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Władysław Łukasik
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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do lektury grudniowego numeru Biuletynu Informacyjnego ARR.
Polecam Państwa uwadze publikację dotyczącą projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2011. Autor omawia środki przewidywane na wydatki rolne,
realizowane przez agencje płatnicze, w tym Agencję Rynku Rolnego. W projekcie budżetu na rok 2011 w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
po raz pierwszy jest w całości odzwierciedlony finansowy wpływ przeglądu
funkcjonowania WPR, który zamienił interwencję rynkową w rzeczywistą siatkę bezpieczeństwa.
Unijną politykę na rynku wina omawia publikacja, w której autorka dokonuje
omówienia reformy wspólnej organizacji rynku wina. Celem reformy z 2008
roku było m.in. zwiększenie konkurencyjności wspólnotowych producentów
wina, ugruntowanie reputacji wina gatunkowego wytwarzanego we Wspólnocie oraz odbudowa dawnych rynków i pozyskanie nowych na całym świecie.
Artykuł ukazuje główne zmiany, jakie nastąpiły w związku z reorganizacją zasad funkcjonowania rynku wina w UE.
Kolejna publikacja prezentuje sytuację na krajowym rynku mięsa (wieprzowego, wołowego, baraniny i drobiu). Autorka przedstawia relacje cen żywca,
zmiany w pogłowiu i produkcji żywca, a także sytuację na rynkach zagranicznych. Artykuł odnotowuje poziom obrotu towarowego Polski z zagranicą na
rynku mięsa, jak również prognozuje rozwój sytuacji na tych rynkach w 2011
roku.

Akcesja Polski do UE miała wpływ na wzrost naszego eksportu do krajów
WNP, w szczególności do Rosji, na Ukrainę i Białoruś. Obserwuje się wysoką
aktywność polskich przedsiębiorców na tych rynkach mimo czasem niesprzyjających warunków (wysokie cła na niektóre towary rolne, kontyngenty ilościowe na import itd.). Artykuł nt. konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów WNP w sposób kompleksowy omawia
obrót towarowy produktami rolno-spożywczymi ze wschodnimi partnerami
handlowymi, tak w zakresie produktowym, jak i wartościowym, oraz jego dynamikę. To kolejny, po publikacji listopadowej, materiał poświęcony handlowi
zagranicznemu produktami rolno-spożywczymi.
Planowanie projektów promocyjnych współfinansowanych ze środków publicznych to temat artykułu, w którym autor przedstawia złożony proces
tworzenia projektu, zarządzania nim oraz planowania oceny efektów działań.
Istotną część publikacji stanowi prezentacja modeli zarządzania projektem.
Opracowanie z pewnością okaże się interesujące dla podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem kampanii promocyjnych.
W numerze zamieszczono również spis treści rocznika 2010.
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Projekt budżetu UE na rok 2011 w zakresie
wydatków rolnych realizowanych
przez Agencję Rynku Rolnego1
Maciej Malinowski
Główny Specjalista Stanowisko Samodzielne
Biuro Współpracy Międzynarodowej ARR
Budżet ogólny Unii Europejskiej określa i dopuszcza łączne kwoty dochodów
i wydatków koniecznych dla funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej w odniesieniu do określonego roku budżetowego.
Budżet ogólny Unii Europejskiej, zwany dalej budżetem, tworzy się i wykonuje zgodnie z zasadami:
 jednolitości i rzetelności budżetowej (w jednym dokumencie ujmuje się całokształt dochodów oraz wydatków UE, które są pokrywane z budżetu),
 jednoroczności (budżet jest przyjmowany każdorazowo na jeden rok budżetowy oraz że zarówno środki na pokrycie zobowiązań, jak i na pokrycie płatności na dany rok budżetowy muszą być zasadniczo wykorzystane
w trakcie tego roku). Środki budżetowe definiuje się w sposób następujący:
o
środki na pokrycie zobowiązań (pokrywają łączną kwotę zobowiązań zaciągniętych na bieżący rok budżetowy),
o
środki na pokrycie płatności (pokrywają wydatki wynikające ze zobowiązań zaciągniętych zarówno w poprzednich latach budżetowych, jak i w bieżącym roku budżetowym),
 równowagi (niedozwolone jest zaciąganie długu w celu pokrycia ewentualnego deficytu budżetowego),
 jednostki rozliczeniowej (sporządzanie i wykonanie budżetu jest dokonywane w euro, w tej walucie przedstawia się również rozliczenia),
 uniwersalności (łączna kwota dochodów musi pokryć łączne środki na
pokrycie płatności, z wyjątkiem ograniczonej liczby pozycji dochodów,
które są przeznaczone na sfinansowanie konkretnych pozycji wydatków.
Wszystkie dochody oraz wydatki uwzględnia się w budżecie w pełnej wysokości, bez dokonywania jakichkolwiek korekt między nimi),
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 specyfikacji (każda pozycja środków musi mieć konkretne przeznaczenie
i być przypisana do konkretnego celu, aby uniknąć ewentualnych pomyłek między różnymi środkami),
 należytego zarządzania finansami (zapewniona jest gospodarność, skuteczność i efektywność),
 przejrzystości (zagwarantowanie rzetelnej informacji o wykonaniu i rozliczeniu budżetu).
Druga pozycja budżetu ogólnego Unii Europejskiej (zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) obejmuje wydatki zaliczone do następujących tytułów
budżetowych:
 rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (wsparcie rynkowe, płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich),
 zdrowie i ochrona konsumenta (działania weterynaryjne, fitosanitarne
i inne),
 rybołówstwo i sprawy morskie,
 działania środowiskowe i klimatyczne.
W budżecie na rok 2011 w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
po raz pierwszy jest w całości odzwierciedlony finansowy wpływ przeglądu
funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, który zamienił interwencję rynkową w rzeczywistą siatkę bezpieczeństwa. W jego efekcie stopniowo powiększane są kwoty mleczne, aż do ich zniesienia w roku 2015, zostało zniesione
odłogowanie w zakresie upraw polowych, dokonano dalszego oddzielenia
płatności rolnych od wielkości produkcji oraz przewidziano wzrost modulacji
przy nadaniu jej charakteru progresyjnego. Państwa członkowskie będą mogły udzielić wsparcia rolnikom z sektora mleka w regionach wrażliwych, aby
umożliwić im dostosowanie się do nowej sytuacji rynkowej.
W wyniku procesu reformy rynku rolnego, w ostatnich latach ma miejsce ciągły spadek wydatków rynkowych z wyjątkiem roku 2010, roku wyjątkowych
warunków rynkowych i kryzysu gospodarczego.
W dniu 27 kwietnia 2010 roku komisja przyjęła projekt budżetu na rok 2011.
Porównując budżet na rok 2010 i projekt budżetu na rok 2011, należy zauważyć, że wielkość wydatków na zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochronę nominalnie nie uległa zmianie, co przy uwzględnieniu inflacji i rosnącego
udziału innych wydatków budżetowych oznacza spadek zaangażowania budżetu w powyższym zakresie.

7

Unia Europejska

Budżet 2010*

Projekt budżetu
2011*

ZobowiąZobowiąPłatność
zanie
zanie

Płatność

Różnica
ZobowiąPłatność
zanie

Trwały wzrost

64 249,4

47 727,1

64 406,9

54 650,5

0,2%

14,5%

Zarządzanie
zasobami
naturalnymi
i ich ochrona

59 498,8

58 135,6

59 486,2

58 136,0

0,0%

0,0%

Obywatelstwo,
wolność,
bezpieczeństwo
i sprawiedliwość

1674,5

1398,0

1801,9

1490,4

7,7%

6,7%

UE jako partner
globalny

8160,2

7787,7

8613,5

7601,8

5,6%

-2,4%

Administracja

7909,0

7908,5

8266,6

8267,7

4,5%

4,5%

130 147,3

0,8%

5,8%

Łączne wydatki

141 491,9 122 956,9 142 576,5

* W mln euro.

W dniu 12 sierpnia 2010 roku Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie projektu
budżetu na rok 2011. Rada UE dokonała w zakresie rozdziału interwencja na
rynkach rolnych redukcji środków budżetowych w wysokości 38,75 mln euro.
W dniu 20 października 2010 roku Komisja Europejska przyjęła kolejny, trzeci
List w sprawie poprawek budżetowych aktualizujący początkowe szacunki dotyczące zapotrzebowania na środki budżetowe przewidziane w projekcie budżetu na rok 2011 i uwzględniający ostatnie wydarzenia na rynkach rolnych,
a także prognozy państw członkowskich dotyczące realizacji budżetu rolnego
w roku 2011, zmiany prawodawstwa od momentu sporządzenia projektu budżetu jak i innych projektów oraz propozycji pociągających skutki finansowe.
U podstaw sporządzenia Listu leżą korzystne prognozy dla większości rynków rolnych. Zmiany proponowane przez ten dokument są w zdecydowanej
większości natury technicznej, ale także odpowiadają one lepszej sytuacji rynkowej w sektorze zbóż, a także mleka i przetworów mlecznych. W przypadku
zbóż projekt budżetu przewidywał wyższe wydatki w odniesieniu do interwencji rynkowej, natomiast List przewiduje ograniczenie wydatków wynikające z możliwości szybszej redukcji zapasów interwencyjnych, niż to było
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początkowo przewidywane. Podobna sytuacja dotyczy sektora mleka i przetworów mlecznych. Całościowe zapotrzebowanie na środki budżetowe w zakresie środków interwencyjnych na rynkach rolnych zmniejszyło się o 136 mln
euro w porównaniu z projektem budżetu na rok 2011, a co więcej dostępne
będzie 200 mln euro dochodów na określony cel. W związku z powyższym List
w sprawie poprawek przewiduje zmniejszenie środków budżetowych w odniesieniu do interwencji na rynkach rolnych o 336 mln euro.
05 02 01 – Zboża (zmniejszenie środków budżetowych w Liście w sprawie
poprawek o 108 mln euro, o 85,7%)
Po rekordowych zbiorach w roku gospodarczym 2008/2009 i relatywnie wysokiej produkcji w roku 2009/2010, unijna produkcja zbóż w roku gospodarczym 2010/2011 powinna powrócić do średnich poziomów. Ostatnie prognozy
rynkowe wskazują na utrzymywanie się wyższych cen zarówno na rynku wewnętrznym, jak i światowym.
Wybrane pozycje
budżetowe
05 02 01 – Zboża –
wydatki łączne
05 02 01 01 –
Refundacje
wywozowe do zbóż
05 02 01 02 –
Interwencyjne
przechowywanie

Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt budżetu
2011

List w sprawie
poprawek

65 062 771,83

115 100 000

126 100 000

18 100 000

854 404,29

*

*

*

24 079 325,35

74 000 000

85 000 000

-23 000 000

40 157 215,66

41 000 000

41 000 000

41 000 000

-28 173,47

100 000

100 000

100 000

zbóż
05 02 01 03 –
Interwencja skrobia
05 02 01 99 – Inne
środki - zboża

* Wielkość pozycji nieistotna przy sporządzaniu budżetu.
W tej i pozostałych tabelach wartości podane w euro.

List w sprawie poprawek przewiduje dla środków rynkowych w sektorze zbóż
redukcję o 108 mln euro w odniesieniu do projektu budżetu na rok 2011
w związku z prognozowaną zmianą stanu zapasów zbóż. Oczekuje się, że
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prawie wszystkie ilości zbóż znajdujących się na zapasach interwencyjnych
zostaną udostępnione na wolnym rynku lub na rzecz mechanizmu pomocy
najuboższym. List przewiduje zmniejszenie środków budżetowych o 108 mln
euro (Komisja Europejska odeszła od wcześniejszych założeń przyjętych przy
sporządzaniu projektu budżetu, przewidujących wysoką podaż zbóż na rynku
światowym i wewnętrznym oraz związany z tym spadek cen rynkowych zbóż
podlegających interwencji).
05 02 03 – Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I do
Traktatu (zmniejszenie środków budżetowych w odniesieniu do roku 2010
o 83 mln euro, o 72,8%)
Projekt budżetu uwzględnia decyzję ustanawiającą na poziomie zerowym refundacje w sektorze mleka i produktów mlecznych (decyzja z listopada 2009
roku) oraz założenie, że płatności związane z refundacjami do produktów niewymienionych w załączniku I do Traktatu będą przede wszystkim dotyczyć
niezrealizowanych pozwoleń wywozowych w sektorze mleka i produktów
mlecznych, cukru oraz jaj. List w sprawie poprawek nie wprowadził zmian w tej
pozycji budżetowej.
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

05 02 03 Refundacje
89 683 659,58
non-Anneks

Rok 2010

Projekt budżetu
2011

List w sprawie
poprawek

114 000 000

31 000 000

31 000 000

05 02 04 – Programy żywnościowe (niezmieniona wysokość środków budżetowych w związku z nieprzyjęciem nowych zasad zarządzania programem
i trudną sytuacją socjalną w niektórych państwach członkowskich – brak
zmian w Liście w sprawie poprawek)
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

Rok 2010

05 02 04 – Programy
477 911 592,28 500 100 000
żywnościowe

Projekt budżetu
2011

List w sprawie
poprawek

500 100 000

500 100 000

05 02 05 – Cukier (zmniejszenie środków budżetowych w odniesieniu do
roku 2010 o 0,3 mln euro, o 20%)
Konstruując projekt budżetu, uwzględniono następujące informacje: całościowa kwota zrzeczeń w ramach dobrowolnego mechanizmu restrukturyzacji
wyniosła 5,8 mln ton, postępuje proces równoważenia rynku, refundacje wy-
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wozowe zostały określone na poziomie zerowym, niewielkie resztkowe płatności za rok gospodarczy 2007/2008 związane z płatnościami będą obciążały
budżet roku 2011, prognozuje się upłynnienie zapasów interwencyjnych cukru
do końca roku budżetowego 2010 i brak wydatków budżetowych związanych
z przechowalnictwem cukru w roku 2011. List w sprawie poprawek nie wprowadził zmian.
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt
budżetu 2011

List w sprawie
poprawek

05 02 05 – Cukier
– wydatki łączne

146 955 066,17

1 500 000

1 200 000

1 200 000

05 02 05 01
– Refundacje
wywozowe do cukru
i izoglukozy

179 111 164,33

12 000 000

1 000 000

1 000 000

05 02 05 03
– Refundacje
produkcyjne do cukru
wykorzystywanego
w przemyśle
chemicznym

44 625,24

*

*

*

-32 369 680,21

-11 000 000

*

*

05 02 05 08
– Przechowalnictwo
cukru

05 02 07 01 – Len i konopie – niezmieniona wielkość środków budżetowych
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

05 02 07 01 – Len
21 015 659,98
i konopie

Rok 2010

Projekt budżetu
2011

List w sprawie
poprawek

20 000 000

20 000 000

20 000 000

05 02 08 – Owoce i warzywa
Przy sporządzaniu na wiosnę 2010 roku projektu budżetu założono, że w przypadku mechanizmu „Owoce w szkole” (dystrybucja owoców i warzyw w instytucjach edukacyjnych) w związku z terminami płatności wynikającymi z kalendarza roku szkolnego, jedna trzecia płatności w budżecie na rok 2011 odnosi
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się do roku szkolnego 2009/2010 i dwie trzecie do roku szkolnego 2010/2011,
z łączną wysokością płatności równą pułapowi finansowemu. List w sprawie
poprawek pozostawia wielkość finansowania mechanizmu „Owoce w szkole”
na niezmienionym poziomie w odniesieniu do projektu budżetu.
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

05 02 08 12
Owoce w szkole
05 02 08 01
Refundacje
wywozowe do
owoców i warzyw

5 164 679,07

Rok 2010

Projekt budżetu
2011

List w sprawie
poprawek

60 000 000

90 000 000

90 000 000

2 000 000

*

*

05 02 10 01 – Promocja – środki promocyjne – płatności dokonywane przez
państwa członkowskie (wzrost środków budżetowych w odniesieniu do
roku 2010 o 2 mln euro, o 3,5%).
Zmiana w projekcie budżetu wynika z decyzji Komisji dotyczącej programów
informacyjnych i promocyjnych dla mleka i produktów mlecznych.
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt
List w sprawie
budżetu 2011
poprawek

05 02 10 01 Środki
promocyjne – płatności
dokonywane przez
państwa członkowskie

46 514 164,61

56 000 000

58 000 000

58 000 000

05 02 11 01 – Susz paszowy (utrzymanie niezmienionej wielkości środków
budżetowych w projekcie budżetu na 2011 rok i zwiększenie poziomu finansowania w Liście w sprawie poprawek o 7 mln euro)
Wybrane pozycje
budżetowe
05 02 11 01
Susz paszowy
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Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt
budżetu 2011

List w sprawie
poprawek

126 555 016,27

122 000 000

122 000 000

129 000 000
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05 02 12 – Mleko i produkty mleczarskie (zmniejszenie środków w projekcie
budżetu o 839 mln euro, o 89%, i o kolejne 14 mln euro w Liście w sprawie
poprawek)
W sektorze mleka i produktów mleczarskich poprawiła się sytuacja rynkowa,
a uaktualnione prognozy przewidują istotnie większą redukcję zapasów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku niż to przewidywano
początkowo. Finansowanie środków interwencyjnych dla OMP, a także masła
i śmietany zostało odpowiednio zmniejszone o 11 i 3 mln euro. W liście w sprawie poprawek nie zmieniono w porównaniu z projektem budżetu poziomu finansowania mechanizmu „Szklanka mleka”.
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt
budżetu 2011

List w sprawie
poprawek

05 02 12 Mleko
i produkty
mleczarskie

370 612 808,11

943 100 000

104 000 000

90 000 000

05 02 12 08
Szklanka mleka

74 151 633,79

76 000 000

80 000 000

80 000 000

449 000 000

10 000 000

10 000 000

05 02 12 01
Refundacje do
181 099 723,52
mleka i produktów
mleczarskich
05 02 12 02
Interwencyjne
przechowywanie
OMP

60 637 899,01

26 000 000

-1 000 000

-12 000 000

05 02 12 04
Interwencyjne
przechowanie
masła i śmietany

26 095 583,24

85 000 000

13 000 000

10 000 000

05 02 13 – Wołowina i cielęcina (zmniejszenie środków w projekcie budżetu
o 2 mln euro, o 7,7%, i kolejne zwiększenie o 11 mln euro w Liście w sprawie
poprawek)
W sektorze wołowiny i cielęciny prognozuje się wyższe wydatki związane
z refundacjami wywozowymi w odniesieniu do mięsa i żywych zwierząt.
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Wybrane pozycje
budżetowe
05 02 13 01
Refundacje
do wołowiny

Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt
budżetu 2011

List w sprawie
poprawek

21 482 934,28

18 000 000

17 000 000

25 000 000

i cielęciny

05 02 15 – Wieprzowina, drób jaja oraz pszczelarstwo (zmniejszenie środków
budżetowych o 12 mln euro, o 8,8%, i o kolejne 7 mln euro w Liście w sprawie poprawek)
W Liście w sprawie poprawek zmniejszono środki na refundacje wywozowe
do drobiu o 19 mln euro przy jednoczesnym większym zapotrzebowaniu na
pszczelarstwo (o 8 mln euro) refundacje wywozowe do wieprzowiny (o 3 mln
euro) i refundacje wywozowe do jaj (o 1 mln euro).
Wybrane pozycje
budżetowe

Wykonanie
2009

Rok 2010

Projekt
budżetu 2011

List w sprawie
poprawek

05 02 15 01
Refundacje do
wieprzowiny

59 946 945,46

28 000 000

18 000 000

21 000 000

05 02 15 04
Refundacje do jaj

3 144 165,48

4 000 000

2 000 000

3 000 000

05 02 15 05
Refundacje do
drobiu

91 562 288,32

80 000 000

80 000 000

61 000 000

05 02 05 06
Szczególne wsparcie 23 215 644,98
dla pszczelarstwa

24 000 000

24 000 000

32 000 000

14

Wspólnotowy rynek wina po 2008 roku
Aneta Parys-Kępińska
Główny Specjalista w Dziale Unii Europejskiej
Biuro Współpracy Międzynarodowej ARR
Unia Europejska jest wiodącym producentem wina na świecie. W UE produkowane jest ok. 175 milionów hl wina rocznie, co stanowi 65% światowej produkcji wina. Unia Europejska jest jednocześnie czołowym odbiorcą win (57% światowej konsumpcji przypada na państwa Wspólnoty) oraz liderem w zakresie
eksportu wina z udziałem w wysokości 70% globalnego eksportu.
Wspólnotowy rynek wina został objęty wspólną organizacją rynków rolnych
w latach 60. XX wieku. Od tego czasu rynek wina bardzo się rozwinął. Głównym problemem, któremu musiał stawić czoła, była wysoka produkcja wina
w stosunku do stałego popytu, a nawet od 1980 roku spadku popytu przy jednoczesnej zmianie jego struktury jakościowej. W celu przywrócenia równowagi pomiędzy popytem a podażą wina na rynku wspólnotowym wprowadzono
silne środki interwencyjne w postaci zakazu nowych nasadzeń i obowiązku
destylacji nadwyżek produkcji. Pod koniec lat 80. zwiększono zachęty finansowe za rezygnację z prowadzenia winnic. Do 1999 roku obowiązywało około
130 rozporządzeń, dyrektyw i decyzji regulujących rynek wina, utrudniając
jego funkcjonowanie. Reforma wspólnej organizacji rynku wina z 1999 roku
uporządkowała prawodawstwo i wprowadziła uregulowania mające na celu
uzyskanie lepszej równowagi rynkowej dającej producentom możliwość dostosowania produkcji do rynku wymagającego win wysokiej jakości oraz umożliwiające sektorowi uzyskanie konkurencyjności w perspektywie długoterminowej w obliczu rosnącej globalnej konkurencji. Reforma ta nie doprowadziła jednak do zmniejszenia nadwyżek w produkcji wina. Europejskie wina wyraźnie
przegrywały w rynkowym współzawodnictwie z winami z Nowego Świata,
także na rynku wewnętrznym UE konsumenci coraz chętniej zaczęli sięgać po
wina importowane z Australii i Chile. W dniu 1 sierpnia 2008 roku, wraz z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina, weszła w życie nowa gruntowna reforma wspólnej organizacji rynku
wina. Celem reformy było zwiększenie konkurencyjności wspólnotowych producentów wina, ugruntowanie reputacji wina gatunkowego wytwarzanego we
Wspólnocie jako najlepszego wina na świecie, odbudowanie dawnych rynków
i pozyskanie nowych we Wspólnocie i na całym świecie, stworzenie systemu
funkcjonowania rynku wina, w którym obowiązują jasne, proste i skuteczne
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zasady zapewniające równowagę między podażą a popytem, stworzenie systemu funkcjonowania rynku wina, który pozwala zachować najlepsze wspólnotowe tradycje produkcji wina, przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich
i zapewnia poszanowanie środowiska na każdym etapie procesu produkcji.
Główne zmiany zasad funkcjonowania wspólnotowego rynku wina związane z reformą wspólnej organizacji rynku wina z 2008 roku
Tabela 1. Budżet na programy wsparcia (w tys. euro)
Rok budżetowy

2009

2010

2011

2012

2013

Od 2014

Bułgaria

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

Czechy

2979

4076

4217

5217

5151

5155

Niemcy

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

Grecja
Hiszpania

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

Francja

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

Włochy*

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

Cypr

2749

3704

3801

4689

4643

4646

Litwa

30

37

45

45

45

45

Luksemburg
Węgry
Malta

344

467

485

595

587

588

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

232

318

329

407

401

402

8038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

Portugalia

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

Rumunia

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

Słowenia

3522

3770

3937

5119

5041

5045

Słowacja

2938

4022

4160

5147

5082

5085

0

61

67

124

120

120

Austria

Zjednoczone
Królestwo

* Pułapy krajowe dla Włoch na lata 2008, 2009 i 2010, określone w załączniku VIII
do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmniejsza się o 20 mln euro; kwoty te zostały
uwzględnione w kwotach stanowiących budżet dla Włoch w odniesieniu do lat
budżetowych 2009, 2010 i 2011 zgodnie z powyższą tabelą.
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Wprowadzono krajowe pułapy budżetowe umożliwiające dostosowanie
na poziomie państwa członkowskiego środków do potrzeb wynikających
ze szczególnej sytuacji w tym państwie. W ramach pułapów można finansować takie środki jak: promocja produktów winiarskich w krajach trze-
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cich, restrukturyzacja i przekształcanie winnic, inwestycje w modernizację
procesu produkcji oraz w innowacje, wsparcie zielonych zbiorów, środki
zarządzania kryzysowego oraz wsparcie bezpośrednie. Wysokość krajowych pułapów budżetowych, o których mowa w art. 8, ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008, została określona w Załączniku II do ww.
rozporządzenia.
Winnice zostały objęte systemem dopłat bezpośrednich, podobnie jak inne
uprawy rolne. Płatności są rozdzielane według uznania państw członkowskich pomiędzy plantatorów winorośli i wszystkich plantatorów dokonujących karczowania swoich winnic.
Wprowadzono środki na rozwój obszarów wiejskich produkujących wino.
W ramach tych środków można sfinansować dopłaty dla młodych rolników
rozpoczynających działalność, poprawę możliwości zbytu, szkolenia zawodowe, wsparcie dla organizacji branżowych, wcześniejsza emerytura.
Wprowadzono ograniczenia praw do sadzenia winorośli. Zostały one
nałożone jako metoda zarządzania potencjałem upraw winorośli w celu
zrównoważenia podaży i popytu na rynku wina. Limit produkcji dla krajów nie objętych zakazem sadzenia nowych winnic podniesiono z 25 tys.
do 50 tys. hl (5 mln litrów) wina rocznie. Stosowanie ograniczeń w produkcji zostanie zniesione przed końcem 2015 roku z możliwością przedłużenia stosowania na poziomie krajowym do 2018 roku.
Wsparcie dla destylacji alkoholu spożywczego, destylacji interwencyjnej
oraz do stosowania skoncentrowanego moszczu gronowego może być
udzielane ze środków przeznaczonych na pułapy krajowe najpóźniej do
31 lipca 2012 roku.
Wprowadzono premię za karczowanie w wysokości określonej przez
państwo członkowskie na podstawie dotychczasowych zbiorów danego
gospodarstwa. Budżet na ten cel malał z każdym kolejnym rokiem obowiązywania premii, od 464 mln euro dla roku winiarskiego 2008/2009 do
wysokości 276 mln euro dla roku winiarskiego 2010/2011, który jest ostatnim rokiem stosowania programu karczowania winorośli. Ze względu
na zbyt dużą liczbę wniosków priorytetowo potraktowano producentów,
którzy karczują całą winnicę, a następnie producentów w wieku powyżej
55 lat. Państwa członkowskie mogą wstrzymać karczowanie, gdy obszar
wykarczowany przekroczy 8% całkowitej powierzchni upraw winorośli
lub 10% całkowitej powierzchni upraw w danym regionie. Komisja może
wstrzymać karczowanie, gdy obszar wykarczowany osiągnie 15% całkowitej powierzchni upraw winorośli państwa członkowskiego. Państwa
członkowskie mogą wyłączyć stosowanie mechanizmu karczowania w regionach górskich.
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Tabela 2. Zestawienie finansowe dla krajowych programów wsparcia
w sektorze wina (zgodnie z art. 6, lit. e) rozporządzenia Rady
(WE) nr 479/2008) w podziale na poszczególne programy (kwoty
w tys. euro)
Programy wsparcia

2009

1. System płatności
jednolitych

2010

2011

2012

2013

2009-2013

33 353

156 630

159 875

159 857

509 715

2. Promocja

45 288

139 838

149 922

214 340

246 161

798 250

3a. Restrukturyzacja
i przekształcanie

233 958

335 764

349 189

452 103

461 127

1 832 141

3b. Realizowane
programy na podstawie 107 083
rozp. (WE) nr 1493/1999

55 413

20 877

20 418

10 778

214 569

4. Zielone zbiory

150

30 450

30 750

30 100

30 100

121 550

-

-

-

-

-

-

2398

28 593

33 701

35 425

35 719

135 836

7. Inwestycje

19 255

54 664

109 798

182 038

186 713

552 468

8. Destylacja
produktów ubocznych

88 485

100 220

99 710

99 495

99 495

487 405

9. Destylacja do
alkoholu spożywczego

159 354

161 823

22 952

12 232

53 011

13 247

85 163

70 457

5. Fundusze wspólnego
inwestowania
6. Ubezpieczenie
zbiorów

10. Destylacja
kryzysowa
11. Stosowanie
zagęszczonego
moszczu
winogronowego
Suma 1-11
Transfer do środków
na rozwój obszarów
wiejskich
Całkowita kwota

356 361
66 258

45 356

37 789

170

238 935

794 145 1 023 822 1 018 886 1 243 815 1 230 120 5 313 488
160

1210

1210

1210

1210

5000

794 305 1 025 032 1 020 096 1 245 025 1 231 330 5 318 488

Stan na dzień 10.03.2010 r. (Dane udostępnione do wiadomości publicznej przez Komisję Europejską na stronie internetowej KE: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/
wine/facts/index_en.htm)
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Tabela 3. Premie za karczowanie winorośli w roku winiarskim 2009/2010
Wnioski o premię za
karczowanie

Przyznane premie*

ha

tys. euro

ha

tys. euro

Bułgaria

20

198

20

198

Republika Czeska

9

34

9

34

Niemcy

109

983

55

493

Grecja

1214

8917

608

4470

Hiszpania

60 600

299 132

30 376

149 940

Francja

15 000

96 445

7519

48 343

Włochy

21 576

202 724

10 815

101 615

895

6789

449

3403

1

6

1

6

Węgry

4236

25 789

2123

12 927

Malta

0

0

0

0

Austria

641

4146

321

2078

Portugalia

2660

15 867

1333

7953

Rumunia

501

2412

251

1209

Słowenia

140

723

70

363

Słowacja

462

1933

232

969

108 064

666 098

54 182

334 000

Cypr
Luksemburg

UE ogółem

* Z zastosowaniem jednolitej stawki procentowej akceptacji zgłoszonych kwot w wysokości 50,125% dla ww. roku winiarskiego oraz z uwzględnieniem zasady de minimis,
źródło: dane Komisji Europejskiej.
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Procedura zatwierdzania nowych praktyk enologicznych lub zmiany istniejących stała się bardziej elastyczna. Komisja przejęła od Rady odpowiedzialność za ocenę praktyk enologicznych zatwierdzonych przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina, z wyjątkiem praktyk dotyczących wzbogacania i zakwaszania.



Zniesiony został podział na wina jakościowe psr, wina regionalne i „proste” wina stołowe. W zamian wprowadzono wina o chronionych nazwach
pochodzenia oraz chronionych oznaczeniach geograficznych. Oznaczenia
te są przyznawane na wniosek grupy producentów z danego regionu, podobnie jak to jest praktykowane w przypadku innych produktów spożywczych. Uproszczone zasady etykietowania i oznaczania wina dopuszczają
podanie nazwy odmiany winorośli i rocznika na etykietach wszystkich
kategorii wina.



Stosowanie cukru jest w dalszym ciągu dopuszczalne, jednak maksymalny poziom wzbogacenia cukrem lub moszczem gronowym został obniżony. W przypadku złych warunków klimatycznych poziom ten będzie
mógł być podniesiony.



Państwa członkowskie są zobowiązane do prowadzenia rejestru winnic,
który powinien zawierać aktualne informacje na temat potencjału produkcyjnego.

Handel zagraniczny na rynku wina
Unia Europejska jest eksporterem netto wina. W 2009 roku państwa członkowskie UE wyeksportowały do krajów trzecich 16 106 592 hl wina (o 7% mniej niż
w 2008 roku), natomiast wartość eksportu wyniosła 5 354 618 tys. euro (o 13,2%
mniej niż w 2008 roku). Jeśli chodzi o import, w 2009 roku do Wspólnoty przywieziono 12 995 117 hl wina z krajów trzecich (o 3,7% więcej niż w 2008 roku)
o wartości 2 333 764 tys. euro (o 6,4% mniej niż w 2008 roku). Na rynku wina
UE występuje dodatni bilans handlowy, czyli nadwyżka w wymianie handlowej z krajami trzecimi w wysokości 3 020 854 tys. euro (spadek o 18% w stosunku do roku 2008).
W latach 2001-2009 można było zaobserwować powolny stały wzrost wielkości
importu wina przy jednoczesnych niewielkich zmianach w jego wartości, co
oznacza, że we Wspólnocie wzrósł popyt na tanie wina przywożone z krajów
trzecich.
Główne kierunki eksportu wina produkowanego na terenie Unii Europejskiej
to Stany Zjednoczone, Rosja, Szwajcaria, Kanada, Japonia, Hong Kong i Chiny,
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natomiast wina importowane są głównie z Australii, Południowej Afryki, Chile
i Stanów Zjednoczonych.
Wspólnota Europejska zawarła porozumienia dwustronne dotyczące handlu
winem z następującymi krajami: Australia, Meksyk, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Szwajcaria, Południowa Afryka, Kanada, Stany
Zjednoczone, Chile, Albania, Republika Czarnogóry, Bośnia i Hercegowina.
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Krajowy rynek mięsa w 2010 roku
Jolanta Kossakowska
Kierownik Działu Analiz Rynkowych
Biuro Analiz i Prognozowania ARR

Rynek wieprzowiny
Relacje cen żywca wieprzowego do pasz a zmiany w pogłowiu loch prośnych
Poprawa ekonomicznych warunków chowu trzody chlewnej w 2009 roku
umożliwiła częściową odbudowę pogłowia tych zwierząt w roku 2010. W 2009
roku, a zwłaszcza w pierwszych trzech kwartałach, ceny skupu żywca wieprzowego osiągnęły rekordowy poziom. Średnio w 2009 roku za żywiec wieprzowy płacono 4,56 zł/kg, a w okresie lipiec-sierpień ceny przekraczały 5,00
zł/kg. W ciągu 2009 roku sukcesywnie obniżały się natomiast ceny zbóż i mieszanek przemysłowych dla trzody. W efekcie, od początku 2009 roku relacje
cen skupu trzody chlewnej do cen pasz były dla producentów żywca wieprzowego znacznie korzystniejsze niż rok i dwa lata wcześniej.
Poprawa opłacalności zachęcała do zwiększania produkcji żywca, co skutkowało znaczącym wzrostem cen prosiąt. Średnio w 2009 roku targowiskowe ceny prosiąt wyniosły 173 zł/szt. wobec 103 zł w 2008 roku i 83 zł w 2007
roku. Wysokie ceny prosiąt skłaniały hodowców do zwiększania krycia loch.
W lipcu 2009 roku, po ponad dwuletnim okresie spadku, pogłowie loch prośnych w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego zwiększyło
się o 1,5%, a w końcu 2009 roku o 6,4%.
Niestety, w grudniu 2009 roku oraz w okresie styczeń-kwiecień 2010 roku
ceny trzody chlewnej uległy załamaniu. W grudniu 2009 roku dostawcy za
żywiec wieprzowy w skupie uzyskiwali przeciętnie 3,88 zł/kg, a w kwietniu 2010 roku 3,57 zł/kg. Obniżka cen żywca, pomimo utrzymującego się
do maja 2010 roku spadku cen zbóż i stabilizacji cen mieszanek paszowych,
spowodowała ponowne pogorszenie ekonomicznych warunków chowu
trzody chlewnej. W okresie pięciu pierwszych miesięcy 2010 roku relacje
cen trzoda: pasze utrzymywały się na granicy opłacalności i spowodowały
spadek cen prosiąt oraz zahamowanie wzrostu pogłowia loch prośnych.
Od czerwca do sierpnia 2010 roku ceny skupu trzody chlewnej sezonowo
wzrosły, jednak były niższe niż w tym samym czasie 2009 roku. W sierpniu
2010 roku za trzodę chlewną przeciętnie płacono 4,47 zł/kg, o 9% mniej niż
rok wcześniej. We wrześniu ceny skupu żywca wieprzowego obniżyły się do
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4,24 zł/kg. Spadek tych cen był kontynuowany w październiku. Jednocześnie
z uwagi na fatalny przebieg pogody w czasie żniw i mniejsze niż w dwóch
poprzednich latach zbiory (zwłaszcza w Europie), ceny zbóż w Polsce i za granicą gwałtownie rosły, zarówno w skupie, jak i na targowiskach. We wrześniu
targowiskowe ceny jęczmienia osiągnęły poziom 664 zł/t, a żyta 577 zł/t. Były
to ceny o 12-17% wyższe niż w sierpniu 2010 roku i o 36-37% wyższe niż we
wrześniu 2009 roku. Konsekwencją opisanych zmian cen było ponowne pogorszenie (po sezonowej poprawie w okresie lata) relacji cenowych trzoda : pasze.
Dla żyta zawęziły się one do 1:7,3, a dla jęczmienia do 1:6,4, schodząc poniżej
granicy opłacalności.
Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach ceny trzody chlewnej będą wykazywały tendencję do spadku, m.in. w wyniku rosnącej krajowej produkcji wieprzowiny. Ceny zbóż mogą się ustabilizować, ale nadal będą znacząco wyższe
niż rok wcześniej. Do końca roku gospodarczego 2010/2011 na wysokim poziomie utrzymają się prawdopodobnie ceny mieszanek paszowych i koncentratów. W tej sytuacji relacje cen nadal będą niekorzystne dla producentów żywca.
W efekcie, w końcu 2010 roku i na początku 2011 roku należy spodziewać się
spadku pogłowia loch prośnych.
Pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego
Zmiany w pogłowiu loch prośnych powodują analogiczne zmiany w liczebności pozostałych grup trzody chlewnej. Opóźnienie tych zmian w stosunku do
zmian w pogłowiu loch prośnych jest uwarunkowane fizjologią trzody chlewnej i bezpośrednio wynika z długości poszczególnych okresów rozwojowych,
w tym ciąży, okresu odchowu prosiąt i tuczu. Tak więc wzrost pogłowia loch
prośnych w drugiej połowie 2009 r. przełożył się na znaczny wzrost pogłowia
prosiąt w pierwszej połowie 2010 roku, oraz warchlaków i tuczników w drugiej połowie. Wpływ na poziom krajowego pogłowia mógł mieć również realizowany w 2009 roku wzmożony import trzody chlewnej przeznaczonej do
tuczu. W efekcie w marcu 2010 roku pogłowie trzody chlewnej ogółem wyniosło prawie 14,0 mln szt., a w lipcu 14,9 mln szt. Po trzech latach drastycznego
spadku, pogłowie świń było liczniejsze niż rok wcześniej odpowiednio o 5%
i o 4%. Dynamika wzrostu pogłowia warchlaków i tuczników w obu powyższych okresach wyniosła 5,7%.
W następstwie wygaśnięcia wzrostu pogłowia loch prośnych w lipcu 2010
roku, w drugiej połowie roku ograniczeniu ulegnie prawdopodobnie także
pogłowie prosiąt, natomiast pogłowie warchlaków i tuczników może jeszcze
wzrosnąć. Ocenia się, że w końcu 2010 roku pogłowie trzody ogółem wyniesie
ok. 15 mln szt. W pierwszym półroczu 2011 roku spadek pogłowia będzie się
pogłębiał i obejmował kolejne grupy wiekowe. W połowie 2011 roku pogłowie
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świń ogółem (w tym także pogłowie tuczników) może być już mniejsze od
odnotowanego w połowie 2010 roku.
Opisane zmiany w pogłowiu trzody miały bezpośredni wpływ na zwiększenie
produkcji wieprzowiny w 2010 roku. Nastąpiło ono po dwóch latach spadku
(o 10,5% w 2008 roku i kolejne 11,3% w 2009 roku). Szacuje się, że w pierwszym półroczu 2010 roku krajowa produkcja żywca wieprzowego była o ok.
2% większa niż rok wcześniej i wyniosła 1135 tys. t. Biorąc pod uwagę lipcowy stan i strukturę pogłowia ocenia się, że w drugiej połowie roku 2010 roku
produkcja żywca wieprzowego może zwiększyć się do 1140 tys. t, o 5% w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Łącznie w 2010 roku produkcja
żywca wyniosłaby 2275 tys. t (1775 tys. t wagi poubojowej). Wzrostowa tendencja w produkcji żywca wieprzowego utrzyma się prawdopodobnie również w pierwszej połowie 2011 roku. Według oceny IERiGŻ produkcja może
osiągnąć poziom 1180 tys. t, o 4% wyższy od szacowanej na pierwsze półrocze 2010 roku. W drugiej połowie 2011 roku możliwy jest spadek produkcji,
ale ostatecznie wielkość produkcji w tym czasie będzie zależała od liczebości
i struktury pogłowia w połowie 2011 roku.
Sytuacja na rynkach zagranicznych
Według oceny Komisji Europejskiej w 2010 roku unijna produkcja wieprzowiny będzie o 1% większa niż w 2009 roku i wyniesie 22,3 mln t. Podobna dynamika wzrostu jest przewidywana dla produkcji światowej, która wg USDA
osiągnie poziom 101,5 mln t. Prognoza USDA na 2011 roku przewiduje dalszy
wzrost światowej produkcji wieprzowiny o 2%. Spośród trzech głównych producentów (ponad 80% światowej produkcji tego mięsa), wzrost odnotują Chiny i USA, natomiast dla UE przewidywany jest niewielki spadek produkcji.
W 2010 roku ceny wieprzowiny na rynku unijnym uległy dalszemu obniżeniu.
W okresie dziewięciu miesięcy 2010 roku ukształtowały się na poziomie 140,86
euro/100 kg, o 3% niższym niż rok wcześniej. W tym samym czasie wieprzowina w USA podrożała. Zwyżkowały również ceny w Brazylii, zrównując się
z unijnymi, a w okresie sierpień-wrzesień nawet je przewyższając. Zmniejszenie dystansu między cenami w UE i innych światowych eksporterów zwiększa
możliwości eksportowe UE. W okresie styczeń-sierpień 2010 roku Unia wyeksportowała 1,7 mln t wieprzowiny, o prawie 11% więcej niż w tym samym
okresie 2009 roku.
Obroty towarowe Polski z zagranicą
W 2009 roku, prawie we wszystkich miesiącach, cena trzody klasy E notowana
w Polsce po przeliczeniu na euro kształtowała się na poziomie nieco wyższym
od średniej unijnej i zbliżonym do niemieckiej (z wyjątkiem początku i końca
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roku). W 2010 roku relacje cen na rynku wspólnotowym były korzystniejsze dla
polskich eksporterów. Na skutek głębokiego spadku krajowych cen wieprzowiny, pomimo aprecjacji złotego, do lipca cena wyrażona w euro była niższa od
średniej unijnej o 3-8% i o 4-11% niższa od niemieckiej. W sierpniu i we wrześniu ceny w Polsce były bardzo zbliżone do niemieckiej i średniej unijnej, ale
już w październiku spadek cen w kraju był większy niż w Niemczech i średnio
w UE. W okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 roku przeciętna cena skupu
żywca wieprzowego w Polsce (wyrażona w złotych) była o 18% niższa niż rok
wcześniej. W tym czasie krajowa cena wieprzowiny klasy E wyrażona w euro
ukształtowała na poziomie 135,70 euro/100 kg wagi poubojowej schłodzonej,
o 8% niższym niż przed rokiem, podczas gdy unijna była o 3% niższa.
Wzrost cenowej konkurencyjności polskiej wieprzowiny sprzyjał zwiększaniu
eksportu i ograniczaniu importu. W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku eksport
wieprzowiny w ekwiwalencie mięsa osiągnął poziom 273,4 tys. t, o 23% wyższy niż rok wcześniej.
Przychód uzyskany z eksportu wieprzowiny wyniósł w tym czasie 475,5 mln
euro, co stanowiło równowartość 1911,5 mln zł. W porównaniu do wpływów
uzyskanych rok wcześniej, kwoty te były odpowiednio o 19% i 9% większe.
Wzrost krajowej produkcji wieprzowiny oraz spadek cen (zwłaszcza w relacji
do notowań u polskich konkurentów) przyczyniły się do zmniejszenia importu
produktów wieprzowych. W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku łączny import
żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie mięsa
wyniósł 368,3 tys. t i był o 9% mniejszy niż rok wcześniej. Również wydatki
poniesione na ten cel, wyrażone w euro, zmniejszyły się o 9%, do 660 mln euro.
W przeliczeniu na walutę krajową spadek wartości importu wyniósł 17%.
W efekcie opisanych zmian w polskim handlu wieprzowiną ujemne saldo obrotów w roku bieżącym uległo zmniejszeniu do 94,9 tys. t ekwiwalentu mięsa
i 184,6 mln euro, podczas gdy rok wcześniej wyniosło odpowiednio 183,8 tys. t
i 324,8 mln euro.
We wrześniu konkurencyjność polskiego eksportu zmniejszyła się, ale w czwartym kwartale, wraz z rosnącą podażą krajowej trzody chlewnej, prawdopodobnie ponownie ulegnie poprawie. W tej sytuacji przewiduje się, że eksport wieprzowiny nadal będzie rósł, a import utrzyma się na poziomie niższym niż rok
wcześniej. Ocenia się, że w całym 2010 roku z kraju może zostać wywiezione
ok. 400 tys. t wieprzowiny (łącznie z żywcem w wadze mięsa), o 23% więcej niż
w 2009 roku, a przywiezione 560 tys. t, o 8% mniej.
Przewidywany rozwój sytuacji w 2011 roku
Przewidywane na rok 2011 zmiany w produkcji wieprzowiny wskazują, że
w pierwszej połowie 2011 roku ceny żywca wieprzowego mogą wykazywać
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tendencję do spadku, a w drugiej mogą wzrosnąć powyżej poziomu z drugiego półrocza 2010 roku. Jednak od czasu akcesji Polski do UE, w miarę rozwoju
kontaktów handlowych pomiędzy krajami członkowskimi, nastąpiło rozluźnienie bardzo silnej przed akcesją, ujemnej zależności pomiędzy poziomem
krajowej produkcji żywca wieprzowego, a cenami jego skupu1. W drugiej
połowie 2009 roku na rynku wieprzowiny obserwowano nietypową sytuację
spadku cen przy jednoczesnym spadku produkcji. Należy więc uwzględnić,
że również w 2011 roku na ostateczny poziom cen trzody chlewnej w Polsce
znaczący wpływ będą miały ceny u wiodących producentów w UE oraz kurs
złotego do euro.
Rynek wołowiny i cielęciny
Pogłowie bydła oraz produkcja żywca wołowego i cielęcego
Wzmożona selekcja krów spowodowana zmniejszeniem opłacalności produkcji mleka w latach 2008-2009 oraz spadek cen skupu żywca wołowego i cieląt
w 2010 roku doprowadziły do ograniczenia wzrostu pogłowia bydła. W czerwcu 2010 roku pogłowie krów było o 1,2% mniejsze niż w czerwcu 2009 roku
i o 5,4% mniejsze niż w czerwcu 2008 roku. Ubiegłoroczne decyzje rolników
o redukcji pogłowia krów skutkowały także zmniejszeniem liczby urodzeń
cieląt. W pierwszym półroczu 2010 roku urodziło się 1240 tys. szt. cieląt, o 101
tys. szt. mniej niż w I połowie 2009 roku i o 279 tys. szt. mniej niż w pierwszej
połowie 2008 roku. W czerwcu 2010 roku pogłowie cieląt liczyło 1457 tys. szt.,
o 1% mniej niż przed rokiem i o 3% mniej niż dwa lata wcześniej.
W połowie 2010 roku pogłowie bydła młodego osiągnęło najwyższy od ponad
dziesięciu lat poziom 1244 tys. szt., ale roczna dynamika jego wzrostu uległa
zmniejszeniu do 3,3% z 9,2% rok wcześniej. Ogółem w czerwcu 2010 roku bydła było 5724 tys. szt., zaledwie o 0,4% więcej niż przed rokiem. W połowie
2011 roku pogłowie bydła może kształtować się na poziomie zbliżonym do
tegorocznego.
W pierwszej połowie br. liczba ubitego bydła była o 10% mniejsza niż rok wcześniej, co przy niewiele większej przeciętnej wadze tych sztuk spowodowało, że
produkcja żywca wołowego była w tym czasie o 9% mniejsza niż w pierwszym
półroczu 2009 roku i wyniosła 360 tys. t. IERiGŻ szacuje, że również w drugim
półroczu 2010 roku produkcja żywca wołowego może ukształtować się na poziomie 360 tys. t. Tym samym byłaby ona o 5% większa niż rok wcześniej. Ocenia się, że w całym 2010 roku (podobnie jak w 2008 roku) produkcja wołowiny
wyniesie 720 tys. t, o ok. 3% mniej niż w 2009 roku.

1

Spadek produkcji żywca powodował wzrost cen skupu, a wzrost produkcji spadek cen.
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Według prognoz IERiGŻ, w 2011 roku produkcja żywca wołowego utrzyma
się na poziomie zbliżonym do tegorocznego. Wzrostowe tendencje w produkcji wołowiny w Polsce mogą się jednak utrzymać w przypadku poprawy warunków eksportu.
Ceny skupu bydła
Po skokowym wzroście cen skupu bydła w 2004 roku, w latach 2005-2008
były one względnie stabilne i kształtowały się średnio na poziomie 4,00 zł kg.
W 2009 roku krajowe ceny bydła osiągnęły rekordowy poziom 4,52 zł/kg,
o 12% wyższy niż w 2008 roku. Do osiągnięcia tak wysokiego poziomu cen
w dużej mierze przyczyniła się deprecjacja złotego względem euro. Średnia
roczna cena młodego bydła rzeźnego klasy R3 w Polsce wyrażona w walucie
unijnej w 2009 roku była o 5,6% niższa niż w 2008 roku.
W pierwszym kwartale 2010 roku ceny żywca wołowego utrzymywały się jeszcze na wysokim poziomie. Jednak od lutego zaczęły one maleć w wyniku ograniczonego popytu na wołowinę oraz spadku cen bydła w innych krajach Unii.
W 2010 roku najniższe ceny (zarówno w walucie krajowej, jak i unijnej) płacono
za bydło w lipcu. W tym czasie przeciętna cena skupu żywca ogółem wynosiła 4,31 zł/kg, a bydła młodego 4,55 zł/kg. W przeliczeniu na euro za młode
bydło rzeźne klasy R3, według wagi poubojowej schłodzonej, płacono 225,40
euro/100 kg. Od sierpnia 2010 roku notuje się ponowny powolny wzrost cen
bydła. We wrześniu ukształtowały się one na poziomie 4,48 zł/kg, nieznacznie
(o 0,6%) niższym niż w tym samym miesiącu 2009 roku (w walucie unijnej wyniosły 243,20 euro/100 kg, o 5% mniej niż przed rokiem).
Po dynamicznym wzroście w 2009 roku krajowe ceny skupu cieląt od początku
2010 roku wykazują tendencję spadkową. We wrześniu cielęta skupowano po
6,08 zł/kg, o 10% taniej niż przed rokiem. Zdaniem IERiGŻ do końca 2010 roku
ceny utrzymają się poniżej poziomu z analogicznego okresu 2009 roku i powinny zachęcać do pozostawiania tych zwierząt do dalszego chowu.
Sytuacja na rynkach zagranicznych
USDA ocenia, że w 2010 roku globalna produkcja wołowiny obniży się do 56,8
mln t, o 1% w porównaniu z 2009 rokiem. W 2011 roku spadek produkcji może
być nieznaczny. Do ograniczenia światowej produkcji wołowiny przyczyniło się zmniejszenie globalnego popytu, wynikające z kryzysu gospodarczego
i wysokich (w porównaniu do innych rodzajów mięsa) cen wołowiny.
W pierwszym półroczu 2010 roku ceny bydła w UE wykazywały lekką tendencję spadkową, natomiast ceny światowe rosły. Do zmniejszenia różnicy między
tymi cenami przyczynił się m.in. niższy niż przed rokiem kurs euro do dolara
(od maja). W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku z UE wyeksportowano prawie
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190 tys. t wołowiny, o ok. 38% więcej niż rok wcześniej. W tym czasie import
zmniejszył się o 10%, do 229 tys. t. Przy utrzymującym się spadku unijnej produkcji wołowiny, od sierpnia 2010 roku średnia unijna cena bydła rośnie. We
wrześniu 2010 roku ukształtowała się na poziomie 314,60 euro/100 kg, o 1,5%
wyższym niż w sierpniu br. i ok. 2% wyższym niż we wrześniu 2009 roku.
Według szacunku Komisji Europejskiej w pierwszej połowie 2010 roku uboje bydła były o blisko 2% mniejsze niż rok wcześniej. W drugiej połowie
roku przewidywany spadek produkcji osiągnie prawie 3%. Jednocześnie
obniżeniu ulega unijna konsumpcja tego mięsa. W tej sytuacji IERiGŻ ocenia, że do końca 2010 roku ceny wołowiny w UE nie ulegną istotnym zmianom. Ponieważ ceny w UE silnie oddziałują na ceny krajowe, w czwartym
kwartale ceny bydła w Polsce prawdopodobnie nie przekroczą poziomu
ubiegłorocznego.
Obroty towarowe Polski z zagranicą
Od przystąpienia Polski do UE rynek wspólnotowy niezmiennie dominuje
w strukturze geograficznej handlu polską wołowiną. Na rynek unijny kierowane jest 92% wywożonego z Polski surowego mięsa wołowego, 98% wołowiny
przetworzonej (w tym m.in. konserw oraz mięsa wędzonego, solonego i suszonego) i 89% żywego bydła. Import wołowiny prawie w całości jest realizowany
z rynku unijnego. Tak więc wyniki polskiego handlu zagranicznego wołowiną
w dużej mierze zależą od sytuacji wewnątrz ugrupowania oraz kursu złotego
do euro.
Od 2004 roku do 2009 roku polski eksport wołowiny sukcesywnie rósł i w 2009
roku (w ekwiwalencie mięsa) ukształtował się na poziomie 295 tys. t wobec
120 tys. t w 2004 roku. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2010 roku, w wyniku ograniczonego popytu eksportowego, mniejszej produkcji krajowej oraz
mocniejszego niż rok wcześniej złotego, polski eksport wołowiny uległ ograniczeniu. W kolejnych miesiącach, słabszy niż rok wcześniej złoty oraz wzrost
krajowej produkcji, sprzyjały zwiększaniu wywozu wołowiny. Od czerwca do
sierpnia 2010 roku wywóz mięsa był znacznie większy niż w tym samym okresie 2009 roku.
Ogółem w okresie styczeń-sierpień 2010 roku (według danych Departamentu
Służby Celnej Ministerstwa Finansów) z Polski w ekwiwalencie mięsa wywieziono 204 tys. t mięsa, żywca i przetworów wołowych, nieznacznie (o 0,5%) mniej
niż w tym samym okresie 2009 roku. W 2010 roku przeciętne ceny uzyskiwane
w eksporcie wołowiny i bydła opasowego były zbliżone do ubiegłorocznych.
Przy niewielkiej zmianie struktury asortymentowej przychody uzyskane z tego
eksportu wyniosły 535,7 mln euro, o 1% mniej niż w tym samym okresie 2009
roku. W przeliczeniu na walutę krajową wartość eksportu była o 9% mniejsza.
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Import wołowiny do Polski od wielu lat utrzymuje się na relatywnie niskim
poziomie, chociaż od akcesji Polski do UE znacząco wzrósł. Żywe bydło jest
sprowadzane przede wszystkim w celu doskonalenia krajowego pogłowia.
Mięso wołowe i jego przetwory stanowią natomiast niewielkie uzupełnienie
gamy asortymentowej dla konsumentów i przetwórstwa. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2010 roku w ekwiwalencie mięsa do kraju sprowadzono
12,8 tys. t żywca, mięsa i przetworów wołowych, o 42% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na ten cel wyniosły 35,7 mln euro i były o 55% większe, a w złotówkach o 42% większe niż przed rokiem.
W efekcie opisanych zmian saldo polskiego handlu wołowiną w ekwiwalencie
mięsa uległo zmniejszeniu do 191 tys. t, a wartościowo do ok. 500 mln euro,
odpowiednio o 2% i 3% (a w złotych o 12%).
Do poprawy wyników handlu zagranicznego wołowiną w 2010 roku może
przyczynić się otwarcie rynku tureckiego dla importu wołowiny, m.in.
z Polski, oraz obniżenie przez Turcję ceł na to mięso i żywiec, które nastąpiło we wrześniu i spowodowało znaczący wzrost zainteresowania pozwoleniami na wywóz z refundacją wydawanymi przez ARR. Ocenia się, że
w całym 2010 roku wywóz produktów wołowych może być większy niż
w 2009 roku.
Przewidywany rozwój sytuacji w 2011 roku
Uwzględniając prognozowany spadek produkcji wołowiny na świecie i w UE,
zmiany w produkcji krajowej oraz ograniczony popyt na to mięso, przewiduje
się, że w pierwszej połowie 2011 roku ceny bydła będą utrzymywały się na
poziomie zbliżonym do notowanego w pierwszej połowie 2010 roku. W drugiej połowie 2011 roku ceny bydła ponownie mogą wykazywać tendencję do
wzrostu, zwłaszcza w przypadku odbudowy popytu na wołowinę.
Rynek baraniny
Pogłowie owiec i produkcja żywca baraniego
Brak zadowalającej opłacalności chowu owiec jest powodem utrzymywania się
spadkowej tendencji w ich pogłowiu. Według danych GUS, w czerwcu 2010
roku pogłowie owiec ukształtowało się na poziomie 258 tys. szt., o blisko 10%
niższym niż rok wcześniej i o 22% niższym niż w połowie roku 2007 roku (kiedy odnotowano ostatni wzrost liczebności tych zwierząt w kraju). Skala spadku pogłowia maciorek owczych była podobna, a ich stado w połowie 2010 roku
liczyło niecałe 163 tys. szt.
Brak poprawy opłacalności chowu tych zwierząt w 2010 roku skłania do oceny,
że spadkowa tendencja w pogłowiu owiec nadal się utrzyma. Według przewidywań IERiGŻ, do grudnia 2010 roku pogłowie owiec może zostać zmniejszo-
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ne do 210 tys. szt., o 6% w porównaniu do stanu z końca 2009 roku, a w następnym półroczu o kolejne kilka procent.
Wraz ze spadkiem pogłowia obniża się produkcja mięsa baraniego. W 2009
roku wyniosła ona 5,0 tys. t i była o prawie 10% mniejsza niż w 2008 roku.
W pierwszym półroczu 2010 roku wyprodukowano 2 tys. t (wobec 2,6 tys. t
w pierwszej połowie 2009 roku). IERiGŻ przewiduje, że w drugiej połowie 2010
roku produkcja żywca baraniego wyniesie 1,8 tys. t, o 25% mniej niż w drugim
półroczu 2009 roku.
Sytuacja na rynkach zagranicznych
Również na światowym rynku baraniny brak jest przesłanek do wzrostu produkcji tego mięsa. Zgodnie z informacją IERiGŻ (za FAO), w 2010 roku światowa produkcja baraniny utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wzrost przewidywany jest w Indiach i Nowej Zelandii, a spadek w Australii
i Unii Europejskiej. W 2011 roku z uwagi na przewidywany spadek w Chinach
i w Australii, światowa produkcja baraniny może ulec zmniejszeniu.
Unia Europejska jest jednym z największych producentów baraniny (po Chinach), ale jednocześnie największym jej importerem. Od 2008 roku w UE notuje się spadek produkcji baraniny. Maleje również spożycie tego mięsa, ale wolniej niż produkcja, co prowadzi do wzrostu importu. Według prognoz Komisji Europejskiej (publikacja FAMMU/FAPA) w 2010 roku produkcja baraniny
(łącznie z koziną) wyniesie niecałe 943 tys. t i będzie o blisko 3% mniejsza niż
rok wcześniej. Spożycie na 1 mieszkańca zmniejszy się w tym czasie o niecałe
2%, a import zwiększy o 3,5% do poziomu 280 tys. t. Eksport tego mięsa z UE
nadal będzie marginalny. Komisja Europejska przewiduje, że dotychczasowe
tendencje utrzymają się również w kolejnych latach.

Ceny owiec i jagniąt na rynku unijnym i polskim
W okresie styczeń-wrzesień 2010 roku średnia unijna cena owiec osiągnęła poziom 443 euro/100 kg, o ok. 7% wyższy niż w tym samym okresie 2009 roku.
W tym czasie ceny jagniąt, na skutek spadku popytu na drogą – w porównaniu
z innymi gatunkami mięsa – jagnięcinę, obniżyły się o 5%, do 580,30 euro/100
kg. We Włoszech, które są głównym kierunkiem wywozu jagniąt z Polski, ceny
tych zwierząt w okresie trzech kwartałów 2010 roku przeciętnie ukształtowały
się na poziomie 516,00 euro/100 kg, o 14% niższym niż w pierwszej połowie
2009 roku.
Na początku 2010 roku ceny skupu owiec w Polsce były jeszcze relatywnie
wysokie, ale wykazywały tendencję do spadku i od marca utrzymywały się
poniżej poziomu z tych samych miesięcy 2009 roku. Średnio w okresie trzech

30

Krajowy rynek mięsa w 2010 roku

kwartałów 2010 roku ceny owiec w Polsce ukształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ale w walucie unijnej były o 11% wyższe, osiągając
poziom 357,06 euro/100 kg. W porównaniu do przeciętnej w UE były one jednak o 19% niższe.
Obroty towarowe Polski z zagranicą
W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku eksport mięsa baraniego wyniósł 149 t
wobec 58 t rok wcześniej, a żywca (w przeliczeniu na mięso) 633 t wobec 702 t.
IERiGŻ przewiduje, że w całym 2010 roku łączny eksport żywca i mięsa może
być mniejszy niż w 2009 roku, kiedy osiągnął 1025 t. W 2009 roku import wyniósł 500 t wobec 199 t w 2008 roku, a w 2010 roku może być jeszcze większy.
W okresie styczeń-sierpień 2010 roku do kraju (w przeliczeniu na ekwiwalent
mięsa) przywieziono 618 t baraniny.
Rynek drobiu
Produkcja żywca drobiowego
Dynamicznie rozwijający się eksport drobiu w latach 2009-2010 umożliwił
utrzymanie wzrostowej tendencji w produkcji żywca drobiowego. Według szacunków IERiGŻ w pierwszej połowie 2010 roku produkcja żywca drobiowego
przekroczyła 900 tys. t i była o prawie 8% większa niż rok wcześniej. Zgodnie
z prognozą IERiGŻ podobna dynamika wzrostu spodziewana jest w drugim
półroczu 2010 roku, tak więc produkcja drobiu w całym roku osiągnie poziom
1930 tys. t (1350 tys. t wagi poubojowej ciepłej), o 47% wyższy niż w roku 2004.
Dalszy wzrost produkcji drobiu jest przewidywany także w 2011 roku, ale jego
dynamika może ulec spowolnieniu.
Ceny drobiu i relacje do cen pasz
W 2009 roku ceny skupu żywca drobiowego w Polsce wzrosły, osiągając rekordowy poziom 3,64 zł/kg wobec 3,46 zł/kg w 2008 roku i 3,52 zł/kg w 2007
roku. W 2010 roku rosnąca produkcja drobiu w Polsce oraz aprecjacja złotego
przyczyniły się do spadku cen żywca drobiowego w kraju. W okresie trzech
pierwszych kwartałów 2010 roku średnia cena skupu drobiu wyniosła 3,47
zł/kg i była ok. 8% niższa niż w tym samym okresie 2009 roku. W czwartym
kwartale 2010 roku ceny żywca drobiowego będą prawdopodobnie wyższe
niż rok wcześniej, ale średnio w roku nie osiągną takiego poziomu jak w roku
poprzednim. Według oceny IERiGŻ, w pierwszej połowie 2010 roku, pomimo
niższych cen żywca, produkcja drobiu nadal była opłacalna, gdyż obniżeniu
uległy także ceny pasz. Mieszanki przemysłowe dla brojlerów w tym czasie
były o 9% tańsze niż przed rokiem i wskaźnik opłacalności chowu drobiu był
zbliżony do notowanego rok wcześniej. W trzecim kwartale 2010 roku ceny
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pasz dla drobiu były wyższe niż w pierwszej połowie tego roku, ale tempo
wzrostu było znacznie mniejsze niż w przypadku zbóż. Jednocześnie ceny
pasz, w przeciwieństwie do cen zbóż, były niższe niż w tym samym okresie
2009 roku. W przypadku wzrostu cen pasz w kolejnych miesiącach zyski osiągane przez producentów drobiu ulegną zmniejszeniu, gdyż nadwyżka podaży
mięsa drobiowego ogranicza możliwości zrekompensowania wzrostu kosztów
produkcji wzrostem cen uzyskiwanych ze sprzedaży drobiu. Według IERiGŻ
wzrost cen pasz będzie przyczyną pogorszenia koniunktury na rynku drobiu
w 2011 roku i spowolni tempo przyrostu produkcji.
W 2010 roku ceny zbytu, podobnie jak skupu, uległy obniżeniu. W okresie
trzech kwartałów średnia cena kurcząt patroszonych wyniosła 5,07 zł/kg, a indyków 7,58 zł/kg, odpowiednio o 9% i 1% mniej niż rok wcześniej. W tym czasie
w przeliczeniu na walutę unijną tuszki kurcząt potaniały nieznacznie (o niecały 1%). Ceny kurcząt w Polsce nadal były jednymi z najniższych w UE.
Sytuacja na rynkach zagranicznych
Na stagnację światowej produkcji drobiu w 2009 roku prawdopodobnie wpłynęły ograniczone kryzysem możliwości nabywcze krajów importujących
i zmniejszenie światowych obrotów tym mięsem. Według oceny USDA w 2010
roku globalna produkcja drobiu osiągnie poziom 79,4 mln t i będzie o 3%
większa niż w 2009 roku. Z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na mięso
drobiowe, USDA przewiduje dalszy wzrost produkcji drobiu w 2011 roku na
poziomie 2%.
W 2010 roku niewielki wzrost produkcji spodziewany jest także w Unii Europejskiej. Jednoczesny wzrost konsumpcji tego mięsa powoduje, że po spadku
w ciągu 2009 roku (ze 176,08 euro/100 kg w styczniu do 157,80 euro/100 kg
w grudniu), od początku 2010 roku ceny drobiu na rynku unijnym ponownie
rosną. We wrześniu 2010 roku przeciętnie osiągnęły one poziom 178,99 euro/100 kg i były o 3% wyższe niż przed rokiem, ale w okresie dziewięciu miesięcy 2010 roku średnia unijna cena drobiu wyniosła 166,07 euro/100 kg i była
o 4,5% niższa niż w tym samym okresie 2009 roku. W ubiegłym roku spadek
cen drobiu, a w pierwszej połowie roku także kurs euro do dolara sprzyjały
ograniczaniu unijnego importu. Według danych Komisji Europejskiej, w 2009
roku do UE sprowadzono 862 tys. t mięsa drobiowego, o 3% mniej niż w 2008
roku. W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku import wyniósł 516,8 tys. t i był
o 12% mniejszy niż rok wcześniej. Głównymi dostawcami drobiu do UE pozostały Brazylia (z 72% udziałem) i Tajlandia (19%).
Od 2008 roku rośnie unijny eksport drobiu. W 2009 roku przekroczył on 1 mln
t i był o 3% większy niż w 2008 roku. W okresie styczeń-sierpień 2010 roku eksport osiągnął poziom 767 tys. t i o 21% przewyższył notowany rok wcześniej.
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Obroty towarowe Polski z zagranicą
W okresie styczeń-sierpień 2010 roku eksport drobiu osiągnął poziom 294 tys.
t i był o 31% większy niż rok wcześniej. W całym 2010 roku eksport drobiu
w ekwiwalencie mięsa może sięgnąć rekordowego poziomu 440 tys. t.
Głównymi odbiorcami polskiego drobiu są Niemcy, W. Brytania i Czechy.
W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku udział wszystkich krajów UE w polskim
eksporcie mięsa drobiowego (które w ostatnich latach stanowi 94% polskiego
eksportu drobiu) wyniósł 78% i był o 7 punktów procentowych mniejszy niż
w 2009 roku.
W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku wartość eksportu w porównaniu do tego
samego okresu 2009 roku wzrosła o 22% i wyniosła blisko 480 mln euro (wzrost
w walucie krajowej wyniósł 12%).
Import drobiu w latach 2008-2009 ustabilizował się na poziomie ok. 60 tys. t
(w ekwiwalencie mięsa). W 2010 roku może być nieco większy i wynieść 65 tys.
t. W okresie ośmiu miesięcy 2010 roku, podobnie jak rok wcześniej, wyniósł ok.
41 tys. t. Import mięsa, żywca jest w 100% realizowany z krajów UE.
Wydatki na import drobiu w 2009 roku wyniosły prawie 111 mln euro, o 1%
mniej niż w 2008 roku, a w okresie ośmiu miesięcy 2010 roku ok. 76 mln euro,
o 5% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.
Saldo obrotów zagranicznych w okresie ośmiu miesięcy 2010 roku wyniosło
404 mln euro, o 84 mln euro więcej niż rok wcześniej.
Przewidywany rozwój sytuacji w 2011 roku
Według prognozy IERiGŻ, w 2011 roku produkcja mięsa drobiowego ukształtuje się na poziomie 1440 tys. t (wagi poubojowej ciepłej), o 6,7% wyższym niż
w 2010 roku. W 2011 roku prawdopodobnie utrzyma się również wzrostowa
tendencja w eksporcie tego mięsa, jednak tempo wzrostu będzie mniejsze niż
w 2010 roku. Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku wieprzowiny, pomimo rosnącego spożycia drobiu w kraju, przewiduje się, że ceny
drobiu dopiero w drugim półroczu 2011 roku będą wykazywały tendencje do
wzrostu.
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Konkurencyjność polskich producentów
żywności na rynkach wybranych krajów WNP1
Mirosława Tereszczuk
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Konkurencyjność jest pojęciem bardzo szerokim, jedną z definicji określającą międzynarodową konkurencyjność jest zdolność lokowania się krajowych
producentów żywności na rynkach zagranicznych oraz zdolność rozwĳania
efektywnego eksportu. Ocenę konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów WNP najprościej można przedstawić na
podstawie wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi,
a konkretnie wartością eksportu na te rynki.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała również wpływ na wzrost naszego
eksportu do krajów WNP, a w szczególności do Rosji, na Ukrainę i Białoruś.
Polscy przedsiębiorcy musieli jednak spełnić szereg wymogów służb weterynaryjnych i fitosanitarnych tych krajów, aby móc lokować swoje produkty na tych
rynkach. Przez pewien czas (listopad 2005 – grudzień 2007 roku)2 granice ww.
krajów były zamknięte dla polskiego mięsa i produktów roślinnych. Dopiero
na początku 2008 roku, po długotrwałych negocjacjach i przeprowadzeniu szeregu kontroli przez służby Rosji, Ukrainy i Białorusi, polskie przedsiębiorstwa
branży rolno-spożywczej stopniowo dopuszczane były do handlu na terenie
tych krajów. Odbiło się to niekorzystnie na wzajemnych relacjach handlowych
naszych krajów. Polscy przedsiębiorcy od nowa musieli odbudowywać swoje
pozycje na tych rynkach, co niestety nie było łatwe i wymagało czasu i zaangażowania. Jednak dzięki konkurencyjnym cenowo ofertom handlowym oraz
dobrej jakości naszych produktów żywnościowych, szybko wróciliśmy na rynek Rosji, Ukrainy i Białorusi, o czym świadczą wyniki handlu zagranicznego
tymi produktami w ostatnich latach.
1

2

Obecnie pełnoprawnymi członkami WNP jest tylko siedem państw postradzieckich: Armenia,
Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Trzy kolejne państwa – Azerbejdżan, Mołdowa i Ukraina – mają status obserwatorów, a Turkmenistan od 2005 r. jest państwem
stowarzyszonym z WNP. Do niedawna status członka pełnoprawnego miała również Gruzja,
jednak po wydarzeniach z sierpnia 2008 r. wycofała się z prac WNP.
Rosja wprowadziła zakaz na import z Polski mięsa 10 listopada 2005 r., który obowiązywał do
19 grudnia 2007 r., a na produkty roślinne od 14 listopada 2005 r. do 20 stycznia 2008 r.; Ukraina:
mięso od 25 marca 2006 r. do 14 lutego 2007 r.; Białoruś: mięso od 17 marca 2007 r. do 17 marca
2008 r.
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Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z krajami Wspólnoty
Niepodległych Państw zawsze był ważną częścią polskiej wymiany towarowej. Saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi z krajami WNP w latach
2000-2009 miało wartość dodatnią, która w ciągu tych lat wzrosła dwukrotnie
z 395 do 777 mln euro.
Tabela 1. Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (w mln euro)
Wyszczególnienie

2000

2003

EKSPORT OGÓŁEM

2005

2007

2008

34 256,3

47 339,4

Eksport produktów
rolno-spożywczych

2745,7

4003,2

7028,0

9955,1

11 428,4

11 281,9

w tym do UE
do WNP
w tym do Rosji
na Ukrainę
na Białoruś

1386,6
496,6
246,0
132,7
42,5

2636,2
576,3
318,3
141,6
70,0

5190,8
862,2
505,2
154,8
119,2

8001,4
871,0
454,3
250,0
78,3

9218,1
1100,5
486,1
422,6
102,4

9066,2
1011,4
561,5
316,9
73,8

IMPORT OGÓŁEM

52 916,7

60 104,1

Import produktów
rolno-spożywczych

3436,1

3556,7

5373,5

7972,3

10 088,9

9111,1

w tym z UE
z WNP
w tym z Rosji
z Ukrainy
z Białorusi

1760,2
101,4
66,5
23,8
8,3

2185,3
78,5
32,2
37,0
6,1

3388,1
136,1
51,1
54,3
6,1

5347,4
221,8
50,9
120,6
16,8

7023,0
309,5
47,5
221,8
7,3

6320,3
234,4
35,6
151,2
12,9

-9746,2 -18 550,8 -26 204,2

-9254,4

SALDO HANDLU
ZAGRANICZNEGO

-18 660,4 -12 764,7

71 423,5 101 838,6 116 243,7

2009
98 274,5

81 169,7 120 389,4 142 447,9 107 528,9

Saldo handlu
zagranicznego
produktami rolnospożywczych

- 690,4

446,5

1654,5

1982,8

1339,5

2170,8

w tym z UE
z WNP
w tym z Rosją
z Ukrainą
z Białorusią

- 373,6
395,2
179,5
108,9
34,2

450,9
497,8
286,1
104,6
63,9

1802,7
726,1
454,1
100,5
113,1

2654,0
649,2
403,4
129,4
61,5

2195,1
790,6
438,6
200,8
95,1

2745,9
777,0
525,9
165,7
60,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Analitycznego Administracji Celnej, Ministerstwa Finansów.

35

Handel zagraniczny

O dynamicznym wzroście eksportu żywności do krajów WNP od 2002 roku
zadecydowała głównie duża podaż produktów rolno-spożywczych w naszym
kraju, utrzymujący się duży popyt na polskie produkty żywnościowe oraz
możliwość eksportu na rynki wschodnie przy wykorzystaniu wsparcia w formie subsydiów eksportowych3. Dzięki takiej formie wsparcia polskie produkty
rolno-spożywcze mogły konkurować cenowo na rynkach krajów WNP.
W ciągu 6 lat członkostwa Polski w UE eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył się o ponad 180%, a import o prawie 160% (w porównaniu do
2003 roku), a kraje UE były głównym partnerem handlowym Polski. Należy
wspomnieć, że w latach 90. XX wieku kraje WNP były drugim po UE, ważnym
rynkiem zbytu polskiej żywności. Po okresie załamania gospodarczego w tych
krajach, które miało miejsce pod koniec lat 90.4, już od początku obecnej dekady widać wyraźne ożywienie w obrotach handlowych z krajami WNP.
Wykres 1. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
z krajami WNP (w mln euro)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Analitycznego Administracji Celnej, Ministerstwa Finansów.

3

4

Przed akcesją do UE Polska stosowała na wzór UE dopłaty do eksportu wieprzowiny, odtłuszczonego mleka w proszku, skrobi ziemniaczanej. Po przystąpieniu do UE polscy przedsiębiorcy
na równych prawach z przedsiębiorcami unĳnymi mogli korzystać z subsydiów eksportowych
do niektórych produktów rolno-spożywczych.
Załamanie nastąpiło w II połowie 1998 r. w wyniku kryzysu finansowego w Rosji. Eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji w 1999 r. stanowił zaledwie 10% polskiego eksportu żywności, podczas gdy w 1997 r. – 28%.
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W latach 2000-2009 eksport żywności do krajów WNP zwiększył się ponad
dwukrotnie z 497 mln euro do 1,01 mld euro, w tym do Rosji z 246 do 561 mln
euro (o 130%), na Ukrainę z 133 do 317 mln euro (o 140 %), zaś na Białoruś z 42
do 74 mln euro (wzrost o 80%). Import z krajów WNP wzrósł w tym czasie
prawie dwuipółkrotnie, głównie za sprawą Ukrainy – aż sześciokrotny wzrost
(z 24 do 152 mln euro), natomiast z Rosji obniżył się o 46% (z 66 do 35 mln
euro), a z Białorusi wzrósł o 60% (z 8 do prawie 13 mln euro) (tab. 1). Mimo tak
dużego wzrostu obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z krajami WNP, ich znaczenie w ogólnym bilansie handlu żywnością Polski jest niewielkie i ciągle zmniejsza się na rzecz krajów UE. Udział eksportu produktów
rolno-spożywczych do krajów WNP w ogólnym eksporcie żywności z Polski
w latach 2000-2009 zmniejszył się o połowę z 18 do 9% (w 1997 roku stanowił
44%, a w 1999 roku już tylko 23%), natomiast udział importu z krajów WNP
pozostaje od lat względnie stabilny na poziomie 2-3% ogółu importu produktów rolno-spożywczych.
Wykres 2. Udział WNP w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Analitycznego Administracji Celnej, Ministerstwa Finansów.

Spośród krajów WNP największe znaczenie w polskim eksporcie żywności ma
Rosja, gdzie w 2009 roku trafiło 50% produktów rolno-spożywczych eksportowanych do krajów WNP, na drugim miejscu znalazła się Ukraina z 30% udziałem, na trzecim Białoruś – 8%. Z kolei w imporcie z krajów WNP przoduje
Ukraina z 65% udziałem, na drugim miejscu – z 15% udziałem – była Rosja,
a na trzecim Białoruś – 5%.
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Handel zagraniczny z Rosją
Rosja jest najważniejszym partnerem handlowym Polski spośród krajów WNP.
Obroty handlowe produktami rolno-spożywczymi Polski z Rosją od początku
obecnej dekady rozwĳały się dynamicznie. Wartość polskiego eksportu na rynek rosyjski w ciągu 10 lat wzrosła ponad dwukrotnie z 246 mln euro w 2000
roku do 562 mln euro w 2009 roku, natomiast import uległ zmniejszeniu o połowę. Aktualnie Rosja jest naszym 6. partnerem handlowym w eksporcie i 26.
w imporcie produktów rolno-spożywczych. Udział eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji w ogólnym eksporcie żywności z Polski w 2009 roku
stanowił zaledwie 5% (w 2000 roku – 9%).
Wykres 3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Rosją
(w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Struktura polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w 2009 roku jest
wynikiem zmian polegających na wzroście udziału wyrobów przetworzonych
oraz wieloletniej tendencji do zmniejszania się roli sektora rolno-spożywczego
(w 1997 roku stanowił on jeszcze wiodącą pozycję w naszym eksporcie do Rosji). Od 2002 roku widoczne jest stopniowe odrabianie strat, które dotknęły polskich eksporterów. Jednak pod koniec 2005 roku musieli oni zmierzyć się z kolejnymi utrudnieniami, a mianowicie embargo w imporcie do Rosji polskiego
mięsa i produktów roślinnych. Zakazy te obowiązywały przez ponad dwa lata
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i zostały zniesione dopiero na początku 2008 roku. Odbiło się to niekorzystnie
na wzajemnych kontaktach handlowych pomiędzy Polską a Rosją. W strukturze eksportu do Rosji dominuje kilka grup produktów. W większości są to produkty ogrodnictwa i przemysłu owocowo-warzywnego, wyroby cukiernicze
i czekoladowe, produkty mleczarskie oraz mięso i przetwory mięsne.
W strukturze importu z Rosji od wielu lat przeważają surowce do dalszego
przetwórstwa. Są to głównie: ryby, zboża i przetwory spożywcze. W latach
2000-2009 import produktów rolno-spożywczych z Rosji był niewielki i utrzymywał się na poziomie 66-35 mln euro. W całym polskim imporcie rolno-spożywczym dostawy z Rosji mają marginalne znaczenie. W latach 90. stanowiły
zaledwie 1-2%, a obecnie poniżej 1%.
Wykres 4. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Rosji w latach
2000-2009 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.
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Wykres 5. Import produktów rolno-spożywczych z Rosji do Polski w latach
2000-2009 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Wyraźnie widoczna jest przewaga eksportu produktów rolno-spożywczych do
Rosji nad importem, saldo obrotów od 2000 roku dynamicznie wzrasta i w 2009
roku było na poziomie 526 mln euro (prawie trzykrotny wzrost w stosunku do
2000 roku). Mogłoby to świadczyć o konkurencyjności naszych producentów
żywności na rynku Rosji, jednak udział Polski w imporcie produktów rolnospożywczych do Rosji stanowi zaledwie 2%, co daje nam 14 pozycję wśród
importerów na rynek rosyjski. Ostatnie lata pokazały, że mimo stosowanych
przez Rosję różnego rodzaju ograniczeń wobec polskich producentów żywności, eksport produktów rolno-spożywczych do tego kraju nie załamał się,
jednak nadal nie jest on na takim poziomie, jak w latach 1990.
Rosyjski sektor rolno-spożywczy nie zapewnia dostatecznej podaży żywności
dla ponad 140 mln obywateli tego kraju, co stwarza szanse dla naszych eksporterów.
Handel zagraniczny z Ukrainą
Ukraina jest drugim po Rosji krajem WNP, z którym w ostatnich latach Polska
prowadzi ożywioną wymianę handlową produktami rolno-spożywczymi. Obroty towarami rolno-spożywczymi z Ukrainą w latach 2000-2008 wykazywały
tendencję wzrostową – w 2000 roku wyniosły 156 mln euro, w 2003 roku 178
mln euro, zaś w 2008 roku wzrosły aż do ponad 600 mln euro. W 2009 roku
odnotowano niewielki spadek do 468 mln euro. W całym tym okresie mieliśmy
z Ukrainą dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. W latach 2000-2006 utrzymywało się ono na poziomie 100 mln euro, zaś
od 2007 roku widać wyraźny jego wzrost. W latach 2008-2009 było na poziomie
200 mln euro. Od 25 marca 2006 roku strona ukraińska wprowadziła zakaz
importu z Polski mięsa, który obowiązywał do 14 lutego 2007 roku.
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W pierwszych tygodniach po odblokowaniu granicy, zaledwie 23 zakłady mięsne
zostały dopuszczone przez ukraińskie służby weterynaryjne do handlu mięsem
na terytorium Ukrainy. Przez cały ten czas sukcesywnie prowadzona kontrola
dopuszczała nowe zakłady do wwozu mięsa na Ukrainę i aktualnie ponad 100
polskich zakładów mięsnych może eksportować mięso i jego przetwory na Ukrainę. Ograniczenie to przyniosło duże straty dla polskiej branży mięsnej, a przede
wszystkim spowodowało spadek eksportu mięsa wieprzowego na Ukrainę.
Wykres 6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą
(w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Do 2005 roku eksport tych produktów wynosił ponad 20 tys. t rocznie. Następnie w wyniku wprowadzonych ograniczeń przez służby weterynaryjne Ukrainy, polskie mięso zostało zastąpione na rynku ukraińskim przez mięso brazylĳskie i argentyńskie. Od końca 2007 roku sytuacja ta ulega jednak zmianie
i w 2008 roku widoczne było wyraźne ożywienie eksportu mięsa wieprzowego
na Ukrainę. Wyniósł on prawie 80 tys. t, co uplasowało Ukrainę na pierwszym
miejscu wśród głównych odbiorców polskiej wieprzowiny (30% eksportu tego
mięsa trafiło na Ukrainę). Na tak dynamiczny wzrost eksportu duży wpływ
miały wprowadzone przez Komisję Europejską pod koniec 2007 roku subsydia do eksportu mięsa wieprzowego5. W 2008 roku na Ukrainę trafiło ok. 45
5

Komisja Europejska z dniem 30 listopada 2007 r. wprowadziła refundacje do eksportu półtusz
wieprzowych i elementów mięsa wieprzowego, które obowiązywały do 8 sierpnia 2008 r. (rozporządzenie (WE) 1410/2007 z 29 listopada 2007 r.).
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tys. t subsydiowanej wieprzowiny. W całym analizowanym okresie mieliśmy
z Ukrainą dodatnie saldo handlu zagranicznego, które wzrosło w tym czasie
dwukrotnie. Może to świadczyć o konkurencyjności naszych produktów na
rynku ukraińskim, tym bardziej że udział Polski w imporcie żywności Ukrainy stanowi 8%, co daje nam trzecią pozycję wśród importerów produktów
rolno-spożywczych do tego kraju. W strukturze polskiego eksportu na Ukrainę dominują owoce i warzywa, mięso i jego przetwory, wyroby cukiernicze,
importujemy zaś z Ukrainy głównie surowce i półfabrykaty: nasiona rzepaku,
tłuszcze roślinne, zboża i produkty zbożowe.
Wykres 7. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę
w latach 2000-2009 (w mln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Polskie produkty rolno-spożywcze cieszą się dużym zainteresowaniem na
Ukrainie, przede wszystkim ze względu na ich jakość i walory smakowe, a także cenę. Szczególnie odnosi się to do mięsa i przetworów mięsnych oraz owoców i warzyw.
Przystąpienie Ukrainy w maju 2008 roku do WTO oznacza wielką szansę
i duże możliwości dla tego kraju, tj.: podwyższenie poziomu jakości produkcji,
transfer i wykorzystanie nowych technologii, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, a przede wszystkim ułatwienie wymiany handlowej z tym krajem.
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Wykres 8. Import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski
w latach 2000-2009 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Handel zagraniczny z Białorusią
Białoruś jest państwem bardzo silnie powiązanym handlowo z Rosją, ok. 65%
wymiany handlowej jest realizowane z krajami WNP, w tym 90% z Rosją. Polska znalazła się na 4 miejscu jako partner handlowy Białorusi. Eksport produktów rolno-spożywczych w ogólnym eksporcie Polski na Białoruś w 2007 roku
stanowił 10%, natomiast import tylko 2%. Obroty towarami rolno-spożywczymi z Białorusią w ostatnich latach wykazywały tendencję wzrostową – w 2000
roku wynosiły 51 mln euro, w 2003 roku 76 mln euro, zaś w 2008 roku wzrosły
do ponad 100 mln euro. Natomiast w 2009 roku nieznacznie spadły do 90 mln
euro. W całym analizowanym okresie mieliśmy z Białorusią dodatnie saldo
handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. W latach 2000-2002
kształtowało się ono na poziomie 30 mln euro, w 2008 roku – wyniosło prawie
100 mln euro, jednak już w 2009 roku obniżyło się do 61 mln euro.
Przewaga eksportu produktów rolno-spożywczych nad importem mogłaby
świadczyć o konkurencyjności naszych produktów na rynku Białorusi, jednak
wielkości te są marginalne. Dostęp polskich produktów żywnościowych na rynek białoruski, podobnie jak na rynki Rosji i Ukrainy, ograniczany był różnego
rodzaju zakazami. W marcu 2008 roku strona białoruska wznowiła częściowo,
na zasadach przyjętych z Federacją Rosyjską, import mięsa z zakładów dopuszczonych do obrotu na rynek rosyjski. Dzięki temu eksport produktów rolno-spożywczych na Białoruś w 2008 roku zwiększył się w porównaniu z 2007
roku o 30%.
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Wykres 9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Białorusią
(w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

W strukturze polskiego eksportu na Białoruś dominują produkty ogrodnictwa,
mięso i przetwory mięsne, a także przetwory z owoców i warzyw, a w imporcie jedynie mrożone czarne jagody i mleko w proszku. Białoruskie produkty
rolno-spożywcze nie spełniają wymagań jakościowych UE, więc import z tego
kraju do Polski jest znikomy.
Wykres 10. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Białorusi
w latach 2000-2009 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.
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Wykres 11. Import produktów rolno-spożywczych z Białorusi do Polski
w latach 2000-2009 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

***
Analiza handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z wybranymi
krajami WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś) w latach 2000-2009 pokazuje wysoki
wzrost obrotów handlowych, mimo wprowadzanych różnego rodzaju ograniczeń ze strony służb weterynaryjnych i fitosanitarnych tych krajów. Znaczenie
wymiany handlowej produktami żywnościowymi z tymi krajami w ogólnym
bilansie handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi Polski jest jednak niewielkie i stopniowo ulega zmniejszeniu na rzecz krajów UE.
Wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki krajów
WNP i powolna odbudowa utraconej pod koniec lat 90. pozycji polskich producentów żywności na tych rynkach nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie
wsparcie środkami UE. Dzięki subsydiom eksportowym, z których po akcesji
polscy przedsiębiorcy mogli korzystać na równi z przedsiębiorcami z innych
krajów UE, polskie produkty rolno-spożywcze (drób żywy, mięso i przetwory
mięsne, produkty mleczarskie, jabłka, cukier, wyroby cukiernicze) mogły być
konkurencyjne cenowo na tych rynkach.
Skutki światowego kryzysu gospodarczego wpłynęły również na wymianę
handlową produktami rolno-spożywczymi z krajami WNP (eksport w 2009
roku był niższy o 8% w porównaniu do roku poprzedniego), szczególnie widoczne jest to w naszym handlu żywnością z Ukrainą (eksport zmniejszył się
o 25%, a import o 32%). Rok 2010 też nie jest łatwy dla polskich przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z krajami WNP, a szczególnie z Rosją,
Białorusią i Kazachstanem, ze względu na obowiązującą od 1 stycznia 2010
roku unię celną zawartą pomiędzy tymi krajami, w wyniku której cła na niektóre produkty żywnościowe zdecydowanie wzrosły.
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Obserwuje się wysoką aktywność polskich przedsiębiorców, eksporterów
i inwestorów na analizowanych rynkach, ich przedsiębiorczość i skuteczność
działania mimo czasami niesprzyjających warunków (wysokie cła na niektóre
towary rolne, kontyngenty ilościowe na import, wymóg obowiązkowej certyfikacji żywności, długotrwałe i biurokratyczne procedury dostępu do rynku).
W przyszłości, utrzymanie tendencji wzrostowej naszego eksportu żywności
do krajów WNP i tym samym zwiększenie naszej konkurencyjności na tych
rynkach będzie zależało od wielu czynników, przede wszystkim od tego, jaki
będzie stan rolnictwa w tych krajach i jak kraje te wykorzystają swój potencjał
gospodarczy. Należy również większy nacisk położyć na promocję polskich
produktów żywnościowych na rynkach krajów WNP. Promocja jest jednym
z elementów, który wpływa na wzrost konkurencyjności promowanej żywności, a przez to na zwiększenie jej sprzedaży. Nasze produkty słyną na świecie
z wysokiej jakości, więc trzeba tę jakość wypromować przy wsparciu UE, która
ma na ten cel środki finansowe.
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Planowanie projektów promocyjnych
współfinansowanych ze środków publicznych
Paweł Zambrzycki
P.o. Kierownik Działu Inicjatyw Promocyjnych
Biuro Promocji Żywności ARR
Zarządzanie projektami promocyjnymi to złożone i odpowiedzialne zadanie
ze względu na wagę celów stawianych przed projektami oraz zaangażowanie
znacznych środków finansowych w ich osiągnięcie. Zanim jednak dojdzie do
rozpoczęcia określonej kampanii, niezbędne jest jej szczegółowe zaplanowanie.
W tym procesie należy rozważyć kilka ważnych elementów, co wymaga dosyć
długiego czasu. Pominięcie lub uproszczenie tego etapu najczęściej prowadzi
do późniejszych niespodzianek, rozczarowań lub nawet częściowej utraty kontroli nad realizowanymi zdaniami promocyjnymi.
Większość projektów ma określone cele wizerunkowe (polepszenie rozpoznawalności i nastawienia odbiorców do danego produktu lub idei), handlowe (zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży), produkcyjne
(zachęcenie nowych producentów do rozpoczęcia produkcji według określonych procedur), a często także edukacyjne (znaczące pogłębienie wiedzy odbiorców na temat specyficznych cech produktu, metod produkcji, gwarancji
jakości, efektów żywieniowych lub zdrowotnych, poszanowania środowiska,
dobrostanu zwierząt). Realizacja tych celów (po ich odpowiednim doprecyzowaniu) odbywa się najczęściej poprzez komunikację masową, obejmującą
znaczące ilości informacji. O skuteczności informowania decydują:
 precyzyjnie określona grupa docelowa działań,
 właściwie określone cele,
 dobrze opracowana strategia, bazująca na rzetelnej analizie rynku,
 dobór adekwatnych środków przekazu i komunikatów,
 przeznaczenie odpowiedniego budżetu,
 dobór doświadczonych wykonawców,
 bieżące zarządzanie projektem,
 skuteczny monitoring działań.
Niedociągnięcia w ramach któregokolwiek czynnika skutkują ograniczeniem
efektywności działań. Właściwe planowanie i zarządzanie projektem powinno
zatem obejmować cały proces, począwszy od określenia potrzeb, przez planowanie i realizację, po ocenę końcową uwzględniającą konkluzje i rekomendacje.
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Tworzenie projektu
Strategia
Przy tworzeniu projektu obowiązuje pewna kolejność gromadzenia informacji,
które muszą określać powód podjęcia działań (problem) i wskazywać sposób
jego rozwiązania. Bardzo ważne jest przy tym umiejscowienie z definicji ograniczonego czasowo projektu w dłuższej perspektywie, która będzie wymagała
sukcesywnych, długofalowych działań. Chodzi tu o odniesienie do kompleksowej strategii, która wykracza poza ramy promocyjnego ujęcia, strategii, która
określa plany rozwoju branży, sektora, grupy produktów lub produktu oraz
producentów. Projekty promocyjne oderwane od takich strategii mogą być
niespójne, a czasem nawet realizować w różnych okresach całkowicie przeciwstawne cele, zależnie od istniejących w danej branży konfliktów interesów.
Wspólnie wypracowana strategia (bazująca na rzetelnej analizie rynku) jest
platformą, która może rozstrzygnąć konflikty interesów lub proponować działania łagodzące, jeszcze na etapie przedwdrożeniowym.
Strategia rozwoju powinna określać działania do podjęcia w odniesieniu przynajmniej do grupy produktów, grup docelowych i poszczególnych rynków (rynku wewnętrznego, ale również kluczowych rynków zagranicznych, opisanych
osobno). Strategia powinna realnie oceniać kwestie nie tylko stymulowania popytu, ale także obecnej i przewidywanej podaży, gdyż na etapie realizacji działań
promocyjnych bardzo częstym zjawiskiem jest swoisty falstart, gdy nie istnieje
jeszcze nawet potencjalna możliwość wprowadzenia promowanych produktów
do obrotu. Takie działania mogą wówczas przynieść jedynie efekt wizerunkowy, ale nawet wizerunek bez wsparcia podażowego nie ma szansy na dłuższe
trwanie, ponieważ jest on odzwierciedleniem produktu w oczach odbiorców. Do
negatywnych efektów może również doprowadzić realizacja działań promocyjnych zbyt intensywnych, tzn. takich, które wywołają popyt przekraczający możliwości rozwoju podaży produktów będących przedmiotem promocji. W takiej
sytuacji zainteresowany konsument zacznie poszukiwać danego produktu na
rynku, a nie znalazłszy go, zastąpi go innym, być może już na stałe.
Zakres oddziaływania strategii rozwoju może obejmować kwestie dążenia do:
 objęcia założonej pozycji rynkowej,
 zmiany przepisów,
 zniesienia barier gospodarczych i handlowych,
 nawiązywania współpracy międzynarodowej,
 promowania i umieszczania produktów na rynku.
W oczywisty sposób przekracza to merytorycznie i czasowo strategię działań
promocyjnych.
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Konieczność opracowania strategii jest uzasadniona także kilkoma innymi
czynnikami. Po pierwsze proces jej tworzenia ułatwia konsolidację branży, co
następnie przekłada się na lepszą pozycję negocjacyjną, bazującą na współdziałaniu, skali produkcji, zapewnieniu większej stabilności dostaw produktów na
rynek itp. Po drugie strategie stosowane na poziomie ogólnogospodarczym
lub unijnym częstokroć odwołują się do strategii branżowych, co daje szansę
na realizację celów branży na wyższym poziomie politycznym. Po trzecie stanowią dobrą podstawę do nawiązania współpracy międzybranżowej, szczególnie w przypadku podbijania nowych rynków zbytu. Wreszcie, w ujęciu utylitarnym, strategie stanowią przejrzyste narzędzie pozwalające na trafny dobór
inicjatyw godnych wspólnego dofinansowania i wspierania (np. z funduszy
promocji, którymi dysponuje 9 branż w Polsce).
Przy opracowaniu strategii (tej długofalowej, jak i tej dotyczącej konkretnego
projektu) fundamentalne znaczenie ma właściwe określenie celów. Powinny
one spełniać zasady określane jako SMART. Ten angielskojęzyczny akronim
posiada polski odpowiednik określenia celów. Powinny one być:






Skonkretyzowane (cele można określić hierarchicznie – od ogółu do szczegółu, cele zbyt ogólne zaciemniają obraz w trakcie realizacji),
Mierzalne (muszą mieć wskaźniki osiągnięcia),
Akceptowalne (przez inicjatorów, wykonawców i beneficjentów),
Realne (szczególnie w ujęciu zaangażowanych zasobów finansowych, kadrowych i technicznych rynku reklamy),
Terminowe (określone jako sekwencja powiązanych zdarzeń).

Dodatkowo, podobnie, jak w przypadku planowania pojedynczego projektu,
strategia powinna zawierać:








analizę każdego rynku docelowego (UE i głównych kierunków poza UE),
precyzyjnie określoną grupę uczestników,
określony zasięg oddziaływania,
zaplanowane metody działania,
czas trwania,
wstępny budżet,
zaplanowany sposób mierzenia efektów z możliwością wprowadzania korekty działań.

Planowanie projektu
Jak opisano powyżej, projekty powinny mieć określoną strategię, która powinna realizować fragment szerszej strategii rozwoju.
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Same koncepty strategiczne projektów promocyjnych powinny „eksploatować” specyfikę danego produktu czy też grupy produktów. Mogą mieć one
wówczas bardzo różny charakter przekazu, np.:
 Prawidłowa dieta
Strategia bazuje na osiągnięciu poziomu konsumpcji zgodnego z zaleceniami żywieniowców – przekaz wykorzystuje dane naukowe (o wartościach żywieniowych lub badaniach klinicznych). Przykładem jest tu rodzaj kampanii
prowadzonych w bardzo wielu krajach, propagujący spożywanie min. 5 razy
dziennie warzyw i owoców.
 Ikona, wizytówka kraju
Strategia bazuje na powszechnie uznanej pozycji (lub reputacji) na rynku i masowym potencjale produkcji. Przykłady to renoma polskiej wódki lub dotychczas mniej eksponowane informacje o naszym faktycznym udziale w rynku
międzynarodowym (np. Polska to nr 2 w produkcji jabłek na świecie).
 Wizytówka regionu
Strategia uwzględnia ograniczony zasięg geograficzny produktu, ale rozwija
dostępność lokalną. Przykładowy komunikat może brzmieć: „Podhale – kraina
oscypka, tutaj każdy powinien go spróbować”.
 Poszukiwanie tradycyjnego smaku
Strategia bazuje na pobudzaniu turystyki kulinarnej i odwołaniu do wspomnień (ale także wyobrażeń o smaku z dzieciństwa).
 Poszanowanie środowiska
Strategia bazuje na pieczołowitości produkcji z uwzględnieniem wpływu na
środowisko, dobrostanu zwierząt itp. Przykłady to rolnictwo ekologiczne, integrowana produkcja.
Naturalnie, rozwiązań może być znacznie więcej, a powyższy podział nie
ogranicza zastosowania danego konceptu do produktów przedstawionych
jako przykład w innym koncepcie strategicznym.
Przy opisywaniu projektu zawsze należy określić następujące zagadnienia:
cel kampanii (zgodny z zasadami SMART), grupę docelową, zasięg kampanii,
główne przesłania, kanały komunikacji, czas trwania, budżet.
Z biegiem przygotowań ten opis jest uszczegóławiany.
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Cechą wspólną projektów promocyjnych jest kompleksowość i spójność działań dopasowanych do danej grupy docelowej. Wychodząc od grupy docelowej,
można dobrać odpowiednie środki komunikacji, ponieważ w ten sposób łatwiej jest określić efektywność dotarcia z uwzględnieniem ich kosztów. Precyzyjne określenie odbiorców pozwala także zawęzić działania i treść przekazu,
zmniejszając ryzyko rozproszenia środków. Większość kampanii wpływających na relację popytu i podaży grupy produktów wiąże się z koniecznością
prowadzenia komunikacji masowej, co jest stosunkowo kosztowne. Precyzyjne
zaplanowanie zasięgu działań w danej grupie docelowej pozwala na zachowanie realniej dyscypliny budżetowej.
Komunikacja musi bazować na odpowiednio wyważonym przekazie. Niektóre
projekty promocyjne są skazane na przekazanie obszernych informacji, co wynika ze specyfiki produktu i konceptu strategicznego (przykłady opisano powyżej). Jest to szczególnie wyraźne w przypadku produktów wytwarzanych
w ramach systemów jakości żywności (rolnictwo ekologiczne, system oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych, integrowana produkcja itp.) oraz
w przypadku edukacji dotyczącej prawidłowej diety. Pomijając konieczność
spełnienia wymagań określonych przepisów (np. ograniczenia w przedstawianiu efektów zdrowotnych spożywania określonej żywności lub przedstawianiu zalet produktów ekologicznych), należy mieć na względzie, że przekaz
informacyjny w kampaniach dofinansowanych ze środków publicznych powinien być:
 wiarygodny
– zgodny z literą prawa
– poparty autorytetem publicznym, społecznym, urzędowym
– rzetelny (oparty na faktach)
 pozytywny
– wywierać pozytywne skojarzenia
– nie podważać innych wartości
 etyczny
– nie dyskryminować nikogo
– nie faworyzować konkretnych podmiotów
– uniwersalny i przejrzysty.
Kolejnym elementem jest zgodne ze sztuką komunikacji społecznej zaplanowanie kulminacji w czasie (stałe, równo intensywne promowanie prowadzi do
znużenia i zablokowania percepcji odbiorców).
Należy przy tym pamiętać, że po stronie wykonawczej występuje pewna bezwładność, rozumiana jako opóźnienie pomiędzy zaplanowaniem działania a jego
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realizacją, związana centralnym zarządzaniem projektem i z czasochłonnymi formalnościami wdrożeniowymi (np. proces projektowania, rezerwacja przestrzeni
targowej, rezerwacja powierzchni/czasu w mediach, rezerwacje wymagane przy
podróży i zakwaterowaniu). W przypadku dalekich lokalizacji prowadzonych
działań dochodzą nieznane powszechnie czynniki lokalne (święta ruchome, wymagane specyficzne pozwolenia, procedury celne i transportowe itp.).
Kosztorys projektu powinien bazować na zebranych stawkach rynkowych
(w odniesieniu do miejsca faktycznego wykonania usług). W tym celu z reguły
prowadzi się liczne konsultacje z wieloma wykonawcami, gromadzi cenniki
o odpowiedzi na zapytania ofertowe. Należy jednak mieć na względzie, że
suma stawek rynkowych nie musi być równa kosztowi całego projektu. Jest to
związane ze specyfiką i relacjami współpracy konkretnego wykonawcy późniejszej kampanii promocyjnej. Często zdarza się, że kompleksowy wykonawca bazuje np. na własnym potencjale projektowym i drukarskim, obniżając tę
kategorię kosztów, ale w zakresie innych działań musi zwracać się do podwykonawców, którzy pobierają dodatkową, należną im prowizję. Inny wykonawca może zaoferować bardzo korzystne ceny zakupu mediów, natomiast może
nie mieć dobrej oferty w zakresie działań „terenowych”. Tę sytuację można
porównać do koszyka zakupów w różnych sieciach handlowych, gdy w przypadku obydwu cały koszyk będzie „kosztował” podobnie, choć w jednym
sklepie uzyskać można niższą cenę masła, a w drugim chemii gospodarczej.
Niezwykle istotnym czynnikiem jest zaplanowanie realnej płynności finansowej projektu, który mimo znaczącego budżetu, z reguły w danym momencie
angażuje ograniczone środki finansowe. Płynność zależy naturalnie od źródeł
finansowania (fundusze promocji, środki UE, środki krajowe, wkład własny
przedsiębiorców, zaliczki, kredyty itp.). Każde źródło finansowania charakteryzuje się różną bezwładnością uruchamiania funduszy, co często jest uzależnione od konieczności spełnienia licznych wymagań formalnych i proceduralnych (niemożliwych do przyspieszenia lub ominięcia).
Na planowanie projektu promocyjnego ma także wpływ zakładany sposób
jego późniejszego zarządzania.
Modele zarządzania projektem
Zarządzanie projektami promocyjnymi – rozumiane jako proces nadzoru działań, podejmowania decyzji operacyjnych i planistycznych oraz odpowiednie delegowanie wdrożenia działań – może być realizowane poprzez kilka modeli:
1. Zarządzanie samodzielne
2. Zarządzanie samodzielne wraz z podzlecaniem niektórych usług
3. Zarządzanie przez wyspecjalizowany podmiot
4. Przeniesienie zarządzania na wykonawcę.
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Modele te różnią się zasadniczo proporcją nakładu pracy własnej organizacji
zarządzającej projektem do poziomu kontroli nad wdrożeniem.
Model 1: Zarządzanie samodzielne
Stosowany jest przez organizacje doświadczone w podobnych działaniach, jak
te opisane w projekcie. Bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu własnego
personelu, ale czasem stosowane jest zwiększenie zatrudnienia lub zawarcie
uzupełniających umów z obecnymi pracownikami, precyzujących dodatkowy
zakres obowiązków. Umowy te są finansowane z budżetu projektu.
W tym modelu za cenę wysokiego poziomu kontroli nad sposobem realizacji
działań trzeba zapłacić znaczącym nasileniem pracy w uzgadnianiu szczegółów wykonawczych z partnerami, uczestnikami, fundatorami i wykonawcami.
Do roboczych kontaktów często potrzebny jest pracownik w pełnym etacie.
Okresowo występuje też nasilenie pracy przy wnioskowaniu o refundacje (zależne od źródeł finansowania projektu), przy sprawozdawczości i obsłudze
kontroli.
Ten model jest polecany dla organizacji, które regularnie realizują złożone zadania.
Model 2: Zarządzanie samodzielne z podzlecaniem niektórych usług
Podobnie jak poprzedni, stosowany jest przez organizacje doświadczone „w terenie”, ale posiadające ograniczony personel. Personel własny wykorzystywany jest wówczas do codziennej koordynacji działań. Podobnie jak w modelu
1 czasem stosuje się zwiększenie zatrudnienia lub zawarcie uzupełniających
umów finansowanych z projektu.
Podzlecane usługi (outsourcing) obejmuje najczęściej: księgowość, realizowanie
zapłaty należności wykonawców, wnioskowanie o refundacje do właściwej instytucji, sprawozdawczość, ewentualnie bezpośredni dozór wykonawczy.
Główne natężenie pracy organizacji branżowej dotyczy uzgadniania szczegółów wykonawczych z partnerami, uczestnikami, fundatorami i wykonawcami
(często 1 cały etat pracownika), ale obciążenie związane z wnioskowaniem o refundacje, prowadzenie sprawozdawczości i obsługa kontroli są realizowane zewnętrznie, często przez kwalifikowanych lub dyplomowanych pracowników.
Ten model jest polecany dla organizacji, które regularnie realizują złożone zadania, ale nie posiadają w swojej strukturze np. księgowej, prawnika lub pracownika doświadczonego w obsłudze działań dofinansowanych ze środków
publicznych (szczególnie pochodzących z UE).
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Model 3: Zarządzanie przez wyspecjalizowany podmiot
Stosowany jest przez organizacje niedoświadczone w koordynowaniu złożonych zadań lub wykorzystywaniu funduszy publicznych i organizacje nieposiadające adekwatnego lub doświadczonego personelu.
Obsługa zewnętrzna realizowana jest z reguły przez firmy doradcze, konsultingowe, zaawansowane biura rachunkowe itp. i obejmuje najczęściej:
 codzienną koordynację (uzgadnianie terminów działań, organizację udziału zarządu organizacji w działaniach),
 księgowość, opłacanie wykonawców, wnioskowanie o refundacje, sprawozdawczość,
 nadzór lub dozór wykonawczy, obsługę akceptacji materiałów,
 kontakty robocze z administracją odpowiedzialną za źródła finansowania
(ARR),
 obsługę kontroli.
Władzom organizacji pozostaje nadzór merytoryczny nad projektem, zatwierdzanie materiałów informacyjnych i planu działań, osobisty udział w wybranych działaniach.
Model jest polecany dla organizacji, które nie mają doświadczonych zasobów
kadrowych lub organizacji o rozproszonych strukturach zarządzania.
Model 4: Przeniesienie zarządzania na wykonawcę
Stosowany jest przez różne organizacje jako wynik negocjacji związanych
z chęcią ograniczenia zaangażowania własnego personelu (lub braku własnego
personelu). Wykonawca (za odpowiednim wynagrodzeniem) przejmuje obowiązki normalnie przynależne organizacji branżowej, uzyskując w ten sposób
dodatkową swobodę koordynowania działań.
Obsługa wykonawcy obejmuje najczęściej:
 codzienną koordynację (uzgadnianie terminów działań, organizację udziału zarządu organizacji w działaniach),
 przygotowanie wniosków o refundację, sprawozdawczość,
 obsługę akceptacji materiałów i planów działań,
 część kontaktów roboczych z instytucją odpowiedzialną za źródła finansowania (ARR).
Władzom organizacji pozostaje nadzór merytoryczny nad projektem, ścisły
nadzór nad planowaniem i wykonywaniem działań, osobisty udział w wybranych działaniach, akceptacja materiałów informacyjnych i planów działań.
Znaczna część szczegółów realizacyjnych, w tym finansowych, pozostaje poza
kontrolą organizacji, ponieważ brakuje w tym modelu nadzoru bezpośredniego wykonawcy, który z reguły jest wynagradzany prowizją proporcjonalną do
poniesionych wydatków.
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Tego modelu nie poleca się ze względu na znaczącą utratę kontroli nad realizacją projektu i ograniczenie wiarygodności wydatków.
Planowanie oceny efektów działań
Właściwy monitoring działań i końcowa ewaluacja mają kluczowe znaczenie
zarówno na poziomie zapewnienia jakości wdrażanych działań, jak i powiązania ze strategią projektu i strategią rozwoju branży. Nie jest to jednak zadanie łatwe, ponieważ zależy w dużym stopniu od ograniczonych narzędzi
monitorowania oraz sposobu oceny realizacji celów, które nie zawsze można
sparametryzować. Wiele celów, które mają największe znaczenie dla organizacji zarządzającej projektem, nie poddaje się wymiernej ocenie, co nie może
być jednoznacznie utożsamiane z sukcesem lub porażką projektu. Przykładem
może być wywołanie mody na promowany produkt, obserwowane jako pokłosie kampanii. Nie zawsze przekłada się to na bezpośrednie wyniki sprzedażowe (zwłaszcza w przypadku grup produktów przebiegających w poprzek rynków, jak np. produkty tradycyjne). Sama moda jest stymulatorem głębszych,
długofalowych zmian w popycie, ale powiązanie jej z daną kampanią jest trudne, a czasem wprost niemożliwe (zwłaszcza w odniesieniu do pojedynczych
działań kampanii).
Z tego względu, biorąc pod uwagę bezsprzeczną konieczność określenia wyników zainwestowania określonych środków i uzasadnienia kontynuacji lub
zmiany wdrożonych strategii, stosuje się ocenę efektywności bazującą na bardziej lub mniej ułomnych wskaźnikach, które powinny wynikać z celów określonych zgodnie z zasadami SMART.
Elementy realizacji projektów są badane w następujących kategoriach:
 Efektywność dotarcia z przekazem informacyjnym do grupy docelowej
(z uwzględnieniem kosztów),
 Skala i jakość wywołanej zmiany,
 Trwałość efektów,
 Stopień realizacji celów.
Dodatkowo:
 Dopasowanie strategii projektu do jego celów i do strategii wyższego rzędu,
 Dopasowanie środków przekazu do grup docelowych,
 Jakość wykonanych działań,
 Efektywność zarządzania projektem,
 Efektywność monitorowania i uwzględniania zmian (rekomendacji).
Jako narzędzie badawcze stosuje się różne sposoby gromadzenia informacji.
Lista jest modyfikowana zależnie od charakteru projektu i stosowanych środków przekazu.
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Badania ankietowe, wywiady
– bezpośrednie
– telefoniczne
– internetowe,
Badania na grupach focusowych (wybranych grupach odbiorców, którym
zadaje się szereg pytań, daje możliwość wyboru opcji, przedstawienia
własnych opinii),
Telemetria (zautomatyzowane badania)
– rejestrowana oglądalność TV, słuchalność radia
– analiza post-buy (zestawienie emisji względem liczebności i poziomu
dotarcia do odbiorców)
– analiza statystyki serwera (strony internetowe – liczebność wejść na
daną stronę, pobierania plików itp.),
Monitoring mediów (śledzenie aktywności danej tematyki – analiza i zbieranie wycinków prasowych)
– raport aktywności biura prasowego (kontakty telefoniczne i spotkania
indywidualne z dziennikarzami, follow-up)
– raport z obsługi zapytań internautów
– rejestracja uczestników spotkań (konferencji, seminariów)
– poziom dystrybucji materiałów (publikacji, upominków)
– raporty z imprez targowych
– liczba odwiedzających, wystawców.

Miarą intensywności lub skuteczności działania są różne parametry, zależne
od środka przekazu:
 Różne media
– poziom dopasowania do grupy docelowej (affinity index)
– liczba zapytań telefonicznych, internetowych,
 Pomiar prasy
– czytelnictwo (nakład, zwroty, prenumeraty, dystrybucja w ujęciu geograficznym, demograficznym)
– GRP (gross raiting point), TRP (target raiting point) – bezwymiarowy
wskaźnik określający poziom dotarcia do odbiorcy
– liczba doniesień prasowych (wycinki),
 Pomiar TV
– GRP, TRP, zasięgi określające, jaki procent grupy docelowej miał szansę kontaktu z reklamą określoną liczbę razy (wskaźniki zapisywane
np.: 1+ 75%, 3+ 55%)
– media plany i analiza post-buy
– liczba wyemitowanych reklam,
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Pomiar internetu
– liczba odsłon reklamy (reklamy są zmieniane cyklicznie co kilka sekund lub przy każdym odświeżeniu strony)
– liczba wejść z określonego adresu internetowego (liczba kliknięć) – parametr zależny od sposobu dostępu od sieci internet
– czas spędzony na danej stronie – parametr również zależy od sposobu
dostępu od sieci internet
– pozycja w wyszukiwarkach (pozycjonowanie) – miejsce na liście odnalezionych stron po wpisaniu wyszukiwanego tematu (im strona projektu jest częściej cytowana, tym wyżej będzie pozycjonowana),
Reklama zewnętrzna (billboardy, outdoor)
– liczba oglądających w określonym czasie (na godz., dobę), raporty ze
specyficznych miejsc ekspozycji, np. przejść podziemnych, gdzie monitoruje się intensywność ruchu
– reklama w środkach transportu publicznego – liczba przewożonych
osób.

Badanie efektywności powinno być zsynchronizowane z działaniami, bo każde działanie przyczynia się do osiągnięcia jakiegoś celu określonego jakimś
wskaźnikiem. Oznacza to, że podział badań na stałe interwały czasu (np. corocznie) nie musi być najlepszą metodą, zwłaszcza gdy np. od emisji reklam
minąłby zbyt długi czas. Badania powinny być prowadzone w porządku: pomiar „0”, pośredni, końcowy, a zestaw pytań zadawanych tej samej grupie docelowej w miarę stały.
Cały cykl badań powinien objąć wszystkich uczestników procesu (organizację
branżową realizującą projekt, zarządzających, wykonawcę i podwykonawców,
grupy docelowe, administrację publiczną), w przeciwnym razie nie będzie
możliwe wprowadzenie zmian strategicznych i proceduralnych, które z reguły
są prezentowane w postaci końcowych konkluzji i rekomendacji.
Powyższe elementy planowania nie wyczerpują listy pytań, na które należy
sobie odpowiedzieć na etapie przygotowań kampanii. Lista ta jest także zależna od potencjału produkcyjnego i organizacyjnego danej branży oraz oczywiście od skali planowanych działań. Niemniej należy pamiętać, że nawet drobne
i wycinkowe działania realizowane na przestrzeni lat w końcu powinny ułożyć
się w spójną całość, tak aby – gospodarując ograniczonymi środkami – uzyskać
najwyższą efektywność.
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