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Trzy główne typy
gospodarstw 
krajowej 
akwakultury
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Produkcja ryb konsumpcyjnych w krajowej akwakulturze
w latach 2005 – 2014 (tys. ton)

źródło danych: IRS



  

Struktura przychodów badanych gospodarstw  w 2014 roku

Wołos i inn. 2015



Przychody ze sprzedaży ryb w poszczególnych 
typach gospodarstw w 2014 roku 

towarowych, przetworzonych,
materiału obsadowego i eksportu ryb

Karpiowe – 76,6%                        23,4% 

Pstrągowe – 93,7%                       6,3%

Systemy recyrkulacyjne – ok.100%       brak?     



Definicje

Dochód           D = P – K

D- dochód (zł)
P – przychód (zł)
K – koszty gospodarstwa (zł)

Współczynnik rentowności (wg Wołosa i innych 2006) 

SD = (D·K-1)·100%

SD – współczynnik rentowności (%)



Gospodarstwa 
pstrągowe

Gospodarstwa 
karpiowe (5)

Gospodarstwa 
„stawowo-
jeziorowe”

Gospodarstwa 
„jeziorowe”

9,38 25,03 (1) 7,36 (2) 12,23 (3) 

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw
 w 2014 roku

Wskaźnik:
RENTOWNOŚĆ (%)

(1) bez rekompensat wodnośrodowiskowych Wr = - 4,66 
(2) bez rekompensat wodnośrodowiskowych Wr = 5,12%
(3) bez rekompensat wodnośrodowiskowych Wr = 11,30%
(5) bez dwóch „skrajnych” gospodarstw

Wołos i inn.2015



Gospodarstwa 
pstrągowe

Gospodarstwa 
karpiowe (5)

Gospodarstwa 
„stawowo-
jeziorowe”

Gospodarstwa 
„jeziorowe”

11,83 8,07 9,73 11,07

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw
 w 2014 roku

Wskaźnik:
ŚREDNIA CENA 1 kg RYB (zł)

(5) bez dwóch „skrajnych” gospodarstw

Wołos i inn.2015



Wskaźniki rentowności produkcji pstrąga 
w 11 gospodarstwach w 2014 roku (%)

• w badanej grupie jedno gospodarstwo było nierentowne
Ś
re
d
n
ia

Wołos i inn.2015



Główny cel strategii
AKWAKULTURA 2020

Osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę  
pozycji lidera w UE

 w produkcji ryb pochodzących z 
akwakultury śródlądowej

 (ekstensywnej i intensywnej)



Czy gospodarstwa rybackie
powinny zabiegać o uzyskiwanie 
dodatkowych przychodów?  



Odróżniaj się/integruj się albo giń



Fot. A. Szarek

„rura niemiecka”

„most mojżesza”



Ryzyka dla akwakultury stawowej

* nadmierne podporządkowanie chowu celom ochrony
 przyrody i gospodarki wodnej

* administracyjny zakaz sprzedaży żywego karpia

* osłabiający krajową sprzedaż import żywych karpi

* nieopanowany problem strat ryb (choroby ryb,
 presja zwierząt rybożernych 

* zmiany rynkowe skutkujące przemianami rynkowymi

Itd... 

źródło: Strategia...



Ryzyka dla akwakultury intensywnej

* niewystarczające wsparcie finansowe udzielane na
 inwestycje produkcyjne, modernizacje, transfer wiedzy 
i technologii, ubezpieczenia produkcji oraz kampanie
 promocyjne

* spadek rentowności produkcji i niekorzystna ogólna
 sytuacja rynkowa

* wprowadzenie opłat za wodę i nieuwzględnienie potrzeb 
gospodarstw rybackich w polityce wodnej kraju

* Pogorszenie sytuacji epizootycznej
Itd... źródło: Strategia...



Fot. J. Regenda



Fot. J. Regenda



Fot. J. Regenda



Fot. J. Regenda



Fot. J. Regenda



Fot. J. Regenda



Fot. J. Regenda



Podsumowanie 
• Chów ryb, niezależnie od systemu produkcji charakteryzuje się 
dużym ryzykiem produkcyjnym, 

• W strukturze przychodów gospodarstw rybackich dominują 
przychody ze sprzedaży ryb, w zależności od wielkości 
gospodarstw dominuje sprzedaż bezpośrednia bądź hurtowa, 

• Ryzyko produkcyjne i wahania rentowności gospodarowania mogą 
być zredukowane poprzez dywersyfikację dochodów,

• Wybór innych niż produkcja ryb źródeł przychodów powinien 
być świadomą, poprzedzoną wykonanym biznesplanem decyzją,

• Program Operacyjny na lata 2014-2020 daje możliwości 
dofinansowania inwestycji umożliwiających uzyskiwanie 
dodatkowych źródeł przychodów.    
 



Stawy karpiowe sa dobrem ogólnonarodowym.
Oprócz funkcji produkcyjnych spelniaja
równiez wiele innych, w czesci niewymiernych,
lecz równiez bardzo waznychDziękuję za uwagę  
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