 11,9

UE-15 124465 72,3 5628,4 48,1 212758,70 84,5

UE-12 47719 27,7 6066,9 51,9 39094,30 15,5

UE-27 172184 100,0 11695,3 100,0 251853,00 100,0

a Uwzglêdniono tylko u¿ytki rolne w tzw. dobrej kulturze.
�ród³o: Eurostat i obliczenia w³asne.

w Polsce relacja nak³ady kapita³u–zasoby ziemi – jest ona w polskim rolnictwie pra-
wie dwukrotnie ni¿sza ni¿ œrednio w UE-27 i wyznacza wzglêdnie nisk¹ intensyw-
noœæ wytwarzania w rolnictwie polskim, a tym samym nisk¹ produktywnoœæ ziemi.
Stosunkowo niska intensywnoœæ wytwarzania i wynikaj¹ca z niej niska produktyw-
noœæ ziemi, w warunkach zaspokojenia popytu wewnêtrznego i uzyskiwania nadwy-
¿ek w handlu zagranicznym produktami rolno-¿ywnoœciowymi oraz w przypadku wystê-
puj¹cych mo¿liwoœci stosowania tañszych nak³adów, nie uprawnia do negatywnych
ocen, jednak¿e pod warunkiem, ¿e jest to wybór, który prowadzi do produkcji tañszej
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Tabela 3. Relacje miêdzy czynnikami i/lub nak³adami produkcji w rolnictwie UE w 2007 r.

Kraje Powierzchnia UR
na 1 zatrudnionego
[ha]

Wartoœæ nak³adów
kapita³owych (zu¿ycie
poœrednie i amortyzacja)
na 1 AWU (tys. euro)

Wartoœæ nak³adów
kapita³owych (zu¿ycie
poœrednie i amortyzacja)
na 1 ha UR (tys. euro)

Austria 20,34 32,43 1,59

Belgia 20,82 85,59 4,11

Bu³garia 5,52 4,45 0,81

Cypr 5,85 11,77 2,01

Czechy 25,47 26,12 1,03

Dania 45,60 136,10 2,98

Estonia 27,57 14,21 0,52

Finlandia 33,46 59,84 1,79

Francja 30,63 52,44 1,71

Grecja 6,83 9,28 1,36

Hiszpania 26,46 21,88 0,83

Holandia 9,97 88,51 8,88

Irlandia 28,78 33,28 1,16

Litwa 23,24 13,21 0,57

Luksemburg 35,41 62,62 1,77

£otwa 16,52 7,34 0,44

Malta 2,38 17,67 7,42

Niemcy 30,55 67,91 2,22

Polska 6,73 5,66 0,84

Portugalia 9,83 13,85 1,41

Rumunia 6,28 4,65 0,74

S³owacja 20,67 18,98 0,92

S³owenia 5,82 10,68 1,83

Szwecja 45,52 64,89 1,43

Wêgry 9,21 11,08 1,20

W. Brytania 56,54 62,04 1,10

W³ochy 10,46 24,74 2,37

UE-15 22,11 37,80 1,71

UE-12 7,87 6,44 0,82

UE-27 14,72 21,53 1,46

�ród³o: Eurostat i obliczenia w³asne.

poprzez ni¿sz¹ kapita³och³onnoœæ wytwarzania. Jednak w czêœci gospodarstw rol-
nych w Polsce ekstensywna produkcja rolna nie jest wyborem gospodaruj¹cych,
a przymusem wynikaj¹cym z braków kapita³u i/lub umiejêtnoœci gospodaruj¹cych2.
Taki rodzaj ekstensywnoœci w rolnictwie nie mo¿e byæ uznany za racjonalny.
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2 Na przyk³ad w ostatnich latach kwalifikowanym materia³em nasiennym jest obsiewane
w Polsce zaledwie kilkanaœcie procent powierzchni zasiewów zbó¿.



Struktura obszarowa gospodarstw rolnych

Zagadnienie przemian struktury gospodarstw rolnych oraz efektywnego wyko-
rzystania zgromadzonych w nich zasobów w okresie poakcesyjnym podnosi wielu
autorów [4, 7, 8, 10, 17]. W latach 2002–2007 mo¿na zaobserwowaæ pewne zmiany
struktury obszarowej gospodarstw, jednak ich wiêksza intensywnoœæ mia³a miejsce
w okresie 2002–2005, ni¿ w latach 2005–2007 (tab. 4). Do 2005 roku ogólna liczba
gospodarstw rolnych3 w Polsce uleg³a zmniejszeniu z 2933,2 tys. do 2733,4 tys., czyli
o prawie 200 tysiêcy, przy czym ubytek dotyczy³ g³ównie gospodarstw powy¿ej 1 ha
UR, a w szczególnoœci gospodarstw od 1–20 ha UR. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach
2002–2005 zaznaczy³ siê proces polaryzacji struktury obszarowej gospodarstw rol-
nych, bowiem pozostawa³a prawie niezmieniona liczba dzia³ek rolnych (do 1ha UR)
i ros³a liczba gospodarstw najwiêkszych, o obszarze powy¿ej 20 ha UR. Podobne
tendencje dotyczy³y obszaru u¿ytkowanej ziemi rolniczej, jej obszar rós³ w gospodar-
stwach du¿ych (powy¿ej 20 ha UR), z wyj¹tkiem gospodarstw najwiêkszych (powy-
¿ej 100 ha UR, ze wzglêdu na postêpuj¹cy proces prywatyzacji dawnego sektora
pañstwowego w rolnictwie i przep³yw ziemi z tej grupy gospodarstw do gospodarstw
prywatnych o mniejszym, ale nadal du¿ym obszarze UR). WyraŸnemu zmniejszeniu
ulega³a natomiast powierzchnia gruntów w gospodarstwach rolnych o obszarze 1–20
ha UR (tab. 4).

W okresie 2005–2007 liczba gospodarstw rolnych ulega³a dalszemu zmniejsze-
niu, ale dotyczy³o to g³ównie dzia³ek rolnych o obszarze do 1 ha UR, bowiem ich
liczba zmniejszy³a siê o ponad 175 tysiêcy, natomiast liczba gospodarstw rolnych
o obszarze powy¿ej 1 ha UR wzros³a w tym okresie o 21 tysiêcy. Ponadto, zauwa¿al-
nemu zmniejszeniu uleg³a tak¿e liczba gospodarstw rolnych o obszarze 1–2 ha UR.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e zmniejszenie liczby dzia³ek wynika z nieobjêcia gruntów
tych gospodarstw dop³atami bezpoœrednimi, to samo mo¿e dotyczyæ czêœci gospo-
darstw 1–2 ha UR, które nie s¹ w stanie udokumentowaæ prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej na powierzchni co najmniej 1 ha UR. W pozosta³ych grupach obszarowych
wystêpowa³a stabilizacja liczby gospodarstw lub umiarkowany przyrost ich liczby.
Przyrost liczby gospodarstw ujawni³ siê w gospodarstwach ma³ych (2–10 ha UR)
i w du¿ych (powy¿ej 30 ha). Mo¿e to oznaczaæ, ¿e w okresie akcesji Polski do UE
nast¹pi³o pewne przewartoœciowanie znaczenia pojêcia „gospodarstwo najmniejsze
obszarowo” i obejmuje ono obecnie gospodarstwa 2–10 ha, a zgodnie z prawid³owoœ-
ci¹ znan¹ jako „polaryzacja struktury agrarnej” dotyczy tej w³aœnie grupy gospo-
darstw i gospodarstw du¿ych (obecnie powy¿ej 30 ha UR). Natomiast gospodarstwa
najmniejsze (do 2 ha UR), ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci lub trudnoœci w pozyskiwa-
niu dop³at UE, trac¹ szybko na znaczeniu. Podobne prawid³owoœci ujawni³y siê tak¿e
w zakresie w³adania ziemi¹ wed³ug grup obszarowych w latach 2005–2007. Przyrost

40 W. Poczta

3 Tzn. obejmuj¹ca wszystkie gospodarstwa rolne – prowadz¹ce i nie prowadz¹ce produkcji.
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dotyczy³ zasobów ziemi w gospodarstwach ma³ych (2–10 ha) oraz du¿ych (30–100 ha
UR), z kolei wyraŸny spadek obszaru UR odnotowano w grupie gospodarstw do 2 ha
UR. Ponadto nast¹pi³, ale z innych przyczyn zwi¹zanych z przekszta³ceniami dawne-
go sektora pañstwowego, relatywnie niewielki ubytek zasobów ziemi w gospodar-
stwach najwiêkszych (powy¿ej 100 ha UR).

W ca³ym analizowanym okresie 2002–2007 nast¹pi³ spadek liczby gospodarstw
najmniejszych, zarówno poni¿ej 1 ha, jak i gospodarstw w grupie od 1–20 ha,
natomiast wzros³a liczba gospodarstw powy¿ej 20 ha, a w szczególnoœci gospodarstw
o obszarze 30–100 ha. Zwiêkszeniu uleg³ równie¿ obszar UR we w³adaniu gospo-
darstw powy¿ej 20 ha, przy czym najbardziej widoczny by³ on w grupie gospodarstw
30–100 ha, natomiast spadek powierzchni gruntów zaobserwowano w grupie obsza-
rowej powy¿ej 100 ha, co wi¹¿e siê z zachodz¹cymi przemianami strukturalnymi
w dawnym sektorze pañstwowym.

Wskazane przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa, aczkolwiek widoczne,
nadal s¹ s³abe i nie powoduj¹ istotnych przeobra¿eñ strukturalnych w rolnictwie
polskim. Najwiêkszym mankamentem tej struktury jest fakt, ¿e nadal wiêkszoœæ
zasobów ziemi rolniczej znajduje siê we w³adaniu gospodarstw bardzo ma³ych,
ma³ych i œrednich (do 20 ha UR). W rezultacie, w wiêkszoœci gospodarstw rolnych
wadliwe pozostaj¹ relacje miêdzy czynnikami produkcji, szczególnie miêdzy prac¹
a ziemi¹, a tym samym niska jest wydajnoœæ pracy i niski poziom uzyskiwanych
dochodów, co rodzi problemy ekonomiczne i socjalne w skali mikro (gospodarstwa
rolnego i gospodarstwa domowego) oraz bardzo ograniczone lub niemo¿liwe s¹
procesy reprodukcji rozszerzonej maj¹tku.

Koniecznoœci przemian struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce
dowodzi jej porównanie z wystêpuj¹c¹ w wielu krajach Unii Europejskiej. W Polsce
w 2007 roku liczba gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wynosi³a niemal
2,4 mln, co stanowi³o blisko 17% ogó³u gospodarstw rolnych we Wspólnocie.
Wiêksza liczba gospodarstw rolnych wystêpowa³a tylko w rolnictwie rumuñskim
(tab. 5). W Polsce gospodarstwa ma³e (do 10 ha UR) licz¹ ponad dwa miliony i sta-
nowi¹ 84,7% ogó³u gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ. Bardziej istotne jest
jednak to, ¿e skupiaj¹ one a¿ 5,5 mln ha ca³oœci UR, czyli oko³o 35% (tab. 5 i 6). Tak
znaczny odsetek UR w gospodarstwach najmniejszych i ma³ych, pomijaj¹c Maltê
i Cypr, wystêpuje tylko w rolnictwie greckim, s³oweñskim i rumuñskim, z tym ¿e poza
rolnictwem rumuñskim rolnictwo pozosta³ych wymienionych krajów nie stanowi
istotnej konkurencji dla rolnictwa polskiego.

Niezwykle niski jest w rolnictwie polskim odsetek gospodarstw rolnych wiêkszych
obszarowo. Gospodarstwa rolne o obszarze powy¿ej 50 ha stanowi¹ tylko 1%
wszystkich, a gospodarstwa o obszarze 20–50 ha – 4,3%. Wa¿ne, z punktu widzenia
konkurencyjnoœci polskiego sektora rolnego, jest to, ¿e tylko w nielicznych krajach
UE w gospodarstwach wiêkszych obszarowo jest skoncentrowana tak ma³a czêœæ

42 W. Poczta



Tabela 5. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w 2007 rokua

Kraj Liczba
gospo-
darstw
[tys.]b

Gospodarstwa w grupach obszarowych

0–5 ha 5–10 ha 10–20 ha 20–50 ha >50 ha

tys. % tys. % tys. % tys. % tys. %

Austria 164,8 54,7 33,2 30,1 18,3 35,3 21,4 33,3 20,2 11,3 6,9

Belgia 48,0 12,2 25,4 6,0 12,5 7,7 16,0 13,3 27,7 8,8 18,3

Bu³garia 520,5 497,1 95,5 10,4 2,0 4,8 0,9 2,9 0,6 5,3 1,0

Cypr 45,2 39,4 87,2 3,1 6,9 1,5 3,3 0,8 1,8 0,4 0,9

Czechy 38,9 19,3 49,6 4,5 11,6 4,0 10,3 4,5 11,6 6,6 17,0

Dania 44,4 1,4 3,2 8,8 19,8 8,4 18,9 10,5 23,6 15,3 34,5

Estonia 23,3 8,4 36,1 5,1 21,9 4,2 18,0 3,0 12,9 2,6 11,2

Finlandia 67,9 6,4 9,4 8,5 12,5 14,7 21,6 24,2 35,6 14,1 20,8

Francja 567,1 147,7 26,0 52,2 9,2 58,0 10,2 109,5 19,3 199,7 35,2

Grecja 833,6 636,4 76,3 109,0 13,1 53,0 6,4 28,2 3,4 7,0 0,8

Hiszpania 1079,4 577,2 53,5 165,0 15,3 126,1 11,7 111,4 10,3 99,7 9,2

Holandia 76,7 21,5 28,0 11,0 14,3 12,1 15,8 21,0 27,4 11,2 14,6

Irlandia 128,1 8,3 6,5 16,2 12,6 30,5 23,8 50,4 39,3 22,7 17,7

Litwa 230,3 139,3 60,5 46,4 20,1 24,7 10,7 13,0 5,6 6,9 3,0

Luksemburg 2,3 0,4 17,4 0,2 8,7 0,2 8,7 0,4 17,4 1,1 47,8

£otwa 107,7 44,0 40,9 27,1 25,2 20,8 19,3 10,8 10,0 5,1 4,7

Malta 11,0 10,7 97,3 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Niemcy 370,5 83,6 22,6 51,0 13,8 68,7 18,5 81,9 22,1 85,4 23,0

Polska 2380,1 1626,4 68,3 389,4 16,4 239,3 10,1 101,4 4,3 23,6 1,0

Portugalia 323,9 242,3 74,8 37,0 11,4 21,5 6,6 12,8 4,0 10,3 3,2

Rumunia 4256,2 3870,7 90,9 289,7 6,8 65,9 1,5 16,1 0,4 13,8 0,3

S³owacja 68,5 61,7 90,1 1,9 2,8 1,2 1,8 1,1 1,6 2,6 3,8

S³owenia 75,3 44,5 59,1 19,1 25,4 8,6 11,4 2,8 3,7 0,4 0,5

Szwecja 72,4 10,7 14,8 13,2 18,2 14,1 19,5 16,5 22,8 17,9 24,7

Wêgry 626,1 560,0 89,4 24,4 3,9 17,2 2,7 12,4 2,0 12,2 1,9

Wielka Brytania 286,7 106,9 37,3 28,1 9,8 30,6 10,7 46,8 16,3 74,3 25,9

W³ochy 1728,5 1271,7 73,6 205,9 11,9 130,7 7,6 81,6 4,7 38,6 2,2

UE-15 5794,3 3181,3 54,9 742,1 12,8 611,6 10,6 641,8 11,1 617,4 10,7

UE-12 8383,1 6921,5 82,6 821,4 9,8 392,1 4,7 168,7 2,0 79,4 0,9

UE-27 14177,4 10102,9 71,3 1563,5 11,0 1003,7 7,1 810,5 5,7 696,8 4,9

a Dane dla Bu³garii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, S³owacji, Wielkiej
Brytanii i W³och z 2005 r.
b Tylko gospodarstwa rolne prowadz¹ce dzia³alnoœæ.
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat.

ca³oœci zasobów ziemi rolniczej. Œrednio w UE-27 w gospodarstwach powy¿ej 20 ha
UR jest skoncentrowane 76,8% ca³oœci UR, a w krajach UE-15 prawie 85% UR.
W Polsce ten odsetek w przypadku gospodarstw powy¿ej 20 ha stanowi 43,2%,
a powy¿ej 50 ha tylko 24,3% (tab. 5 i 6). Podobnie jak w przypadku analizy struktury
gospodarstw rolnych, pomijaj¹c rolnictwo cypryjskie i maltañskie, mniejszy odsetek
UR w gospodarstwach powy¿ej 20 ha, ni¿ w rolnictwie polskim wystêpuje tylko
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Tabela 6. Struktura u¿ytkowania ziemi w krajach Unii Europejskiej w 2007 rokua

Kraj Powierz-
chnia
UR
[tys. ha]b

Powierzchnia UR w grupach obszarowych

0–5 ha 5–10 ha 10–20 ha 20–50 ha >50 ha

tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha %

Austria 3189 140 4,4 218 6,8 510 16,0 1023 32,1 1298 40,7

Belgia 1374 24 1,7 43 3,1 112 8,2 438 31,9 757 55,1

Bu³garia 2729 359 13,2 67 2,5 60 2,2 85 3,1 2158 79,1

Cypr 152 47 30,9 22 14,5 20 13,2 24 15,8 39 25,7

Czechy 3518 29 0,8 31 0,9 56 1,6 141 4,0 3260 92,7

Dania 2663 3 0,1 63 2,4 121 4,5 337 12,7 2138 80,3

Estonia 907 22 2,4 36 4,0 59 6,5 91 10,0 698 77,0

Finlandia 2292 18 0,8 64 2,8 219 9,6 783 34,2 1208 52,7

Francja 27591 293 1,1 373 1,4 834 3,0 3727 13,5 22364 81,1

Grecja 3984 1052 26,4 747 18,8 721 18,1 831 20,9 633 15,9

Hiszpania 24855 1176 4,7 1165 4,7 1770 7,1 3449 13,9 17295 69,6

Holandia 1914 46 2,4 79 4,1 176 9,2 702 36,7 911 47,6

Irlandia 4139 26 0,6 123 3,0 457 11,0 1634 39,5 1900 45,9

Litwa 2649 381 14,4 322 12,2 339 12,8 390 14,7 1217 45,9

Luksemburg 131 1 0,8 2 1,5 3 2,3 13 9,9 112 85,5

£otwa 1774 103 5,8 193 10,9 288 16,2 320 18,0 870 49,0

Malta 10 8 80,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Niemcy 16932 217 1,3 371 2,2 1025 6,1 2724 16,1 12595 74,4

Polska 15477 2724 17,6 2764 17,9 3292 21,3 2931 18,9 3766 24,3

Portugalia 3680 417 11,3 255 6,9 293 8,0 387 10,5 2328 63,3

Rumunia 13907 5102 36,7 1927 13,9 850 6,1 470 3,4 5558 40,0

S³owacja 1879 44 2,3 13 0,7 17 0,9 34 1,8 1771 94,3

S³owenia 489 107 21,9 134 27,4 116 23,7 781 6,0 531 0,8

Szwecja 3118 35 1,1 96 3,1 203 6,5 533 17,1 2251 72,2

Wêgry 4229 289 6,8 166 3,9 234 5,5 381 9,0 3160 74,7

Wielka Brytania 15894 144 0,9 203 1,3 444 2,8 154 79,7 13556 85,3

W³ochy 12708 2057 16,2 1412 11,1 1811 14,3 2487 19,6 4941 38,9

UE-15 124465 5649 4,5 5214 4,2 8699 7,0 20615 16,6 84287 67,7

UE-12 47720 9215 19,3 5677 11,9 5332 11,2 4944 10,4 22551 47,3

UE-27 172184 14864 8,6 10891 6,3 14031 8,1 25559 14,8 106838 62,0

a Dane dla Bu³garii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, S³owacji, Wielkiej
Brytanii i W³och z 2005 r.
b Dotyczy u¿ytków rolnych w gospodarstwach rolnych w dobrej kulturze.
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat.

w rolnictwie greckim, s³oweñskim i rumuñskim. Warto przy tym wskazaæ, ¿e w rol-
nictwie rumuñskim w gospodarstwach o obszarze powy¿ej 50 ha UR znajduje siê 40%
ca³oœci UR, a rolnictwie polskim tylko 24,3%.W krajach zachodnich i pó³nocnych
Wspólnoty oraz na Wêgrzech, S³owacji i w Czechach, gdzie struktura asortymentowa
produkcji jest podobna do wystêpuj¹cej w rolnictwie polskim, w gospodarstwach
najwiêkszych skupione jest zwykle oko³o 75–90% ca³oœci UR.
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Dokonane porównania dowodz¹ wadliwoœci strukturalnej rolnictwa polskiego
i wskazuj¹ na koniecznoœæ przeobra¿eñ strukturalnych w rolnictwie polskim. Ponie-
wa¿ wadliwa struktura agrarna jest g³ówn¹ przyczyn¹ niskiej produktywnoœci pracy
i kapita³u oraz czynnikiem hamuj¹cym postêp produkcyjny, konieczne s¹ procesy
koncentracji prowadz¹ce do wyodrêbnienia siê grupy gospodarstw konkurencyjnych
i powi¹zanych z rynkiem rolnym, nie tylko polskim, ale tak¿e unijnym i œwiatowym
[15]. Warunki, w których rolnictwo polskie funkcjonuje po akcesji, da³y zaledwie
pierwszy impuls tych zmian, natomiast dystans w zakresie struktury obszarowej
miêdzy rolnictwem polskim a rolnictwem krajów UE o zbli¿onej, a wiêc konkuren-
cyjnej, strukturze produkcji nadal pozostaje bardzo znacz¹cy.

Struktura ekonomiczna gospodarstw rolnych
w œwietle wyników badañ FADN

Wiele szczegó³owych i bardziej pog³êbionych informacji dotycz¹cych potencja³u
konkurencyjnego polskiego rolnictwa przynosz¹ wyniki rachunkowoœci FADN (Farm
Accountancy Data Network – sieæ danych rachunkowych gospodarstw rolnych), do
wdro¿enia którego Polska zosta³a zobowi¹zana z chwil¹ wejœcia do UE. W polu
obserwacji FADN mieszcz¹ siê gospodarstwa, które wytwarzaj¹ w danym regionie
FADN lub kraju co najmniej 90% standardowej nadwy¿ki bezpoœredniej (SGM –
Standard Gross Margin)4. W tym celu sumuje siê wartoœci SGM z gospodarstw
znajduj¹cych siê w krajowym rejestrze gospodarstw rolnych poczynaj¹c od naj-
wiêkszych a¿ wyczerpane zostanie 90% wartoœci SGM wytwarzanej w badanej
jednostce administracyjnej. Gospodarstwa rolne w UE dzieli siê na podstawie wiel-
koœci ekonomicznej i typu rolniczego5. Dla ustalenia wielkoœci ekonomicznej wyko-
rzystuje siê SGM oraz Europejsk¹ Jednostkê Wielkoœci (European Size Unit ESU)6.

W rolnictwie polskim próba badawcza wynosi oko³o 12 tys. gospodarstw, które s¹
reprezentatywne dla oko³o 750 tys. gospodarstw (tab. 7). Znaczy to, ¿e wskazane
oko³o 750 tys. gospodarstw rolnych wytwarza 90% nadwy¿ki bezpoœredniej w rol-
nictwie polskim.
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4 Standardowa nadwy¿ka bezpoœrednia (SGM) jest nadwy¿k¹ bezpoœredni¹ z trzech lat
wartoœci produkcji okreœlonej dzia³alnoœci rolniczej nad œredni¹ z trzech lat wartoœci¹
kosztów bezpoœrednich, w przeciêtnych dla danego regionu warunkach produkcji.

5 Wœród typów rolniczych wyró¿nia siê 8 typów ogólnych, 17 typów podstawowych i 50
typów szczegó³owych oraz 50 podtypów szczegó³owych.

6 Wartoœæ 1 ESU odpowiada okreœlonej wartoœci standardowej nadwy¿ki bezpoœredniej
wyra¿onej w euro. Od 1984 roku 1 ESU stanowi równowartoœæ 1200 euro. W UE
w zale¿noœci od wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa dzieli siê je nastêpuj¹co: bardzo
ma³e – do 4 ESU, ma³e – 4–8 ESU, œrednio ma³e – 8–16 ESU, œrednio du¿e –16–40 ESU,
du¿e – 40–100 ESU, bardzo du¿e – 100 i wiêcej. Podzia³ ten mo¿e byæ jeszcze bardziej
szczegó³owy. W krajach, gdzie licznie wystêpuj¹ gospodarstwa ma³e wyró¿nia siê tak¿e
gospodarstwa najmniejsze poni¿ej 2 ESU.



Tabela 7. Zmiany strukturalne i ekonomiczne gospodarstw rolnych z pola obserwacji FADN
wed³ug wielkoœci ekonomicznej

Wyszczególnienie Lata W próbie
FADN

Bardzo
ma³e (2–4
ESU)

Ma³e
(4–8
ESU)

Œrednio-
ma³e
(8–16
ESU)

Œrednio-
du¿e
(16–40
ESU)

Du¿e
(40–100
ESU)

Bardzo
du¿e
(>100
ESU)

Liczba gospodarstw
w polu obserwacji
FADN

2004 744502 187839 299728 181497 62875 9615 2947

2008 753242 287900 239292 147896 64038 10577 3539

Wielkoœæ ekonomiczna
[ESU]

2004 9,8 3,1 5,4 11,7 24,7 56,8 291,8

2008 9,6 3,1 5,7 11,3 24,7 57,5 311,2

Przeciêtna
powierzchnia UR [ha]

2004 15,9 7,2 10,9 18,6 32,4 71,9 386,9

2008 17,7 8,0 12,3 19,7 36,1 81,0 563,9

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
na osobê pe³nozatrud-
nion¹ rodziny [tys. PLN]

2004 12,8 3,0 7,0 14,4 32,0 75,7 300,1

2008 16,2 7,9 11,4 18,2 36,6 79,2 179,1

Inwestycje netto
[tys. PLN]

2004 –1,3 –4,4 –4,2 –1,5 8,4 71,2 60,1

2005 –1,3 –5,4 –4,1 –0,1 10,9 55,7 29,0

2006 1,1 –5,1 –3,2 2,6 20,6 63,3 122,9

2007 0,1 –5,1 –3,5 –0,2 17,1 77,5 139,2

2008 –3,2 –6,1 –6,7 –5,5 4,4 32,5 314,0

Uwaga: kursy wymiany w 2004 kurs z³/euro = 4,5268, w 2005 kurs z³/euro = 4,0230, w 2006
z³/euro = 3,8959, w 2007 z³/euro = 3,7837, w 2008 = 3,5121.
�ród³o: Wyniki standardowe uzyskiwane przez gospodarstwa rolne uczestnicz¹ce w Polskim
FADN, IERiG¯-PIB, Warszawa, odpowiednie lata.

Na podstawie analizy danych gospodarstw z próby FADN sklasyfikowanych
wed³ug ich wielkoœci ekonomicznej mo¿na wskazaæ, ¿e w rolnictwie polskim domi-
nuj¹ gospodarstwa bardzo ma³e i ma³e (2–8 ESU), bowiem w stanowi¹ one oko³o 2/3
wszystkich gospodarstw z pola obserwacji FADN, a ich liczba w analizowanych
latach 2004–2008 wzros³a. Gospodarstwa te cechuj¹ siê mniejsz¹ od przeciêtnej
powierzchni¹ u¿ytków rolnych, aczkolwiek w latach 2004–2008 uleg³a ona umiarko-
wanemu zwiêkszeniu. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobê pe³no-
zatrudnion¹ z rodziny jest w tych gospodarstwach o kilkadziesi¹t procent ni¿szy od
przeciêtnych wynagrodzeñ netto w gospodarce narodowej.

Na drugim biegunie znajduj¹ siê gospodarstwa œrednio du¿e, du¿e i bardzo du¿e
(powy¿ej 16 ESU), których w rolnictwie polskim w 2004 by³o ponad 75 tys., a do roku
2008 ich liczba wzros³a do ponad 78 tys. Cechuj¹ siê one wyraŸnie wiêksz¹ od prze-
ciêtnej powierzchni¹ u¿ytków rolnych, a dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
na osobê pe³nozatrudnion¹ z rodziny wyraŸnie przekracza przeciêtne wynagrodzenia
netto w gospodarce narodowej.

Pomiêdzy dwiema omówionymi grupami znajduj¹ siê gospodarstwa œrednio ma³e
(8–16 ESU). Charakteryzuj¹ siê one wielkoœciami nieco lepszymi ni¿ przeciêtne
w ca³ym polu obserwacji FADN. Liczba tych gospodarstw w Polsce zmala³a z ponad
180 tys. w roku 2004 do mniej ni¿ 150 tys. w roku 2008. Mo¿na zatem wyci¹gn¹æ
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wniosek, ¿e i w gospodarstwach z pola obserwacji FADN nastêpuje polaryzacja
struktury ekonomicznej gospodarstw – wzrasta liczba gospodarstw ma³ych oraz
œrednio du¿ych i du¿ych, a maleje œrednio ma³ych.

£¹czna analiza poziomu uzyskiwanego dochodu na osobê pe³nozatrudnion¹
z rodziny oraz realizowanych inwestycji netto wskazuje, ¿e w ca³ym analizowanym
okresie mo¿na uznaæ za gospodarstwa rozwojowe, gwarantuj¹ce w³aœciwy poziom
bytowania rodzinie i reprodukcjê rozszerzon¹ maj¹tku, tylko gospodarstwa powy¿ej
16 ESU, czyli oko³o 75–80 tys. gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te prezentuj¹
wysoki potencja³ konkurencyjny, który ulega wzmocnieniu, ale gospodarstwa te
stanowi¹ jedynie nieco ponad 10% gospodarstw z pola obserwacji FADN.

Ujemne inwestycje netto i niski poziom dochodu na osobê pe³nozatrudnion¹
rodziny wystêpuj¹ regularnie we wszystkich latach analizowanego okresu w gospo-
darstwach bardzo ma³ych i ma³ych, które w 2008 roku stanowi³y ponad 2/3 analizo-
wanej grupy gospodarstw z pola obserwacji FADN i wydaje siê jest to ju¿ cecha trwa³a
tej grupy gospodarstw.

Pozytywne, aczkolwiek w niewielkich rozmiarach, zmiany w zakresie inwestycji
netto i poziomu dochodów dotycz¹ gospodarstw œrednio ma³ych (8–16 ESU). W tej
grupie zachodz¹ procesy dywersyfikacji na gospodarstwa rozwojowe z (dodatnim
poziomem inwestycji netto i parytetowym poziomem dochodów) i degresywne.
Procesy zachodz¹ce w tej grupie gospodarstw zdecyduj¹ ile spoœród nich do³¹czy do
gospodarstw w pe³ni rozwojowych (o wielkoœci ekonomicznej powy¿ej 16 ESU) i jak
liczna bêdzie w efekcie w Polsce grupa gospodarstw rozwojowych, w pe³ni konkuren-
cyjnych na Jednolitym Rynku Europejskim.

Produktywnoœæ sektora rolnego w Polsce na tle pozosta³ych krajów UE

Udzia³ rolnictwa polskiego w wolumenie produkcji tworzonym w rolnictwie
UE-27 siêga³ w 2008 roku tylko 5,9%. Bardzo wysokie nak³ady pracy w rolnictwie
polskim, du¿e zasoby ziemi, niskie nak³ady kapita³owe, a tak¿e relatywnie niski,
w stosunku do posiadanych przez rolnictwo polskie zasobów i ponoszonych nak³a-
dów, poziom produkcji sprawia, ¿e niska jest w polskim rolnictwie produktywnoœæ
zasobów ziemi i nak³adów pracy (tab. 8). Produktywnoœæ ziemi w rolnictwie polskim
w 2008 roku, g³ównie za spraw¹ ni¿szego poziomu intensywnoœci wytwarzania
i ni¿szego poziomu intensywnoœci zorganizowania produkcji rolnej (du¿y udzia³ zbó¿
w strukturze zasiewów i stosunkowo niskie obsady zwierz¹t gospodarskich), wyraŸ-
nie, bo o 35% ustêpuje uzyskiwanej w UE-27 i jest o 43% ni¿sza od uzyskiwanej
w krajach UE-15. Od rolnictwa polskiego ni¿sz¹ produktywnoœci¹ ziemi cechuje siê
rolnictwo krajów nadba³tyckich, Rumunii, Czech i S³owacji.

Daleko wa¿niejszym problemem w rolnictwie polskim jest produktywnoœæ nak³a-
dów pracy, ta bowiem wprost przes¹dza o wysokoœci uzyskiwanych dochodów per

capita. Produktywnoœæ pracy w rolnictwie polskim w 2008 roku, mierzona wytwo-
rzon¹ produkcj¹ by³a 3,5-krotnie ni¿sza, ni¿ przeciêtnie w UE-27 i 6 razy ni¿sza ni¿
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Tabela 8. Produkcja rolnicza i produktywnoœæ czynników produkcji

Kraje Produkcja rolnicza Produktywnoœæ

[mln euro] struktura
[%]

zasobów ziemi
[euro na 1 ha UR]

nak³adów pracy
[euro na 1 AWU]

nak³adów kapita³u
[euro na 1 euro nak³adówa]

Austria 6398 1,74 2006 41092 1,19

Belgia 7382 2,01 5373 113920 1,22

Bu³garia 4098 1,12 1502 9290 1,42

Cypr 587 0,16 3862 24664 1,99

Czechy 4648 1,27 1321 34353 1,09

Dania 9496 2,59 3566 166305 1,07

Estonia 602 0,16 664 19295 1,14

Finlandia 4252 1,16 1855 47350 0,89

Francja 667671 8,18 2420 75554 1,26

Grecja 10422 2,84 2616 18198 1,73

Hiszpania 404881 1,02 1629 42813 1,67

Holandia 23489 6,39 12272 123367 1,28

Irlandia 6176 1,68 1492 43524 1,16

Litwa 2142 0,58 809 22763 1,22

Luksemburg 278 0,08 2122 75135 1,05

£otwa 951 0,26 536 9500 1,09

Malta 126 0,03 12600 30000 1,50

Niemcy 48209 13,12 2847 88457 1,16

Polska 21637 5,89 1398 9210 1,40

Portugalia 6878 1,87 1869 19212 1,24

Rumunia 17036 4,64 1225 7916 1,32

S³owacja 2327 0,63 1238 27376 1,14

S³owenia 1174 0,32 2401 14111 1,15

Szwecja 4600 1,25 1475 69909 1,02

Wêgry 7480 2,04 1769 17251 1,29

W. Brytania 23612 6,43 1486 83082 1,26

W³ochy 46092 12,55 3627 38959 1,41

UE-15 304538 82,90 2447 54957 1,30

UE-12 62808 17,10 1316 10586 1,31

UE-27 367346 100,00 2133 32015 1,30

a Suma zu¿ycia poœredniego i amortyzacji.
�ród³o: Eurostat i obliczenia w³asne.

w UE-15 (ni¿sz¹ wydajnoœci¹ pracy ni¿ rolnictwo polskie, w UE-27 cechuje siê tylko
rolnictwo rumuñskie, a zbli¿on¹ rolnictwo bu³garskie i ³otewskie). Bardzo niska
produktywnoœæ pracy w rolnictwie polskim jest zagro¿eniem dla konkurencyjnoœci
polskiego rolnictwa, lub musi skutkowaæ nisk¹ op³at¹ nak³adów pracy w rolnictwie
polskim. Dla utrzymania pozycji konkurencyjnej rolnictwa polskiego konieczne jest
utrzymywanie niskiej op³aty pracy.
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Dobre wyniki w eksporcie produktów rolnych w Polsce7 w ostatnich latach s¹
w przynajmniej w czêœci okupione „dumpingiem socjalnym” pracuj¹cych w polskim
rolnictwie i przemyœle spo¿ywczym. Sytuacja taka nie powinna byæ celem d³ugofalo-
wej polityki ekonomicznej i polityki rolnej realizowanej w kraju. Polityka ekono-
miczna powinna sprzyjaæ wzrostowi wydajnoœci pracy, a to bez lepszego wypo-
sa¿enia pracuj¹cych w rolnictwie polskim w pozosta³e czynniki produkcji nie jest
mo¿liwe i zarazem dowodzi koniecznoœci przemian strukturalnych w polskim sekto-
rze rolnym.

Na nieco wy¿szym od przeciêtnego poziomu w ca³ej UE kszta³tuje siê w rolnict-
wie polskim produktywnoœæ nak³adów kapita³owych mierzona wolumenem produk-
cji. Ten wskaŸnik mo¿na oceniaæ tylko umiarkowanie pozytywnie, bowiem przy
wyraŸnie ni¿szym w rolnictwie polskim poziomie nak³adów na 1 ha UR, ni¿ w ca³ej
UE, zgodnie z zasad¹ malej¹cej krañcowej efektywnoœci nak³adów ich produktyw-
noœæ w rolnictwie polskim powinna byæ wyraŸnie wy¿sza od œredniej unijnej. Nie
t³umaczy zatem dostatecznie pozytywnie wskaŸnik produktywnoœci nak³adów kapi-
ta³owych wspomnianej wczeœniej niskiej produktywnoœci zasobów ziemi.

Przeprowadzona analiza dowodzi, ¿e mimo i¿ rolnictwo polskie osi¹gnê³o
istotny postêp w warunkach akcesji, to nadal na tle sektora rolnego EU-27 i UE-15
uzyskuje stosunkowo s³abe wyniki, co dowodzi jego wadliwoœci strukturalnej
i technologicznej, a w przysz³oœci mo¿e zagra¿aæ fundamentom konkurencyjnoœci
sektora rolnego.

Pozycja konkurencyjna polskiego rolnictwa
po akcesji do UE8

Drugim zaprezentowanym w artykule podejœciem do oceny konkurencyjnoœci
polskiego sektora rolno-¿ywnoœciowego jest ocena jego pozycji konkurencyjnej.
Zatem celem tej czêœci artyku³u jest okreœlenie pozycji konkurencyjnej produktów
rolno-spo¿ywczych wytwarzanych w Polsce na Jednolitym Rynku Europejskim
(JRE) w okresie przed- i poakcesyjnym, z wykorzystaniem celowo dobranego zesta-
wu wskaŸników konkurencyjnoœci ex post [14].
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7 Trzeba jednak uwzglêdniaæ fakt, ¿e mimo odnotowanego po integracji z UE wysokiego
tempa wzrostu wartoœci wymiany handlowej w sektorze rolno-spo¿ywczym, udzia³ Polski
w handlu rolnym UE pozostaje niewielki. Eksport artyku³ów rolno-spo¿ywczych z Polski
stanowi oko³o 3% zarówno eksportu wewn¹trzwspólnotowego, jak i eksportu z Wspólnoty
do krajów trzecich.

8 Za zgod¹ autora wykorzystano fragmenty analizy przedstawionej w opracowaniu
K. Pawlak [14].



Zastosowano wskaŸnik penetracji importowej (MP), wskaŸnik specjalizacji eks-
portowej (SI), wskaŸnik pokrycia importu eksportem (CR), wskaŸniki ujawnionych
przewag komparatywnych, w tym indeks relatywnej komparatywnej przewagi eksportu
(XRCA), indeks relatywnej ch³onnoœci importu (MRCA) i indeks relatywnej przewagi
handlu (RTA), oraz wskaŸnik handlu wewn¹trzga³êziowego Grubela-Lloyda (IIT)9.

Po obliczeniu wymienionych miar konkurencyjnoœci, w oparciu o ostatnie, w pe³ni
dostêpne dane za rok 2008, dokonano typologii wybranych grup produktów rol-
no-spo¿ywczych wytwarzanych w Polsce wed³ug poziomu przewag konkurencyj-
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9 WskaŸnik penetracji importowej (MP) jest udzia³em importu w poda¿y na rynku we-
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, gdzie: M – import, X – eksport, Q – produkcja. Oba

wskaŸniki zazwyczaj stosuje siê ³¹cznie, a za po¿¹dane uznaje siê niskie wartoœci wskaŸ-
nika MP i wysokie wartoœci wskaŸnika SI. W przeciwnym razie, mo¿na wnioskowaæ
o braku satysfakcjonuj¹cej konkurencyjnoœci danej gospodarki lub jej sektora [7].

WskaŸnik pokrycia importu eksportem (CR): C
X

M
k

k

k

R = ⋅100%, podobnie jak indeks SI,

pozwala wyznaczyæ eksportow¹ specjalizacjê danego kraju w zakresie analizowanego
sektora, produktu lub grupy produktów. Wartoœci tego wspó³czynnika przekraczaj¹ce
wartoœæ 100 oznaczaj¹ specjalizacjê badanego kraju, co pozwala twierdziæ, ¿e dysponuje
on wzglêdn¹ przewag¹ nad partnerami [10].
WskaŸniki ujawnionych przewag komparatywnych wyznaczono na podstawie nastêpu-
j¹cych formu³:
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gdzie: X – eksport; M – import; i, j – kategorie produktów; k, m – kraje, a nastêpnie
oceniono sumarycznie, wykorzystuj¹c wystêpuj¹ce pomiêdzy nimi zale¿noœci. Dodatnie
wartoœci wskaŸnika RTA i wiêksze od jednoœci – XRCA œwiadcz¹ o wysokiej konkuren-
cyjnoœci (+), natomiast gdy wskaŸnik RTA jest ujemny, a MRCA powy¿ej jednoœci
badany kraj wykazuje brak konkurencyjnoœci (–). W pozosta³ych przypadkach wyniki
analizy nie s¹ jednoznaczne (+/–) [5].
WskaŸnik Grubela-Lloyda (IIT) [3]:
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zastosowano, aby okreœliæ znaczenie handlu wewn¹trzga³êziowego. Wysokie, zmierza-
j¹ce do 100, wartoœci wskaŸnika œwiadcz¹ o wystêpowaniu wymiany wewn¹trzga³êzio-
wej, tzn. takiej, w której w wysokim stopniu nak³adaj¹ siê strumienie eksportu i importu
towarów pochodz¹cych z tej samej ga³êzi. Indeks IIT przyjmuj¹cy wartoœæ blisk¹ zera
wskazuje z kolei na istnienie handlu miêdzyga³êziowego.



nych na JRE. W tym celu pos³u¿ono siê metod¹ Warda10 z grupy hierarchicznych
aglomeracyjnych metod analizy skupieñ. Metoda ta pozwala ³¹czyæ ze sob¹ obiekty
w kolejne skupienia na podstawie wartoœci funkcji podobieñstwa. Im obiekty bardziej
podobne do siebie, tym wczeœniej s¹ ze sob¹ ³¹czone. Skupienia s¹ uszeregowane
hierarchicznie tak, ¿e skupienia ni¿szego rzêdu wchodz¹ w sk³ad skupieñ rzêdu wy¿-
szego, zgodnie z hierarchi¹ podobieñstwa wystêpuj¹cego pomiêdzy obiektami [12]11.

W wyniku przeprowadzonych obliczeñ otrzymano cztery wewnêtrznie jednorod-
ne skupienia artyku³ów rolno-¿ywnoœciowych, ró¿ni¹ce siê pomiêdzy sob¹ pozio-
mem przewag konkurencyjnych oraz intensywnoœci handlu wewn¹trzga³êziowego
(tab. 9). Pierwsz¹ grupê typologiczn¹ stanowi¹ produkty mleczarskie i przetwory
miêsne, charakteryzuj¹ce siê najwy¿szym poziomem przewag komparatywnych na
JRE (RTA = 1,0). O wysokiej konkurencyjnoœci tych artyku³ów œwiadczy skala
notowanej nadwy¿ki bilansu handlowego (CR = 413,5%). Istotnie wiêksze od 100%,
i jednoczeœnie najwy¿sze, w porównaniu z pozosta³ymi grupami typologicznymi,
wartoœci wskaŸników pokrycia importu eksportem pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e w za-
kresie omawianego asortymentu Polska dysponuje wzglêdn¹ przewag¹ nad partnera-
mi zagranicznymi. Wyznaczona wartoœæ indeksu specjalizacji eksportowej (SI = 1,3),
porównuj¹cego udzia³ analizowanych grup produktów w eksporcie rolno-spo¿yw-
czym ogó³em w Polsce i UE, wskaza³a na wystêpuj¹c¹ w zakresie produktów
mleczarskich i przetworów miêsnych siln¹ orientacjê eksportow¹. Ponadto mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e w przypadku tych grup asortymentowych relatywnie ma³e jest znacze-
nie wymiany wewn¹trzga³êziowej (IIT = 39,0%).

Do skupienia drugiego zaliczono produkty o wysokim poziomie przewag kompa-
ratywnych, tj. miêso i podroby, cukier i wyroby cukiernicze, przetwory z owoców
i warzyw, warzywa oraz przetwory zbo¿owe. Wartoœci wyznaczonych dla tej grupy
typologicznej wskaŸników XRCAi RTAwynosz¹ odpowiednio 1,6 oraz 0,7, a stopieñ
realizowanej w tym zakresie specjalizacji eksportowej (SI) jest w Polsce o niemal
35% wy¿szy ni¿ w pozosta³ych krajach Wspólnoty. Korzystna sytuacja konkurencyj-
na w handlu wskazanymi grupami produktów znajduje tak¿e odzwierciedlenie w sta-
nie bilansu handlowego. Wp³ywy z eksportu tych produktów o oko³o 66% przekra-
czaj¹ bowiem wartoœæ ich importu (CR = 166,0%). Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e
wymianê handlow¹ w tych dzia³ach sektora rolno-spo¿ywczego cechuje wysoki
udzia³ handlu wewn¹trzga³êziowego w ca³oœci obrotów (IIT = 75,2%).
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10 Metodê tê powszechnie uznaje siê za najbardziej efektywn¹ zasadê aglomeracji [19].
11 Przy formowaniu skupieñ wykorzystano odleg³oœæ euklidesow¹: odleg³oœæ
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2

i zastosowano podejœcie analizy wariancji. Oznacza to, ¿e metoda Warda zmierza do
minimalizacji sumy kwadratów odchyleñ dowolnych dwóch skupieñ, które mog¹ zostaæ
uformowane na ka¿dym etapie [STATISTICA PL 2008]. Odleg³oœæ euklidesowa jest
jedn¹ z najczêœciej stosowanych w odniesieniu do obiektów charakteryzowanych cechami
mierzalnymi [12, 13].



Tabela 9. WskaŸniki konkurencyjnoœci ex post produktów rolno-spo¿ywczych wytwarzanych
w Polsce w handlu z krajami UE w 2008 roku wed³ug grup typologicznych

Grupa produktów SI CR
[%]

WskaŸniki ujawnionych przewag
komparatywnych

IIT
[%]

XRCA MRCA RTA Ocena
sumaryczna

Grupa typologiczna I

Produkty mleczarskie 1,20 391,88 1,22 0,33 0,89 + 40,66

Przetwory miêsne 1,56 469,66 1,59 0,40 1,18 + 35,11

Ogó³em 1,29 413,45 1,35 0,33 1,02 + 38,95

Grupa typologiczna II

Miêso i podroby 1,51 145,84 1,61 1,27 0,35 + 81,36

Cukier i wyroby cukiernicze 1,15 136,54 1,15 0,94 0,21 + 84,55

Przetwory z owoców i warzyw 1,36 219,48 1,39 0,72 0,67 + 62,60

Warzywa 1,27 182,38 1,29 0,75 0,53 + 70,83

Przetwory zbo¿owe 1,15 178,65 1,17 0,73 0,44 + 71,77

Ogó³em 1,34 165,96 1,56 0,90 0,66 + 75,20

Grupa typologiczna III

Zwierzêta ¿ywe 0,80 106,29 0,80 0,90 –0,10 +/– 96,95

Nasiona oleistych 0,78 95,83 0,78 0,88 –0,10 +/– 97,87

Oleje i t³uszcze 0,57 54,33 0,55 1,19 –0,63 – 70,41

Owoce 0,95 65,04 0,95 1,70 –0,75 – 78,82

Ogó³em 0,79 69,29 0,75 1,34 –0,59 – 81,86

Grupa typologiczna IV

Zbo¿a 0,24 19,03 0,23 1,45 –1,22 – 31,97

�ród³o: ComExt-Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/, 23.08.2009; na pod-
stawie obliczeñ Pawlak K. [14].

Trzeci¹ grupê typologiczn¹ utworzy³y artyku³y pozbawione przewag kompara-
tywnych (XRCA = 0,8 i RTA = –0,6), o niskim zakresie specjalizacji eksportowej
(SI = 0,8) i wartoœci salda obrotów handlowych (CR = 69,3%), wœród których wyró¿-
niono zwierzêta ¿ywe, nasiona oleistych, oleje i t³uszcze oraz owoce. Deficyt obrotów
handlowych charakteryzuj¹cy to skupienie mo¿na wyt³umaczyæ wysok¹ intensyw-
noœci¹ wymiany wewn¹trzga³êziowej (IIT = 81,9%), determinowan¹ komplementar-
n¹ struktur¹ produkcji nasion oleistych, a w konsekwencji olejów i t³uszczy, oraz
owoców w Polsce i krajach jej partnerów handlowych. W omawianej grupie typolo-
gicznej sklasyfikowano m.in. produkty, których wytwarzanie w Polsce, z uwagi na
uwarunkowania klimatyczne, jest niemo¿liwe, a zaspokojenie popytu zg³aszanego
przez rodzimych konsumentów wywo³uje koniecznoœæ importu niezbêdnego (wy-
³¹cznego) i wi¹¿e siê z uzale¿nieniem od dostawców zagranicznych. Korzyœci czer-
pane z importu tego rodzaju asortymentu potwierdza najwy¿sza spoœród wszystkich
analizowanych skupieñ wartoœæ wskaŸnika relatywnej ch³onnoœci importu (MRCA),
kszta³tuj¹ca siê na poziomie 1,3.
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W czwartej grupie typologicznej znalaz³y siê, w najwiêkszym stopniu pozbawio-
ne przewag komparatywnych na JRE (RTA = –1,2 i MRCA = 1,5), zbo¿a. Niekorzyst-
n¹ sytuacjê konkurencyjn¹ tej grupy produktów potwierdza, znacznie ni¿sza od
100%, wartoœæ wskaŸnika pokrycia importu eksportem (CR = 19,0%), informuj¹ca
o wystêpuj¹cym w tym zakresie deficycie bilansu handlowego. Wyodrêbniona grupa
typologiczna, w porównaniu z pozosta³ymi, charakteryzuje siê najni¿szym poziomem
specjalizacji eksportowej (SI = 0,2), blisko 80% mniejszym ni¿ odnotowany dla
pozosta³ych krajów Wspólnoty. Podkreœlenia wymaga te¿ stosunkowo niski, bo nieco
ponad 30-procentowy, udzia³ handlu wewn¹trzga³êziowego (IIT) w wymianie, wyni-
kaj¹cy z wysokiej samowystarczalnoœci ¿ywnoœciowej Polski w zakresie zbó¿.
Wysoki potencja³ produkcyjny sprawia, ¿e ich import stanowi jedynie uzupe³nienie
produkcji krajowej w latach nieurodzaju lub, z uwagi na ograniczenia klimatyczne,
ma charakter niezbêdny (pszenica durum).

Z wykonanej typologii wynika, ¿e silniejsz¹ pozycj¹ konkurencyjn¹ na JRE
charakteryzowa³y siê produkty pracoch³onne i wy¿ej przetworzone, co wynika z ni¿-
szych kosztów pracy i mar¿ przetwórczych w polskim przemyœle spo¿ywczym.
Wy¿szy potencja³ techniczny gospodarstw rolnych pañstw UE-15 daje im pewn¹
przewagê komparatywn¹ w tych kierunkach produkcji, które s¹ kapita³och³onne
i zale¿ne od postêpu technologicznego. Polski sektor rolny, z uwagi na du¿e zasoby
taniej si³y roboczej, ma natomiast przewagê w pracoch³onnych kierunkach produkcji,
co jest zgodne z zasad¹ teorii obfitoœci zasobów Heckschera-Ohlina-Samuelsona.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz mo¿na sformu³owaæ kilka nastêpuj¹cych
konkluzji koñcowych:
1. W okresie poakcesyjnym nie zasz³y w rolnictwie polskim zasadnicze zmiany

w zakresie wielkoœci zasobów wykorzystywanych czynników produkcji.
2. Brak zmian w zasobach czynników produkcji i/lub ich nak³adach, b¹dŸ stosunko-

wo niewielki wymiar tych zmian sprawi³y, ¿e istotnym przemianom nie uleg³y
równie¿ relacje miêdzy czynnikami produkcji. Rolnictwo polskie na tle rolnictwa
ca³ej UE charakteryzuje siê niskim wyposa¿eniem zasobów pracy w ziemiê
i nak³ady kapita³u, co dowodzi s³abej sytuacji konkurencyjnej rolnictwa polskie-
go w zakresie potencja³u konkurencyjnego oraz przes¹dza o niskiej wydajnoœci
pracy w ujêciu sektorowym. Do jednej z ni¿szych w UE nale¿y równie¿ relacja
nak³ady kapita³u–zasoby ziemi, co wyznacza wzglêdnie nisk¹ intensywnoœæ
wytwarzania w rolnictwie polskim, a tym samym nisk¹ produktywnoœæ ziemi.

3. Przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa, które zasz³y po akcesji Polski do
UE aczkolwiek widoczne, nadal s¹ s³abe i nie powoduj¹ istotnych przeobra¿eñ
strukturalnych w rolnictwie polskim. Warunki, w których rolnictwo polskie
funkcjonuje po akcesji da³y zaledwie pierwszy impuls tych zmian, natomiast
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dystans w zakresie struktury obszarowej miêdzy rolnictwem polskim a rolnict-
wem krajów UE o zbli¿onej, a wiêc konkurencyjnej strukturze produkcji, nadal
pozostaje bardzo znacz¹cy. Najwiêkszym mankamentem struktury obszarowej
rolnictwa polskiego jest to, ¿e nadal wiêkszoœæ zasobów ziemi rolniczej znajduje
siê we w³adaniu gospodarstw ma³ych i œrednich (do 20 ha UR). W rezultacie,
w wiêkszoœci gospodarstw rolnych wadliwe pozostaj¹ relacje miêdzy czynnikami
produkcji, szczególnie pracy z ziemi¹, a tym samym niska jest wydajnoœæ pracy
i niski poziom uzyskiwanych dochodów, przez co trudna pozostaje sytuacja
socjalna rodzin zwi¹zanych z tymi gospodarstwami rolnymi, a bardzo ograniczo-
ne lub niemo¿liwe s¹ procesy reprodukcji rozszerzonej maj¹tku.

4. S³aboœci¹ polskiego rolnictwa jest to, ¿e znacz¹cy potencja³ produkcyjny skupio-
ny jest w du¿ej mierze w gospodarstwach rolnych prowadz¹cych produkcjê na
ma³¹ skalê, która niejednokrotnie jest ich cech¹ trwa³¹. Ta wadliwoœæ strukturalna
przek³ada siê czêstokroæ na wadliwoœæ technologiczn¹, a oba obszary wadliwoœci
implikuj¹ nisk¹ produktywnoœæ czynników produkcji. Ta mikroekonomiczna
s³aboœæ wiêkszoœci gospodarstw rolnych determinuje s³aboœæ rolnictwa polskiego
w ujêciu sektorowym na JRE i mimo i¿ w warunkach akcesji osi¹gnê³o ono istotny
postêp produkcyjno-ekonomiczny, mo¿na wskazaæ, ¿e potencja³ konkurencyjny
bêd¹cy pochodn¹ zasobów czynników produkcji i ich struktury nie jest silnym
fundamentem konkurencyjnoœci miêdzynarodowej polskiego sektora rolnego
i wymaga dalszych przemian w zakresie struktur agrarnych i wytwórczych.

5. Dotychczasowe procesy przemian i dostosowañ doprowadzi³y do ukszta³towania
siê w rolnictwie polskim grupy oko³o 75–80 tys. gospodarstw rozwojowych,
trwale uzyskuj¹cych ponadparytetowy poziom dochodów i realizuj¹cych inwes-
tycje netto, cechuj¹cych siê wysokim potencja³em konkurencyjnym na Jedno-
litym Rynku Europejskim.

6. Bardzo wysokie nak³ady pracy w rolnictwie polskim, du¿e zasoby ziemi, niskie
nak³ady kapita³owe, a tak¿e relatywnie niski (w stosunku do posiadanych przez
rolnictwo polskie zasobów i ponoszonych nak³adów) poziom produkcji sprawia,
¿e niska jest w polskim rolnictwie produktywnoœæ zasobów ziemi i pracy. Z jednej
strony os³abia to konkurencyjnoœæ polskiego sektora rolnego na rynku unijnym,
ale z drugiej strony wskazuje na niewykorzystanie zasobów; lepsze wykorzysta-
nie zasobów na skutek przemian strukturalnych mo¿e poprawiæ potencja³ i po-
zycjê konkurencyjn¹ polskiego rolnictwa na Jednolitym Rynku Europejskim.
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Competitive potential and competitive position

of Polish agri-food sector on the European market

Key words: Polish agri-food sector, EU-market, competitive potential, com-
petitive position

Summary

The aim of this paper was to identify competitive potential and competitive posi-
tion of Polish agri-food sector on the European market. In order to fulfill assumed
purpose, author assessed production factors as well as relations among them and indi-
cated changes in the structure of agricultural holdings in Poland. Conducted analysis
proved that in spite of significant progress in production and economic results ob-
served in Polish agriculture under conditions of integration with the EU, this sector of
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Polish economy is still characterized by low productivity. This fact indicates the struc-
tural and technological disadvantages of Polish agriculture, which require further
structural changes.

The competitiveness of Polish agri-food products in trade with the EU countries,
according to deliberately selected ex post indicators of competitiveness, proves high
competitive position of Polish agri-food products, especially the labour-consuming
ones.
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Wstêp

Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowa³o zmianê warun-
ków funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki. Szczególnie dotyczy to
rolnictwa. Zosta³o ono objête ponadnarodow¹, sektorow¹ polityk¹ Unii Europejskiej
– Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹, która okreœla obowi¹zuj¹ce w krajach cz³onkowskich
regu³y interwencji w rolnictwie. Stanowi ona jedn¹ z podstawowych przes³anek
kszta³tuj¹cych warunki rozwoju rolnictwa.

Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji polityki wsparcia rolnictwa
w Unii Europejskiej (poprzednio EWG), wskazanie instrumentów polityki rynkowej
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stosowanych w Polsce po jej akcesji do UE,
z uwzglêdnieniem wsparcia dochodów rolników, kierunków zmian WPR oraz zakre-
su dzia³añ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wspólna Polityka Rolna
jako instrument wsparcia rozwoju rolnictwa w UE

Koncepcja Wspólnej Polityki Rolnej oparta jest na trzech podstawowych zasa-
dach: jednoœci rynku, preferencji dla produktów Wspólnoty oraz solidarnoœci fi-
nansowej [3, 8].

Jednoœæ rynku oznacza jednolite dla ca³ej Wspólnoty zasady interwencji i swo-
bodny obrót towarowy produktami rolnymi miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, bez
nak³adania ce³ i innych obci¹¿eñ lub subsydiów, które zak³óca³yby konkurencjê.
Prowadzi to w konsekwencji do powstania wspólnego rynku, który oznacza likwida-
cjê barier w handlu artyku³ami rolnymi wewn¹trz wspólnoty, stosowanie wspólnych
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zasad wobec importu z krajów trzecich oraz ujednolicanie cen. Zasada preferencji dla
produktów wytworzonych w obrêbie Unii oznacza, ¿e maj¹ one absolutne pierwszeñ-
stwo sprzeda¿y na rynku wewnêtrznym. Zasada solidarnoœci finansowej oznacza
wspólne finansowanie polityki rolnej. Fundusze na WPR dostarczane s¹ w ustalonych
proporcjach przez wszystkie kraje cz³onkowskie i stanowi¹ w³asnoœæ wspóln¹. Wy-
pe³nianie tej zasady umo¿liwia³ utworzony w kwietniu 1962 r. Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa (FEOGA). Podzielono go na dwie instytucjonal-
ne czêœci: Fundusz Gwarancji oraz Fundusz Orientacji. Z tego funduszu finansowano
wydatki na poszczególne instrumenty polityki interwencyjnej do 2007 r.

Polityka interwencyjna UE ulega³a w okresie jej realizacji wielu zmianom, uza-
sadnionym zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ gospodarcz¹ i oczekiwaniami konsumentów.
W pocz¹tkowym okresie instrumenty interwencyjne skierowane by³y na pobudzanie
wzrostu produkcji rolnej w celu zaspokojenia potrzeb ¿ywnoœciowych wyniszczonej
wojn¹ Europy (lata 1957–1968). Po zrealizowaniu tego celu przyrost produkcji prze-
wy¿sza³ zwiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie. Powodowa³o to wprowadzanie mecha-
nizmów ograniczaj¹cych dzia³ania deformuj¹ce rynek rolny na rzecz mechanizmów
strukturalnych (lata 1968–1993). W póŸniejszym okresie (lata 1993–2000) nast¹pi³y
zmiany polegaj¹ce na liberalizacji wsparcia rolnictwa i ograniczanie protekcjonizmu.
W latach 2000–2007 przeprowadzono g³êbsze reformy WPR, których celem by³ wzrost
konkurencyjnoœci sektora ¿ywnoœciowego UE i obni¿anie intensywnoœci rolnictwa. Od
2007 r. nastêpuj¹ dalsze reformy polityki interwencyjnej UE, których celem jest
oddzielenie wsparcia od produkcji oraz wzrost znaczenia dzia³añ na rzecz rozwoju wsi.
Dzia³ania te realizowane s¹ w latach 2007–2013 [1, 4, 6, 25, 26, 27].

Do tych kierunków wsparcia rolnictwa dostosowano tak¿e fundusze europejskie.
W 2005 r. utworzono dwa fundusze rolnicze: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
(EFRG), z którego finansowane s¹ œrodki rynkowe i pozosta³e oraz Europejski
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego
finansuje siê programy rozwoju obszarów wiejskich. Od 1 stycznia 2007 r. z tych
funduszy finansowana jest WPR [14].

Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich odbywa siê poprzez politykê interwen-
cji rynkowej, poprzez dzia³ania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
a tak¿e politykê spójnoœci.

System instrumentów interwencji rynkowej WPR w Polsce

Od 1 maja 2004 r. obowi¹zuje w Polsce unijny system regulacji rynków rolnych
i handlu zagranicznego. Do dziœ regulowanie procesów rynkowych zachodz¹cych
w obrêbie wspólnego rynku jest najstarszym odcinkiem Wspólnej Polityki Rolnej UE
(EWG). Jego funkcjonowanie opiera siê na:
� Jednolitym systemie regulowania rynku, bowiem wszystkie decyzje dotycz¹ce

instrumentów i mechanizmów interwencji zosta³y przeniesione na szczebel po-
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nadnarodowy; maj¹ one charakter nadrzêdny w stosunku do prawa ustanawianego
w poszczególnych krajach; jednolitoœæ systemu wyra¿a siê tak¿e w tym, ¿e koszty
interwencji s¹ w pe³ni finansowane przez bud¿et Wspólnoty.

� Wspólnej organizacji poszczególnych rynków bran¿owych; organizacja ta jest
wewnêtrznie zró¿nicowana w zale¿noœci od specyfiki danej bran¿y; wspólna
organizacja rynku obejmuje wiele grup towarowych (tab. 1).

Tabela 1. Wykaz sektorów objêtych wspóln¹ organizacj¹ rynku [17]

Lp. Grupa produktów Lp. Grupa produktów

1. Zbo¿a i ich przetwory 12. Wina

2. Ry¿ 13. ¯ywe roœliny i produkty kwiaciarstwa

3. Cukier 14. Surowiec tytoniowy

4. Susz paszowy 15. Wo³owina i cielêcina

5. Nasiona 16. Mleko i jego przetwory

6. Chmiel 17. Wieprzowina

7. Oliwki sto³owe i oliwa z oliwek 18. Miêso baranie i kozie

8. Len i konopie 19. Jaja

9. Owoce i warzywa 20. Miêso drobiowe

10. Przetwory owocowe i warzywne 21. Inne produkty

11. Banany

W ramach WPR ustanowiono tak¿e szczególne œrodki pomocy dla producentów
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz jedwabników.

Interwencja realizowana jest metodami, które tworz¹ spójny wewnêtrznie system
oddzia³ywania na rolnictwo, gdzie poszczególne œrodki wzajemnie siê uzupe³niaj¹
i wspomagaj¹. Instrumenty dla sektora rolnego generalnie mo¿na podzieliæ na trzy
grupy. Pierwsza obejmuje œrodki s³u¿¹ce podtrzymywaniu cen rolnych, druga –
bezpoœrednie p³atnoœci (p³atnoœci kompensacyjne), trzecia natomiast dotyczy kon-
troli poda¿y produktów rolnych.

Podtrzymywanie cen rolnych w UE odbywa siê za pomoc¹ ró¿nych metod.
Pierwsza to zakupy interwencyjne nadwy¿ek rynkowych produktów wówczas, gdy
ceny rynkowe utrzymuj¹ siê poni¿ej ustalanych cen interwencyjnych. Zakupy te
dokonywane s¹ w œciœle okreœlonych terminach, np. zbo¿a w Szwecji w okresie
1.12–30.06, we W³oszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji 1.08–30.04, a w pozosta³ych
krajach UE 1.11–31.05 lub limitach, np. 600 tys. t cukru. Produkty kupowane
w ramach interwencji musz¹ spe³niaæ okreœlone wymogi jakoœciowe.

Drugi sposób podtrzymywania cen wynika z protekcji granicznej. Wiêkszoœæ
produktów rolnych importowanych z zagranicy nie mo¿e byæ sprzedawana na rynku
UE poni¿ej okreœlonych cen. Innym sposobem ochrony rynku wewnêtrznego przed
tanim importem s¹ ró¿nego rodzaju obci¹¿enia importowe (np. c³a). W wyniku
stosowania takich œrodków produkty z zagranicy s¹ mniej konkurencyjne cenowo
wobec produktów wytworzonych w UE.
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Wa¿nym sposobem wspierania cen rolnych s¹ refundacje wywozowe (subsydia
eksportowe). Kiedy ceny na rynkach œwiatowych s¹ ni¿sze ni¿ w UE, eksporterzy
mog¹ ubiegaæ siê o dop³aty do eksportu nadwy¿ek. Stwarza to mo¿liwoœci wywozu na
rynki œwiatowe nadwy¿ek rynkowych i gwarantuje konkurencjê cenow¹. Kiedy zaœ
ceny œwiatowe s¹ wy¿sze ni¿ w UE, wprowadzone mog¹ byæ op³aty wywozowe
(podatek eksportowy) w celu niedopuszczenia do nadmiernego eksportu.

Podtrzymywaniu cen s³u¿¹ tak¿e dop³aty do prywatnego przechowywania towa-
rów rolnych wyp³acane przedsiêbiorcom przy przechowywaniu ich nadwy¿ek rynko-
wych (np. cukru bia³ego, serów, miêsa wo³owego czy baraniny). Subsydiowanie
kosztów sk³adowania uwalnia rynek od nadmiaru poda¿y i wp³ywa stabilizuj¹co na
ceny. Podobny wp³yw na ceny ma pobudzanie popytu wewnêtrznego (np. sprzeda¿
mas³a, œmietanki po obni¿onych cenach dla instytucji niekomercyjnych, dop³aty do
przetworów mlecznych dla uczniów, dop³aty do mleka odt³uszczonego w proszku
wykorzystywanego do produkcji pasz oraz do produkcji kazeiny i kazeinianów).

Wszystkie instrumenty interwencji rynkowej ustalone w prawodawstwie UE
mog¹ byæ realizowane w Polsce po spe³nieniu wymogów do ich uruchomienia. Nie na
wszystkie dostêpne programy interwencyjne jest te¿ zapotrzebowanie zg³aszane
przez podmioty rynkowe.

Wydatki na dzia³ania interwencyjne w Polsce wykazuj¹ tendencjê spadkow¹
(rys. 1). Dotyczy to zw³aszcza wydatków na zakupy interwencyjne i dop³aty do
eksportu. W pierwszych latach cz³onkostwa Polski w UE (2005–2006) wydatki na
zakupy interwencyjne i subsydia eksportowe wynosi³y przeciêtnie w roku 1,1–1,3
mld z³ i stanowi³y 81–83% wydatków interwencyjnych. W latach 2007–2008 wydatki
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Rysunek 1. Wydatki na dzia³ania interwencyjne w Polsce w latach 2005–2008 (opracowano
na podstawie sprawozdañ z dzia³alnoœci Agencji Rynku Rolnego)



te wynosi³y 0,37–0,39 mld z³ i stanowi³y 33–40% wydatków interwencyjnych [20, 21,
22, 23, 24].

Tendencj¹ rosn¹c¹ charakteryzuj¹ siê wydatki na p³atnoœci uzupe³niaj¹ce (dla
producentów surowca tytoniowego i plantatorów ziemniaków skrobiowych) oraz
pozosta³e wydatki obejmuj¹ce realizacjê takich programów jak: dostarczanie nadwy-
¿ek ¿ywnoœci najubo¿szej ludnoœci, wsparcie rynku miodu, dzia³añ promocyjnych,
dop³aty do spo¿ycia mleka i przetworów itp.

Reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Zmiany w strukturze wydatkowanych œrodków na interwencjê rynkow¹ w znacz-
nej mierze wynikaj¹ z ewolucji WPR polegaj¹cej na ograniczaniu mechanizmów
deformuj¹cych rynek. Przeprowadzano je w ramach reformy Mac Sharrego i Agendy
2000, a polega³y one na:
� obni¿aniu poziomu cen interwencyjnych,
� eliminowaniu z zakupów interwencyjnych ró¿nych grup towarów rolnych,
� wyznaczaniu limitów zakupów interwencyjnych itp. [7, 18, 26].

Celem tych reform by³a poprawa konkurencyjnoœci rolnictwa na rynkach miêdzy-
narodowych poprzez obni¿enie cen na rynku wewnêtrznym, zmniejszenie ryzyka
gromadzenia zapasów interwencyjnych, po³o¿enie nacisku na bezpieczeñstwo i ja-
koœæ ¿ywnoœci oraz ochronê œrodowiska, zwrócenie uwagi na rozwój obszarów
wiejskich. Przyjête zmiany w sposobach interwencji oznacza³y, ¿e polityka rolna
zaczê³a szerzej wspieraæ nie tylko funkcje produkcyjne rolnictwa (jak dotychczas),
ale tak¿e jego funkcje pozaprodukcyjne, zw³aszcza dzia³ania na rzecz œrodowiska
naturalnego [28].

Dalsze reformy WPR uzgodniono w Luksemburgu w czerwcu 2003 r. Przyjête
wówczas zasady maj¹ charakter fundamentalny dla funkcjonowania rynku i rolnict-
wa. Nowa WPR w wiêkszym stopniu uwzglêdnia oczekiwania konsumentów i podat-
ników, daj¹c jednoczeœnie rolnikom swobodê wyboru kierunku produkcji spe³nia-
j¹cego wymagania rynku. Wiêkszoœæ dotacji bêdzie wyp³acana rolnikom niezale¿nie
od wielkoœci bie¿¹cej produkcji. Aby unikn¹æ zaniechania produkcji przez czêœæ
rolników, pañstwa cz³onkowskie mog¹ wyp³acaæ czêœæ p³atnoœci w dotychczasowy
sposób, tj. w powi¹zaniu z produkcj¹.

Podstawowe elementy zreformowanej WPR obejmuj¹:
� jednolit¹ p³atnoœæ na gospodarstwo lub jednolit¹ p³atnoœæ regionaln¹ niezale¿n¹

od produkcji;
� powi¹zanie otrzymywania p³atnoœci dla okreœlonych kierunków produkcji z obo-

wi¹zkiem spe³niania okreœlonych standardów przez gospodarstwo, tzw. zasada
wzajemnej zgodnoœci (cross-compliance);
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� obni¿enie p³atnoœci bezpoœrednich w gospodarstwach i alokacja uzyskanych w ten
sposób œrodków na rozwój wsi (tzw. modulacja);

� mechanizm dyscypliny finansowej polegaj¹cy na redukcji p³atnoœci bezpoœred-
nich w sytuacji przekroczenia ustalonego limitu wydatków na WPR;

� zmiany w zasadach interwencji na rynkach mleka, zbó¿, roœlin wysokobia³ko-
wych, ziemniaków skrobiowych, suszu paszowego, odnawialnych Ÿróde³ energii;

� zwiêkszenie zakresu i poziomu wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich [28].
Rozpoczête zmiany w sposobach interwencji s¹ dalej kontynuowane. W 2006 r.

przeprowadzono reformê w sektorze cukru, w 2007 r. owoców i warzyw. W ramach
przegl¹du realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Komisja uzna³a, ¿e narzêdzia kontroli
poda¿y nie powinny s³u¿yæ ograniczaniu zdolnoœci unijnych rolników do reagowania
na sygna³y wysy³ane przez rynek. W tym celu przyjêto dalsze ograniczenia sposobów
oddzia³ywania na rynek. Po przegl¹dzie wyników reform WPR z 2003 r. Komisja
Europejska zaproponowa³a, w ramach „Health Check”, dostosowanie instrumentów
interwencyjnych do nowych wyzwañ i mo¿liwoœci. Osi¹gniêto zgodê krajów na ich
wprowadzenie. W zakresie interwencji rynkowej przyjêto m.in.
� zniesienie obowi¹zuj¹cych kwot produkcji mleka od 2015 r.;
� zwiêkszanie kwot produkcji mleka po 1% w latach 2009/2010–2013/2014;
� zniesienie obowi¹zku od³ogowania (stopa od³ogowania = 0);
� w³¹czenie wsparcia dla lnu i konopi, suszu paszowego, skrobi ziemniaczanej do

systemu wsparcia dochodów oddzielonego od produkcji (od 2012 r.)1;
� przyjêcie limitu zakupów interwencyjnych dla:

pszenicy durum, ry¿u = 0,0 od 1.07.2009,
jêczmienia, kukurydzy i sorga, r = 0,0 od 1.07.2010;

� przyjêcie limitu zakupów pszenicy (3 mln ton od 1.07. 2010). Po jego przekro-
czeniu mog¹ byæ prowadzone na zasadach przetargów, tj. bez gwarancji ceny
interwencyjnej;

� zniesienie zakupów interwencyjnych na rynku wieprzowiny;
� zastosowanie zasad przetargowych w odniesieniu do zakupów interwencyjnych

mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku, po przekroczeniu limitu zakupów
interwencyjnych [18].
Przedstawione kierunki zmian WPR dotycz¹cej interwencji rynkowej oznaczaj¹,

¿e procesy produkcji i obrotu oraz organizacja rynku poszczególnych sektorów
rolnictwa zostan¹ poddane znacznie wiêkszemu oddzia³ywaniu praw popytu i poda¿y
oraz zasadom konkurencji. W tych warunkach zwiêkszy siê koniecznoœæ reagowania
producentów na sygna³y wysy³ane przez rynek.
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Wsparcie dochodów producentów rolnych

Na bezpoœrednie wspieranie dochodów producentów rolnych w Polsce sk³adaj¹
siê: system jednolitej p³atnoœci obszarowej (SAPS) oraz p³atnoœci uzupe³niaj¹ce.

Jednolita p³atnoœæ obszarowa finansowana jest w ca³oœci ze œrodków Unii Euro-
pejskiej. S¹ one wyp³acane na wszystkie grunty rolne utrzymane w dobrej kulturze
rolnej z zachowaniem wymogów ochrony œrodowiska. Do jednolitej p³atnoœci obsza-
rowej ma zastosowanie zasada stopniowego dochodzenia do poziomu p³atnoœci
bezpoœrednich stosowanego w krajach UE-15 (phasing-in). Oznacza to, ¿e poziom
tych p³atnoœci wzrasta corocznie (do osi¹gniêcia 100%) pocz¹wszy od 2004 r.
i kszta³tuje siê w sposób przedstawiony na rysunku 2. System ten bêdzie obowi¹zywa³
w Polsce do 2013 r., natomiast w krajach UE-15 obowi¹zuje system p³atnoœci
jednolitej (SPS) [19].

Dla p³atnoœci bezpoœrednich finansowanych ze œrodków UE okreœlono pu³apy
krajowe. £¹czna kwota wsparcia polskich gospodarstw rolnych p³atnoœciami bez-
poœrednimi z EFRG wyniesie w latach 2007–2013 ponad 15 mld euro [19].

Wsparcie dochodów producentów rolnych w Polsce stanowi¹ tak¿e p³atnoœci
uzupe³niaj¹ce, finansowane w czêœci ze œrodków bud¿etu krajowego i ze œrodków UE.
W traktacie akcesyjnym przewidziano mo¿liwoœæ podniesienia w latach 2004–2006
poziomu p³atnoœci bezpoœrednich do 55%, 60% i 65% w stosunku do upraw objêtych
wsparciem w ramach rozporz¹dzeñ unijnych. Po 2007 roku ju¿ tylko ze œrodków
bud¿etu krajowego bêdzie mo¿na uzupe³niaæ p³atnoœci do 30%. Takie rozwi¹zanie
oznacza, ¿e w 2009 r. p³atnoœci bezpoœrednie w Polsce wynosi³y 90% poziomu UE-15
z 2004 r.

Na przyk³ad, w 2009 r. stawki w ramach p³atnoœci bezpoœrednich okreœlono
w wysokoœci:
Stawka jednolitej p³atnoœci obszarowej – 506,98 PLN · ha–1 gruntów rolnych,
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Rysunek 2. Poziom p³atnoœci bezpoœrednich w Polsce finansowanych z UE w porównaniu do
krajów UE-15 [19]



Stawka p³atnoœci uzupe³niaj¹cej na 1 ha powierzchni uprawy:
— roœlin okreœlonych w rozp. MRiRW – 356,47 PLN,
— roœlin przeznaczonych na paszê na trwa³ych u¿ytkach zielonych

– 502,62 PLN,
— chmielu (p³atnoœæ zwi¹zana z produkcj¹) – 507,54 PLN,
— chmielu (niezwi¹zana z produkcj¹) 861,32 PLN,
— stawka p³atnoœci cukrowej – 53,47 PLN · t–1 buraków cukrowych,
— stawka p³atnoœci do pomidorów – 166,82 PLN na tonê pomidorów,
— stawka pomocy krajowej z tytu³u owoców miêkkich – 719,02 PLN · ha–1

uprawy [10].
Skalê wyp³at œrodków na p³atnoœci bezpoœrednie w Polsce przedstawiono na rysunku 3.

£¹cznie w latach 2004–2008 wyp³aty dla producentów rolnych wynios³y 33,8 mld
PLN, w tym 19,9 mld to œrodki z UE [2].

Poziom p³atnoœci bezpoœrednich i ich skala charakteryzuj¹ siê tendencj¹ wzros-
tow¹, wokó³ której wystêpuj¹ wahania. Mog¹ one tak¿e wystêpowaæ w przysz³oœci.
Powodowane jest to zmiennoœci¹ kursu walutowego [11]. Od 2005 r. stawka dla
jednolitej p³atnoœci obszarowej wynika z podzielenia koperty krajowej (limitu na
dany rok w euro) przez powierzchniê referencyjn¹ (14,337 mln ha), przy kursie
euro wed³ug stanu na 30 wrzeœnia danego roku, ustalonym przez Europejski Bank
Centralny2.
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Rysunek 3. Zrealizowane p³atnoœci na dop³aty obszarowe w Polsce w latach 2004–2008 (mld
PLN); Ÿród³o: [2]

2 Zasada ta obowi¹zuje od 2005 r. W latach wczeœniejszych do ustalenia stawki p³atnoœci
stosowano œrednie kursy z pó³rocza.



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rolnictwo jest najwiêkszym u¿ytkownikiem gruntów wiejskich oraz kluczowym
czynnikiem decyduj¹cym o jakoœci terenów wiejskich i œrodowiska naturalnego.
Obszary wiejskie zajmuj¹ 92% terytorium i mieszka na nich prawie 56% ludnoœci UE.
Znaczna czêœæ tych obszarów jest upoœledzona pod wzglêdem wielu wskaŸników
charakteryzuj¹cych jakoœæ ¿ycia. Dochód na mieszkañca jest oko³o jedn¹ trzecia ni¿szy,
sektor us³ug jest mniej rozwiniêty, a gospodarstwa domowe maj¹ s³abszy dostêp do
wielu zdobyczy wspó³czesnej cywilizacji. By sprostaæ wyzwaniom dotycz¹cym wzros-
tu gospodarczego, zatrudnienia i zrównowa¿onego rozwoju, UE okreœli³a politykê
rozwoju obszarów wiejskich. Opracowano strategiczne wytyczne, które okreœlaj¹
priorytety Wspólnoty dla wszystkich pañstw cz³onkowskich. Dla ka¿dego zestawu
priorytetów przedstawiono kluczowe dzia³ania. Z wytycznych wynika, ¿e ka¿de pañ-
stwo cz³onkowskie powinno przygotowaæ swój krajowy plan strategiczny stanowi¹cy
ramy odniesienia dla opracowania programów rozwoju obszarów wiejskich [5, 15].

Priorytety Unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich ujête w programach
tworz¹ tzw. osie. Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce elementy:
Os 1 – poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego,
Os 2 – poprawa œrodowiska naturalnego i terenów wiejskich,
Os 3 – poprawa jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich promowanie ró¿nicowania

gospodarki wiejskiej
Os 4 – Leader.

Kraje cz³onkowskie nie mia³y pe³nej swobody przy wyborze osi priorytetowych
i zwi¹zanych z nimi dzia³añ. Zosta³o bowiem okreœlone minimalne wykorzystanie
udzia³u œrodków finansowych UE w tych programach na poszczególne osie. Okreœlo-
no, ¿e co najmniej 10% tego udzia³u musi byæ przeznaczone na cele osi pierwszej,
25% na cele osi drugiej, 10% – trzeciej, a 2,5% zarezerwowane jest dla osi Leader dla
nowych pañstw cz³onkowskich [15]3. Okreœlono tak¿e maksymalne wspó³finanso-
wanie poszczególnych osi przez UE. Skalê dostêpnych œrodków finansowych w Polsce
na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW przedstawiono w tabeli 2.

Polska jest pañstwem cz³onkowskim, które w latach 2007–2013 otrzyma naj-
wiêcej œrodków z EFRROW (ponad 13,2 mld euro, 15% funduszu ogó³em), drugie
z kolei pañstwo W³ochy otrzyma oko³o 8,3 mld euro, dalej Niemcy – 8, 1 mld euro,
Rumunia 8,0 mld euro [13]. Tak znaczne œrodki wsparcia obszarów wiejskich
stanowi¹ szanse przyœpieszenia rozwoju obszarów wiejskich.

Ka¿d¹ oœ tworzy pewna liczba programów, które najczêœciej nazywane s¹ w pol-
skiej terminologii dzia³aniami [13]. W dokumentach UE wymieniono 37 dzia³añ,
z których ka¿de pañstwo cz³onkowskie powinno zbudowaæ w³asny program odpo-
wiadaj¹cy jego potrzebom, bêd¹cy równoczeœnie zgodny z ogólnym kierunkiem
polityki rozwoju obszarów wiejskich Wspólnoty.
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Tabela 2. Bud¿et PROW na lata 2007–2013 w Polsce

Osie Nazwa osi Œrodki finansowe mld euro
z UE Krajowe Razem

Oœ 1 Poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego 5,5 1,8 7,3
Oœ 2 Poprawa œrodowiska naturalnego i obszar wiejskich 4,3 1,1 5,4
Oœ 3 Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie

gospodarki wiejskiej
2,6 0,9 3,4

Oœ 4 LEADER 0,6 0,2 0,8
Pomoc techniczna 0,2 0,1 0,3

Razem 13,2 4,0 17,2

�ród³o: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Warszawa 2009.

Œrodki finansowe przeznaczone na oœ pierwsz¹ powinny przyczyniæ siê do rozwoju
sektora rolno-spo¿ywczego. Œrodki przeznaczone na poprawê konkurencyjnoœci sek-
tora rolnego i leœnego oraz poszczególne dzia³ania w Polsce przedstawiono w tabeli 3.4

Tabela 3. Oœ 1 PROW Poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego w Polsce,
dzia³ania i œrodki wspieraj¹ce w latach 2007–2013 [12]

Nazwa dzia³ania Bud¿et
[mln euro]

Udzia³ w œrodkach
ogó³em [%]

Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie 40,0 0,2

U³atwianie startu m³odym rolnikom 420,0 2,4

Renty strukturalne 2549,6 14,8

Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 218,0 1,2

Modernizacja gospodarstw rolnych 1849,1 10,7

Zwiêkszenie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej 932,0 5,4

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i
dostosowaniem rolnictwa i leœnictwa

637,5 3,7

Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci 80,0 0,4

Dzia³ania informacyjne i promocyjne 30,0 0,1

Grupy producentów rolnych 140,0 0,8

Zobowi¹zania z lat 2004–2006 dla dzia³añ „Wspieranie gospodarstw
niskotowarowych”

590,0 3,4

Ogó³em x 43,1

W zakresie poprawy konkurencyjnoœci sektora rolnego podstawowe znaczenie
maj¹ dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnicze-
go, obni¿enia kosztów wytwarzania, poprawy integracji w ³añcuchu marketingowym
itp. Wœród dzia³añ ujêtych w osi pierwszej s¹ te¿ takie, które nie maj¹ bezpoœredniego
zwi¹zku z popraw¹ konkurencyjnoœci sektora. S³u¿¹ one wspieraniu dochodów lub
maj¹ charakter socjalny.
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Dzia³ania ujête w osi drugiej powinny byæ skierowane na ochronê i wzmacnianie
zasobów naturalnych i krajobrazowych obszarów wiejskich. W osi tej znalaz³y siê te¿
dzia³ania o charakterze wspierania dochodów (np. ONW). Ogó³em przewidywane
œrodki na realizacjê dzia³añ w osi drugiej wynosz¹ ponad 30% œrodków kierowanych
na rozwój rolnictwa i wsi (tab. 4).

Tabela 4. Oœ 2 PROW Poprawa œrodowiska naturalnego i obszarów wiejskich, dzia³ania
i œrodki wspieraj¹ce w latach 2007–2013 [12]

Nazwa dzia³ania Bud¿et
[mln euro]

Udzia³ w œrodkach
ogó³em [%]

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach dzia³ania (ONW)

2448,7 14,2

Program rolnoœrodowiskowy 2314,9 13,4

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne 513,5 3,0

Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego przez katastrofy
i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

100,0 0,6

Ogó³em x 31,2

Dzia³ania ujête w osi trzeciej przeznaczone s¹ na ró¿nicowanie gospodarki
wiejskiej i poprawê jakoœci ¿ycia. Realizacja tych dzia³añ powinna przyczyniaæ siê do
tworzenia miejsc pracy i warunków rozwoju oraz atrakcyjnoœci lokowania dzia³al-
noœci. Œrodki przeznaczone na oœ trzeci¹ stanowi¹ jedn¹ pi¹t¹ funduszy kierowanych
na PROW (tab. 5). O jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich decyduje tak¿e ich
wyposa¿enie w infrastrukturê spo³eczn¹ (np. placówki s³u¿by zdrowia, obiekty opieki
przedszkolnej, szko³y, transport publiczny). Elementy te mog¹ byæ wspó³finanso-
wane z innych programów.

Tabela 5. Oœ 3 PROW Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki
wiejskiej, dzia³ania i œrodki wspieraj¹ce w latach 2007–2013 [12]

Nazwa dzia³ania Bud¿et w
mln euro

Udzia³ w œrodkach
ogó³em (%)

Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej 345,6 2,0

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw 1023,6 5,9

Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej 1541,3 8,9

Odnowa i rozwój wsi 589,6 3,4

Struktura x 20,2

Dzia³ania realizowane w osi czwartej (LEADER) powinny wspieraæ priorytety
realizowane w poprzednich osiach (tab. 6). Dzia³ania te powinny przyczyniaæ siê do
aktywizacji spo³ecznoœci wiejskich poprzez lokalne grupy dzia³ania, polegaj¹cej na
opracowywaniu lokalnej strategii rozwoju oraz wynikaj¹cych z niej innowacyjnych
projektów ³¹cz¹cych zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, wiedzê itp.
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Tabela 6. Oœ 4 PROW LEADER, dzia³ania i œrodki wspieraj¹ce w latach 2007–2013 [12]

Nazwa dzia³ania Bud¿et
[mln euro]

Udzia³ w œrodkach
ogó³em [%]

Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju 620,5 3,6

Wdra¿anie projektów wspó³pracy 15,0 0,0

Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i
aktywizacja

152,0 0,9

Struktura x 4,5

Oprócz polityki sektorowej dotycz¹cej rolnictwa w latach 2007–2013 mo¿e byæ
tak¿e wpierane rybo³ówstwo i nadbrze¿ne obszary rybackie. Œrodki te przeznaczone
s¹ dla rybaków, zak³adów przetwórstwa rybnego, podmiotów prowadz¹cych chów
i hodowlê ryb oraz terenów zale¿nych od rybactwa i rybo³ówstwa. W ramach
programu Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów
rybackich dostêpne s¹ w latach 2007–2013 œrodki w wysokoœci 0,978 mld euro [29].

Rozwój obszarów wiejskich mo¿e byæ tak¿e wspierany w ramach polityki spój-
noœci UE, która ma na celu wyrównywanie warunków ekonomicznych i spo³ecznych
we wszystkich regionach Wspólnoty. Dzia³ania finansowane s¹ z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS), Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) i Funduszu Spójnoœci [16].

EFRR finansuje dzia³ania prowadz¹ce do wyrównania ró¿nic w stosunku do
regionów lepiej rozwiniêtych w zakresie takich dziedzin jak: inicjatywy na rzecz
wzrostu zatrudnienia, infrastruktury, rozwoju turystyki, ochrony i poprawy stanu
œrodowiska, czy rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Z EFS finansuje siê promo-
cjê aktywnej polityki na rynku pracy, przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu,
kszta³cenie ustawiczne, rozwój przedsiêbiorczoœci. Z kolei z Funduszu Spójnoœci
mo¿na otrzymaæ dofinansowanie na projekty inwestycyjne realizowane g³ównie
przez jednostki samorz¹du terytorialnego obejmuj¹ce takie dziedziny jak: poprawa
jakoœci wód powierzchniowych, polepszenie jakoœci i dystrybucji wody przeznaczo-
nej do picia, racjonalizacjê gospodarki odpadami, poprawê jakoœci powietrza, zapew-
nienie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, rozwój bezpiecznej infrastruktury
drogowej. Szacuje siê, ¿e z funduszy tych na obszary wiejskie mo¿e trafiæ oko³o
5,5–6,0 mld euro.

Podsumowanie

Integracja Polski z UE zmieni³a zasadniczo warunki prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w rolnictwie i jego otoczeniu. Znajduje to swój wyraz w wielu aspek-
tach. Podstawowymi s¹:
� Kilkakrotne zwiêkszenie mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci gospodarstw

i otoczenia ze Ÿróde³ zewnêtrznych zw³aszcza z funduszy UE.
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� Nadrzêdnoœæ zasad Wspólnej Polityki Rolnej nad polityk¹ krajow¹ spowodowa³a
ujednolicenie warunków funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych; skut-
kiem tego jest coraz efektywniejsze funkcjonowanie rynku rolnego i ujednolicanie
poziomu cen na rynkach s¹siednich.

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej zmierza w kierunku dalszego ograniczania
interwencji rynkowej. Oznacza to coraz wiêkszy wp³yw na rolnictwo, rynku i jego
parametrów. Ma to spowodowaæ by rolnictwo by³o w stanie sprostaæ wymaganiom
rynku poprzez dostosowanie produkcji do jego potrzeb, wzmocnienie konkuren-
cyjnoœci i innowacyjnoœci w sektorze rolnym tak, by by³ on w stanie stawiaæ czo³a
wyzwaniom rynku globalnego. Jest to mo¿liwe w wyniku racjonalnego wykorzysta-
nia ró¿nych form wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i programów polityki spójnoœci.
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Forms of supporting development

in agriculture and rural areas in Poland

Key words: agriculture, intervention, development, forms of support, rural
areas

Summary

Paper discussed the evolution of Common Agricultural Policy (CAP) of the Euro-
pean Union. Authors analyse the tools of EU market policy connected with agriculture
and CAP reforms. The special attention was paid to realization of CAP in Poland after
the accession to EU. In the last part of paper main sphere of the Programme on Rural
Areas Development was presented.

The authors stated that integration of Poland with EU generally changed the con-
ditions of farming and rural environment because of international financial support
and Union law regulations connected with agricultural market. The CAP evolution
leads to free market, so Polish agriculture has to be more competitive on the world
market.
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Wstêp

Dzia³ania na rzecz integracji produkcji rolniczej z ochron¹ œrodowiska przyrod-
niczego zajmuj¹ bardzo wa¿ne miejsce wœród unijnych instrumentów wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich. Publiczne wsparcie rolnictwa w ramach wspólnej polityki
rolnej (WPR) Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu jest powi¹zane z obowi¹z-
kiem przestrzegania wymogów ochrony zasobów i walorów przyrodniczych – tran-
sfery te nabieraj¹ charakteru zap³aty za œwiadczenia rolnika na rzecz œrodowiska
i krajobrazu, które stanowi¹ dobra publiczne.

W odniesieniu do polskiej wsi w latach 2004–2006 do poprawy zarz¹dzania œro-
dowiskiem i jego ochrony na poziomie gospodarstwa rolnego przyczyni³a siê g³ównie
realizacja zwi¹zanych ze zrównowa¿onym rozwojem dzia³añ, zawartych w Planie
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowym Programie Operacyjnym „Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”,
przede wszystkim ze wzglêdu na wymóg przestrzegania zasad dobrej praktyki
rolniczej na znacznym obszarze u¿ytków rolnych. Szczególne du¿e znaczenie dla
kszta³towania relacji rolnictwo–œrodowisko mia³y: program rolnoœrodowiskowy,
wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz inwestycje
w gospodarstwach w zakresie dostosowania do standardów œrodowiskowych. Wiêk-
szoœæ pozosta³ych instrumentów, zastosowanych w tym pierwszym okresie obo-
wi¹zywania WPR, tak¿e zawiera³a elementy istotne dla poprawy stanu œrodowiska
i ró¿norodnoœci biologicznej obszarów wiejskich.

Postêpy Nauk Rolniczych nr 2/2010: 71–92



Problemy i potrzeby oceny œrodowiskowych efektów
unijnego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Ocena efektów oraz si³y oddzia³ywania na œrodowisko przyrodnicze obszarów
wiejskich Polski poszczególnych instrumentów interwencjonizmu pañstwowego,
stosowanych w ramach WPR, jest zagadnieniem bardzo z³o¿onym i trudnym w inter-
pretacji, zarówno z przyczyn obiektywnych, jak i subiektywnego potraktowania
istoty problemu. Sk³ada siê na to kilka systemowych przyczyn:
� niedostatek obiektywnych mierników i wskaŸników bezpoœredniej oceny oddzia-

³ywania rolnictwa na œrodowisko;
� brak interdyscyplinarnych zespo³ów badawczych, które by stworzy³y, b¹dŸ zaadap-

towa³y do krajowych warunków wczeœniej wypracowane odpowiednie wskaŸniki;
� brak systemowej inwentaryzacji (iloœciowej i jakoœciowej) zasobów œrodowiska

na pocz¹tku wdra¿ania okreœlonego dzia³ania;
� brak bie¿¹cego, systematycznego monitoringu w tym zakresie.

Inne czynniki o charakterze obiektywnym to:
� relatywnie d³ugi (nawet w perspektywie kilkunastoletniej) okres ujawniania siê

efektów œrodowiskowych;
� zró¿nicowany wp³yw okreœlonego dzia³ania wspieranego z unijnych funduszy na po-

szczególne elementy œrodowiska (wody, glebê, krajobraz, ró¿norodnoœæ biologiczn¹);
� ³¹czenie w ramach jednego gospodarstwa/wsi ró¿nych Ÿróde³ pomocy publicznej

unijnej i krajowej;
� oddzia³ywanie na stan œrodowiska ró¿norodnych czynników zewnêtrznych, takich

jak procesy demograficzne czy mechanizmy rynkowe, które mog¹ w wiêkszym
zakresie ni¿ unijne transfery kszta³towaæ decyzje i zachowania ekonomiczne
producentów rolnych, zwi¹zane z wyborem kierunków produkcji czy poziomu
intensywnoœci gospodarowania;

� du¿e przestrzenne rozproszenie wiêkszoœci dzia³añ realizowanych w ramach
WPR;

� krótki, gdy¿ zaledwie trzyletni, objêty analiz¹ okres wdra¿ania instrumentów
unijnego wsparcia.

W rezultacie wiêkszoœæ mierników przyjêtych w ocenie œrodowiskowych efek-
tów dzia³añ WPR wspieraj¹cych rozwój obszarów wiejskich oparta jest przede
wszystkim na skali wydatków towarzysz¹cych realizacji dzia³añ, a tak¿e na zdecydo-
wanie ograniczonym, w relacji do badawczych potrzeb, monitoringu powierzchni
objêtych poszczególnymi dzia³aniami. St¹d te¿ sama ocena ma w du¿ej mierze
charakter oceny poœredniej, eksperckiej oraz oceny ex ante – w kategoriach potencjal-
nego, a nie rzeczywistego efektu œrodowiskowego. Procesy zachodz¹ce w agroeko-
systemach pod wp³ywem zastosowanych instrumentów unijnego wsparcia zosta³y
bowiem dopiero zainicjowane, a ich rezultaty bêd¹ mierzalne w d³u¿szym horyzoncie
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czasowym. Dopiero wówczas mo¿na bêdzie zbadaæ faktyczne zale¿noœci miêdzy
tymi instrumentami a osi¹gniêciem za³o¿onych celów œrodowiskowych, takich jak:
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej i zró¿nicowanego krajobrazu rolniczego,
podniesienie jakoœci wód, ograniczenie erozji gleb. Jednak¿e zadanie to bêdzie
wykonalne pod warunkiem niezw³ocznego podjêcia kroków w celu rozwi¹zania
wy¿ej sygnalizowanych problemów oceny, dotycz¹cych inwentaryzacji stanu wyj-
œciowego i monitoringu zmian zasobów œrodowiska.

Wydaje siê, ¿e w Polsce Ÿród³a wiêkszoœci problemów o charakterze systemowym
zwi¹zanych z ocen¹ zmian oddzia³ywania gospodarki rolnej na œrodowisko tkwi¹ nie
tyle w kwestii finansowania bez w¹tpienia kosztownych systematycznych pomiarów
zasobów przyrodniczych czy braku specjalistów, którzy mogliby siê zaj¹æ tym zagad-
nieniem, ile wynikaj¹ z niedoceniania, jeœli nie lekcewa¿enia, problematyki œrodowis-
kowej w relacji z ekonomiczn¹ i spo³eczn¹, zarówno wœród polityków i urzêdników, jak
i przedstawicieli œrodowiska naukowego. Na to nak³ada siê niepe³ne zrozumienie
propagowanej przez Uniê koncepcji zrównowa¿onego rozwoju oraz brak przekonania
do proponowanych na jej podstawie rozwi¹zañ, co wyraŸnie widoczne jest w sferze
politycznej i urzêdniczej. O niskim poziomie instytucjonalizacji potrzeby ochrony
œrodowiska oraz idei zrównowa¿onego rozwoju œwiadczy brak tych zagadnieñ w dys-
kursie spo³ecznym, czy te¿ brak znacz¹cych si³ politycznych jednoznacznie identy-
fikuj¹cych siê z problematyk¹ œrodowiskow¹, np. „zielonych” partii. Nadal jedyn¹
w zasadzie licz¹c¹ siê medialnie si³¹, g³ównym interesariuszem œrodowiska, inicjato-
rem wielu akcji i dzia³añ ochronnych s¹ organizacje pozarz¹dowe, pozostawiaj¹c
daleko w tyle pañstwo oraz instytucje rynkowe. Jako t³o, a tak¿e w pewnym stopniu
uzasadnienie omawianego zjawiska, mo¿na tu przywo³aæ nadal relatywnie niski w po-
równaniu z krajami Europy Zachodniej poziom dochodów i œwiadomoœci ekologicznej
polskiego spo³eczeñstwa, chocia¿ oba te czynniki zmieniaj¹ siê w dobrym z punktu
widzenia œrodowiska kierunku. Systematycznie bowiem zmniejszamy dystans rozwo-
jowy, nawet w kryzysowym dla œwiatowej gospodarki okresie, dziêki utrzymywaniu
(niewielkiego w bie¿¹cym roku) wzrostu PKB. Optymizmem napawa te¿ fakt, ¿e
wprawdzie tylko 1/3 polskiego spo³eczeñstwa potrafi poprawnie przyporz¹dkowaæ
termin „zrównowa¿ony rozwój” równoprawnemu traktowaniu rozwoju gospodar-
czego, rozwoju spo³ecznego i ochrony œrodowiska, ale za to ponad 70%, przynajmniej
w deklaracjach, podziela tê ideê oraz akceptuje podstawowe zasady zrównowa¿onego
rozwoju, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i na poziomie lokalnym [1].
Uprawnionym jest zatem stwierdzenie, i¿ Polacy ju¿ zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e
kwestia zachowania œrodowiska przyrodniczego dla przysz³ych pokoleñ nie jest „fana-
beri¹ bogatych spo³eczeñstw”, które staæ na finansowanie dzia³añ ochronnych, lecz
cywilizacyjnym obowi¹zkiem i dziejow¹ koniecznoœci¹.

W krajach UE–15 problematyka zrównowa¿onego rozwoju wsi i rolnictwa
pocz¹wszy od 1992 r. by³a coraz wyraŸniej akcentowana, znajduj¹c wyraz w rozsze-
rzaj¹cej siê palecie instrumentów WPR nakierowanych na ochronê zasobów przy-
rody. Wspólna polityka rolna wraz z ka¿d¹ kolejn¹ reform¹ obejmowa³a coraz wiêcej
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celów œrodowiskowych, ewoluuj¹c w kierunku polityki zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich, gdzie produkcyjne funkcje rolnictwa ustêpuj¹ miejsca szeroko
rozumianym funkcjom spo³ecznym. Jednym z wa¿niejszych motywów, które leg³y
u podstaw tych zmian by³ i pozostaje nadal problem efektów zewnêtrznych industrial-
nej gospodarki rolnej. Trudnoœci z identyfikacj¹ i wycen¹ negatywnych efektów
zewnêtrznych generowanych przez gospodarstwa rolne w powi¹zaniu z brakiem
rynkowych i prawno-administracyjnych mechanizmów ich internalizacji powoduje
to, i¿ jak dot¹d w niewielkim stopniu znalaz³a w rolnictwie zastosowanie powszechna
w UE zasada „zanieczyszczaj¹cy p³aci” (polluter pays principle). Inny aspekt tego
problemu ujawni³ siê wraz z uœwiadomieniem roli dóbr publicznych dostarczanych
przez rolników spo³eczeñstwu UE, takich jak: zachowanie ró¿norodnoœci biologicz-
nej i krajobrazu, ochrona gleby, wody. Tego rodzaju dobra nale¿y postrzegaæ w kate-
goriach pozytywnych efektów zewnêtrznych gospodarki rolnej, gdy¿ za ich do-
starczanie i konserwacjê rolnicy nie byli wczeœniej na ogó³ wynagradzani ani przez
pañstwo, ani przez rynek, podobnie jak nie ponosili konsekwencji za generowanie
negatywnych efektów zewnêtrznych. Skutkiem powy¿szych zjawisk sta³o siê lepsze
dostrzeganie i pe³niejsze docenianie zwi¹zków miêdzy rolnictwem a jego przyrod-
niczym otoczeniem oraz wzrost ró¿norodnoœci celów i wartoœci jakie ma realizowaæ
rolnictwo w zintegrowanej Europie (rys. 1).

Analizuj¹c wartoœæ dóbr publicznych (w tym przypadku – œrodowiskowych)
dostarczanych przez rolnictwo nale¿y wzi¹æ pod uwagê zarówno prywatne koszty ich
dostawy ponoszone przez rolników, np. koszty rezygnacji z intensyfikacji produkcji,
jak i zewnêtrzne korzyœci spo³eczne, których beneficjentem jest ogó³ spo³eczeñstwa –
np. wysok¹ jakoœæ œrodowiska. Przyjmuj¹c, ¿e dobra prywatne i publiczne wytwarza-
ne przez rolników s¹ wobec siebie bardziej substytucyjne ni¿ komplementarne (kom-
plementarne tylko do pewnego stopnia; rys. 2), w warunkach braku interwencji
pañstwa, ze wzglêdu na koszty prywatne dostawy dóbr publicznych na rynek (brak
rynkowego popytu, brak rekompensat) – dobra publiczne przegrywaj¹ konkurencjê
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Rysunek 1. Wp³yw efektów zewnêtrznych rolnictwa na zmiany WPR (opracowanie w³asne)

Problem negatywnych efektów zewnêtrznych
industrialnej gospodarki rolnej; nadmierna

antropopresja

Uœwiadomienie roli i wartoœci dóbr publicznych
dostarczanych przez rolników (pozytywne

efekty zewnêtrzne)

Lepsze dostrzeganie i pe³niejsze docenianie
relacji i interakcji miêdzy rolnictwem a jego

przyrodniczym otoczeniem

Wzrost ró¿norodnoœci celów i wartoœci,
jakie ma realizowaæ wielofunkcyjne rolnictwo

unijne



z dobrami prywatnymi. W przypadku, gdy owe prywatne koszty ponoszone przez
rolników s¹ rekompensowane przez pañstwo (lub rynek), sk³onnoœæ do dostarczania
dóbr publicznych na rynek roœnie.

Istotne bodŸce do szerszego uwzglêdniania problematyki œrodowiskowej w in-
strumentarium WPR stanowi tak¿e wzrost znaczenia bezpieczeñstwa zdrowotnego
¿ywnoœci (food safety) i jej jakoœci wœród unijnych konsumentów oraz rozwój
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, której zadaniem jest ochrona najwa¿-
niejszych i najbardziej reprezentatywnych dla kontynentu europejskiego ekosyste-
mów wraz z towarzysz¹c¹ im faun¹ i flor¹, w tym tak¿e agroekosystemów, zajmu-
j¹cych znaczn¹ czêœæ wyznaczonych obszarów naturowych. Ponadto koncepcja
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich to noœny spo³ecznie i poprawny poli-
tycznie argument na forum WTO, uzasadniaj¹cy interwencjonizm w europejskim rol-
nictwie. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ w czynnik „œrodowisko” w UE–15 ma swoich
interesariuszy nie tylko w postaci si³ spo³ecznych skupionych w organizacjach poza-
rz¹dowych (non-governmental organization – NGO), ale tak¿e reprezentacjê poli-
tyczn¹ obecn¹ w parlamentach i rz¹dach, czego przyk³adem mo¿e byæ wspó³rz¹dz¹ca
Niemcami w latach 1998–2005 partia Zwi¹zek 90/Zieloni (Bündnis 90/Die Grünen)
z jej liderem Joschk¹ Fischerem jako ministrem spraw zagranicznych. Wiele zatem
wskazuje na to, ¿e znaczenie instrumentów WPR wspieraj¹cych pozarynkowe funk-
cje rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich bêdzie nadal ros³o kosztem instrumentów
interwencji rynkowej.

Omawiane zjawiska i tendencje sprawi³y, i¿ w postindustrialnym spo³eczeñstwie
UE pojawi³o zapotrzebowanie na postindustrialne rolnictwo, które dostarczy mu, obok
bezpiecznej ¿ywnoœci, odpowiedniej iloœci i jakoœci dóbr publicznych w postaci
atrakcyjnych krajobrazów, dziedzictwa kulturowego, ró¿norodnoœci biologicznej. Ma
ono jednoczeœnie stanowiæ argument przemawiaj¹cy na rzecz ochrony unijnego rynku,
a zarazem europejskiego modelu rolnictwa, przed konkurencj¹ tanich, gdy¿ wytwarza-
nych w odmiennych re¿imach œrodowiskowych, produktów ¿ywnoœciowych o niskiej
jakoœci w sensie ich bezpieczeñstwa dla zdrowia cz³owieka. Funkcjonowanie takiego
rolnictwa musi opieraæ siê m.in. na szerokiej wiedzy o œrodowisku przyrodniczym oraz
ekosystemowych wspó³zale¿noœciach, a mechanizmy jego wsparcia powinny byæ
neutralne z punktu widzenia wp³ywu na miêdzynarodowy handel ¿ywnoœci¹.
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dobra prywatne + dobra publiczne

— relacje komplementarne – obszar niezale¿ny od uk³adu si³ rynkowych i interwencji
pañstwowej (zjawisko nieroz³¹cznoœci – jointness)

— relacje substytucyjne – pole wyboru rodzaju produkowanych dóbr

Rysunek 2. Relacje substytucyjne i komplementarne dóbr prywatnych i publicznych dostar-
czanych przez rolnictwo (opracowanie w³asne)



Efekty oddzia³ywania na œrodowisko wybranych
instrumentów WPR w okresie 2004–20061

Forsowana, s³usznie zreszt¹, przez UE koncepcja zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich musia³a znaleŸæ swój wyraz w zestawie instrumentów WPR
zaproponowanych krajom, które przyst¹pi³y do Unii 1 maja 2004 r. W Polsce priorytet
sformu³owany jako „Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich” by³ obecny w pier-
wszym okresie programowania funduszy unijnych (2004–2006) zarówno w Planie
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jak i Sektorowym Programie Operacyjnym
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich” (SPOR). W sumie na 21 dzia³añ realizowanych w ramach PROW i SPOR
a¿ 11 zosta³o formalnie powi¹zanych z omawian¹ koncepcj¹ rozwoju.

W przypadku PROW w ramach rzeczonego priorytetu/celu realizowano nastêpu-
j¹ce cztery dzia³ania:
� (nr 3): Wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warun-

kach gospodarowania (ONW);
� (nr 4): Wspieranieprzedsiêwziêærolnoœrodowiskowychipoprawydobrostanuzwierz¹t;
� (nr 5): Zalesienie gruntów rolnych;
� (nr 6): Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Z kolei w odniesieniu do SPOR pod has³em „zrównowa¿ony rozwój” zapropono-
wano siedem dzia³añ:
� (nr 2.1): Przywracanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego naturaln¹ katastro-

f¹ lub po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych;
� (nr 2.2): Scalanie gruntów;
� (nr 2.3): Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi;
� (nr 2.4): Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu za-

pewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub alternatywnych Ÿróde³ dochodów;
� (nr 2.5): Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
� (nr 2.6): Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem;
� (nr 2.7): Pilota¿owy Program Leader+.

Maj¹c na uwadze, ¿e zrównowa¿ony rozwój to równoprawne, wobec œrodowis-
kowej, dwie sfery – spo³eczna i gospodarcza, do których skierowane s¹ poszczególne
dzia³ania unijnego wsparcia, nale¿y podj¹æ próbê okreœlenia podstawowego charakteru
stosowanych instrumentów, równie¿ tych spoza formalnej „priorytetowej” kwalifikacji.
Warto te¿ oszacowaæ kierunki i si³ê oddzia³ywania na œrodowisko wszystkich dzia³añ
PROW i SPOR. Efekty takiego podejœcia, które z uwagi na subiektywny autorski
charakter wymaga wszechstronnej weryfikacji, zawiera tabela 1.
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1 W niniejszym paragrafie wykorzystano opracowania: „Ewaluacja ex post Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2004–2006. Raport koñcowy” [2] i „Prognoza oddzia³ywania na
œrodowisko projektu PROW na lata 2007–2013” [3].



Tabela 1. Potencjalny wp³yw instrumentów PROW i SPOR na œrodowisko przyrodnicze
obszarów wiejskich

Dzia³anie PROW, SPOR 2004–2006
(bud¿et: 5,38 mld �)

% bud¿etu
PROW+
+SPOR

Charakter
dzia³ania

Oddzia³ywanie na:

wody gleby kraj-
obraz

ró¿norodnoœæ
biologiczn¹

ONW 17,81 2; 3 ++ ++ ++ ++

Uzupe³nienie p³atnoœci bezpoœrednich 12,69 2 0/– 0/– 0/+ 0/+

Dostosowanie do standardów UE 11,85 1; 3 +++ + 0 0/+

Inwestycje w gospodarstwach 11,23 1 + + 0 0

Renty strukturalne 9,95 2 0/– 0/– 0/– 0/–

Poprawa przetwórstwa i marketingu 8,64 1 0/+ 0 0/– 0/–

Gospodarstwa niskotowarowe 6,12 1; 2 0 0 0/+ 0

Program rolnoœrodowiskowy 4,07 3 +++ +++ +++ +++

M³ody rolnik 3,22 1 0/– 0/– 0/– 0/–

Gospodarka zasobami wodnymi 2,45 1 0/– + – –

Projekty SAPARD 2,23 ? ? ? ? ?

Odnowa wsi 2,09 2 0 0 + +

Ró¿nicowanie dzia³alnoœci gosp. 1,99 1; 2 0/+ 0/+ 0 0/+

Zalesianie gruntów rolnych 1,58 3 +++ +++ + +

Us³ugi doradcze, szkolenia 1,37 ? ? ? ? ?

Pomoc techniczna 0,85 ? 0 0 0 0

Rozwój infrastruktury technicznej 0,76 1; 3 ++ ++ + 0/+

Scalanie gruntów 0,40 1 0 0 – –

LEADER+ 0,35 2 ? ? ? ?

Odtwarzanie zniszczonych lasów 0,23 3 + + + +

Grupy producentów rolnych 0,12 1 – – – –

Charakter dzia³ania (rzeczywisty, przewa¿aj¹cy): (1) ekonomiczny (produkcyjny); (2) spo-
³eczny (socjalny); (3) œrodowiskowy (ochronny); (?) nieustalony (wielokierunkowy).
Oddzia³ywanie na elementy œrodowiska: (+) pozytywne (o zró¿nicowanej sile); (–) negatywne;
(0) neutralne; (?) nieustalone, wielokierunkowe.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ARiMR.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wielofunkcyjny charakter PROW i SPOR to ich istotna
cecha zarówno na poziomie celów, jak i na szczeblu poszczególnych dzia³añ. Jedno-
stkowe dzia³anie mo¿e byæ bowiem równolegle ukierunkowane na produkcjê dóbr
prywatnych oraz na dostarczanie dóbr publicznych, w zwi¹zku z czym funkcje gos-
podarcze i œrodowiskowe danego instrumentu wsparcia nie tylko siê nie wykluczaj¹,
lecz ulegaj¹ wzmocnieniu. Przyk³adem s¹ takie dzia³ania, jak: dostosowanie gospo-
darstw rolnych do standardów UE, rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z rolnictwem, a tak¿e niektóre warianty (pakiety) dzia³añ programu rolno-
œrodowiskowego – rolnictwo ekologiczne i rolnictwo zrównowa¿one. S¹ to instru-
menty integralnie zwi¹zane z produkcj¹, niemniej poprzez zmniejszenie presji na
œrodowisko i modyfikacjê systemu gospodarowania, realizuj¹ zarazem cele ochrony
wód, gleb, ró¿norodnoœci biologicznej oraz kszta³towania lokalnego krajobrazu.
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Bior¹c pod uwagê wielkoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na poszcze-
gólne dzia³ania PROW i SPOR nale¿y stwierdziæ, i¿ zaledwie kilka z nich mog³o mieæ
znacz¹cy wp³yw na zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich w skali ca³ego kraju.
Korzystne potencjalne oddzia³ywanie na œrodowisko nale¿y przypisaæ przede wszyst-
kim: wspieraniu dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), dostosowaniu gospodarstw do standardów UE (DSU) oraz,
mimo znacznie mniejszej skali finansowania, wspieraniu przedsiêwziêæ rolnoœrodo-
wiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t (PRŒ). W przypadku wiêkszoœci pozo-
sta³ych dzia³añ ich zasiêg oddzia³ywania na œrodowisko, zarówno w pozytywnym, jak
i negatywnym zakresie, bêdzie mia³ jedynie lokalne znaczenie, ma³o widoczne na
poziomie kraju, ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê projektów/gospodarstw, które
otrzyma³y wsparcie. Uwaga ta dotyczy w zasadzie wszystkich instrumentów, których
udzia³ w ca³kowitym bud¿ecie obu programów nie przekroczy³ 4%.

Analiza alokacji œrodków finansowych wydatkowanych w ramach PROW i SPOR
wskazuje, ¿e najkosztowniejszym dzia³aniem by³o wspieranie rolnictwa na obszarach

o niekorzystnych warunkach gospodarowania2. W skali kraju w 2006 r. wsparcie
otrzymywa³o 7 06 864 gospodarstw rolnych, u¿ytkuj¹cych w sumie 7 017 735 ha
(65,2% powierzchni ONW), którym do koñca 2008 r. wyp³acono ³¹cznie
3 708 263 782 PLN [7]. Œrednioroczna wysokoœæ p³atnoœci na ka¿dy hektar UR
objêtych dzia³aniem 3. PROW wynios³a 183,12 PLN. W najwiêkszym zakresie
mo¿liwoœci pozyskania unijnych œrodków z tytu³u ONW wykorzystali producenci
rolni z województwa podlaskiego – w trzech kolejnych latach (2004–2006) p³atnoœ-
ciami objêto odpowiednio: 68,3%, 77,0% oraz 78,9% powierzchni województwa
uprawnionych do uzyskania pomocy.

Relatywnie ³agodne kryteria dostêpu, du¿y zasiêg terytorialny oraz niewielka
wysokoœæ jednostkowych p³atnoœci w stosunku do ogólnej kwoty alokowanych œrod-
ków finansowych wskazuj¹, ¿e omawiane dzia³anie w rzeczywistoœci realizuje przede
wszystkim funkcje spo³eczne, a w odniesieniu do czêœci beneficjentów ma nawet cha-
rakter wsparcia socjalnego. Niemniej instrument ten jednoczeœnie pe³ni równie wa¿ne
funkcje œrodowiskowe, gdy¿ po pierwsze, otrzymanie wsparcia wi¹¿e siê ze zobo-
wi¹zaniem beneficjenta do przestrzegania zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej [5],
co oznacza koniecznoœæ zapoznania siê ze standardami ochrony siedlisk przyrodni-
czych, zasobów wodnych i glebowych, stosowania œrodków plonotwórczych, higieny
oraz zastosowania tych norm we w³asnym gospodarstwie. W rezultacie maleje ryzyko
przedostawania siê do wód powierzchniowych i podziemnych niewykorzystanych
sk³adników pokarmowych oraz pozosta³oœci chemicznych œrodków ochrony roœlin.
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w województwie opolskim do 97,6% – w podlaskim).



Po drugie, warunkiem otrzymania p³atnoœci ONW jest obowi¹zek utrzymania
(b¹dŸ przywrócenia) rolniczego u¿ytkowania gruntów w okresie co najmniej 5 lat.
Bez w¹tpienia przyczyni³o siê to do zmniejszenie powierzchni od³ogowanych grun-
tów rolnych3, jakkolwiek za proces ten odpowiadaj¹ nie tyle pojedyncze instrumenty
interwencjonizmu pañstwowego, lecz raczej ca³kowity strumieñ œrodków unijnych,
w tym p³atnoœci bezpoœrednich, wydatnie poprawiaj¹cy dochodowoœæ wielu gospo-
darstw, a przez to sk³aniaj¹cy rolników do wznowienia czy kontynuacji produkcji.
W tym kontekœcie nale¿y wskazaæ na pierwszy filar WPR, który poprzez efekt
synergii z PROW i SPOR równie¿ oddzia³uje na œrodowisko.

Po trzecie, transfery finansowe hamuj¹ (przynajmniej w zamyœle) trendy depopu-
lacyjne na terenach ONW, a zatem tak¿e wycofywanie siê z tradycyjnych form
gospodarowania przestrzeni¹ wiejsk¹, w tym zw³aszcza z ekstensywnej dzia³alnoœci
rolniczej, która ma zasadniczy wp³yw na zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej
i walorów krajobrazowych obszarów wiejskich. Ponadto rzeczony instrument poœred-
nio oddzia³uje na ochronê wartoœci œrodowiska kulturowego wsi, zarówno material-
nych: zachowanie tradycyjnej zabudowy, tradycyjnych praktyk gospodarowania, jak
i niematerialnych: kultywowanie zwyczajów i obrzêdów ludowych. Wsparcie gospo-
darki rolnej ONW i podtrzymanie ich ¿ywotnoœci stanowi te¿ pewn¹ przeciwwagê
wobec presji urbanizacji krajobrazu wiejskiego.

Generalnie nale¿y pozytywnie oceniæ wp³yw omawianego dzia³ania na realizacjê
zasad zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich, chocia¿ zwiêkszone dochody
gospodarstw rolnych mog¹ przek³adaæ siê w przypadku czêœci podmiotów na inten-
syfikacjê produkcji. W wiêkszoœci ma³ych obszarowo gospodarstw ogólna suma
p³atnoœci bezpoœrednich i z tytu³u ONW jest na tyle niewielka, ¿e nie mo¿e byæ
Ÿród³em finansowania inwestycji. Wa¿nym elementem kszta³towania œwiadomoœci
ekologicznej jest upowszechnianie wœród beneficjentów dzia³ania 3. PROW i po-
zosta³ych mieszkañców wsi wiedzy na temat zasadnoœci finansowego wspierania
ONW ze wzglêdów œrodowiskowych, nie tylko zaœ uzasadnienia tych p³atnoœci
realizacj¹ celów spo³eczno-gospodarczych.

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE w zakresie ochrony
œrodowiska, poprawy dobrostanu zwierz¹t oraz higieny to najwiêksze pod wzglêdem
bud¿etu i najszerzej dostêpne dzia³anie o charakterze inwestycyjnym. O jego atrak-
cyjnoœci œwiadczy 72 591 rozpatrzonych pozytywnie wniosków o dofinansowanie,
z³o¿onych w ci¹gu pierwszych 6 tygodni od daty rozpoczêcia ich naboru. Do koñca
2008 r. w ramach tego dzia³ania beneficjentom wyp³acono ³¹cznie 2 437 475 567 PLN,
przy czym œrednia kwota wsparcia wynios³a 33 578,21 z³ i by³a najwy¿sza spoœród
wszystkich instrumentów PROW i SPOR.
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3 W latach 2003–2006 powierzchnia od³ogowanych gruntów zmniejszy³a siê w Polsce
o oko³o 57,5% z 1346,3 tys. do 572,2 tys. ha [2].



Zdecydowana wiêkszoœæ projektów inwestycyjnych zg³oszonych do finansowa-
nia dotyczy³a wyposa¿enia gospodarstw rolnych w urz¹dzenia do przechowywania
nawozów organicznych – wydatkowano na nie 96,5% bud¿etu dzia³ania 6. PROW.
W efekcie powsta³o 70 762 p³yt gnojowych o ³¹cznej powierzchni 3,70 mln m2,
70 505 krytych zbiorników na gnojówkê i gnojowicê (2,65 mln m3) oraz 1908
zbiorników otwartych (0,47 mln m3) [7]. Pozwoli³o to w przypadku wielu gospo-
darstw na spe³nienie wymogów dobrej praktyki rolniczej, co umo¿liwia m.in. otrzy-
mywanie p³atnoœci ONW, przyst¹pienie do programów rolnoœrodowiskowych. Nale-
¿y dodaæ, ¿e od 2009 r. spe³nienie standardów unijnych w zakresie przechowywania
nawozów organicznych jest warunkiem otrzymywanie pe³nych p³atnoœci bezpoœred-
nich wynikaj¹cym z zasady zgodnoœci œrodowiskowej (cross-compliance4).

Zrealizowane dziêki omawianemu dzia³aniu inwestycje bêd¹ mia³y bardzo istot-
ny pozytywny wp³yw na œrodowisko przyrodnicze obszarów wiejskich z uwagi na
fakt, i¿ miejsce gromadzenia odchodów zwierzêcych jest najwiêkszym potencjalnym
Ÿród³em zanieczyszczania wód gruntowych azotem i fosforem pochodzenia rolni-
czego w obrêbie siedliska. Budowa szczelnych zbiorników na p³ynne nawozy orga-
niczne i p³yt obornikowych eliminuje b¹dŸ powa¿nie ogranicza zagro¿enia zasobów
wodnych ze strony takich punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ. Tym bardziej, ¿e
omawiane infrastrukturalne inwestycje koncentruj¹ siê w gospodarstwach towaro-
wych, o du¿ej obsadzie zwierz¹t, zlokalizowanych na terenach g³ównych zbiorników
wód podziemnych, stanowi¹cych zasoby u¿ytkowe – oko³o 60% œrodków zainwesto-
wano w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.
Efekty tego dzia³ania przek³adaj¹ siê tak¿e bezpoœrednio na zmniejszenie zagro¿eñ
zdrowia ludnoœci wiejskiej, gdy¿ jeszcze nadal znaczna jej czêœæ korzysta z ujêæ wody
pierwszego poziomu wodonoœnego zlokalizowanych w obrêbie gospodarstwa.

Obok ograniczenia emisji zanieczyszczeñ, takich jak obornik i gnojowica, przeni-
kaj¹cych wczeœniej do wód gruntowych i powierzchniowych, ochrona zasobów
wodnych i glebowych w ramach DSU wi¹¿e siê z optymalizacj¹ terminów stosowania
nawozów organicznych oraz ograniczaniem, podczas gromadzenia i przechowywa-
nia nawozów organicznych, strat zawartych w nich sk³adników pokarmowych cen-
nych dla uprawianych roœlin.

Spoœród wszystkich instrumentów PROW i SPOR za najwa¿niejszy z punktu
widzenia pozytywnego oddzia³ywania na œrodowisko przyrodnicze i krajobraz rol-
niczy nale¿y uznaæ program rolnoœrodowiskowy, nawet pomimo niewielkiej sto-
sunkowo skali finansowania i zasiêgu przestrzennego tego dzia³ania, którego istota
polega na ograniczeniu antropopresji, ochronie specyficznych siedlisk oraz przecho-
dzeniu na ekologiczne i zrównowa¿one systemy produkcji. Jego potencjalny du¿y
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korzystny efekt œrodowiskowy wynika z obowi¹zku przestrzegania zasad zwyk³ej
dobrej praktyki rolniczej, koniecznoœci zachowania trwa³ych ekstensywnych u¿yt-
ków zielonych wraz z ostojami dzikiej przyrody (szczególnie na obszarach Natura
2000), a tak¿e z realizacji funkcji glebochronnych, takich jak: odbudowa glebowej
substancji organicznej, redukcja zagro¿eñ powodowanych erozj¹ i zanieczyszcze-
niem gleb. Program rolnoœrodowiskowy stanowi dla rolników finansow¹ zachêtê do
dobrowolnego œwiadczenia us³ug na rzecz przyrody, które musz¹ wykraczaæ poza
normy obowi¹zuj¹cego prawa i dobrych praktyk.

Dzia³anie to s³u¿y realizacji kilku powi¹zanych ze sob¹ celów w dziedzinie
ochrony œrodowiska, a mianowicie: 1) przywracaniu walorów lub utrzymaniu stanu
cennych siedlisk u¿ytkowanych rolniczo; 2) promowaniu zrównowa¿onego systemu
gospodarowania; 3) odpowiedniemu u¿ytkowaniu gleb i ochronie wód; 4) kszta³to-
waniu struktury krajobrazu; 5) ochronie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich i od-
mian roœlin uprawnych. Szczególnie istotna dla naszego kraju jest realizacja pierw-
szego z wymienionych celów, gdy¿ Polska wyró¿nia siê wysok¹ ró¿norodnoœci¹ bio-
logiczn¹ przestrzeni rolniczej. Po³owa z 482 zespo³ów roœlinnych wystêpuj¹cych na
terenie kraju jest zwi¹zana z obszarami rolniczymi, 45 typów zbiorowisk roœlinnych
u¿ytkuje siê w charakterze ³¹k i pastwisk – ich istnienie warunkowane jest okreœlonym
typem gospodarki rolnej [3]. Te zró¿nicowane obszary stanowi¹ ostojê oko³o 100
gatunków ptaków zwi¹zanych z krajobrazem rolniczym. Ekstensywne u¿ytkowanie
³¹k sprzyja utrzymywaniu siê du¿ej grupy gatunków flory, gin¹cych w ca³ej Europie,
m.in. storczyków, roœlin stepowych. Zachowa³o siê te¿ wiele gatunków chwastów
polnych. Obserwowana jest przy tym prawid³owoœæ, i¿ najwiêkszym poziomem
ró¿norodnoœci biologicznej cechuj¹ siê tereny rolnicze, gdzie w strukturze gospo-
darstw przewa¿aj¹ ma³e, prywatne podmioty, o wielokierunkowym i ekstensywnym
charakterze produkcji, czêsto funkcjonuj¹ce na granicy op³acalnoœci ekonomicznej.
W interesie ochrony bogactwa przyrodniczego le¿y zatem zachowanie funkcji rolni-
czej takich podmiotów, aby utrzymaæ ich pozytywny wp³yw na œrodowisko.

Implementacja pakietów dzia³añ rolnoœrodowiskowych pozwala na os³abienie
tempa utraty ró¿norodnoœci biologicznej terenów rolniczych, chocia¿, bior¹c pod
uwagê obecny zasiêg programów, nie nale¿y spodziewaæ siê szybkiego odwrócenia
tego negatywnego trendu. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, dzia³aniami rolnoœro-
dowiskowymi mia³o zostaæ objête oko³o 1 mln ha u¿ytków rolnych, na co pierwot-
nie przewidziano w bud¿ecie PROW 348,9 mln euro. Poniewa¿ jednak pocz¹tkowo
program nie cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów –
w trakcie dwóch pierwszych naborów wniosków o p³atnoœci do koñca sierpnia 2005 r.
z³o¿ono ³¹cznie oko³o 30 tys. zobowi¹zañ do realizacji poszczególnych pakie-
tów dzia³añ rolnoœrodowiskowych (obejmowa³y obszar 525 tys. ha u¿ytków rol-
nych) na kwotê 286,7 mln PLN5, a zatem du¿o poni¿ej przewidywañ – w efekcie
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bud¿et dzia³ania uleg³ redukcji o 37,3%. Trudnoœci wynika³y z niedostatecznej
liczby odpowiednio przygotowanej kadry doradczej (w 2005 r. liczy³a ona zaled-
wie 500 przeszkolonych doradców rolnoœrodowiskowych) i niewydolnego systemu
wdro¿eniowego.

Ostatecznie do koñca sierpnia 2006 r. w ramach czterech naborów, beneficjenci
zg³osili gotowoœæ podjêcia ³¹cznie ponad 86 tys. zobowi¹zañ na kwotê 696,6 mln z³,
a wnioskowana do objêcia programem rolnoœrodowiskowym powierzchnia u¿ytków
rolnych wynios³a 1,2 mln ha. Okaza³o siê zatem, ¿e omawiany program znajduje
coraz wiêcej zwolenników nie tylko wœród zaanga¿owanych ekologów czy konsu-
mentów ¿ywnoœci, ale równie¿ wœród rolników. O ile w 2004 r. – pierwszym roku
wdra¿ania programu w Polsce – wnioski o wsparcie dotyczy³y jedynie rolnictwa
ekologicznego (ponad 3,5 tys. wniosków), o tyle w kolejnym roku wnioski o dofinan-
sowanie odnosi³y siê do wszystkich siedmiu pakietów dzia³añ rolnoœrodowiskowych
(czterech ogólnopolskich: G01, K01, K02, S02 oraz trzech realizowanych w strefach
priorytetowych: P01, P02, S01), które mogli wybraæ polscy rolnicy.

Generalnie najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê pakiet K01 Ochrona gleb i wód
(stosowanie wsiewek poplonowych oraz miêdzyplonów, co ogranicza erozjê w tym
wymywanie sk³adników pokarmowych z gleby). Zobowi¹zania odnosz¹ce siê do
dzia³añ w jego ramach podjê³o 50 421 beneficjentów (63,1% ogólnej liczby 79 867
realizowanych pakietów). Atrakcyjnymi dla polskich rolników okaza³y siê tak¿e
dzia³ania objête pakietami: P01 Utrzymanie ekstensywnych ³¹k (przywracanie lub
kontynuacja wykaszania ³¹k o wysokich walorach przyrodniczych) – 14 213 (17,8%)
oraz S02 Rolnictwo ekologiczne – 12 278 (15,4%). Znacznie mniej beneficjentów
zdecydowa³o siê na wdra¿anie pozosta³ych pakietów: S01 Rolnictwo zrównowa¿one
– 1953 (2,4%), P02 Utrzymanie ekstensywnych pastwisk – 1239 (1,6%), G01
Ochrona lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich – 687 (0,7%), przy czym wyraŸnie
najmniej chêtnie realizowano pakiet K02 Strefy buforowe (tworzenie dwu lub piêcio-
metrowych pasów zadarnionych, na styku wód powierzchniowych oraz gruntów
rolnych w celu ograniczenia sp³ywów zanieczyszczeñ rolniczych) – zaledwie 76
zobowi¹zañ (0,1%).

Ogó³em ze wsparcia w ramach dzia³ania 4. PROW skorzysta³o 70 600 rolników,
którzy realizuj¹ kontrakty rolnoœrodowiskowe na powierzchni 1 068 872 ha UR, co
stanowi zaledwie oko³o 4,0% gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 1 ha UR
i 7,5% UR objêtych p³atnoœciami bezpoœrednimi (5,8% UR w kraju). Stan ten jeszcze
znacznie ró¿ni siê od sytuacji w krajach UE-15, gdzie w 2001 r. w odsetek gospo-
darstw realizuj¹cych program rolnoœrodowiskowy wynosi³ 16,5%, ale nale¿y pod-
kreœliæ, i¿ tego rodzaju p³atnoœci funkcjonuj¹ tam od 1993 r. £¹cznie do koñca 2008 r.
w ramach omawianego dzia³ania polscy rolnicy otrzymali wsparcie w wysokoœci
814 896 909 PLN [7].

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w ramach PROW 2007–2013 na finansowanie dzia³añ
rolnoœrodowiskowych przewidziano 1754 mln euro (11,5% bud¿etu PROW), kwota
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ta pozwoli na realizacjê kontraktów zawartych do 2006 r. (oko³o 800 mln euro) oraz
objêcie programem kolejnych 60–65 tys. gospodarstw rolnych (954 mln euro). Przy
takim poziomie finansowania nie nale¿y jednak spodziewaæ siê, i¿ udzia³ gospo-
darstw realizuj¹cych program rolnoœrodowiskowy w Polsce w perspektywie 2010 r.
przekroczy 10%. W kolejnych latach, gdy zaczn¹ wygasaæ piêcioletnie kontrakty
z okresu 2005–2006, bez dodatkowego wsparcia finansowego trudno bêdzie ten stan
utrzymaæ.

Nale¿y zdawaæ sobie sprawê z faktu, i¿ dzia³ania PROW i SPOR nie by³y w stanie
rozwi¹zaæ wszystkich problemów œrodowiskowych obszarów wiejskich, gdy¿ odnosz¹
siê g³ównie do poziomu gospodarstw rolnych oraz, w niewielkim stopniu, do najmniej-
szych jednostek administracyjnych – gmin. Znaczna czêœæ tych problemów, np. gospo-
darka odpadami, wodno-œciekowa, musi byæ rozwi¹zywana przy wykorzystaniu innych
œrodków, pochodz¹cych z funduszy strukturalnych czy funduszu spójnoœci.

Historyczne zmiany i wspó³czesny obraz
relacji rolnictwo–œrodowisko

Rolnictwo na przestrzeni wieków zawsze w istotny sposób wp³ywa³o na jakoœæ
zasobów i walorów œrodowiska przyrodniczego i nadal kszta³tuje ich charakter (rys. 3).
Zwi¹zki te maj¹ charakter dwustronny: jakoœæ zasobów œrodowiskowych determinuje
wielkoœæ i kierunki produkcji rolniczej, a gospodarka rolna zmienia zastane ekosyste-
my, kszta³tuje krajobraz, wp³ywa na jakoœæ poszczególnych sk³adników przyrody.

Pierwotne ekosystemy, takie jak w naszej szerokoœci geograficznej lasy i bagna,
po objêciu ich u¿ytkowaniem rolniczym wprawdzie radykalnie zmieni³y swoje
biologiczne oblicze, lecz relatywnie szybko ustali³a siê tam nowa równowaga œrodo-
wiskowa, która dziêki tradycyjnym formom gospodarowania (dwu- i trójpolówka,
p³odozmian) utrzyma³a siê w Polsce do lat 50. Trudno jest oceniæ czy inny sk³ad
gatunkowy roœlin i zwierz¹t zamieszkuj¹cych nowe, ukszta³towane przez rolnictwo
siedliska w stu procentach zast¹pi³ wczeœniejsze bogactwo przyrodnicze. Niemniej
obecnie uznaje siê, ¿e ekstensywnie u¿ytkowane agroekosystemy, których nie pozo-
sta³o ju¿ zbyt wiele w skali UE, s¹ bardzo cenne z punktu widzenia ich ró¿norodnoœci
biologicznej i warte zachowania.

Naruszenie równowagi i obni¿enie jakoœci zasobów œrodowiskowych przynios³a
powojenna intensyfikacja gospodarki rolnej, w postaci realizowanych w du¿ej skali
melioracji oraz wprowadzenia do produkcji chemii rolnej, œrodków plonotwórczych.
Tendencje te os³ab³y w okresie transformacji gospodarczej, ale pojawi³o siê nowe
zagro¿enie – zaniechanie produkcji rolniczej, która na terenach marginalnych w wa-
runkach ekstensywnego gospodarowania sta³a siê nieop³acalna. Pocz¹wszy od 2004 r.
na relacje rolnictwo–œrodowisko w coraz wiêkszym stopniu zaczê³a wp³ywaæ integra-
cja z UE. Oddzia³ywanie to ma charakter wielotorowy:
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1. Uruchomienie programu rolnoœrodowiskowego, a póŸniej wprowadzenie zasady
cross-compliance, stworzy³o ekonomiczne bodŸce do ekologizacji rolniczego
u¿ytkowania gruntów i ich ochrony. Ocena jest zdecydowanie pozytywna ze
wzglêdu na bezkonfliktowe wspó³istnienie funkcji ochronnej i funkcji rolniczej.

2. Dop³aty bezpoœrednie i w ramach ONW sk³oni³y do ponownego rolniczego
zagospodarowania od³ogów i ugorów oraz os³abi³y tendencje do porzucania pracy
na roli, utrwalaj¹c jednoczeœnie rozdrobnion¹ strukturê agrarn¹. Trudno tu o jed-
noznaczn¹ ocenê, z uwagi na ró¿ne kierunki tego zagospodarowania, w tym tak¿e
intensyfikacjê produkcji.

3. Dziêki dostêpowi do unijnych funduszy rolnych i poprawie relacji cenowych
powa¿nie os³ab³y ekonomiczne bariery intensyfikacji, co w przypadku zw³aszcza
wiêkszych gospodarstw skutkowa³o reintensyfikacj¹ produkcji. Z punktu widze-
nia realizacji funkcji ochronnej nale¿y zjawisko to nale¿y oceniæ negatywnie.

Wa¿nym aspektem objêcia polskiego rolnictwa instrumentarium WPR, wartym
podkreœlenia, by³a mo¿liwoœæ realizacji programu rolnoœrodowiskowego, którego
przejawem s¹ zwiêkszone dop³aty do niskonak³adowej, proekologicznej gospodarki
rolnej. Efekty realizacji tego programu mo¿na rozpatrywaæ w trzech p³aszczyznach:
przyrodniczej, ekonomicznej i spo³ecznej, co wyraŸnie podkreœla jego zrównowa¿o-
ny charakter. Korzyœci przyrodnicze wynikaj¹ z dostosowania metod i warunków
produkcji rolnej do wysokich wymogów ochrony siedlisk i gatunków. Rolnik prowa-
dz¹cy dzia³alnoœæ na gruntach o wysokich walorach przyrodniczych, gospodaruj¹c na
nich w sposób przyjazny dla œrodowiska, przyczynia siê do ochrony ró¿norodnoœci
biologicznej. Korzyœci ekonomiczne w skali mikro, to przede wszystkim dodatkowe
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Rysunek 3. Wp³yw rolnictwa na jakoœæ zasobów i walorów œrodowiska w Polsce w ujêciu
historycznymJakoœæ zasobów œrodowiska (opracowanie w³asne)



Ÿród³o dochodów rolników œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz œrodowiska, w skali makro
zaœ – atrakcyjniejsze œrodowisko zwiêkszaj¹ce mo¿liwoœci jego pozarolniczego wyko-
rzystania (np. na potrzeby turystyki wiejskiej). Korzyœci spo³eczne wi¹¿¹ siê zarówno
z wiêksz¹ legitymizacj¹ finansowego wsparcia rolnictwa, podniesieniem œwiadomoœci
ekologicznej producentów rolnych, jak i z podtrzymaniem ¿ywotnoœci czêsto peryfe-
ryjnie po³o¿onych obszarów wiejskich o wysokich walorach przyrodniczych.

Wspó³czeœnie œrodowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich podlega bardzo
zró¿nicowanej presji powodowanej z jednej strony intensyfikacj¹ produkcji rolnej,
z drugiej zaœ – zaniechaniem u¿ytkowania gruntów rolnych, co w obydwu przypad-
kach prowadzi do utraty biologicznego zró¿nicowania i walorów krajobrazowych.
Najczêœciej i najwyraŸniej widoczne s¹ negatywne interakcje, wynikaj¹ce z nie-
uwzglêdniania powi¹zañ stosowanych intensywnych technologii produkcji rolnej
z mechanizmami funkcjonowania ekosystemów. Przejawiaj¹ siê one m.in. w: uprasz-
czaniu p³odozmianów, zwiêkszaniu powierzchni monokultur, eliminacji drobnych
biotopów, tj. zakrzaczeñ œródpolnych, oczek wodnych, a tak¿e (choæ w coraz mniej-
szym stopniu) nadmiernym, nieuzasadnionym technologicznie, zu¿yciem nawozów
mineralnych i organicznych oraz œrodków ochrony roœlin, b¹dŸ b³êdami w ich
stosowaniu. Zagro¿eniem bogactwa przyrodniczego obszarów wiejskich ze strony
rolnictwa jest tak¿e paradoksalnie marginalizacja i opuszczanie u¿ytków rolnych.
Rezygnacja z uprawy ziemi nie powoduje bowiem automatycznego, samoistnego
odtworzenia pierwotnych uk³adów przyrodniczych. Wczeœniejsza d³ugotrwa³a inge-
rencja cz³owieka w ekosystemy trwale zmieni³a ich charakter i kontynuacja eksten-
sywnej gospodarki rolnej staje siê niezbêdnym œrodkiem do zachowania poszcze-
gólnych elementów œrodowiska.

Oddzia³ywanie rolnictwa na œrodowisko ma równie¿ charakter pozytywny. Doty-
czy przede wszystkim rolnictwa ekstensywnego, wspieranego polityk¹ roln¹ UE, re-
spektuj¹cego biologiczne wspó³zale¿noœci, które w niewielkim stopniu ingeruje w pro-
cesy przyrodnicze i sprzyja zachowaniu równowagi œrodowiskowej. Pozornie zacofane,
z punktu widzenia industrialnego paradygmatu rozwoju gospodarki rolnej, wspó³czeœnie
staje siê ono odpowiedzi¹ na wiêkszoœæ wymienionych wy¿ej problemów.

Przyk³adem zró¿nicowanych reakcji na unijne bodŸce mog¹ byæ zachowania i decy-
zje w³aœcicieli gospodarstw rolnych Doliny Biebrzy (woj. podlaskie), które z punktu
widzenia oddzia³ywania na œrodowisko przyrodnicze mo¿na podzieliæ na 3 grupy:
1. Gospodarstwa œredniej wielkoœci korzystaj¹ce z programu rolnoœrodowiskowego

– pozytywny wp³yw na œrodowisko, gdy¿ wraca u¿ytkowanie gruntów i to
zgodnie z wymogami ochrony œrodowiska.

2. Gospodarstwa ma³e i œrednie nie korzystaj¹ce z programu rolnoœrodowiskowego,
w przypadku których u¿ytkowanie gruntów wraca ze wzglêdu na p³atnoœci
bezpoœrednie – dwutorowy wp³yw na œrodowisko: pozytywny w sytuacji utrzy-
mania ekstensywnego charakteru produkcji rolnej; negatywny, jeœli mamy do
czynienia z intensyfikacj¹, co zdarza siê czêsto w zwi¹zku z wydzier¿awianiem
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u¿ytków rolnych wiêkszym podmiotom gospodarczym prowadz¹cych towarow¹
produkcjê, np. mleka.

3. Gospodarstwa du¿e, towarowe na ogó³ nie korzystaj¹ce z programu rolnoœrodo-
wiskowego, gdy¿ jest to nieop³acalne przy obecnym poziomie p³atnoœci – nega-
tywny wp³yw na œrodowisko, bowiem wprawdzie wraca u¿ytkowanie, ale znacz-
nie bardziej intensywne.

Z obserwacji i wywiadów przeprowadzonych w drugiej po³owie 2009 r. na
terenach europejskiej sieci ekologicznej Natura 20006 zlokalizowanych w wojewódz-
twie podlaskim (doliny rzek: Biebrzy, Narwi, Bugu) wy³ania siê doœæ specyficzny
obraz obszarów wiejskich tej czêœci Polski. Z jednej strony mamy wsie, w których
bardzo dobrze prosperuj¹ po 1–2 du¿e towarowe gospodarstwa, a w zasadzie ju¿
przedsiêbiorstwa rolne, na ogó³ zajmuj¹ce siê intensywn¹ produkcj¹ mleka, z drugiej
– wsie, gdzie dominuj¹ gospodarstwa drobnotowarowe œredniej wielkoœci produku-
j¹ce zwykle zró¿nicowany asortyment p³odów rolnych przy wykorzystaniu metod
o charakterze ekstensywnym. Te ostatnie znacznie czêœciej podejmuj¹ decyzje o reali-
zacji programu rolnoœrodowiskowego, co jest uwarunkowane w du¿ej mierze dostê-
pem do informacji (aktywnoœæ doradców rolnych) i brakiem pozarolniczych Ÿróde³
dochodów (motywy ekonomiczne). Powa¿nym problemem w gospodarstwach, nie-
zale¿nie od ich wielkoœci i poziomu towarowoœci jest brak nastêpców. Dope³nieniem
obrazu obu rodzajów wsi s¹ „ostatni Mohikanie” – emeryci i ludzie tu¿ przed
emerytur¹, którzy: 1) jeszcze produkuj¹ na potrzeby w³asne, a w³aœciwie „potrzeby”
dop³at bezpoœrednich lub 2) przekazali gospodarstwo miejskim „nastêpcom”, albo 3)
wydzier¿awili (sami b¹dŸ ich „nastêpcy”; formalnie lub nieformalnie) u¿ytki rolne
wiêkszym gospodarstwom, czêsto nieodp³atnie w zamian za mo¿liwoœæ pobierania
dop³at bezpoœrednich.

Podsumowanie

Za najwa¿niejsze efekty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa z funduszy unijnych
oddzia³uj¹ce bezpoœrednio i poœrednio na œrodowisko przyrodnicze obszarów wiejs-
kich nale¿y uznaæ:
1. Zainicjowanie œwiadomych dzia³añ i procesów sprzyjaj¹cych zachowaniu walo-

rów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni rolniczej. Nale¿y tu jednak
wskazaæ na nietrwa³oœæ rolnoœrodowiskowych dzia³añ, z uwagi na: ekonomiczne,
a nie œwiadomoœciowe kryteria wyboru, motywacje rolników oraz wy³¹czne
oddzia³ywanie pañstwa, a nie rynku na podejmowane decyzje gospodarcze.
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2. Ograniczenie tendencji do wycofywania siê z ekstensywnej, wa¿nej z punktu
widzenia ochrony przyrody, produkcji rolniczej na terenach marginalnych, m.in.
przez czasowe os³abienie trendów depopulacyjnych.

3. Przyspieszenie, nieuniknionych jednak¿e, zmian poziomu intensywnoœci oraz
dynamiki wzrostu towarowoœci wiêkszych obszarowo gospodarstw.
W przypadku wielu gospodarstw, szczególnie tych du¿ych, towarowych, wzrost

dochodów, bêd¹cy rezultatem transferu œrodków publicznych i wzrostu cen p³odów
rolnych, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników na skutek finansowa-
nych w ramach WPR szkoleñ i doradztwa, implikuje wzrost intensywnoœci gospoda-
rowania. Jednak¿e zak³adaj¹c brak unijnych impulsów rozwojowych nale¿y stwier-
dziæ, i¿ tak¿e wówczas mia³aby miejsce intensyfikacja polskiego rolnictwa towaro-
wego, tylko w wolniejszym tempie oraz, co bardzo istotne z punktu widzenia ochrony
œrodowiska, bez koniecznoœci przestrzegania wymogów œrodowiskowych, jakie nak³a-
daj¹ fundusze UE. Inne mog³yby byæ tak¿e kierunki rozwoju, z pewnoœci¹ w mniejszym
stopniu uwzglêdniaj¹ce kwestie przyrodnicze, gdy¿ w mikroekonomicznym rachun-
ku nie mieszcz¹ siê efekty zewnêtrzne w postaci kosztów i korzyœci œrodowiskowych.

Pozytywny efekt œrodowiskowy dzia³añ, zachêcaj¹cych beneficjentów do wyko-
rzystywania rolniczego terenów ma³o op³acalnych ekonomicznie, ale cennych przy-
rodniczo, takich jak: p³atnoœci ONW, program rolnoœrodowiskowy, czy dop³aty
bezpoœrednie, nale¿y oceniæ jako wiêkszy ni¿ oddzia³ywania instrumentów przyspie-
szaj¹cych zmiany strukturalne w rolnictwie (renty strukturalne, wsparcie m³odych
rolników, melioracje, scalenia gruntów), zagra¿aj¹ce g³ównie ró¿norodnoœci biolo-
gicznej obszarów wiejskich7. Instrumentem o szczególnie korzystnym oddzia³ywaniu
jest program rolnoœrodowiskowy, który bezpoœrednio wp³ywa na jakoœæ zasobów
przyrodniczych, a poœrednio – na wdra¿anie zasad zrównowa¿onego rozwoju obsza-
rów wiejskich oraz kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej lokalnych spo³ecznoœci.
Mo¿e on stanowiæ powa¿n¹ alternatywê gospodarowania rolniczego na obszarach
Natura 2000, gdzie udzia³ gruntów rolnych szacowany jest na 1/3 ogólnej powierz-
chni utworzonej w Polsce sieci, a okreœlone sposoby u¿ytkowania rolniczego czêsto
s¹ konieczne dla zachowania chronionych gatunków fauny i flory. Brak takiego
wsparcia, które jest swego rodzaju wynagrodzeniem za us³ugi œwiadczone na rzecz
utrzymania ró¿norodnoœci biologicznej i walorów krajobrazowych, oznacza³by za-
niechanie rolniczego u¿ytkowania i w konsekwencji utratê cennych siedlisk na skutek
procesu naturalnej sukcesji. Rzeczony program daje te¿ szansê odtworzenia wielu
takich siedlisk na terenach rolniczych.
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7 W przypadku innych zasobów œrodowiskowych, to bardziej poziom wiedzy agrotech-
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ekologicznej.



Wprawdzie ocena wp³ywu PROW i SPOR na œrodowisko, z uwagi na omawiane
wczeœniej ograniczenia, bazuje g³ównie na wykorzystaniu ramowych wskaŸników
wdra¿ania poszczególnych instrumentów WPR, wyra¿aj¹cych skalê nak³adów (wy-
korzystania dostêpnych funduszy) i liczbê beneficjentów, to mo¿na wskazaæ kilka
wymiernych zale¿noœci miêdzy dzia³aniem a spe³nieniem okreœlonych celów œrodo-
wiskowych. Do mierzalnych skutków dzia³añ PROW i SPOR w sferze œrodowis-
kowej mo¿na zaliczyæ:
� przywrócenie walorów rolniczego krajobrazu czêœci obszarów wiejskich – zmniej-

szenie area³u od³ogowanych u¿ytków rolnych o oko³o 780 tys. ha w skali kraju;
� ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego –

zatrzymanie w szczelnych zbiornikach 3,12 mln m3 gnojówki i gnojowicy oraz
obornika na 3,70 mln m2 powierzchni p³yt gnojowych;

� powstanie niewielkiej jeszcze grupy rolników œwiadomie œwiadcz¹cych us³ugi
œrodowiskowe – ponad 70 tys. podpisanych kontraktów rolnoœrodowiskowych;

� zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej na obszarach o dominacji ekstensywnych
(wspieranych) metod produkcji – obserwowany wzrost populacji niektórych ga-
tunków ptaków zwi¹zanych z siedliskami u¿ytkowanymi tradycyjnie (Farmland
Bird Index) [2].

Zastrze¿enia, z punktu widzenia realizacji celów œrodowiskowych, mo¿e budziæ
dystrybucja œrodków finansowych programów PROW i SPOR. Struktura bud¿etu
omawianych funduszy, wczeœniejsze doœwiadczenia programu SAPARD, a tak¿e na-
ukowy dyskurs na temat rozwoju obszarów wiejskich, wskazuj¹, ¿e priorytety œro-
dowiskowe WPR s¹ w Polsce nadal postrzegane jako mniej istotne w relacji do
gospodarczych i spo³ecznych. St¹d te¿ zainteresowanie rozwi¹zywaniem problemów
ochrony œrodowiska obszarów wiejskich widoczne jest bardziej na poziomie deklaracji,
ni¿ decyzji zabezpieczaj¹cych odpowiednie do wagi zagadnienia œrodki finansowe.
Mo¿na wrêcz odnieœæ wra¿enie, ¿e realizacja dzia³añ nakierowanych bezpoœrednio na
cele œrodowiskowe WPR zosta³a wymuszona przez UE, co w du¿ej mierze jest prawd¹.

Udzia³ p³atnoœci transferowych bezpoœrednio zwi¹zanych ze wspieraniem ochro-
ny œrodowiska obszarów wiejskich (PRŒ, zalesienia, odtwarzanie lasów) wyniós³
zaledwie 5,9% bud¿etu PROW + SPOR, zwi¹zanych zaœ poœrednio (ONW, DSU,
rozwój infrastruktury technicznej) – 30,4%. Zdecydowana wiêkszoœæ publicznego
wsparcia rolnictwa (bior¹c pod uwagê równie¿ p³atnoœci bezpoœrednie) zosta³a prze-
znaczona na dzia³ania stymuluj¹ce rozwój gospodarczy. Taka hierarchia celów ma
jednak swoje uzasadnienie, gdy¿ nale¿y mo¿liwie szybko zmniejszyæ dystans rozwo-
jowy dziel¹cy polskie rolnictwo od rolnictwa wy¿ej rozwiniêtych krajów UE. Tym
bardziej, ¿e spodziewana liberalizacja zasad handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi
w ramach WTO mo¿e powa¿nie ograniczyæ zakres i instrumentarium interwencjo-
nizmu pañstwowego Unii. Ewentualne zmniejszenie zakresu publicznej pomocy dla
rolnictwa w najmniejszym stopniu bêdzie dotyczyæ projektów zwi¹zanych z ochron¹
rolniczego i wiejskiego œrodowiska (jak dot¹d nie budz¹ one zastrze¿eñ na forum
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WTO, chocia¿ mo¿e siê to zmieniæ), zatem w przysz³oœci wiêkszoœæ wsparcia unijne
obszary wiejskie bêd¹ otrzymywaæ z tego tytu³u. Racjonalnym wydaje siê, wobec
powy¿szego, wykorzystywanie obecnie w pierwszej kolejnoœci innych, jeszcze do-
puszczalnych, mo¿liwoœci finansowania gospodarki rolnej.

W dzia³aniach prorozwojowych nale¿y przy tym bardzo odpowiedzialnie trakto-
waæ zalecenia œrodowiskowe, szczególnie te dotycz¹ce ochrony ró¿norodnoœci biolo-
gicznej. O ile bowiem procesy degradacji wód, gleb, zanieczyszczenia powietrza,
p³odów rolnych, zmiany w krajobrazie s¹ w du¿ym stopniu odwracalne, o tyle od-
tworzenie ró¿norodnoœci biologicznej terenów wiejskich jest w wiêkszoœci przypad-
ków niemo¿liwe8. Wa¿ne jest, aby przyspieszony rozwój polskiej wsi i rolnictwa, pod
wp³ywem dostêpu do funduszy strukturalnych i instrumentów cenowo-rynkowych
WPR, nie odbywa³ siê kosztem œrodowiska i walorów krajobrazowych obszarów
wiejskich, jak mia³o to miejsce wczeœniej na terenach rolniczych krajów UE–15.

Zagro¿enia zwi¹zane z intensyfikacj¹ produkcji rolnej os³abn¹ wraz z wprowa-
dzeniem zasady zgodnoœci œrodowiskowej (cross-compliance), która ma w pe³ni obo-
wi¹zywaæ w Polsce i pozosta³ych „nowych” krajach cz³onkowskich UE od 2013 r.9

Zgodnoœæ œrodowiskowa oznacza uzale¿nienie wysokoœci uzyskiwanych p³atnoœci
bezpoœrednich oraz niektórych p³atnoœci PROW 2007–2013 (ONW, PRŒ, zalesianie
gruntów rolnych) od spe³nienia przez rolników wielu wymagañ i norm dotycz¹cych:
� utrzymania gruntów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej

(Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC) zgodnej z ochron¹
œrodowiska [6];

� podstawowych wymogów z zakresu gospodarowania (Statutory Management
Requirements – SMR) [6].
Normy w zakresie GAEC ju¿ od 2004 roku [4] obowi¹zywa³y krajowych produ-

centów rolnych ubiegaj¹cych siê o dop³aty bezpoœrednie. Szerszy zakres zobowi¹zañ
wi¹za³ siê z korzystaniem z p³atnoœci ONW, realizacj¹ programu rolnoœrodowis-
kowego czy dofinansowaniem inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach
SPOR. W takim przypadku rolnik musia³ dodatkowo stosowaæ siê do zasad zwyk³ej
dobrej praktyki rolniczej na obszarze ca³ego gospodarstwa, niezale¿nie od tego jaka
czêœæ jego powierzchni objêta zosta³a dodatkowym wsparciem. Od 1 stycznia 2009 r.
w ramach SMR w obszarze œrodowisko wprowadzone zosta³y wymagania dotycz¹ce:
� ochrony dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych;
� ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez nie-

które substancje niebezpieczne;
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8 Wed³ug wykorzystywanego w UE do oceny zmian ró¿norodnoœci biologicznej na obsza-
rach rolniczych wskaŸnika liczebnoœci 19 pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego, tzw.
Farmland Bird Index, utrata bioró¿norodnoœci w latach 2000–2005 postêpowa³a w Polsce
w tempie 2–3% rocznie [3].

9 W UE–15 wszystkie wymogi cross-compliance obowi¹zuj¹ od 2007 r.



� ochrony œrodowiska, w szczególnoœci gleby, w przypadku stosowania osadów
œciekowych w rolnictwie;

� ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodze-
nia rolniczego;

� ochrony dzikiej fauny i flory.
Docelowo otrzymanie p³atnoœci bezpoœrednich zgodnie z nowymi zasadami,

których implementacja rozpoczê³a siê w 2009 r., uwarunkowane bêdzie przestrzega-
niem przez rolników norm zawartych w 15 dyrektywach i 4 rozporz¹dzeniach UE,
dotycz¹cych: ochrony œrodowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu zwierz¹t oraz
sposobów u¿ytkowania gruntów nie pogarszaj¹cych ich jakoœci.

W przypadku nieprzestrzegania standardów œrodowiskowych, unijne dop³aty
bêd¹ redukowane proporcjonalnie do naruszeñ. Sankcje, jakie spotkaj¹ rolników nie
spe³niaj¹cych wymogów bêd¹ wi¹zaæ siê z obni¿eniem o 1–5% p³atnoœci bezpo-
œrednich w danym roku. Jeœli stwierdzone w ramach kontroli nieprawid³owoœci nie
zostan¹ usuniête, w kolejnych latach redukcja mo¿e wzrosn¹æ do 15–20% ca³ko-
witej kwoty wsparcia, a w przypadku wieloletnich, celowych uchybieñ – wynieœæ
nawet 100%. W warunkach obowi¹zywania zasady cross-compliance, p³atnoœci
ONW, nie mówi¹c ju¿ o rolnoœrodowiskowych, nadal bêd¹ odgrywaæ wa¿n¹ rolê
w ochronie zasobów œrodowiska przyrodniczego wsi, gdy¿ sankcje za nieprze-
strzeganie standardów s¹ tu znacznie dotkliwsze ni¿ w odniesieniu do p³atnoœci
bezpoœrednich – zawieszeniu podlega ca³a nale¿na kwota dotacji. Realizacja oma-
wianej zasady, ze wzglêdu na zasiêg oddzia³ywania, powinna przynieœæ relatywnie
najwiêksze, spoœród wszystkich instrumentów WPR, korzyœci œrodowiskowe, dziê-
ki upowszechnieniu dobrych praktyk rolniczych oraz podniesieniu œwiadomoœci
ekologicznej producentów. Nale¿y jednak zdawaæ sobie sprawê, i¿ zgodnie z teori¹
agencji rozbie¿ne funkcje celu rolnika–agenta i pañstwa/UE–pryncypa³a, przy re-
latywnie s³abym zabezpieczeniu takiego kontraktu (zagro¿enie stosunkowo nie-
wielkim uszczupleniem p³atnoœci), mog¹ os³abiaæ pozytywne oddzia³ywanie
cross-compliance na œrodowisko obszarów wiejskich. Powinno siê zatem z jednej
strony zadbaæ by zasada cross-compliance traktowana by³a przez rolników, a tak¿e
decydentów, nie jako przeszkoda, czynnik wzrostu nak³adów, ale dedykowany in-
strument wspieraj¹cy ochronê œrodowiska przyrodniczego, z drugiej zaœ – by jej
implementacja nie wynaturzy³a siê biurokratycznie i nie obros³a nadmiernymi
restrykcjami, co – jak wskazuj¹ krajowe doœwiadczenia – stanowi realne niebezpie-
czeñstwo. Otwart¹ kwesti¹ pozostaje tak¿e pytanie: czy i na ile uda siê wywo³aæ
i utrwaliæ wœród mieszkañców wsi przeœwiadczenie o koniecznoœci przestrzegania
zasad prawid³owego gospodarowania zasobami œrodowiska, aby po os³abieniu
stymulacyjnego dzia³ania bodŸca finansowego beneficjenci pomocy publicznej nie
wrócili do wczeœniejszych praktyk?
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Environmental results of rural development

support from the EU funds

Key words: common agricultural policy, sustainable development, rural
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Summary

Paper presented some multidimensional relationships between agricultural econ-
omy and the natural environment, being actually shaped to large extent by the com-
mon agricultural policy of European Union. An attempt was made to identify the ef-
fects of the instruments applied by the Development Project of Rural Areas (PROW)
2004–2006, and the Sector Operational Program (SPO) “Agriculture”, on particular
resources and environmental values on the rural areas. The most important environ-
mental effects of supporting the rural area development from the EU funds should be
specified as follows: initiation of conscious farmer’s activities for the benefit of na-
ture, explicit reduction in lying fallow of the farm land, reduced risk of the surface wa-
ter pollution, as well as an accelerated intensification rate of agricultural production
by the market oriented farms and increasing pressure on the environment in some parts
of rural areas.
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Wprowadzenie

1 maja 2004 roku Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej
i uzyska³a prawo do pomocy z bud¿etu ogólnego tej organizacji. St¹d od 2004 roku
wsparciem z tego bud¿etu objête zosta³o polskie rolnictwo i obszary wiejskie oraz
dzia³ania strukturalne realizowane w ramach polityki spójnoœci. Niezale¿nie od tego
w latach 2004–2006 Polska otrzymywa³a tak¿e pomoc przedakcesyjn¹ realizowan¹
z programów: PHARE, ISPA i SAPARD oraz œrodki na poprawê p³ynnoœci bud¿etu
i na sfinansowanie technicznego wyposa¿enia przejœæ w ruchu osobowym na grani-
cach l¹dowych i w ruchu lotniczym (tzw. instrument Schengen).

Przed wst¹pieniem Polski do Unii na ³amach prasy ekonomicznej prezentowana
by³a d³uga lista problemów, jakie pojawi¹ siê w Polsce po uzyskaniu cz³onkostwa w tej
organizacji. Uwa¿ano, ¿e wejœcie do UE stanowi zagro¿enie utraty przez Polskê
suwerennoœci, wartoœci patriotycznych, polskiej tradycji itp. Obawiano siê tak¿e, ¿e
polskie rolnictwo oka¿e siê nie konkurencyjne w stosunku do rolnictwa „starych”
krajów Unii, co mo¿e doprowadziæ do jego upadku. Przepowiadano, ¿e po akcesji
nast¹pi w Polsce silny wzrost cen, za³amanie kursu z³otego, masowe bankructwa
polskich firm, rewindykacje granic i poniemieckich maj¹tków, utrata katolickiej to¿sa-
moœci, pogorszenie stosunków z USA, zdominowanie przez Niemcy i Francjê itp. [10].

Celem artyku³u jest przedstawienie pomocy, któr¹ uzyska³a Polska w latach
2004–2008 z bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej oraz efektów tej pomocy.

Postêpy Nauk Rolniczych nr 2/2010: 93–104



Transfery z bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej do Polski
w latach 2004–2008

Na okres, jaki up³yn¹³ od uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w UE przypadaj¹
dwie perspektywy finansowe. Pierwsza z nich realizowana by³a w latach
2000–2006 i druga, która rozpoczê³a siê w 2007 roku i bêdzie trwa³a do 2013 roku.
W latach 2004–2008 w ramach tych perspektyw pomoc¹ objête zosta³y w Polsce,
jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, ró¿ne dziedziny ¿ycia gospodarczego
i spo³ecznego.

Tabela 1. Œrodki pochodz¹ce z bud¿etu ogólnego UE [w mln euro] wykorzystane w Polsce
w latach 2004–2008 [1: 215]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 Ogó³em

Polityka Spójnoœci w tym: 1050 1004 2146 4740 5170 14111

EFRR 497 431 992 2180 2395 6496

Wspólna Polityka Rolna w tym: 297 1542 1937 2770 2031 8578

p³atnoœci bezpoœrednie 0 703 812 935 1038 3487

PROW 287 662 933 1768 847 4496

Transfery bezpoœrednie 53 73 100 77 144 448

Œrodki Przejœciowe 0 10 26 34 17 86

Instrument poprawy p³ynnoœci bud¿etu 429 612 514 0 0 1555

Instrument Schengen 103 104 107 0 0 314

PHARE 365 333 222 0,9 0 921

SAPARD 118 339 0 0 35 492

Ogó³em 2416 4018 5052 7622 7396 26506

Przyjmuj¹c jako kryterium wielkoœæ transferów z bud¿etu UE do Polski mo¿na
stwierdziæ, ¿e od pocz¹tku akcesji najwiêcej œrodków zosta³o wykorzystanych w Pol-
sce na dzia³ania strukturalne, realizowane w ramach szeroko rozumianej polityki
spójnoœci. Podstawowym celem polityki spójnoœci jest likwidacja dysproporcji w po-
ziomie rozwoju poszczególnych regionów, w tym równie¿ obszarów wiejskich.
Instrumentami s³u¿¹cymi do realizacji celów polityki spójnoœci s¹ fundusze struktu-
ralne (tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejski Fundusz
Spo³eczny – EFS, Finansowy Instrument Wspierania Rybo³ówstwa – FIWR i Sekcja
Orientacji Funduszu FEOGA– Fonds européen d’orientation et de garantie agricole –
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej) i Fundusz Spójnoœci. Podstawo-
wym zadaniem tych funduszy jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospo-
darek krajów cz³onkowskich w UE.

W latach 2004–2008 wœród Ÿróde³ finansowania polityki spójnoœci w Polsce pod-
stawow¹ rolê odgrywa³ EFRR (tab. 1). Absorbowa³ on oko³o 46% œrodków przezna-
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czonych na dzia³ania strukturalne. W latach 2004–2008 kwota œrodków z bud¿etu UE
wykorzystanych w Polsce na finansowanie polityki spójnoœci wzros³a 4,9 razy.
Konsekwencj¹ tego by³ wzrost udzia³u tych œrodków w ogólnej kwocie transferów
wykorzystanych przez Polskê w latach 2004–2008 z 43,5% do 69,9% (tab. 1).

Obok polityki spójnoœci wspierane by³y w Polsce z bud¿etu UE w latach 2004–2008
dzia³ania realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Obejmowa³y one m.in.:
p³atnoœci bezpoœrednie do dochodów rolniczych i œrodki towarzysz¹ce, tj. Plan Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2007 i Program Rozwoju Obszarów Wiejs-
kich na lata 2007–2013. Niezale¿nie od wymienionych wy¿ej w latach 2004–2008
stosowane by³y tak¿e ró¿ne instrumenty wsparcia rynkowego gospodarstw rolnych,
w tym m.in. ceny interwencyjne podstawowych artyku³ów rolnych (tj. takich jak
zbo¿a, nasiona oleiste, miêso wo³owe, cukier, produkty mleczne, tytoñ itp.), dop³aty
do prywatnego przechowywania p³odów rolnych, subsydia eksportowe itp.

W latach 2004–2008 œrodki z bud¿etu Unii wykorzystane w Polsce na dzia³ania
zwi¹zane z realizacj¹ WPR zwiêkszy³y siê 5,8 razy. St¹d równie¿ ich udzia³ w ogólnej
kwocie zrealizowanych w Polsce wydatków wzrós³ z 12,3% w 2004 roku do 27,5%
w 2008 roku. Wydatki te, pomimo ich wzrostu, by³y jednak znacznie ni¿sze (z wyj¹t-
kiem 2005 roku), ani¿eli œrodki wykorzystane na dzia³ania strukturalne realizowane
w ramach szeroko rozumianej polityki spójnoœci (tab. 1). Wœród wydatków zwi¹za-
nych z realizacj¹ WPR podstawow¹ rolê odgrywa³y w latach 2004–2008 dop³aty
bezpoœrednie oraz Plan i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W 2007
roku na te dwie grupy wydatków przypada³o 92,7% (tab. 1).

Kolejn¹ pozycj¹ ujêt¹ w tabeli 1 s¹ Transfery bezpoœrednie (œrednio rocznie oko³o
2% wydatków). Stanowi³y je œrodki trafiaj¹ce bezpoœrednio do beneficjentów koñco-
wych, tj. ministerstw, jednostek badawczo-rozwojowych, szkó³ wy¿szych, fundacji
rz¹dowych obs³uguj¹cych programy wspó³pracy z zagranic¹, z pominiêciem „kont
Ministra Finansów”. By³y one przeznaczone na realizacjê m.in. takich programów
jak: Erasmus, M³odzie¿ w dzia³aniu, VI i VII Program Ramowy itp. [1: 213].

W latach 2004–2008 obok wymienionych wy¿ej transferów z bud¿etu UE w ra-
mach wsparcia dla Polski przewidziane zosta³y jeszcze trzy instrumenty, tj. Transition
facility (Œrodki Przejœciowe), Instrument poprawy p³ynnoœci bud¿etu i Instrument
Schengen (tab. 1). Pierwszy z tych instrumentów stanowi³ program pomocy poakcesyj-
nej i by³ przeznaczony na wsparcie administracji w nowych krajach cz³onkowskich,
w tym i w Polsce oraz stanowi³ kontynuacjê czêœci przedakcesyjnej programu PHARE 2.
Celem ustanowienia drugiego z instrumentów by³o ograniczenie ewentualnych napiêæ
w bud¿ecie krajowym w sytuacji, gdy od pocz¹tku akcesji Polska musia³a przekazywaæ
pe³ne wp³aty do bud¿etu unijnego, a jednoczeœnie nie by³o wiadome czy bêdzie w stanie
w pe³ni wykorzystywaæ œrodki strukturalne w pierwszym okresie cz³onkostwa w Unii.
Ponadto w latach 2004–2006 funkcjonowa³, jak wspomniano, równie¿ Instrument
Schengen. By³y to œrodki przeznaczone na sfinansowanie technicznego wyposa¿enia
przejœæ w ruchu osobowym na granicach l¹dowych i w ruchu lotniczym w zwi¹zku
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z przewidywanym w³¹czeniem Polski do porozumieñ Schengen1. Nap³yw œrodków
z bud¿etu UE w zwi¹zku z ustanowieniem trzech wymienionych wy¿ej instrumentów
mia³ charakter przejœciowy i w latach 2004–2008 ulega³ stopniowemu zmniejszeniu.
Ich udzia³ w ogólnej kwocie wykorzystanych w Polsce œrodków z bud¿etu UE by³
niski i w latach 2004–2007 wynosi³ œredniorocznie: Œrodki Przejœciowe poni¿ej 1%,
Instrument poprawy p³ynnoœci bud¿etu 6% i Instrument Schengen 1%.

Po uzyskaniu cz³onkostwa w Unii Polska otrzymywa³a w dalszym ci¹gu, podob-
nie, jak pozosta³e nowe kraje, pomoc przedakcesyjn¹ (tab. 1). By³a to czêœæ œrodków
w ramach programów ISPA, SAPARD oraz PHARE 2, których kraje te nie zd¹¿y³y
wydatkowaæ do dnia akcesji W latach 2004–2008 udzia³ wydatków przeznaczonych
na realizacjê programu PHARE w ogólnej kwocie wydatków wynosi³ œredniorocznie
3%, a programu SAPARD 2% [1: 214].

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, ¿e po podsumowaniu uzyskanych w latach
2004–2008 z bud¿etu UE œrodków przeznaczonych na finansowanie polityki spój-
noœci i rozwoju obszarów wiejskich ich udzia³ w ogólnej kwocie transferów do Polski
wynosi³ œredniorocznie ponad 70% [1: 216]. Je¿eli do tego doliczy siê œrodki
pochodz¹ce z programu PHARE 2 i SAPARD to w latach 2004–2008 œredniorocznie
ponad 3/4 œrodków pochodz¹cych z bud¿etu ogólnego UE zosta³o wykorzystanych
w Polsce na dzia³ania prorozwojowe.

Efekty ekonomiczne i spo³eczne cz³onkostwa Polski w UE

W latach 2004–2008 Polska wykorzysta³a 26,5 mld euro œrodków z bud¿etu
ogólnego UE, z tego na dzia³ania strukturalne przeznaczono 14,1 mld euro i 8,6 mld
euro na WPR (tab. 1). W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, jaki wp³yw mia³o
wykorzystanie tych œrodków na kszta³towanie siê w Polsce takich podstawowych
wielkoœci makroekonomicznych jak: stopa wzrostu, inwestycje, handel zagraniczny,
bezrobocie czy zatrudnienie?.

Z danych dotycz¹cych zmian PKB w Polsce wynika, ¿e po akcesji nast¹pi³o
przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Podczas gdy w latach 1999–2003 tempo to
waha³o siê w przedziale od 1,2% do 4,5%, to po uzyskaniu cz³onkostwa w UE
kszta³towa³o siê ono w granicach od 3,6% w 2005 roku do 4,8% w 2008 roku (tab. 2).
Istotny wp³yw na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2004–2008 mia³o
zwiêkszenie krajowego popytu konsumpcyjnego, dynamiki inwestycji i eksportu.

W Polsce w latach 2004–2008 konsumpcja wzros³a z 2,8% w 2003 roku i 6,8%
w 2004 roku do 8,6% w 2007 roku [8]. Niezale¿nie od konsumpcji czynnikiem, który
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wp³yn¹³ na przyspieszenie tempa PKB w Polsce by³, jak wspomniano, wzrost nak³a-
dów inwestycyjnych. Podczas gdy w 2003 roku dynamika nak³adów inwestycyjnych
wynosi³a w Polsce 0,6% to w 2004 wzros³a do 6,4%, a w roku 2008 wynios³a 8,7%
(tab. 2). W latach 2004–2008 na zwiêkszenie dynamiki nak³adów inwestycyjnych
wywar³o wp³yw wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoœci. Niezale¿nie od tego do wzrostu nak³adów inwestycyjnych w Polsce
przyczyni³ siê, w zwi¹zku z popraw¹ po akcesji stabilnoœci makroekonomicznej
i wiarygodnoœci Polski oraz zaufania inwestorów, nap³yw bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ).

Tabela 2. Wybrane wielkoœci makroekonomiczne charakteryzuj¹ce Polsk¹ gospodarkê w la-
tach 2004–2008 [1: 34, 55, 18: 655, 14: 448, 7: 290, 8]

2004 2005 2006 2007 2008

Dynamika zmian PKB [%] 5,3 3,6 6,2 6,6 4,8

PKB per capita [tys. USD] 14,0 14,6 – 15,9 16,3

Dynamika nak³adów
inwestycyjnych [%]

6,4 7,7 16,8 20,4 8,7

Bezpoœrednie inwestycje
zagraniczne [mld euro]

10,3 8,3 15,6 16,6 11,2

Eksport [mld euro] 60,3 71,9 88,2 102,3 111,5

Import [mld euro] 72,1 81,2 101,1 120,9 139,3

Stopa bezrobocia [%] 19,0 17,8 13,9 9,6 7,1

Stopa zatrudnienia [%] 51,7 52,8 54,5 57,0 57,0

W latach 2004–2008 wartoœæ nap³ywu do Polski BIZ by³a znacznie wy¿sza,
ani¿eli w ci¹gu piêciu lat poprzedzaj¹cych akcesjê i wynios³a niemal 62,0 mln euro
(czyli œredniorocznie 12,68 mln euro), wobec 32,2 mln euro w latach 1999–2003.
Rekordowy nap³yw BIZ do Polski wyst¹pi³ w 2006 i 2007 roku i wynosi³ odpowied-
nio: 15,6 mln euro i 16,6 mln euro (tab. 2). Warto podkreœliæ, ¿e po akcesji zwiêkszy³
siê nap³yw BIZ zarówno z krajów cz³onkowskich UE, jak i pañstw trzecich. Wœród
inwestorów z UE-15 najwiêcej inwestycji pochodzi³o z Niemiec, Francji, Holandii
i Luksemburga. Wst¹pienie Polski do UE nie by³o, jak siê wydaje, jedynym czynni-
kiem, który wywar³ wp³yw na zwiêkszenie nap³ywu do Polski BIZ. Dla inwestorów
zagranicznych wa¿na by³a tak¿e mo¿liwoœæ zatrudnienia w Polsce wysokokwa-
lifikowanych pracowników, relatywnie niskie koszty pracy, relatywnie niski, w po-
równaniu z krajami UE-15 (z wyj¹tkiem Cypru, Irlandii, £otwy i Wêgier) podatek
CIT, a tak¿e inne zachêty inwestycyjne oferowane inwestorom, np. w specjalnych
strefach ekonomicznych [1: 54–57].

Obok inwestycji na przyspieszenie w latach 2004–2008 tempa wzrostu PKB
w Polsce mia³ równie¿ wp³yw handel zagraniczny, w tym szczególnie jednak eksport.
Po akcesji nast¹pi³ wzrost obrotów handlowych z zagranic¹ i to zarówno z krajami
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UE, jak i krajami trzecimi2. Z tymi ostatnimi obroty handlowe wzrasta³y jednak nieco
wolniej, ani¿eli z krajami UE. St¹d ich udzia³ w wymianie handlowej z Polsk¹
kszta³towa³ siê na poziomie 22,5%. Oznacza to, ¿e niemal 80% polskiego eksportu
znajdowa³o odbiorców w pozosta³ych krajach UE. Wzros³y tak¿e obroty handlowe
wewn¹trz grupy nowych krajów cz³onkowskich (z 10,35% w 1999 do 13,5% w 2004
roku i 17,29 w 2007 roku) [1: 44–45]. Na wzrost obrotów handlowych wp³yn¹³,
w du¿ym stopniu, fakt, ¿e w wyniku integracji polscy przedsiêbiorcy uzyskali swo-
bodny dostêp do wspólnotowego rynku wewnêtrznego, licz¹cego oko³o 500 mln
konsumentów. Niezale¿nie od tego wielkoœæ obrotów handlowych wzros³a w konsek-
wencji objêcia Polski wspóln¹ polityk¹ handlow¹ (WPH) i stosowania dop³at do
eksportu poza granice UE (tzw. refundacje eksportowe), a tak¿e przyjêcia wspólno-
towych, preferencyjnych stawek celnych wobec wybranych krajów.

Je¿eli chodzi o strukturê towarow¹ polskiego eksportu to z dostêpnych danych
wynika, ¿e najwiêkszy wzrost eksportu dotyczy³ towarów rolno-spo¿ywczych. Pod-
czas gdy w latach 2004–2008 ogólna wartoœæ polskiego eksportu wzros³a z 60,3 mld
euro do 111,5 mld euro to w ci¹gu piêciu lat cz³onkostwa Polski w Unii eksport
produktów rolno-spo¿ywczych wzrós³ z 4 do 11,3 mld euro, czyli o 182,5%3. W kon-
sekwencji nast¹pi³ wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego tymi produktami
z krajami UE z 0,4 mld euro w 2003 roku do 1,5 mld euro w 2008 roku [12: 4]. Te
korzystne zmiany w zakresie handlu zagranicznego œwiadcz¹, ¿e polska oferta
eksportowa by³a atrakcyjna cenowo dla zagranicznych odbiorców, a produkty rol-
no-spo¿ywcze dobrej jakoœci. Warto, jak s¹dzê podkreœliæ, ¿e po akcesji ten szybki
wzrost eksportu artyku³ów rolno-spo¿ywczych nie by³by mo¿liwy bez wsparcia tego
przemys³u œrodkami z UE w okresie przedakcesyjnym w ramach programu SAPARD
i po akcesji, tj. w latach 2004–2006 w ramach SPO „Rolnictwo”. Œrodki z tych
programów zak³ady przetwórcze wykorzysta³y bowiem na inwestycje maj¹ce na celu
dostosowanie siê do standardów unijnych (tj. sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony
œrodowiska i dobrostanu zwierz¹t) oraz obowi¹zuj¹cych w Unii systemów zarz¹dza-
nia jakoœci¹.

Po akcesji wysoka dynamika eksportu dotyczy³a równie¿ bran¿y chemicznej,
maszynowej i sprzêtu transportowego. Ponadto po integracji nastêpowa³y korzystne
zmiany w strukturze polskiego eksportu polegaj¹ce na systematycznym wzroœcie
w tej strukturze udzia³u dóbr o wysokim poziomie przetworzenia, wymagaj¹cych
zastosowania nowoczesnej techniki [1: 46].
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2 W latach 2004–2008 obroty handlowe wzros³y w Polsce z 136,2 mld euro do 250,8 mld
euro [9: 8].

3 W latach 2004–2008 przedmiotem eksportu z Polski do UE by³o g³ównie miêso drobiowe,
artyku³y mleczarskie, owoce, warzywa i wyroby piekarnicze [9: 8].



Znacznie szybciej, ani¿eli eksport wzrasta³ w latach 2004–2008 w Polsce import.
W ci¹gu piêciu lat zwiêkszy³ siê on z 72,1 mld euro do 139,3 mld euro (tab. 2).
W przypadku importu jego szybki wzrost wi¹za³ siê z przyspieszeniem w Polsce po
akcesji tempa wzrostu gospodarczego oraz umacnianiem siê z³otego.

Cz³onkostwo Polski w UE wywar³o równie¿ wp³yw na poprawê sytuacji na
polskim rynku pracy. Inwestycje realizowane przez przedsiêbiorstwa z dotacji unij-
nych oraz nap³yw BIZ przyczyni³ siê do powstania w Polsce nowych miejsc pracy.
Z analizy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, ¿e od
paŸdziernika 2004 roku do grudnia 2006 roku liczba zatrudnionych wzros³a w Polsce
o 320 tys. osób (stanowi³o to 37% ogólnego wzrostu zatrudnienia), co wp³ynê³o na
spadek stopy bezrobocia oraz wzrost stopy zatrudnienia [15: 2]. W latach 2004–2008
stopa bezrobocia obni¿y³a siê z 19,0% w 2004 roku do 6,7% w 2008 roku, stopa
zatrudnienia zaœ wzros³a z 51,7 w 2004 roku do 57,0% w 2008 roku (tab. 2).

W latach 2004–2007 ograniczenie bezrobocia w Polsce nast¹pi³o równie¿ w wy-
niku otwarcia rynków pracy dla Polaków przez: Szwecjê Wielk¹ Brytaniê i Irlandiê.
Brak jest jednak dok³adnych danych ilu Polaków pracuje za granic¹. Ocenia siê, ¿e
mo¿e to byæ od 1 mln do 2,3 mln [10: 8]. Nap³yw Polaków do pracy za granicê
z³agodzi³ wystêpuj¹cy tam w niektórych specjalnoœciach deficyt si³y roboczej i przy-
czyni³ siê do tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokie kwalifikacje polskich pracow-
ników i ich solidna praca spowodowa³y, ¿e do Polski zaczêli przyje¿d¿aæ zagraniczni
pracodawcy i prowadziæ akcje werbunkowe. Masowe emigracje zarobkowe sprawi³y
jednak, ¿e na polskim rynku pojawi³y siê w wielu sektorach gospodarki niedobory si³y
roboczej4. Ubocznym tego skutkiem sta³ siê szybki wzrost p³ac, który nie zawsze by³
zwi¹zany ze wzrostem wydajnoœci pracy. St¹d wywo³a³ on impuls inflacyjny.

Po akcesji w wyniku wykorzystania funduszy strukturalnych, w tym szczególnie
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS), nast¹pi³ wzrost kwalifikacji zatrudnio-
nych w gospodarce. Ze œrodków tego ostatniego funduszu objêto bowiem wsparciem
ponad 1,1 mln osób. Z tej liczby oko³o 520 tys. osób stanowili pracownicy firm i oko³o
630 tys. osób. bezrobotni [16]. W przypadku tych ostatnich œrodki z EFS zosta³y
przeznaczone g³ównie na finansowanie aktywnych instrumentów walki z bezrobo-
ciem, tj. takich jak: kursy i szkolenia umo¿liwiaj¹ce nabycie, podniesienie lub zmianê
kwalifikacji i kompetencji zawodowych, sta¿e, subsydiowanie zatrudnienia, doradz-
two zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie przy zak³adaniu w³asnej
firmy. W wyniku wykorzystania œrodków z tego funduszu wielu bezrobotnych mog³o
uzyskaæ, podnieœæ lub zmieniæ kwalifikacje na zgodne z popytem na rynku pracy.
Szacuje siê, ¿e dziêki temu ponad 400 tys. bezrobotnych znalaz³o zatrudnienie [3].
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4 Przyk³adowo w sektorze budowlanym co czwarta firma mia³a trudnoœci z pozyskaniem
pracowników, a w sektorach: przetwórczym, transportowym i handlu co dziesi¹ta [1: 252].



Uzyskanie cz³onkostwa w UE przynios³o korzyœci równie¿ polskiej m³odzie¿y.
W ramach programów unijnych (np. programu Erasmus) studenci wyje¿d¿aj¹ na
kilkumiesiêczne studia za granic¹. Rocznie korzysta w Polsce z takich form kszta³ce-
nia oko³o 11–12 tys. studentów. Niezale¿nie od tego m³odzie¿ zaczê³a podejmowaæ
studia za granic¹. Przyk³adowo w Niemczech kszta³ci siê rocznie oko³o 14 tys.
Polaków [6]. Warto, jak s¹dzê, podaæ, ¿e polityka UE w zakresie edukacji zmierza do
tego, aby ka¿dy student, przynajmniej przez jeden semestr, kszta³ci³ siê za granic¹.

Obok inwestycji i eksportu czynnikiem, który w latach 2004–2008 wywar³ wp³yw
na wzrost PKB w Polsce by³ wzrost wydajnoœci pracy. W latach 2000–2003 wydaj-
noœæ pracy, mierzona jako wielkoœæ PKB wytworzona przez godzinê wykonywanej
pracy, kszta³towa³a siê w Polsce na poziomie 40,5–44% œredniej dla UE-15, a w latach
2004–2007 wzros³a z 51,1% do poziomu 59,9% œredniej dla Unii-27. Z kolei
wydajnoœæ pracy na osobê zwiêkszy³a siê z 65% w 2004 roku do 67,4% w 2007 roku
[7: 79]. Na poprawê tego wskaŸnika w du¿ej mierze wywar³a wp³yw realizacja
w latach 2004–2006 inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych, nap³yw BIZ
oraz racjonalniejsze wykorzystanie pracowników w gospodarce, a tak¿e wzrost
kwalifikacji zatrudnionych.

Po akcesji nast¹pi³a poprawa sytuacji materialnej ludnoœci w Polsce. Z³o¿y³o siê
na to szereg przyczyn. Jedn¹ z nich by³o przyspieszenie, w zwi¹zku z integracj¹ Polski
z UE, wzrostu gospodarczego, co skutkowa³o, jak wspomniano, spadkiem bezrobocia
i wzrostem zatrudnienia. Na spadek bezrobocia w Polsce wp³ynê³o równie¿ otwarcie
rynków pracy za granic¹. Dziêki temu czêœæ ludnoœci znalaz³a, jak wspomniano,
lepiej p³atn¹, ani¿eli w Polsce pracê za granic¹. Wed³ug szacunków Banku Œwiato-
wego pracuj¹cy za granic¹ przesy³aj¹ do Polski rocznie równowartoœæ 20 mld USD5.
Œrodki te powiêkszaj¹ dochody wielu pozostaj¹cych w kraju rodzin. W konsekwencji
transfery walutowych oszczêdnoœci od emigrantów sta³y siê te¿ istotnym elementem
polskiego rachunku obrotów bie¿¹cych.

Na poprawê sytuacji materialnej ludnoœci w Polsce po akcesji wp³yn¹³ równie¿
wzrost p³ac. W wyniku masowej migracji za granicê w kraju zaczê³o brakowaæ, jak
wspomniano, pracowników ró¿nych specjalnoœci. Skutkiem tego by³ wzrost p³ac nie
zawsze powi¹zany, jak wspomniano, ze wzrostem wydajnoœci pracy. W 2004 roku
przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie wynosi³o 2290 PLN, a w 2007 i 2008 roku
kszta³towa³o siê odpowiednio na poziomie: 2691 PLN i 2944 PLN [1: 52].

Kolejnym czynnikiem, który wp³yn¹³ na poprawê sytuacji materialnej ludnoœci
w Polsce by³o objêcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR) i wspólnej polityki handlowej (WPH). St¹d w latach 2004–2008 du¿¹ rolê we
wzroœcie dochodów rolników odegra³y dop³aty bezpoœrednie. Z obliczeñ ARiMR
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5 Wiêcej od Polaków przesy³aj¹ do swoich krajów emigranci z Indii, Chin, Meksyku
i Filipin. [9: 9].



wynika, ¿e w latach 2004–2008 rolnicy otrzymali z tytu³u dop³at bezpoœrednich oko³o
37 mld PLN [11: 2). Je¿eli obok dop³at bezpoœrednich uwzglêdni siê œrodki z krajo-
wego bud¿etu skierowane na wieœ to w sumie w latach 2004–2008 wieœ otrzyma³a
57,1 mld PLN [19]. W konsekwencji po akcesji systematycznie wzrasta³, podobnie
jak w innych krajach UE, udzia³ dop³at w dochodach rolników i wynosi³ on: 38,9%
w 2004 roku, a w 2008 roku 49,9%, podczas gdy przed akcesj¹ udzia³ dop³at ze
œrodków publicznych nie przekracza³ w Polsce 10% [12: 7] . Wed³ug danych Euro-
statu w 2008 roku przeciêtny dochód osoby zatrudnionej w polskim rolnictwie by³
wy¿szy o 90% od poziomu osi¹gniêtego w 2000 roku [9: 8]. Obok dop³at unijnych
wzrostowi dochodów sprzyja³a tak¿e po akcesji poprawa koniunktury w rolnictwie.
W konsekwencji zmieni³ siê na korzyœæ rolnictwa wskaŸnik relacji cen. I tak ceny
produktów rolnych, w zwi¹zku z ca³kowitym zniesieniem barier dostêpu produktów
rolno-¿ywnoœciowych na rynki UE, wzros³y o 11,4%, ceny zaœ towarów i us³ug
kupowanych przez rolników o 8,6% [5:16].

Bior¹c pod uwagê przytoczone wy¿ej liczby nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem prof.
J. Wilkina, ¿e „Po 2004 roku do rolnictwa nap³ynê³y ogromne pieni¹dze, nieporów-
nywalne z jakimkolwiek okresem w naszej historii. (...) Takiego komfortu rolnicy nie
mieli nigdy. Okaza³o siê, ¿e dostaj¹ pensjê z Unii”[20: 25). Nie mo¿na te¿ pomijaæ
faktu, ¿e wraz z wejœciem do Unii polscy rolnicy uzyskali, poczucie stabilnoœci. W UE
nie zmienia siê bowiem polityki rolnej w trakcie trwaj¹cej siedem lat perspektywy
finansowej. Dopiero w trakcie dyskusji nad za³o¿eniami kolejnej perspektywy fi-
nansowej mog¹ byæ wprowadzone zmiany w mechanizmach WPR.

Przedstawiaj¹c korzyœci wynikaj¹ce z cz³onkostwa Polski w UE nale¿y uwzglêd-
niæ tak¿e niewymierne efekty wynikaj¹cych z tego cz³onkostwa [4: 118–119]. Mo¿na
do nich zaliczyæ: wymuszone procedurami obowi¹zuj¹cymi w Unii, usprawnienie
funkcjonowania administracji, poprawê w zakresie planowanie rozwoju regional-
nego i koordynowania ró¿nych przedsiêwziêæ dotycz¹cych tego rozwoju, stabilnoœæ
finansowania dzia³añ rozwojowych czy bardziej racjonalne rozdysponowanie œrod-
ków publicznych itp. Nie mo¿na te¿ pomijaæ faktu, ¿e wykorzystanie w latach
2004–2008 œrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci przyczyni³o siê
do aktywizacji regionalnego potencja³u wytwórczego, rozwoju partnerstwa publicz-
no-prywatnego oraz nawi¹zywania wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy
regionami w Polsce oraz polskimi regionami i regionami w innych krajach Unii.

W konsekwencji pozytywnych zmian, jakie dokona³y siê w Polsce w trakcie
cz³onkostwa w UE, nast¹pi³ wzrost poparcia spo³ecznego dla idei integracji europej-
skiej. Wed³ug najnowszych badañ CBOS a¿ 80% naszych obywateli jest zadowolo-
nych z obecnoœci w UE, a tylko 9% jest z tego niezadowolonych. Tylko w nielicznych
krajach spo³eczna akceptacja cz³onkostwa w UE jest tak wysoka. W Polsce z cz³on-
kostwa w UE najbardziej zadowoleni s¹ ludzie m³odzi, wykszta³ceni i mieszkaj¹cy
w du¿ych miastach. Tymczasem na pó³ roku przed akcesj¹ tylko 50% Polaków
akceptowa³o integracjê, a prawie 30% by³o jej przeciwnych [6].
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Podsumowanie

Do przedstawionych wy¿ej liczb charakteryzuj¹cych wp³yw integracji na spój-
noœæ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ Polski z Uni¹ nale¿y podchodziæ z du¿¹ ostro¿noœci¹.
Na osi¹gniête w Polsce w latach 2004–2008 wskaŸniki makroekonomiczne wywar³y
bowiem wp³yw, jak wspomniano, obok integracji z Uni¹ tak¿e inne czynniki, w tym
m.in. procesy globalizacji, koniunktura na œwiecie, nap³yw BIZ, pomoc uzyskana
z UE w okresie przedakcesyjnym itp. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e realizowane w Polsce
od 2004 roku inwestycje przynios¹ efekty dopiero w latach nastêpnych. Podkreœliæ te¿
nale¿y, ¿e ¿aden ze stosowanych obecnie w literaturze wskaŸników nie pozwala na
wyodrêbnienie „czystego” efektu wsparcia z funduszy strukturalnych6. Pomimo tych
zastrze¿eñ mo¿na stwierdziæ, ¿e w wyniku przeznaczenia œrodków unijnych na
inwestycje nast¹pi³o w Polsce przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Ko-
misja Europejska ocenia, ¿e proces akcesyjny przyspieszy³ wzrost gospodarczy
w nowych krajach cz³onkowskich o oko³o 1,3 punktu procentowego. W konsek-
wencji przyspieszenia tempa wzrostu PKB nast¹pi³o zwiêkszenie PKB na jednego
mieszkañca z 14,0 tys. USD w 2004 roku do 16,3 tys. USD w 2008 roku [8]. St¹d przed
przyst¹pieniem Polski do Unii przeciêtne PKB na mieszkañca stanowi³o jedynie
48,9% œredniej unijnej, podczas gdy udzia³ ten w 2008 roku wzrós³ do 55,2% œredniej
unijnej. Liczby te wskazuj¹, ¿e w latach 2004–2008 nast¹pi³o zmniejszenie dyspro-
porcji w poziomie rozwoju pomiêdzy Polsk¹ a krajami UE-27.

W wyniku pomocy unijnej oraz nap³ywu BIZ nast¹pi³o unowoczeœnienie polskiej
gospodarki. Dostêp do funduszy unijnych umo¿liwi³ zwiêkszenie w wielu przedsiê-
biorstwach inwestycji, przeprowadzenie modernizacji wielu firm, poprawê produk-
tywnoœci, dostosowanie siê do standardów unijnych. Zwiêkszy³a siê tak¿e konkuren-
cyjnoœæ i innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e w latach 2004–2008 w wyniku integracji
z UE nast¹pi³o w Polsce szereg pozytywnych zmian zarówno w sferze gospodarczej,
jak i spo³ecznej. Przedstawiaj¹c jednak korzyœci z cz³onkostwa Polski w UE nale¿a-
³oby zastanowiæ siê, jakich problemów nie uda³o siê rozwi¹zaæ w latach 2004–2008?.

Pomimo ograniczenia w Polsce w latach 2004–2008 bezrobocia stopa zatrud-
nienia by³a najni¿sza w UE (z wyj¹tkiem Malty) i wynosi³a w 2008 roku 57%.
Oznacza to, ¿e w Polsce pracowa³o zaledwie 57% osób w wieku 15–64 lat, podczas
gdy w krajach skandynawskich wskaŸnik ten przekracza³ 70% (w Danii wynosi³ 77%,
w Holandii 76% w Szwecji 74,2%) [7: 281]. Problemami, których nie uda³o siê
rozwi¹zaæ w latach 2004–2008 s¹ biurokratyczne utrudnienia w rozwoju prywatnej
przedsiêbiorczoœci, bariery inwestycyjne, niekompetentnoœæ i nie¿yczliwoœæ admini-
stracji. Ponadto pomimo wykorzystania œrodków z funduszy unijnych w dalszym
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ci¹gu mamy do czynienia z niewydolnym wymiarem sprawiedliwoœci. S³abo roz-
winiêta jest te¿ w Polsce infrastruktura transportowa. Zbyt ma³o, w stosunku do
innych krajów UE, produkuje siê w Polsce energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W dal-
szym ci¹gu ni¿szy jest te¿ w Polsce, ani¿eli w krajach UE-15 procent mieszkañców
u¿ytkuj¹cych internet (w Polsce wynosi³ on w 2008 roku 52%)7.

Podobne dysproporcje wystêpuj¹ pomiêdzy Polsk¹, a bogatymi krajami UE w za-
kresie wydatków na badania i rozwój. Polska ze wskaŸnikiem 0,6% PKB pozostaje
daleko w tyle za takimi krajami jak: Szwecja, w której wydatki na badania i rozwój
stanowi¹ oko³o 3,6% PKB, Finlandia (3,5%), Austria (2,6%) i Dania 2,5% [7: 36].

Wynika st¹d, ¿e lista problemów do rozwi¹zania w nastêpnych latach jest d³uga.
Od 2007 roku realizowana jest w UE nowa perspektywa finansowa, która obejmuje
lata 2007–2013. W tych latach Polska bêdzie g³ównym beneficjentem pomocy
unijnej. W sumie w latach 2007–2013 kwota przeznaczona na finansowanie tego
rozwoju (œrodki unijne i krajowe) wyniesie oko³o 85,6 mld euro. Wykorzystanie tych
œrodków stwarza szansê dalszej poprawy w Polsce podstawowych wskaŸników
makroekonomicznych. Bior¹c jednak pod uwagê trwaj¹ce od koñca 2008 roku
spowolnienie gospodarcze w Polsce i recesjê w innych krajach trudno jest progno-
zowaæ, jak znaczne zmiany tych wskaŸników nast¹pi¹ w Polsce w latach 2007–2013
oraz o ile zmniejszy siê dystans w poziomie rozwoju gospodarczego i spo³ecznego
pomiêdzy Polsk¹, a krajami UE-15.8
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Support for Poland from general budget

of the European Union

within 2004 and 2008 and its results

Key words: the European Union, Poland, support, general budget, results

Summary

On May 1, 2004, Poland became a full member of the European Union, getting ac-
cess to the support from general budget of the EU. Since 2004 till 2008 Poland re-
ceived support from the European Union budget amounting to 26.5 billion euro. As
a result of using these funds, several positive changes have been brought about in Po-
land, both in the social and economic sphere; they include, among others, an increase
in growth rate of the GDP. Within the period 2004–2008 the economic growth in Po-
land was stimulated by the increase in domestic consumer demand, in investment and
in export. Moreover, the average income per capita has risen from about $14 thousand
in 2004 to about $16.3 thousand in 2008. Consequently, the disparity in development
level between Poland and the remaining EU countries was reduced.
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Wstêp

Na œwiecie uprawia siê ponad 130 mln hektarów roœlin zmodyfikowanych gene-
tycznie (ang. genetically modified – GM), z czego oko³o 22 mln hektarów to roœliny
o zwiêkszonej odpornoœci na szkodniki, a ponad 28 mln hektarów to roœliny typu
‘stacking’, u których jedn¹ z wprowadzonych cech jest odpornoœæ na owady [44].
Wœród komercyjnie dostêpnych upraw roœlin GM dominuj¹ roœliny rolnicze (np.
bawe³na, kukurydza, rzepak, soja). Obecnie, jedyn¹ zarejestrowan¹ roœlin¹ warzywn¹
z genem odpornoœci na roœlino¿erne stawonogi jest kukurydza cukrowa. GM ziem-
niaki i pomidory odporne na szkodniki by³y krótko dostêpne na rynku USA.

Straty w plonie, powodowane zasiedlaniem przez szkodniki roœlin warzywnych
i sadowniczych razem siêgaj¹ nawet 30% [49]. Mo¿na by je w znacznym stopniu
obni¿yæ, gdyby do uprawy w³¹czyæ roœliny o transgenicznie zmienionej odpornoœci
na szkodliwe owady [68]. Badania nad pozyskaniem ró¿nych gatunków roœlin
warzywnych (g³ównie z rodzin kapustowatych i psiankowatych) z genem/genami
odpornoœci na najbardziej uci¹¿liwe szkodniki prowadzone s¹ w wielu oœrodkach
naukowych na œwiecie [68]. W³¹czenie warzyw GM mog³oby byæ istotnym elemen-
tem Integrowanej Ochrony Warzyw, kompatybilnym z metodami stosowanymi do tej
pory. Wydaje siê jednak, ¿e zaakceptowanie przez konsumentów transgenicznych
warzyw nie bêdzie ³atwe.

Celem niniejszego przegl¹du literatury jest przedstawienie aktualnego stanu
badañ nad GM roœlinami warzywnymi, o zwiêkszonej odpornoœci na szkodniki.
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Bacillus thuringiensis jako biopestycyd

Pa³eczka turyngska – Bacillus thuringiensis (BERLINER, 1915) zosta³a zidentyfiko-
wana i opisana po raz pierwszy na pocz¹tku XX wieku. Jest bakteri¹ gram-dodatni¹,
wystêpuj¹c¹ powszechnie w glebie, na powierzchni roœlin, w pyle i kurzu magazynów
zbo¿owych. B. thuringiensis (Bt) w czasie sporulacji wytwarza owadobójcze bia³kowe
δ-endotoksyny Cry i bia³ka Cyt [42]. Bia³ka te zgodnie z ich struktur¹ i specyfik¹
dzia³ania, zosta³y sklasyfikowane od Cry1 do Cry 55 oraz wyró¿niono bia³ka Cyt 1 i Cyt 2
(tab. 1 i 2). Krystaliczne bia³ka Cry rozpuszczaj¹ siê tylko w odpowiednim pH
przewodu pokarmowego docelowego szkodnika i wi¹¿¹ siê w sposób specyficzny
z odpowiednim receptorem (tab. 1). Chocia¿ wyizolowano i sklonowano 168 ró¿nych
bia³ek Cry oraz 9 sekwencji Cyt, to tylko kilka bia³ek Cry i toksyn Cyt znalaz³o
zastosowanie jako biopreparaty lub ich geny zosta³y wprowadzone do genomu roœlin
w celu zwiêkszenia odpornoœci na szkodniki owadzie (tab. 1 i 2) [22]. Wœród bia³ek Cry
wyró¿nia siê 3 grupy o ró¿nych mechanizmach dzia³ania (3-d Cry; podobne do Mtx oraz
podobne do Bin) [24, 29]. Najliczniejsza i najlepiej poznana grupa bia³ek 3-d Cry
zbudowana jest z 3 domen. Za ich specyficznoœæ odpowiada domena II i III. Natomiast
toksyny Cyt zbudowane s¹ z pojedynczej α-β domeny.

Tabela 1. Przyk³ady specyficznego oddzia³ywania bia³ek Cry na gatunki szkodników nale¿¹ce
do ró¿nych taksonów (zmodyfikowane wg [70])

Klasa bia³ek Bt Takson Liczba gatunków
Cry 1 (B. thuringiensis subsp. kurstaki lub aizwai) motyle (Lepidoptera) 17
Cry 2 motyle (Lepidoptera) 3
Cry 3 (B. thuringiensis subsp. tenebrionis) chrz¹szcze (Coleoptera) 4
Cry 4 (B. thuringiensis subsp. israelensis) muchówki (Diptera) 2
Cry 5 nicienie (Nematoda) 2
Cry 5 chrz¹szcze (Coleoptera) 1
Cry 6 nicienie (Nematoda) 2
Cry 7 chrz¹szcze (Coleoptera) 2
Cry 8 chrz¹szcze (Coleoptera) 2
Cry 9 (B. thuringiensis subsp. tolworthi) motyle (Lepidoptera) 2
Cry 10 (B. thuringiensis subsp. israelensis) muchówki (Diptera) 1
Cry 11 (subsp. israelensis) muchówki (Diptera) 2
Cry 12 nicienie (Nematoda) 1
Cry 13 nicienie (Nematoda) 1
Cry 14 chrz¹szcze (Coleoptera) 1
Cry 15 motyle (Lepidoptera) 1

Preparaty biologiczne zawieraj¹ce Bt wykorzystuje siê najczêœciej do zwalczania
uci¹¿liwych gatunków g¹sienic wystêpuj¹cych w lasach oraz uprawach roœlin rolni-
czych i warzywnych (tab. 2). Preparaty te stosowane w postaci oprysku maj¹ wiele
zalet (np. s¹ ca³kowicie biodegradowalne i nie s¹ toksyczne dla ssaków), ale maj¹ te¿
wiele ograniczeñ. Ulegaj¹ szybkiemu rozk³adowi na œwietle i wykazuj¹ dzia³anie
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Tabela 2. Przyk³ady szczepów bakterii, których toksyny znalaz³y zastosowanie do zwalczania
szkodników owadzich (zmodyfikowane wg [70])

Szczep bakterii Toksyna Oddzia³uje na

B. thuringiensis subsp. kurstaki Cry1A
Cry2A

g¹sienice motyli ¿eruj¹ce na liœciach kukurydzy,
warzyw, bawe³ny, drzew liœciastych i iglastych

B. thuringiensis subsp. aizawai Cry1A
Cry1B
Cry1C
Cry1D

g¹sienice motyli produktów magazynowych

B. thuringiensis subsp. san diego
B. thuringiensis subsp. tenebrionis

Cry3 chrz¹szcze np. stonka ziemniaczana

B. thuringiensis subsp. israelensis Cry4
Cry10
Cry11
Cyt

owady z rzêdu muchówki – komary (Aedes
aegypti, Simulium damnosum, Anopheles sp.)
i meszki

tylko w stosunku do okreœlonych szkodników. Geny koduj¹ce syntezê bia³ek Cry
sklasyfikowano w grupach, zgodnie z ich specyficznym oddzia³ywaniem na motyle
(Insecta: Lepidoptera), chrz¹szcze (Insecta: Coleoptera), muchówki (Insecta: Diptera)
i nicienie (Aschelminthes: Nematoda) (tab. 1 i 2). Chociaz do tej pory nie dowiedziono
negatywnego oddzia³ywania bia³ek Cry na owady z rzêdu Hemiptera, to ostatnie
badania wskazuj¹, ¿e mszyca grochowa (Acyrthosiphon pisum HARRIS, Hemiptera,
Aphidoidea) karmiona sztuczn¹ diet¹ zawieraj¹c¹ bia³ka Cry3A, Cry4Aa, Cry11Aa
i Cry1Ab w zró¿nicowany sposób reaguje na te toksyny [59].

Mechanizm oddzia³ywania bia³ka Cry na owady

Proces trawienia bia³ek w przewodzie pokarmowym owadów zachodzi pod
kontrol¹ proteaz. Opisano dwa modele oddzia³ywania toksyn Cry w przewodzie
pokarmowym szkodnika [71]. Pierwszy z nich dotyczy bia³ek 3d-Cry (ang. pore for-
mation model) i jest procesem wieloetapowym. Krystaliczna protoksyna (70–130
kDa) po przedostaniu siê do przewodu pokarmowego szkodnika (zasadowe pH,
warunki redukuj¹ce) ulega rozpuszczeniu. Proteazy szkodnika odcinaj¹ koñce
N- i C- protoksyny i powstaje aktywny monomer (60 kDa), który wi¹¿e siê z pierwot-
nym receptorem (np. bia³kiem podobnym do kadheryny (ang. cadherin-like protein)
na powierzchni epitelium przewodu pokarmowego. Taki kompleks poddawany jest
dalszemu oddzia³ywaniu innych proteaz. Te usuwaj¹ domenê I dziêki czemu bia³ko
przybiera formê oligomeru, wykazuj¹cego powinowactwo do wtórnych receptorów
(np. bia³ko GPI), co inicjuje powstanie porów w b³onach komórek wyœcielaj¹cych
jelito, szok osmotyczny i w koñcu œmieræ owada.

Model alternatywny pokazuje, ¿e toksycznoœæ bia³ka Cry zale¿y od aktywacji
szlaku kaskady sygna³owej zale¿nej od Mg2+. Do jej uruchomienia niezbêdna jest
interakcja monomerycznej toksyny 3d-Cry z pierwotnym receptorem – bia³kiem
podobnym do kadheryny. Po³¹czenie to aktywuje bia³ko G (ang. guanine nucleo-
tide-binding protein), które z kolei doprowadza do aktywacji cyklazy adenylylowej
(ang. adenylyl cyclase, AC) odpowiedzialnej za powstawanie cAMP aktywuj¹cego
kinazê A (ang. protein kinase A, PKA). Kinaza A nadzoruje szlak koñcz¹cy siê
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œmierci¹ komórki. W tym modelu, przyjmuje siê, ¿e œmieræ komórek przewodu
pokarmowego owada nastêpuje albo bez koniecznoœci poœrednictwa oligomerów
formuj¹cych pory, albo z udzia³em receptorów innych ni¿ GPI [79, 80]. Sugeruje siê
[71], ¿e tylko wtedy, gdy stê¿enie bia³ka Cry jest wysokie œmieræ owada, nastêpuje
poprzez formowanie porów w b³onie komórkowej jelita. Natomiast, gdy stê¿enie
bia³ka Cry jest relatywnie niskie w komórkach jelita dochodzi do niekorzystnych
zmian, które jednak nie prowadz¹ do œmierci owada.

Bia³ko Cry – Ÿród³o odpornoœci roœlin warzywnych
na szkodniki owadzie

Najczêœciej roœliny transformowane poprzez wprowadzenie genu cry do genomu
j¹drowego wykazuj¹ syntezê bia³ka Cry na poziomie 0,1–0,6% w stosunku do
ca³kowitego bia³ka rozpuszczalnego [66]. Zwiêkszenie poziomu bia³ka Cry w GM
roœlinach jest mo¿liwe jeœli gen cry wprowadzony zostanie do genomu chloroplasto-
wego. Równoczeœnie, ekspresja genu cry ograniczona zostanie do tkanek zielonych.
Poniewa¿ py³ek wiêkszoœci roœlin nie zawiera chloroplastów to zabieg taki redukuje
potencjalne zagro¿enie wynikaj¹ce z przep³ywu transgenu do œrodowiska.

Wykazano, ¿e ekspresja genu cry3Aa w roœlinach ziemniaka (Solanum tuberosum

L.) zapewnia ochronê przeciwko stonce ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata

SAY, Coleoptera: Chrysomelidae) [41]. Ziemniak Bt wprowadzono na rynek w 1995
roku i obserwacje zebrane do roku 2001 dowiod³y, ¿e gen ten skutecznie ochrania
uprawê przed stonk¹. Z kolei produkty genów Bt cry1Ia1 oraz cry1Ac okaza³y siê
skuteczne przeciwko innemu szkodnikowi ziemniaka – skoœnikowi ziemniaczakowi
(Phthorimaea operculella ZELLER, Lepidoptera: Gelechiidae) [23, 27]. Do ziemniaka
zosta³y te¿ wprowadzone geny koduj¹ce równoczeœnie dwie toksyny: Cry1Ab oraz
Cry3A, co zwiêkszy³o odpornoœæ transgenicznych roœlin zarówno na skoœnika ziem-
niaczaka jak i stonkê ziemniaczan¹ [58].

Pomidor zwyczajny (Solanum lycopersicum L. syn. Lycopersicon esculentum

MILL.) z ekspresj¹ genu cry1Ab, cry1Ac, cry1C lub cry1A wykazywa³ odpornoœæ na
g¹sienice motyli Actebia fennica TAUSCHER (Lepidoptera: Noctuidae) [56], s³onecz-
nicy orê¿ówki (Helicoverpa virescens BODDIE, Lepidoptera: Noctuidae) i zawisaka
tytoniowego (Manduca sexta L. Lepidoptera: Sphingidae) [74].

W roœlinach broku³a (Brassica cretica subsp. botrytis L.), produkty genów cry1C

i cry1B okaza³y siê efektywne przeciwko tantnisiowi krzy¿owiaczkowi (Plutella

xylostella L., Lepidoptera: Plutellidae) [81, 82]. Trwaj¹ badania laboratoryjne nad
efektywnoœci¹ ekspresji genu cry1c u roœlin kapusty i kalafiora nie tylko przeciwko
tantnisiowi, ale i g¹sienicom innych motyli (Lepidoptera) (Pieris rapae L., P. bras-

sicae, Crocidolomia binotalis ZELLER, Hellula undalis FABRICIUS) [68].
Obecnie, prowadzone s¹ badania nad uzyskaniem odpornoœci Bt u ober¿yny

(Solanum melongena L.) i innych roœlin warzywnych z rodziny kapustowate (Bras-

sicaceae), odpowiednio na g¹sienice motyla – Leucinodes orbonalis L. (Lepidoptera:
Pyralidae) i tantnisia krzy¿owiaczka [68]. Inne przyk³ady modyfikacji roœlin wa-
rzywnych z udzia³em genów cry podano w tabeli 3.
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Tabela 3. Przyk³ady odpornoœci roœlin warzywnych z ekspresj¹ genu Bt (bia³ko Cry) na
docelowe gatunki szkodliwych owadów

Gatunek roœliny warzywnej Bia³ko Cry Gatunek owada Literatura

B. oleracea var. capitata Cry1Ac
Cry1Ac + Cry1C

P. xylotella [13]
[53]

L. esculentum Cry1Ac
Cry1Ab
Cry1C
Cry1A

A. fennica
H. virescens
M. sexta

[56]
[74]

S. melongena Cry 3A
Cry3B

L. decemlineata [46; 2; 17]

S. tuberosum Cry1Ab
Cry1Ac

Cry3A
Cry1Ab

Cry1Aa
Cry1Ac

P. operculella
E. lignosellus
L. decemlineata
L. decemlineata
L. decemlineata
P. operculella
O. nubilalis
P. operculella
O. nubilalis

[30; 45]
[57; 69]
[69; 45]
[58]
[15]

[32]

Jedynym komercyjnie dostêpnym warzywem GM jest obecnie kukurydza cukro-
wa (Zea mays convar. saccharata var. rugowa) z ekspresj¹ genu cry1Ab (Bt11) [68].
Kukurydza ta jest w 100% odporna na omacnicê prosowiankê (Ostrinia nubilalis

HÜBNER, Lepidoptera: Pyralidae) oraz w 97% na g¹sienice dwóch innych motyli –
Spodoptera frugiperda SMITH i Helicoverpa zea BODDIE. Ponadto dowiedziono, ¿e
wprowadzenie jej do œrodowiska nie zagra¿a wrogom naturalnym, takim jak biedron-
ki (Coleomegilla maculata DEGEER, Harmonia axyridis PALLAS) i dziuba³ki (Orius

insidiosus SAY). Prowadzone s¹ badania nad zwiêkszeniem efektywnoœci kukurydzy
cukrowej w stosunku do du¿ych liczebnie populacji S. frugiperda i H. zea poprzez
transformacjê z udzia³em dwóch genów cry1Ab i vip3A (ang. Vegetative insecticidal
proteins ) równoczeœnie [62].

Przedmiotem zainteresowania wielu badaczy jest opracowanie technologii po-
zwalaj¹cych na ekspresjê genu koduj¹cego owadobójcze toksyny Bt w okreœlonej
tkance i w okreœlonym czasie [31]. W tym celu badana jest efektywnoœæ tkanko-
wo-specyficznych promotorów. Cao i in. [13] oraz Bates i in. [3] wskazuj¹ na
mo¿liwoœæ zwiêkszenia odpornoœci roœlin broku³a z ekspresj¹ genu cry1Ab poprzez
u¿ycie promotorów PR-1a indukowanych okreœlonym zwi¹zkiem chemicznym lub
mechanicznym uszkodzeniem. Dowiedziono te¿, ¿e ziemniaki z ekspresj¹ genu
cry1Ac9 i cry9Aa2 wykazuj¹ zwiêkszon¹ odpornoœæ na skoœnika ziemniaczaka, o ile
geny zostan¹ wprowadzone pod kontrol¹ promotora Lhca3 indukowanego przez
œwiat³o [52]. Udowodniono te¿, ¿e u¿ycie genu hybrydowego SN19 nadaje trans-
genicznym roœlinom ziemniaka odpornoœæ zarówno na larwy jak i doros³e stonki
ziemniaczanej oraz skoœnika ziemniaczaka i omacnicy prosowianki [55].
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Geny z roœlin wy¿szych
– Ÿród³o odpornoœci roœlin warzywnych na owady

Inhibitory enzymów trawiennych owadów

Inhibitory proteaz serynowych. Inhibitory proteaz (IP) to najczêœciej poli-
peptydy lub pojedyncze ³añcuchy bia³kowe kodowane przez pojedyncze geny. IP
naturalnie wystêpuj¹ w wielu roœlinach z rodziny Solanaceae, np. pomidorach,
ziemniakach, czy tytoniu oraz u wielu gatunków roœlin str¹czkowych. IP czêsto
stanowi¹ naturalny element obrony roœlin przed fitofagami, bowiem mog¹ hamowaæ
aktywnoœæ proteaz serynowych (trypsyny, chymotrypsyny) wystêpuj¹cych w prze-
wodzie pokarmowym owada [63]. Synteza IPmo¿e byæ równie¿ indukowana poprzez
mechaniczne uszkodzenia roœlin .Wiadomo, ¿e s¹ to inhibitory kompetycyjne, które
wi¹¿¹ siê tylko z okreœlonym miejscem okreœlonej proteazy i ich aktywnoœæ jest
wysoce specyficzna [33, 63].

Proteazy trawienne zlokalizowane w jelicie œrodkowym owada s¹ podstawowymi
enzymami rozk³adaj¹cymi bia³ka do aminokwasów, sk³adników od¿ywczych wyko-
rzystywanych do prawid³owego wzrostu i rozwoju owada. Ró¿ne proteazy dominuj¹
u ró¿nych gatunków [63]. U larw z rzêdu motyle dominuj¹ proteazy seryny. Natomiast
w przewodzie pokarmowym larw z rzêdu chrz¹szcze dominuj¹ cystatyny i proteazy
asparaginy [18, 73]. Wprowadzenie genów IP pod kontrol¹ sprawnych promotorów
by³oby skuteczn¹ strategi¹ zwiêkszania poziomu odpornoœci roœlin warzywnych na
szkodniki owadzie [63].

Badania wykaza³y, ¿e roœliny zaatakowane przez owady gromadz¹ IP w wysokich
stê¿eniach. Stwierdzono [63], ¿e zaatakowana roœlina osi¹ga maksymalny poziom IP
po 24–48 godz. od momentu ataku szkodnika o gryz¹cym aparacie gêbowym [48].
Obecnoœæ IP w pobranym przez szkodnika pokarmie roœlinnym doprowadza do
zahamowania aktywnoœci proteaz, co z kolei skutkuje szybk¹ akumulacj¹ niestrawio-
nego bia³ka. Konsekwencj¹ obecnoœci nadmiaru niestrawionego pokarmu w przewo-
dzie pokarmowym s¹ zaburzenia wzrostu larw lub doros³ych owadów [63]. Toksycz-
noœæ IPjest jednak bardzo zmienna, co t³umaczy siê adaptacj¹ szkodnika do diety [12].
Najbardziej aktywnym IP, jaki zosta³ scharakteryzowany do tej pory, jest inhibitor
trypsyny (CpTi) z fasolnika (Vigna unguiculata L.). Obecnoœæ genu CpTi u roœlin
warzywnych (np. sa³aty, ziemniaka i pomidora) spowodowa³o ograniczenie wzrostu
i rozwoju g¹sienic b³yszczki jarzynówki (Autographa gamma L. Lepidoptera: Noctu-

idae) i stonki ziemniaczanej [5, 10, 47].
Do roœlin pomidora, metod¹ wektorow¹ (przy u¿yciu A. tumefaciens) wprowa-

dzono gen koduj¹cy IP-II pod promotorem StLS1 z ziemniaka [72] oraz gen inhibitora
karboksypeptydazy PCI pod promotorem rbcs1A z rzodkiewnika pospolitego (Arabi-

dopsis thaliana L.) [11]. Transgeniczne roœliny pomidora gromadzi³y znaczne iloœci
inhibitorów dziêki obecnoœci promotorów o dzia³aniu wzmacniaj¹cym. Poziom
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bia³ek karboksypeptydazy PCI zosta³ oszacowany na oko³o 1,4% w stosunku do
ca³kowitej zawartoœci bia³ek rozpuszczalnych [1]. W dalszej czêœci badañ spraw-
dzano, czy w efekcie ekspresji dwóch ró¿nych transgenów IP w roœlinach pomidora
dochodzi do skutecznej ochrony przed szkodnikami, takimi jak: g¹sienice Heliothis

zea BODDIE (Lepidoptera: Noctuidae), g¹sienice piêtnówki (Mythimna obsoleta

HÜBNER, Lepidoptera: Noctuidae) i miniarka ciep³olubka (Liriomyza trifolii BURGESS,
Diptera: Agromyzidae). Wykazano, ¿e jeœli te szkodniki karmione by³y liœæmi z roœlin
transgenicznych to ich œmiertelnoœæ siêga³a œrednio 30%. Natomiast larwy karmione
liœæmi roœlin kontrolnych wykaza³y œmiertelnoœæ na poziomie œrednio 14%. Stwier-
dzono te¿, ¿e larwy ¿eruj¹ce na liœciach roœlin transgenicznych pobiera³y œr. o 40%
mniej pokarmu ni¿ larwy ¿eruj¹ce na liœciach kontrolnych [1].

Inhibitory proteaz cysteinowych. Proteazy cysteinowe (syn. cystatyny) wystê-
puj¹ w jelicie œrodkowym pluskwiaków (Hemiptera) i chrz¹szczy (Coleoptera),
w którym pH jest œrednio kwaœne, co sprzyja optymalnej ich aktywnoœci. Proteazy
cysteinowe s¹ g³ównym typem proteaz trawiennych w jelicie stonki ziemniaczanej.
W œwiecie roœlin inhibitory cystatyn wystêpuj¹ m.in. u ananasa, ziemniaka, fasolnika
i pomidora. Najlepiej poznanym inhibitorem proteazy cysteinowej jest oryzocysta-
tyna (OC-1). Inhibitor ten zosta³ zidentyfikowany u ry¿u i gen odpowiedzialny za jego
syntezê wyizolowano i wprowadzono do kilku roœlin, miêdzy innymi do ziemniaka
i ober¿yny [8, 9]. Wyprowadzono kilka linii ziemniaka, które ró¿ni³y siê poziomem
ekspresji genu OC-1. Najwy¿szy poziomem ekspresji waha³ siê od 0,3 do 0,5%
w stosunku do ca³kowitej zawartoœci bia³ek rozpuszczalnych, co powodowa³o 50%
œmiertelnoœæ larw stonki ziemniaczanej [8, 9].

Gen OC-1 zosta³ równie¿ wprowadzony do ober¿yny z u¿yciem wektora pOZC6

(zawieraj¹cego regiony kodowania oryzacystatyny, β-glukoronidazy i fosfotrans-
ferazy neomycyny II) [64]. Stwierdzono, ¿e OC-1 w ober¿ynie negatywnie oddzia³uje
na ¿erowanie, wzrost i rozwój dwóch gatunków mszyc: mszycy brzoskwiniowej
(Myzus persicae SULZ., Hemiptera: Aphididae) i mszycy ziemniaczanej smugowej
(Macrosiphum euphorbiae THOMAS, Hemiptera: Aphididae). Badania histologiczne
przewodu pokarmowego obu gatunków mszyc wykaza³y, ¿e OC-1 wi¹za³a siê z pro-
teazami tych pluskwiaków [60, 61]. W efekcie ¿erowania na GM ober¿ynie ograni-
czone zosta³o tempo wzrostu obu szkodników, jednak mszyca ziemniaczana smugo-
wa by³a bardziej wra¿liwa ni¿ mszyca brzoskwiniowa na obecnoœæ inhibitora w po-
karmie. Dodatkowo, na GM roœlinach odnotowano mniej doros³ych osobników
mszycy ziemniaczanej smugowej ni¿ mszycy brzoskwiniowej.

Pomimo ¿e dok³adny mechanizm dzia³ania OC-1 nie jest jeszcze w pe³ni poznany,
to wiadomo, ¿e od¿ywianie owadów o k³ujaco-ss¹cych aparatach gêbowych pokarmem
zawieraj¹cym OC-1 skutkuje opóŸnieniem ich wzrostu i rozwoju oraz zmniejszeniem
p³odnoœci, a w skrajnych przypadkach zwiêkszona zostaje ich œmiertelnoœæ [64].
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Inhibitory -amylaz. Amylazy nale¿¹ do grupy enzymów hydrolitycznych
rozk³adaj¹cych skrobiê i inne wielocukry. Inhibitory α-amylazy to druga grupa
inhibitorów enzymów trawiennych owadów u¿ywana obecnie do modyfikowania
roœlin warzywnych. Podobnie jak IPs¹ to bia³ka szeroko rozpowszechnione w œwiecie
roœlin. Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris L.) zawiera dwa inhibitory α-amylazy,
oznaczane symbolami αAI-1 i αAI-2. Sekwencja aminokwasów tych inhibitorów jest
w 78% identyczna, ale ró¿ni¹ siê specyficznoœci¹ wobec amylaz owadów [54]. Inhibi-
tory amylaz wprowadzone metodami in¿ynierii genetycznej do roœlin uprawnych
powoduj¹ zwiêkszenie odpornoœci w stosunku do owadów z rzêdu Chrz¹szcze. Do
genomu p³a¿ewnicy chiñskiej (Vigna angularis L.) wprowadzono gen AI-1, przez co
transgeniczne roœliny uzyska³y odpornoœæ na str¹kowca czteroplamego (Calloso-

bruchus maculatus FABRICIUS, Coleoptera: Chrysomelidae) [43, 67].
Przeprowadzono badania, maj¹ce na celu ocenê linii transgenicznego grochu

zwyczajnego (Pisum sativum L.) pod wzglêdem odpornoœci na najbardziej uci¹¿liwe
szkodniki. Do grochu zosta³ wprowadzony plazmid binarny pKSB AI-1, który zawie-
ra³ gen AI-1 pochodz¹cy z fasoli, pod promotorem genu syntazy fytohemaglutyniny
z fasoli zwyczajnej. Wykazano, ¿e poziom inhibitora α-amylazy w transgenicznych
nasionach grochu by³ stabilny i wynosi³ oko³o 3% w stosunku do ca³kowitej zawar-
toœci bia³ek rozpuszczalnych. Stwierdzono, ¿e œmiertelnoœæ str¹kowca grochowego
(Bruchus pisorum L., Coleoptera: Chrysomelidae) ¿eruj¹cego na nasionach transge-
nicznego grochu waha³a siê od 93 do 98%, podczas gdy œmiertelnoœæ larw chrz¹szcza
na nasionach roœlin kontrolnych wynosi³a tylko 2%. Larwy zamiera³y ju¿ we wczes-
nym etapie rozwoju [65]. Okaza³o siê te¿, ¿e obecnoœæ w roœlinach grochu genu AI-1

skutkuje zwiêkszeniem odpornoœci na str¹kowca w warunkach polowych [51]. Auto-
rzy uwa¿aj¹, ¿e wysoki stopieñ odpornoœci grochu na chrz¹szcze wynika³ z oddzia³y-
wania inhibitora αAI-1 na amylazê jelita œrodkowego str¹kowców w bardzo szerokim
spektrum pH (4,5–6,5). Interesuj¹ce wydaje siê, ¿e inhibitor ten mo¿e te¿ funkcjo-
nowaæ jako lektyna.

Do genomu roœlin grochu wprowadzono tak¿e gen Al-2 koduj¹cy inhibitor
α-amylazy II. Transformacji dokonano równie¿ przy u¿yciu A. tumefaciens, wpro-
wadzaj¹c wektor binarny KSB AI2 zawieraj¹cy gen AI-2 pochodz¹cy z fasoli.
Chocia¿ transgeniczne roœliny charakteryzowa³ wysoki i stabilny poziom ekspresji
α-amylazy II [26, 54], to by³y one mniej efektywne w oddzia³ywaniu na str¹kowca
grochowego ni¿ roœliny z ekspresj¹ genu AI-1. Aktywnoœæ α-amylazy owada
ograniczona zosta³a tylko w 40% i tylko w w¹skim zakresie pH (4,0–4,5). Niemniej
jednak, inhibitor ten mia³ wp³yw na podniesienie odpornoœci transgenicznych roœlin
grochu na str¹kowce poprzez opóŸnianie rozwoju larw, a nie zwiêkszanie ich
œmiertelnoœci [54]. Inne przyk³ady modyfikacji roœlin warzywnych z u¿yciem IP
przedstawiono w tabeli 4.

112 E. Grabczyñska, M. Kie³kiewicz



Tabela 4. Przyk³ady odpornoœci roœlin warzywnych z ekspresj¹ genów z roœlin wy¿szych na
docelowe gatunki szkodliwych owadów

Inhibitor /wystêpowanie Gatunek roœliny GM Gatunek owada Literatura

α-AI-1 / P. vulgaris

α-AI-1 / P. vulgaris
α-AI-2 / P. vulgaris

V. angularis

P. sativum
P. sativum

C. maculatus
C. chinensis
B. pisorum
B. pisorum

[67; 43]

[65; 51]
[54; 26]

CpTi / Ipomea batatas
CpTi / V. unguiculata

B. oleracea
S. tuberosum

B. oleracea

S. litura
P. xylotella
L. oleracea
P. rapae

[25]
[78]
[37]
[34]

OC-1 / O. sativa
IP / Nicotiana alata
SaPIN2a / Solanum sp.

S. tuberosum
P. sativum
Lactuca sativa

L. decemlineata
P. xylotella

[50]
[16]
[77]

GNA / G. nivalis S. tuberosum M. persicae [7]

Lektyny – Ÿród³o odpornoœci roœlin warzywnych na owady

Lektyny to bia³ka ³atwo wi¹¿¹ce siê z resztami cukrowymi glikoprotein, gliko-
lipidów i polisacharydów [40]. Wystêpuj¹ u roœlin, zwierz¹t i mikroorganizmów.
Klasyfikacja ich opiera siê na specyficznoœci wi¹zania reszty cukrowej. Wyodrêbniono
dwie grupy lektyn – te, które wi¹¿¹ siê z mannoz¹ i te, które wi¹¿¹ siê z N-acetyl-glu-
kozamin¹. Lektyny s¹ odporne na dzia³anie proteaz [75]. Mechanizm ich dzia³ania
polega na ³¹czeniu siê z cukrowcami przewodu pokarmowego roœlino¿ercy, przez co
zahamowana jest absorpcja sk³adników pokarmowych z przyjmowanego pokarmu
roœlinnego. Badania wykaza³y, ¿e wi¹zanie lektyn z receptorem glikoproteinowym
prowadzi do podra¿nienia jelita i ograniczenia trawienia, co hamuj¹co wp³ywa na
wzrost, a z czasem powoduje œmieræ owada [75]. Wiele lektyn wywo³uje antybiotyczny
efekt w stosunku do owadów z rzêdu chrz¹szcze, pluskwiaki równoskrzyd³e czy motyle
[7, 36]. Wyniki badañ Chakraborti i in. [14] dowodz¹, ¿e ekspresja genu ASAL (ang.
Allium sativum leaf agglutinin) – odpowiedzialnego za biosyntezê lektyny wi¹¿¹cej siê
z mannoz¹ – pod kontrol¹ floemowo specyficznego promotora rolC w roœlinach
ró¿nych linii ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum L.) waha³a siê od 0,08 do 0,38%
w stosunku do ca³kowitego bia³ka rozpuszczalnego. W stosunku do kontroli, roœliny
GM pokolenia T1 by³y znacznie odporniejsze na mszycê lucernowo-grochodrzewow¹
(Aphis craccivora KOCH) ¿eruj¹c¹ w obrêbie floemu. Jej prze¿ywalnoœæ obni¿y³a siê od
11 do 26%, a p³odnoœæ by³a mniejsza od 22 do 42%.

Wiêkszoœæ lektyn jest toksyczna dla ssaków. Lektyna ze œnie¿yczki przebiœniegu
(Galanthus nivalis L.) (GNA ang. Galanthus nivalis agglutinin) nie wykazuje tok-
sycznoœci wobec ssaków i dlatego sta³a siê przedmiotem szerszego zainteresowania
wielu badaczy [75].

Gen koduj¹cy GNA pod promotorem CaMV35S wprowadzono do genomu ziem-
niaka. Poziom ekspresji GNA w liœciach transgenicznych ziemniaków by³ stabilny
i stanowi³ 0,3–0,4% w stosunku do poziomu ca³kowitego bia³ka rozpuszczalnego
[28]. W testach oceniaj¹cych odpornoœæ roœlin transgenicznych na dwa gatunki
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mszyc: mszycê brzoskwiniow¹ i mszycê ziemniaczan¹ (Aulacorthum solani

KALTENBACH, Hemiptera: Aphididae) stwierdzono zmniejszenie p³odnoœci samic
o 65% i spadek ich prze¿ywalnoœci o 10%. Nie by³y to jednak jedyne negatywne
skutki obecnoœci GNA. W stosunku do kontroli tempo przyrostu masy cia³a stadiów
rozwojowych mszyc by³o ograniczone o 40%. Podobnie Birch i in. [7] wykazali
zwiêkszenie odpornoœci ziemniaków z ekspresj¹ genu GNA na mszycê brzoskwi-
niow¹. Autorzy przeprowadzili te¿ badania laboratoryjne nad wp³ywem ziemniaków
z ekspresj¹ genu GNA na wroga naturalnego mszycy brzoskwiniowej – biedronkê
dwukropkê (Adalia bipunctata L., Coleoptera: Coccinellidae). P³odnoœæ i prze¿ywal-
noœæ biedronki by³a znacznie ograniczona, je¿eli przez 3 tygodnie od¿ywia³a siê
mszycami z roœlin transgenicznych. Po przeniesieniu na roœliny nietransgeniczne
zarówno p³odnoœæ jak i prze¿ywalnoœæ drapie¿cy wróci³y do normy [20, 21]. Lektyna
ze œnie¿yczki wydaje siê jeszcze bardziej interesuj¹ca od momentu, gdy nie stwier-
dzono negatywnych skutków obecnoœci GNA w ciele mszyc dla oœca mszycowego
(Aphelinus abdominalis DALMAN, Hymenoptera: Aphelinidae), wroga naturalnego
tych pluskwiaków. Parazytoidy wydala³y lektynê, a nie kumulowa³y jej w ciele [19,
29]. Ziemniaki transformowano te¿ za pomoc¹ kilku genów równoczeœnie – inhibi-
tora α-amylazy, inhibitora chitynazy z grochu i GNA, co skutkowa³o zwiêkszeniem
odpornoœci na mszycê brzoskwiniow¹ [36].

Niedawno, gen GNA zosta³ wprowadzony równie¿ do genomu roœlin pomidora
[76]. Podobnie jak w przypadku transformacji roœlin ziemniaka do tego celu zosta³
u¿yty wektor A. tumefaciens, a gen wprowadzono pod kontrol¹ promotora CaMV35S.
Badano wp³yw transgenicznych pomidorów z ekspresj¹ genu GNA na piêtnówkê
brukiewkê (Lacanobia oleracea L., Lepidoptera: Noctuidae). Odnotowano zmniej-
szenie o 50% masy cia³a g¹sienic, wy¿sz¹ ich œmiertelnoœæ oraz znacz¹ce ogranicze-
nie stopnia uszkodzenia liœci przez larwy. Nie stwierdzono negatywnych skutków
oddzia³ywania GNA na b³onkówkê Eulophus pennicornis NEES – wroga naturalnego
piêtnówek [4, 6]. Ostatnie laboratoryjne badania Fitches i in. [35] wykazuj¹, ¿e jeœli
do N-koñca lektyny GNA do³¹czy siê chitynazê pochodz¹c¹ z g¹sienic piêtnówki
brukiewki, to zrekombinowane bia³ko wywo³uje ograniczenie wzrostu larw i pobiera-
nia pokarmu zawieraj¹cego lektynê nawet o 60%. Wczeœniej, Gatehouse i in. [38]
wykaza³a, ¿e konstytutywna ekspresja lektyny – konkanawaliny A w ziemniakach
redukuje p³odnoœæ mszycy brzoskwiniowej i ogranicza uszkodzenia liœci przez g¹sie-
nice L. oleracea, ale nie ma wp³ywu na ich prze¿ywalnoœæ. W ocenie autorów, lektyny
mog¹ byæ bardzo skuteczne przeciwko szkodnikom o aparatach k³uj¹co-ss¹cych,
niewra¿liwych na toksynê cry.

Trwaj¹ badania, których przedmiotem jest poszukiwanie nowych genów odpor-
noœci na owady oraz te, które maj¹ na celu zast¹pienie promotora CaMV35S promoto-
rami indukcyjnymi, które bêd¹ wykazywa³y wiêksz¹ specyfikê dzia³ania i uzale¿nia³y
biosyntezy toksycznych bia³ek od obecnoœci okreœlonych induktorów [39, 62].
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Podsumowanie

W przegl¹dzie literatury przedstawiono najwa¿niejsze kierunki badañ nad pozys-
kiwaniem GM roœlin warzywnych odpornych na szkodniki. Opisano ró¿ne techno-
logie prowadz¹ce do pozyskania GM warzyw oraz w kilku przypadkach podano
ocenê ich oddzia³ywania na œrodowisko (faunê po¿yteczn¹). Z przedstawionych
danych wynika, ¿e komercjalizacja GM warzyw mog³aby znacznie wspomóc ich
ochronê przed szkodnikami, których ¿erowanie doprowadza do znacznych strat
plonu. Zanim jednak roœliny warzywne GM znajd¹ siê w uprawie powinny zostaæ
poddane wszechstronnej i rzetelnej ocenie dotycz¹cej ich oddzia³ywania na œrodo-
wisko i zdrowie konsumenta.
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Summary

Worldwide, the yield of vegetable crops has been substantially reduced by herbiv-
orous insects. Nowadays, the insecticides are applied to control pests affecting vegeta-
bles. The insertion of Bacillus thuringiensis (Bt) gene into vegetables can provide al-
ternative method for chemical insect control. For many years, the studies on effective-
ness of GM-vegetables (broccoli, cabbage, cauliflower, mustards, pea, aubergine, cel-
ery, potato, tomato etc.) against the targeted, key pest were carried out. To modify the
vegetable plants, Bt genes encoding for Cry proteins that control insect pests were
used. However, plant–derived genes encoding for inhibitors of serine proteases
(trypsin, chymotrypsin) and lectins were also studied. In most cases, the vegetables
transformed with genes from higher plants were not as effective in reduction of insect
performance or population density as the Bt crops did.
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Wstêp

Wysoka wartoœæ od¿ywcza, walory smakowe i lecznicze czyni¹ orzechy laskowe
i w³oskie jednymi z najbardziej poszukiwanych owoców do spo¿ywania w stanie
surowym i do stosowania w formie ró¿nego rodzaju dodatków do artyku³ów spo¿yw-
czych. Orzechy stanowi¹ poszukiwany surowiec dla przemys³u cukierniczego, pie-
karniczego, farmaceutycznego i spirytusowego. Œwiatowa produkcja orzechów w³os-
kich kszta³tuje siê na poziomie 1700 tys. ton, a g³ównymi producentami owoców s¹
Chiny, USA, Turcja i Iran. W Polsce drzewa tego gatunku uprawiane s¹ od kilkuset lat,
g³ównie amatorsko w po³udniowo-wschodniej i po³udniowej czêœci kraju oraz na
Pomorzu Zachodnim. W ostatnich latach zainteresowanie produkcj¹ orzecha w³os-
kiego w Polsce wzrasta, o czym œwiadczy systematyczne zwiêkszanie powierzchni
pod nasadzenia drzew tego gatunku (od 6,3 tys. ha w 2006 r. do 15,3 tys. ha w 2009 r.).
Szacuje siê, ¿e w naszym kraju rocznie uzyskuje siê ok. 11–12 tys. ton owoców [dane:
FAOSTAT, http://faostat.fao.org/].

Œwiatowa produkcja orzechów laskowych siêga 1000–1100 tys. ton, a ich g³ów-
nymi dostawcami na rynku s¹ Turcja, W³ochy i USA. W Polsce upraw¹ leszczyny zaj-
muje siê od dawna wielu amatorów i sadowników uzyskuj¹c rocznie ok. 4 tys. ton owo-
ców. Area³ uprawy leszczyny w naszym kraju kszta³tuje siê od kilku lat na podobnym
poziomie i wynosi ok. 3 tys. hektarów [dane: FAOSTAT, http://faostat.fao.org/].
Najwiêksze zgrupowania plantacji tego gatunku znajduj¹ siê na LubelszczyŸnie oraz
w rejonie Sandomierza i Buska.

Czêst¹ przyczyn¹ s³abego plonowania orzecha w³oskiego (Juglans regia L.)
i leszczyny (Corylus avellana L.) s¹ choroby. G³ówny problem w nasadzeniach
orzecha w³oskiego stanowi¹ antraknoza i bakteryjna zgorzel, w uprawie zaœ leszczyny
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– monilioza, szara pleœñ, m¹czniak prawdziwy leszczyny oraz choroby wywo³ywane
przez bakterie Xantomonas sp. i Pseudomonas sp. Patogeny te, w wiêkszoœci przypad-
ków, mo¿na zwalczaæ poprzez opryskiwanie œrodkami chemicznymi. Niestety, nie
ma mo¿liwoœci zastosowania takiej metody do ochrony przeciwko wirusom i fitoplaz-
mom, dlatego mog¹ one powodowaæ du¿e straty w uprawach orzecha w³oskiego
i leszczyny.

Wirus liœciozwoju czereœni – patogen orzecha w³oskiego

Jednym z najwa¿niejszych patogenów orzecha w³oskiego jest wirus liœciozwoju
czereœni (Cherry leaf roll virus, CLRV). Patogen ten pora¿a równie¿ wiele innych
gatunków roœlin sadowniczych i ozdobnych, m.in. czereœniê, wi¹z, brzozê, bez
czarny, malinê, dereñ, rabarbar, ostró¿kê i in. CLRV wystêpuje m.in. w wielu krajach
Europy, Ameryce Pó³nocnej, Chile, Nowej Zelandii, Australii, Turcji, Chinach oraz
w Japonii [17, 18, 29, 42, 52] i rozprzestrzenia siê z chorym materia³em szkó³karskim
oraz przez nasiona i py³ek [9, 32, 36, 38, 52]. Izolat CLRV-W jest sprawc¹ groŸnej
choroby orzecha w³oskiego objawiaj¹cej siê wzorami i plamami na liœciach, nekroz¹
miejsca zroœniêcia podk³adki z odmian¹ szlachetn¹ (ang. walnut blackline) oraz
zamieraniem ga³êzi i ca³ych drzew [37]. Wirus liœciozwoju czereœni zaklasyfikowany
jest do podgrupy C rodzaju Nepovirus, rodziny Comoviridae [29], lecz w odró¿nieniu
od innych wirusów z tego rodzaju nie jest przenoszony przez nicienie glebowe [68].

Genom CLRV stanowi jednoniciowy kwas rybonukleinowy (ssRNA) o wielkoœci
ok. 15 kpz, podzielony na dwa segmenty RNA1 i RNA2, których wielkoœæ wed³ug
ró¿nych autorów wynosi odpowiednio 8,2 kpz i 6,8 kpz [39] lub 7.02 kpz i 6.33 kpz [43].
Podgrupê C rodzaju Nepovirus charakteryzuje m.in. du¿a cz¹steczka RNA-2 z konser-
watywnym regionem niekoduj¹cym o wielkoœci 1,2–1,6 kpz na koñcu 3’ (3’NRC).

Znanych jest wiele izolatów wirusa ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ w³aœciwoœciami
biologicznymi, serologicznymi i molekularnymi [11, 22, 28, 30, 42, 43, 52, 53, 71].
CLRV, po przeniesieniu metod¹ mechanicznej inokulacji, pora¿a ró¿ne gatunki roœlin
zielnych z rodziny Chenopodiaceae, Compositae i Solanacae [7], przy czym wirulen-
tnoœæ szczepów jest ró¿na. Badania wykaza³y, ¿e izolaty wirusa z wi¹zu i czereœni
mia³y podobne w³aœciwoœci biologiczne – zakres roœlin ¿ywicielskich, charakter
i nasilenie objawów na nich wywo³ywanych oraz w³aœciwoœci w soku in vitro [28].
W wyniku tych prac stwierdzono, ¿e niektóre izolaty CLRV s¹ zdolne do zaka¿ania
ró¿nych gatunków roœlin, podczas gdy inne, np. izolat z rabarbaru lub izolat z bzu
czarnego, pora¿a³y systemicznie jedynie gatunki roœlin pora¿anych naturalnie, co
wskazuje na istnienie zwi¹zku miêdzy izolatem wirusa, a roœlin¹ ¿ywicielsk¹. Inne
badania wykaza³y równie¿ korelacjê miêdzy w³aœciwoœciami serologicznymi i mole-
kularnymi izolatów CLRV [52]. Stwierdzono wysokie podobieñstwo (98,5%) sek-
wencji nukleotydów w regionie 3’NRC genomu izolatów CLRV z orzecha w³oskiego,
podczas gdy podobieñstwo pomiêdzy analogicznym fragmentem izolatów wirusa
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z orzecha a izolatów z innych gatunków roœlin wynosi³o tylko 80% [8]. Zró¿nico-
wanie genetyczne fragmentu 3’NRC izolatów CLRV pochodz¹cych z ró¿nych œrodo-
wisk i gatunków roœlin by³o podstaw¹ do zaklasyfikowania izolatów wirusa do
szeœciu g³ównych grup [22, 52]. W grupach tych dominuj¹ izolaty pochodz¹ce
z: brzozy i czereœni (grupa A), rabarbaru i jesionu (grupa B), maliny i szczawiu (grupa
C), orzecha w³oskiego (grupa D1 i D2), i bzu czarnego (grupa E). W badaniach
w³aœciwoœci biologicznych izolatów wirusa liœciozwoju czereœni najczêœciej stoso-
wane s¹: Chenopodium quinoa, C. amaranticolor, Cucumis sativus, Nicotiana rusti-

ca, N. tabacum odm. ‘White Barley’ i ‘Xanthi’, N. benthamiana oraz Gomphrena

globosa [28, 42, 56]. Stosuj¹c w testach takie gatunki jak Gomphrena globosa i Petu-

nia hybryda wykazano zró¿nicowanie w³aœciwoœci biologicznych pomiêdzy izolata-
mi CLRV wydzielonymi z kilku gatunków roœlin [28].

Do wykrywania CLRV stosowany jest rutynowo test ELISA [29, 32, 57] z zasto-
sowaniem przeciwcia³ poliklonalnych. Test ³añcuchowej reakcji polimerazy (ang.
polymerase chain reaction, PCR) poprzedzony wychwytywaniem cz¹stek wirusa
przez specyficzne przeciwcia³a (ang. immunocapture, IC) i reakcj¹ odwrotnej trans-
krypcji (ang. reverse transcription, RT) okaza³ siê 1000–10000-krotnie czulsz¹
metod¹, ni¿ ELISA[69] i zosta³ zoptymalizowany do rutynowych testów na obecnoœæ
CLRV w roœlinach drzewiastych [22]. Do wykrywania wirusa stosowane s¹ równie¿
inne warianty RT-PCR [33]. Badania struktury populacji izolatów CLRV i epidemio-
logii patogena wymagaj¹ identyfikacji jego szczepów (izolatów). Stosunkowo szybk¹
i ³atw¹ metod¹ ró¿nicowania genetycznego izolatów jest analiza polimorfizmu d³u-
goœci fragmentów restrykcyjnych (ang. Restriction Fragment Length Polymorphism,
RFLP) regionu niekoduj¹cego 3’NCR [11]. Analiza RFLP umo¿liwi³a zaklasyfiko-
wanie izolatów o w³aœciwoœciach genetycznych charakterystycznych dla izolatów
z grup A, B lub E do odpowiednich grup filogenetycznych [52]. Za pomoc¹ tej metody
nie mo¿na by³o jednak rozró¿niæ izolatów z innych grup (np. izolatów z grupy D1
zdefiniowanej dla izolatów CLRV pochodz¹cych z orzecha w³oskiego), od izolatów
zaklasyfikowanych do grupy A. Inn¹ metod¹ stosowan¹ przy klasyfikacji genetycznej
izolatów CLRV jest analiza sekwencji. Technika ta ma szczególne znaczenie w przy-
padku izolatów wirusa nie pochodz¹cych z orzecha w³oskiego, dla których, po
trawieniu odpowiednio dobranymi enzymami, uzyskano profil restrykcyjny charak-
terystyczny dla grupy D1, do której nale¿¹ izolaty CLRV z orzecha w³oskiego.
Otrzymanie jednakowego wzoru restrykcyjnego dla izolatów z grup C, D2 i E po-
wininno byæ równie¿ przes³ank¹ do przeprowadzenia analizy sekwencji w celu pra-
wid³owego przyporz¹dkowania badanych izolatów do odpowiednich grup [11].

Metoda IC-RT-PCR-RFLPjest przydatna w badaniach epidemiologicznych i przy
okreœlaniu zakresu roœlin ¿ywicielskich wirusa liœciozwoju czereœni, a potencjalnie
równie¿ do rozró¿niania ró¿nych wariantów sekwencji nukleotydowych w obrêbie
jednego izolatu wirusa i badañ nad ewolucyjn¹ zmiennoœci¹ wirusa w roœlinach
drzewiastych. Gatunek roœliny oraz dobór tkanki do testu mog¹ wp³ywaæ na miaro-
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dajnoœæ uzyskanych wyników testu. Stosunkowo ³atwo mo¿na by³o zamplifikowaæ
fragment RNA izolatu wirusa pochodz¹cego z orzecha w³oskiego i bzu czarnego,
znacznie trudniej zaœ z brzozy. Koncentracja wirusa by³a wiêksza w p¹kach, kwiato-
stanach, zawi¹zkach owocowych i m³odych pêdach ni¿ w liœciach brzozy [24].

Poza analiz¹ sekwencji fragmentu regionu niekoduj¹cego 3’NCR wirusa, anali-
zowano równie¿ gen bia³ka p³aszcza (ang. coat protein, CP) izolatów CLRV [53, 62,
71] oraz subgenomowe RNA [10]. Analiza porównawcza sekwencji nukleotydów
genu CP kilku izolatów pora¿aj¹cych drzewa orzecha w³oskiego z W³och, Anglii
i Hiszpanii i sekwencji analogicznego fragmentu genomu izolatu wirusa CLRV-W8
z Kalifornii wykaza³a du¿e podobieñstwo genetyczne badanych izolatów (94,7–99%),
a znacznie mniejsze (79%) miêdzy izolatami wirusa z orzecha w³oskiego, a izolatem
z brzozy [71]. Stwierdzono istnienie korelacji pomiêdzy w³aœciwoœciami serologicz-
nymi i molekularnymi izolatów CLRV, a roœlin¹ ¿ywicielsk¹, z której dany izolat
pochodzi³. Istotne zró¿nicowanie izolatów wirusa i ich zwi¹zek z okreœlonymi
gatunkami roœlin mo¿e byæ wynikiem naturalnego rozprzestrzeniania siê wirusa
z py³kiem i nasionami. Mechanizm ten prowadzi w efekcie do izolacji genetycznej
i adaptacji izolatów CLRV do okreœlonego gatunku roœliny-gospodarza [52, 53].

Wirus mozaiki jab³oni w leszczynie

Wirus mozaiki jab³oni (Apple mosaic virus, ApMV) pora¿a 65 gatunków roœlin
drzewiastych i zielnych z 19 rodzin m.in: jab³oñ, drzewa pestkowe, kasztanowiec,
brzozê, chmiel, malinê, truskawkê, ró¿ê oraz leszczynê [4, 20, 40, 58, 67]. Po raz
pierwszy wirus zosta³ opisany na krzewach leszczyny w Bu³garii [6], a póŸniejsze
badania wykaza³y jego obecnoœæ na plantacjach tego gatunku m.in. we W³oszech,
Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i Turcji [2, 48, 66]. W kolekcji odmian
USDA zgromadzonych w National Clonal Germplasm w Oregon (USA) wirus by³
wykrywany w wielu krzewach leszczyny pochodz¹cych z Hiszpanii, Turcji, W³och,
Anglii i Gruzji, chocia¿ w wiêkszoœci przypadków patogen nie wywo³ywa³ objawów
chorobowych [50]. W Polsce po³udniowo-wschodniej prowadzono badania nad
wystêpowaniem wirusa mozaiki jab³oni w leszczynie [31, 47]. Za pomoc¹ testu
serologicznego ELISA zbadano ³¹cznie 532 krzewy leszczyny Corylus avellana L.,
C. maxima MILL., C. americana WALT., C. colurna L. reprezentuj¹ce 27 odmian oraz
nieokreœlony materia³ z upraw amatorskich i egzemplarze dziko rosn¹ce. Obecnoœæ
ApMV stwierdzono u wszystkich testowanych krzewów odmiany ‘Negret’ oraz
w pojedynczym krzewie klonu 104 E [31]. Badania prowadzone w Hiszpanii wykaza³y,
¿e wirus wystêpowa³ w wiêkszoœci badanych krzewów odmiany ‘Negret’ (w 311/320
testowanych), która dominuje na tamtejszych plantacjach [5]. Wirus rozprzestrze-
niany jest z chorym materia³em szkó³karskim [21]. Nie jest znany naturalny wektor
ApMV [50], a doniesienia o przenoszeniu ApMV przez nasiona i py³ek [5, 13, 55] nie
zosta³y potwierdzone. Pora¿one krzewy najczêœciej nie wykazuj¹ objawów chorobo-
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wych lub na pojedynczych ga³êziach wystêpuj¹ liœcie z ¿ó³tymi pierœcieniami,
wzorami, plamami, jednak wirus mo¿e powodowaæ spadek plonu owoców siêgaj¹cy
nawet 60% [3, 4, 54].

Wirus mozaiki jab³oni jest zaklasyfikowany do podgrupy 3 rodzaju Ilarvirus,
rodziny Bromoviridae [58, 65]. Genom wirusa stanowi jednoniciowy kwas rybonu-
kleinowy (ssRNA) podzielony na trzy segmenty: RNA1, RNA2 i RNA3 o wielkoœci
odpowiednio 3,47 kpz; 2,98 kpz; 2,01 kpz [64, 65]. Ponadto w cz¹steczce ApMV
znajduje siê subgenomowe RNA4 [58, 61]. RNA1, RNA2, RNA3 i RNA4 wirusa
zosta³y zsekwencjonowane [61, 64, 65]. Badania dotycz¹ce filogenezy izolatów
ApMV opiera³y siê g³ównie na analizie sekwencji nukleotydów genu bia³ka p³aszcza
(CP) wirusa i wykaza³y zró¿nicowanie molekularne izolatów wirusa pochodz¹cych
z ró¿nych gatunków roœlin i obszarów geograficznych [1, 25, 44, 45, 64]. Dotychczas
w bazie GenBank («http://www.ncbi.nlm.nih.gov») zdeponowano 71 sekwencji nu-
kleotydów genów (lub ich fragmentów) metylotransferazy/helikazy, polimerazy,
bia³ka p³aszcza i bia³ka transportowego. Wiêkszoœæ izolatów ApMV, dla których
opublikowano sekwencje nukleotydowe fragmentów genomu pochodzi³a z jab³oni,
a tylko nieliczne izolaty z innych gatunków roœlin: gruszy (6), Prunus sp. (1),
truskawki (1), migda³a (1), chmielu (1).

W testach diagnostycznych z wykorzystaniem roœlin zielnych i w badaniach
w³aœciwoœci biologicznych izolatów ApMV najczêœciej stosowane s¹: Chenopodium

quinoa WILLD., C. amaranticolor COSTE et REYN., Cucumis sativus L. i Cyamopsis

tetragonoloba L. [2, 20]. Ze wzglêdu na labilnoœæ cz¹stek ApMV utrudnione jest
przeniesienie wirusa metod¹ inokulacji mechanicznej z roœlin drzewiastych na zielne
roœliny wskaŸnikowe.

Powszechnie stosowan¹ metod¹ wykrywania wirusa mozaiki jab³oni jest ELISA
z zastosowaniem przeciwcia³ poliklonalnych [20, 51]. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie
serologiczne izolatów ApMV przygotowano surowice na kilka szczepów wirusa [14,
20]. Za pomoc¹ surowicy specyficznej na szczepy pochodz¹ce z chmielu mo¿na
wykrywaæ ApMV nie tylko w roœlinach tego gatunku, ale równie¿ w œliwie i jab³oni
[19]. Koncentracja wirusa zmienia siê w zale¿noœci od pory roku oraz przebiegu
pogody i jest ró¿na w poszczególnych organach pora¿onych roœlin. Badania wyka-
za³y, ¿e najwiêksza koncentracja cz¹stek ApMV jest w œpi¹cych p¹kach liœciowych
i kwiatowych, p³atkach kwiatów oraz m³odych liœciach [19, 23]. Znacznie bardziej
czu³ym testem ni¿ ELISA jest RT-PCR [45, 46, 70]. Stosowano równie¿ RT-PCR
w wersji multiplex z jednoczesnym wykrywaniem ApMV i kilku innych wirusów
podczas jednej reakcji [26, 60]. Szybka metoda izolacji RNA[59] umo¿liwia przepro-
wadzenie w krótkim czasie przesiewowych badañ diagnostycznych w materiale in vi-
tro lub zasobach genowych roœlin ¿ywicielskich ApMV [15].
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Fitoplazmy w leszczynie

Fitoplazmy s¹ sprawcami oko³o 600 ró¿nych chorób wielu gatunków roœlin.
Patogeny te stanowi¹ powa¿ny problem szczególnie w rejonach o ciep³ym i suchym
klimacie prowadz¹c do powa¿nych strat ekonomicznych w uprawie na skutek zmian
degeneracyjnych i czêstego zamierania pora¿onych roœlin. Do najczêstszych obja-
wów wywo³ywanych przez fitoplazmy na krzewach leszczyny nale¿¹: redukcja
blaszek liœciowych i ich ¿ó³kniêcie, skrócenie miêdzywêŸli, zahamowanie wzrostu,
obni¿enie plonu owoców i zamieranie ga³êzi.

W literaturze istnieje niewiele danych na temat fitoplazm wystêpuj¹cych na
plantacjach leszczyny. Powolne zamieranie krzewów tego gatunku obserwowano po
raz pierwszy w koñcu lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku na plantacjach w stanie
Oregon (USA). W ci¹gu kilkunastu lat choroba siê rozprzestrzeni³a na s¹siaduj¹ce
nasadzenia [12]. PóŸniejsze badania wykaza³y, ¿e sprawc¹ choroby kar³owatoœci
leszczyny (Hazelnut stunt syndrome, HSS) by³a fitoplazma [27]. Fitoplazmy ‘Candi-

datus Phytoplasma mali’ (‘Ca. P. mali’), ‘Ca. P. pyri’ i ‘Ca. P. prunorum’ z grupy fito-
plazmy proliferacji jab³oni wykrywano na plantacjach leszczyny w Niemczech i we
W³oszech [35]. Ze wzglêdu na charakterystyczne objawy, autorzy zaproponowali
nazwê „¿ó³taczka leszczyny” dla choroby wywo³ywanej przez te fitoplazmy. Z kolei
w krzewach leszczyny uprawianych w USA, na których obserwowano drobnienie
i ¿ó³kniêcie liœci, podwiniêcie blaszek liœciowych, zahamowanie wzrostu pêdów i ga³êzi
oraz skrócenie miêdzywêŸli wykrywano fitoplazmy z grupy choroby X [27, 49].

Chocia¿ choroby wywo³ywane przez fitoplazmy wystêpuj¹ w Polsce od kilku-
dziesiêciu lat ze zmiennym nasileniem, nie prowadzono dotychczas szeroko zakrojo-
nych badañ nad wystêpowaniem fitoplazm na plantacjach leszczyny pospolitej.
Sporadycznie prowadzone testy wykaza³y jednak obecnoœæ fitoplazmy ‘Candidatus

Phytoplasma asteris’z grupy ¿ó³taczki astra w kilku krzewach ró¿nych odmian [16].
Do wykrywania i identyfikacji fitoplazm w leszczynie stosowano testy biolo-

giczne, polegaj¹ce na przenoszeniu patogena na roœliny kataranta ró¿owego (Catha-

ranthus roseaus) za poœrednictwem kanianki [51] lub wra¿liwe odmiany siewki
leszczyny pospolitej. Po dwóch miesi¹cach od szczepienia tarczek pobranych z pora-
¿onych krzewów, na siewkach leszczyny wystêpowa³o ¿ó³kniêcie, a nastêpnie przed-
wczesne czerwienienie liœci [41]. Do obserwacji cz¹stek fitoplazm w tkankach roœlin
wykazuj¹cych ¿ó³kniêcie liœci i zamieranie pêdów stosowano równie¿ mikroskopiê
elektronow¹ [51] i fluorescencyjn¹ [63]. Obecnie do wykrywania fitoplazm wyko-
rzystywane s¹ z powodzeniem bardzo czu³e techniki biologii molekularnej. Standar-
dowymi metodami identyfikacji fitoplazm i podstaw¹ ich klasyfikacji s¹ amplifikacja
w reakcji PCR fragmentu rybosomalnego DNA (16S rDNA) lub genu bia³ka ryboso-
malnego (rp) po³¹czona z analiz¹ polimorfizmu d³ugoœci ich fragmentów restryk-
cyjnych (RFLP) [34] oraz analiza sekwencji konserwatywnego genu 16S rRNA.
Analiza PCR/RFLP umo¿liwi³a zidentyfikowanie w krzewach leszczyny fitoplazm
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z grup: proliferacji jab³oni i ¿ó³taczki astra wystêpuj¹ce równie¿ w infekcji mieszanej
[35]. Za pomoc¹ tej techniki, wraz z dodatkowo przeprowadzon¹ analiz¹ sekwencji
nukleotydów fragmentu 16 rDNA, zidentyfikowano w roœlinach leszczyny uprawia-
nych w USA fitoplazmê nale¿¹c¹ do podgrupy B grupy fitoplazmy choroby X [27,
49]. Sekwencjê fragmentu genu 16S rRNA zidentyfikowanej fitoplazmy zamieszczo-
no w bazie GenBank i porównano z sekwencjami analogicznego fragmentu innych
fitoplazm. Wykazano najwy¿szy stopieñ podobieñstwa (99,9%) z sekwencj¹ kana-
dyjskiej fitoplazmy brzegowej ¿ó³taczki koniczyny (Canadian clover yellow edge)
[27]. Analiza porównawcza sekwencji fragmentu genu 16S rRNA fitoplazm wyizolo-
wanych z kilku krzewów leszczyny rosn¹cych na plantacjach w Polsce z sekwencjami
analogicznego fragmentu fitoplazm dostêpnymi w bazie GenBank wykaza³a podo-
bieñstwo na poziomie 99,7–99,8% z referencyjnym izolatem ‘Candidatus Phyto-
plasma asteris’ [16].

Zwalczanie wirusów i fitoplazm

Nie ma bezpoœrednich metod zwalczania wirusów i fitoplazm, a decyduj¹ce
znaczenie w ochronie orzecha w³oskiego i leszczyny ma profilaktyka. Opisane
patogeny przenoszone s¹ przede wszystkim wraz z pora¿onym materia³em szkó³kar-
skim. Drzewka u¿yte do zak³adania sadu powinny zatem byæ wolne od wirusów i fito-
plazm. Konsekwencje posadzenia chorych drzew i krzewów odczuwane s¹ przez ca³y
okres ich uprawy. Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu izolacji przestrzennej od zanied-
banych nasadzeñ, a tak¿e od roœlin z naturalnych œrodowisk mog¹cych byæ nosiciela-
mi wirusów i fitoplazm. Ka¿dego roku, pocz¹wszy od wiosny konieczne jest wykony-
wanie lustracji nasadzeñ. Wa¿nym elementem ochrony roœlin przed fitoplazmami jest
zwalczanie skoczków bêd¹cych wektorami tych patogenów. Pora¿one drzewa i krze-
wy powinny byæ usuwane, aby wyeliminowaæ Ÿród³o infekcji, a tym samym zapobiec
dalszemu rozprzestrzenianiu siê chorób.

Podsumowanie

Wirus liœciozwoju czereœni (Cherry leaf roll virus, CLRV) nale¿y do najwa¿-
niejszych patogenów pora¿aj¹cych orzech w³oski. Przenoszenie wirusa z py³kiem
stwarza zagro¿enie ³atwego rozprzestrzenienia siê patogena na zdrowe drzewa.
Przedstawiono charakterystykê biologiczn¹, serologiczn¹ i molekularn¹ szczepów
CLRV, ich wykrywanie oraz szkodliwoœæ. Badania prowadzone w œwiecie nad
wirusem mozaiki jab³oni (Apple mosaic virus, ApMV) na leszczynie dotyczy³y jego
wystêpowania, sposobów rozprzestrzeniania, wp³ywu na plonowanie krzewów oraz
metod wykrywania i identyfikacji patogena. Charakteryzowano i porównywano
równie¿ w³aœciwoœci izolatów ApMV pochodz¹cych z ró¿nych gatunków roœlin, lecz
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brak jest w literaturze doniesieñ dotycz¹cych zró¿nicowania serologicznego i mole-
kularnego izolatów wirusa z leszczyny. Spoœród fitoplazm pora¿aj¹cych leszczynê
opisywano fitoplazmy z grupy 16Sr I (¿ó³taczki astra), 16Sr III (choroby X) oraz
z grupy 16Sr X (proliferacji jab³oni). Patogeny te wywo³uj¹ choroby typu ¿ó³taczek
i prowadz¹ do powolnego zamierania krzewów. W literaturze opisywane by³y ró¿ne
metody wykrywania fitoplazm – od testów biologicznych do metod wykorzystu-
j¹cych techniki biologii molekularnej.
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Viruses and phytoplasmas of walnut and hazelnut
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Summary

Paper presents the research on Cherry leaf roll virus in walnut and Apple mosaic

virus, and phytoplasmas in hazelnut. Occurrence and economic importance, symp-
toms, host range, transmission, methods of detection and identification, diversity of
the isolates, and control of these pathogens were presented on the base of reviewed
literature.
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Doskonalenie zwierz¹t gospodarskich, wykorzystuj¹ce zasady genetyki iloœcio-
wej, przynios³o na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat niekwestionowan¹ zmia-
nê, w zdecydowanej wiêkszoœci ogromn¹ poprawê wielu cech. U jej Ÿróde³ le¿¹ pod-
stawowe metody hodowlane, takie jak selekcja czy dobór, które odpowiednio ukierun-
kowane i realizowane, tworz¹ zrêby programów hodowlanych. Ich zadaniem jest
przede wszystkim maksymalizowanie postêpu genetycznego, przy zachowaniu, w mia-
rê mo¿liwoœci, zmiennoœci genetycznej, mierzonej najczêœciej poziomem inbredu. Ze
wzglêdu m.in. na biologiê gatunku i zakres doskonalonych cech, programy ho-
dowlane poszczególnych ras zwierz¹t ró¿ni¹ siê. Mimo to, ³¹czy je szereg wspólnych
elementów, które na przestrzeni ostatnich lat pozostawa³y niezmienne. Dotyczy to
przede wszystkim Ÿróde³ informacji le¿¹cych u podstaw podejmowanych decyzji
hodowlanych. Do Ÿróde³ tych nale¿¹: fenotypowa obserwacja dokonywana na zwie-
rzêtach oraz informacja rodowodowa. W najprostszym wariancie, przy tak zwanej
selekcji masowej, decyzja selekcyjna podejmowana jest na podstawie fenotypu
kandydata. Taka strategia doskonalenia populacji jest zwykle tania w realizacji
i generalnie nie przyczynia siê do szybkiego tempa przyrostu inbredu. Choæ dla cech
o wysokiej odziedziczalnoœci potrafi ona przynosiæ wymierne korzyœci to jednak
w praktyce istniej¹ liczne ograniczenia wykorzystania tej metody. Nie wszystkie
cechy objawiaj¹ siê u zwierz¹t obu p³ci, do tego wiêkszoœæ cech o du¿ym znaczeniu
gospodarczym charakteryzuje siê, co najwy¿ej, umiarkowan¹ odziedziczalnoœci¹.
W takiej sytuacji z pomoc¹ przychodzi teoria indeksu selekcyjnego, której zastoso-
wanie przynosi wymierne korzyœci w zakresie zwiêkszenia dok³adnoœci oceny zwie-
rz¹t. Najbardziej wyrafinowan¹ aplikacj¹ tej teorii, znan¹ od lat i skutecznie stoso-
wan¹ w praktyce, jest metoda BLUP w po³¹czeniu z modelem zwierzêcia. Umo¿liwia
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ona wszechstronne wykorzystanie informacji rodzinowej o ocenianym zwierzêciu
oraz eliminacjê wp³ywu czynników pozagenetycznych maj¹cych wp³yw na analizo-
wane cechy [14]. Choæ liczba ocenianych cech u zwierz¹t poszczególnych ras
zwiêksza siê, a same modele oceny s¹ rozwijane, umo¿liwiaj¹c coraz dok³adniejsze
szacowanie zbiorczej wartoœci hodowlanej, to jednak sama koncepcja oceny w prak-
tyce niewiele siê zmieni³a. Niezmiennie podstawê stanowi¹ obserwacje dokonywane
bezpoœrednio na rodzicach osobnika (stosunkowo szybko dostêpne, ale prowadz¹ce
do wartoœci hodowlanej o stosunkowo niskiej dok³adnoœci), na nim samym lub jego
krewnych bocznych (dostêpne nieco póŸniej, daj¹ce dok³adniejsze wartoœci hodowla-
ne, ale nadal o stosunkowo niskiej dok³adnoœci, zw³aszcza przy niskiej odziedziczal-
noœci) i ewentualnie na potomstwie kandydata (na nich ocena wartoœci hodowlanej
jest najdok³adniejsza, ale wyd³u¿a odstêp miêdzy pokoleniami i do tego jest bardzo
kosztowna). W takiej sytuacji optymalizacja programów hodowlanych polega na od-
powiednim operowaniu Ÿród³ami informacji i ostroœci¹ selekcji na najwa¿niejszych
œcie¿kach, na których realizowany jest postêp, u byd³a ojciec-syn, matka-syn oraz
ojciec-córka, w czym pomagaj¹ takie programy symulacyjne jak np. SelAction [31].

Barierê w zwiêkszaniu uzyskiwanego w programach hodowlanych postêpu gene-
tycznego, zw³aszcza w przeliczeniu na jednostkê czasu, stanowi ryzyko wzrostu in-
bredu. Wzrost spokrewnienia zwierz¹t, bêd¹cy naturaln¹ konsekwencj¹ doskonalenia
populacji, prowadzi wprost do zwiêkszenia homozygotycznoœci i wynikaj¹cych z niej
strat z tytu³u depresji inbredowej, a tak¿e do negatywnych konsekwencji w przypadku
rozprzestrzeniania siê wad genetycznych. Wprowadzenie metody BLUP z modelem
zwierzêcia, choæ z jednej strony zwiêkszy³o dok³adnoœæ oceny zwierz¹t to jednak
z drugiej, przyczyni³o siê do zwiêkszenia tempa przyrostu inbredu. Selekcja oparta na
wartoœci hodowlanej obliczonej metod¹ BLUP maksymalizuje postêp w krótkim
okresie, jednak nie uwzglêdnia strat, jakie wystêpuj¹ na skutek wzrostu inbredu.
Prawdopodobieñstwo wyselekcjonowania spokrewnionych osobników jest w przy-
padku selekcji wykorzystuj¹cej BLUP wy¿sze, ani¿eli w przypadku selekcji masowej
zw³aszcza dla cech niskoodziedziczalnych. Dochodzi do sytuacji, w której potencjal-
ny wp³yw osobnika na przyrost inbredu w populacji staje siê w praktyce kryterium
selekcyjnym równorzêdnym do jego wartoœci hodowlanej [26]. Wzrasta przez to
znaczenie doboru, które bywa realizowane jednoczeœnie z selekcj¹, np. w formie
selekcji par (mate selection) jak to przedstawili Kinghorn i Shepherd [15]. Maksy-
malizacjê postêpu przy za³o¿eniu ograniczonego poziomu inbredu mo¿na uzyskaæ
korzystaj¹c z metody, zaproponowanej przez Meuwissena [20] optymalizuj¹cej
udzia³ przodków w puli genów populacji.

Poza ró¿nicami zwi¹zanymi ze sposobem zwiêkszania uzyskiwanego postêpu
genetycznego oraz ograniczania tempa przyrostu inbredu programy hodowlane ró¿-
ni¹ siê tak¿e kosztami ich realizacji. W przypadku byd³a mlecznego ocena jednego
buhaja kosztuje oko³o 50 000 USD, co wynika z koniecznoœci zebrania obserwacji
fenotypowych jego córek. Alternatywê wobec oceny na córkach mia³y stanowiæ tzw.
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programy MOET, polegaj¹ce na ocenie buhajów na podstawie krewnych bocznych
lub przodków, licznych dziêki intensywnemu stosowaniu owulacji mnogiej i przeno-
szeniu zarodków [39]. W praktyce jednak nie sprawdzi³y siê i napotka³y na opór
hodowców. Nie uda³o siê zwiêkszyæ postêpu genetycznego poprzez zmniejszenie
odstêpu miêdzy pokoleniami. Mimo to postêp genetyczny intensywnie doskona-
lonych cech jest imponuj¹cy, zw³aszcza na przestrzeni ostatnich 20–30 lat. Przyczy-
ni³o siê do tego powszechne stosowanie metody BLUP z modelem zwierzêcia oraz
coraz skuteczniejsze realizowanie programów hodowlanych dziêki m.in. doskona-
leniu warunków utrzymania, aplikacji nowych technologii i coraz wiêkszej wiedzy
hodowców. Poniewa¿ hodowla zwierz¹t, to w praktyce dzia³anie komercyjne, towa-
rzyszy jej stale chêæ zwiêkszania uzyskiwanych przychodów i ograniczania kosztów.
Wydaje siê, ¿e dalsza optymalizacja programów hodowlanych, bez pozyskania
nowego Ÿród³a informacji do wykorzystania w selekcji i doborze, jest ju¿ bardzo
mocno ograniczona.

Nadziejê na uzyskanie nowego Ÿród³a informacji pok³adano w osi¹gniêciach
genetyki molekularnej. Decyzje selekcyjne wspomagane informacjami o markerach
cech iloœciowych (marker assisted selection – MAS) mia³y przynieœæ korzyœci
szczególnie w doskonaleniu cech obserwowanych tylko u jednej z p³ci, objawia-
j¹cych siê w póŸniejszym okresie ¿ycia, wymagaj¹cych dokonywania inwazyjnych
b¹dŸ trudnych pomiarów, jak w przypadku chorób, a tak¿e cech mierzonych poubojo-
wo. Szczególnie du¿e nadzieje zwi¹zane z MAS dotyczy³y gatunków charakteryzu-
j¹cych siê d³ugim odstêpem miêdzy pokoleniami, gdzie system oceny (np. na po-
tomstwie) jest kosztowny, oraz doskonalenia cech niskoodziedziczalnych, jak odpor-
noœæ na choroby i p³odnoœæ [7, 10]. Poszukiwanie loci cech iloœciowych (quantitative
trait loci – QTL), mimo ¿e poch³onê³o ogromne œrodki, jak na razie nie przynios³o
spodziewanych rezultatów, a selekcja z udzia³em markerów nie spe³ni³a pok³adanych
w niej oczekiwañ. Lista dostêpnych testów molekularnych jest doœæ ograniczona,
a zysk w postaci zwiêkszonego postêpu genetycznego z tytu³u ich wykorzystania
stosunkowo niewielki [7, 22]. Jednym z przyk³adów nielicznych wdro¿eñ mo¿e byæ
uruchomiony w 2001 roku francuski projekt doskonalenia byd³a mlecznego. Wyko-
rzystuje siê w nim 45 markerów 14 QTL, g³ównie cech produkcyjnych [11]. Praktycz-
ne ograniczenia wynikaj¹ce z liczby wykorzystywanych markerów (QTL) i stosun-
kowo niewiele zwiêkszaj¹cej siê przez to dok³adnoœci oceny sprawiaj¹, ¿e metoda
pozwala jedynie na selekcjê wstêpn¹ m³odych buhajów. Chocia¿ dziêki wykorzys-
taniu informacji markerowej wzrastaj¹ dok³adnoœci indeksów rodzinowych, to jednak
s¹ wci¹¿ na tyle niskie, ¿e nie ma mo¿liwoœci zrezygnowania z kosztownego testowa-
nia na potomstwie. Na obecnym etapie MAS t³umaczy zbyt ma³¹ czêœæ zmiennoœci
genetycznej, by by³o to mo¿liwe poniewa¿ wysycenie genomu markerami jest
niewystarczaj¹ce.
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Selekcja genomowa – za³o¿enia

Istniej¹ce bariery ograniczaj¹ce dalsze doskonalenie programów hodowlanych
i obni¿enie kosztów ich realizacji mog¹ zostaæ prze³amane z pomoc¹ postêpu w bada-
niach zmiennoœci samego kodu DNA ocenianych osobników. Pocz¹tkowo markerów
szukano na poziomie genów (np. bia³ka mleka), a nastêpnie we fragmentach mikro-
satelitarnych. Przydatnoœæ tych markerów okaza³a siê bardzo ma³a co skutecznie
ogranicza ich praktyczne zastosowanie (przyk³adowo [2]). Jednak obecnie dysponu-
jemy bardzo licznymi markerami na poziomie polimorfizmu podstawieñ jedno-
nukleotydowych (single nucleotide polymorphism – SNP); mog¹ one wrêcz stanowiæ
fragmenty genów. Meuwissen i in. [21] zaproponowali tzw. selekcjê genomow¹, która
opiera siê na za³o¿eniu, ¿e markery (SNP), nie bêd¹ce w równowadze sprzê¿eñ z QTL
(czyli takie, których frekwencja jest zale¿na od frekwencji QTL, na które wskazuj¹),
pokrywaj¹ ca³y genom, a tym samym opisuj¹ niemal ca³¹ zmiennoœæ genetyczn¹.
Szansê na urzeczywistnienie tej koncepcji daj¹ tzw. mikromacierze, które pozwalaj¹
na stosunkowo tanie genotypowanie osobników w 50–500 tysi¹cach miejsc genomu
[27]. Po zgenotypowaniu zwierz¹t o znanej wartoœci u¿ytkowej lub hodowlanej,
konieczne jest przypisanie (ang. training) poszczególnym SNP lub ich haplotypom
przypadaj¹cej na nie czêœci wartoœci hodowlanej pod wzglêdem ocenianej cechy.
Odbywa siê to za pomoc¹ tzw. równañ predykcji. Ocena wartoœci hodowlanej
sprowadza siê do prostego zsumowania wp³ywów QTL przypadaj¹cych na poszcze-
gólne SNP lub ich haplotypy charakteryzuj¹ce genom konkretnego osobnika. Tak
wiêc, postêpy genetyki molekularnej daj¹ obecnie genetykom iloœciowym dodatko-
we, obok informacji fenotypowej i rodowodowej, Ÿród³o informacji do podejmo-
wania decyzji selekcyjnych.

Niezwykle istotna jest mo¿liwoœæ genotypowania zwierz¹t w ich wczesnym
okresie ¿ycia, nawet w okresie p³odowym. Przez to ocena wartoœci hodowlanej na
podstawie polimorfizmu podstawieñ jednonukleotydowych i jej wykorzystanie w se-
lekcji daje mo¿liwoœæ skrócenia odstêpu miêdzy pokoleniami (przez wczeœniejsze
rozpoczêcie u¿ytkowania rozp³odowego osobnika) przy zachowaniu zadowalaj¹cej
dok³adnoœci oceny. Dziêki temu przy selekcji genomowej postêp genetyczny na
jednostkê czasu mo¿e siê nawet podwoiæ w stosunku do selekcji klasycznej opartej na
u¿ytkowoœci córek buhajów, na co wskaza³ Schaeffer [32]. Dodatkowo, autor ten
zauwa¿y³, ¿e w takim przypadku drog¹ ocenê na podstawie potomstwa (50 000 USD)
zastêpuje tanie genotypowanie (500 USD), przez co koszt oceny spada o 92%.

Atrakcyjnoœæ programów hodowlanych opartych na selekcji genomowej wynika
tak¿e z mo¿liwoœci wykorzystania zmiennoœci mendlowskiej, mierzonej na poziomie
DNA. Dziêki macierzom SNP bêdzie mo¿na zró¿nicowaæ oszacowania wartoœci
hodowlanej zwierz¹t z grupy pe³nego rodzeñstwa bez czekania na ich u¿ytkowoœæ lub
u¿ytkowoœæ ich potomstwa. Dotychczas, wybór m³odych zwierz¹t, bez zmierzonej
u¿ytkowoœci, na kandydatów do selekcji odbywa³ siê na podstawie tzw. indeksu
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rodzicielskiego (rodzinowego), który zak³ada³, ¿e wartoœæ hodowlana osobnika jest
równa po³owie sumy wartoœci hodowlanej ojca i matki. Tym samym ignorowano
zmiennoœæ wynikaj¹c¹ z losowej segregacji genów w obrêbie pe³nego rodzeñstwa.
W przypadku tradycyjnej selekcji wszystkim osobnikom z grupy pe³nego rodzeñstwa
przypisywano tak¹ sam¹ wartoœæ indeksu rodzicielskiego. Wysoka wartoœæ hodowla-
na indeksu rodzicielskiego powoduje jednakowe zainteresowanie hodowców ka¿dym
cz³onkiem danej rodziny; s¹ chêtnie wykorzystywani w rozrodzie, co przyczynia siê
do zwiêkszenia spokrewnienia w kolejnym pokoleniu. Nie ma to miejsca w przypad-
ku selekcji genomowej – znamy bowiem rzeczywiste warianty uk³adów SNP, jakie
otrzyma³ ka¿dy kandydat do selekcji od rodziców. Tym samym, zwierzêta z grupy
pe³nego rodzeñstwa nie maj¹ ju¿ takich samych szans uczestniczenia w rozrodzie.
Z tego tytu³u p³ynie dwojaka korzyœæ: spada znaczenie informacji rodzinowej, przez
co szansa na jednoczesn¹ selekcjê spokrewnionych ze sob¹ osobników maleje oraz
dochodzi do wykorzystania w selekcji dodatkowej zmiennoœci – zmiennoœci mend-
lowskiej, która, odbudowywana w ka¿dym pokoleniu, pozwala na czerpanie dodatko-
wych zysków wynikaj¹cych z selekcji [5].

Ograniczanie selekcji spokrewnionych osobników ma kluczowe znaczenie
w kontrolowaniu wzrostu inbredu. Zagro¿enie nadmiernym przyrostem inbredu
wystêpuje szczególnie w przypadku stosowania selekcji opartej na ocenach wartoœci
hodowlanych liczonych metod¹ BLUP/model zwierzêcia w doskonaleniu cech nisko-
odziedziczalnych. Przyjmuje siê, ¿e tempo przyrostu inbredu w przypadku selekcji
genomowej jest takie samo jak w przypadku selekcji masowej czy opartej na BLUP,
przy odziedziczalnoœci wynosz¹cej 100% [5]. Szanse na zmniejszenie inbredu przy
selekcji genomowej w stosunku do tradycyjnej selekcji opartej na BLUP potwierdzili
Pedersen i in. [28]. W swoich badaniach symulacyjnych wykazali, ¿e zarówno
strategia wykorzystuj¹ca pojedyncze markery do wsparcia selekcji tradycyjnej, jak
i stosowanie genomowej wartoœci hodowlanej redukuj¹ przyrost inbredu, zarówno
ten obliczany na podstawie rodowodów (11–24%), jak i ten rzeczywisty w znanych
QTL (13–22%). Tak¿e Sonesson i Meuwissen [38] zauwa¿yli, analizuj¹c strategie
doskonalenia ryb z wykorzystaniem selekcji genomowej, ¿e przyrost inbredu jest
o 81% mniejszy w przypadku selekcji genomowej w porównaniu z programami
opartymi na BLUP. Autorzy przypuszczali, ¿e Ÿród³a tego spadku nale¿y szukaæ
w selekcji w ramach rodzin, mo¿liwej dziêki znajomoœci genotypów pozwalaj¹cych
na rozró¿nienie ich wartoœci genetycznej przy braku ich obserwacji fenotypowych.
W praktyce nale¿y siê tak¿e spodziewaæ, ¿e korzyœci z selekcji genomowej spowodu-
j¹ zainteresowanie genotypowaniem samic przez co zwiêkszy siê dok³adnoœæ ich
oceny. Gdy liczba genotypowanych samic bêdzie du¿a u³atwi to znajdowanie war-
toœciowych zwierz¹t s³abiej spokrewnionych z populacj¹. Pozwoli to na zwiêkszenie
roli samic, przez co dodatkowo mo¿e dojœæ do spowolnienia tempa wzrostu inbredu.

Selekcja genomowa stwarza równie¿ szansê na ulepszanie bardziej z³o¿onych
programów hodowlanych. Dekkers [8] wskaza³, ¿e selekcja wspomagana markerami,
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oparta na za³o¿eniach selekcji genomowej, mo¿e pomóc ograniczyæ inbred w progra-
mach zawieraj¹cych w sobie etap krzy¿owania towarowego. W przeprowadzonych
badaniach symulacyjnych autor wykaza³, ¿e nowa technologia u³atwia doskonalenie
u¿ytkowoœci mieszañców ocenianych na podstawie informacji o rasach wyjœciowych.
Ograniczenie w tego typu programach stanowi, miêdzy innymi, trudnoœæ prowadze-
nia kontroli u¿ytkowoœci osobników pochodz¹cych z krzy¿owania towarowego
utrzymywanych w warunkach przemys³owych. Dekkers [8] wykaza³, ¿e do uzyskania
zwiêkszonej reakcji na selekcjê u mieszañców wystarczy pozyskanie u¿ytkowoœci
grupy zgenotypowanych mieszañców w celu oceny specyficznych wp³ywów czysto-
rasowych. Z kolei Piyasatian i in. [29] wskazali na przydatnoœæ selekcji genomowej
do optymalizacji programów hodowlanych opartych na krzy¿owaniu linii zinbredo-
wanych. De Roos i in. [6] porównywali stopieñ niezrównowa¿enia sprzê¿eñ miêdzy
rasami byd³a mlecznego i stwierdzili, ¿e dla tych samych markerów zale¿y on od
odleg³oœci genetycznej miêdzy rasami. W praktyce oznacza to, ¿e wykorzystanie
zale¿noœci SNP-QTL okreœlonych w jednej rasie jest nieefektywne w selekcji osobni-
ków z innych ras tego samego gatunku.

Konsekwencje wdro¿enia selekcji genomowej

Trudno przeceniæ teoretyczne zalety selekcji genomowej, takie jak mo¿liwoœæ
skrócenia odstêpu miêdzy pokoleniami, zwiêkszenia postêpu genetycznego, obni¿e-
nia kosztów realizacji programu hodowlanego i tempa przyrostu inbredu. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e urzeczywistnienie tej koncepcji, w postaci zmiany systemu
oceny i selekcji, mo¿e dotyczyæ ca³ej organizacji hodowli. O ile w tradycyjnej ocenie
w³aœcicielem wyników kontroli u¿ytkowoœci i samych wyników oceny wartoœci
hodowlanej pozostawali sami hodowcy, o tyle sytuacja ta mo¿e siê zmieniæ wraz
z wprowadzeniem selekcji genomowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, ¿e
najbardziej zainteresowane wprowadzeniem nowej metody s¹ jednostki odpowie-
dzialne za prowadzenie testowania i selekcji zwierz¹t. W przypadku byd³a mlecznego
s¹ to hodowlane firmy inseminacyjne. Z tego wzglêdu istnieje ryzyko, ¿e jeœli koszty
inwestycji w now¹ technologiê (zarówno genotypowanie jak i dopracowanie samej
metodyki obliczania genomowej wartoœci hodowlanej) ponios¹ podmioty prywatne,
to wyniki oceny genomowej pozostan¹ ich w³asnoœci¹ przez co przestan¹ byæ
dostêpne dla wszystkich hodowców. Co wiêcej, do obliczenia genomowej wartoœci
hodowlanej nie bêdzie potrzebna populacja aktywna o du¿ych rozmiarach, a jedynie
tzw. populacja referencyjna; jak siê dziœ zak³ada, licz¹ca raczej kilka lub kilkanaœcie
tysiêcy zwierz¹t, a nie kilkaset tysiêcy czy kilka milionów, jak obecnie. W konsek-
wencji rola zwi¹zków hodowców czy organizacji hodowlanych zajmuj¹cych siê
prowadzeniem ksi¹g hodowlanych, a tak¿e podmiotów wykonuj¹cych rutynow¹
ocenê wartoœci hodowlanej mo¿e ulec marginalizacji. Relatywnie niskie koszty
prowadzenia populacji referencyjnych mog¹ spowodowaæ, ¿e na rynku hodowlanym
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pojawi¹ siê nowe jednostki, zamierzaj¹ce konkurowaæ z dotychczasowymi orga-
nizacjami czy przedsiêbiorstwami. Jak spekuluj¹ Goddard i Hayes [10], mo¿e dojœæ
wrêcz do sytuacji, ¿e hodowcy bêd¹ otrzymywaæ wynagrodzenie za to, ¿e zgodz¹ siê
na utrzymywanie zwierz¹t stanowi¹cych populacje referencyjne. Jeœli zwierzêta te
bêd¹ utrzymywane w warunkach produkcyjnych mo¿e to zaowocowaæ dodatko-
wymi korzyœciami polegaj¹cymi na wyeliminowaniu ewentualnej interakcji geno-
typ-œrodowisko. Nie nale¿y siê jednak spodziewaæ, aby relacje SNP-QTL w popu-
lacjach referencyjnych danego kraju czy regionu mog³y byæ wprost wykorzystane
do okreœlania wartoœci hodowlanej zwierz¹t utrzymywanych w innych warunkach,
w innym kraju. Bêdzie to zatem, przynajmniej przez jakiœ czas, stanowiæ barierê dla
ekspansji tych firm, które wdro¿¹ jako pierwsze technologiê selekcji genomowej.
Z drugiej jednak strony, jeœli tylko posi¹d¹ one informacje pozwalaj¹ce na oszaco-
wanie wp³ywów genetycznych zwi¹zanych z polimorfizmem SNP ocenianych
zwierz¹t zgodnie z modelem normy reakcji (np. Pszczo³a i in. [30]), bêd¹ w stanie
dla jednego osobnika wyliczyæ wiele wartoœci hodowlanych, w zale¿noœci od tego,
do jakiego œrodowiska mia³oby ono trafiæ. Wystêpowanie interakcji genotyp-œro-
dowisko mo¿e z jednej strony dzia³aæ na rzecz zwiêkszenia efektywnej wielkoœci
œwiatowej populacji danej rasy, natomiast z drugiej zachêciæ do zdobywania przez
firmy hodowlane (kraje) nawet odleg³ych rynków, jeœli tylko dostêpne bêd¹ odpo-
wiednie narzêdzia hodowlane czerpi¹ce korzyœci z informacji genomowej. Dyspo-
nuj¹c odpowiedni¹ wiedz¹ i liczb¹ zwierz¹t, teoretycznie mo¿na bêdzie przenosiæ
ocenione zwierzêta w œrodowiska najbardziej sprzyjaj¹ce ich mo¿liwoœciom pro-
dukcyjnym. Tym samym interakcja genotyp-œrodowisko, jak dot¹d stanowi¹ca
pewn¹ barierê w miêdzynarodowym obrocie zwierz¹t, mo¿e staæ siê dodatkow¹
szans¹ dla krajów prowadz¹cych selekcjê genomow¹. Osobniki nie spe³niaj¹ce
odpowiednich kryteriów selekcyjnych w danym kraju mog¹ siê bowiem okazaæ
wartoœciowe dla innego œrodowiska czy celu hodowlanego.

Rola organizacji zajmuj¹cych siê miêdzynarodow¹ ocen¹ zwierz¹t, takich jak
Interbull dla byd³a mlecznego, mo¿e ulec ca³kowitej zmianie. Jeœli kraje prowadz¹ce
selekcjê genomow¹ nie zdecyduj¹ siê na udostêpnienie informacji dotycz¹cych
opracowanych dla danego kraju równañ predykcji (zale¿noœci SNP-QTL) to dotych-
czasowa metoda miêdzynarodowej oceny, opieraj¹ca siê wy³¹cznie na informacjach
rodowodowych i fenotypach córek buhajów, straci na wartoœci. Przypuszcza siê, ¿e
tylko dla ma³ych populacji, dla których wdro¿enie selekcji genomowej mo¿e byæ
organizacyjnie i finansowo zbyt du¿ym problemem, dotychczasowa rola Interbullu
mo¿e zostaæ zachowana.

Inne korzyœci, jakie mog¹ p³yn¹æ z wdro¿enia oceny genomowej, to mo¿liwoœæ
dok³adniejszego przewidywania wartoœci fenotypu zwierz¹t na podstawie jego infor-
macji markerowej, a tak¿e mo¿liwoœæ okreœlenia rodowodu osobnika, w sytuacji gdy
nie ma informacji o pochodzeniu [10], a tak¿e mo¿liwoœæ ³atwej i stosunkowo taniej
identyfikacji oraz œledzenia zwierz¹t i produktów pochodzenia zwierzêcego na pod-
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stawie markerów [44]. Narzêdzia wykorzystywane w selekcji genomowej pozwalaj¹
na przewidzenie genotypu przysz³ego zwierzêcia, co mo¿e mieæ znaczenie nie tylko
dla przysz³ej wartoœci hodowlanej osobnika, ale tak¿e oceny jego wsobnoœci. Z tego
wzglêdu wraz z wprowadzeniem selekcji genomowej nale¿y siê spodziewaæ wzrostu
znaczenia programów do kojarzeñ. Pozwol¹ one na lepsze wykorzystanie zmiennoœci
nieaddytywnej – dominacyjnej i epistatycznej [45], jak dot¹d maj¹cej ograniczone
znaczenie w praktyce hodowlanej, na co wskazywali ju¿ Misztal i in. [24].

Problemy selekcji genomowej

Jak wynika z przedstawionych teoretycznych za³o¿eñ, selekcja genomowa mo¿e
byæ narzêdziem zwiêkszaj¹cym efektywnoœæ programów hodowlanych pod k¹tem
uzyskiwanego postêpu genetycznego, zachowania zmiennoœci genetycznej i kosztów
realizacji. Jej wdro¿enie wi¹¿e siê wszak¿e z koniecznoœci¹ rozwi¹zania szeregu
problemów od czysto metodycznych, zwi¹zanych z szacowaniem wp³ywów QTL
i obliczaniem wartoœci hodowlanej po psychologiczne, zwi¹zane z akceptacj¹ nowej
technologii przez hodowców.

O ile genotypowanie i sumowanie wp³ywów QTL jest spraw¹ prost¹, to oszaco-
wanie tych wp³ywów nastrêcza sporo problemów. Wynika to przede wszystkim
z faktu, ¿e liczba aktualnie mo¿liwych do genotypowania miejsc polimorficznych
DNA (ponad 500 000) znacznie przewy¿sza prawdopodobn¹ liczbê QTL kszta³tu-
j¹cych wa¿ne ekonomicznie cechy. Przyjmuje siê, ¿e wiêkszoœæ QTL ma bardzo
niewielki, st¹d trudny do oszacowania wp³yw [13]. Meuwissen i in. [21] wskazywali,
¿e ³atwiej dok³adniej oszacowaæ wp³yw poszczególnych QTL analizuj¹c zbiorczo
fragmenty kodu DNA – haplotypy. Jednak nie wszystkie badania s¹ zgodne, co do
efektów takiego podejœcia, wymagaj¹cego znacznie bardziej z³o¿onych obliczeñ
[35]. Znaczenie roli haplotypów w analizie genomu z zastosowaniem odpowiednich
narzêdzi statystycznych przedstawia Schaid [34]. Bez wzglêdu na to, czy analizowane
s¹ wp³ywy zwi¹zane z pojedynczymi SNP czy haplotypami, ich liczba stanowi
wyzwanie dla metod statystycznych wykorzystywanych do analizy. Poniewa¿ mikro-
macierz obejmuje tak wiele miejsc polimorficznych (np. wspomniane >50 000),
a wiêkszoœæ z nich nie wp³ywa na zmiennoœæ doskonalonej cechy, g³ówne wysi³ki
zwi¹zane z analiz¹ statystyczn¹ zmierzaj¹ do wyeliminowania z analizy loci niema-
j¹cych wp³ywu na cechê [19]. Ponadto prowadzi siê badania nad odpowiednim
modelowaniem wp³ywów loci [21] w tym nad zastosowaniem do oceny zwi¹zków
miêdzy markerami a u¿ytkowoœci¹ modeli regresyjnych [9 i 12]. Proponuje siê tak¿e
podejœcie oparte na ‘tradycyjnym’ uk³adzie równañ mieszanych [21 i 35]. Legarra
i Misztal [17] przeanalizowali kilka metod rozwi¹zywania uk³adu równañ miesza-
nych na rzeczywistych wynikach genotypowania myszy. Analiza dotyczy³a informa-
cji na temat ponad 10 tysiêcy markerów u blisko 2 tysiêcy osobników, u których
prowadzono obserwacje dotycz¹ce masy cia³a i wzrostu. W takiej sytuacji ka¿da ze
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stosunkowo nielicznych obserwacji jest opisywania za pomoc¹ tysiêcy markerów.
Stwarza to sytuacjê odmienn¹ ani¿eli w tradycyjnej ocenie wartoœci hodowlanej,
gdzie poszczególne poziomy, np. efektu stada, opisuj¹ zwykle ma³o liczne grupy
osobników z obserwacjami. W zwi¹zku z tym przy tworzeniu równañ predykcji
powstaje uk³ad sk³adaj¹cy siê nie z macierzy rzadkich, jak w przypadku klasycznych
danych, ale z macierzy gêstych. Porównano kilka technik s³u¿¹cych do rozwi¹zania
takiego uk³adu, z których najefektywniejsza okaza³a siê metoda gradientów sprzê¿o-
nych, metoda iteracyjna doskonale sprawdzaj¹ca siê do rozwi¹zywania uk³adu rów-
nañ liniowych z rzadk¹ macierz¹ [17]. Ciekawym sposobem wykorzystania informa-
cji genomowej jest okreœlanie rzeczywistego spokrewnienia miêdzy zwierzêtami
i dalej stosowanie tradycyjnej metody BLUP [23].

Trudno w tej chwili oceniæ na ile za³o¿enia selekcji genomowej, weryfikowane
pozytywnie w licznych badaniach symulacyjnych, sprawdz¹ siê w praktyce ho-
dowlanej. Wiele zale¿y od tego na ile uda siê zmiennoœæ genetyczn¹ opisaæ za pomoc¹
map markerów SNP. Obecnie znane s¹ ponad 2 miliony SNP i chocia¿ tylko ponad 50
tysiêcy mo¿na obecnie ³atwo i tanio genotypowaæ, to wiadomo i¿ prowadzone s¹
badania nad zwiêkszeniem tej liczby [41]. Mapy markerowe staj¹ siê coraz bardziej
gêste ze wzglêdu na rozwój technik dostarczaj¹cych informacji na temat potencjal-
nych polimorfizmów. Jak zauwa¿aj¹ Goddard i Hayes [10] w badaniach symulacyj-
nych zak³ada siê mniejsz¹ wielkoœæ genomu (10 Morganów) ani¿eli rzeczywista (dla
byd³a 30 Morganów) oraz mniejsz¹ liczbê segreguj¹cych QTL, co mo¿e prowadziæ do
³atwiejszego szacowania ich wp³ywów w analizach symulacyjnych, w porównaniu do
rzeczywistoœci. Trudno tak¿e oceniæ liczbê faktycznych QTL warunkuj¹cych szereg
interesuj¹cych hodowców cech, zw³aszcza QTL o bardzo ma³ym, niezwykle trudnym
do uchwycenia wp³ywie [13].

Co wiêcej, liczba genów maj¹cych wp³yw na poszczególne cechy iloœciowe nie
jest sta³a, co rodzi koniecznoœæ powtarzania etapu estymacji wp³ywów (training).
Oznacza to koniecznoœæ ci¹g³ego genotypowania zwierz¹t i zbierania informacji
umo¿liwiaj¹cych ich powi¹zanie z u¿ytkowoœci¹. Sonesson i in. [38] wykazali, ¿e
oszacowane na postawie okreœlonej populacji wp³ywy QTL nie pozwalaj¹ na precy-
zyjn¹ ocenê wartoœci hodowlanej osobników w wielu kolejnych, nastêpuj¹cych po
sobie pokoleniach – dok³adnoœæ oceny drastycznie spada zaraz po zaprzestaniu wy-
korzystywania informacji fenotypowej z kolejnych pokoleñ. Wiadomo, ¿e zarówno
warunki œrodowiskowe, jak i cechy, zmieniaj¹ siê w czasie. Zatem zaniechanie
procesu ponownego szacowania wp³ywów pojedynczych SNPmo¿e spowodowaæ, ¿e
w d³u¿szej perspektywie postêp genetyczny uzyskiwany na drodze selekcji genomo-
wej oka¿e siê ni¿szy od tego, który uzyskano by stosuj¹c selekcjê opart¹ na tradycyj-
nych metodach oceny wartoœci hodowlanej. Ci¹g³a ocena relacji SNP-QTL mo¿e
ponadto zmniejszyæ tempo przyrostu inbredu w przeliczeniu na pokolenie, w porów-
naniu z tradycyjn¹ selekcj¹. Bêdzie to wynikaæ ze znajdowania nowych markerów
powi¹zanych z cech¹, co z kolei mo¿e prowadziæ do uwzglêdnienia w selekcji
nowych grup zwierz¹t.
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Trudnoœci w zastosowaniu selekcji genomowej wi¹¿¹ siê tak¿e z koniecznoœci¹
weryfikacji oszacowanych wp³ywów QTL. W praktyce najczêœciej stosuje siê do tego
tzw. metodê walidacji krzy¿owej [18, 37] polegaj¹c¹ na podziale zgromadzonego
materia³u (wyniki genotypowania i u¿ytkowoœci) na dwie czêœci. Podczas gdy jedna
z nich s³u¿y do szacowania wp³ywów (tzw. populacja referencyjna), druga pozwala na
sprawdzenie na ile uzyskane oszacowania pozwalaj¹ na przewidzenie przysz³ych
obserwacji – tê rolê pe³ni¹ pozosta³e dane. Stosowanie walidacji krzy¿owej w prak-
tyce nie jest trywialne – jak pokazuj¹ wyniki uzyskane przez Legarrê i in. [18] metoda
podzia³u obserwacji mo¿e mieæ istotny wp³yw na wyniki testu walidacyjnego.
W badaniach Lee i in. [16] pokazano, ¿e im wiêksza jest czêœæ populacji, na podstawie
której okreœla siê wielkoœæ wp³ywów, tym przeciêtnie uzyskuje siê wiêksz¹ dok³ad-
noœæ przewidywania fenotypów. Jednak¿e b³¹d przewidywania w odniesieniu do
pojedynczego osobnika mo¿e siê zwiêkszaæ, gdy mniejsza liczba zwierz¹t bierze
udzia³ w ocenie wyników (walidacji). Dodatkowo metoda walidacji krzy¿owej
zwiêksza wymagania, co do iloœci zgromadzonego materia³u, poniewa¿ tylko czêœæ
dostêpnych danych mo¿e s³u¿yæ do szacowania wp³ywów, co zmniejsza dok³adnoœæ
estymacji. Redukcja liczby dostêpnych obserwacji fenotypowych mo¿e natomiast
ograniczyæ dok³adnoœæ szacowania wp³ywów zwi¹zanych z genami reprezentowany-
mi przez polimorfizmy obecne w mikromacierzy, czyli wiarygodnoœæ powi¹zañ
miêdzy markerami a u¿ytkowoœci¹. Dotyczy to zw³aszcza cech niskoodziedziczal-
nych. Z kolei zmniejszanie populacji referencyjnej niesie ryzyko wyst¹pienia proble-
mów z powodu interakcji genotyp-œrodowisko, ze wzglêdu na fakt, i¿ zwierzêta
stanowi¹ce tak¹ populacjê mog¹ znajdowaæ siê w innych w warunkach ni¿ przeciêtne
dla populacji masowej. Wybór populacji referencyjnej jest wa¿nym elementem two-
rzenia programów opartych na selekcji genomowej [3]. Z dotychczasowych badañ
symulacyjnych wynika jednoznacznie, ¿e dok³adnoœæ selekcji genomowej wzrasta
wraz z liczb¹ zgenotypowanych osobników, u których mo¿na poszukiwaæ powi¹zania
z dostêpnymi informacjami fenotypowymi [25, 38, 43]. Przy stale malej¹cych kosz-
tach genotypowania pojedynczych osobników nale¿y siê spodziewaæ, ¿e liczba
genotypowanych zwierz¹t nie powinna byæ problemem, przy za³o¿eniu, ¿e doskona-
lona populacja jest odpowiednio du¿a. Badania symulacyjne pokazuj¹, ¿e wielkoœæ
genotypowanej populacji przek³ada siê na wzrost dok³adnoœci genomowej wartoœci
hodowlanej [25]. Przy zwiêkszeniu z jednego tysi¹ca do dwóch tysiêcy osobników
Solberg i in. [36] zaobserwowali wzrost dok³adnoœci oceny z 0,77 na 0,84. Dodatko-
wo nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiêksza liczba zgenotypowanych kandydatów do selekcji
umo¿liwia zwiêkszenie ostroœci selekcji, co mo¿e mieæ znaczenie tak¿e w doskona-
leniu byd³a, gdzie tradycyjnie liczba mêskich kandydatów do selekcji (testowanych
na potomstwie) jest ograniczana wielkoœci¹ populacji aktywnej.
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Selekcja genomowa a praktyka

Pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce niezbêdnej liczby genotypowanych SNP,
wielkoœci wp³ywów QTL koniecznych do oszacowania, fazy sprzê¿enia QTL-marker
SNP, czy wyboru populacji referencyjnej wymagaj¹ dalszych badañ i sprawdzenia
w praktyce. Poprawnoœæ pierwotnych za³o¿eñ weryfikowana jest w badaniach opar-
tych na rzeczywistych danych. Legarra i in. [18], analizuj¹c cechy iloœciowe u myszy,
stwierdzi³, ¿e informacja na temat wp³ywów pojedynczych loci, okreœlona na podsta-
wie analizy danych uzyskanych od konkretnych rodzin, tylko w ograniczonym zakre-
sie sprawdza³a siê przy przewidywaniu fenotypów cz³onków innych rodzin. Z kolei
Lee i in. [16] analizuj¹c podobn¹ populacjê genotypowanych myszy stwierdzili, ¿e
dla wszystkich badanych cech selekcja genomowa mo¿e byæ bardzo skuteczna nawet,
gdy szacowane s¹ wartoœci hodowlane osobników z innych rodzin ni¿ wykorzystywa-
ne do okreœlenia wp³ywów poszczególnych QTL. Przyczyn tak ró¿ni¹cych siê
wniosków z analizy podobnych eksperymentów, tak¿e pod wzglêdem wielkoœci
populacji, mo¿na upatrywaæ w odmiennych cechach, zastosowanych ró¿nych meto-
dach eliminacji wp³ywów niegenetycznych, niejednakowych metodach i modelach
oceny oraz zró¿nicowanej strukturze analizowanych populacji. W pracy Lee i in. [16]
zauwa¿ono ponadto dodatkowe korzyœci z uwzglêdnienia wp³ywów dominacyjnych,
podczas gdy w pracy Legarry i in. [18] takie korzyœci nie zosta³y stwierdzone.
Zró¿nicowanie wyników uzyskiwanych w bardzo zbli¿onych badaniach wskazuje na
to, jak wiele badanych czynników mo¿e mieæ jeszcze wp³yw na wiarygodnoœæ
selekcji genomowej. Dalsze, szczegó³owe badania s¹ zdecydowanie potrzebne.

Ze wzglêdu na szereg praktycznych walorów selekcji genomowej i du¿¹ konku-
rencjê miêdzy przoduj¹cymi na œwiecie firmami hodowlanymi ogromne zaintereso-
wanie przerodzi³o siê ju¿ we wdro¿enia. W styczniu 2009 r. pierwszy raz otwarcie
opublikowano wyniki oceny buhajów amerykañskich z uwzglêdnieniem informacji
genomowej, tak¿e w odniesieniu do buhajów niemaj¹cych oceny na potomstwie.
Dotychczasowe doœwiadczenia z selekcj¹ genomow¹ byd³a mlecznego nie wskazuj¹
jednak na to, by by³a ona na tyle dok³adna, by wyprzeæ ca³kowicie testowanie na
potomstwie. W przypadku populacji amerykañskich holsztynów, gdzie zgenotypo-
wano ponad szeœæ tysiêcy osobników pod k¹tem 40 tysiêcy SNP (40k), okaza³o siê, ¿e
wzrost dok³adnoœci dziêki ocenie genomowej ponad dok³adnoœæ indeksu rodziciel-
skiego dla cech produkcyjnych wynosi wprawdzie 20–43%, jednak dla cech funkcjo-
nalnych jest ni¿szy, i choæ dla niektórych cech wynosi 21%, to dla ³atwoœci wycieleñ
ledwie 3%. Z pewnoœci¹ umo¿liwi to dok³adniejsz¹ selekcjê wstêpn¹ zwierz¹t, ale
dalsza ocena na potomstwie bêdzie wci¹¿ niezbêdna [42]. Interesuj¹cy scenariusz
wykorzystywania w praktyce hodowlanej informacji p³yn¹cych z markerów realizuje
Francja. W tym kraju od kilku lat wykorzystuje siê w tym celu polimorfizm mikrosate-
litarny. Od 2008 roku, znaczenie mikrosatelit spad³o na rzecz polimorfizmu podsta-
wieñ nukleotydowych, identyfikowanych za pomoc¹ mikromacierzy wielkoœci ponad
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50k, na razie w odniesieniu do rejonów, w których wczeœniej zidentyfikowano
regiony QTL. Obecnie realizowane s¹ badania maj¹ce na celu wykorzystanie wszyst-
kich SNP-ów. W Holandii wdro¿ono selekcjê genomow¹ byd³a ju¿ w 2006 roku,
a obecnie trwaj¹ przymiarki do jej wprowadzenia u drobiu i trzody. Do genotypowa-
nia byd³a wykorzystano macierz 60 tysiêcy SNP i uzyskano wzrost dok³adnoœci oceny
wzglêdem indeksu rodzicielskiego na poziomie 17% dla cech produkcyjnych, 14%
dla typu i budowy i 11% dla liczby komórek somatycznych. W obu przypadkach
uwagê zwraca mniejsze zwiêkszenie dok³adnoœci oceny dla cech niskoodziedziczal-
nych [4]. Pod tym wzglêdem ca³kowicie odmienne wyniki uzyskali Legarra i in. [18],
którzy na rzeczywistych danych ze stosunkowo ma³ej eksperymentalnej populacji
2000 myszy, stosuj¹c macierz 10 tysiêcy SNP, uzyskali wiêkszy przyrost dok³adnoœci
oceny z wykorzystaniem oceny genomowej cech niskoodziedziczalnych. Podobny
wniosek dotycz¹cy wiêkszych korzyœci z wprowadzenia selekcji genomowej do dosko-
nalenia cech niskoodziedziczalnych w badaniach symulacyjnych uzyskali Piyasatian
i in. [29]. Z tego wzglêdu Solberg i in. [35], w przypadku cech niskoodziedziczalnych,
sugeruj¹ zwiêkszenie liczby fenotypów (zwierz¹t), na podstawie których szacowane
s¹ wp³ywy QTL. Z kolei w Australii zgenotypowano 4500 buhajów rasy holsztyñskiej
i jersey wykorzystuj¹c macierz z 50 tysi¹cami SNP. Wyniki badañ wskazuj¹ na
znacz¹cy wzrost dok³adnoœci oceny genomowej wzglêdem indeksu rodzicielskiego –
w odniesieniu do cech takich jak produkcja mleka, masa cia³a, p³odnoœæ, liczba
komórek somatycznych i d³ugowiecznoœæ dok³adnoœæ wzros³a z 34% do 67%, nato-
miast dla cech liniowych typu i budowy z 31% do 40–50%. Takie obiecuj¹ce wyniki
sk³oni³y Australijczyków do modyfikacji programu hodowlanego – nasienie 2-letnich
buhajów, ocenionych na podstawie genomowej wartoœci hodowlanej, bêdzie dostêp-
ne na rynku. W nastêpnym kroku ograniczeniu ma ulec czêœæ programu hodowlanego
dotycz¹ca testowania na potomstwie. Genotypowanie tysiêcy m³odych buhajków ma
umo¿liwiæ skuteczn¹ selekcjê wstêpn¹ tak, by mo¿liwe by³o ograniczenie liczby
testowanych na potomstwie buhajów do ok. 100–150.

Wobec aktualnego stanu wiedzy trudno przewidzieæ, czy i kiedy selekcja geno-
mowa ca³kowicie zast¹pi tradycyjn¹. Wstêpne wyniki dotychczasowych badañ po-
kazuj¹, ¿e selekcja wstêpna kandydatów do testowania na potomstwie mo¿e tak¿e byæ
interesuj¹ca z ekonomicznego i genetycznego punktu widzenia. Potwierdzaj¹ to
wyniki symulacji ró¿nych strategii wdra¿ania selekcji genomowej przeprowadzone
przez Schaeffera [33]. W badaniach, które odzwierciedla³y kanadyjsk¹ populacjê
holsztynów przyjêto perspektywê 55 lat oraz za³o¿ono, ¿e dok³adnoœæ oceny genomo-
wej waha siê miêdzy 0,4 a 0,8. Analizowano trzy strategie: A – genomowa wartoœæ
hodowlana jest wykorzystywana wy³¹cznie do selekcji wstêpnej buhajów dalej
testowanych na potomstwie, B – selekcja genomowa ca³kowicie zastêpuje tradycyjn¹
ocenê i selekcjê, C – wariant mieszany/przejœciowy, w którym stopniowo redukuje siê
liczbê buhajów testowanych na potomstwie, a¿ do ca³kowitego przejœcia na selekcjê
genomow¹. W ka¿dym z wariantów uzyskano wy¿szy postêp genetyczny w stosunku
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do tradycyjnego, przy czym najwiêkszy wzrost zaobserwowano w wariancie B
(dwukrotny) w stosunku do selekcji tradycyjnej. Ten wariant okaza³ siê tak¿e naj-
tañszy – redukcja kosztów do 64% obecnych. Poœrednie wyniki postêpu genetycz-
nego i redukcji kosztów da³ naturalnie wariant C – bardziej realny, gdy uwzglêdniæ
przywi¹zanie hodowców do bardzo dok³adnej oceny buhajów na podstawie potom-
stwa. Jeœli wdra¿anie selekcji genomowej mia³oby siê odbywaæ etapowo, oznacza³o-
by to, ¿e w okresie przejœciowym jej praktyczna przydatnoœæ osi¹ga³aby poziom
przewidywany dla pocz¹tkowych podejœæ MAS, w których informacje uzyskiwane
z markerów s³u¿yæ mia³y do wzbogacenia ocen uzyskiwanych metod¹ BLUP oblicza-
nych na podstawie tradycyjnych Ÿróde³ informacji o u¿ytkowoœci osobników.

Podsumowanie

Mo¿liwoœæ ³atwego i taniego genotypowania zwierz¹t na poziomie podstawieñ
jednonukleotydowych przyczyni³a siê do utworzenia nowego narzêdzia wykorzys-
tywanego w doskonaleniu zwierz¹t. Narzêdzia wci¹¿ jeszcze niedoskona³ego, ale
mog¹cego zrewolucjonizowaæ proces oceny zwierz¹t. Nowe Ÿród³o informacji mo¿e
spowodowaæ nie tylko zmianê sposobu oceny zwierz¹t, ale zachwiaæ podstawami
organizacji dotychczasowych programów hodowlanych. Tradycyjne, rozbudowane
systemy kontroli u¿ytkowoœci i g³êbokie rodowody wyznaczaj¹ce spokrewnienie
zwierz¹t mog¹ zostaæ uzupe³nione, a z czasem mo¿e i zast¹pione, przez informacje
molekularne. Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ, ¿e kontrolowane du¿e populacje aktywne,
stanowi¹ce czêsto wiêksz¹ czêœæ doskonalonej populacji, zostan¹ zast¹pione przez
populacje o znacznie mniejszej wielkoœci. Zanim to jednak nast¹pi na rozwi¹zanie
czeka wiele problemów, poniewa¿ pierwsze, obiecuj¹ce wyniki dotycz¹ce efektyw-
noœci nowej technologii, s¹ obecnie weryfikowane, a wyniki weryfikacji nie zawsze
s¹ jednoznaczne.

Opracowanie i wdro¿enie nowej technologii mo¿e stanowiæ ogromne wyzwanie
dla organizacji i firm hodowlanych. Francuskie doœwiadczenia z selekcj¹ wspoma-
gan¹ markerami wskazuj¹, ¿e nie jest to zadanie ³atwe [1], ale mo¿e mieæ sens.
Bazuj¹c jedynie na mikrosatelitarnych markerach, uzyskano wzrost dok³adnoœci po-
zwalaj¹cy na redukcjê liczby testowanych na potomstwie m³odych buhajów o 7–20%,
a wprowadzenie takiej selekcji wstêpnej odbywa siê bez obni¿enia tempa postêpu
genetycznego [1]. Projekty selekcji genomowej s¹ ju¿ realizowane w kilku krajach
(USA, Kanada, Holandia, Francja, Australia, Nowa Zelandia), a wyniki oceny
genomowej s¹ upubliczniane. Tym samym wykorzystanie selekcji genomowej sta³o
siê faktem. Pierwsze sygna³y dotycz¹ce zwiêkszenia dok³adnoœci oceny dziêki zasto-
sowaniu dodatkowych Ÿróde³ informacji wskazuj¹, ¿e korzyœci mog¹ byæ zró¿ni-
cowane w zale¿noœci od odziedziczalnoœci cech. Nie wszystkie cechy wystêpuj¹ce
w zbiorczych indeksach selekcyjnych mog¹ zostaæ objête now¹ ocen¹. Jeœli dojdzie
do takiej sytuacji, ¿e zwiêkszy siê dok³adnoœæ oceny wartoœci hodowlanej tylko
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okreœlonych cech, to mog¹ na tym ucierpieæ cechy z nimi niekorzystnie skorelowane.
Mo¿e to oznaczaæ koniecznoœæ zmiany wag w obecnie stosowanych indeksach.
Praktyczne zastosowanie selekcji genomowej szybko rozwija siê w kilku krajach
dziêki niezwykle du¿emu zainteresowaniu hodowców. Mimo ¿e nadal nie potrafimy
zidentyfikowaæ genów odpowiedzialnych za poszczególne cechy. Sk¹din¹d wiemy,
¿e pod³o¿e genetyczne wielu cech, zw³aszcza funkcjonalnych, jest bardzo z³o¿one co
rodzi problemy w ich analizowaniu i doskonaleniu. Nasuwa siê wiêc pytanie: na ile
selekcja genomowa pozwoli rozwi¹zaæ trudnoœci typowe dla MAS [22], tak by by³o
mo¿liwe czerpanie z niej d³ugofalowych korzyœci.

Dla sukcesu selekcji genomowej niezwykle istotna jest kwestia nastawienia
hodowców do nowej technologii. W przypadku byd³a mlecznego selekcja wstêpna
buhajów na podstawie informacji genomowej nie skutkuje wiêkszymi zmianami –
hodowcom nadal oferuje siê nasienie buhajów testowanych na potomstwie. Jednak,
jeœli dojdzie do zaniechania takiej oceny, kluczowym pozostaje pytanie, jak zareaguj¹
na to hodowcy. Doœwiadczenia z tego zakresu zdobyte przy okazji wdra¿ania progra-
mów MOET nie s¹ zachêcaj¹ce [40].

Niezale¿nie od sposobu wdra¿ania selekcji genomowej doœwiadczenie p³yn¹ce
z prowadzonych badañ mo¿e nas zbli¿yæ do poznania funkcjonalnych mutacji.
Wiedza na ich temat mo¿e umo¿liwiæ w przysz³oœci dokonanie kolejnego kroku na
drodze rozwoju metod doskonalenia zwierz¹t. Po latach zastoju zapowiada siê wielka
rewolucja w genetyce iloœciowej.

Podziêkowania

Panu Profesorowi Markowi £ukaszewiczowi sk³adam serdeczne podziêkowania
za cenne wskazówki wykorzystane przy opracowaniu tekstu.
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Genomic selection – a new method for genetic

improvement of the livestock

Key words: breeding program, breeding value, generation interval, genomic
selection, reliability

Summary

Genetic improvement of livestock has been based for years on quantitative genet-
ics principles and has brought unquestionable genetic gain in many traits. Initially se-
lection was made only through mass selection which has limited effectiveness espe-
cially for low heritable traits. Further, employment of selection index theory and the
BLUP method animal model, which make the best use of phenotypic and pedigree in-
formation, allowed to obtain breeding values calculated with high reliability hence ac-
curacy of selection has improved substantially. The effective use of family informa-
tion has also lead to increased rate of inbreeding in livestock populations and ad-
vanced method need to be used to control it. In dairy cattle breeding programs are
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based on progeny testing of bulls what is costly and increase the generation interval.
Nowadays genomic selection is becoming the method of choice to release this barri-
ers. Selection decisions are to be based on genomic breeding values calculated as the
sum of the effects of dense genetic markers spread across the entire genome. This arti-
cle reviews numerous aspects of this technology showing how revolutionizing it is,
and what are the current advances of its application.
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Neurotoksycznoœæ
– typowy mechanizm oddzia³ywania insektycydów

Substancje owadobójcze s¹ powszechnie stosowane w rolnictwie i ochronie
sanitarnej, charakteryzuj¹ siê lipofilnoœci¹ i wysok¹ toksycznoœci¹ w stosunku do
owadów. G³ówne grupy insektycydów to: zwi¹zki chloroorganiczne (OChI), pyretro-
idy (PI), neonikotynoidy (NI), karbaminiany (CI) i zwi¹zki fosforoorganiczne (OPI)
[31].Wszystkie z wymienionych insektycydów maj¹ wspólny mechanizm dzia³ania,
s¹ neurotoksynami i powoduj¹ zabicie owadów na skutek blokowania funkcji uk³adu
nerwowego. W synapsach nerwowych enzym acetylocholinoesteraza (AChE) uczest-
niczy w reakcji hydrolizy acetylocholiny (ACh) do choliny i kwasu octowego.
Cykliczne wydzielanie i rozk³ad acetylocholiny jest niezbêdny do prawid³owego
funkcjonowania synaps chemicznych, a tym samym do przekazywania impulsów
nerwowych [8]. Wszystkie insektycydy mog¹ zaburzyæ ten fizjologiczny proces
poprzez hamowanie aktywnoœci acetylocholinoesterazy. Neonikotynoidy s¹ te¿ inhi-
bitorami receptorów dla acetylocholiny [34]. Inhibicja AChE powoduje nagromadze-
nie ACh, która stymuluje oœrodkowy i obwodowy uk³ad nerwowy [27]. Dochodzi do
zaburzenia czynnoœci wszystkich narz¹dów wewnêtrznych kontrolowanych przez
autonomiczny uk³ad nerwowy. Z opisanym mechanizmem œciœle wi¹¿¹ siê objawy
toksycznego dzia³ania insektycydów: organizmy docelowe – owady gin¹ na skutek
podra¿nienia oœrodka oddechowego. Równie¿ objawy œmiertelnego zatrucia u ssa-
ków s¹ podobne, insektycydy w letalnych dawkach powoduj¹ silne pobudzenie,
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a nastêpnie pora¿eniem oœrodkowego uk³adu nerwowego, œmieræ najczêœciej na-
stêpuje na skutek pora¿enia oœrodka oddechowego i obrzêku p³uc [31].

Jeden z mechanizmów inhibicji acetylocholinoesterazy polega na reakcji insekty-
cydu z reszt¹ seryny obecn¹ w centrum aktywnym tego enzymu. Insektycydy fosforoor-
ganiczne powoduj¹ fosforylacjê seryny wchodz¹cej w sk³ad bia³ka enzymatycznego
AChE i to po³¹czenie jest trwa³e w warunkach fizjologicznych [33]. Karbaminiany
reaguj¹ z grup¹ serynow¹ acetylocholinoesterazy poprzez resztê kwasu karbami-
nowego, jednak s¹ to w warunkach fizjologicznych odwracalne po³¹czenia [22]. Enzym
stosunkowo szybko mo¿e powróciæ do swojej pierwotnej aktywnoœci i tym uzasadnia
siê mniejsz¹ toksycznoœæ karbaminianów ni¿ zwi¹zków fosforoorganicznych.

Pyretroidy charakteryzuje te¿ inny mechanizm neurotoksycznoœci. Zwi¹zki te blo-
kuj¹ receptory nikotyno-acetylocholinowe oraz receptory dla kwasu gamma-amino-
mas³owego [28], co powoduje przed³u¿on¹ depolaryzacjê b³ony komórki nerwowej.
Konsekwencj¹ otwarcia kana³ów jonowych jest hyperekscytacja uk³adu nerwowego,
wystêpuje wówczas stan permanentnego wzbudzenia, co prowadzi do podra¿nienia
miêœni oddechowych i zablokowania funkcji centralnego oœrodka oddechowego.

Insektycydy chloroorganiczne, zale¿nie od struktury chemicznej, wp³ywaj¹ te¿ na
ró¿ne elementy budowy i funkcje komórek nerwowych. Wbudowuj¹ siê w b³onê ko-
mórkow¹ neuronów, tworz¹ kompleksy z lipoproteinami b³on aksonów, zmieniaj¹ ki-
netykê przep³ywu jonów sodu i potasu, wp³ywaj¹ na transport jonów wapnia przez
Ca2+-ATPazê, zmieniaj¹ aktywnoœæ fosfokinazy, mog¹ te¿ wp³ywaæ na procesy bioche-
miczne zwi¹zane z funkcj¹ b³on plazmatycznych, jak fosforylacja oksydacyjna [20].

Insektycydy znalaz³y powszechne zastosowanie w rolnictwie i gospodarstwach
domowych, jednak zwi¹zki te wp³ywaj¹ nie tylko na organizmy docelowe (owady),
ale tak¿e na wszystkie elementy œrodowiska. Dane literaturowe dostarczaj¹ wielu
przyk³adów na niespecyficzne dzia³anie insektycydów. Celem prezentowanej pracy
jest krótki przegl¹d obecnego stanu wiedzy dotycz¹cego stresu oksydacyjnego wywo-
³anego podczas dzia³ania insektycydów na organizm ssaka. Skoncentrowano siê na
przyk³adach opisuj¹cych wp³yw insektycydów na ssaki, gdy¿ ten zwierzêcy model
mo¿e byæ przydatny np. w badaniu etiologii chorób neurodegeneracyjnych czy
leczeniu zatruæ u ludzi wywo³anych przez te substancje. Aby lepiej rozumieæ naturê
wolnorodnikowego dzia³ania insektycydów podano wiele przyk³adów opisuj¹cych
biochemiczne zmiany parametrów stresu oksydacyjnego w komórkach, tkankach
i narz¹dach ssaków. Omówiono tak¿e kilka przyk³adów potwierdzaj¹cych ³agodzenie
objawów stresu oksydacyjnego wywo³anego przez insektycydy poprzez podanie
antyoksydantów.
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Stres oksydacyjny jako wspólny niespecyficzny mechanizm
dzia³ania insektycydów na organizmy ssaków

Insektycydy mog¹ wp³ywaæ niespecyficznie na wiele metabolicznych procesów
zachodz¹cych w organizmie ssaków, jak fosforylacja oksydacyjna w mitochondriach,
metabolizm wêglowodanów, biosynteza bia³ka [9]. Autorzy licznych publikacji nau-
kowych zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e biologiczne skutki dzia³ania wielu pestycydów
mog¹ nasilaæ siê na skutek generowania wolnych rodników, a zw³aszcza reaktywnych
zwi¹zków tlenu. Je¿eli reaktywne formy tlenu, takie jak np. anionorodnik ponadtlen-
kowy, nadtlenek wodoru, rodnik hydroksylowy, tlenek azotu, wystêpuj¹ w stê¿eniach
wy¿szych ni¿ fizjologiczne, to powoduj¹ stres oksydacyjny [32]. Reaguj¹ one ze
wszystkimi typami cz¹steczek wystêpuj¹cymi w komórce, powoduj¹ peroksydacjê
lipidów, modyfikacjê bia³ek, cukrów, kwasów nukleinowych. Zmiany te mog¹ pro-
wadziæ do œmierci komórek lub powodowaæ szereg schorzeñ, jak choroby neurodege-
neacyjne, mia¿d¿yca, cukrzyca i inne [36]. Zachowanie w komórce homeostazy
prooksydacyjno-antyoksydacyjnej wymaga wspó³dzia³ania wielu mechanizmów za-
pobiegaj¹cych lub naprawiaj¹cych uszkodzenia wolnorodnikowe. Jednym z najwa¿-
niejszych mechanizmów obrony jest enzymatyczny system antyoksydacyjny, do
którego zaliczamy: dysmutazy ponadtlenkowe, katalazy, peroksydazy i wspó³dzia-
³aj¹ce z nimi reduktazy. W ochronie antyoksydacyjnej uczestnicz¹ te¿ antyoksydnty,
takie jak np. glutation (GSH), cysteina, witaminy A, C i E [5] oraz fizjologicznie
aktywne zwi¹zki selenu [6].

Wszystkie grupy insektycydów wywo³uj¹ w komórkach ssaków objawy stresu
oksydacyjnego, takie jak zmiany stê¿enia wolnych rodników, zmiany aktywnoœci
enzymów antyoksydacyjnych, wzrost stê¿enia produktów utleniania bia³ek, lipidów
i kwasów nukleinowych [36].

Dieldryna (OChI) mo¿e powodowaæ œmieræ komórek w¹trobowych na skutek
stresu oksydacyjnego [30]. Fosfina (OPI) inicjuje oksydacyjne uszkodzenia na skutek
wzrostu stê¿enia rodnika hydroksylowego najpierw w komórkach nerek i serca,
a w dalszej kolejnoœci mózgu, w¹troby i p³uc szczurów [16]. Inny zwi¹zek z tej grupy
insektycydów – chlorfenwinfos wywo³ywa³ stres oksydacyjny w mózgu szczurów
[23]. Potwierdzono, ¿e insektycydy wp³ywaj¹ na funkcje rozrodcze, zaburzaj¹ proces
spermatogenezy i oogenezy u ssaków [3, 7, 11]. W j¹drach szczurów, którym poda-
wano z pokarmem metoksychlor (OChI), stwierdzono zale¿ny od dawki pestycydu
wzrost stê¿enia anionorodnika ponadtlenkowego i nadtlenku wodoru. Równoczeœnie
zwiêksza³ siê poziom preoksydacji lipidów [21].

Objawy stresu oksydacyjnego mo¿na zaobserwowaæ w ró¿nym czasie od podania
insektycydu, a w doœwiadczeniach krótkoterminowych ju¿ nawet po 5 lub 15 minu-
tach. Komórki uk³adu immunologicznego (tymocyty, makrofagi) s¹ bardziej wra¿li-
we na dzia³anie ró¿nych zwi¹zków chemicznych w du¿o ni¿szej dawce ni¿ inne typy
komórek ssaków. Tymocyty izolowane z krwi myszy poddawano in vitro dzia³aniu
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ró¿nych insektycydów, jak lindan (OChI), malation (OPI), permetryna (PI) pojedyn-
czo i w mieszaninie, i ju¿ po 5 minutowej inkubacji obserwowano w tych komórkach
wzrost stê¿enia anionorodnika ponadtlenkowego [30]. Zastosowanie mieszaniny
pestycydów (zw³aszcza lindanu i malationu) powodowa³o ponad piêciokrotny wzrost
stê¿enia anionorodnika ponadtlenkowego w porównaniu do pojedynczych dawek
pestycydów. Pojawienie siê w œrodowisku anionorodnika ponadtlenkowego wi¹¿e siê
z ryzykiem powstawania innych reaktywnych zwi¹zków tlenu. Anionorodnik ponad-
tlenkowy w komórce jest usuwany przez enzym dysmutazê ponadtlenkow¹ i w tej
reakcji powstaje nadtlenek wodoru [5]. W opisywanym doœwiadczeniu stwierdzono,
¿e zarówno ekspozycja na pojedyncze dawki insektycydów jak i ich mieszaniny
wywo³uje tak¿e przyrost stê¿enia nadtlenku wodoru [30].

Makrofagi krwi szczura, podobnie jak tymocyty, s¹ czêsto stosowane w bada-
niach nad toksycznoœci¹ pestycydów [4]. Ju¿ piêcio- lub piêtnastominutowa ekspo-
zycja makrofagów na lindan (OChI) powodowa³a przyrost stê¿enia wolnych rod-
ników w tych komórkach. Natomiast lindan podany drog¹ pokarmow¹ spowodowa³
maksymalny przyrost stê¿enia wolnych rodników w erytrocytach szczura dopiero po
24 godzinach [ 30].

Nowe spojrzenie na toksycznoœæ insektycydów, znajduj¹ce odzwierciedlenie
w wynikach badañ eksperymentalnych, podkreœla rolê tlenku azotu w przebiegu
wielu niespecyficznych reakcji w komórkach. Wielokrotnie stwierdzano, ¿e w ko-
mórkach nara¿onych na dzia³anie insektycydów zachodzi naruszenie wewn¹trz-
komórkowej równowagi jonowej, zw³aszcza gospodarki jonami wapnia. Zmiany
stê¿enia jonów wapnia wp³ywaj¹ na aktywnoœæ konstytutywnej syntetazy tlenku
azotu, która wytwarza tê reaktywn¹ formê tlenu [9]. Tlenek azotu w zale¿noœci od
warunków mo¿e wykazywaæ silne dzia³anie prooksydacyjne i nasilaæ stres oksyda-
cyjny [5]. Mo¿e te¿ wykazywaæ cytotoksyczne dzia³anie, wp³ywa na wiele procesów
metabolicznych, dzia³a jako wolny rodnik, wtórny przekaŸnik, neurotransmiter.
Rozregulowanie metabolizmu tlenku azotu wp³ywa na homeostazê w komórce,
pogarsza odpowiedŸ immunologiczn¹, wp³ywa na chemotaksjê i w konsekwencji
uniemo¿liwia odpowiedŸ komórek na negatywne czynniki œrodowiskowe [9]. Wp³yw
pestycydów na uk³ad immunologiczny ssaka mo¿e wiêc byæ pierwotn¹ przyczyn¹
nadwra¿liwoœci komórek odpornoœciowych, zwiêkszonej podatnoœci na alergiê
i zmniejszonej odpornoœci organizmów na powstawanie guzów nowotworowych [30].

Ekspozycji na insektycydy towarzysz¹ zmiany aktywnoœci g³ównych enzymów
antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), peroksy-
dazy glutationowej (GPx), reduktazy glutationowej (GR), transferazy glutationowej
(GT) i innych. W komórce tworz¹ one wspó³dzia³aj¹cy system usuwaj¹cy reaktywne
zwi¹zki tlenu. Dysmutaza ponadtlenkowa usuwa anionorodnik ponadtlenkowy, pro-
duktem katalizowanej przez ni¹ reakcji jest nadtlenek wodoru. Katalaza i peroksy-
daza rozk³adaj¹ nadtlenek wodoru. Z peroksydazami wspó³dzia³aj¹ reduktaza gluta-
tionowa i transferaza glutationowa [5]. Insektycydy ju¿ w niewielkich stê¿eniach
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wp³ywaj¹ na aktywnoœæ enzymów systemu antyoksydacyjnego komórek. Je¿eli
punktem odniesienia bêdzie wartoœæ dawki LD50 (dawka powoduj¹ca œmieræ po³owy
badanej populacji zwierz¹t) to w komórkach nara¿onych na dzia³anie ró¿nych insek-
tycydów stwierdzono zmiany aktywnoœci enzymów antyoksydacyjnych po zastoso-
waniu dawek wynosz¹cych np. 0,01–0,04 LD50 dla metoksychloru, 0,001 LD50 dla
lindanu, a w przypadku chlorfenwinfosu 0,02 LD50 [21, 30, 23].

Analizuj¹c dane eksperymentalne trudno jest wyci¹gn¹æ jednoznaczne wnioski co
do charakteru odpowiedzi ze strony uk³adu enzymów antyoksydacyjnych komórek ssa-
ków. Zazwyczaj obserwowano zmianê aktywnoœci tych enzymów pod wp³ywem in-
sektycydów, natomiast charakter tej odpowiedzi (wzrost lub spadek aktywnoœci) zale¿y
od wielu czynników: dawki, czasu inkubacji, rodzaju narz¹du, typu organizmu.

Zmiany aktywnoœci enzymów antyoksydacyjnych zachodz¹ w ró¿nym czasie od
podania insektycydów. Przeprowadzono interesuj¹ce doœwiadczenie na szczurach,
które pokaza³o, ¿e system enzymów antyoksydacyjnych czule reaguje na pojawienie
siê pyretroidów w organizmie zwierzêcia. Zastosowano bardzo nisk¹ (0,001% LD50),
pojedyncz¹ dawkê cypermetryny (PI) lub fenwaleratu (PI), jednak spowodowa³a ona
zmiany aktywnoœci dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy w erytrocytach [20].
Obserwowany wzrost aktywnoœci SOD i katalazy utrzymywa³ siê w organizmie
zwierzêcia przez pewien czas, maksymalny przyrost aktywnoœci SOD nastêpowa³ po
14 dniach od podania cypermetryny, po 7 dniach od podania fenwaleratu, a po
3 dniach od zastosowaniu ich razem. Maksymaln¹ aktywnoœæ katalazy stwierdzono
trzeciego dnia od podania cypermetryny lub cypermetryny i fenwaleratu, po 7 dniach
od podania fenwaleratu. Zmianom tym towarzyszy³ wzrost stê¿enia zredukowanego
glutationu w erytrocytach w czasie pierwszych 3 dni od podania pestycydów.

Inni autorzy badali wp³yw ró¿nych dawek (wysokich 0–100 g · dcm–3 i niskich
0–0,1 g · dcm–3) chloropiryfos-etylu (OP) na erytrocyty cz³owieka in vitro i stwierdzili
obni¿enie aktywnoœci CAT i SOD jedynie przy wysokich dawkach tego insektycydu
[14]. Natomiast aktywnoœæ GPx wzrasta³a przy wysokich dawkach chloropiry-
fos-etylu i by³a zale¿ny od czasu inkubacji z insektycydem. Opisywane doœwiad-
czenie przeprowadzono poza organizmem, i wskazuje ono jedynie na mo¿liwoœci
antyoksydacyjne erytrocytów, nie odzwierciedla jednak zdolnoœci antyoksydacyj-
nych ca³ego ¿ywego ustroju. Tak¿e inne insektycydy fosforoorganiczne wp³ywaj¹ na
aktywnoœæ enzymów antyoksydacyjnych Powszechnie u¿ywany diazinon podawano
z pokarmem szczurom w dawce 25% LD50 (335 mg · kg–1). Po 24 h badano aktywnoœæ
SOD, CAT i GPx. w miêœnu sercowym [2]. Aktywnoœæ SOD i CAT znacznie wzrasta³a
w próbach, w których zastosowano diazinon, natomiast nie stwierdzono zmian
aktywnoœci GPx.

W innym doœwiadczeniu tymocyty myszy inkubowano z mieszanin¹ pestycydów
(50 uM lindan + 75 uM malation lub 50 uM lindan + 150 uM permetryna) przez 12
godzin i obserwowano wzrost aktywnoœci dysmutazy ponadtlenkowej, obni¿enie
aktywnoœci katalazy, reduktazy glutationowej i peroksydazy glutationowej [30].
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Metoksychlor – z grupy OChI podawany z pokarmem (50–200 mg · kg–1)
powodowa³ znacz¹cy spadek aktywnoœci SOD, CAT, GPx w j¹drach szczurów,
równoczeœnie obserwowano wzrost stê¿enia produktów peroksydacji lipidów [21].
Mechanizm, w jaki metoksychlor wywo³uje stres oksydacyjny, jest powi¹zany z aktyw-
noœci¹ monooksygenaz, które wspó³pracuj¹ z cytochromem P-450. Powstaj¹ce pro-
dukty O-dealkilowania lub hydroksylowania metoksychloru wi¹¿¹ siê kowalencyjnie
z cz¹steczkami frakcji mikrosomalnej komórek. Decyduj¹c¹ rolê w generowaniu
wolnych rodników odgrywa jednak cytochrom P-450. Podczas przep³ywu elektro-
nów przez mikrosomalny ³añcuch transportu elektronów wytwarzane s¹ zarówno
anionorodnik ponadtlenkowy jak i nadtlenek wodoru na skutek rozpadu form oksy-
i peroksycytochromu P450 [5].

Badaj¹c wp³yw karbaminianów aldicarbu i propoksuru na liniê komórek ssaka
CHO-K1 ustalono, ¿e ka¿dy z nich po 24 godzinach ekspozycji spowodowa³ obni¿e-
nie stê¿enia wewn¹trzkomórkowego GSH i obni¿enie stosunku GSH/GSSG. Niskie-
mu stê¿eniu GSH towarzyszy³a indukcja aktywnoœci peroksydazy glutationowej
i transferazy glutationowej. Aldikarb i propoksur powodowa³y wzrost aktywnoœci
peroksydazy glutationowej a¿ o 198% i 228%, a transferazy glutationowej odpowied-
nio o 49% i 230% w porównaniu z kontrol¹ [25].

Mo¿na próbowaæ uogólniæ wyniki przedstawionych tu prac i zaproponowaæ
sugestiê, ¿e krótkotrwa³a ekspozycja na insektycyd powoduje mobilizacjê zdolnoœci
antyoksydacyjnych komórek, która przejawia siê wzrostem aktywnoœci g³ównych
enzymów antyoksydacyjnych. Natomiast d³u¿sza ekspozycja powoduje wyczerpy-
wanie siê rezerw obronnych, co czêsto przejawia siê obni¿eniem aktywnoœci enzy-
mów antyoksydacyjnych.

Peroksydacja lipidów czu³ym wskaŸnikiem stresu
oksydacyjnego powodowanego przez insektycydy

Peroksydacja lipidów polega na utlenianiu wielonienasyconych kwasów t³usz-
czowych bêd¹cych sk³adnikami b³on biologicznych. Proces ten zachodzi zarówno na
drodze nieenzymatycznej jak i enzymatycznej. Nieenzymatyczne utlenianie wielo-
nienasyconych kwasów t³uszczowych inicjowane jest przez reakcje wolnorodnikowe
[7]. Enzymatyczna peroksydacja lipidów zachodzi na skutek aktywnoœci lipooksy-
genaz i prowadzi do wytwarzania wodoronadtlenków lipidów. Produkty koñcowe
utleniania kwasów t³uszczowych: diadehyd malonowy (MDA), izoprostany i neuro-
prostany uwa¿ane s¹ za g³ówne markery nieenzymatycznej peroksydacji lipidów
[24]. Wzrost stê¿enia MDA jest jednym z czulszych wskaŸników rozmiaru zmian
wywo³anych przez wolne rodniki w ¿ywych ustrojach. MDA zmienia w³aœciwoœci
b³on komórkowych poprzez zaburzenie hydrofobowoœci wnêtrza dwuwarstwy lipi-
dów, ma te¿ w³aœciwoœci cytotoksyczne, mutagenne i kancerogenne [15].
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Proces peroksydacji lipidów to jeden z czêœciej obserwowanych efektów dzia³a-
nia insektycydów. Dane literaturowe dostarczaj¹ wielu przyk³adów, ¿e OPI powoduj¹
peroksydacjê lipidów. Dichlorfos indukuje stres oksydacyjny w erytrocytach przeja-
wiaj¹cy siê podwy¿szon¹ produkcj¹ MDA[10] Potwierdzono tak¿e zale¿noœæ pomiê-
dzy zastosowan¹ dawk¹ lindanu a peroksydacj¹ lipidów [ 26].

Chloropiryfos-etyl powoduje wzrost stê¿enia MDAw ludzkich erytrocytach [14].
Obserwowano jego szybkie oddzia³ywanie na lipidy erytrocytów. Ju¿ po 30 minutach
inkubacji niskie stê¿enie (0,01g · dcm–3) tego insektycydu powoduje wzrost stê¿enia
MDA o 30% powy¿ej wartoœci kontrolnej. Kontynuowanie inkubacji spowodowa³o
po 6 godzinach wzrost stê¿enia produktów peroksydacji lipidów o 37%. W tym
samym czasie wy¿sze stê¿enie chloropiryfos-etylu (0,01g · dcm–3) powodowa³o
przyrost stê¿enia MDA a¿ o 72% powy¿ej wartoœci kontrolnej [14].

Na du¿ej grupie myszy przeprowadzono interesuj¹ce, d³ugoterminowe doœwiad-
czenia nad stresem oksydacyjnym wywo³ywanym przez cypermetrynê (PI) i propetam-
fos (OP) [18]. W opisywanym doœwiadczeniu przez 60 dni dodawano do po¿ywienia
myszy niskie dawki tych insektycydów pojedynczo lub w mieszaninie. Cypermetryna
w dawce 5 lub 10 mg · kg–1 powodowa³a znacz¹cy wzrost stê¿enia MDA w krwi
zwierz¹t, objawy te nasila³y siê w miarê up³ywu czasu, i w koñcowym 60 dniu
eksperymentu stwierdzono wzrost stê¿enia MDAdo oko³o 160% i 210% w porównaniu
z prób¹ kontroln¹. Podobn¹ zale¿noœæ stwierdzono pomiêdzy wzrostem stê¿enia MDA
a dawk¹ propetamfosu (2,5 lub 5 mg · kg–1) i czasem ekspozycji. £¹czne zastosowanie
tych insektycydów w dawce 10 mg · kg–1 cypermetryny i 5 mg · kg–1 propetamfosu
podnosi³o stê¿enie MDA do oko³o 144% kontroli w 15 dnu doœwiadczenia, a dalej
odpowiednio 194% w 45 dniu i 278% w 60 dniu eksperymentu. Inni autorzy równie¿
potwierdzaj¹ wp³yw insektycydów fosfoorganicznych na peroksydacje lipidów. Pa-
ration metylu powoduje nasilenie peroksydacji lipidów w nerkach szczurów [18].
Gultekin i in. zaobserwowali w erytrocytach szczurów wzrost stê¿enia MDA po
podaniu chloropyrifosu w dawce 150–200 mg · kg–1 po 6 dniach eksperymentu [14].

Tak¿e badania Tuzmen i in. potwierdzaj¹, ¿e niespecyficznym przejawem tok-
sycznoœci insektycydów jest peroksydacja lipidów [35]. Szczurom przez 16 tygodni,
codziennie podawano z po¿ywieniem deltametrynê w dawce 5 lub 35 mg · kg–1.
Drugim testowanym insektycydem by³ chloropiryfos w dawkach 1 lub 15 mg · kg–1.
Stê¿enie LPO w w¹trobie szczurów znacz¹co wzrasta³o do oko³o 212% przy niskich
dawkach, i 374% przy wysokiej dawce deltametryny. Chloropyrifos powodowa³
mniejsze zmiany, stê¿enie LPO wzrasta³o do 130% przy ni¿szej dawce, a przy
wy¿szej do 279% w porównaniu do kontroli. Tak¿e pyretroidy wywo³ywa³y pero-
ksydacje lipidów w erytrocytach szczura [17].

Stresowi oksydacyjnemu generowanemu przez pestycydy towarzysz¹ zmiany ak-
tywnoœci enzymów antyoksydacyjnych i najczêœciej obni¿enie stê¿enia zredukowane-
go glutationu, jednak wydaje siê, ¿e to peroksydacja lipidów jest najczulszym wskaŸni-
kiem zaburzenia homeostazy w komórkach ssaków. Wydajnoœæ systemu antyoksyda-
cyjnego komórek mo¿e ulegaæ obni¿eniu na skutek chronicznej toksycznoœci pestycy-

Znaczenie reakcji wolnorodnikowych … 157



dów, jednak œlady ich dzia³ania w postaci peroksydacji lipidów s¹ d³ugo obecne. Po-
twierdza to eksperyment w którym szczurom podawano regularnie przez 60 dni cyper-
metrynê w niskich dawkach. Po zakoñczeniu eksperymentu aktywnoœæ dysmutazy
ponadtlenkowej i katalazy w erytrocytach nie zmieni³a siê znacz¹co, co mog³oby suge-
rowaæ czêœciowe dostosowanie siê systemu antyoksydacyjnego szczura do niskich da-
wek pyretroidu [13]. Stwierdzono jednak nasilon¹ peroksydacjê lipidów w tkankach
szczurów w porównaniu z kontrol¹, co potwierdza wystêpowanie stresu oksydacyjnego.

Insektycydy s¹ substancjami lipofilnymi, dziêki temu skutecznie przenikaj¹ przez
kutikulê owada i mog¹ nañ oddzia³ywaæ neutotoksycznie. Dobra rozpuszczalnoœæ
w t³uszczach stwarza mo¿liwoœæ bezpoœredniego oddzia³ywania z lipidami b³ony
komórkowej, prowadzi to do jej degradacji i w konsekwencji do uszkodzenia ko-
mórek [35]. Cypermetryna mo¿e zmniejszaæ p³ynnoœæ dwuwarstwy lipidów w b³onie
erytrocytu [29]. Peroksydacja lipdów jest wypadkow¹ procesów produkcji wolnych
rodników i ich usuwania przez system antyoksydacyjny komórki. U ssaków serce jest
organem szczególnie nara¿onym na procesy peroksydacji ze wzglêdu na specyfikê
metabolizmu. Miêsieñ sercowy jako paliwo energetyczne wykorzystuje kwasy t³usz-
czowe i cia³a ketonowe. Wysokie stê¿enie wielonienasyconych kwasów t³uszczo-
wych i du¿e zapotrzebowanie na tlen jeszcze zwiêksza mo¿liwoœæ wyst¹pienia stresu
oksydacyjnego [2].

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nasilenie procesu peroksydacji lipidów w obecnoœci
insektycydów mo¿e wynikaæ nie tylko z przyrostu stê¿enia wolnych rodników, ale
tak¿e mo¿e byæ powodowane obni¿eniem aktywnoœci dysmutazy ponadtlenkowej
i katalazy. Os³abienie enzymatycznej ochrony antyoksydacyjnej nasila wtórne etapy
peroksydacji lipidów [14].

Podsumowanie

Ponad 85–90% zastosowanych pestycydów nigdy nie trafia do organizmów
docelowych, ale ulega rozproszeniu w œrodowisku, tak wiêc i ludzie, i inne ssaki s¹
nara¿one na potencjalne ryzyko utraty zdrowia [30]. Jednym z przejawów oddzia³y-
wania insektycydów na komórki ssaków mo¿e byæ generowanie wolnych rodników
i w konsekwencji stres oksydacyjny. Co ciekawe, wystarcz¹ niewielkie dawki insek-
tycydów i krótki czas ekspozycji, aby wywo³aæ to zjawisko. Nasilenie reakcji pro-
oksydacyjnych w komórkach uruchamia obronn¹ reakcjê przejawiaj¹ca siê zmianami
aktywnoœci enzymów antyoksydacyjnych, takich jak: dysmutaza ponadtlenkowa,
katalaza, enzymy metabolizmu glutationu. Ekspozycji na insektycydy czêsto towa-
rzyszy obni¿enie stê¿enia wewn¹trzkomórkowych antyoksydantów: glutationu, kwa-
su askorbinowego, zw³aszcza gdy kontakt z insektycydem by³ d³ugotrwa³y. Konsek-
wencje toksycznoœci insektycydów na poziomie komórki mog¹ byæ ró¿ne – od obja-
wów stresu oksydacyjnego po efekty cytotoksyczne. Analizuj¹c dane literaturowe
mo¿na zaproponowaæ wspólny wolnorodnikowy mechanizm toksycznoœci wszyst-
kich insektycydów dla komórek ssaków.
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Pojawia siê wiêc pytanie: czy objawy stresu oksydacyjnego wywo³anego przez
insektycydy mo¿na z³agodziæ podaj¹c antyoksydanty? Wyniki niektórych doœwiad-
czeñ z zastosowaniem antyoksydantów i insektycydów daj¹ na nie pozytywn¹ odpo-
wiedŸ. Szczurom podawano z pokarmem lindan (30 mg · kg–1) przez 4 tygodnie
i obserwowano objawy stresu oksydacyjnego: podwy¿szony poziom MDA, wy¿sza
ni¿ w kontroli aktywnoœæ SOD, CAT, GPx, GR, GT, niski poziom GSH. Chc¹c spraw-
dziæ wp³yw antyoksydantów podczas zatrucia pyretroidami, innej grupie szczurów
dodatkowo podawano imbir (1%) i stwierdzono obni¿enie parametrów stresu oksyda-
cyjnego do wartoœci kontrolnych. Sugeruje to, ¿e obecnoœæ w diecie imbirowej
naturalnych antyoksydantów chroni przed stresem oksydacyjnym wywo³ywanym
przez lindan [1]. U szczurów, którym podano pojedyncz¹ dawkê diazinonu, obser-
wowano wzrost stê¿enia produktów peroksydacji lipidów. Podanie pojedynczej
dawki diazinonu i witamin E, C spowodowa³o zmniejszenie peroksydacji, jednak ta
zmiana nie by³a na tyle du¿a, aby parametr ten osi¹gn¹ wartoœæ równ¹ kontroli [2].

W innym doœwiadczeniu szczurom podawano przez 30 dni fenwalerat (20 mg · kg–1),
witaminê E (100 mg · kg–1), beta-karoten (10 mg · kg–1), pojedynczo i w po³¹czeniu
z pestycydem. Stwierdzono, ¿e fenwalerat znacz¹co zwiêksza stê¿enie wolnych rod-
ników w osoczu i mózgu szczurów, ale nie powoduje zmian w w¹trobie i j¹drach.
Obecnoœæ fenwaleratu w diecie powodowa³a wzrost aktywnoœci pewnych enzymów
jak transferaza glutationowa (w w¹trobie), fosfataza alkaliczna (osocze i w¹troba).
Obserwowano tak¿e nieprawid³owe parametry hematologiczne krwi i obni¿enie
jakoœci nasienia. Witamina E i beta-karoten nie spowodowa³y znacz¹cych zmian
badanych parametrów biochemicznych, ale w obecnoœci tych suplementów zmniej-
sza³ siê szkodliwy wp³yw fenwaleratu, przejawem tego by³o poprawienie jakoœci
spermy szczurów [11]. Permetryna i cypermetryna powodowa³y oksydacyjne uszko-
dzenia komórek krwi szczura, jednak równoczesne podanie pestycydu i mieszaniny
witamin E i C chroni³o b³ony komórkowe erytrocytów przed peroksydacj¹ [13].

W przypadku zatrucia insektycydami tak¿e podawanie selenu ³agodzi ich tok-
syczne oddzia³ywanie. Metomyl (CI) powoduje u myszy peroksydacjê lipidów i usz-
kodzenia DNA, szczególnie w komórkach w¹troby i nerek. Innej grupie myszy
wstrzykiwano codziennie dawkê selenianu sodu, a nastêpnie podawano im metomyl
(CI). W tej grupie zwierz¹t stê¿enie utlenionych lipidów i liczba uszkodzeñ DNAby³a
ni¿sza. Podawanie selenianu sodu w znacznym stopniu zabezpiecza³o komórki przed
stresem oksydacyjnym wywo³anym przez metomyl [12]. Zwi¹zki selenu chroni¹
DNA komórek tak¿e przed uszkodzeniami wywo³anymi przez diazinon (OPI) [19].
Suplementacja selenem zwiêksza aktywnoœæ antyoksydacyjn¹ enzymów: SOD, CAT,
GR, GPx, GT [12], a przez to skuteczniej chroni komórki przed wolnymi rodnikami
powstaj¹cymi podczas zatrucia insektycydami.

Zrozumienie wolnorodnikowego mechanizmu oddzia³ywania insektycydów na
komórki pozwoli na nowe metody terapii podczas zatrucia tymi zwi¹zkami i byæ mo¿e
zwiêkszy skutecznoœæ ich dzia³ania na organizmy docelowe.
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The role of free radical reactions

for insecticide toxicity to mammal organisms

Key words: insecticides, oxidative stress, antioxidant system, mammals

Summary

Paper presents a literature review concerning the free radical mechanism of insec-
ticide toxicity on the mammal organism.

The authors of many scientific publications emphasize that insecticides may af-
fect mammals in non-specific ways and disrupt the functioning of organs, tissues, and
biochemical processes occuring in the cells. Insecticide poisoning is often accompa-
nied by symptoms of oxidative stress, such as increased concentration of lipid
peroxidation products, changes in the activity of intracellular antioxidant enzymes –
catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase – and decreased antioxi-
dant concentration. Data available from the literature emphasize that cell damage may
result from increased free radical production occurring during insecticide poisoning.
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Wartoœæ ró¿nych rodzajów biomasy roœlinnej zale¿y od chemicznych i fizycznych
w³aœciwoœci du¿ych moleku³ z których jest zbudowana. Cz³owiek przez tysi¹clecia
wykorzystywa³ energiê zachowan¹ w chemicznych wi¹zaniach poprzez spalanie
biomasy lub wykorzystywanie jako ¿ywnoœæ lub paszê. W okresie ostatnich 10 lat
nast¹pi³ gwa³towny wzrost zapotrzebowania na biomasê, jako Ÿród³a surowca do
produkcji energii. Wynika to z 3 czynników [9]:
1. Technologiczny postêp zwi¹zany z produkcj¹ surowca i technologi¹ konwersji,

umo¿liwi³ obni¿enie kosztów produkcji energii. Problem kosztów energii ma
znaczenie fundamentalne, poniewa¿ bioenergia jest ci¹gle dro¿sza od energii
pochodz¹cej z paliw kopalnych.

2. Rolnictwo w Zachodniej Europie produkuje za du¿o ¿ywnoœci w stosunku do
zapotrzebowania, st¹d wprowadzono op³aty za ugorowanie gruntów. Innym
czynnikiem jest postêpuj¹ce wyludnienie obszarów wiejskich i polityka rolna,
która zak³ada ró¿nego rodzaju dop³aty do produkcji rolnej. Wprowadzenie alter-
natywnych upraw, nie wykorzystywanych na paszê lub ¿ywnoœæ, daje szanse na
przynajmniej czêœciowe rozwi¹zanie opisanych powy¿ej problemów.

3. Zmiany klimatyczne i potencjalna rola jak¹ odgrywa biomasa w sekwestracji CO2.
W wypadku przyjaznej ekologicznie produkcji spalana biomasa emituje tyle

dwutlenku wêgla, ile jest wi¹zane w czasie jej wzrostu. Jednym z elementów, który
jest obecnie ma³o uwzglêdniany, jest przerwa czasowa, jaka powstaje w wyniku
uwalniania CO2 w czasie spalania biomasy i ponowne wykorzystanie tego gazu
w procesie fotosyntezy dla jej budowy. Problem ten wymaga intensywnych badañ, tak
aby doprowadziæ do jak najwiêkszego zmniejszenia czasu pomiêdzy emisj¹ i sek-
westracj¹ CO2
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Kryteria wyboru roœlin energetycznych

Kryteria oceny roœlin energetycznych, jako surowca do produkcji energii, zale¿¹
od formy energii, któr¹ chcemy uzyskaæ (ciep³o, elektrycznoœæ, gaz, paliwa p³ynne)
i technologii konwersji biomasy (spalanie, gazyfikacja, piroliza, fermentacja, eks-
trakcja t³uszczu). Niektóre gatunki roœlin nadaj¹ siê do prawie wszystkich technologii
konwersji, np. olej z rzepaku mo¿e byæ przetwarzany poprzez spalanie, gazyfikacjê,
pirolizê lub mechaniczn¹ b¹dŸ chemiczn¹ ekstrakcjê, podczas gdy drewno, zbo¿a
i roœliny energetyczne s¹ przydatne przede wszystkim do spalania, gazyfikacji
i fermentacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e chocia¿ niektóre roœliny charakteryzuj¹ siê
specyficznymi cechami, które preferuj¹ zastosowanie okreœlonych technik konwersji,
to iloœæ energii potencjalnie dostêpnej, z okreœlonej biomasy jest podobna, niezale¿ne
od zastosowanej technologii konwersji. To co jest zmienne w zale¿noœci od zastoso-
wanych technik konwersji, to iloœæ energii zyskanej (wydajnoœæ).

Czynnikiem zasadniczym w ocenie biomasy jest wysoki plon suchej masy i ener-
gii w niej zawartej. Oprócz tego powinniœmy uwzglêdniæ technikê zbioru, fakt czy
mo¿na biomasê zbieraæ jednorazowo czy kilkakrotnie w czasie wegetacji, stabilnoœæ
plonu, trwa³oœæ plantacji, zró¿nicowany sposób wykorzystania plonu na paszê i ró¿ne
formy energii, jako surowiec dla przemys³u, oddzia³ywanie na œrodowisko w tym
bioró¿norodnoœæ oraz mo¿liwoœæ uprawy w polikulturze zamiast w monokulturze.
Polikultura z³o¿ona z roœlin energetycznych o podobnym typie i sposobie uprawy, np.
z ró¿nych traw, daje wy¿szy plon w warunkach ni¿szych nak³adów, lepiej wykorzys-
tuje zasoby œrodowiska i z regu³y jest mniej pora¿ana przez choroby i szkodniki ni¿
monokultura.

Roœliny energetyczne silnie reaguj¹ na miejsce uprawy, determinuj¹ce dostêp-
noœæ wody i sk³adników pokarmowych oraz natê¿enie napromieniowania s³onecz-
nego. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1. plon miskantusa w ró¿nych
krajach Europy waha³ siê od 5–44 t suchej masy z ha [4, 10].

Tabela 1. Roczne plony suchej masy miskanta w ró¿nych pañstwach Europy [4]

Pañstwo Plon suchej masy [t · ha–1]

Dania 5–15

Niemcy 4–30

Wielka Brytania 10–15

Szwajcaria 13–19

Austria 22

Hiszpania 14–34

Grecja 26–44

W³ochy 30–32

Polska [10] 16–22
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Plony suchej masy roœlin energetycznych

W badaniach w³asnych [2] prowadzonych z 7 gatunkami roœlin energetycznych,
takimi jak wierzba, spartina, ró¿a wielkokwiatowa, œlazowiec pensylwañski, mis-
kantus olbrzymi, rdestowiec czeski, s³onecznik bulwiasty, w trzecim roku wegetacji
roœlin energetycznych, plon suchej masy w granicach 14 t s.m. · ha–1 stwierdzono
u miskantusa, spartiny i ró¿y, wierzba dawa³a plon 12 t s.m. · ha–1. Plon pozosta³ych
gatunków, takich jak, œlazowiec, rdestowiec i topinambur to oko³o 6–7 t s.m. · ha–1

(tab. 2).

Tabela 2. Plon suchej masy [t · ha–1] w latach 2005–2008 zebranej z roœlin energetycznych na
poletkach nienawadnianych [badania w³asne]

Gatunek 2005 2006 2007 2008 Razem Œredni
plon

Odchylenie
standardowe

2005–8 2006–8

Miskant 1,0 11,3 14,1 10,6 37,0 9,3 5,70 1,85

Spartina 0,5 6,4 13,7 8,8 29,4 7,4 5,48 3,72

Wierzba 2,3 13,9 12,0 16,0 44,2 11.1 6,06 2,00

Ró¿a 0,8 8,1 13,9 14,8 37,6 9,4 6,46 3,64

Œlazowiec 2,9 6,0 7,1 3,3 19,3 4,8 2,05 1,96

Rdestowiec 0,8 4,3 6,4 6,0 17,5 4,4 2,55 1,11

Topinambur 9,7 6,3 7,2 2,7 25,9 6,5 2,90 2,38

W nastêpnym 4 roku wegetacji, najwy¿sze plony rzêdu 16 t s.m. · ha–1 stwier-
dzono u wierzby, 14,8 t s.m. · ha–1 u ró¿y, 10,6 t s.m. · ha–1 u miskantusa, 8,8 t
s.m. · ha–1 u spartiny, 6 t s.m. · ha–1 u rdestowca i oko³o 2–3 t s.m. · ha–1 u œlazowca
i topinamburu. Sumuj¹c plony za 4 lata wegetacji, najwy¿sze plony rzêdu 37–44 t
suchej masy z hektara stwierdzono u wierzby, ró¿y i miskantusa oraz zbli¿one
u spartiny i topinamburu 26–29 t s.m. · ha–1, najni¿sze u œlazowca i rdestowca oko³o
17–19 t s.m. · ha–1.

Odchylenie standardowe które jest miar¹ zmiennoœci plonów w okresie 4 lata
badañ wykaza³o, ¿e najbardziej zró¿nicowane plony w latach badañ uzyskano
dla ró¿y, wierzby i miskantusa, natomiast najmniejsze dla œlazowca, rdestowca
i topinamburu.

Gdy uwzglêdnimy tylko ostatnie 3 lata badañ, gdy plantacje by³y ju¿ wyroœniête
najwiêksza zmiennoœæ plonowania wyst¹pi³a u ró¿y i spartiny, najmniejsza rdes-
towca, œlazowca i wierzby. Du¿a zmiennoœæ plonowania spartiny zwi¹zana jest
z wyj¹tkow¹ sk³onnoœci¹ tej roœliny do wylegania i gnicia biomasy na polu [2].

Analizuj¹c plon z plantacji energetycznych nale¿y wzi¹æ pod uwagê klon/od-
mianê jakoœæ gleby i dostêpnoœæ wody. W badaniach prowadzonych przez Szczukow-
skiego i in. [12], na madzie ciê¿kiej (klasa gleby IIIb) plon jednorocznych pêdów
wierzby waha³ siê od 12,5 do 21,5 t. s.m. · ha–1 · rok–1. Równie¿ plonowanie miskan-
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tusa by³o zró¿nicowane w zale¿noœci od genotypu (16–22 t s.m. · ha–1 · rok–1 [8, 11] )
i typu gleby [8].

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e na dobrych glebach, zasobnych w wodê, najlepiej
plonuje wierzba, ró¿a, miskantus i œlazowiec. Natomiast na glebach s³abych, nawet
nieu¿ytkach bezkonkurencyjny jest rdestowiec [2, 3].

Trwa³oœæ plantacji

Innym istotnym czynnikiem jest trwa³oœæ plantacji, wynikaj¹ca z reakcji roœlin na
choroby, szkodniki i warunki agroklimatyczne. Najwiêksz¹ trwa³oœci¹ charaktery-
zuje siê plantacja rdestowca i spartiny, które poprzez system korzeniowy maj¹
naturaln¹ tendencjê do zagêszczania siê. Ponadto nie obserwowano du¿ego pora¿enia
chorobami i szkodnikami tych plantacji. Podobn¹ trwa³oœæ ma miskantus olbrzymi.
Roœlina ta w wieku 9–10 lat zaczyna traciæ œrodek kêpy natomiast rozrasta siê na
obwodzie. Najwiêksze straty po 4–5 lat istnienia plantacji stwierdzono na plantacjach
wierzby, œlazowca, ró¿y i topinamburu (tab. 3).

Tabela 3. Przyczyny oraz zakres [%] wypadania roœlin ró¿nych gatunków na plantacjach
energetycznych [badania w³asne]

Gatunki Przyczyna
wypadania

% roœlin pora¿onych na poletkach Obsada [%]

nawadniane nienawadniane nawadniane nienawadniane

Œlazowiec
pensylwañski

zgnilizna
twardzikowa

17,4 14,4 80.0 79,7

Wierzba
konopianka

susza,
pryszczarek
mróweczka

19,0 62,6 96,4 92,4

Ró¿a
wielkokwiatowa

przymrozki,
choroby

brak danych 56,2 62,7

W przypadku œlazowca i topinamburu podstawowym problemem i czynnikiem
powoduj¹cym wypadanie roœlin jest ich pora¿enie przez zgniliznê twardzikow¹.
Pora¿enie przez zgniliznê i tendencja do nadmiernego zagêszczania plantacji topi-
namburu, powoduj¹, ¿e obserwujemy du¿¹ zmiennoœæ plonów w latach (od 2,7 do
9,7 t s.m. · ha–1).

Zaskoczeniem by³a skala pora¿enia plantacji nienawadnianej wierzby przez prysz-
czarka mróweczkê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e coroczne œcinanie pêdów wierzby, oczyszcza
plantacje z pêdów pora¿onych tym szkodnikiem, co zmniejsza szkodliwoœæ prysz-
czarka. W przypadku ró¿y podstawowym problemem s¹ uszkodzenia przez przymrozki
i trudno wyt³umaczalne zamieranie niektórych pêdów.

Inn¹ roœlin¹ uszkadzan¹ przez wiosenne majowe przymrozki jest rdestowiec.
Roœlina ta bardzo szybko roœnie na pocz¹tku wegetacji i w koñcu maja mo¿e osi¹gn¹æ
wysokoœæ 3 m. Prawdopodobnie dlatego, przymrozki w po³owie maja, mog¹ uszka-
dzaæ czêœæ roœlin, które jednak szybko regeneruj¹.
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Zró¿nicowany sposób wykorzystania biomasy

Zró¿nicowany sposób wykorzystania biomasy jest bardzo wa¿ny, poniewa¿
dziêki niemu mo¿na podnieœæ efektywnoœæ jej wykorzystania do produkcji energii
oraz obni¿yæ koszty produkcji. Jak wynika z tabeli 4, roœliny energetyczne mog¹ byæ
przede wszystkim u¿ywane do produkcji ciep³a i elektrycznoœci. Niektóre z nich bêd¹
siê równie¿ nadawaæ do produkcji biogazu, dotyczy to tych gatunków, które charak-
teryzuj¹ siê najmniejsz¹ zawartoœci¹ ligniny, czyli œlazowca, rdestowca i spartiny.
Miskantus, wierzba i rdestowiec s¹ u¿ywane jako surowiec przemys³owy w prze-
myœle drzewnym, papierniczym czy farmaceutycznym (wierzba, topinambur). Na
podstawie tabeli 4 mo¿na stwierdziæ, ¿e najbardziej wszechstronnie mo¿e byæ u¿ytko-
wany topinambur. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ma s³absze cechy energetyczne
i emisyjne w porównaniu z innymi gatunkami.

Tabela 4. Mo¿liwoœæ wykorzystania roœlin energetycznych

Gatunek Sposób wykorzystania biomasy

pasza ¿ywnoœæ ciep³o
elektrycznoœæ

biogaz przemys³

Miskant ++ ++ ++

Spartina ++ ++

Wierzba ++ + ++

Ró¿a ++ +

Œlazowiec ++ ++ ++

Rdestowiec ++ ++

Topinambur +++ ++ ++ +++ ++

+++ najbardziej przydatne.

Sposób zbioru

Zbiór biomasy jest jednym z najbardziej kosztownych energetycznie procesów jej
produkcji. Wilgotnoœæ zbieranej biomasy w czasie zbioru jest ró¿na, co dodatkowo
przyczynia siê do zwiêkszenia kosztów jej produkcji z powodu koniecznoœci dosu-
szania. Roœliny krzewiaste, takie jak wierzba czy ró¿a, musz¹ byæ zbierane z u¿yciem
specjalistycznych maszyn co dodatkowo podra¿a koszty ich produkcji. Reszta roœlin
energetycznych, szczególnie trawiastych, mo¿e byæ zbierana w formie balotów.
Dodatkowym elementem kosztów, zwi¹zanym ze zbiorem jest koniecznoœæ dostar-
czenia biomasy do zak³adu przetwórczego w formie przydatnej do technologii
konwersji. Koszty transportu zale¿¹ od odleg³oœci i gêstoœci transportowanej energii
wyra¿onej w MJ · m–3.
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Badania w Wielkiej Brytanii [13] wykaza³y, ¿e koszt transportu biomasy do cie-
p³owni stanowi 70% kosztów ca³kowitej jej produkcji poczynaj¹c od uprawy do w³o¿e-
nia do pieca. Koszty zbioru biomasy w Wielkiej Brytanii przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Koszty zbioru biomasy w Wielkiej Brytanii [10]

Typ biomasy Forma zbioru biomasy Koszt zbioru [GBP · t–1 suchej masy]

Pozosta³oœci leœne zrêbki 32–37

S³oma zbo¿owa baloty 28

Miskant zrêbki 47–54

Zapotrzebowanie roœlin energetycznych na wodê

Konsekwencj¹ wysokiej produkcji biomasy, du¿ego udzia³u w niej liœci i szybkie-
go wzrostu roœlin jest du¿e zapotrzebowanie roœlin energetycznych na wodê. Liœcie
mog¹ zatrzymaæ 20–30% opadów, które wyparowuj¹ bezpoœrednio z nich, nie osi¹ga-
j¹c powierzchni gleby [11]. G³êboki system korzeniowy siêgaj¹cy 2–3 m powoduje,
¿e woda z gleby jest pobierana przez korzenie nie przesi¹kaj¹c do g³êbszych warstw.
W zwi¹zku z tym, w okresie wegetacji, w strefie korzeniowej mo¿e siê wytworzyæ
deficyt wody siêgaj¹cy 250 mm. Stres wodny redukuje plon biomasy o 50–90 kg · ha–1

w przeliczeniu na ka¿dy mm niedoboru wody w glebie. Konsekwencj¹ zast¹pienia
uprawy pszenicy i traw przez plantacje roœlin energetycznych by³o zmniejszenie
iloœci opadów, które mog¹ wykorzystaæ roœliny o 100–120 mm w wypadku miskan-
tusa i 140–180 mm w wypadku wierzby [11].

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykaza³y [11], ¿e tam, gdzie opady
s¹ wy¿sze ni¿ 800 mm rocznie, typ i rodzaj gleby ma niewielki wp³yw na plonowanie
roœlin energetycznych. Natomiast gdy opady atmosferyczne s¹ rzêdu 400–500 mm,
tak jak w wielu miejscach Polski, za³o¿enie plantacji roœlin energetycznych mo¿e
spowodowaæ istotne zmniejszenie zasobów wody w glebie w strefie korzeniowej.
Pokrycie 40–65% obszarów zlewni plantacjami roœlin energetycznych daje taki sam
efekt, jak 30–50% zmniejszenie opadów atmosferycznych. W Szwecji plon suchej
masy wierzby i miskantusa rzêdu 10 t suchej masy z 1 ha by³ ma³o prawdopodobny do
uzyskania w suchej, po³udniowej czêœci kraju, podczas gdy w warunkach wilgotnych
by³o mo¿liwe uzyskanie plonu 16 t suchej masy na 1 ha [9].

Fizjologicznym wskaŸnikiem efektywnoœci gospodarowania wod¹ jest wskaŸnik
WUE (water use efficiency). W naszych badaniach WUE, wyliczony jako stosunek
intensywnoœci fotosyntezy do intensywnoœci transpiracji, wynosi³ dla poszczegól-
nych roœlin: rdestowiec – 7,2, œlazowiec – 5,4, miskantus – 4,4, topinambur – 4,2,
spartina – 3,1, ró¿a – 2,4 i wierzba 2,3 μmol CO2 · mol–1 H2O. Im wy¿sze wartoœci
WUE tym roœlina oszczêdniej gospodaruje wod¹ [3].
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Reakcjê roœlin energetycznych na suszê, mo¿emy równie¿ oceniæ, porównuj¹c ich
plonowanie na poletkach nawadnianych i nienawadnianych w latach o ma³ej iloœci
opadów w okresie wegetacji. W tabeli 6 przedstawiono plonowanie roœlin energetycz-
nych w okresie 2 suchych lat 2006 i 2008. W roku 2006 do lipca praktycznie nie by³o
opadów, a œrednia dobowa wilgotnoœæ powietrza siêga³a 50%. W 2008 roku w tym
samym okresie spad³o oko³o 50 mm opadów.

Tabela 6. Plon biomasy na poletkach nawadnianych i nie nawadnianych w 2006 i 2008 roku
[badania w³asne]

Gatunek 2006 2008 Œrednie z 2 lat

nawadniane nie-
nawadniane

nawadniane nie-
nawadniane

nawadniane nie-
nawadniane

Miskant 11,3 7,5 15,4 10,6 13,4 9,1 (67,5%)

Spartina 6,4 4,6 11,3 8,8 8,9 6,7 (75,3%)

Wierzba 13,9 8,1 16,0 9,5 15,0 8,8 (58,7%)

Ró¿a 8,1 5,9 16,8 14,8 12,5 10,4 (82,8%)

Œlazowiec 6,0 5,3 7,0 3,3 6,5 4,3 (66,2%)

Rdestowiec 4,3 4,4 9,4 6,0 6,9 5,2 (75,4%)

Topinambur 6,3 5,5 9,0 2,7 7,7 4,1 (53,2%)

Œrednie 8,04 5,90 (73,4%) 12,10 7,96 (65,8%) 10,13 6,94 (68,5%)

Jak wynika z danych w tabeli 6 , najwiêksze obni¿enie plonu pod wp³ywem suszy
mia³o miejsce w przypadku wierzby. Plony na poletkach nienawadnianych stanowi³y
tylko 58–59% uzyskiwanych na poletkach nawadnianych. Stosunkowo najbardziej
odporna na brak wody okaza³a siê ró¿a wielkokwiatowa, która plonowa³a na polet-
kach nienawadnianych w granicach 73–88% i spartina 72–78% w stosunku do
wariantu nawadnianego. Rdestowiec w 2006 roku, na poletkach nienawadnianych
osi¹gn¹³ wy¿szy plon ni¿ na nawadnianych, natomiast w 2008 roku plonowa³ w gra-
nicach 63,8%. W sumie za dwa wzglêdnie suche lata plon na poletkach nienawad-
nianych wyniós³ 75,4% w stosunku do wariantu nawadnianego.

Zawartoœæ celulozy i ligniny w biomasie

Zawartoœæ celulozy i ligniny w biomasie ma znaczenie wtedy, gdy jest ona przetwa-
rzana na drodze biochemicznej poprzez fermentacjê metanow¹ lub alkoholow¹. Biode-
gradowalnoœæ celulozy jest wy¿sza ni¿ lignin, co powoduje, ¿e biomasa o niskiej
zawartoœci ligniny jest bardziej przydatna do procesów fermentacji. Równie¿ wzajemne
przestrzenne rozmieszczenie ligniny i celulozy w biomasie ma ogromny wp³yw na
mo¿liwoœæ wykorzystania celulozy jako surowca do fermentacji. Wartoœæ energetyczna
celulozy mo¿e siê nieznacznie zmieniaæ w zale¿noœci od surowca, przeciêtnie ciep³o
spalania waha siê dla celulozy w granicach 17,4 MJ · kg–1 podczas gdy ligniny
21,2MJ · kg–1. Ni¿sze ciep³o spalania celulozy wynika z jej wy¿szego poziom oksydacji.
Zawartoœæ celulozy i ligniny w ró¿nej biomasie przedstawiono w tabeli 7 [5].
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Tabela 7. Zawartoœæ [%] celulozy i ligniny w biomasie ró¿nych surowców [5]

Surowiec Lignina ca³kowita Celuloza Hemiceluloza

Trawa sudañska 16,1 34,1 16,5

Palczatka Gerarda 17,9 29,6 20,8

S³odkie sorgo 11,3 22,5 13,8

Proso rózgowate 17,6 31,0 24,4

Kukurydza rdzenie kolb 17,7 34,6 22.2

Pszenica s³oma 16,9 32,6 22,6

Miêkkie drewno 27–30 35–40 25–30

Twarde drewno 20–25 45–50 20–25

Jakoœæ biomasy

Ka¿dy typ biomasy charakteryzuje siê specyficznymi cechami, które decyduj¹
o jej wartoœci w procesie spalania, gazyfikacji czy fermentacji. Jednak pomimo zró¿-
nicowania miejsc produkcji i typów biomasy jest ona wzglêdnie jednorodna pod
wzglêdem wielu cech fizycznych i chemicznych w porównaniu z paliwami kopal-
nymi, takimi jak wêgiel czy ropa naftowa. Najwa¿niejszymi cechami decyduj¹cymi
o przydatnoœci biomasy do produkcji energii s¹:

Zawartoœæ wody w biomasie. Jest to prawdopodobnie najwa¿niejszy parametr
determinuj¹cy wartoœæ opa³ow¹. Powietrznie sucha biomasa zawiera oko³o 15–20%
wody, a jej sztuczne suszenie mo¿e zmniejszyæ zawartoœæ wody do 0%.

W naszych badaniach [2] w trakcie ontogenezy u wiêkszoœci badanych gatunków
obserwowano stopniowe zmniejszanie siê zawartoœci wody w ³odygach. Pod koniec
wegetacji, we wrzeœniu, najni¿sz¹ zawartoœæ wody – oko³o 40% – stwierdzono
w ³odygach wierzby i ró¿y, nastêpnie w ³odygach traw C4 – oko³o 50%, najwy¿sz¹ zaœ
u bylin dwuliœciennych – oko³o 60–70%. Zawartoœæ wody w plonie biomasy zmie-
nia³a siê jednak bardzo istotnie w okresie zimy .Wczesn¹ wiosn¹ zawartoœæ wody
w plonie wierzby i ró¿y wynosi³a oko³o 40%, spartiny – 20% oraz miskantusa,
œlazowca i rdestowca – 10%.

Zawartoœæ popio³u. Efektem rozk³adu biomasy metod¹ termiczn¹, termoche-
miczn¹ lub biochemiczn¹ s¹ pozosta³oœci sta³e. W procesie spalania w powietrzu
stanowi¹ one popió³, efektem biochemicznej konwersji s¹ pozosta³oœci organiczne.

Roœliny energetyczne zawieraj¹ krzemionkê i potas, które s¹ podstawowymi
sk³adnikami tworz¹cymi popió³. Biomasa roœlin energetycznych jest równie¿ bogata
w chlor w porównaniu do biomasy z innych roœlin. Te sk³adniki powoduj¹ powstawa-
nie wielu problemów w wyniku spalania biomasy w wysokiej lub œredniej tempera-
turze. W takich warunkach zachodzi:
� Reakcja pomiêdzy sk³adnikami zasadowymi a krzemionk¹, co powoduje powsta-

wanie krzemianów metali, które s¹ w stanie topiæ siê i umiejscawiaæ w ró¿nych
miejscach kot³a.
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� Reakcja metali z siark¹, co prowadzi do powstania siarczanów metali na po-
wierzchni wymienników ciep³a.
Materia³ alkaliczny odgrywa g³ówn¹ rolê w obu procesach. Potas dominuje, jako

Ÿród³o substancji alkalicznych w wiêkszoœci biomas. Chlorek potasu jest jednym
z najbardziej stabilnych sk³adników w wysokiej temperaturze. Chlor jest istotnym
pierwiastkiem w tworzeniu siê popio³u, zwiêksza on mobilnoœæ wielu nieorga-
nicznych sk³adników, szczególnie potasu. W wiêkszoœci przypadków chlor pe³ni rolê
przekaŸnika u³atwiaj¹c transport sk³adników zasadowych z paliwa do powierzchni
kot³ów [7].

Zawartoœæ popio³u w biomasie wp³ywa na jej cenê sprzeda¿y oraz koszt konwer-
sji. W zale¿noœci od zawartoœci popio³u dostêpna energia z biomasy proporcjonalnie
siê zmniejsza. Stwierdzono, ¿e wartoœæ opa³owa jest ujemnie skorelowana z zawar-
toœci¹ popio³u. Zwiêkszeniu zawartoœci popio³u o 1% towarzyszy zmniejszenie
wartoœci opa³owej o 0,2 MJ · kg–1 poniewa¿ popió³ nie uczestniczy istotnie w uwalnia-
niu ciep³a, chocia¿ niektóre sk³adniki popielne mog¹ byæ katalizatorami termicznego
rozk³adu biomasy [7].

W procesie spalania w kot³ach z popio³u mo¿e tworzyæ siê szlaka, która pogarsza
w³aœciwoœci grzewcze. Najwiêksz¹ zawartoœci¹ popio³u, dwukrotnie wiêksz¹ ni¿
pozosta³e roœliny, charakteryzowa³ siê topinambur. Ró¿a, rdestowiec i œlazowiec
charakteryzowa³y siê zawartoœci¹ popio³u w granicach 3–4%, natomiast najni¿sz¹
– wierzba i miskantus.

Zawartoœæ zwi¹zków organicznych. Biomasa zawiera wiêcej substancji orga-
nicznych ni¿ wêgiel kamienny. Zwykle zawartoœæ substancji organicznej waha siê
pomiêdzy 70–60%, podczas gdy w wêglu 10–50%. W typowej biomasie stosunek
substancji organicznej do wêgla zwi¹zanego jest >4,0 podczas gdy dla wêgla jest
zawsze <1,0 [7].

W zwi¹zkach organicznych, chemiczna energia zwi¹zana jest w dwóch formach:
jako wêgiel zwi¹zany i jako substancje organiczne zdolne do ulatniania siê podczas
ogrzewania próby w temperaturze 950°C. Zawartoœæ zwi¹zków organicznych w s³o-
mie i wieloletnich roœlinach energetycznych siêga 50–60%, podczas gdy w ró¿y
i wierzbie –80%.

Zawartoœæ wêgla zwi¹zanego. Du¿a zawartoœæ wêgla zwi¹zanego determinuje
d³ugie spalanie biomasy. Wêgiel kamienny bogaty w zwi¹zany wêgiel (antracyt)
o niskiej zwartoœci zwi¹zków organicznych, spala sie wolno, lecz wydziela du¿e iloœci
ciep³a. Ocena zawartoœci zwi¹zków organicznych i wêgla zwi¹zanego ma sens, gdy
biomasa jest wykorzystywana do spalania. Zawartoœæ wêgla zwi¹zanego w biomasie
waha siê najczêœciej od 17 do 21%, podczas gdy w wêglu bitumicznym siêga 45% [9].
W topinamburze stwierdzono 11%, w rdestowcu – 16% i w wierzbie – 18–19% wêgla
zwi¹zanego.

Sk³ad chemiczny, wartoœæ opa³owa i ciep³o spalania. Pêdy topinamburu cha-
rakteryzowa³y siê dwukrotnie wiêksz¹ zawartoœci¹ siarki, prawie dziesiêciokrotnie
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wiêksz¹ zawartoœci¹ chloru i dwukrotnie wiêksz¹ azotu. Azot, chlor i siarka w czasie
spalania biomasy tworz¹ szkodliwe gazy oddzia³ywuj¹ce negatywnie na kot³y i œro-
dowisko. Jednoczeœnie zawartoœæ wêgla i wodoru w pêdach topinamburu by³a naj-
mniejsza ze wszystkich badanych roœlin. Porównanie biopaliw z paliwami kopalnymi,
takimi jak wêgiel, wskazuje, ¿e wiêkszy udzia³ tlenu i wodoru w porównaniu do wêgla
ogranicza wartoœæ energetyczn¹ paliwa, poniewa¿ energia zawarta w po³¹czeniach
chemicznych pomiêdzy wêglem a tlenem i wêglem a wodorem jest ni¿sza ni¿
w po³¹czeniach pomiêdzy wêglami.

Wêgiel kamienny zawiera 75–90% wêgla, podczas gdy w biomasie wielkoœæ ta
siêga tylko 50%. To powoduje, ¿e ciep³o spalania i wartoœæ opa³owa biomasy jest
ni¿sza w porównaniu z wêglem. Ciep³o spalania i wartoœæ opa³owa zale¿¹ od wielu
czynników, miedzy innymi od stosunku liœci do ³odyg, co jest uzale¿nione od terminu
zbioru oraz warunków agroekologicznych, g³ównie nawo¿enia i wymywania sk³ad-
ników mineralnych z biomasy. Zmiennoœæ wartoœci opa³owej biomasy miskantusa
pochodz¹cej z ro¿nych genotypów i warunków uprawy waha³a siê od 16,0 do 16,6
MJ · kg–1, wierzby od 16,8 do 17,5 MJ · kg–1, œlazowca 15,9–16,3 MJ · kg–1.

W badaniach w³asnych biomasa topinambura i ró¿y charakteryzowa³a siê ciep³em
spalania 16–17 MJ · kg–1, rdestowca i œlazowca 17–18 MJ · kg–1 , natomiast spartiny,
wierzby i miskantusa powy¿ej 18 MJ · kg–1.

Teoretyczna produkcja energii wyra¿ona wartoœci¹ opa³ow¹ siêga³a 190 MJ · kg–1

dla wierzby, 160 MJ · kg–1 dla miskantusa i ró¿y, 120 MJ · kg–1 dla spartiny
i w granicach 80–100 MJ · kg–1 dla topinamburu, œlazowca i rdestowca (tab. 8).

Tabela 8. Niektóre parametry jakoœciowe i iloœciowe biomasy z roœlin energetycznych (wg
oceny Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu)

Parametr Topi-
nambur

Ró¿a Rdes-
towiec

Spartina
preriowa

Œlazo-
wiec

Wierzba Miskant
olbrzymi

Popió³ [%] 10,7 3,4 4,4 3,9 3,1 2,1 1,5

Siarka [%] 0,16 0,07 0,07 0,15 0,06 0,07 0,04

Wêgiel [%] 41,4 46,6 46,4 45,9 45,5 46,9 47,0

Wodór [%] 5,04 5,46 5,38 5,77 5,70 5,64 5,71

Azot [%] 1,24 1,09 0,57 0,58 0,43 0,66 0,22

Tlen [%] 35,41 38,11 38,41 39,16 40,43 39,78 41,64

Chlor [%] 0,479 0,055 0,018 0,037 0,055 0,037 0,111

Ciep³o spalania [MJ · kg–1] 16,05 16,93 17,96 18,03 17,63 18,55 18,37

Wartoœæ opa³owa[MJ · kg–1] 14,8 16,93 16,67 16,66 16,26 17,2 17,03

Œredni plon [t s.m. · ha–1] 6,5 9,4 4,4 7,4 4,8 11,1 9,3

Œrednia energia* [MJ · ha–1] 96,2 159,1 73,3 123,3 78,1 190,9 158,4

*Œredni plon z tabeli 1 × wartoœæ opa³owa.
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Wnioski

1. Wzglêdna zawartoœæ celulozy, hemicelulozy i lignin jest podstawowym elemen-
tem determinuj¹cym technologiê konwersji biomasy roœlin energetycznych. Do
spalania po¿¹dane s¹ roœliny o wysokiej zawartoœci ligniny, do fermentacji
metanowej – o jak najmniejszej.

2. Wszystkie roœliny mog¹ podlegaæ spalaniu lub termochemicznej konwersji.
3. Wartoœæ energetyczna biomasy, szczególnie gdy wyra¿ona jest na bazie suchej

masy pozbawionej popio³u, jest podobna i waha siê w granicach 16–18 MJ · kg–1.
4. Podstawowym kryterium przydatnoœci roœlin energetycznych do produkcji ener-

gii jest plon suchej masy, koszty jego uzyskania, reakcja roœlin na suszê, trwa³oœæ
plantacji oraz wartoœci emisyjne biomasy.

5. Najwiêkszy teoretyczny plon energii z jednostki powierzchni uzyskujemy z plan-
tacji wierzby, ró¿y, miskantausa i spartiny.

6. W warunkach wzglêdnie dobrych, a przede wszystkim wilgotnych gleb, najlep-
szymi w³aœciwoœciami charakteryzuje siê wierzba. Gdy wilgotnoœæ gleby siê
zmniejsza roœnie przewaga traw C-4: miskantusa i spartiny. Na glebach najs³ab-
szych i przede wszystkim suchych, bezkonkurencyjny jest rdestowiec.
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Production of biomass from energy crops

Key words: energy crops, characteristics, biomass yield

Summary

The amount of energy potentially available from different plant species is simi-
lar, however different are actual amount of recovered energy from biomass source and
the form of that energy. That depend on efficiency of applied conversion technology.
The main factors which determine usefulness of energy crops to production of energy
are: yield of dry matter, yield of energy per hectare and net energy yield per area unit in
particular. Under Polish agroecological conditions the highest theoretical yields of en-
ergy were obtained from plantation of willow (Salix vinimalis), rose (Rosa multiflora),
miscanthus (Miscanthus gigantheus) and prarie cordgrass (Spartina pectinata).When
the soil moisture content drops the advantage of C4 grasses is growing (miscanthus
and prarie cordgrass). On the weak dry soil the giant knotweed is unrivalled.
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