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spodarstw rolnych w 2017 roku. Oba gospodarstwa zlokalizowane 
były w powiecie łosickim, w województwie mazowieckim. Analizy 
dokonano na podstawie danych zgromadzonych za pomocą ankiety 
badawczej przeprowadzonej z właścicielami gospodarstw.

Produkcja porzeczki czarnej w Polsce

Polska od wielu lat jest światowym liderem w produkcji sa-
downiczej. Sprzyjający klimat oraz warunki naturalne powodują, 
że co roku jesteśmy w ścisłej czołówce producentów i eksporterów 
owoców jagodowych. Od wielu lat nasz kraj jest liderem w produk-
cji i przetwórstwie porzeczki, agrestu, malin i aronii (Pluta, Danek, 
Żurawicz, Król 2012). Największe jednak znaczenie ma porzeczka 
czarna jako gatunek najbardziej popularny wśród owoców miękkich 
w Polsce. Gatunek ten jest powszechnie uprawiany w całej Polsce, 
nie tylko na plantacjach towarowych, ale także w uprawie przydo-
mowej. 

Według danych z GUS w 2017 roku, Polska wyprodukowała 
około 130 tysięcy ton porzeczki, co daje nam pozycję lidera nie tyl-
ko w Europie, ale i na świecie. Tak duża podaż owoców na rynku 
wewnętrznym Polski powoduje ogromny problem z zagospodaro-
waniem i przetworzeniem, ponieważ porzeczka nie jest owocem 
globalnym. Owoc porzeczki jest bardzo specyficzny o bardzo wą-
skim kanale zbytu i dystrybucji. Dodatkowymi problemami podczas 

Wstęp

Uprawa porzeczki czarnej w Polsce w ostatnich latach rozwija 
się bardzo dynamicznie. Szacuje się, że w Polsce uprawa ta zajmuje 
powierzchnię około 35 tysięcy hektarów i nadal się powiększa, do-
starczając rocznie na rynek polski powyżej 100 tysięcy ton świeżej 
porzeczki. Tak duża produkcja powoduje, iż Polska jest największym 
producentem tego owocu w Europie oraz najważniejszym dostawcą 
porzeczki na rynki międzynarodowe (Rymuza, Grużewska, Brzozow-
ski, Majchrowski 2011). Owoc ten ma wysoką wartość odżywczą 
i dietetyczną, i nadaje się do bezpośredniego spożycia, mrożenia 
oraz przetwórstwa. W ostatnich latach zainteresowanie tą uprawą 
w porównaniu z innym owocami miękkimi wzrosło jako wynik wyso-
kich cen skupu oraz zastosowania mechanicznego zbioru. Prace przy 
wyhodowaniu nowych odmian tego gatunku również przyczyniają 
się do wzmocnienia polskiego sektora w pozycji światowej. 

Ze względu na wieloletni charakter uprawy, plonowanie jest 
zależne od wieku plantacji. Plon oraz cena uzyskana w danym roku 
jest kluczowym czynnikiem decydującym o opłacalności tego owocu 
w Polsce. Opłacalność produkcji określa się przede wszystkim na 
podstawie wartości produkcji oraz kosztów poniesionych w procesie 
produkcji. 

Podstawowym celem artykułu jest analiza opłacalności pro-
dukcji porzeczki czarnej na przykładzie dwóch indywidualnych go-
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bility index of black currant production in Poland in selected farms.
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Porzeczka czarna jest jednym z najbardziej popularnych owo-
ców uprawianym w Polsce. Jesteśmy największym producentem 
tego owocu w Europie oraz najważniejszym dostawcą porzeczki 
czarnej na rynki międzynarodowe. Podstawowym celem pracy jest 
charakterystyka rynku czarnej porzeczki w Polsce oraz analiza opła-
calności jej produkcji na przykładzie dwóch indywidualnych gospo-
darstw rolnych w 2017 roku, w województwie mazowieckim. Analizy 
dokonano na podstawie danych zgromadzonych za pomocą ankiety 
badawczej przeprowadzonej z właścicielami gospodarstw. W wyniku 
zgromadzonych danych obliczono wskaźnik opłacalności produkcji 
porzeczki czarnej w Polsce w wybranych gospodarstwach.
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zbioru i przetwórstwa jest krótki okres dojrzałości do zbioru oraz 
nietrwałość zebranego produktu w transporcie i w magazynowaniu 
bez wstępnego przetworzenia. 

 Utrzymując pozycję lidera należy rozwijać branże poprzez 
nowe rynki zbytu nie tylko w Europie, ale i na świecie. Według 
Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, procentowy udział Polski 
w produkcji porzeczki czarnej wynosi powyżej 72% całej produkcji 
UE (www.ec.europa.eu/eurostat 2018). Dodatkowo, gdy dołożymy 
do tego zestawienia Ukrainę nadal posiadamy 61,5% produkcji i po-
zycję lidera. Szczegółowy udział Polski w produkcji porzeczki czarnej 
przedstawiono w tabeli 1. Czynnikiem zwiększającym corocznie po-
daż porzeczki czarnej w Polsce jest wprowadzanie nowych odmian, 
które plonują lepiej niż odmiany stare oraz są odporne na choroby. 

Tabela 1. Udział Polski w produkcji porzeczki czarnej w latach 2013-2016

Wyszczegól-
nienie 2013 2014 2015 2016 2013- 

2016

Unia Europejska

Produkcja (tony) 212 500 169 630 174 310 174 840

72,58%Produkcja                
w Polsce 155 000 124 000 121 000 131 000

Udział Polski (%) 72.9% 73,1% 69,4% 74,9%

Unia Europejska + Ukraina

Produkcja (tony) 247 500 200 630 210 310 206 840

61,55%

Udział Polski (%) 63,8% 61,8% 57,4% 63,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (www.
ec.europa.eu/eurostat 2018).

Z perspektywy plantatora nie tyle jest ważna wielkość produkcji 
porzeczki i dane statystyczne, co opłacalność tej produkcji oraz ła-
twość zbioru i zbytu wyprodukowanego towaru. W Polsce dominują 
plantacje towarowe porzeczki czarnej z przeznaczeniem do bezpo-
średniego przetwórstwa, co powoduje bardzo dużą podaż w dość 
krótkim czasie.  Mimo braku radykalnych zmian w powierzchni upra-
wy porzeczki w kraju, w ostatnich latach produkcja ulega zwiększe-
niu. Wynika to z uprawy nowych, lepiej plonujących odmian oraz 
dobrej kondycji upraw. W polskich warunkach powierzchnia upraw 
wynosi około 36 tysięcy hektarów. Zmiany w powierzchni uprawy 
w latach 2011-2016 przedstawiono w tabeli 2. W ostatnich latach 
zainteresowanie tą uprawą wzrosło, ze względu na łatwość uprawy, 
zmechanizowanie produkcji oraz zbioru. 

Dodatkowym czynnikiem było zakładanie plantacji porzeczki 
czarnej w Polsce przez gospodarstwa likwidujące produkcję zwie-
rzęcą lub zmieniające profil produkcji. W tabeli 2 możemy zaobser-
wować wzrost produkcji w Polsce, mimo tendencji zniżkowej w po-
zostałych państwach Unii. Powoduje to zwiększenie podaży towaru 
na polskim rynku, pomimo ograniczonych możliwość przetwórstwa, 
jak i szereg problemów z zagospodarowaniem tak dużej ilości świe-
żych owoców porzeczki czarnej. 

Tabela 2. Powierzchnia uprawy porzeczki czarnej w krajach Unii Euro-
pejskiej w latach 2011-2016 (w ha)

Kraj 2011 2013 2016

Polska 30 400 36 500 36 450

Litwa 3 600 3 680 3 430

Wielka Brytania 2 000 2 000 3 000

Francja 2470 2 420 2 480

Niemcy - 1 710 1 540 

Finlandia 1 650 1  270 1 440

Czechy 1 200 1 140 900

Dania 1 920 1 690 690

Węgry 960 520 480

Łotwa 700 700 400

Holandia 510 325 280

Pozostałe 790 1240 1 130

Razem 46 450 53 455 52 460

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (www.
ec.europa.eu/eurostat 2018).

Dostosowanie produkcji do obecnych czasów, dobra kultura rol-
na i kondycja plantacji oraz rozwój nowych technologii to kluczowe 
składniki warunkujące dobrą jakość i opłacalność tego owocu. We-
dług Stanisława Pluty (Pluta, Danek, Żurawicz, Król 2012) tak duża 
produkcja porzeczki oraz innych owoców jagodowych przyczynia się 
do dalszego budowania Polski jako światowego lidera w produkcji 
i przetwórstwie porzeczki czarnej. Jednak pozycja lidera to nie tylko 
ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale także trudności w racjo-
nalnym zagospodarowaniu danego towaru i w pełni jego wykorzy-
stanie. Musimy pamiętać o tym, że porzeczka jako owoc miękki, 
jest bardzo nietrwała i musi być poddana przetworzeniu w bardzo 
krótkim czasie po zbiorze.

Obecnie większość owoców jest zbierana mechanicznie, co 
jeszcze bardziej skraca czas, w jakim owoce należy poddać przetwo-
rzeniu. Intensywne prace hodowlane, zapewniające nowe odmiany, 
są kluczowym czynnikiem decydującym o opłacalności tego owocu 
w Polsce. 

Wyhodowanie nowych i jakościowych polskich odmian po-
rzeczki ma kluczowy wpływ na przyszły rozwój tej produkcji w Polsce 
(Pluta 2001). W produkcji towarowej porzeczki czarnej, dominują 
odmiany takie jak Tisel, Ben Lamon, Ben Alder, Ruben, Polares, 
Tihope oraz stare odmiany Ojebyn i Titania. Sukces ekonomiczny 
produkcji porzeczki to nie tylko uprawa nowych odmian, ale też 
skupienie uwagi na jakości owoców, przydatności do przetwórstwa 
oraz termin dojrzałości zbiorczej. Ważnym czynnikiem jest również 
podatność odmiany do zbioru mechanicznego oraz proces przetwór-
stwa i przydatności do mrożenia. 

W obecnym czasie ważnym czynnikiem jest również produk-
cja ekologiczna owoców oraz sprzedaż detaliczna bezpośrednio dla 
konsumenta. Popularność zdrowego trybu życia oraz większe zain-
teresowanie żywnością ekologiczną przyczynia się do popularyzacji 
uprawy tego gatunku w Polsce także w sposób ekologiczny. Jest to 
szansa dla małych gospodarstw, produkujących porzeczkę czarną na 
rynek lokalny z zachowaniem najwyższej jakości owoców. 
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Analiza cen skupu czarnej porzeczki
 w latach 2010-2017

Cena porzeczki czarnej w punkcie skupów jest zależna od sy-
tuacji na rynku wewnętrznym Polski. Wysoki poziom produkcji oraz 
jego światowa pozycja jest głównym czynnikiem warunkującym ren-
towność tego owocu. Cena skupów ustalana jest w zależności od 
podaży i popytu w danym roku oraz wielkości zapasów z poprzed-
niego roku w firmach przetwórczych i magazynach. Wysokość ceny 
w ostatnich latach ulegała bardzo dużym wahaniom i zmienności 
w czasie zbiorów, co możemy zaobserwować w tabeli 3. Rekordowy 
rok 2011 pod względem ceny spowodował drastyczne obniżki cen 
w następnych latach. Spowodowało to duży spadek opłacalności 
tego owocu w Polsce. Niewielki wzrost cen w roku ubiegłym (2017) 
spowodowany był złymi warunkami pogodowymi, co spowodowało 
straty w plonach. Długotrwały kryzys utrzymujący się do dnia dzi-
siejszego jest dużym problemem gospodarstw sadowniczych.

Tabela 3. Cena za owoce porzeczki czarnej w Polsce w latach 2010-2017  

Rok Cena porzeczki czarnej 
(zł/kg)

Średnia cena ostatnich 
8 lat (zł/kg)

2010 1,90

1,54

2011 4,10

2012 1,75

2013 1,45

2014 0,60

2015 0,62

2016 0,66

2017 1,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych (www.sadownictwo.
com.pl/porzeczki-ceny-powierzchnia 2018).

Na podstawie danych w tabeli 3 zauważalne są wahania cen 
porzeczki czarnej na przestrzeni ostatnich 7 lat. Wahania te nie 
pozwalają producentom na przewidzenie zysków ze zbiorów. Cena 
porzeczki w analizowanym okresie najwyższa była w 2011 roku i wy-
niosła 4,10 zł a najniższa cena w 2014 roku i wynosiła tylko 0,60 zł.

Produkcja porzeczki w badanych
 gospodarstwach rolnych 

Podstawowym czynnikiem decydującym o produkcji porzeczki 
czarnej przez gospodarstwa rolne w Polsce jest opłacalność produk-
cji. Koszty produkcji oraz ceny oferowane producentom są podsta-
wowym czynnikiem kształtującym opłacalność tego owocu w Pol-
sce (Paszko 2012). Biorąc pod uwagę produkcję wybranego owocu 
w Polsce możemy wyodrębnić kilka kategorii produkcji. Ważnym ro-
dzajem jest towarowa produkcja porzeczki czarnej. Wynika to z moż-
liwości zmechanizowania produkcji (zbioru). Kolejnym rodzajem jest 
produkcja deserowa oraz ekologiczna, która w dzisiejszych czasach 
staje się bardziej popularna i stanowi alternatywę dla produkcji 
towarowej. Wartość produkcji w analizowanych gospodarstwach 
należy obliczyć przy pomocy następującej formuły: 

 Wartość brutto produkcji porzeczki = zbiory porzeczki czarnej (kg)           
x cena porzeczki (zł/kg)

Zarówno w gospodarstwie A oraz B analizowano wyłącznie pro-
dukcję towarową porzeczki czarnej (przeznaczonej bezpośrednio do 
przetwórstwa). Cała produkcja trafiała do sprzedaży, gdyż badane 
gospodarstwa nie prowadziły przetwórstwa danego owocu. W obu 
gospodarstwach zbiór był zmechanizowany, niewymagający zatrud-
nienia dodatkowych osób do pracy przy zbiorze. W gospodarstwie 
A zbiór dokonywany był własnym kombajnem do porzeczki czarnej, 
a w drugim gospodarstwie korzystano z usługi zewnętrznej.

W gospodarstwie A porzeczka czarna stanowiła powierzchnię 
29,00 ha, w gospodarstwie B powierzchnia wynosiła 14,60 ha. Po-
wierzchnia uprawy na przestrzeniu czasu nie uległa zmianie, gdyż po 
zlikwidowaniu starej plantacji w jej miejsce zakładano nową plan-
tację. Duże zróżnicowanie możemy zaobserwować w wielkości pro-
dukcji, która wynika z różnego wieku badanych plantacji w poszcze-
gólnych latach. Oba gospodarstwa zwiększyły produkcję w latach 
2013-2017, co wynikało z wieku plantacji. Wartość produkcji po-
rzeczki czarnej w badanych gospodarstwach przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wartość produkcji porzeczki czarnej w badanych gospodarstwach 

Gospo-
darstwo Rok Produkcja 

porzeczki (kg)

Plon porzecz-
ki w przelicze-

niu na  
1 ha (t)

Cena 
porzeczki 

netto 
(zł/kg)

Wartość 
produk-
cji (zł)

A
(powierzch-

nia 29,0 
ha)

2013 130 000 4,48 1,45 188 500

2015 172 000 5,93 0,62 111 800

2017 210 000 7,24 1,05 220 500

B
(powierzch-

nia 14,60 
ha)

2013 78 000 5,34 1,38 107 640

2015 82 000 5,62 0,62 50 840

2017 102 000 6,99 0,95 96 900

Źródło: badanie własne.

Kolejnym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji 
porzeczki jest cena oferowana w danym roku. Informacje zawarte           
w tabeli 4 pozwalają zaobserwować duże wahania ceny (2013-2017). 
Średnia cena porzeczki czarnej uzyskanej w 2017 roku przez właścicie-
li wynosiła 1,05 zł/kg w gospodarstwie A oraz 0,95 zł/kg w gospodar-
stwie B. Spowodowane było to wystąpieniem wiosennych przymroz-
ków niemal w całej Polsce, co skutkowało wyższą ceną skupu w roku 
ubiegłym. Analizowane plantacje nie odczuły negatywnego wpływu 
na plonowanie (na danym terenie nie odnotowano przymrozków). 

Badając opłacalność produkcji porzeczki czarnej należy dodać 
również dopłaty bezpośrednie, które w roku 2017 wynosiły 461,55 
zł/ha do produkcji porzeczki czarnej (www.arimr.gov.pl/pomoc-unij-
na/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2017.
html 2018). Przychody z produkcji porzeczki czarnej w przelicze-
niu na 1 ha przedstawia tabela 5. Wartość przychodów była zróż-
nicowana w analizowanych gospodarstwach. W przeliczeniu na 
1 ha w gospodarstwie A wynosiła 8 445,17 zł a w gospodarstwie                        
B – 7 430,38 zł. Porzeczka w obu gospodarstwach została sprzedana 
do przetwórni bez umów kontraktacyjnych.
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Tabela 5. Przychody z produkcji porzeczki czarnej na 1 ha w gospodar-
stwach w 2017 roku 

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Wartość  produkcji 
netto (zł) 7 603,45 6 636,98

Wartość VAT (zł) 380,17 331,85

Suma (zł) 7 983,62 6 968,83

Dopłaty obszarowe (zł) 461,55 461,55

Suma przychodów (zł) 8 445,17 7 430,38

Źródło: badania własne.

Koszty produkcji porzeczki czarnej w analizowanych 
gospodarstwach

Koszty produkcji oraz cena zbytu są podstawowym składnikiem 
kształtującym opłacalność produkcji (Paszko 2012). Według Kieru-
la (Kierul 1986) koszty to: „wyrażone wartościowo, a więc w jed-
nostkach pieniężnych, nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej 
niezbędne do osiągnięcia określonego celu”. W agrobiznesie okre-
ślone zazwyczaj jako stosunek wartości do poniesionych kosztów 
wyrażonych wskaźnikiem opłacalności. Gdy obliczamy opłacalność, 
uwzględniamy koszty bezpośrednie i pośrednie uczestniczące w pro-
cesie produkcji. Możemy w nich wyróżnić: 

• koszty bezpośrednie – koszty, które można zaliczyć do okre-
ślonej produkcji. Ich wielkość jest proporcjonalna do skali 
produkcji. W badanym przypadku możemy do nich zaliczyć: 
sadzonki, nawozy oraz środki ochrony roślin;

• koszty pośrednie – są to koszty utrzymania gospodarstwa 
niezależne od rodzaju produkcji. Możemy tu zaliczyć: koszty 
ogólnogospodarcze, podatki oraz amortyzację.

W badanych gospodarstwach występują również nakłady pracy 
żywej, które w przypadku produkcji porzeczki są znaczące. Należy tu 
w szczególności praca właściciela oraz praca członków rodziny (np. 
produkowanie własnej sadzonki porzeczki).

Koszty bezpośrednie związane z produkcją wybranego owocu 
w analizowanych gospodarstwach przedstawia tabela 6. Należą do 
niej nakłady finansowe związane bezpośrednio z produkcją porzecz-
ki czarnej w gospodarstwach w roku 2017. Ważnym czynnikiem jest 
produkcja własna sadzonek porzeczki w gospodarstwie A, ponieważ 
obniżyło to znacznie koszty bezpośrednie w przeliczeniu na 1 ha 
(w porównaniu z gospodarstwem B o ponad 70%). W obu gospo-
darstwach zostały zastosowane środki ochrony roślin oraz nawozy 
mineralne zgodne z integrowaną produkcją. W okresie wegetacyj-
nym zastosowano nawóz doglebowy Yara mila complex oraz nawozy 
dolistne. Koszty związane z ochroną roślin były większe w gospo-
darstwie A i dotyczyły głównie stosowania herbicydów, fungicydów 
oraz insektycydów.  Przedstawione koszty użytkowania maszyn były 
zróżnicowane z powodu stosowania różnych maszyn i poziomu ich 
przystosowania do produkcji porzeczki. Gospodarstwo A posiadało 
kombajn do zbioru porzeczki, dlatego koszty związane ze zbiorem 
tego owocu były niższe niż w gospodarstwie B. 

W gospodarstwie A odnotowano niższe koszty bezpośrednie 
w przeliczeniu na 1 ha, które wynosiły 5 220 zł. Koszty drugiego 
gospodarstwa wynosiły 6 300 zł i były około 1 100 zł wyższe niż 
w gospodarstwie A na 1 ha.

Tabela 6. Koszty bezpośrednie produkcji porzeczki czarnej w wybranych 
gospodarstwach w przeliczeniu na 1 ha (zł)

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Koszt założenia plantacji 800,00 1 400,00

Nawozy mineralne 1 350,00 1 200,00

Środki ochrony roślin 1 670,00 1 900,00

Koszty użytkowania maszyn 800,00 500,00

Zbiór porzeczki (w tym 
transport do punktu skupu) 600,00 1 300,00

Suma 5 220,00 6 300,00

Źródło: badania własne.

 
Koszty pośrednie przypadające na 1 ha wynosiły w gospodar-

stwie A 1 100 zł oraz 900 zł w gospodarstwie B. Przedstawiono w nich 
głownie koszty ogólnogospodarcze: m.in. amortyzację oraz podatki. 

Suma kosztów pośrednich i bezpośrednich związanych z pro-
dukcją porzeczki czarnej stanowi koszt całkowity (tabela 7). Kosz-
ty te wynoszą w gospodarstwie A – 6 320 zł a w gospodarstwie                           
B – 7 200 zł.  Różnica kosztów całkowitych poniesionych na 1 ha 
plantacji porzeczki w porównywanych gospodarstwach wyniosła 
880 zł. Niższy koszt w pierwszym z gospodarstw wynika m.in. z po-
siadania kombajnu do zbioru porzeczki czarnej.

Tabela 7. Koszty całkowite produkcji porzeczki czarnej w gospodar-
stwach (na 1 ha)

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Koszty bezpośrednie 
(zł/ha) 5 220,00 6 300,00

Koszty pośrednie 
(zł/ha) 1 100,00 900,00

Koszty całkowite
(zł/ha) 6 320,00 7 200,00

Źródło: badania własne.

Efektywność ekonomiczna 
produkcji porzeczki czarnej

Opłacalność produkcji rolniczej można zdefiniować jako „relacja 
wartości uzyskanej produkcji do poniesionych na nią kosztów wy-
rażona wskaźnikiem opłacalności” (Jóźwiak 1998). Możemy także 
wziąć pod uwagę różnicę miedzy wartością produkcji a kosztami 
bezpośrednimi, by obliczyć nadwyżkę bezpośrednią. Można rów-
nież obliczyć dochód rolniczy uwzględniając w metodyce koszty po-
średnie. W celu obliczenia opłacalności produkcji porzeczki czarnej 
w omawianych gospodarstwach należy znać następujące dane:
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areałem porzeczki czarnej oraz nie posiadało kombajnu do zbioru 
tego owocu. Dodatkowym kosztem był zakup sadzonek do założe-
nia plantacji. Przyczyniło się to do większych kosztów związanych 
z produkcją oraz zbiorem porzeczki. Nie mniej jednak obydwa ana-
lizowane gospodarstwa indywidualne osiągnęły dodatnie wartości 
nadwyżki bezpośredniej i dochodu rolniczego. Wskaźnik opłacalno-
ści pozwolił stwierdzić, że większą opłacalność produkcji porzeczki 
czarnej zanotowano w gospodarstwie A. 

Podsumowanie

Artykuł miał na celu ukazanie analizy ekonomicznej produkcji 
porzeczki czarnej na przykładzie dwóch indywidualnych gospo-
darstw rolnych. Zgromadzono dane na podstawie przeprowadzo-
nych dwóch wywiadów bezpośrednich z właścicielami gospodarstw 
w oparciu o przygotowaną wcześniej ankietę badawczą. Przeprowa-
dzona analiza ekonomiczna według danych za 2017 rok pozwoliła na 
sformułowanie następujących wniosków:

1. Podstawowym profilem produkcji wybranych gospodarstw 
była produkcja porzeczki czarnej na powierzchni 29 ha w go-
spodarstwie A oraz 14,60 ha w gospodarstwie B;

2. Przychody z produkcji w przeliczeniu na 1 ha wynosiły                   
8 445,17 zł w gospodarstwie A oraz 7 430,38 zł w gospodar-
stwie B. Dopłaty bezpośrednie zostały uwzględnione w war-
tości przychodów i stanowiły odpowiednio 5% oraz 6%;

3. Koszty bezpośrednie związane z produkcją w analizowanych 
gospodarstwach były zróżnicowane. W pierwszym z gospo-
darstw wynosiły 5 220 zł, w drugim 6 300 zł. Wyższe koszty 
w gospodarstwie B były spowodowane brakiem kombajnu 
do zbioru porzeczki czarnej oraz braku produkcji własnych 
sadzonek porzeczki czarnej w gospodarstwie;

4. W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej okazało 
się, że gospodarstwo A uzyskało wskaźnik opłacalności na 
poziome około 134%, a gospodarstwo B na poziomie nieco 
ponad 100%. Gospodarstwo A wiąże swoje plany z powięk-
szaniem powierzchni plantacji (do 33 ha) a gospodarstwo B 
nie ma takich planów.
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1. Wartość produkcji – suma wartości produktów powstałych 
w procesie produkcji porzeczki w danym gospodarstwie. 
Wartość produkcji porzeczki czarnej powiększono o dopła-
ty bezpośrednie;

2. Koszt bezpośredni – koszt, który można przypisać bezpo-
średnio do produkcji tego owocu. Jego wielkość jest bezpo-
średnio związana z rodzajem i skalą produkcji;

3. Koszt pośredni – koszt niezwiązany bezpośrednio z produk-
cją porzeczki w analizowanym gospodarstwie;

4. Koszt całkowity – suma wszystkich kosztów pośrednich oraz 
bezpośrednich w gospodarstwie;

5. Nadwyżka bezpośrednia – to roczna wartość produkcji uzyska-
na z 1 ha porzeczki czarnej pomniejszona o koszty bezpośrednie 
poniesione na produkcję. Jest miarą ekonomiczną, która miała 
szczególne zastosowanie w Unii Europejskiej do roku 2013;

6. Dochód rolniczy netto – jest nadwyżką bezpośrednią po-
mniejszoną o koszty pośrednie; 

7. Wskaźnik opłacalności – jest to stosunek uzyskanej produk-
cji (w analizowanym przypadku powiększonym o wartość 
dopłat) do kosztów całkowitych; 

8. Wskaźnik opłacalności= (wartość produkcji/ koszt całkowity 
produkcji) x 100%.

Powyższe dane oraz wynikające z nich wskaźnik i mierniki efek-
tywności ekonomicznej zostały przedstawione w tabeli 8. 

Tabela 8. Opłacalność produkcji porzeczki czarnej w przeliczeniu na 1 
ha w analizowanych gospodarstwach  

Wyszczególnienie
Gospodarstwo

A B

Wartość produkcji 
z uwzględnieniem dopłat (zł/ha) 8 445,17 7 430,38

Koszty bezpośrednie (zł/ha) 5 220,00 6 300,00

Koszty pośrednie (zł/ha) 1 100,00 900,00

Koszty całkowite (zł/ha) 6 320,00 7 200,00

Nadwyżka bezpośrednia (zł) 3 225,17 1 130,38

Dochód rolniczy netto (zł) 2 125,17 230,38

Wskaźnik opłacalności (%) 133,63 103,20

Źródło: badania własne.

Podsumowując dane w tabeli 8 można zaobserwować wyższy 
wskaźnik opłacalności w gospodarstwie A. Wynosił on 133,63% i był 
o 30,43% wyższy niż w badanym gospodarstwie B. Uzyskano w nim 
dochód rolniczy w wysokości 2 125,17 zł z 1 ha plantacji porzeczki 
czarnej. Wynikało to m.in. z posiadania kombajnu do zbioru po-
rzeczki oraz produkcji własnej materiału szkółkarskiego porzeczki 
w swoim gospodarstwie. Wpłynęło to dodatnio na efektywność 
ekonomiczną z omawianej działalności rolniczej.  

Gospodarstwo B osiągnęło dochód w wysokości 230,38 zł z 1 
ha plantacji, który jest niemal 10-krotnie niższy niż w pierwszym 
gospodarstwie. Drugie gospodarstwo dysponowało mniejszym 
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