
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WOJCIECH BROCKI  
 
 

 
UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA 
BAŁTYCKIEGO W LATACH 2004–2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczecin 2018 
 



 
 
Recenzenci 
JOLANTA ZIEZIULA  
LUDOSŁAW DRELICHOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie redakcyjne 
ALICJA BERNER 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt okładki 
TOMASZ SZARSZEWSKI 
 
 
 
 
 
 
Wydano za zgodą 
REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE  
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-83-7663-268-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel. 91 449 47 60, e-mail: wydawnictwo@zut.edu.pl 
Druk PPH „Zapol” Sobczyk Sp.j., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 



Spis treści 
 

Podziękowania  ...............................................................................................................................  5 

1. Wprowadzenie  ................................................................................................................................  7 

2. Źródła i metodyka badań  ................................................................................................................  13 

3. Przesłanki zrównoważonego rybołówstwa w basenie Morza Bałtyckiego  ....................................  15 

 3.1. Imperatyw odpowiedzialności w eksploatacji zasobów naturalnych  ......................................  15 

 3.2. Zrównoważone rybołówstwo i zrównoważony rozwój  ...........................................................  17 

 3.3. Wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej – dążenia do zrównoważonego 

rybołówstwa  ........................................................................................................................................  

 

22 

 3.4. Strategia rozwoju  ..........................................................................................................................  27 

4. Ocena rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego w okresie rozszerzania Unii 

Europejskiej  ....................................................................................................................................  

 

33 

 4.1. Charakterystyka raportu zgodności działań z Kodeksem odpowiedzialnego 

rybołówstwa  ............................................................................................................................  

 

33 

 4.2. Wyniki raportu zgodności działań z Kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa na 

przykładzie Polski  ..........................................................................................................................  

 

34 

 4.3. Bałtyk oraz Unia Europejska i Norwegia  ................................................................................  39 

 4.4. Ogólna ocena wprowadzania Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa  .................................  46 

5. Prawne uwarunkowania rybołówstwa bałtyckiego  ........................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   49 

 5.1. Regulacje prawne rybołówstwa światowego  ...........................................................................  49 

 5.2. Regulacje prawne rybołówstwa w Unii Europejskiej  ..............................................................  52 

 5.3. Regulacje prawne dotyczące rybołówstwa na Bałtyku .................................................................  54 

 5.4. Szczególne regulacje prawne dotyczące rybołówstwa przybrzeżnego w Unii 

Europejskiej  .........................................................................................................................................  

 

55 

6. Przyrodnicze uwarunkowania rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego. 

Środowisko  ..................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   

 

61 

 6.1. Ogólna charakterystyka Morza Bałtyckiego  ................................................................................  61 

 6.2. Zmiany klimatu .............................................................................................................................  63 

 6.3. Zmiany bioróżnorodności  .............................................................................................................  69 

7. Przyrodnicze uwarunkowania rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego. Połowy  ............. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   77 

 7.1. Struktura połowów komercyjnych  ................................................................................................  77 

  7.1.1. Struktura gatunkowa połowów bałtyckich  ......................................................................................  81 

  7.1.2. Połowy dorsza  .................................................................................................................................  84 

  7.1.3. Połowy śledzia  ................................................................................................................................  88 

  7.1.4. Połowy szprota  ................................................................................................................................  95 

  7.1.5. Połowy ryb łososiowatych  ..............................................................................................................  99 

  7.1.6. Połowy ryb płaskich  ........................................................................................................................  102 

 7.2. Połowy rekreacyjne  ......................................................................................................................  106 

 7.3. Inne połowy  ..................................................................................................................................  110 

  7.3.1. Połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane  ....................................................................  110 

  7.3.2. Przyłów i odrzuty  ............................................................................................................................  113 

 7.4. Akwakultura  .................................................................................................................................  118 

8. Techniczne uwarunkowania rybołówstwa bałtyckiego  .................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   121 

 8.1. Zmiany wielkości floty  .................................................................................................................  121 

 8.2. Zmiany strukturalne we flocie – typy aktywności połowowej  .....................................................  128 

 8.3. Flota przybrzeżna  .........................................................................................................................  135 



 
4 

 8.4. Nakład połowowy  .........................................................................................................................  138 

 8.5 Narzędzia połowu  ..........................................................................................................................  147 

9. Ekonomiczne uwarunkowania rybołówstwa bałtyckiego ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   149 

 9.1. Koszty  ...........................................................................................................................................  149 

 9.2. Przychody  .....................................................................................................................................  156 

 9.3. Wyniki finansowe  .........................................................................................................................  162 

  9.3.1. Analiza statyczna. Rok 2014  ...........................................................................................................  162 

  9.3.2. Analiza dynamiczna. Lata 2008–2014  ............................................................................................  174 

 9.4. Wsparcie finansowe  ......................................................................................................................  190 

10. Społeczne uwarunkowania rybołówstwa bałtyckiego  .................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   207 

 10.1. Ogólna charakterystyka socjoekonomiczna  ...............................................................................  207 

 10.2. Zatrudnienie i wynagrodzenia  ....................................................................................................  215 

 10.3. Specyfika rybołówstwa przybrzeżnego  ......................................................................................  225 

11. Konflikty w rybołówstwie bałtyckim  ............................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.   229 

 11.1. Miejsce i charakter potencjalnych konfliktów  ............................................................................  229 

  11.1.1. Strefa przybrzeżna jako miejsce potencjalnych konfliktów  ...............................................  229 

  11.1.2. Współzależność rybołówstwa z innymi rodzajami działalności  .........................................  231 

 11.2. Konflikty w rybołówstwie  ..........................................................................................................  233 

  11.2.1. Rybołówstwo przybrzeżne, rybołówstwo morskie, rybołówstwo rekreacyjne  ..................  233 

  11.2.2. Wykorzystanie połowów  ....................................................................................................  236 

 11.3. Konflikt związany z gatunkową ochroną ptaków i ssaków  ........................................................  245 

 11.4. Morskie obszary chronione – źródło potencjalnych konfliktów  ................................................  256 

Podsumowanie i wnioski  ................................................................................................................  265 

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń  ......................................................................................  269 

Piśmiennictwo  ................................................................................................................................  273 

Summary  ........................................................................................................................................  289 

Zusammenfassung  ..........................................................................................................................  291 

 

 



 

PODZIĘKOWANIA 

 

Autor wyraża swoje podziękowanie osobom, które wsparły go cennymi radami. W szcze-

gólności prof. dr. hab. Wawrzyńcowi Wawrzyniakowi, kierownikowi Zakładu Gospodarki 

Rybackiej i Ochrony Wód, oraz prof. dr hab. Izabelli Dunin-Kwincie. 

Oddzielne podziękowania autor składa Recenzentom: prof. dr hab. Jolancie Zieziuli i prof. 

dr. hab. inż. Ludosławowi Drelichowskiemu za ich wkład w udoskonalenie publikacji. 



 



„Człowiek tym się mianowicie odróżnia od zwierząt, że nie tylko opanowuje 

przyrodę w granicach bez porównania szerszych, niż to jest dostępne dla 

zwierząt, a nawet ją przekształca i przystosowuje do swoich potrzeb i wymo-

gów, ale nadto i w tym leży jego rys istotny, że wytwarza sobie pewną zupeł-

nie nową rzeczywistość. Raz wytworzona, stanowi ona potem znamienny 

składnik otaczającego nas świata”. 

Ingarden, 1973, s. 29–30. 

1. WPROWADZENIE 

 

Wszelkie działania człowieka wywierające trwały wpływ na środowisko wymagają 

odpowiedzialności. Wyższe kwalifikacje, rosnący poziom zaspokojenia potrzeb, zarówno 

materialnych, jak i niematerialnych, obligują do większej odpowiedzialności decyzyjnej, gdyż 

konsekwencje obecnych działań będą w przyszłości odczuwały następne pokolenia. Dotyczy 

to wszelkich działań człowieka zarówno w środowisku lądowym, jak i wodnym. 

Bałtyk jest najmłodszym morzem na Ziemi i jednym z największych zbiorników wód sło-

nawych. Charakteryzuje je brak pływów oraz epikontynentalny charakter. Śródziemne poło-

żenie tego zbiornika wodnego zwiększa jego wrażliwość na zakłócenia. Dlatego zmiany za-

chodzące w jego środowisku zwykle są bardziej zauważalne niż w innych akwenach. Jest 

jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata, szczególnie wrażliwym na zanie-

czyszczenia ze względu na ograniczoną wymianę wód z Morzem Północnym. Jego zlewisko 

ma powierzchnię 1 721 233 km², cztery razy większą niż samo morze. 

W zlewisku Bałtyku żyje 85 mln osób, zamieszkujących rejony o wysokiej urbanizacji 

i silnym uprzemysłowieniu. Poza państwami należącymi do Unii Europejskiej (Polska, Niem-

cy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa) zlewisko Bałtyku obejmuje także Nor-

wegię, Rosję, Białoruś i Ukrainę. W państwach położonych w basenie Morza Bałtyckiego, 

należących do UE, w 2014 roku zamieszkiwało 146 mln osób, podobną liczbą osób charakte-

ryzowała się Rosja, jednakże w rejonie Bałtyku liczba ludności tego państwa była i jest zni-

koma. Dwie trzecie ludności (101 mln) mieszkało w państwach starej UE (Niemcy, Szwecja, 

Dania i Finlandia), jedna trzecia (44 mln) mieszkała w państwach nowej UE (Polska, Łitwa, 

Łotwa i Estonia). Dominowały dwa państwa – Niemcy z 81 mln ludności i Polska z 38 mln 

ludności. Każde z pozostałych państw liczyło w 2014 roku poniżej 10 mln obywateli. Zarów-

no intensywność wykorzystania wód Bałtyku, jak i intensywność gospodarowania w jego 

zlewisku należą do najwyższych na świecie, co może być i jest przyczyną występowania 

określonych zagrożeń o charakterze przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Wynika 

z tego potrzeba ograniczania i eliminacji zagrożeń, co implikuje konieczność działania zgod-

nie z wymogami idei lub, jak niektórzy autorzy uważają, paradygmatu zrównoważonego roz-

woju (Poskrobko 2013; Matysiak 2016). 

Termin „zrównoważony rozwój” (sustainable development) po raz pierwszy został wpro-

wadzony w 1980 roku przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) w opracowa-

niu World conservation strategy (1980). Zrównoważony rozwój to „[…] taki rozwój, który 

zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszenia możliwości zaspoko-
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jenia potrzeb przyszłych pokoleń” (Introduction World Conferences… 2005, s. 3). Koncepcja 

zrównoważonego rozwoju, zawierająca powyższą definicję, pojawiła się w 1987 roku w ra-

porcie Nasza wspólna przyszłość, znanym pod nazwą Raport Bruntland. 

Według FAO zrównoważony rozwój zapewnia „[…] zarządzanie i ochronę bazy zasobów 

przyrodniczych oraz orientację na zmiany technologiczne i instytucjonalne w taki sposób, 

żeby zapewnić osiągnięcie i ciągłe zaspokojenie potrzeb ludzkich dla obecnych i przyszłych 

pokoleń. Tak pojmowany zrównoważony rozwój chroni ziemię i wody, genetyczne zasoby 

roślin i zwierząt, nie degraduje środowiska, jest właściwy technologicznie, wykonalny eko-

nomicznie i społecznie akceptowany” (Sustainable development and natural… 1999, s. 2). Na 

konferencji w Rio de Janeiro w 1992 roku przyjęto fundamentalny dla zrównoważonego roz-

woju dokument programowy Agenda 21, a także Deklarację z Rio zawierającą 27 zasad dzia-

łania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach konferencji w Rio przyjęto także inne 

ważne dokumenty: Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej i Deklarację dotyczącą kierunku rozwo-

ju, ochrony i użytkowania lasów. Agenda 21 do tej pory stanowi ważny element prawa mię-

dzynarodowego. Znalazł on swoje odzwierciedlenie na szczeblach regionalnych. 

W przypadku Bałtyku takim dokumentem (programem był Bałtyk 21) jest Agenda 21 dla 

regionu Morza Bałtyckiego. Powstał on z inicjatywy premierów państw basenu Morza Bał-

tyckiego oraz Islandii i Norwegii w 1996 roku. Uwzględniał siedem sektorów: rolnictwo, 

energetykę, rybołówstwo, leśnictwo, przemysł, turystykę i transport (potem także szkolnic-

two). Obecnie Grupa Ekspercka ds. Zrównoważonego Rozwoju – Bałtyk 21 jest jednym 

z wielu organów pomocniczych Rady Państw Morza Bałtyckiego. W międzyczasie ewolucji 

podlegały cele zrównoważonego rozwoju. Zawarte w Agendzie 21 zostały rozszerzone o Mi-

lenijne Cele Zrównoważonego Rozwoju, które następnie w 2015 roku zostały zastąpione przez 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (www.an.org.pl) z perspektywą ich realizacji w 2030 roku. 

W 2004 roku nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 państw, w tym 4 położone nad 

Bałtykiem (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia). Dzięki temu Bałtyk i jego zlewisko w znacznej 

części znalazły się pod jurysdykcją państw będących członkami Unii Europejskiej. W przy-

padku rybołówstwa znaczna część Bałtyku (poza granicami morza terytorialnego – wyłączne 

strefy ekonomiczne) podlega wyłącznej jurysdykcji Unii Europejskiej, w pozostałej części 

(morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne) obowiązuje jurysdykcja państw członkows-

kich. W czterech państwach, które przystąpiły do UE w 2004 roku, już wcześniej zachodziły 

procesy dostosowawcze mające zapewnić im sprawne funkcjonowanie w ramach tej organi-

zacji międzynarodowej. Ułatwiały to różnorodne fundusze przedakcesyjne. Jednak dopiero 

1.05.2004 roku państwa te stały się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, z wynikają-

cymi z tego faktu pełnymi prawami i obowiązkami. Dlatego zwłaszcza we wspomnianych 

czterech państwach okres od 2004 roku to lata intensywnych przemian we wszystkich sferach 

ich funkcjonowania; szczególnie odnosiło się to do przeżywającego problemy rybołówstwa. 

Członkostwo w Unii Europejskiej oznaczało dla nich realizację wspólnych celów. Zrówno-

ważony rozwój i jego cele znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach unijnych, 

w szczególności w tzw. wspólnych politykach stanowiących ramy zrównoważonego funkcjo-

nowania poszczególnych sektorów na najbliższe lata. W UE branżowym odpowiednikiem 

zrównoważonego rozwoju w sektorze rybnym stało się pojęcie „zrównoważone rybołów-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ramowa_konwencja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych_w_sprawie_zmian_klimatu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci_biologicznej
http://www.an.org.pl/
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stwo” (to samo dotyczy rolnictwa, transportu, energetyki itp.). Rybołówstwo może stać się 

zrównoważone, mimo braku rozwoju, a nawet przeciwnie – wskutek zmniejszania skali jego 

funkcjonowania, poprzez dostosowanie jego rozmiaru i struktury do wielkości eksploatowa-

nych zasobów. W ramach Unii Europejskiej rybołówstwo, także na Bałtyku, stało się elemen-

tem zintegrowanej polityki morskiej, w której jest najbardziej marginalizującym się rodzajem 

działalności. 

Uzasadnieniem wyboru tematu monografii był fakt, że w 2004 roku nastąpiło rozszerzenie 

Unii Europejskiej. W państwach basenu Morza Bałtyckiego dokonały się zmiany, które prze-

biegały dwutorowo – inaczej w państwach starej Unii Europejskiej (Dania, Finlandia, Niemcy 

i Szwecja), które od lat funkcjonowały, opierając się na Wspólnej polityce rybołówstwa, ina-

czej w państwach nowej Unii Europejskiej (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska), które ze Wspólną 

polityką rybołówstwa łączyły wcześniej niemal wyłącznie fundusze przedakcesyjne. Analiza 

obejmuje okres 11 lat (2004–2014), ma charakter kompleksowy, dotyczy całego regionu, 

a także wszystkich należących do UE państw basenu Morza Bałtyckiego, uwzględnia specy-

fikę wynikającą z przytoczonego wyżej podziału. Dlatego też w pracy wykorzystano w więk-

szości literaturę w języku angielskim, najpopularniejszym z języków urzędowych UE, a także 

pozarządowych organizacji międzynarodowych, wspólnym na międzynarodowych wodach 

Bałtyku. 

Usystematyzowano uwarunkowania wpływające na stan rybołówstwa państw basenu Mo-

rza Bałtyckiego: prawne, przyrodnicze (środowiskowe i połowowe), techniczne, ekonomiczne 

i społeczne. 

Analiza powyższych uwarunkowań, w kontekście zrównoważonego rybołówstwa w pań-

stwach basenu Morza Bałtyckiego, stanowi przedmiot niniejszego opracowania. W wybra-

nych przypadkach analizę rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego poszerzono o Is-

landię i Norwegię. Są one członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego i poza Rosją jedynymi 

spoza państw będących członkami UE. Poza analizą prowadzoną w rozbiciu na poszczególne 

państwa uwzględniono także podział na dwie grupy – na państwa starej UE (Niemcy, Szwe-

cja, Dania i Finlandia) oraz nowej UE (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia). W miarę możliwości 

(dostępność danych statystycznych) uwzględniano także UE jako całość. 

Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie, drugi rozdział przedstawia źródła i metodykę 

badań. 

Rozdział trzeci obejmuje rozważania nad problematyką zrównoważonego rybołówstwa 

w basenie Morza Bałtyckiego w kontekście odpowiedzialności za eksploatację zasobów oży-

wionych. 

Rozdział czwarty stanowi unikatową analizę stanu rybołówstwa w okresie rozszerzania 

Unii Europejskiej, które miało miejsce w 2004 roku. Była to baza wyjściowa do dalszych 

rozważań, uwzględniająca wymogi wynikające z Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa. 

Rozdział piąty poświęcony został prawnym aspektom funkcjonowania rybołówstwa 

w państwach basenu Morza Bałtyckiego, co nabrało szczególnego znaczenia po rozszerzeniu 

Unii Europejskiej o kolejne państwa w 2004 roku (w tym cztery leżące nad Bałtykiem). 

Rozdziały szósty i siódmy obejmują przyrodnicze uwarunkowania rybołówstwa bałtyckie-

go. Dla większej przejrzystości wydzielono uwarunkowania przyrodnicze – środowiskowe 

i przyrodnicze – połowowe. W rozdziale szóstym podjęto próbę analizy zmian środowisko-
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wych zachodzących w Bałtyku w kontekście zachodzących zmian klimatu. W rozdziale 

siódmym, poświęconym połowom, wyodrębniono połowy komercyjne najważniejszych ga-

tunków ryb bałtyckich oraz inne połowy, w tym nabierające coraz większego znaczenia po-

łowy rekreacyjne (istotne z powodu skali i dynamiki wzrostu oraz niepełnego ich ujmowania 

w statystykach). Pogarszający się stan zasobów rybnych Morza Bałtyckiego wywiera istotny 

wpływ na wielkość i strukturę połowów. 

Rozdział ósmy (uwarunkowania techniczne) poświęcono najważniejszym środkom pracy 

w rybołówstwie, czyli flocie rybackiej. Omówiono zmiany ilościowe i strukturalne we flocie 

oraz jej wykorzystanie. 

W rozdziale dziewiątym (uwarunkowania ekonomiczne) przedstawiono szczegółową ana-

lizę ekonomiczną rybołówstwa basenu Morza Bałtyckiego oraz system sektorowego wsparcia 

finansowego. 

W rozdziale dziesiątym omówione zostały społeczne uwarunkowania rybołówstwa bałtyc-

kiego. W istocie są to społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, gdyż szczegółowo obejmują 

głównie problematykę zatrudnienia i płac, wiążącą się z wykorzystaniem siły roboczej w pro-

cesie produkcji. Jednakże w rozważaniach uwzględniono także kwestie demografii, konsump-

cji ryb i społeczności lokalnych (rybołówstwo przybrzeżne), dlatego w tytule rozdziału 

uwzględniono aspekt społeczny. 

Bałtyk stał się miejscem, w którym rozgrywają się konflikty o zróżnicowanym podłożu, co 

nie jest trudne przy tak dużej liczbie podmiotów uczestniczących w jego eksploatacji. Kon-

flikty zachodzą między rybołówstwem a innymi użytkownikami Bałtyku (inne rodzaje dzia-

łalności gospodarczej oraz ptaki i ssaki morskie); występują także konflikty wewnątrz rybo-

łówstwa (pomiędzy rybołówstwem przybrzeżnym, morskim i rekreacyjnym). Rozpowszech-

niony jest pogląd o szkodliwości połowów paszowych śledzia i szprota, co stało się źródłem 

konfliktu pomiędzy rybakami poławiającymi ryby z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne 

i drugą grupą rybaków poławiających na cele niekonsumpcyjne (mączka, oleje i pasza). Sta-

nowi to przedmiot rozważań zawartych w rozdziale 11. 

Autor uznał za najważniejsze uwarunkowania: przyrodnicze – połowowe oraz ekonomicz-

ne, dlatego zakres rozważań im poświecony jest najszerszy. Uzupełniający charakter mają 

prezentacja i analiza konfliktów w rybołówstwie, które mają wpływ na socjoekonomiczne 

aspekty jego funkcjonowania. 

Przedmiotem analizy Wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej jest polityka go-

spodarcza (ekonomiczna) w tym sektorze. Wspólna polityka rybołówstwa oraz polityki rybac-

kie państw członkowskich obejmują sferę realną rybołówstwa (materialna baza produkcji 

wraz z zasobami naturalnymi, ludnością i zmianami w jej strukturze oraz wytwarzanymi dob-

rami produkcyjnymi i konsumpcyjnymi) oraz sferę regulacyjną rybołówstwa (zbieranie 

i przetwarzanie informacji, kreowanie narzędzi regulowania i podejmowania decyzji). Do 

niedawna polityka gospodarcza była domeną podmiotów sfery regulacji, występujących 

w pozycji nadrzędnej w stosunku do podmiotów sfery realnej. Od pewnego czasu w ramach 

współzarządzania (coraz częściej problemy są rozwiązywane na szczeblu lokalnym) w kształ-

towaniu polityki gospodarczej uczestniczą jej wszyscy interesariusze, poczynając od ryba-

ków. Nie zmniejsza to roli UE czy poszczególnych państw w kształtowaniu polityki gospo-

darczej w objętym od lat kryzysem sektorze rybnym. 



 
11 

Gdyby sektor rybny musiał w pełni funkcjonować, opierając się na regułach gry rynkowej 

(bez wsparcia poszczególnych państw i UE), dawno przestałby istnieć w większości państw 

Unii Europejskiej. Stąd wynika istotne znaczenie polityki gospodarczej (ekonomicznej) sta-

nowiącej subdyscyplinę ekonomii. Polityka gospodarcza w sektorze rybnym Unii Europej-

skiej określana jest terminem wspólnej polityki rybołówstwa. 
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2. ŹRÓDŁA I METODYKA BADAŃ 
 

Przeprowadzono analizę krytyczną literatury uwzględniającej analizę porównawczą po-

szczególnych państw i grup państw z wykorzystaniem metod statystyki opisowej. Zbieranie 

i analiza danych statystycznych były prowadzone z uwzględnieniem ram prawnych, jakie 

tworzyły dyrektywy i rozporządzenia organów unijnych (Komisji, Rady i Parlamentu), oraz 

instrumentów finansowych związanych z prowadzoną wspólną polityką rybołówstwa. Nie 

wszystkie państwa członkowskie przestrzegały ww. aktów prawnych dotyczących zbierania 

i udostępniania danych. Statystyki dotyczące połowów, wykorzystania połowów czy floty 

rybackiej w przypadku np. Finlandii były i są dalekie od doskonałości, choć nie były tak złe 

jak w przypadku Grecji. 

Brak wiarygodnych i kompletnych statystyk utrudnia wykonywanie wiarygodnych analiz 

naukowych. Przy dokonywaniu ocen, opartych na metodzie analizy porównawczej i analizy 

krytycznej, często brak jednej wielkości w tabeli uniemożliwia wyciągnięcie właściwych 

wniosków, czego rezultat jest potem widoczny w postaci nie zawsze optymalnych decyzji 

politycznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i narodowym. Obniża to jakość realizacji po-

lityki gospodarczej w sektorze rybnym na obu szczeblach. Złe funkcjonowanie sektora rybne-

go ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, będącej systemem powiązanych i oddzia-

łujących na siebie elementów. Usprawnianie polityki rybołówstwa poprawia jakość funkcjo-

nowania gospodarki jako całości. 

W rozdziałach 5–8 dokonano analizy statystycznej wybranych aspektów funkcjonowania 

rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego. Porównywanie danych statystycznych utrud-

niały zmiany systemu pozyskiwania danych w rybołówstwie Unii Europejskiej, jakie miały 

miejsce 2008 roku, oraz niekompatybilność danych pochodzących z różnych agend UE (np. 

Eurostat i STECF), a także danych pochodzących z ICES czy z OECD albo z FAO. Do roku 

2008 obowiązywało Rozporządzenie Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. 

ustanawiające wspólnotowe ramy gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do prowa-

dzenia wspólnej polityki rybołówstwa, które definiowało zakres i charakter zbieranych przez 

państwa członkowskie i dostarczanych UE danych dotyczących zasobów rybnych, floty i jej 

aktywności oraz działań społecznych i ekonomicznych (Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1543/2000, pkt. 4 preambuły). 

Od 1 stycznia 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 

lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania 

nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa 

naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa. Szczególna rola w opracowywaniu 

danych dostarczanych do UE przypadła Komitetowi Naukowo-Technicznemu i Ekonomicz-

nemu ds. Rybołówstwa (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries – 

STECF). Dlatego dane pochodzące z tego źródła powinny być uznawane za najwiarygodniej-

sze. Chociaż np. tabela 30, w której wykorzystano dane STECF, przedstawia kilka rozbież-

ności. Na przykład w przypadku Niemiec liczba podanych dni połowowych była większa niż 

liczba dni w morzu, a zużycie paliwa na tonę wyładowywanej ryby na Łotwie było ponad 
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20-krotnie mniejsze niż w pozostałych państwach itd. Rozbieżności tego typu można spotkać 

więcej. 

Roczne raporty ekonomiczne STECF oraz raporty ICES stanowiły podstawowe źródło do 

opracowywanych w niniejszej publikacji tabel statystycznych (rozdziały 4–7). Rozporządze-

nie Rady (WE) nr 199/2008 rozszerzało zakres pozyskiwanych informacji, kładąc szczególny 

nacisk na ich naukowe wykorzystanie. Obowiązki państw członkowskich zawarto w Rozpo-

rządzeniu Komisji nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. Dzięki stworzeniu ram zbierania da-

nych (Data Collection Framework – DCF) statystyki stały się wiarygodniejsze i bogatsze, co 

znalazło swoje odzwierciedlenie w kilku tabelach. Dane statystyczne dotyczące Rosji są trud-

no dostępne i fragmentaryczne, dlatego nie mogła być ona uwzględniona we wszystkich tabe-

lach. 



3. PRZESŁANKI ZRÓWNOWA ŻONEGO RYBOŁÓWSTWA  
W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO 
3.1. Imperatyw odpowiedzialności w eksploatacji zasobów naturalnych 

 
Zasoby rybne mają charakter odnawialny, stanowią element kapitału naturalnego, którego 

eksploatacja powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny, ponieważ jego zmniej-
szenie może stanowić istotne ograniczenie rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyrazem tego 
są rosnące ceny surowców w okresie koniunktury, a spadające w trakcie dekoniunktury. 

„Kapitał naturalny to wszystkie komponenty i elementy środowiska przyrodniczego nie-
zbędne do biologicznego zachowania gatunku ludzkiego (istnienia i życia człowieka) oraz 
funkcjonowania ludzkiej cywilizacji (w tym gospodarki). Składa się z podstawowego i dodat-
kowego kapitału naturalnego. 

Podstawowy kapitał naturalny obejmuje zasoby niezbędne do zachowania życia ludzi, 
a w sensie biologicznym zachowania gatunku ludzkiego, których nie można zastąpić innymi. 
Nie można w tym celu użyć elementów kapitału antropogenicznego. Dodatkowy kapitał natu-
ralny obejmuje te komponenty i elementy środowiska przyrodniczego, które są wykorzysty-
wane i zużywane w procesach gospodarowania. Tworzą go zasoby odnawialne oraz nieodna-
wialne, dające się zastąpić czy uzupełnić kapitałem antropogenicznym. Możliwość zastąpie-
nia (substytucji) może być, w zależności od elementu tego kapitału, częściowa lub całkowita” 
(Czaja 2010, s. 41). 

Dodatkowy kapitał naturalny bywa nazywany też bogactwem przyrodniczym (Poskrobko 
2011). Jest wykorzystywany do podtrzymywania procesów życiowych na Ziemi, w tym życia 
i rozwoju ludzkości. Fiedor (2007) uważa, że zależy to głównie od stałości zasobu kapitału 
naturalnego, co oznacza „[...] zdolność przyrody do świadczenia usług (użytków) niezbęd-
nych dla zmieniających się w toku rozwoju historycznego materialnych i niematerialnych 
potrzeb społeczeństwa” (s. 5). Zasób ten nie powinien się fizycznie zmniejszać, nie powinno 
też następować pogorszenie jego jakości. 

Podstawowy kapitał naturalny charakteryzuje względna trwałość (trwałość w perspektywie 
czasowej wyznaczonej przez długość życia ludzkiego). Dodatkowy kapitał naturalny ma 
charakter nietrwały i zależy od wielkości eksploatacji jego zasobów. 

Zasoby odnawialne ożywione objęte są zasadą trwałości, co oznacza konieczność ich 
eksploatacji na poziomie zapewniającym odtwarzanie. Zasoby mogą być substytucyjne – 
z kapitałem antropogenicznym, będącym rezultatem świadomej działalności człowieka. Obie 
grupy obejmują: myśliwstwo i hodowlę zwierząt, zbieractwo i uprawę roślin, rybołówstwo 
i akwakulturę. Jeśli spojrzymy na problem ze środowiskowego punktu widzenia, mamy do 
czynienia z substytucją niesymetryczną w sektorze rybnym. Oznacza to, że np. zwiększenie 
produkcji akwakultury nie musi (choć może) wywoływać negatywnych skutków środowis-
kowych, natomiast wzrost połowów ryb dzikich może je wywołać, a często, po przekroczeniu 
pewnego poziomu eksploatacji, nawet musi je wywoływać. Zwiększenie produkcji akwakul-
tury napotyka najczęściej na bariery natury technicznej, których zwykle można uniknąć, 
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zwiększając jednak koszty produkcji. Wzrost połowów ryb dzikich może spowodować zakłó-
cenia w funkcjonowaniu łańcuchów pokarmowych, a w konsekwencji całych ekosystemów. 

Barierą w eksploatacji zasobów ożywionych powinien być maksymalny trwały przychód 
(w rybołówstwie – maksymalny zrównoważony połów) – por. Żylicz (2007). Próg opłacalności 
w eksploatacji zasobów ożywionych może zostać przesunięty, jeśli zostaną wprowadzone 
subsydia albo jeżeli nastąpi internalizacja kosztów zewnętrznych (Brocki 2012). Trzeba mieć 
świadomość, że ten przychód nigdy nie będzie stały ze względów rynkowych, a przede 
wszystkim ze względu na stan, w jakim znajdują się ekosystemy, i ze względu na specyfikę 
ich funkcjonowania. Dzikie zwierzęta (także ryby) często migrują na duże odległości ze 
względów żywieniowych i reprodukcyjnych, co zwiększa ryzyko związane z eksploatacją 
zasobów ożywionych. 

Ekonomiczna efektywność eksploatacji zasobów ożywionych zależy od relacji pomiędzy 
naturalną stopą odnawialności zasobów (w określonym akwenie) a stopą dyskontową i stopą 
procentową. Eksploatacja zasobów ożywionych obarczona jest większym ryzykiem niż inne 
rodzaje działalności, co wynika z niepewności dotyczącej ostatecznego rezultatu działania. 
W szczególności dotyczy to eksploatacji wspólnych zasobów, będących w gestii więcej niż 
jednego państwa. 

Dylemat wspólnego pastwiska jest klasyczną ilustracją użytkowania wspólnych zasobów. 
Każdy pasterz starał się utrzymać jak najwięcej krów. Układ taki trwał przez całe wieki, gdyż 
choroby, wojny, kłusownictwo itp. nieszczęścia pozwalały utrzymać liczbę ludzi i zwierząt na 
poziomie poniżej granic wydajności pastwiska. Ale przyszedł czas, w którym pasterze doda-
wać zaczęli po kolejnym zwierzęciu do wspólnego pastwiska z powodu chęci zwiększenia 
własnych korzyści. Dodanie kolejnego zwierzęcia zwiększało liczbę zwierząt, zwiększając też 
konkurencję na pastwisku, co powodowało zmniejszenie wydajności pastwiska przypadające-
go na jedno zwierzę (Varian 1997). Zmniejszała się użyteczność każdego korzystającego 
z pastwiska. Żeby odbudować utracone korzyści, pasterze dodawać zaczęli kolejne zwierzęta, 
powodując degradację pastwiska, niezależnie od społecznych kosztów wprowadzania nowych 
krów na pastwisko. W rybołówstwie morskim stan taki określa się pojęciem „przełowienie”. 
Towarzyszy mu zwykle nadmiar nakładu połowowego, czyli zbyt duża flota łowcza. Po-
wszechny jest pogląd, że flota rybacka jest obecnie 2-krotnie za duża w stosunku do wielkości 
eksploatowanych zasobów, co oznacza, że zmniejszenie liczby statków rybackich może 
wpłynąć na poprawę efektywności ekonomicznej światowego rybołówstwa (Brocki 2012). 

Użytkowanie wspólnych zasobów analizował Hardin (1968). Uważał on, że wzrost liczby 
ludności wymusił ograniczenia we wspólnym użytkowaniu dóbr, takich jak środowisko, ze 
względu na jego przeeksploatowanie i zanieczyszczenie. Prywatyzowanie pastwiska poprzez 
jego podział, podobnie jak prywatyzowanie lasów, nie dało oczekiwanych efektów (w przy-
padku lasów ze względu na dodatnie efekty zewnętrzne w postaci korzyści ekologicznych 
wynikających z opóźnienia wyrębu) – Żylicz (2007). Prywatyzacja mórz i oceanów stałaby 
w kolizji z prawem międzynarodowym i kolidowałaby z innymi, niż rybołówstwo, formami 
korzystania z przestrzeni wodnej (Konwencja o prawie morza 1983). Nie można liczyć na 
moralność użytkowników wspólnych dóbr, gdyż – jak zauważa Fletcher (cyt. za: Hardin 
1968, s. 1245) – ,,[...] moralność danego czynu jest funkcją systemu w czasie, w którym ten 
czyn się dokonuje”. W rybołówstwie morskim doskonałą ilustracją poziomu moralności są 
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połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane (IUU fishing), których rozmiar na Bał-
tyku po 2004 roku się zmniejsza. 

Zmiany moralności wymagają zmian w systemach oraz ich funkcjonowaniu, a także 
wzrostu odpowiedzialności. Mają one charakter zmian rozciągniętych w czasie. Stąd wynika-
ły obawy Fletchera – w kontekście dokonującego się wzrostu ludności świata, zdominowa-
nego przez egoizm oparty na zasadzie dog eat dog. Dylemat wspólnego pastwiska odzwier-
ciedla także sytuację panującą w światowym rybołówstwie morskim, w którym nawet przy 
limitowaniu dostępu do zasobów na większości akwenów ich eksploatacja odbywa się według 
systemu olimpijskiego – kto pierwszy, ten lepszy. Zmniejszanie oraz eliminacja przełowienia 
w przypadku ekosystemów morskich wywołuje podobny efekt jak opóźnienie wyrębu lasów – 
korzyści ekologiczne w postaci bogatszej sieci troficznej, gdyż miejsce przełowionych cen-
nych gatunków ryb zajmują zwykle mniej cenne ryby, często nieendemiczne. Towarzyszą 
temu połowy realizowane niezgodnie z prawem międzynarodowym i z prawem poszczegól-
nych państw będących właścicielami wyłącznych stref ekonomicznych. Jak widać, nie wszy-
scy użytkownicy zasobów postępują w sposób odpowiedzialny, co z pewnością stanowi istotę 
dylematu wspólnego pastwiska. Próby prywatyzacji dostępu do zasobów rybnych nie przy-
niosły dotychczas odpowiednich efektów. Bałtyk ze względu na swój epikontynentalny cha-
rakter stanowi doskonały przykład morskiego, ograniczonego terytorialnie, wspólnego pa-
stwiska, znajdującego się w rękach określonej liczby dysponentów decydujących o poziomie 
i sposobach eksploatacji zasobów rybnych. 

Rybacy jako reprezentanci interesariuszy eksploatacji zasobów morskich stanowią zbioro-
wy podmiot społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (świadomej, narzuconej i wymu-
szonej), co ułatwia im coraz większa wiedza o eksploatowanych zasobach. Rozwój techniki 
i informatyki oraz postęp w nauce zapewniają dostęp do coraz lepszej wiedzy na temat funk-
cjonowania ekosystemów morskich. Niektóre działania dotyczące rybołówstwa, które podej-
mowane są w skali globalnej i lokalnej, mogą mieć charakter wymuszony, pod warunkiem że 
nie będą sprzyjać pogłębianiu biedy w lokalnych społecznościach rybackich. Generalnie dzia-
łania te są podejmowane w sposób dobrowolny, a naciski będą miały miejsce w państwach 
zwiększającego się dobrobytu, których liczba będzie rosła w miarę rozwoju społeczno-
-gospodarczego, objawiającego się poprawą jakości życia, gdzie zaistnieją alternatywne for-
my uzyskiwania dochodów. Państwa, dopuszczając rybaków do współzarządzania zasobami 
rybnymi, kształtując świadomość producentów i konsumentów, w ewolucyjny sposób realizu-
ją cele odpowiedzialnego rybołówstwa. Jednocześnie na państwie ciąży obowiązek uczestni-
czenia w pracach międzynarodowych organizacji kształtujących politykę w sektorze rybołów-
stwa, obowiązek współdziałania z innymi uczestnikami eksploatacji wspólnych zasobów oraz 
z podmiotami, których działalność koliduje z eksploatacją zasobów rybnych. 

 
 
3.2. Zrównoważone rybołówstwo i zrównoważony rozwój 

 
„Rybołówstwo, łącznie z akwakulturą, dostarcza pożywienia, zatrudnienia, rekreacji, jest 

źródłem handlu i dobrobytu ekonomicznego dla ludzi na całym świecie, dla obecnych i przy-
szłych pokoleń, i dlatego powinno być prowadzone w sposób odpowiedzialny” (Kodeks od-
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powiedzialnego… 1995, s. 6). Zrównoważone funkcjonowanie całego sektora rybnego 
(umownie nazywanego rybołówstwem) jest nazywane odpowiedzialnym rybołówstwem, co 
znalazło swój wyraz w dokumencie  opublikowanym przez FAO w 1995 roku pt. Kodeks od-
powiedzialnego rybołówstwa. Według definicji FAO ,,[...] koncepcja odpowiedzialnego rybo-
łówstwa zawiera zrównoważone wykorzystanie zasobów rybnych w harmonii ze środowi-
skiem; praktyki połowowe i akwakultura nie powinny szkodzić ekosystemom, zasobom oraz 
ich jakości, tworzenie wartości dodanej w procesie przetwórstwa powinno spełniać wymaga-
nia sanitarne, prowadzenie działalności handlowej powinno zapewnić konsumentom dostęp 
do produktów dobrej jakości” (Fisheries glosary 2005, s. 1). 

Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa (1995) przewiduje istnienie odpowiedzialności: 
– w odniesieniu do środowiska, 
– wobec przemysłu produkującego ryby i przetwory rybne, 
– wobec konsumentów (Responsible fish utilization… 1998). 

Dokumenty dotyczące problematyki odpowiedzialnego rybołówstwa w dużym stopniu ma-
ją wspólne pozytywne treści i jedną wadę, najważniejsze z nich mają charakter fakultatywny, 
odwołujący się do moralności podmiotów eksploatacji zasobów rybnych. Obligatoryjny cha-
rakter tych dokumentów zapewniłby eliminację przełowienia, gwarantując poprawę stanu 
światowych zasobów rybnych. Wynikałyby jednak z niego zakazy i nakazy, które mogłyby 
się spotkać z niechęcią rybaków, szczególnie w rejonach silnie uzależnionych od rybołów-
stwa, znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej. A takie rejony występują także obec-
nie w państwach „starej UE”, nie tylko w państwach rozwijających się. 

W dążeniach do zwiększenia odpowiedzialności w rybołówstwie podstawą sukcesu jest 
wola polityczna państw będących podmiotami eksploatacji zasobów rybnych, poparta umie-
jętnościami oraz możliwościami rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. 
Nie można tych problemów rozwiązywać na szczeblu globalnym czy na szczeblu Unii Euro-
pejskiej, ale wyłącznie na szczeblu regionalnym, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, 
z udziałem społeczności rybackich. Natomiast wzorce działania mogą mieć charakter uniwer-
salny w skali całego globu. 

,,Działanie publiczne nie może być utożsamiane tylko z państwem. Zawiera się w nim nie 
tylko to, co robi państwo dla społeczeństwa, ale również to, co społeczeństwo robi dla siebie” 
(Dreeze 1991, s. 28). Zauważyła to też Ostrom (1990). Analizując studia przypadków eksplo-
atacji wspólnych zasobów (także rybnych) z całego świata, dostrzegła, że rozwiązanie przed-
stawionych wyżej problemów tkwi w samoorganizacji, powstawaniu lokalnych prężnych or-
ganizacji skupiających interesariuszy. Ponieważ lokalne instytucje nie zawsze mogą działać 
w interesie ogółu, Ostrom (1990) sformułowała osiem zasad, jakich powinny przestrzegać te 
instytucje; „są to: 
– jasno określone granice (skuteczne wyłączenie zewnętrznych nieuprawnionych podmiotów); 
– zasady dotyczące podziału i eksploatacji wspólnych zasobów, które powinny być dostoso-

wane do lokalnych warunków; 
– zbiorowy wybór rozwiązań, które pozwalają na najlepszy podział zasobów pomiędzy 

uczestników procesów decyzyjnych; 
– odpowiedni nadzór, który jest elementem procedur kontroli i karania; 
– sankcje dla uczestników naruszających ustalenia wspólnotowe; 
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– prosty i łatwy do stosowania mechanizm rozwiązywania konfliktów; 
– uznanie prawa do samostanowienia wspólnoty przez władze wyższego szczebla; 
– w przypadku większych wspólnych zasobów multilateralna współpraca z innymi wspólno-

tami i organizacjami samorządowymi” (s. 90). 
Z powyższych rozważań wynika, że nie własność prywatna czy państwowa, ale wszech-

stronna współpraca wszystkich interesariuszy wspólnych zasobów, a także pomiędzy interesa-
riuszami różnych zasobów i samorządami jest czynnikiem decydującym o ich racjonalnym 
wykorzystaniu. Oczywiście, przy założeniu, że postępują oni w sposób odpowiedzialny. Przy 
czym im większe jest zagrożenie i im większa jest świadomość, dzięki dostępowi do wiary-
godnej i pełnej informacji, tym bardziej ludzie powinni postępować odpowiedzialnie. Warto 
dodać, że relatywnie wyższy poziom zaspokojenia potrzeb ludzkich sprzyja wzrostowi świa-
domości, dostępowi do informacji i odpowiedzialności. Nie bez powodu stan ten jest dostrze-
gany najczęściej w sytuacji wysokiego zagrożenia środowiska w państwach rozwiniętych. 

Ostrom (1990) przestrzega przed szczegółowym rozwiązywaniem problemów wspólnych 
zasobów na szczeblu rządu ogólnoświatowego. Na szczeblu tym powinny być wypracowy-
wane reguły i ramy działania. Złożoność i różnorodność problemów wymaga podejmowania 
decyzji jak najbliżej miejsca ich powstawania oraz uwzględnienia interesów wszystkich inte-
resariuszy, tym bardziej że dostęp do zasobów wielokrotnie był źródłem konfliktów zbroj-
nych i wojen. 

W Unii Europejskiej od lat funkcjonuje wspomagający rozwiązywanie tego typu proble-
mów system wsparcia finansowego, którego skuteczność wciąż jest jednak niezadowalająca. 
W biednych krajach pozaunijnych, niedysponujących tak dużymi środkami finansowymi na 
wsparcie odpowiedzialnego rybołówstwa, z pewnością przymus prawny, regulujący i ograni-
czający funkcjonowanie rybołówstwa, spowodowałby perturbacje społeczno-gospodarcze. 
Uwarunkowania w podejmowaniu decyzji politycznych przedstawia ryc. 1. 

 
Ryc. 1. Kluczowa rola polityki w eksploatacji zasobów 

 
Wzrost poziomu społeczno-gospodarczego, rozwój nauki, poziom wiedzy oraz odpowie-

dzialność za przyszłe skutki obecnych działań, decydują w sposób interaktywny o sile nacisku 
poszczególnych elementów schematu oraz wpływają na decyzje polityczne oraz na jakość 
tych decyzji. Czynnik ludzki, przedstawiony na powyższym schemacie, to aktywna część 
społeczeństwa zaangażowana w proces eksploatacji zasobów oraz konsumenci. Polityka 
w sektorze rybołówstwa musi uwzględniać polityki społeczno-gospodarcze poszczególnych 
państw i grup państw, wspólnie eksploatujących zasoby rybne. 

Doskonalone są systemy informacji, wprowadza się morskie obszary chronione, MCS 
(monitoring, kontrolę i nadzór), ekoetykietowanie, zintegrowane zarządzanie strefą brzegową, 
rozwija się akwakulturę, usprawniane są przetwórstwo i handel w kierunku większej przejrzy-
stości, wprowadzane są indywidualne transferowalne kwoty połowowe (ITQ) i ekosystemowe 
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podejście do zarządzania rybołówstwem. Wadą jest zaś brak wspólnej woli politycznej 
wszystkich podmiotów uczestniczących w eksploatacji mórz i oceanów. Powoli poprawia się 
sytuacja na wybranych akwenach, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Obecny układ poli-
tyczno-prawny Bałtyku (ponad 90% powierzchni znajduje się pod jurysdykcją unijną i państw 
członkowskich) pozwala na wzrost skuteczności działań w tym zakresie. Stan ten jednak 
wciąż odbiega od pożądanego ideału. Dużo zależy także od czynników spoza sektora rybne-
go, mających m.in. wpływ na zanieczyszczenie mórz i oceanów oraz na globalne ocieplenie. 
W przypadku Bałtyku fundamentalne znaczenie dla stanu zasobów rybnych mają wlewy na-
tlenionych słonych wód z Morza Północnego. Jednak przeszkodą w poprawie sytuacji rybo-
łówstwa bałtyckiego są trudne do wyjaśnienia zmiany w łańcuchu troficznym Bałtyku. 

Wszelkie działania, w trakcie których jest wykorzystywane środowisko naturalne, powinny 
odbywać się z łącznym uwzględnieniem: 
– podejścia zapobiegliwego, 
– podejścia ekosystemowego. 

„Państwa powinny kierować się zapobiegliwością w podejściu do ochrony, zarządzania 
i eksploatacji żywych zasobów wodnych w celu ochrony tych zasobów i środowiska wodne-
go. Brak odpowiedniej informacji naukowej nie powinien być argumentem dla odkładania lub 
zaniechania podjęcia środków ochrony i zarządzania” (Kodeks odpowiedzialnego… 1995, 
s. 12). ICES interpretuje zapobiegliwe podejście: jeśli informacje są ograniczone lub niepew-
ne, to doradztwo służące zarządzaniu zasobami powinno mieć konserwatywny charakter, 
z uwzględnieniem możliwego oddziaływania na ekosystemy (1.2 advice basis ICES… 2015, 
s. 3). 

Zarządzanie ekosystemowe oznacza raczej ekosystemowe podejście, tzn. kompleksowe 
spojrzenie na ekosystemy, oraz uwzględnienie wzajemnych interakcji pomiędzy wszystkimi 
komponentami ekosystemów. Prowadząc jakąkolwiek działalność w ekosystemach, człowiek 
powinien uwzględniać interakcje w nich zachodzące, a także inne rodzaje działalności gospo-
darczej w nich prowadzone. 

Pojęcie zarządzania ekosystemowego zakłada możliwość kontroli i zarządzania całym 
ekosystemem. Ponieważ człowiek nie ma możliwości oddziaływania na takie zjawiska, jak 
prądy morskie, oraz na całą masę żywych organizmów, w przypadku ekosystemów należy 
stosować termin ,,zarządzanie na bazie ekosystemów” lub termin ,,ekosystemowe podejście 
do zarządzania” (Konwencja o różnorodności… 2002, s. 1). Terminy te zakładają możliwość 
ingerencji człowieka i obejmują zarządzanie ludzką aktywnością w ekosystemach. Przyjęcie 
podejścia opartego na ekosystemie oznacza również, że podejmując decyzje w sprawie zarzą-
dzania, należy rozważyć wpływ innej działalności człowieka, takiej jak niszczenie siedlisk, 
wywoływanie zmian klimatycznych i zanieczyszczanie środowiska (Garcia 2003). Podejście 
ekosystemowe powinno harmonizować pozyskiwanie dóbr i usług, które są pozyskiwane dla 
społeczeństwa z zasobów naturalnych, z poszanowaniem różnorodności i integralności natu-
ralnych żywych systemów, a także potrzeb przyszłych pokoleń. Ze wszystkich rodzajów dzia-
łalności prowadzonych na obszarach morskich rybołówstwo jest prawdopodobnie najbardziej 
bezpośrednio zależne od zdrowia morskich ekosystemów. Dlatego właśnie rybołówstwo mo-
że zyskać najwięcej, jeśli przyjmie się podejście ekosystemowe w zarządzaniu eksploatacją 
mórz i oceanów. 
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Najważniejszym elementem odpowiedzialnego rybołówstwa jest zrównoważona, prowa-
dzona w odpowiedzialny sposób, działalność połowowa. Tymczasem działalność ta jest pro-
wadzona w sposób rozproszony, najtrudniejszy do kontroli i daleko od portów wyładunku. 
Prowadzona we właściwy, odpowiedzialny, sposób stwarza warunki do odpowiedzialnej dzia-
łalności popołowowej (Global Biodiversity Assessment… 1995). Złowiona nielegalnie ryba 
zwykle trafia na czarny rynek albo zostaje zalegalizowana w sposób odbiegający od ogólnie 
przyjętych norm prawa. Zrównoważone funkcjonowanie wszystkich składników gospodarki 
rybnej pozwala na osiągnięcie stanu, który można nazwać odpowiedzialnym rybołówstwem. 

Zrównoważone połowy (sustainable fishing) według słownika FAO to: 
a) działalność rybacka, która nie powoduje i nie prowadzi do niepożądanych zmian w biolo-

gicznej i ekonomicznej produktywności, biologicznej różnorodności lub w strukturze eko-
systemu i funkcjonowaniu z jednego pokolenia do drugiego; 

b) połowy ryb, które są zrównoważone, gdy są prowadzone przez długi okres na akceptowal-
nym poziomie biologicznej i ekonomicznej produktywności, nie przyczyniając się do eko-
logicznych zmian wykluczających przyszłym pokoleniom możliwość wyboru (FAO term 
portal 2017, s. 1). 
Ryby i owoce morza, pozyskiwane w sposób zrównoważony, są łowione i hodowane 

w sposób, który nie zagraża dzikim gatunkom lub środowisku, w którym żyją. Oznacza to, że 
zasoby rybne nie są nadmiernie eksploatowane, a ich eksploatacja nie przynosi szkód ekosys-
temom. Zrównoważone rybołówstwo jest bardzo ważne dla długoterminowego dobrobytu 
oraz rentowności sektorów i społeczności, które opierają się na rybołówstwie zarówno w Eu-
ropie, jak i na całym świecie (Nierozłączni, jedz, kupuj… 2016). 

Jednoznaczna definicja zrównoważonego rybołówstwa nie istnieje. Jej wymogi uwzględ-
nione w powyższych definicjach są spełnione gdy rybołówstwo jest pojmowane wąsko jako 
działalność połowowa albo szeroko – jako sektor; wymogi te spełnia przytoczona wyżej defi-
nicja odpowiedzialnego rybołówstwa. Odpowiedzialne rybołówstwo spełnia wymóg zrówno-
ważenia, a zrównoważone rybołówstwo musi być prowadzone w sposób odpowiedzialny. 
Powyższe definicje zawierają aspekty: środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, 
a uwzględniając specyfikę sektora rybnego, nawiązują do popularnej definicji zrównoważo-
nego rozwoju, przedstawionej w raporcie Komisji Brundtland (Nasza wspólna przyszłość, 
1987), a także do dokumentów II Konferencji Narodów Zjednoczonych z Rio z 1992 roku 
i z lat następnych (Introduction World Conferences, 2005). Uwarunkowania zrównoważone-
go rozwoju, z uwzględnieniem zrównoważonego rybołówstwa, przedstawia ryc. 2. 

Nadrzędny jest fragment rzeczywistości, ta część przyrody, na której oddziaływania czło-
wiek nie ma wpływu na obecnym etapie rozwoju. Ona wywiera największy wpływ na to, co 
się dzieje na Ziemi. Środowisko, społeczeństwo i ekonomia stanowią pierwszy poziom od-
działywań. Polityka, interesariusze i nauka stanowią drugi poziom oddziaływań. Pomiędzy 
pierwszym a drugim poziomem oddziaływań zachodzą interakcje. Najważniejszą siłą spraw-
czą zrównoważonego rozwoju jest lub powinna być polityka, gdyż na obecnym etapie pro-
blemów rybołówstwa nie rozwiąże się wyłącznie za pomocą mechanizmów gospodarki ryn-
kowej. Organizacje pozarządowe, samorządy, wolontariat i inne przejawy społeczeństwa 
obywatelskiego stanowią siły wspomagające politykę lub funkcjonujące równolegle, nieza-
leżnie od polityki. 
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Ryc. 2. Zrównoważone rybołówstwo na tle uwarunkowań zrównoważonego rozwoju 

 
Wśród sektorowych składników zrównoważonego rozwoju znajduje się m.in. zrównowa-

żone rybołówstwo. Można wyodrębnić obszary na potrzeby analizy zrównoważonego rozwo-
ju. Takim obszarem jest region Morza Bałtyckiego, obejmujący zlewisko Bałtyku. Stanowi on 
kontekst dalszych rozważań na temat działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa na Bał-
tyku, reprezentującego jedno z wielu mórz regionalnych, ale będącego morzem wyjątkowym 
ze względu na jego epikontynentalny charakter. 

Zrównoważone rybołówstwo, nie tylko na Bałtyku, nie może być postrzegane w sposób 
dogmatyczny jako konstrukcja teoretyczna stanowiąca byt idealny, oderwany od otaczającej 
go rzeczywistości. Tym bardziej, że stan zasobów rybnych zależy nie tylko od woli i działań 
człowieka – dużo zależy od sił natury – wtedy ma on obiektywny dynamiczny charakter. Dla-
tego pojęcie „zrównoważone rybołówstwo” można i powinno się traktować jako skrót my-
ślowy oznaczający działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa, procesu bez wyznaczo-
nej cezury czasowej, inicjowanego przez ośrodki decyzyjne wyznaczające priorytety wynika-
jące z obecnego i pożądanego stanu rybołówstwa w regionie. 

 
 

3.3. Wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej – 
dążenia do zrównoważonego rybołówstwa 

 
Wspólne polityki sektorowe Unii Europejskiej mają na celu ustanowienie jednakowych 

warunków i wspólnych zasad gry dla sektorów rynkowych oraz zasad interwencji państwo-
wych. Celem Unii Europejskiej jest wprowadzenie wspólnych polityk we wszystkich sekto-
rach. Niektóre wspólne polityki sektorowe, takie jak polityka konkurencji czy polityka rolna, 
istnieją od początku Wspólnoty Europejskiej. Inne, takie jak polityka w zakresie ochrony śro-
dowiska czy polityka spójności, rozwijają się w miarę jak się zostaje dostrzeżona potrzeba 
i korzyści ze współpracy międzynarodowej oraz uwidaczniają się różnice między państwami 
w procesach rozszerzania Unii Europejskiej. 
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Wspólna polityka rybołówstwa (CFP) jest instrumentem Unii Europejskiej, który służy do 
zarządzania rybołówstwem i akwakulturą, jest zbiorem zasad dotyczących zarządzania euro-
pejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych. Biorąc pod uwagę współczesne kry-
teria, utworzono ją, aby prowadzić zrównoważoną gospodarkę w zakresie zasobów rybnych 
oraz spełnienia wymogów, które zawarte są w podstawowych umowach Unii Europejskiej. 
Ma charakter dynamiczny i podlega ciągłej ewolucji. 

Początki wspólnej polityki rybołówstwa przypadają na rok 1957, w którym w art. 38 Trak-
tatów rzymskich, ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zapisano, że: 
„Wspólny rynek obejmuje także rolnictwo i handel produktami rolnymi. Przez produkty rolne 
należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również 
produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produk-
tami” (Traktaty rzymskie… 2016, s. 15). Po zmianie traktatu o EWG (Bruksela, 1965 r.) po-
stanowienia te w niezmienionej postaci zapisano w art. 32 Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską (TWE). Następne artykuły w tytule II TWE także dotyczą rolnictwa i rybo-
łówstwa. 

Cele wspólnej polityki rolnej (CAP) zawarte w art. 33 są także celami polityki rybołów-
stwa; są to: wzrost wydajności, zapewnienie odpowiedniego poziomu osobom zaangażowa-
nym w rybołówstwo, stabilizacja rynku, gwarancje rozsądnych cen i bezpieczeństwa konsu-
mentów. Kolejne artykuły poświęcono organizacji wspólnego rynku, konkurencji, badaniom, 
kształceniu zawodowemu i upowszechnianiu wiedzy (Przyborowska 2004). Wzrost konku-
rencyjnego importu ryb i produktów rybnych do krajów Wspólnoty oraz planowane rozsze-
rzenie jej o państwa posiadające duże floty rybackie (Wielka Brytania, Irlandia, Dania i Nor-
wegia) spowodowały wzrost zainteresowania rybołówstwem. 

W 1967 roku opublikowano komunikat Podstawowe zasady wspólnej polityki rybołówstwa 
przedstawiający konieczność i możliwości rozwiązania problemów społecznych, struktural-
nych i handlowych w sektorze rybołówstwa.  

W 1970 roku opracowano zasady wsparcia rynkowego i strukturalnego w rybołówstwie 
Wspólnoty, które zostały zmodyfikowane w 1976 roku, w którym z Dyrekcji Generalnej 
(DG) Rolnictwo wyodrębniono DG Rybołówstwo (od 2004 roku jest to Dyrekcja Generalna 
Rybołówstwo i Gospodarka Morska). 

W 1973 roku do Wspólnoty przystąpiły Wielka Brytania, Irlandia i Dania (Niemcy są 
członkami – założycielami). W tym okresie pojawiły się problemy z wyodrębnianiem przez 
poszczególne państwa wyłącznych stref ekonomicznych, co miało także wpływ na współpra-
cę w zakresie rybołówstwa między sąsiadującymi ze sobą państwami Wspólnoty. 

Ukoronowaniem tego procesu było uchwalenie w 1982 roku konwencji Narodów Zjedno-
czonych o prawie morza. Dostrzeżono także, że różnice między rolnictwem a rybołówstwem 
zaczynają narastać w miarę postępu technicznego i rozwoju nauki; z tego względu zaczęto 
tworzyć regulacje specyficzne dla rybołówstwa, których rezultatem było powstanie w 1983 
roku wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb.). Obejmuje ona zobowiązania dotyczące wy-
łącznych stref ekonomicznych, koncepcję względnej stabilności i ochronne środki gospoda-
rowania zasobami oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach i kwotach. Po roku 1983 
konieczne było również dostosowanie wspólnej polityki rybołówstwa w związku z wycofa-
niem się ze Wspólnoty Grenlandii (w 1985 r.), przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii (w 1986 r.) 
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oraz w związku ze zjednoczeniem Niemiec (w 1990 r.). Te trzy wydarzenia miały wpływ na 
rozmiar i strukturę floty wspólnotowej oraz na jej możliwości połowowe. 

Dokonany w 1991 roku przegląd wspólnej polityki rybołówstwa ujawnił, że flota jest za 
duża, a eksploatacja łowisk zbyt intensywna (przeinwestowanie sektora i przełowienie zaso-
bów rybnych), co przesądziło o konieczności zmian WPRyb. Subsydiowanie rybołówstwa 
oraz postęp techniczny spowodowały, że mimo redukcji floty jej potencjał połowowy wzra-
stał. 

W ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa, która miała obowiązywać do 2002 roku, 
podjęto próbę naprawy sytuacji, która odznaczała się poważnym zachwianiem równowagi 
między wielkością floty a możliwościami połowowymi wynikającymi ze stanu zasobów ryb-
nych. Planowano ograniczenie liczebności floty wspólnotowej i złagodzenie skutków spo-
łecznych przełowienia poprzez zastosowanie środków strukturalnych. W celu przywrócenia 
i utrzymania równowagi między dostępnymi zasobami a działalnością połowową w Rozpo-
rządzeniu Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, ustanawiającym szczegółowe 
zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa 
wprowadzono pojęcie „nakłady połowowe”. Zgodnie z rozporządzeniem dostęp do zasobów 
miał regulować skuteczny system licencji. 

W 1992 roku powstała Unia Europejska. W 1993 utworzono finansowy instrument orien-
tacji rybołówstwa (FIFG), który był jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za-
stępującym wiele wcześniejszych instrumentów strukturalnych (funkcjonował on do 2006 
roku). FIFG miał przyczyniać się przede wszystkim do osiągania celów wspólnej polityki 
rybołówstwa, kładąc fundament pod restrukturyzację sektora, a także wzmacniając gospodar-
czą i społeczną spójność w ramach Unii Europejskiej poprzez wspieranie rozwoju obszarów, 
na których rybołówstwo stanowi główny rodzaj działalności ekonomicznej. W 1994 roku do 
Unii Europejskiej przystąpiły Szwecja i Finlandia. 

Główne obszary wspólnej polityki rybołówstwa ukształtowały się w tym okresie, obejmując: 
1) zarządzanie i ochronę żywych zasobów morskich; 
2) politykę strukturalną; 
3) wspólną organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury; 
4) politykę zewnętrzną wobec krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Przegląd z 2002 roku przyczynił się do kolejnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa, 
obowiązującej od 1 stycznia 2003 roku, przed rozszerzeniem Unii Europejskiej, która w 2004 
roku powiększyła się o kolejne państwa basenu Morza Bałtyckiego (Polskę, Litwę, Łotwę 
i Estonię). Strategia lizbońska i Strategia göteborska wywarły wpływ na założenia nowej 
WPRyb. przez położenie szczególnego nacisku na kwestie środowiskowe. Głównym celem 
reformy z 2002 r. stało się zapewnienie zrównoważonej przyszłości sektora gospodarki rybnej 
poprzez zagwarantowanie rybakom źródła dochodu i stabilnych miejsc pracy oraz utrzymanie 
dostaw dla konsumentów, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważenia ekosystemów 
morskich. 

Cele te były tożsame z definicją odpowiedzialnego rybołówstwa, zawartą w Kodeksie od-
powiedzialnego rybołówstwa, opracowanym przez FAO. Długookresowe podejście do zarzą-
dzania rybołówstwem wymagało wprowadzenia wieloletnich planów odbudowy zasobów 
rybnych oraz gospodarowania zagrożonymi zasobami rybnymi. Założono zwiększenie selek-
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tywności narzędzi połowowych w celu ograniczenia przyłowu i odrzutów. Ze względu na 
występowanie na obszarach UE dużego zróżnicowania gatunkowego ryb wprowadzono za-
rządzanie w ramach poszczególnych rodzajów rybołówstwa zamiast zarządzania pojedyn-
czymi gatunkami. Wyeliminowano wsparcie, którego skutkiem mógł być wzrost mocy poło-
wowej jednostek, skupiono się na wsparciu na rzecz bezpieczeństwa, poprawy warunków 
pracy, poprawy jakości produktów, a także na wprowadzaniu satelitarnego systemu monito-
rowania statków (VMS) i zwiększaniu selektywności połowów. Zwiększono zakres korzysta-
nia z doradztwa naukowego takich instytucji, jak Międzynarodowa Rada Badań Morza 
(ICES) i Komitet Naukowo Ekonomiczno-Techniczny ds. Rybołówstwa (STECF). 

W 2005 roku utworzono Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA), której za-
daniem jest koordynacja działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów w państwach człon-
kowskich, a także nadzór nad skutecznym i jednolitym stosowaniem zasad WPRyb. wszędzie, 
gdzie prowadzą działalność statki unijne. Utworzono regionalne komitety doradcze (RAC), 
które zajmują się kolektywnym podejmowaniem decyzji dotyczących rybołówstwa w po-
szczególnych regionach. W ich skład wchodzą następujący interesariusze: rybacy, naukowcy, 
przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, przedstawiciele organizacji konsumenckich 
i ochrony środowiska, przedstawiciele innych sektorów gospodarki, których działalność ma 
wspólne płaszczyzny z rybołówstwem. Naukowcy w coraz szerszym zakresie zaczęli korzy-
stać z doświadczeń rybaków. 

W 2007 roku FIFG został zastąpiony przez Europejski Fundusz Rybacki (EFF), który był 
głównym źródłem finansowania zmian w rybołówstwie do 2013 roku, w którym został zastą-
piony przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMFF). 

W 2008 roku, w którym rozpoczęto kolejny przegląd WPRyb., Komisja Europejska 
stwierdziła, iż „[...] dotychczasowe przedsięwzięcia w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 
doprowadziły do sytuacji błędnego koła, w której zakłócona zostaje zarówno równowaga eko-
logiczna mórz, jak i rentowność gospodarcza sektora” (Kompendium wiedzy… 2016, s. 1). 

Ocena WPRyb. dokonana przez Komisję Europejską w 2011 roku zawierała wnioski 
podobne do wniosków z 1991 roku: „[...] połowy, mimo spadku rozmiaru floty, nadal 
przekraczają bezpieczny „próg reprodukcji”, stada ryb są na wyczerpaniu, zagrożone są eko-
systemy morskie” (Dokument roboczy… 2013, s. 62). Dla przywrócenia zrównoważonego 
poziomu stad, zapewnienia przyszłości sektorowi połowowemu, zapewnienia stabilnych, bez-
piecznych i zdrowych dostaw żywności, a także w celu stworzenia nowych miejsc pracy oraz 
uniezależnienia rybaków od dotacji postanowiono wprowadzić nową wspólną politykę rybo-
łówstwa. 

Celami nowej WPRyb. są zrównoważona eksploatacja zasobów rybnych oraz zrównowa-
żona akwakultura, uwzględniające korzyści gospodarcze i społeczne, w szczególności zwią-
zane z zatrudnieniem. 

Nowa, obowiązująca od 2013 roku, WPRyb. „ma następujące założenia: 
– wieloletnie zarządzanie oparte na ekosystemie, mające na celu wzmocnienie roli, jaką 

w poprzedniej reformie przypisano wieloletnim planom, oraz zastosowanie podejścia 
opartego w większym stopniu na ekosystemie ma zmienić plany dotyczące jednego 
gatunku na plany dotyczące wielu gatunków oraz połowów; 
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– maksymalny zrównoważony połów (MSY), biorąc pod uwagę kompromisy międzyna-
rodowe, takie jak Szczyt w Johannesburgu dotyczący zrównoważonego rozwoju, nowa 
WPRyb. ma wyznaczyć maksymalny zrównoważony połów jako główny cel we wszyst-
kich połowach. W miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r., poziom śmiertel-
ności połowowej zostanie wyznaczony na poziomie MSY); 

– ma nastąpić zakaz odrzutów; nowa reforma położy kres jednej z najbardziej niemożliwych 
do zaakceptowania praktyk wspólnych dla sektora gospodarki rybnej UE. Odrzuty gatun-
ków objętych regulacją zostaną wycofane, a jednocześnie wprowadzone zostaną środki za-
bezpieczające w celu wdrożenia zakazu. Do 2019 r. we wszystkich sektorach gospodarki 
rybnej UE wdrożona zostanie nowa polityka dotycząca odrzutów; 

– jeśli chodzi o wielkość floty, to nowa WPRyb. zobowiązuje państwa członkowskie do 
dostosowania swoich zdolności połowowych do wielkości dopuszczalnych połowów. Za-
daniem państw członkowskich jest opracowywanie planów zmniejszenia zdolności poło-
wowych w przypadku, gdy w jakimkolwiek segmencie floty pojawi się nadmierna zdol-
ność połowowa; 

– szczególną rolę w nowej WPRyb. mają odgrywać rybacy prowadzący działalność połowo-
wą na małą skalę ze względu na ich znaczenie dla sektora gospodarki rybnej UE. Strefa 
zakazu połowów wynosząca 12 mil morskich dla tradycyjnych flot ma zostać ustanowiona 
do 2022 r., a państwa członkowskie mają otrzymać zalecenia dotyczące przeznaczenia 
większej części kwot na rzecz tego sektora z uwagi na jego niewielki wpływ na środowi-
sko oraz duże nakłady pracy; 

– przepisy dotyczące działania flot rybackich UE w krajach trzecich oraz na wodach 
międzynarodowych mają zostać określone w kontekście zewnętrznych relacji UE, przy 
zapewnieniu ich zgodności z zasadami polityki UE. Ustalenia dotyczące połowów na ta-
kich wodach mają zostać określone na mocy umów partnerskich i poprzez uczestnictwo 
w regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem; 

– zrównoważona akwakultura ma być kolejnym kluczowym elementem nowej reformy, któ-
rego celem ma być zwiększenie połowów dla zapewnienia dostaw ryb na rynek UE oraz 
pobudzenie rozwoju obszarów przybrzeżnych i wiejskich. Zostanie to osiągnięte poprzez 
krajowe plany zniesienia barier administracyjnych oraz zachowanie norm środowisko-
wych, społecznych i gospodarczych w sektorze akwakultury; 

– nowe zobowiązania mają wymagać od państw członkowskich wzmocnienia w przyszłej 
WPRyb. roli nauki poprzez większe gromadzenie danych i dzielenie się informacjami 
dotyczącymi zasobów, flot i wpływu na działalność połowową; 

– celem reformy ma być osiągnięcie bardziej zdecentralizowanego zarządzania poprzez 
przybliżenie procedury decyzyjnej do obszarów połowowych. Nowe rozporządzenie sta-
nowi, że prawodawcy UE powinni określić ogólne ramy, a państwa członkowskie powinny 
opracować przepisy wykonawcze, współpracując między sobą na poziomie regionalnym; 

– zawarty w rozporządzeniu Rady (WE) nr 850/98 zbiór środków technicznych stanowi zło-
żony i niejednorodny system przepisów, który ma być zaktualizowany, aby zapewnić 
WPRyb. nowe ramy dla takich środków” (Wspólna polityka rybołówstwa: powstanie 
i rozwój… 2016, s. 1). 



 27

Ocena ewolucji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej byłaby pozytywna, 
gdyby podlegały jej intencje i działania oraz ich kierunek. Jednakże stan zasobów rybnych na 
wodach Unii Europejskiej wciąż jest zbliżony do ogólnoświatowego. Dlatego ocena skutków 
ewolucji wspólnej polityki rybołówstwa jest niezadowalająca. Chociaż, być może, na stan 
zasobów rybnych mają wpływ także inne czynniki, nie tylko działalność połowowa, np. 
czynniki biologiczne czy globalne ocieplenie. 

Od roku 1983, roku powstania WPRyb., mijają 33 lata; połowy na wodach unijnych 
zmniejszają się, wskaźniki ekonomiczne są niekorzystne, zatrudnienie maleje. Rybołówstwo 
w Unii Europejskiej podlega procesom marginalizacji. Nie powinno to budzić zdziwienia 
w XXI wieku, będącym wiekiem nowych technologii, których rozwój odbywa się kosztem 
działalności o charakterze tradycyjnym. Ponieważ coraz większą rolę na rynku światowym 
odgrywają produkty z Chin i innych krajów o taniej sile roboczej, nie powinien budzić zdzi-
wienia rosnący udział tych państw w światowych dostawach ryb. Nawet najlepsza polityka 
rybacka na Bałtyku nie zmieni jego epikontynentalnego charakteru i – co jest z tym związane 
– wysokiej sensytywności na czynniki zarówno biologiczne, jak i na zróżnicowaną, coraz 
bardziej intensywną, działalność człowieka. 

 
 

3.4. Strategia rozwoju 
 
W grudniu 1999 roku w Helsinkach Rada Europejska zaprosiła Komisję Europejską do 

przygotowywania propozycji długoterminowej strategii, obejmującej polityki ekonomiczne-
go, społecznego oraz środowiskowego zrównoważonego rozwoju. W 2000 roku w Lizbonie 
Rada Europejska ustanowiła nowy cel strategiczny dla Unii Europejskiej: „[...] osiągnięcie 
najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej 
do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego z większą ilością miejsc pracy, większą spój-
nością socjalną” (Strategia lizbońska… 2016, s. 1). Cel ten miał być osiągnięty do 2010 roku. 
Na posiedzeniu w Sztokholmie Rada Europejska uzupełniła powyższy cel o problematykę 
ochrony środowiska. Podkreślono, że: rozwój gospodarczy, spójność socjalna i ochrona śro-
dowiska są nierozłączne. Zrównoważony rozwój zaoferowany członkom Unii Europejskiej 
miał stanowić pozytywną długoterminową wizję dobrze prosperującego społeczeństwa, czy-
stego, bezpiecznego i zdrowego środowiska, lepszej przyszłości dla dzieci i wnuków. W 2001 
roku w Göteborgu Rada Europejska przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju Unii Euro-
pejskiej (strategię göteborską) – Komunikat Komisji. Zrównoważona… (2001). W 2002 roku 
w Barcelonie Rada Europejska zaaprobowała przedstawiony przez Komisję Europejską do-
kument obejmujący zewnętrzne (pozaunijne) wymiary zrównoważonego rozwoju (Commis-
sion Communication of 13 February 2002… 2005). Dokumenty te stanowiły wkład Unii Euro-
pejskiej do Szczytu Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku. 

Wewnątrzunijne aspekty wprowadzania zrównoważonego rozwoju obejmowały: 
1) zgodność strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i zewnętrznych uwarun-

kowań w ramach polityk sektorowych poprzez : 
– zmiany wspólnej polityki rolnej w 2003 roku; 
– zmiany wspólnej polityki rybołówstwa w 2003 roku; 
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– zmiany w polityce transportowej i energetycznej; 
– zapewnienie środków w ramach polityki regionalnej i polityki spójności oraz jej wpływ 

na ziemię oraz surowce naturalne; 
– wpływ zbiorowej społecznej odpowiedzialności (CSR) na cele Unii Europejskiej, 

w szczególności na zrównoważony rozwój poprzez rozszerzenie istniejących narzędzi, 
takich jak handel, porozumienia rozwojowe oraz integracja CSR ze strategią zrówno-
ważonego rozwoju w ramach polityk unijnych; 

2) zrównoważone zarządzanie na bazie zasobów naturalnych; 
3) zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
4) wkład rozszerzenia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Zewnętrzne aspekty zrównoważonego rozwoju obejmowały: 
1) redukcję biedy; 
2) działania związane z wodą, energią i lasami; 
3) zrównoważoną globalizację i handel; 
4) zarządzanie na rzecz zrównoważonego rozwoju (Commission Communication of 13 Febru-

ary 2002… 2005). 
Strategia lizbońska skupiała się głównie na mechanizmach finansowych, natomiast strate-

gia göteborska dotyczyła kapitału środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Zrównowa-
żony rozwój miał zapewnić Unii Europejskiej pozytywną długoterminową wizję społeczeń-
stwa zamożnego, sprawiedliwego, żyjącego w przyjaznym, czystym środowisku. Zdefiniowa-
no główne zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju: globalne ocieplenie, zanieczyszczenie 
żywności, biedę, starzenie się populacji, zmniejszenie bioróżnorodności (m.in. zmniejszenie 
zasobów rybnych) i niszczący wpływ transportu (Strategia göteborska 2001) 

Strategia lizbońska (a także uzupełniająca ją strategia göteborska) była potem wielokrotnie 
modyfikowana w trakcie realizacji, zainicjowała model zarządzania polityką rozwoju Unii 
Europejskiej oparty na jednej kompleksowej strategii, co było istotne ze względu na mające 
nastąpić w 2004 roku rozszerzenie Unii Europejskiej. Wprawdzie strategia lizbońska nie 
zrealizowała wielu założonych celów (zwłaszcza ilościowych), jednak przyczyniła się do wy-
znaczenia długoterminowych priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej i uświadomiła ko-
nieczność przeprowadzenia reform strukturalnych niezbędnych dla sprostania wyzwaniom 
XXI wieku. Kryzys finansowy z pewnością miał wpływ na poziom realizacji celów strategii 
lizbońskiej, a pakiety antykryzysowe wpłynęły na dodatkowe obciążenie budżetu unijnego. 
Plan wychodzenia z kryzysu, przygotowany w 2008 roku, zakładał „wpompowanie” w go-
spodarki państw członkowskich 200 mld EUR. Niewątpliwym sukcesem tej strategii była 
harmonizacja polityk państw członkowskich z jej założeniami oraz ich realizacja. Stanowiła 
ona skuteczną alternatywę dla przedlizbońskiej, nieskoordynowanej, sektorowej polityki miks 
– nieskutecznej, pełnej sprzecznych celów i dublujących się działań. Wadą strategii lizbońs-
kiej było nadmierne zorientowanie na gospodarkę; nie dostrzegano potrzeb przeciętnego 
obywatela i problemów otaczającego go świata. Nie do końca spełniała ona wymogi zrówno-
ważonego rozwoju. 

W 2007 roku Komisja Europejska, Parlament Europejski, WWF, Klub Rzymski i OECD 
zorganizowały konferencję Wyjść poza PKB (Beyound GDP), która miała na celu uzgodnie-
nie mierników dobrobytu oraz społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju. Uznano, że 
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PKB jako miernik w tym zakresie jest niewystarczający, zwłaszcza w związku z przygotowa-
niami do nowej strategii na lata 2011–2020 (Beyond GDP Background 2016). 

W 2010 roku Komisja Europejska przygotowała dokument Europa 2020 – strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(Europa 2020), który miał zastąpić strategię lizbońską. 

Celem priorytetowym strategii Europa 2020 był wzrost, który powinien być: 
– inteligentny dzięki efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; 
– trwały i zrównoważony dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki ni-

skoemisyjnej; 
– sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez tworzenie miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. 

Realizacja powyższych priorytetów miała uwzględniać następujące cele: 
– zatrudnienie, 
– badania i rozwój, 
– zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii, 
– edukację, 
– walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Powyższe cele miały charakter wskaźnikowy i były uniwersalne dla wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Dla skuteczniejszej realizacji trzech priorytetów stworzono 
instrument realizacyjny w postaci 7 inicjatyw przewodnich – flagowych (flagship initiatives). 

Dla priorytetu: Zrównoważony wzrost powstały dwie inicjatywy: 
– Europa efektywnie korzystająca z zasobów (która dotyczyła także rybołówstwa); 
– polityka przemysłowa na rzecz ekologicznego rozwoju. 

Problematyka rybołówstwa bezpośrednio wiąże się z pierwszą inicjatywą, która zajmuje 
się realizacją pakietu energetyczno-klimatycznego i efektywnego zużywania zasobów w pro-
cesach produkcji i konsumpcji. Oprócz rybołówstwa obejmuje także: transport, politykę re-
gionalną, zmiany klimatu, bioróżnorodność, energetykę, rolnictwo i gospodarkę surowcową. 
Inicjatywa ta odnosiła się także do zmian wspólnej polityki rybołówstwa mającej obejmować 
okres od 2014 do 2023 roku (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego… 2011). 

W 2009 roku Komisja Europejska (na wniosek Rady Europejskiej) przyjęła Strategię Unii 
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) – pierwszą mikroregionalną strategię 
unijną. Przesłanką tej strategii była konieczność rozwiązania naglących problemów środowi-
skowych związanych z zanieczyszczeniem Bałtyku. Stanowi ona formę porozumienia między 
Komisją Europejską i państwami członkowskimi; nie dotyczy wyłącznie obszaru morskiego. 
W 2005 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) uznała Bałtyk za szczególnie wraż-
liwy obszar morski i za obszar kontroli emisji tlenku siarki, co ma związek z rozwojem trans-
portu morskiego oraz innych rodzajów działalności (Prylipko 2014). Z kolei zgodnie z Ra-
mową dyrektywą wodną (2000) do tego, żeby morze było czyste, niezbędne jest skuteczne 
zarządzanie całym dorzeczem. 

Strategia EUSBSR zawiera trzy następujące cele: 
– ocalenie morza; 
– rozwój połączeń w regionie; 
– zwiększenie dobrobytu. 
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Ocalenie morza jest celem w zakresie ochrony środowiska. Ogólnym celem w zakresie 
ochrony środowiska dla Morza Bałtyckiego jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska do 
2020 r., zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, oraz właści-
wego stanu ochrony, zgodnie z unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej i po-
wiązanymi z nią poziomami docelowymi do 2021 r., określonymi w planie działań HELCOM 
dotyczącym Morza Bałtyckiego. Działania w tym zakresie podejmowane są wspólnie z Rosją 
i Białorusią, a także z Norwegią i Islandią w ramach wymiaru północnego (NDEP) za pośred-
nictwem HELCOM i Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Duża liczba podmiotów 
uczestniczących w realizacji celu: Ocalenie morza spowodowała, że Komisja Europejska uru-
chomiła europejską sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet). Pozwoli 
to na zmniejszenie niepewności związanej z dawnymi, obecnymi i przyszłymi zmianami za-
chodzącymi w morzu, a także zwiększy wydajność podmiotów i będzie stymulować innowa-
cyjność oraz wzrost gospodarczy. 

Ocalenie morza zawierało następujące cele cząstkowe: 
1) czystość wód w morzu, mierzoną osiągnięciem dobrego stanu środowiska do 2021 r. oraz 

obejmującą obniżenie zawartości substancji odżywczych, zgodnie z poziomami docelo-
wymi i wskaźnikami, które zostaną określone w przyszłym przeglądzie dyrektywy ramo-
wej w sprawie strategii morskiej oraz w zaktualizowanym planie działania Komisji Helsiń-
skiej dla Bałtyku (wskaźniki opracowano w 2013 r.); 

2) bogatą i zdrową dziką faunę oraz florę – osiągnięcie do 2021 r., mierzone poprawą stanu 
różnorodności biologicznej i zdrowia ekosystemów, w tym w odniesieniu do stad ryb, 
zgodnie ze zaktualizowanymi poziomami docelowymi, które zostaną określone przez 
HELCOM w roku 2013 oraz w zmienionej dyrektywie ramowej w sprawie strategii mor-
skiej; 

3) ekologiczny i bezpieczny transport morski, mierzony wyeliminowaniem nielegalnych 
zrzutów do 2021 r., a także bezpieczną żeglugę, mierzoną zmniejszeniem o 20% do 2021 r. 
liczby wypadków w odniesieniu do poziomu z 2010 r.; 

4) poprawę współpracy, opracowanie transgranicznych, opierających się na ekosystemach, 
planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w całym regionie – pełne 
wdrożenie  do 2021 r. (Czym jest strategia… 2016). 
Z punktu widzenia rybołówstwa na Bałtyku istotny jest drugi cel cząstkowy (bogata 

i zdrowa dzika fauna oraz flora). Zakłada on ograniczenie i eliminację zagrożeń dla rybołów-
stwa, takich jak eutrofizacja i substancje niebezpieczne (temu służy także realizacja pierwsze-
go celu cząstkowego). Wzmocnienie podejścia ekosystemowego, eliminacja odrzutów oraz 
wzrost selektywności narzędzi połowowych powinny wpłynąć na funkcjonowanie sieci po-
karmowej i stan zasobów rybnych. Dobrze zarządzane morskie obszary chronione powinny 
stać się narzędziem w zakresie zintegrowanego zarządzania wykorzystaniem morza dla pla-
nowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. 
Powinny ograniczyć negatywne skutki przewidywanego rozwoju infrastruktury na dziką fau-
nę i florę oraz bioróżnorodność w regionie Morza Bałtyckiego. 

Jednym ze źródeł niezbędnych informacji naukowych powinien stać się program BONUS. 
Niezbędne są przy realizacji tego celu cząstkowego współpraca i wspieranie planu działania 
HELCOM. Zgodność realizacji tego celu z założeniami unijnej strategii różnorodności biolo-
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gicznej, wspólnej polityki rybołówstwa i dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 
pozwoli na powstrzymanie utraty bioróżnorodności i degradacji ekosystemów do 2020 roku. 

Zwiększenie dobrobytu w odniesieniu do rybołówstwa dotyczy zrównoważonego wzrostu 
i efektywnej gospodarki zasobami, zapobiegania ryzyku i zarządzania nim. Dotyczy to 
w szczególności narastającego problemu, jakim są zmiany klimatyczne i przewidywane ich 
skutki na stan zasobów Bałtyku. Trzeba zaznaczyć, że w tradycyjnym odbiorze pojęcie eks-
ploatacji zasobów morza kojarzyło się zwykle z rybołówstwem. Obecnie przestrzeń dla rybo-
łówstwa zacieśnia się, a warunki pogarszają. Narasta znaczenie innych form wykorzystania 
morza, w przestrzeń zajmowaną dotychczas przez rybołówstwo wkraczają inne, silniejsze, 
podmioty. 

W ramach inicjatywy Europa efektywnie korzystającej z zasobów (2011), wchodzącej 
w skład strategii Europa 2020, a także Planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy 
(2011), uznano zasoby morskie za kluczowe elementy kapitału naturalnego, które mają za-
pewnić możliwości rozwoju gospodarczego dla wielu sektorów: m.in. wydobycia kopalin, 
przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii. Dlatego należy na szczeblu regionalnym pod-
jąć działania na rzecz zużywania mniejszej ilości surowców i ograniczenia ilości odpadów 
niepodlegających recyklingowi. Odpady z jednego procesu powinny być wykorzystywane 
w innych procesach. W tym kontekście wydaje się celowe wzbogacenie na szczeblu unijnym 
powyższych działań o rozważania nad celowością przeznaczania cennego surowca rybnego 
pochodzącego z tak małego akwenu na cele paszowe, powodujące 5-krotną redukcję ilości 
białka zwierzęcego na rynku. 

Narzędziem osiągania celów Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego 
(2009) jest zacieśnianie współpracy pomiędzy bałtyckimi państwami UE, a także Rosji, Nor-
wegii i Islandii, czego wyrazem są doroczne fora organizowane z udziałem przedstawicieli 
sektora prywatnego, regionalnych przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, środowi-
ska akademickiego i mediów (Dokument roboczy służb... 2013). Według oceny Komisji Eu-
ropejskiej z 2014 roku indywidualne projekty i inicjatywy wdrażane w ramach strategii regio-
nalnych przynoszą pozytywne skutki, szczególnie w regionach Morza Bałtyckiego i Dunaju. 
Świadczy to o skuteczności realizacji strategii w obu regionach. 

Przyjęto w nich unikatowy rodzaj współpracy, opartej na założeniu, że wspólne wyzwania, 
przed którymi stoją określone regiony, dotyczące m.in. ochrony środowiska, kwestii gospo-
darczych, najlepiej rozwiązywać zbiorowo oraz że w celu najbardziej efektywnego wykorzy-
stania dostępnych środków zasadne jest wspólne planowanie, obejmujące wszystkie państwa 
regionu, nie tylko należące do Unii Europejskiej. W innych regionach UE sformułowane zo-
stały zalecenia, dotyczące zwiększenia oddziaływania oraz poprawy wyników i rozwoju bie-
żących, a w szczególności przyszłych strategii. 

Doświadczenia pokazują, że na początek warto ograniczyć liczbę realizowanych prioryte-
tów, przy czym ich wybór powinien być zróżnicowany w zależności od specyfiki danego re-
gionu. Do przyspieszenia rozwoju konieczne jest większe zaangażowanie przywódców poli-
tycznych i opracowanie bardziej przejrzystego procesu podejmowania decyzji. Dzięki sku-
teczności funkcjonowania EUSBSR region Morza Bałtyckiego ma szansę osiągnięcia pozycji 
lidera w realizacji strategii regionalnych UE oraz realizacji strategii Europa 2020. Rybołów-
stwo jest pośrednim beneficjentem EUSBSR poprzez międzysektorowe powiązania z innymi 



 32

rodzajami działalności, do których strategia skierowana jest wprost (np. transport morski 
i inne rodzaje działalności uciążliwe dla środowiska, a także związane z kulturą, edukacją 
i bezpieczeństwem). 
 



4. OCENA RYBOŁÓWSTWA PAŃSTW BASENU MORZA 
BAŁTYCKIEGO W OKRESIE ROZSZERZANIA 
UNII EUROPEJSKIEJ 
4.1. Charakterystyka raportu zgodności działań z Kodeksem 
odpowiedzialnego rybołówstwa 

 
W 2006 roku (w związku z dziesięcioleciem przyjęcia Kodeksu odpowiedzialnego rybo-

łówstwa) grupa naukowców z University of British Columbia we współpracy z WWF, pod 
przewodnictwem prof. T.J. Pilchera, opublikowała unikatowy raport pt. Evaluations of Com-
pliance with the FAO (UN) Code of Conduct for Responsible Fisheries. Stanowił on wzór 
i podstawę poniższych rozważań i obliczeń. Raport ten zawiera 1170 stron i obejmuje ocenę 
53 państw, które pozyskiwały 96% ryb pochodzących ze światowych połowów morskich 
(Pilcher 2006). Objął także 12 państw należących do Unii Europejskiej (w 2006 roku), w tym 
pięć zlokalizowanych w basenie Morza Bałtyckiego (Danię, Szwecję, Niemcy, Polskę i Ło-
twę). Badania trwały trzy lata. Wykorzystano bogatą literaturę: publikacje, raporty, strony 
internetowe, narodowe legislacje oraz dorobek niezależnych ekspertów z państw ocenianych, 
a także ekspertów niezależnych. Każda ocena została poddana kontroli krzyżowej. Analiza 
obejmowała lata 2003–2005. Zakres przedmiotowy badań, których wyniki opublikowano 
w raporcie, dotyczył głównie art. 7 Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa, dotyczącego 
zarządzania rybołówstwem, w szczególności punktów 7.2–7.7 odzwierciedlających istotę 
Kodeksu. Struktura raportu obejmowała 44 pytania podzielone na dwie grupy – intencje (za-
miary danego kraju dotyczące przestrzegania Kodeksu) i wprowadzanie (rzeczywiste działa-
nia). 

Intencje obejmowały 3 pola: 
– pole 1: Cele zarządzania (9 pytań); 
– pole 2: Ramy prawne (dane i procedury) (7 pytań); 
– pole 3: Zapobiegliwe podejście (9 pytań). 

Wprowadzanie obejmowało także 3 pola: 
– pole 4: Zasoby, flota i narzędzia (7 pytań); 
– pole 5: Czynniki społeczne i ekonomiczne (6 pytań); 
– pole 6: Monitoring, kontrola i nadzór – MCS (6 pytań). 

Ocena odbywała się w skali od 0 do 10; wynik poniżej 4 (40%) oznaczał słabą zgodność, 
a powyżej 7 (70%) – dobrą zgodność. Słabą stroną sumarycznej oceny było przyjęcie w gru-
pie: Wprowadzanie, w punkcie: Nielegalne połowy i wygodna bandera (MCS pkt 4 i 6), że 
najlepsza ocena jest wtedy, gdy liczba punktów jest najmniejsza, czyli wynosi 0 (w skali od 
10 do 0); był to wyraz niekonsekwencji autorów oceny. Pozytywną stroną analizy było prze-
prowadzenie konsultacji obejmujących ponad 2470 referencji, co zapewniło wysoki poziom 
obiektywizmu, pozwalający na osiągnięcie celu, jakim była ocena państw pod względem sku-
teczności zarządzania zasobami w wyłącznych strefach ekonomicznych. Obejmowała ona 
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m.in. kwestie subsydiowania rybołówstwa w sytuacji złego stanu zasobów, ochrony zagrożo-
nych zwierząt morskich czy ustanowienia stref ochronnych. 

 
 

4.2. Wyniki raportu zgodności działań z Kodeksem  
odpowiedzialnego rybołówstwa na przykładzie Polski 

 
Na przykładzie Polski w sposób analityczny przedstawiono strukturę oceny poszczegól-

nych państw pod względem zgodności ich działań z Kodeksem odpowiedzialnego rybołów-
stwa. W przypadku Polski i Łotwy ocena obejmowała okres przed przystąpieniem do UE. 
Oprócz oceny ostatecznej przedstawiono rozpiętość ocen Polski przy poszczególnych pyta-
niach (Pramod 2006c). 

 
Pole 1: Cele zarządzania 

 
1. Czy ustalono punkty referencyjne dla zasobów rybnych w polskim rybołówstwie i czy wy-

korzystano wiedzę naukową? 
Ocena: 6 (rozpiętość: 4–7). 
Dla poławianych na Bałtyku przez polskich rybaków ryb ustalono punkty referencyjne 

uwzględniające długość i wiek poławianych ryb, dojrzałość płciową, wielkość połowów i stan 
zasobów. Zbierane są także informacje dotyczące długości i wieku ryb poławianych poza Bał-
tykiem (wybrane gatunki ryb). 
2. Czy znana jest wielkość floty i plany jej redukcji? 

Ocena: 5,5 (rozpiętość: 4–6). 
Na ocenę tę miało wpływ zmniejszenie rozmiarów floty dalekomorskiej z 86 statków w la-

tach 90. ub.w. do 8 w 2003 roku. Flota kutrowa zmniejszyła się z 426 w 1999 roku do 403 
w 2003 roku, a łodziowa z 1021 do 991. Biorąc pod uwagę rozmiar kasacji floty po 2003 ro-
ku, ocena byłaby z pewnością bliska 10. 
3. Czy rybacy rybołówstwa małej skali są uwzględniani w planie i czy są ramy instytucjonal-

ne konsultacji? 
Ocena: 4 (rozpiętość: 2–5). 
Znaczenie rybołówstwa przybrzeżnego zaczęło wzrastać po likwidacji dużej floty daleko-

morskiej i położeniu większego nacisku na połowy w polskiej strefie ekonomicznej. W do-
kumencie Polityka strukturalna w obszarze rybołówstwa 2000–2006 uwzględniono pomoc 
dla obszarów zależnych od rybołówstwa. Inną formą pomocy było paliwo bez VAT i akcyzy, 
kredyty preferencyjne na zakup i przechowywanie ryb. 
4. Czy oddziaływanie rybołówstwa na bioróżnorodność jest pod kontrolą i czy są podejmo-

wane środki łagodzące to oddziaływanie? 
Ocena: 4 (rozpiętość: 3–5). 
Przeeksploatowaniu zasobów dorsza we wschodnim Bałtyku i śledzia w centralnym Bałty-

ku towarzyszyła zmiana struktury ilościowej ichtiofauny w polskiej części Bałtyku. Od 1996 
roku zasoby rybne w polskiej strefie wyłącznego rybołówstwa były monitorowane w ramach 
programu COBRA (Coordination Organ for Reference Areas). 
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5. Czy istnieje plan zarządzania odbudową zasobów? 
Ocena: 4,5 (rozpiętość: 2–5). 
Ustalone przez IBSFC TAC programy redukcji floty oraz wprowadzenie morskich obsza-

rów chronionych pozwoliły na osiągnięcie wyżej wymienionego celu. 
6. Czy wpływ człowieka (zanieczyszczenia, marnotrawstwo) jest identyfikowany i łagodzony? 

Ocena: 3 (rozpiętość: 2–5). 
Był identyfikowany, natomiast gorzej było z łagodzeniem skutków, mimo że Polska była 

głównym dostawcą zanieczyszczeń do wód Bałtyku. 
7. Czy narzędzia rybackie uwzględnione w planie zarządzania pozwalają na uniknięcie przy-

łowu gatunków niepożądanych oraz dewastacji środowiskowej i siedliskowej? 
Ocena: 1,5 (rozpiętość: 1–5). 
Ocena powyższa wydaje się bardzo subiektywna, biorąc pod uwagę argumentację zawartą 

w opracowaniu, a raczej jej brak. 
8. Czy związki ekosystemu z rybołówstwem wyraźnie przedstawiono w planie zarządzania, 

czy niepożądane skutki są minimalizowane? 
Ocena: 3 (rozpiętość: 2–5). 
Powiązania ekosystemów z rybołówstwem były badane w ramach programów ICES i UE. 

9. Czy wpływ środowiska na rybołówstwo jest wyraźnie przedstawiony w planie zarządzania 
i czy niepożądane skutki są minimalizowane? 
Ocena: 2,5 (rozpiętość: 2–5). 
Prowadzone były regularne badania na Zalewie Wiślanym. Wpływ warunków hydrogra-

ficznych na zasoby Bałtyku był regularnie oceniany przez IBSFC, ICES i UE. 
 

Pole 2: Ramy prawne (dane i procedury) 
 

1. Czy są prowadzone pełne i kompletne szacunki eksploatowanych zasobów? 
Ocena: 5 (rozpiętość: 4–7). 
ICES prowadzi regularne szacunki zasobów ryb pelagicznych i dennych, ustalając punkty 

referencyjne. Problemem jest niewystarczająca informacja o wyładunkach. 
2. Czy środki zarządzania odpowiadają przepisom prawnym w odniesieniu do zasobów? 

Ocena: 3,5 (rozpiętość: 3–5). 
Raport ICES z 2005 roku informował o znacznym spadku masy rozrodczej dorsza poniżej 

historycznego poziomu z lat 1982–1983. Przyczyną było zwiększenie nakładu połowowego, 
wprowadzenie sieci skrzelowych, brak wlewów do Bałtyku. Rekrutacja w okresie 2000–2003 
okazała się silniejsza niż w latach poprzednich. 
3. Czy plan zarządzania zawiera jasno przedstawione cele długoterminowe? 

Ocena: 4,5 (rozpiętość: 3–6). 
Tak, ale w ograniczonym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2003 roku 

wprowadziło wiele regulacji ograniczających dostęp do polskiej strefy wyłącznego rybołów-
stwa. Zwiększono rozmiar oczek w sieciach do połowu dorsza z 35 do 38 cm. Przyjęto sekto-
rowy program operacyjny (SPO) uwzględniający redukcję floty o 30–40% (o około 200 stat-
ków). Działania zawarte w tym programie dotyczyły także modernizacji statków, poprawy 
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bezpieczeństwa, ochrony zasobów wodnych, inwestycji w akwakulturę oraz wsparcia rynku 
rybnego. 
4. Czy wszyscy użytkownicy zasobów rybnych są zidentyfikowani i uwzględnieni? 

Ocena: 4 (rozpiętość: 2–5). 
Tak, w ograniczonym stopniu. 

5. Czy dane, proces zarządzania i podejmowane decyzje są otwarte i przejrzyste wraz 
z aspektami międzynarodowymi? 
Ocena: 4 (rozpiętość: 2–5). 
Tak, do pewnego stopnia. Niektóre działania były powiązane ze wspólną polityką rybo-

łówstwa UE już w 2001 roku. Od 1.05.2004 roku w Polsce obowiązują regulacje prawne UE. 
6. Czy statystyki są przechowywane i weryfikowane, czy są terminowo dostarczane, kom-

pletne i wiarygodne? 
Ocena: 5,5 (rozpiętość: 4–6). 
W Polsce istniało wiele instytucji odpowiadających za statystyki rybackie. Log-booki 

(dzienniki okrętowe) dostarczały podstawowe dane, a uzupełniały je dane z urzędów mor-
skich. 
7. Czy czynniki społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące zrównoważenia zmie-

niają się wraz z sytuacją? 
Ocena: 4 (rozpiętość: 2–5). 
Tak, w ogromnym zakresie dzięki programom IBSFC, UE, OECD. Narodowe programy 

w ograniczonym zakresie dotyczyły rybołówstwa. Zatrudnienie rybaków zmniejszyło się 
z 5,9 tys. (w 2001 roku) do 4,5 tys. (w 2003 roku) i 2,5 tys. (w 2009 roku). Część rybaków 
rozpoczęła pracę za granicą, a część w innych zawodach. Restrukturyzacja rybołówstwa wy-
magała wsparcia dla tracących pracę, przechodzących na wcześniejsze emerytury i zmieniają-
cych zawód. 

 
Pole 3: Zapobiegliwe podejście 

 
1. Czy zapobiegliwość jest wyraźnie podkreślona w aktach prawnych i czy dotyczy polskich 

zasobów rybnych? 
Ocena: 6 (rozpiętość: 4–7). 
Zapobiegliwość była jednym z wymogów wspólnej polityki rybołówstwa i warunkiem 

uczestnictwa w regionalnych organizacjach rybackich (NAFO, CCAMLR, IBSFC). 
2. Czy niepewność i brak odpowiedniej informacji są uwzględnione w celu utrzymania poło-

wów pod kontrolą? 
Ocena: 6 (rozpiętość: 4–7). 
Tak, niepewność była uwzględniana w ramach TAC i ostrożnościowych punktów referen-

cyjnych ustalonych przez odpowiednie organizacje rybackie. 
3. Czy celowe punkty referencyjne dotyczące specyfiki zasobów są oszacowane i wykorzy-

stywane? 
Ocena: 6,5 (rozpiętość: 4–8). 
Biologiczne punkty referencyjne dotyczące zasobów dorsza, śledzia i szprota były szaco-

wane i wykorzystywane na Bałtyku. 
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4. Czy ograniczające punkty referencyjne dotyczące specyfiki zasobów są szacowane i wyko-
rzystywane? 
Ocena: 6,5 (rozpiętość: 4–8). 
Biologiczne punkty referencyjne szacowano dla dorsza, śledzia i szprota w Bałtyku. 

5. Czy istnieją wykonalne ewentualne plany ograniczenia połowów w razie zagrożenia śro-
dowiska?  
Ocena: 2 (rozpiętość: 1–3). 
Polska wchodząc do UE, dostosowywała się do standardów unijnych, a restrukturyzacja 

różnych sektorów służyła ochronie środowiska. W Konstytucji wprowadzono zapis o ochronie 
środowiska po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. 
6. Czy istnieją wykonalne ewentualne plany ograniczenia połowów w przypadku niespo-

dziewanego zagrożenia spowodowanego przez rybołówstwo? 
Ocena: 2 (rozpiętość: 1–3). 
Istniały plany ograniczenia przerostu floty na polskich wodach terytorialnych i w strefie 

ekonomicznej. 
7. Czy dokonywany jest przegląd środków zarządzania? 

Ocena: 5 (rozpiętość: 4–5). 
Tak, w ograniczonym zakresie, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej. 

8. Czy istnieją wystarczającej wielkości obszary bezpołowowe? 
Ocena: 1 (rozpiętość: 0–2). 
Wiadomo o 5 morskich obszarach chronionych o powierzchni 972 km²; niewiele było do-

stępnych informacji na ten temat. 
9. Czy istnieją plany ograniczenia połowów gatunków powiązanych ekosystemowo z gatun-

kami docelowymi w przypadku zagrożenia tych pierwszych? 
Ocena: 2,5 (rozpiętość: 1–3). 
Nie, tylko do poziomu TAC. Niektóre środki wynikały z planów ograniczenia połowów 

w ramach programu FIFG. 
 

Pole 4: Zasoby, flota i narzędzia 
 

1. Czy przerost rozmiaru floty jest redukowany? 
Ocena: 3,5 (rozpiętość: 2–5). 
Tak, do pewnego poziomu. Programy dostosowawcze przewidywały zmniejszenie rozmia-

ru floty o 30–40% do 2006 roku. Redukcja floty była rezultatem epoki posowieckiej, w której 
czynniki rynkowe i efektywność ekonomiczna nie odgrywały znaczącej roli. 
2. Czy są eliminowane rybackie metody uznawane za szkodliwe dla środowiska, powodujące 

przyłów, utrudniające kontrolę rozmiaru połowu? 
Ocena: 0 (rozpiętość: 0–0). 
Za 50% przyłowu morświnów odpowiadało używanie sieci dryfujących przy połowie dor-

sza  i sieci skrzelowych przy połowie łososia. 
3. Czy jest minimalizowany przyłów gatunków niebędących celem połowu? 

Ocena: 0 (rozpiętość: 0–2). 
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W ograniczonym zakresie i w odniesieniu do niektórych narzędzi. Wzrost użycia sieci 
skrzelowych w rybołówstwie przybrzeżnym powodował przyłów gatunków niebędących ce-
lem połowu. Rybacy łowiący węgorze w Zalewie Wiślanym od 2003 roku stosowali sieci 
z urządzeniami redukującymi przyłów. 
4. Czy odrzuty są minimalizowane? 

Ocena: 3 (rozpiętość: 2–6). 
W Bałtyku odrzuty stanowiły zaledwie 1,5% połowu. Wysoki poziom odrzutu przy poło-

wie leszcza (78%) i sandacza (73%) w Zalewie Wiślanym był wynikiem użycia żaków. 
5. Czy narzędzia są projektowane tak, by zminimalizowane były skutki ich zaginięcia (ghost 

fishing)? 
Ocena: 3,5 (rozpiętość: 2–4). 
Nie był to problem na Bałtyku. Były w związku z tym prowadzone badania przez MIR 

w 2004 roku – nie ma informacji na temat utraconych w ostatnich latach sieci skrzelowych. 
6. Czy połowy osobników młodocianych i ikrzaków są ograniczone do bezpiecznego pozio-

mu? 
Ocena: 3 (z Łotwą; najniższa w UE rozpiętość: 1–3). 
Nie, w bardzo małym stopniu; poławiane na Zalewie Wiślanym (w 2005 roku) niewymia-

rowe sandacze często były sprzedawane na lokalnych rynkach. 
7. Czy wyczerpane zasoby są odbudowywane? 

Ocena: 2 (rozpiętość: 1–4). 
Nie, ale stosowane były takie środki, jak TAC i redukcja floty w rybołówstwie przybrzeż-

nym. 
 

Pole 5: Społeczne i ekonomiczne 
 

1. Czy rybołówstwo jest zarządzane tak, żeby można było uniknąć konfliktów z innymi sek-
torami? 
Ocena: 1,5 (rozpiętość: 1–5). 
Tak, w ograniczonym zakresie. 

2. Czy prawa ludności miejscowej i potrzeby w zakresie rybołówstwa są zaspokajane?  
Ocena: 5 (rozpiętość: 3–6). 
Polska była jednolita etnicznie. 

3. Czy potrzeby społeczności lokalnych są zaspokajane? 
Ocena: 2,5 (rozpiętość: 2–5). 
Tak, w ograniczonym zakresie. 

4. Czy zmiany w zarządzaniu rybołówstwem uwzględniają jego efektywność ekonomiczną? 
Ocena: 1,5 (rozpiętość: 1–5). 
Nie, choć wprowadzenie wspólnej polityki rybackiej pociągało za sobą zmiany w tym kie-

runku. 
5. Czy zmiany w zarządzaniu rybołówstwem uwzględniają oddziaływania społeczne? 

Ocena: 2,5 (rozpiętość: 2–5). 
Tak, ale w ograniczonym zakresie, choć wprowadzenie funduszy z UE powinno je wymu-

szać. 
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6. Czy badania i MCS są finansowane przez przemysł? 
Ocena: 0 (rozpiętość: 0–0). 
Badania i MCS były finansowane przez rząd. 

 
Pole 6: Monitoring, kontrola i nadzór 

 
1. Jak efektywny jest system obserwacyjny? 

Ocena:4,5 (rozpiętość: 3–6). 
Ograniczano się do monitoringu połowu dorsza na Bałtyku. W portach inspektorzy kontro-

lowali zgodność log-booków i deklaracji o odrzutach ze stanem faktycznym. Poza tym były 
przeprowadzane inspekcje na morzu z wykorzystaniem 5 statków. 
2. Jak efektywny jest system inspekcji połowów? 

Ocena: 2 (rozpiętość: 3–6). 
Inspekcje były ukierunkowane na kilka gatunków na Bałtyku, więc efektywność była 

ograniczona. 
3. Jak efektywny jest system monitorowania statków? 

Ocena: 5 (rozpiętość: 3–6). 
Efektywność była ograniczona tylko do połowów dorsza; brakuje informacji o monito-

rowaniu innych gatunków. 
4. Czy są statki prowadzące nielegalne połowy w Polsce? 

Ocena: 5 (rozpiętość: 3–7; niski wynik był dobry). 
Nie było problemu z nielegalnymi połowami, był natomiast problem z połowami nierapor-

towanymi. 
5. Jak efektywna jest kontrola i powstrzymywanie nielegalnych połowów? 

Ocena: 2 (rozpiętość: 1–5). 
Jest efektywna w ograniczonym zakresie, choć statki powyżej 10 m długości musiały być 

rejestrowane w PRS i mieć ważną licencję połowową, a przekraczające 18 m długości musia-
ły być wyposażone w VMS. 
6. Czy są statki wyjęte spod jurysdykcji, przeflagowane do państw wygodnej bandery? 

Ocena: 0 – najlepsza (rozpiętość: 0–5). 
Żadne polskie statki nie zostały przeflagowane w celu prowadzenia połowów IUU. 
 

 
4.3. Bałtyk oraz Unia Europejska i Norwegia 

 
Ocena postępów wprowadzania odpowiedzialnego rybołówstwa, czyli zgodności działań 

państw z postanowieniami wynikającymi z Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa w Unii 
Europejskiej, nie wypadła korzystnie, zwłaszcza na tle Norwegii i Islandii – państw stanowią-
cych światową czołówkę (Norwegia była liderem). Ocena średnia dla UE wyniosła 45,6% 
(tab. 1). Wśród ocenianych 12 państw będących członkami UE 10 reprezentowało starą UE, 
a tylko 2 państwa (Polska i Łotwa) – nową UE. Biorąc pod uwagę to, że rozszerzenie UE 
miało miejsce 1.05.2004 roku, a materiały zbierane do oceny dotyczyły okresu poprzedzają-
cego integrację, można stwierdzić, że nastąpiło zderzenie 2 światów – grupy państw będących 
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od lat pod wpływem wspólnej polityki rybołówstwa UE i państw, które ze WPRyb. zaledwie 
od kilku lat łączyły głównie fundusze przedakcesyjne. 
 
Tabela 1. Ogólna charakterystyka wprowadzania Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa w 12 pań-
stwach UE i Norwegii 

Państwo 
Ocena 

punktowa 
ogółem 

Ocena średnia 
łącznie 

(%) 

Intencje – średnia 
(%) 

Wprowadzanie – 
średnia 

(%) 

Różnica intencji 
i wprowadzania 

(%) 

Norwegia 295,5 67,2 67,60 66,58 1,02 
Dania 238,5 54,2 64,00 41,32 22,68 
Holandia 233,5 53,1 59,40 44,74 14,66 
Wielka Brytania 225,5 51,3 57,60 42,89 14,71 
Szwecja 220,5 50,1 56,40 41,84 14,56 
Francja 214,0 48,6 54,00 41,58 12,42 
Portugalia 208,0 47,3 53,60 38,95 14,65 
Niemcy 202,0 45,9 51,80 38,16 13,64 
Hiszpania 201,0 45,7 48,00 42,63 5,37 
Irlandia 199,0 45,2 50,80 37,89 12,91 
Włochy 183,0 41,6 48,40 32,63 15,77 
Polska 150,0 34,1 40,40 25,79 14,61 
Łotwa 131,5 29,9 36,80 20,79 16,01 
P.b.s. UE–3 221,1 50,3 57,40 40,86 16,54 
P.b.n. UE–2 140,8 32,0 38,60 23,29 15,31 
P.b. ogółem UE–5 188,5 42,8 49,88 33,58 16,30 
UE–12 (średnia) 200,5 45,6 51,77 37,43 14,33 

Pismem pogrubionym wyróżniono oceniane państwa basenu Morza Bałtyckiego. 
P.b.s. UE–3 oznacza, że uwzględniono 3 państwa należące do UE przed rozszerzeniem z 2004 r. 
P.b.n. UE–2 oznacza, że uwzględniono 2 państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r. 
P.b. ogółem – wszystkie państwa basenu Morza Bałtyckiego należące do UE. 
Objaśnienia oznaczeń dotyczą także pozostałych tabel i rycin. 
Źródło: opracowano na podstawie Pilcher (2006). 

 
Dla państw UE leżących nad basenem Morza Bałtyckiego ocena ta była jeszcze niższa, 

gdyż wyniosła tylko 42,8%, głównie za sprawą państw nowej UE, dla których ocena wyniosła 
zaledwie 32%. Dla ocenianych państw starej UE (Danii, Szwecji i Niemiec) ocena zgodności 
działań z Kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa wyniosła 50,3%. Liderem wśród państw 
basenu Morza Bałtyckiego była Dania, która osiągnęła 54,2%, Szwecja – 50,1%, Niemcy – 
45,9%. Polskie działania oceniono na zaledwie 34,1%, a Łotwę najniżej – na 29,9%. Warto 
zauważyć, że państwa basenu Morza Bałtyckiego należące do starej UE miały dostęp zarów-
no do epikontynentalnego, narażonego na różne problemy, Bałtyku, jak i do Morza Północne-
go, gdzie presja na zasoby jest mniejsza, a zasoby znacznie większe. Tymczasem rybołów-
stwo Polski i Łotwy operowało niemal wyłącznie na Bałtyku. W całej UE oceny powyżej 
50% osiągnęły jeszcze tylko Holandia (53,1%) i Wielka Brytania (51,3%). Państwa, w któ-
rych rybołówstwo odgrywa dużą rolę, osiągnęły dość niskie oceny – Portugalia – 47,3%, 
Hiszpania – 45,7%, Włochy – 41,6%. 

Przedstawiona wyżej analiza obejmuje ocenę średnią, składającą się z sumy intencji 
i wprowadzania. Przy uwzględnieniu jedynie intencji kolejność ocenianych państw była po-
dobna jak przy ocenie średniej. Wszystkie państwa basenu Morza Bałtyckiego osiągnęły po-
ziom intencji znacznie wyższy niż poziom realizacji; dotyczy to zresztą całej UE. Dania pod 
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względem intencji, z oceną na poziomie 64%, doścignęła prawie Norwegię, w przypadku któ-
rej ocena intencji wyniosła 67,6%, a ocena wprowadzania – 66,58%. Różnica oceny intencji 
i wprowadzania w Norwegii była najmniejsza spośród wszystkich 53 ocenianych państw 
i wyniosła zaledwie 1,02%, co oznacza niemalże 100% sprawności realizacji planu. W Danii 
różnica między intencjami a wprowadzaniem wynosiła 22,68%, co znacznie zmniejszyło wy-
soką ocenę zgodności przestrzegania wymogów Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa. 
W pozostałych państwach rozbieżność pomiędzy intencjami a wprowadzaniem wynosiła 
14‒15%; był to poziom zgodny ze średnią UE wynoszącą 14,33%. 

Bardziej szczegółowy jest ranking oceny zgodności z Kodeksem odpowiedzialnego rybo-
łówstwa uwzględniający podział na pola działania w ramach intencji i wprowadzania, co 
przedstawia tab. 2. W części dotyczącej intencji, w polach: cele zarządzania, ramy prawne 
i zapobiegliwe podejście, kolejność wśród państw basenu Morza Bałtyckiego była podobna 
jak w przypadku intencji ogółem; rozbieżności były kilkuprocentowe. Średnia dla Bałtyku 
była niższa niż średnia dla UE, a średnia dla państw basenu Morza Bałtyckiego starej UE była 
wyższa niż dla UE. Średnia dla państw basenu Morza Bałtyckiego nowej UE była niższa od 
średniej UE. Ciekawostką jest to, że w polu: zapobiegliwe podejście Dania ma ocenę 66,7% – 
o 5% wyższą niż Norwegia (61,7%). To jest jedyny przypadek, gdy w tej klasyfikacji Dania 
wyprzedzała Norwegię, stanowiącą niedościgniony wzór w konkurencji 53 państw. Graficzną 
ilustrację niniejszych rozważań stanowią ryc. 3 i 4. 

 

 

Ryc. 3. Intencje i wprowadzanie postanowień Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa w pań-
stwach basenu Morza Bałtyckiego na w odniesieniu do Norwegii 
Źródło: opracowano na podstawie Pramod (2006). 
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Ryc. 4. Intencje i wprowadzanie postanowień Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa w analizowa-

nych państwach basenu Morza Bałtyckiego 
Źródło: opracowano na podstawie Pramod (2006). 

 

Bardziej interesująca jest analiza wprowadzania, czyli nie zamierzeń i obietnic, ale twardej 

realizacji postanowień Kodeksu. W polu: zasoby, flota, narzędzia pierwsza na Bałtyku Szwe-

cja ma ocenę wynoszącą 45% – prawie o 28% niższą niż Norwegia (72,9%). Drugie były 

Niemcy (31,4%), trzecia była Dania (22,9%) – zaledwie o 1,5% więcej niż Polska (21,4%); 

Łotwa została oceniona na 17,9%. Średnia ocena tego pola dla UE wyniosła 28,1%, dla starej 

UE (Bałtyk) – 38,9%, dla nowej UE (Bałtyk) – 19,7%. Tak duże rozpiętości pomiędzy starą 

UE a nową UE na Bałtyku są wytłumaczalne, o czym napisano na początku rozdziału. Nato-

miast rozpiętości wewnątrz UE są trudne do wytłumaczenia, biorąc pod uwagę to, że wszyst-

kie państwa funkcjonowały w ramach jednej wspólnej polityki rybołówstwa. Mało skuteczne 

były programy redukcji floty, narzędzi połowowych, ochrony zasobów itd. W polu: czynniki 

ekonomiczne Dania była liderem wśród państw basenu Morza Bałtyckiego z oceną 60%, któ-

ra o zaledwie 1,7% była niższa niż w przypadku Norwegii (61,7%). Pomiędzy Danią a pozo-

stałymi państwami była różnica aż 24,2%. Niemcy i Szwecję oceniono na 35,8%, Łotwę i 

Polskę – na 21,7%. 

Zastanawiająca jest tak duża różnica między Danią a Szwecją i Niemcami, gdyż wszystkie 

te państwa reprezentują podobny poziom społeczno-gospodarczy. Może mają inne wizje roz-

wiązywania problemów rybołówstwa mimo funkcjonowania w ramach jednej wspólnej poli-

tyki rybołówstwa. Pomiędzy Danią i Niemcami znalazły się pozostałe państwa unijne. Jak 

zwykle, średnia unijna wynosząca 42,3% była wyższa niż dla Bałtyku – 35%. Z kolei stara 

UE (Bałtyk) z 43,9% została oceniona wyżej niż nowa UE (Bałtyk) oceniona na 21,7% (dwu-

krotnie niżej niż średnia unijna i stara UE – Bałtyk). W odniesieniu do ostatniego pola – we 

wprowadzaniu MCS zauważalna była niespodzianka – ocena państw basenu Morza Bałtyc-

kiego nowej UE wynosiła 45,9% i była wyższa niż średnia unijna wynosząca 45% i niewiele 

niższa niż państw starej UE (Bałtyk) – 48,3%. Liderem na Bałtyku były Niemcy (55%) – o 

25,8% mniej niż Norwegia (80,8%). Tuż za Niemcami była Polska (51,7%) i Dania (50,8%), 

następnie Łotwa (40%) i Szwecja (38,2%). 
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Tabela 2. Ranking ocenianych 12 państw UE i Norwegii uwzględniający podział na 6 pól (%) 

Intencje Wprowadzanie 

cele zarządzania ramy prawne zapobiegliwe podejście zasoby, flota, narzędzia 
czynniki społeczno-

ekonomiczne 
MCS 

Norwegia 68,3 Norwegia 74,3 Norwegia 61,7 Norwegia 72,9 Norwegia 61,7 Norwegia 80,8 

Dania 56,1 Dania 70,7 Dania 66,7 Szwecja 45,0 Dania 60,0 Irlandia 55,8 

Holandia 53,3 Holandia 66,4 
Wielka 

Brytania 
62,8 

Wielka 

Brytania 
35,7 Hiszpania 53,3 Portugalia 55,8 

Wielka 

Brytania 
53,3 Szwecja 60,0 Holandia 60,0 Portugalia 32,1 Holandia 53,3 Niemcy 55,0 

Szwecja 50,6 Włochy 59,3 Szwecja 59,4 Niemcy 31,4 Portugalia 50,0 Polska 51,7 

Portugalia 49,4 Francja 57,1 Niemcy 58,9 Francja 30,7 Francja 46,7 Dania 50,8 

Irlandia 48,3 
Wielka 

Brytania 
56,4 Francja 58,3 Holandia 29,3 Irlandia 44,2 Francja 49,2 

Francja 47,2 Irlandia 55,7 Portugalia 57,2 Irlandia 26,0 Włochy 43,3 
Wielka 

Brytania 
49,2 

Niemcy 46,7 Portugalia 54,3 Hiszpania 52,8 Włochy 25,7 Wielka Brytania 41,7 Łotwa 40,0 

Włochy 42,8 Hiszpania 50,7 Irlandia 49,4 Dania 22,9 Niemcy 35,8 Szwecja 39,2 

Hiszpania 41,1 Niemcy 49,3 Włochy 45,6 Polska 21,4 Szwecja 35,8 Holandia 35,8 

Polska 37,8 Polska 43,6 Polska 40,6 Hiszpania 19,3 Łotwa 21,7 Włochy 31,7 

Łotwa 35,6 Łotwa 35,7 Łotwa 38,9 Łotwa 17,9 Polska 21,7 Hiszpania 25,8 

P.b.s. UE–3 51,1 P.b.s. UE–3 60,0 P.b.s. UE–3 61,7 P.b.s. UE–3 38,9 P.b.s. UE–3 43,9 P.b.s. UE–3 48,3 

P.b.n. UE–2 36,7 P.b.n. UE–2 39,7 P.b.n. UE–2 39,8 P.b.n. UE–2 19,7 P.b.n. UE–2 21,7 P.b.n. UE–2 45,9 

P.b. ogółem 

UE–5 
45,4 

P.b. ogółem 

UE–5 
51,9 

P.b. ogółem 

UE–5 
52,9 

P.b. ogółem 

UE–5 
27,8 P.b. ogółem UE–5 35,0 

P.b. ogółem 

UE–5 
47,3 

UE–12 46,9 UE–12 54,9 UE–12 54,2 UE–12 28,1 UE–12 42,3 UE–12 45,0 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 
Źródło: opracowano na podstawie Pilcher (2006). 

 



 

 

 

 

Tabela 3. Szczegółowa ocena  działań w części dotyczącej intencji 

Oceniane 

grupy 

zamierzeń 

 i działań 

Intencje 

cele zarządzania ramy prawne (dane i procesy) zapobiegliwe podejście 
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  8,5 6 8 7,5 6 7,5 8 5 5 61,50 6,83 9 8 6 7 6 9 7 52 7,43 4,5 6 7,5 6 9 9 5 5,5 3 55,50 6,17 

Dania 8 5 4 4,5 7 7 5 4 6 50,50 5,61 7 6,5 9 7 6 7 7 49,5 7,07 6 8 8 8 6,5 7 8,5 6 2 60,00 6,67 

Wielka 

Brytania 
8,5 6,5 4 5 7 6 4 4 3 48,00 5,33 8 6,5 7 5 4 6 3 39,5 5,64 5 6 9 9 6,5 7 8,5 2,5 3 56,50 6,28 

Holandia 8 5 4 4 8 6,5 4 3,5 5 48,00 5,33 7 6,5 8,5 5 6 7 6,5 46,5 6,64 6 8 8 6 6 5 8,5 4,5 2 54,00 6,00 

Portugalia 6 5,5 4,5 4 6 5,5 5,5 3,5 4 44,50 4,94 6,5 5 7 5 4,5 5,5 4,5 38 5,43 6 7,5 7 5 6 6 8 3 3 51,50 5,72 

Szwecja 7,5 7 6 4 4 5 5 3,5 3,5 45,50 5,06 7 5 5,5 6 7 7 4,5 42 6,00 8 5,5 9 7,5 6 3,5 4,5 5,5 4 53,50 5,94 

Francja 6,5 5,5 3,5 4 7,5 3 4,5 3,5 4,5 42,50 4,72 7 5,5 7,5 5 5 5 5 40 5,71 5 8 7,5 5,5 6 6,5 8,5 3 2,5 52,50 5,83 

Niemcy 5,5 6 4 4 6,5 4,5 4 3,5 4 42,00 4,67 6 3 7 3 5 5,5 5 34,5 4,93 6 7,5 7,5 5 6 5,5 7,5 6 2 53,00 5,89 

Irlandia 6,5 4,5 5,5 4 5 5,5 5 3,5 4 43,50 4,83 5 6 6 5 6 6 5 39 5,57 5,5 5,5 6,5 5,5 3 4,5 7,5 3,5 3 44,50 4,94 

Włochy 4 7 6 4 3 5 3 3,5 3 38,50 4,28 6 6,5 7 6 6 5,5 4,5 41,5 5,93 5 5 4,5 4,5 5 6 7 1,5 2,5 41,00 4,56 

Hiszpania 6 5 3,5 2 5,5 5,5 4 2,5 3 37,00 4,11 5,5 4,5 7 5 4,5 5 4 35,5 5,07 5 8 5 5 6 6 8,5 3 1 47,50 5,28 

Polska 6 5,5 4 4 4,5 3 1,5 3 2,5 34,00 3,78 5 3,5 4,5 4 4 5,5 4 30,5 4,36 6 6 6,5 5,5 2 2 5 1 2,5 36,50 4,06 

Łotwa 5,5 4,5 3,5 3,5 5 4 1 2,5 2,5 32,00 3,56 4,5 1,5 4 3 4 5 3 25 3,57 5 5 5,5 4,5 1,5 2 4,5 3,5 3,5 35,00 3,89 

P.b.s. UE–3 7,00 6,00 4,67 4,17 5,83 5,50 4,67 3,67 4,50 46,00 5,11 6,67 4,83 7,17 5,33 6,00 6,50 5,50 42,00 6,00 6,67 7,00 8,17 6,83 6,17 5,33 6,83 5,83 2,67 55,50 6,17 

P.b.n. UE–2 5,75 5,00 3,75 3,75 4,75 3,50 1,25 2,75 2,50 33,00 3,67 4,75 2,50 4,25 3,50 4,00 5,25 3,50 27,75 3,96 5,50 5,50 6,00 5,00 1,75 2,00 4,75 2,25 3,00 35,75 3,97 

P.b. UE–5 6,50 5,60 4,30 4,00 5,40 4,70 3,30 3,30 3,70 40,80 4,53 5,90 3,90 6,00 4,60 5,20 6,00 4,70 36,30 5,19 6,20 6,40 7,30 6,10 4,40 4,00 6,00 4,40 2,80 47,60 5,29 

UE–12 6,50 5,58 4,38 3,92 5,75 5,04 3,88 3,38 3,75 42,17 4,69 6,21 5,00 6,67 4,92 5,17 5,83 4,67 38,46 5,49 5,71 6,67 7,00 5,92 5,04 5,08 7,21 3,58 2,58 48,79 5,42 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie na podstawie Pilcher i in. (2006). 

 

 



 

 

 

 

Tabela 4. Szczegółowa ocena działań w części dotyczącej wprowadzania 

Oceniane grupy 
zamierzeń i działań 

Wprowadzanie 

zasoby, flota i narzędzia czynniki społeczne i ekonomiczne MCS 
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Norwegia 6,5 6,0 8,5 8,0 6,5 8,5 7,0 51,00 7,29 7,0 5,0 6,0 6,0 8,0 5,0 37,00 6,17 9,0 9,0 8,0 3,0 7,5 2,0 38,5 6,42 

Dania 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0 0,0 2,0 16,00 2,29 5,5 7,5 7,0 7,0 6,5 2,5 36,00 6,00 4,5 5,0 5,0 8,0 4,0 0,0 26,5 5,08 

Wielka Brytania 3,5 3,0 4,5 2,5 2,5 5,0 4,0 25,00 3,57 4,0 5,0 5,0 3,0 7,0 1,0 25,00 4,17 6,0 3,0 7,5 8,0 4,0 3,0 31,5 4,92 

Holandia 4.0 1,5 4,0 2,5 2,5 3,0 3,0 20,50 2,93 5,0 7,0 6,0 7,0 5,0 2,0 32,00 5,33 4,0 4,5 5,0 8,0 3,5 7,5 32,5 3,58 

Portugalia 3,5 4,5 2,5 3,0 2,0 4,0 3,0 22,50 3,21 4,5 5,0 6,5 6,0 6,0 2,0 30,00 5,00 5,0 5,0 3,5 4,0 4,0 0,0 21,5 5,58 

Szwecja 3,5 3,5 5,0 4,0 7,0 4,5 4,0 31,50 4,50 2,0 6,0 4,5 4,5 3,5 1,0 21,50 3,58 4,0 6,0 4,0 6,5 1,0 5,0 26,5 3,92 

Francja 4,5 2,5 4,5 2,0 2,0 3,0 3,0 21,50 3,07 5,5 2,0 7,0 7,0 5,0 1,5 28,00 4,67 3,5 4,5 7,0 7,5 4,5 2,5 29,5 4,92 

Niemcy 5.0 1,5 2,0 3,0 4,5 3,0 3,0 22,00 3,14 5,0 5,0 2,5 3,5 3,5 2,0 21,50 3,58 3,5 5,0 5,5 4,0 7,0 4,0 29 5,50 

Irlandia 3.0 1,5 3,5 2,0 2,0 3,5 2,5 18,00 2,57 4,5 5,0 5,5 4,0 4,5 3,0 26,50 4,42 4,0 6,0 6,0 7,0 4,5 0,0 27,5 5,58 

Włochy 5.0 2,5 3,0 2,0 1,0 3,0 1,5 18,00 2,57 5,0 5,0 5,0 7,0 4,0 0,0 26,00 4,33 1,0 3,0 3,0 8,0 1,5 1,5 18 3,17 

Hiszpania 3,5 2,0 1,0 2,5 1,5 3,0 0,0 13,50 1,93 4,0 7,5 7,0 7,0 6,0 0,5 32,00 5,33 4,0 4,5 3,5 10,0 3,5 10,0 35,5 2,58 

Polska 3,5 0,0 0,0 3,0 3,5 3,0 2,0 15,00 2,14 1,5 5,0 2,5 1,5 2,5 0,0 13,00 2,17 4,5 4,5 5,0 5,0 2,0 0,0 21 5,17 

Łotwa 3,5 1,5 2,5 2,5 0,0 1,0 1,5 12,50 1,79 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 0,0 13,00 2,17 1,5 3,0 2,0 6,0 1,5 0,0 14 4,00 

Bałtyk śr. s. UE-3 4,0 2,50 3,17 3,17 4,83 2,5 3,00 23,17 3,31 4,17 6,17 4,67 5,00 4,50 1,83 26,33 4,39 4,36 4,71 5,36 6,57 4,00 3,14 28,14 4,79 

Bałtyk śr. n. UE-2 3,5 0,75 1,25 2,75 1,75 2,0 1,75 13,75 1,96 2,00 4,00 2,50 2,00 2,50 0,00 13,00 2,17 3,00 3,75 3,50 5,50 1,75 0,00 17,50 4,59 

Bałtyk śr. UE-5 3,8 1,80 2,40 3,00 3,60 2,3 2,50 19,40 2,77 3,30 5,30 3,80 3,80 3,70 1,10 21,00 3,50 3,60 4,70 4,30 5,90 3,10 1,80 23,40 4,73 

Średnia z UE-12 3,83 2,21 2,92 2,63 2,63 3,0 2,46 19,67 2,81 4,08 5,25 5,08 5,00 4,67 1,29 25,38 4,23 3,79 4,50 4,75 6,83 3,42 2,79 26,08 4,50 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: Opracowano na podstawie na podstawie Pilcher i inni (2006). 
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Najwyższe oceny dotyczące wprowadzania osiągnięto w polu MCS, co prawdopodobnie 
wynikało z tego, że łatwo wprowadzić w życie system wymagający stosunkowo niedużych 
środków finansowych, w którym dominuje technika. W polu: czynniki społeczno-ekono-
miczne występuje bardzo delikatna tkanka, jaką są społeczności; tego typu problemy rozwią-
zywane są w długim okresie, pociągają za sobą trwałe i kosztowne rozwiązania. Podobnie 
z flotą – w tym wypadku oceny były najniższe, bo kapitał był zainwestowany z perspektywą 
długiego, kilkudziesięcioletniego, okresu zwrotu; trudno było przekonywać rybaków do zło-
mowania statków, co pociągało za sobą daleko idące zmiany w ich życiu. Przerost floty ry-
backiej wywoływał twardą i nie zawsze czystą walkę o rybę, co w konsekwencji było przy-
czyną stosowania niedozwolonych metod i narzędzi połowowych oraz pogorszenia stanu za-
sobów. Znajdowało to odzwierciedlenie w ocenie odpowiednich pytań. 

Szczegółowe dane z podziałem pól na pojedyncze pytania przedstawiają tabele 3 i 4. Sta-
nowiły one bazę do syntez zawartych w wyżej przedstawionych tabelach. 
 
 
4.4. Ogólna ocena wprowadzania Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa 

 
Ponowna analiza zebranych wcześniej danych, dokonana w 2008 roku, nie pozwoliła na 

wyciągnięcie pożądanych pozytywnych wniosków. W 90% państw zjawisko przełowienia 
zinstytucjonalizowało się, stanowiąc trwały negatywny element zarządzania rybołówstwem 
(Pilcher 2008). 

Zidentyfikowano najlepsze i najgorsze kraje pod względem zgodności z Kodeksem. Żadne 
z ocenianych 53 państw nie osiągnęło wyniku sumarycznego powyżej 70%. Tylko 6 państw 
(Norwegia, USA, Kanada, Australia, Islandia, Namibia – 11% ocenianych) przekroczyło 
60%. Żadne z tych państw nie należało do grupy państw starej Unii Europejskiej, które znala-
zły się w przedziale 40–60%. 

Wśród najniżej ocenionych 28 państw (53%) miało niekorzystne oceny, oznaczające słabą 
zgodność, czyli wynoszące mniej niż 40% (Peru, Polska, Indie, Ghana, Tajwan, Łotwa, Fili-
piny, Brazylia, Argentyna, Maroko, Pakistan, Rosja, Senegal, Ekwador, Indonezja, Iran, Taj-
landia, Ukraina, Sri Lanka, Wietnam, Turcja, Bangladesz, Egipt, Jemen, Nigeria, Angola, 
Myanmar, Korea Północna). 

Wbrew oczekiwaniom okazało się, że wiele niezamożnych rozwijających się państw zosta-
ło wyżej ocenionych, niż wyżej rozwinięte, posiadające odpowiednie know-how, środki fi-
nansowe i system prawny państwa europejskie (Polska, Łotwa, Rosja, Ukraina). Oznacza to, 
że do wprowadzania odpowiedzialnego rybołówstwa nie są potrzebne olbrzymie pieniądze. 
Tym bardziej, że Polska i Łotwa od kilku lat korzystały z funduszy przedakcesyjnych. Świad-
czy to o niskim priorytecie politycznym odpowiedzialnego zarządzania rybołówstwem mor-
skim w tych państwach. Niewątpliwie dostęp do zasobnych łowisk i brak konkurencji we 
własnej wyłącznej strefie ekonomicznej, jak ma to miejsce w przypadku Norwegii i Islandii, 
były czynnikami sprzyjającymi działaniom zgodnym z Kodeksem. Łowiska norweskie i is-
landzkie znajdują się w lepszej kondycji niż łowiska państw UE, co może stawiać pod zna-
kiem zapytania celowość swobodnego dostępu do łowisk w ramach UE, wynikającą z uwa-
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runkowanej traktatem swobody przepływu osób, towarów i usług. Ta swoboda zwiększa in-
tensyfikację eksploatacji najżyźniejszych łowisk, zwiększając na nich konkurencję. Zmiana 
tego stanu podważyłaby jednak obecne fundamenty funkcjonowania Unii Europejskiej. 

Jednocześnie zauważono korelację pomiędzy poziomem oceny zgodności przestrzegania 
Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa a poziomem czterech indeksów jakości funkcjono-
wania rządów i zarządzania środowiskiem (należących do grupy tzw. wskaźników dobrego 
rządzenia), stosowanych przez Bank Światowy, Transparency International, ONZ i Uniwersy-
tet Yale. Według organizacji non-profit, w tym także Rady Zarządzania Morskiego (Marine 
Stewardship Council – MSC), Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa stanowił istotny wkład 
do zarządzania rybołówstwem. Pod jego wpływem zaszły istotne zmiany, np. w Danii wpro-
wadzono zarządzanie oparte na prawach (rights-based management), w państwach wschod-
niego Pacyfiku zmniejszono przyłów, w Indonezji i na Filipinach ograniczono przełowienie. 

Jednak ponowna ocena dokonana w 2008 roku pozwala na stwierdzenie, że po 12 latach 
obowiązywania Kodeksu stan rybołówstwa światowego, społeczności rybackich i ekosyste-
mów był niezadowalający. Dokonana przez WWF, na podstawie powyższej oceny, analiza 
wprowadzania ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem sugerowała, ze pro-
ces jego wdrażania mógłby się odbywać inaczej (Pilcher 2008). Nadszedł czas, kiedy politycy 
powinni uświadomić sobie powagę sytuacji i powiązać odpowiedzialnie zarządzane rybołów-
stwo z bezpieczeństwem żywności, z bezpiecznymi granicami morskimi, z przestrzeganiem 
prawa, ze zrównoważonymi łowiskami oraz z dobrobytem społeczności lokalnych. Dotyczy 
to zarówno bogatych państw europejskich, jak i rozwijających się. 
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5. PRAWNE UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA 

BAŁTYCKIEGO 

5.1. Regulacje prawne rybołówstwa światowego 

 

Naturalne zasoby Ziemi, wraz z powietrzem, wodą, lądem, florą i fauną, są szczególnie re-

prezentatywnymi przykładami naturalnych ekosystemów, które muszą być chronione dla 

obecnych i przyszłych pokoleń. Legislacja międzynarodowa dotycząca rybołówstwa, w tym 

także przybrzeżnego, obejmuje akty prawne o charakterze ogólnym i szczególnym. Pierwsze 

dotyczą spraw ogólnych i rybołówstwa pośrednio albo fragmentarycznie, natomiast drugie są 

poświęcone wyłącznie rybołówstwu. 

Do pierwszej grupy należą m.in. Deklaracja Sztokholmska, Konwencja CITES, III Konfe-

rencja Prawa Morza, Deklaracja z Rio, Agenda 21, Ramowa konwencja w sprawie zmian 

klimatu i Konwencja o bioróżnorodności, a także Deklaracja z Johannesburga i dokumenty 

pochodne związane z kolejnymi szczytami Ziemi, które odbyły się w 10 i 20 lat po konferen-

cji w Rio z 1992 roku (Rio+10, Rio+20). Dokumenty te tworzą ogólne ramy zrównoważone-

go rozwoju na szczeblu światowym. Na szczeblu regionalnym (na terenie Bałtyku) aktem 

prawnym o charakterze ogólnym jest Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru 

Morza Bałtyckiego. 

Pierwsza zasada Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 roku zwraca m.in. uwagę na środo-

wisko, w którym funkcjonuje rybołówstwo. Zasada 7 wzywa do zaprzestania zanieczyszcza-

nia mórz substancjami szkodliwymi dla ludzi i żywych zasobów morza (Declaration of the 

United… 2005). Szczegółowo problem ochrony mórz i oceanów został przedstawiony w zale-

ceniach 86–92 zawartych w dokumentach konferencji sztokholmskiej (B-Marine Pollution 2005). 

Konwencja CITES (waszyngtońska) z 1973 roku dotyczy zakazu handlu gatunkami dzikich 

zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Artykuł III, pkt 5 oraz artykuł IV, pkt 6 dotyczą 

gatunków sprowadzanych z morza, objętych załącznikami podającymi chronione gatunki 

morskie oraz zakres ich ochrony. 

Zakończona 10 grudnia 1982 roku w Montego Bay (Jamajka) III Konferencja Prawa 

Morza zdefiniowała pojęcie morza terytorialnego (art. 2–4) oraz wyłącznej strefy ekonomicz-

nej, wraz z zasadami jej eksploatacji. 

Ochrona oraz zarządzanie zasobami naturalnymi powinny stać się istotnym elementem 

zrównoważonego rozwoju, co znalazło swój wyraz w Deklaracji z Rio i Agendzie 21 – doku-

mentach opracowanych na Szczycie Ziemi w 1992 roku. Zasada 3 Deklaracji z Rio brzmi: „[...] 

prawo do rozwoju powinno sprawiedliwie uwzględniać rozwojowe i środowiskowe potrzeby 

obecnych i przyszłych pokoleń” (s. 14). Z kolei w zasadzie 4 stwierdzono: „[…] do osiąg-

nięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju konieczne jest, aby ochrona środowiska stanowiła 

nierozłączną część procesów rozwojowych i nie była rozpatrywana oddzielnie od nich” 

(s. 14). W zasadzie 15 zaleca się stosowanie „zapobiegliwego podejścia”, czyli działań zapo-

biegawczych w odniesieniu do ochrony środowiska w przypadku braku naukowej pewności 

co do skali zagrożeń (Dokumenty końcowe… 1998, s. 11). Rozwinięcie zasad dotyczących 
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ochrony środowiska, zawartych w Deklaracji z Rio, znalazło się w części drugiej Agendy 21 

zatytułowanej „Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju”. Wśród wielu rozdziałów, poświęconych zagadnieniom ochrony 

środowiska, takim jak: ochrona atmosfery, deforestacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona 

bioróżnorodności, znalazł się rozdział 17 pt. „Ochrona oceanów, wszystkich rodzajów mórz, 

w tym śródlądowych i otwartych terenów stref przybrzeżnych oraz ochrona, racjonalne wyko-

rzystanie i rozwój żywych zasobów morza”. 

Rozdział ten zawiera następujące „obszary działań: 

a) zintegrowane zarządzanie oraz trwały i zrównoważony rozwój terenów strefy przybrzeżnej 

i obszarów morskich, z uwzględnieniem wyłącznych stref ekonomicznych; 

b) ochronę środowiska morskiego; 

c) zrównoważone użytkowanie i ochronę żywych zasobów mórz otwartych; 

d) trwałe i zrównoważone wykorzystanie i ochronę żywych zasobów morskich podlegających 

jurysdykcji poszczególnych państw; 

e) zjawiska krytyczne dla zarządzania środowiskiem morskim i zachodzącymi zmianami 

klimatu; 

f) wzmocnienie kooperacji i koordynacji międzynarodowej i regionalnej” (Dokumenty koń-

cowe Konferencji… 1998, s. 211). 

Zarówno Ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu z 1992 roku, jak i Konwencja 

o bioróżnorodności z 1992 roku nie wyróżniają w sposób szczególny rybołówstwa. Mają one 

charakter ogólny. W 1998 roku na konferencji stron konwencji o bioróżnorodności uzgodnio-

no Mandat z Jakarty w sprawie morskiej i przybrzeżnej bioróżnorodności, który stanowi zbiór 

zaleceń dotyczących wprowadzania Konwencji na obszarach morskich i przybrzeżnych. Do-

tyczy on konieczności stosowania zapobiegliwego podejścia, wykorzystywania najbardziej 

dostępnej wiedzy naukowej w zarządzaniu i identyfikacji krytycznie zagrożonych ekosyste-

mów. W odniesieniu do handlu żywymi organizmami zaleca zmniejszenie strat związanych 

z odrzutami, odpadkami i przekraczaniem poziomu śmiertelności połowowej włącznie. 

Mandat z Jakarty umiejscowił odpowiedzialność za jego przestrzeganie na szczeblu władz 

państw będących stronami. Zarządzanie bioróżnorodnością oraz zasobami biologicznymi po-

winno odbywać się na zasadzie podejścia ekosystemowego (Sanchirico 2000). 19.04.1999 

roku Rada Europy przyjęła dokument o nazwie Europejski kodeks postępowania dla stref 

przybrzeżnych. Składa się on z 15 części. Część VIII jest poświęcona rybołówstwu i akwakul-

turze, a część XV – zrównoważonemu zarządzaniu strefą przybrzeżną (European Code of 

Conduct… 1999). 

Na działania dotyczące stanu środowiska w strefie przybrzeżnej wywierają także wpływ: 

– Konwencja w sprawie ochrony migrujących gatunków dzikich zwierząt (CMS), podpisana 

w Bonn 23.06.1979 roku; 

– Konwencja berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich sie-

dlisk z 19.09.1979 roku; 

– Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(MARPOL) z 2.10.1983 roku; 

– Konwencja o bioróżnorodności (CBD), podpisana w Nairobi 22.05.1992 roku; 
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– Sztokholmska konwencja w sprawie trwałych zagrożeń organicznych (POPs), podpisana 

22.05.2001 roku. 

W Unii Europejskiej podstawowymi dokumentami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju 

są Strategia lizbońska z 2000 roku  i Strategia göteborska z 2001 roku. 

Legislacja szczególna światowego rybołówstwa, w kontekście zrównoważonego rozwoju 

miała swój początek na 19 sesji Komitetu Rybołówstwa (COFI) FAO w Rzymie w 1991 roku. 

W jej rezultacie w 1991 roku w Cancun w trakcie Międzynarodowej Konferencji w sprawie 

Odpowiedzialnego Rybołówstwa przyjęto tzw. Deklarację z Cancun wzywającą do opraco-

wania kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa. Wzywała ona też FAO, żeby we współpracy 

z organizacjami międzynarodowymi przygotowała Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa. 

Konferencja w Cancun odbyła się kilka miesięcy przed Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro w 

1992 roku. Wniosła ona znaczny wkład w przygotowanie Szczytu Ziemi. Deklaracja z Cancun 

stała się osnową części Agendy 21 dotyczącej mórz i oceanów (Annex V). 

W grudniu 1992 roku odbyła się Konferencja NZ w sprawie Zasobów Ryb Międzystrefo-

wych i Zasobów Ryb Masowo Migrujących. W 1995 roku podczas Konferencji przyjęto kom-

pletną wersję dokumentu Porozumienie w sprawie wprowadzenia postanowień Konwencji o 

prawie morza z 10 grudnia 1982 roku w odniesieniu do ochrony i zarządzania zasobami ryb 

międzystrefowych i zasobami ryb masowo migrujących (Fish Stocks Agreement). Porozumie-

nie weszło w życie 11 grudnia 2001 roku. Stanowi ono nawiązanie do Konwencji o prawie 

morza oraz jej uzupełnienie w odniesieniu do zasobów ryb międzystrefowych i masowo mi-

grujących (The United Nations Agreement… 2016). 

Kolejnym etapem działań legislacyjnych na rzecz zrównoważonego rybołówstwa była 

Konferencja FAO, która w październiku 1995 roku odbyła się w Rzymie. Rezultatem jej było 

jednogłośne przyjęcie (31 października 1995 roku) przez ponad 170 członków FAO doku-

mentu o nazwie Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa (What is Code… 2001). Jego celem 

było ustanowienie zasad i standardów dotyczących ochrony, zarządzania i rozwoju całego 

rybołówstwa. Dokument ten stworzył ramy dla międzynarodowych i krajowych wysiłków 

zmierzających do zapewnienia trwałej zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wód 

w harmonii ze środowiskiem (Kodeks odpowiedzialnego… 1995). Jego charakter nie jest 

bezwzględnie obowiązujący. Stosowanie Kodeksu jest dobrowolne. Państwa, sektory rybne 

i społeczności rybackie ponoszą odpowiedzialność za wprowadzanie Kodeksu. Rola FAO 

ogranicza się do technicznego wsparcia; nie jest ono odpowiedzialne za to, w jaki sposób po-

szczególne państwa prowadzą narodową politykę w zakresie rybołówstwa. 

Kodeks stanowi zwieńczenie procesu rozpoczętego w 1992 roku w Cancun, nawiązując do 

Deklaracji z Cancun i dokumentów z Rio, uznaje żywieniowe, ekonomiczne, środowiskowe 

i kulturowe znaczenie rybołówstwa oraz interesy tych, którzy są związani z sektorem rybo-

łówstwa. W rozdziale 6 „Zasady ogólne” w punkcie 6.18 zawarto następujące zalecenie: „[...] 

uznając ważny wkład rybołówstwa rzemieślniczego i małej skali w zatrudnienie, zarabianie 

na życie i dostarczanie pożywienia, państwa powinny chronić prawa do bezpiecznego bytu 

ludzi utrzymujących się z rybołówstwa, zwłaszcza tych zaangażowanych w rybołówstwo rea-

lizowane na własne potrzeby, małej skali i rzemieślnicze, zapewniając im preferencyjny do-

stęp do tradycyjnych łowisk i zasobów znajdujących się w wodach będących pod jurysdykcją 

tych państw”. 



 
52 

W rozdziale 7, poświęconym zarządzaniu rybołówstwem, w podpunkcie 7.2.2c jest mowa 

o konieczności brania pod uwagę interesu rybaków, również tych zaangażowanych w połowy 

na własne potrzeby, rybołówstwo małej skali i przybrzeżne. Integracji rybołówstwa z zarzą-

dzaniem strefą przybrzeżną poświęcony jest także art. 10 Kodeksu odpowiedzialnego rybo-

łówstwa: „[...] Państwo powinno zadbać o przyjęcie właściwej polityki, ram prawnych i insty-

tucjonalnych w celu osiągnięcia trwale zrównoważonego zintegrowanego wykorzystywania 

zasobów, biorąc pod uwagę wrażliwość ekosystemów, strefy brzegowej i ograniczoność ich 

zasobów naturalnych, a także potrzeby nadbrzeżnych społeczności” (Kodeks odpowiedzialne-

go… 1995, s. 26). 

W 2001 roku w Reykiaviku odbyła się konferencja poświęcona temu, co się dzieje 

w ekosystemach morskich i zarządzaniu rybołówstwem. W Deklaracji z Reykiaviku wyrażono 

wolę dalszego wdrażania Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa i Deklaracji z Kyoto 

z 1995 roku, dotyczącej zrównoważonego rybołówstwa na rzecz bezpieczeństwa żywnościo-

wego. Podkreślono konieczność zapobiegliwego podejścia w przypadku braku pełnej wiedzy 

naukowej oraz konieczność monitorowania ekosystemów oraz zmniejszenia przyłowów i od-

rzutów. 

 

 

5.2. Regulacje prawne rybołówstwa w Unii Europejskiej 

 

Nadrzędnym dokumentem w UE jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2009). 

Traktat przewiduje wyłączną lub dzieloną kompetencję w określonej dziedzinie. W przypadku 

kompetencji wyłącznej (np. zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej 

polityki rybołówstwa, art. 3.1.d) jedynie Unia stanowi prawo, a państwa członkowskie są zo-

bowiązane do jego wykonywania, ustanawiając odpowiednie akty prawne. W ramach kompe-

tencji dzielonej (np. rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów 

biologicznych, art. 4.2.d, oraz środowisko, art. 4.2.e) państwa członkowskie wykonują swoją 

kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonuje tej kompetencji. W niektórych dziedzi-

nach i na warunkach przewidzianych w traktatach Unia ma także komplementarną w stosunku 

do ww. kompetencję w zakresie prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub 

uzupełniania działań tych państw członkowskich, nie zastępując ich kompetencji w tych dzie-

dzinach (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 2.5). 

Głównym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania rybołówstwa w Unii Europej-

skiej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. W preambule dokument ten nawią-

zuje do międzynarodowych porozumień i konwencji stanowiących podstawy zrównoważone-

go rozwoju. 

Ważne kwestie finansowania są zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy doty-

czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-

nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
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ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Kwestie związane ze specyfiką finansowania gospodarki morskiej i rybołówstwa zawiera 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. 

Dyrektywa Ramowa 2008/56/EC w sprawie Strategii Morskiej (RDSM) została przyjęta 

17.06.2008 roku decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. Decyzją Rady UE z 16.11.2009 

roku RDSM została oficjalnie ogłoszona filarem środowiskowym zintegrowanej polityki 

morskiej UE. Dyrektywa wprowadza ramy współpracy między państwami członkowskimi 

w celu zrównoważonego wykorzystania wód morskich. Stanowiła ona impuls na rzecz zmian 

w ustawie Prawo wodne wprowadzonych przez Sejm w styczniu 2013 roku. Istotny udział 

w oddziaływaniu na stan ekosystemu morskiego ma również gospodarka morska oraz rybac-

ka. Jakość wód Bałtyku zależy od jakości wód całej zlewni. 

W UE sprawy te reguluje Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 paź-

dziernika 2000 roku, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej; jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej 

ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przej-

rzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 

1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), tzw. dyrektywa 

ściekowa, pełni podobną funkcję. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do racjonalnego 

wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. 

Podstawą wprowadzania w UE obszarów chronionych, w tym także morskich, są dwie dy-

rektywy – tzw. dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) i dyrektywa ptasia (Dy-

rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w spra-

wie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiąca skonsolidowaną wersję wcześniejszej Dyrektywy 

EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków). Po wejściu Polski 

do UE postanowienia tych dyrektyw znalazły swoje odbicie w Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody; stanowiła ona wyraz implementacji przepisów unijnych do pol-

skiego prawodawstwa. 

Ważną regulacją jest obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku Rozporządzenie Rady (WE) nr 

1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania 

nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eli-

minowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 

601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999. 

W Polsce najważniejszymi dokumentami regulującymi problematykę rybołówstwa mor-

skiego są: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (przyjęta dnia 17 lutego 

2015 r., poz. 222) i Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (przyjęta 10 

września 2015 r., poz. 1358). Dostosowują one polskie przepisy dotyczące rybołówstwa mor-

skiego do nowej unijnej wspólnej polityki rybołówstwa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1979
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
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5.3. Regulacje prawne dotyczące rybołówstwa na Bałtyku 

 

Stan rybołówstwa na Bałtyku zależy bezpośrednio od dziewięciu państw nad nim zlokali-

zowanych, spośród których osiem należy do Unii Europejskiej. Relacje między UE a Rosją 

reguluje Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie 

współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Bałtyku (2009). 

W rosyjskiej części Bałtyku obowiązują ponadto uregulowania wynikające z Rosyjskiej fede-

ralnej ustawy o rybołówstwie i ochronie zasobów biologicznych w wodach (Russian Federal 

Law on Fisheries and conservation of biological resources in the waters N 166-P3 

20/12/2004). Wynika to m.in. z faktu, że niektóre zasoby rybne mają charakter zasobów mię-

dzystrefowych. Pośredni wpływ wywierają pozostałe państwa wchodzące w skład grupy pań-

stw położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego (Norwegia, Białoruś i Ukraina), a także pań-

stwa czerpiące korzyści z Bałtyku lub będące członkami organizacji bałtyckich (Islandia 

i Norwegia). Oddziaływanie to ma zróżnicowany charakter. Może być negatywne dla środo-

wiska (np. zanieczyszczenie rzek na Białorusi i Ukrainie) albo pozytywne (np. udział Norwe-

gii w projektach mających na celu poprawę środowiska Bałtyku). Dania, Finlandia, Szwecja 

i Niemcy są także członkami Konwencji o ochronie środowiska morskiego północno-

-wschodniego Atlantyku (OSPAR), podpisanej w Paryżu 22.09.2002 roku. 

Pomiędzy państwami bałtyckimi toczą się spory prawne (Polska–Dania, Polska–Rosja) 

o granice stref ekonomicznych czy morza terytorialnego, co komplikuje zarządzanie wodami 

morskimi, będącymi w gestii poszczególnych państw. Do Polski należą 33 tys. km² morza, co 

stanowi 8,5% Bałtyku. Linia brzegowa Bałtyku jest bardzo urozmaicona, a na jego po-

wierzchni znajdują się tysiące małych wysepek. Stwarza to doskonałe warunki dla rybołów-

stwa przybrzeżnego. Potencjalnym utrudnieniem dla rybaków przybrzeżnych jest występo-

wanie licznych morskich obszarów chronionych oraz obszarów Natura 2000, na których mo-

gą zostać wprowadzone ograniczenia prawne. 

Zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego ułatwia fakt, że uczestniczą w nim zasadniczo 

dwa podmioty – Unia Europejska i Rosja. Stwarza to wyjątkową w skali świata możliwość 

osiągnięcia porozumienia w istotnych sprawach. Wielkość powierzchni morza pozostająca 

w gestii UE ma decydujący wpływ na kształt polityki w zakresie zarządzania zasobami Morza 

Bałtyckiego. Przesądza to o dużym znaczeniu wszystkich dokumentów unijnych, nawet 

w najmniejszym zakresie regulujących problematykę rybołówstwa. 

Najważniejszym i najstarszym dokumentem dotyczącym poprawy stanu środowiska w ba-

senie Morza Bałtyckiego jest Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 

Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach 22 marca 1974 roku. Jest dokumentem regionalnym 

o charakterze ogólnym. Sygnatariuszem tej konwencji jest także Unia Europejska. Sprawy 

rybołówstwa są rozpatrywane w kontekście ochrony środowiska morskiego. W Polsce weszła 

w życie 3 maja 1980 roku. Jej organem wykonawczym jest organizacja HELCOM. Ochroną 

środowiska naturalnego zajmuje się HELCOM – HABITAT. Prace te wspomaga pozarządo-

wa organizacja EUCC Germany – Bałtycka Unia Przybrzeżna. Do realizacji celów Konwencji 

powołano Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM). Artykuł 15 Kon-

wencji dotyczy różnorodności biologicznej. Podstawowym dokumentem konwencji helsiń-

skiej, wyznaczającym kierunki pracy jej stron, jest Bałtycki plan działania (Baltic Sea Action 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/OSPAR_Convention_e_updated_text_2007.pdf&usg=ALkJrhhUTtJH30vQX0Ls12fAQv0vG25eIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/OSPAR_Convention_e_updated_text_2007.pdf&usg=ALkJrhhUTtJH30vQX0Ls12fAQv0vG25eIw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
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Plan – BSAP), podpisany przez przedstawicieli rządów krajów nadbałtyckich w 2007 roku 

w Krakowie. Składa się on z 4 podstawowych segmentów; jeden z nich to „Bioróżnorodność 

i ochrona przyrody”. Ustalono w nim m.in., że strony Konwencji zobowiązują się do wyzna-

czenia spójnej sieci bałtyckich obszarów chronionych (Baltic Sea Protected Areas – BSPAs) 

do końca 2009 roku. 

Problemy rybołówstwa bałtyckiego są także przedmiotem inicjatywy Baltic 21 (z 1996 ro-

ku) stanowiącej reakcję premierów państw basenu Morza Bałtyckiego oraz Islandii i Norwe-

gii na Agendę 21, przyjętą na konferencji w Rio. W działaniach Baltic 21 uczestniczy także 

UE oraz wiele organizacji rządowych i pozarządowych, w tym także rybackich. Wspólnym 

celem wszystkich uczestników jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju w basenie 

Morza Bałtyckiego. 

Ważną unijną regulacją o charakterze szczegółowym, dotyczącą rybołówstwa na Bałtyku, 

jest Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1396/2014 z dnia 20 października 2014 r. 

ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim. Weszło ono w życie 1 stycznia 

2015 roku; dotyczy następujących gatunków: dorsza, łososia i małych ryb pelagicznych (śle-

dzia i szprota), a od 1 stycznia 2017 roku zakaz obejmie także gładzicę. Zakaz ten dotyczy 

państw członkowskich i innych uczestniczących w eksploatacji zasobów rybnych w ramach 

forum BALTFISH. Oczekuje się, że wpłynie to na poprawę procesu zbierania danych 

i w rezultacie jakości doradztwa naukowego. 

 

 

5.4. Szczególne regulacje prawne dotyczące rybołówstwa 

przybrzeżnego w Unii Europejskiej 

 

Rybołówstwo prowadzone w strefie przybrzeżnej nie jest zdefiniowane w sposób jednolity 

nie tylko przez FAO, ale także w Unii Europejskiej i w Polsce. Zamiennie stosuje się terminy: 

inshore fisheries (rybołówstwo przybrzeżne), coastal fisheries (rybołówstwo wybrzeżowe) 

small-scale fisheries (rybołówstwo małej skali), artisanal fisheries (rybołówstwo rzemieślni-

cze) i traditional fisheries (rybołówstwo tradycyjne). W Polsce najczęściej są stosowane ter-

miny „rybołówstwo przybrzeżne” lub „rybołówstwo łodziowe”. 

W wielu krajach stosowane są zróżnicowane kryteria klasyfikacji rybołówstwa małej skali. 

W propozycjach do zielonej księgi w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa w 2009 

roku podjęto dyskusję na temat wizji europejskiego rybołówstwa do 2020 roku. Debatą objęto 

następujące zagadnienia: zróżnicowanie zarządzania dotyczące rybołówstwa małej skali, de-

finicje rybołówstwa małej skali i możliwość zabezpieczenia przez państwa członkowskie ob-

szarów przybrzeżnych (do 12 Mm) dla rybołówstwa małej skali. Nie było konsensusu co do 

potrzeby ustalenia zróżnicowanych zasad zarządzania rybołówstwem małej skali. Propozycje 

ustalenia definicji dostosowanych do specyfiki poszczególnych regionów upadły, powszechne 

poparcie uzyskano dla 12-milowej strefy ochronnej dla rybołówstwa małej skali. 

W Unii Europejskiej uznaje się potrzebę wyodrębnienia rybołówstwa przybrzeżnego ze 

względu na cele i sposób zarządzania rybołówstwem, a także konieczność zapewnienia rów-

nowagi pomiędzy przybrzeżną, pełnomorską i rekreacyjną działalnością połowową. 
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Prowadzone w UE w 2007 roku studia dowodziły, że definicja rybołówstwa małej skali 

powinna uwzględniać: 

– wielkość statku, 

– wszechstronność narzędzi połowu, 

– aktywność lub pasywność narzędzi połowu, 

– poziom dzielności morskiej statku na wodach krajowych. 

Na warsztatach w sprawie rybołówstwa małej skali w 2011 roku uznano, że definicja po-

winna być oparta na prostych, mierzalnych, przejrzystych i łatwych do kontroli kryteriach, 

takich jak charakterystyka statku (długość, tonaż, liczba koi – łóżek), narzędzia połowu (bier-

ne i czynne). Próbowano wprowadzić segmentację w rybołówstwie małej skali. Do 12 m dłu-

gości miałyby mieć statki łowiące pasywnymi narzędziami połowu, a 12–24 m wykorzystują-

ce pułapki–klatki. Definicje proponowane przez regionalne organizacje rybackie powodowa-

ły, że statek na jednych wodach mógł być traktowany jako statek małej skali, na innych nie 

(Narale 2015). Przedstawione wyżej kryteria wskazują na techniczne i geograficzne przesłan-

ki wyodrębnienia rybołówstwa przybrzeżnego. Nie uwzględnia się przesłanek strukturalnych, 

a szacuje się, że około dwóch trzecich wszystkich ryb morskich rozpoczyna swój cykl życio-

wy w wodach przybrzeżnych i estuariach (Symes 2001). 

W Unii Europejskiej (także w Polsce) obowiązuje definicja zawarta w Rozporządzeniu PE 

i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 3 

Definicje, pkt 14) – „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone przez 

statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów i niekorzystające z rybackich narzę-

dzi ciągnionych”, wyszczególnionych w tab. 3 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 roku dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty. 

Podobnie brzmi definicja zawarta w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) NR 508/2014 (art. 3 

Definicje, pkt 14). Obie definicje są tożsame, mimo zmian w polityce rybackiej. Spełnienie 

obu wymogów zawartych w definicji pozwala na korzystanie z funduszy unijnych dotyczą-

cych łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, dlatego definicja ta bywa nazywana definicją 

pomocową. 

Rybołówstwo przybrzeżne zarówno w nowej, jak i starej wspólnej polityce rybołówstwa 

potraktowano marginalnie ze względu na to, że odbywa się ono w większości w pasie wód 

znajdujących się w odległości nieprzekraczającej 12 mil morskich od lądu. Wody te stanowią 

zwykle morze terytorialne znajdujące się w gestii państwa przybrzeżnego. Dlatego też podej-

ście Unii do rybołówstwa przybrzeżnego stanowi odzwierciedlenie trzeciego z wyżej przed-

stawionych (Traktat o funkcjonowaniu…, art. 2.5) podejść, czyli podejścia wspierającego. 

Istniejące przepisy, ograniczające dostęp do zasobów w obrębie stref 12 mil morskich pań-

stw członkowskich, funkcjonowały w sposób zadowalający, przyczyniając się do ochrony 

zasobów poprzez ograniczenie nakładu połowowego w najbardziej wrażliwych strefach wód 

Unii. Przepisy te chroniły również tradycyjną działalność połowową, od której w znacznym 

stopniu zależy społeczny i gospodarczy rozwój niektórych społeczności stref przybrzeżnych. 

Przepisy te powinny być zatem nadal stosowane. 

Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia preferencyjnego dostępu dla rybo-

łówstwa prowadzonego na niewielką skalę, tradycyjnego lub połowów przybrzeżnych” (Roz-

porządzenie 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, 
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art. 19). Punkt ten określa wyjątek w dostępie do pasa 12-milowego wód morskich dla stat-

ków i kutrów rybackich z pobliskich portów, tradycyjnie prowadzących połowy na tych wo-

dach, do statków działających w ramach stosunków sąsiedzkich oraz statków związanych 

z rybołówstwem, określonych w załączniku I do ww. rozporządzenia. Jest to sytuacja wyjąt-

kowa, gdyż generalną zasadą jest powszechny dostęp do wszystkich wód dla statków zareje-

strowanych w unijnym rejestrze floty rybackiej. Wyjątek ten jako jeden z dwóch ma obowią-

zywać do końca 2022 roku (cz. II art. 5.2). W załączniku I podano, że na wodach niemieckich 

w pasie 3–12 mil mogą poławiać jednostki duńskie, na wodach duńskich w pasie 3–12 mil 

mogą poławiać Niemcy i Szwedzi, na wodach szwedzkich w pasie 4–12 mil mogą poławiać 

Duńczycy i Finowie, a na wodach fińskich w pasie 4–12 mil – Szwedzi. Obrazuje to zróżni-

cowanie przestrzenne w polityce udostępniania łowisk przybrzeżnych krajom sąsiednim. 

W części III Rozporządzenia 1380/2013 („Środki ochrony i zrównoważonej eksploatacji 

żywych zasobów morza”, tytuł I, art. 20 „Środki państw członkowskich…”) zapisano: „Pań-

stwo członkowskie może podjąć niedyskryminacyjne środki na rzecz ochrony stad i zarządza-

nia nimi oraz utrzymania lub poprawy stanu ochrony morskich ekosystemów w strefie 12 mil 

morskich od linii podstawowej, pod warunkiem że Unia nie przyjęła środków ukierunkowa-

nych w szczególności na ochronę i zarządzanie w odniesieniu do tej strefy lub ukierunkowa-

nych w szczególności na rozwiązanie problemu wskazanego przez to państwo członkowskie. 

Środki państwa członkowskiego muszą być zgodne z celami określonymi w art. 2 i co naj-

mniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane w prawie Unii”. Artykuł ten daje pew-

ną swobodę państwom nadbrzeżnym w zakresie ochrony stad rybnych w pasie 12 mil od 

brzegu. 

„Dostęp do danego rodzaju rybołówstwa powinien być oparty na przejrzystych i obiek-

tywnych kryteriach, między innymi kryteriach o charakterze środowiskowym, społecznym 

i ekonomicznym. Państwa członkowskie powinny propagować odpowiedzialne połowy przez 

zapewnianie zachęt tym podmiotom, które prowadzą połowy w sposób najmniej zagrażający 

środowisku oraz zapewniający społeczeństwu największe korzyści” (art. 33 Rozporządzenia 

1380/2013). „W świetle niepewnego stanu ekonomicznego sektora rybołówstwa oraz faktu, 

że niektóre społeczności stref przybrzeżnych zależą od połowów, konieczne jest zapewnienie 

względnej stabilności działalności połowowej poprzez przydzielanie państwom członkow-

skim uprawnień do połowów w oparciu o przewidywalny udział każdego państwa członkow-

skiego w odniesieniu do poszczególnych stad” (art. 35). „Taka względna stabilność działalno-

ści połowowej – z uwagi na tymczasową sytuację biologiczną stad – powinna zabezpieczać 

i w pełni uwzględniać szczególne potrzeby regionów, w których społeczności lokalne są 

szczególnie zależne od rybołówstwa i związanej z nim działalności, tak jak zdecydowała Ra-

da w Rezolucji z dnia 3 listopada 1976 r., w szczególności w załączniku VII do niej” (art. 36). 

Powyższe punkty preambuły ww. rozporządzenia preferują wręcz i zalecają państwom człon-

kowskim czynne wspieranie rybołówstwa przybrzeżnego. 

W części I „Przepisy ogólne” w art. 2 („Cele”), pkt 5, zapisano, że WPRyb. w szczególności: 

f) przyczynia się do odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowo-

wej, z uwzględnieniem przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych; 

i) promuje przybrzeżną działalność połowową przy uwzględnieniu aspektów społeczno-

-ekonomicznych. 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w punktach 25, 33, 42, 58 i 63 

także zaleca wsparcie finansowania łodziowego zrównoważonego rybołówstwa przybrzeżne-

go ze względów: konkurencyjnych, klimatycznych (efektywność energetyczna) i ze względu 

na kluczową rolę w społecznościach obszarów przybrzeżnych. 

Powyższe działania mają na celu strukturalną poprawę warunków funkcjonowania rybo-

łówstwa przybrzeżnego, tworzenie kolektywnych i rodzinnych przedsięwzięć mających na 

celu zwiększenie stabilności wykonywanego zawodu i warunków pracy (np. wyposażenie 

łodzi w sprzęt radiolokacyjny, wyciągi elektryczne), innowacje technologiczne (bardziej se-

lektywne metody połowów) oraz zwiększenie wartości dodanej produktów rybołówstwa 

(usprawnienie łańcucha od łowiska do „półmiska”). Służą także zwiększeniu zatrudnienia 

w strefie przybrzeżnej, szczególnie wśród młodych rybaków w wieku poniżej 40 lat. 

Unijne przepisy dotyczące rybołówstwa przybrzeżnego nie mają charakteru obligatoryjne-

go, ale nawołują i motywują państwa członkowskie do szczególnego traktowania tej części 

sektora rybackiego, wręcz wzywają do „pozytywnej dyskryminacji” (Rezolucja Parlamentu 

Europejskiego 2012, pkt 41). Wyrazem tego podejścia są rezolucje Parlamentu Europejskie-

go: 

– Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rybołówstwa przybrzeżnego i problemów 

wspólnot rybaków zajmujących się połowami przybrzeżnymi (2004/2264(INI)) z 15 czerw-

ca 2006 roku; 

– Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wkładu wspólnej 

polityki rybołówstwa na rzecz wytwarzania dóbr publicznych (2011/2899(RSP)); 

– Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz 

reformy wspólnej polityki rybołówstwa (2011/2292(INI)). 

Szczególnie ta ostatnia rezolucja jest aktualna ze względu na nawiązanie do ostatniej 

reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz ze względu na bardzo szczegółowe podejście do 

problemu. Dowolność dostępu do środków unijnych bez większych zobowiązań zwalnia 

z troski o rybaków przybrzeżnych polski rząd. W projekcie programu operacyjnego „Rybac-

two i morze” (PO Ryby 2014–2020), współfinansowanego ze środków finansowych Europej-

skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 (ostatni dostępny tekst z wrze-

śnia 2014 roku) w punkcie 4.2 zamieszczono opis planu działania na rzecz rozwoju, konku-

rencyjności i zrównoważonego rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę, z dopiskiem „nie 

dotyczy”, bo wymogiem jest, żeby flota w tym segmencie liczyła co najmniej 1000 jednostek, 

a w Polsce wynosi tylko 675 jednostek (Projekt PO Ryby… 2016). Tymczasem w Rozporzą-

dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 grudnia 2014 roku (DzU z 2015 r., poz. 1) były 

wskazane środki przeznaczone na rybołówstwo przybrzeżne (łącznie 29 299 415,74 EUR; 

21 974 562,55 EUR z EFMR i 7 324 853,19 EUR wkładu krajowego). Sytuacja dotyczyła 

kraju, który jest czwartym pod względem środków pozyskiwanych z EFMR, będącego mate-

rialną bazą opracowywania programu operacyjnego. Szansą na rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa są środki pozostałe z poprzedniego programu operacyjnego, co zawiera Obwiesz-

czenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 6 sierpnia 2014 r. (DzU z 7 listopada 2014 r., 

poz. 1549). 
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Podstawę prawną funkcjonowania rybołówstwa  przybrzeżnego w Polsce stanowi Ustawa 

z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, która w art. 2.1, a także w innych miej-

scach nie zawiera pojęcia „rybołówstwo przybrzeżne”. Wyodrębnia pojęcie rybołówstwa 

morskiego, w skład którego wchodzą: rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, 

połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie oraz chów 

lub hodowla ryb i wprowadzanie do polskich wód morskich obcych organizmów. 

Wprowadza natomiast segmentację floty na (w uproszczeniu): 

a) mogącą poławiać na wodach otwartego Bałtyku – wyłącznej strefy ekonomicznej, morza 

terytorialnego oraz Zatok Puckiej i Gdańskiej, o długości nie mniejszej niż 5 m; 

b) mogącą poławiać na Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym oraz na obszarach na pół-

noc od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi, wyznaczonej w prze-

pisach wykonawczych na podstawie art. 3, o długości całkowitej do 12 m; 

c) na obszarach innych niż wymienione wyżej (można domniemywać, że chodzi o rybołóws-

two dalekomorskie) – art. 9.1. 

Podział ten jest niejasny i przy braku przepisów wykonawczych umożliwia dostęp do wód 

przybrzeżnych jednostkom mogącym poławiać na otwartym morzu, pogarszając warunki ry-

bakom przybrzeżnym. Artykuł 9.2 ogranicza zdolność połowową wszystkich segmentów, 

tymczasem UE nie ogranicza zdolności połowowej rybołówstwa przybrzeżnego, wręcz prze-

ciwnie: stosuje system zachęt do jego rozwoju. Artykuł 11 deleguje na okręgowego 

inspektora rybołówstwa morskiego uprawnienia odnośnie do ustalania wymiarów i okresów 

ochronnych, obszarów wyłączonych z rybołówstwa i warunków rybołówstwa. 

Stada ryb migrują w warunkach zróżnicowanych przepisów dotyczących ich połowu. 

Artykuł 24 dotyczy przydziału dodatkowej zdolności połowowej. Jest ona zróżnicowana 

w przypadku jednostek o długości do 15 m i powyżej 15 m. Największą dodatkową zdolność 

połowową (70%) mogą uzyskać jednostki o długości do 12 m niestosujące ciągnionych na-

rzędzi połowu. Można to uznać za dostrzeżenie rybaków przybrzeżnych, ale to wskazuje jed-

nocześnie na niekonsekwencje segmentacji przedstawionej w art. 9. Jednakże w Rozporzą-

dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowe-

go sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych wprowa-

dza się zróżnicowanie w przydziale kwot połowowych, uwzględniające podział na klasy dłu-

gości: poniżej 8 m, 8–9,99 m oraz powyżej 10 m (dla dorsza), mniej niż 12 m oraz 12 m 

i więcej (dla szprota), poniżej 8 m oraz 8 m i więcej (dla śledzia). 

Zauważalne jest wewnętrzne zróżnicowanie przydziału kwot połowowych w łodziowym 

rybołówstwie zalewowym, przybrzeżnym oraz w jednostkach poławiających na wodach 

otwartego Bałtyku. Istnieje podział kompetencji przy wydawaniu licencji połowowych. Na 

segmenty a) i c) specjalne zezwolenia połowowe wydaje minister właściwy d.s. rybołówstwa, 

a na segment b) – okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego. Podobny podział występuje 

przy podziale ogólnych kwot połowowych i dni połowowych. Minister też decyduje m.in. 

o kwotach przeznaczonych na badania naukowe. Artykuł 70.1 zwalnia kapitana statku 

rybackiego o długości mniejszej niż 10 m z obowiązku prowadzenia dziennika pokładowego, 

natomiast nakłada obowiązek składania miesięcznego raportu połowowego. Artykuły 90–94 

cywilizują zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. 
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Zalecenia unijne promują rozwój zrównoważonych form rybołówstwa, a taką jest rybo-

łówstwo przybrzeżne. Kładą nacisk na nie tylko ekonomiczne aspekty jego funkcjonowania, 

zalecają „pozytywne represjonowanie” tej tradycyjnej działalności, w przypadku której coraz 

trudniej znaleźć chętnych do pracy. Tymczasem w Polsce mało efektywne ekonomicznie, ale 

korzystne dla środowiska rybołówstwo przybrzeżne musi konkurować z rybołówstwem peł-

nomorskim – mimo preferencji finansowych przewidzianych na ten cel z EFMR. 



6. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA 
PAŃSTW BASENU MORZA BAŁTYCKIEGO. ŚRODOWISKO 
6.1. Ogólna charakterystyka Morza Bałtyckiego 

 
Bałtyk jest najmłodszym morzem na Ziemi, dość płytkim (średnia głębokość wynosi 52,3 m), 

jednym z największych zbiorników wód słonawych, co decyduje o specyfice gatunkowej fau-
ny i flory. Charakteryzuje je brak pływów oraz epikontynentalny charakter. Śródziemne poło-
żenie tego zbiornika wodnego zwiększa jego wrażliwość na zakłócenia. Jest jednym z najbar-
dziej zanieczyszczonych mórz świata, szczególnie wrażliwym na zanieczyszczenia ze wzglę-
du na ograniczoną wymianę wód z Morzem Północnym. Jego zlewisko ma powierzchnię 
1 721 233 km² – cztery razy większą niż samo morze (ryc. 5). 
 

 
Ryc. 5. Zlewisko Morza Bałtyckiego: biała linia oznacza granicę zlewiska, czarna linia oznacza grani-
ce państw, szara linia oznacza najważniejsze rzeki 
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W zlewisku Bałtyku żyje 85 mln osób, zamieszkujących rejony o wysokiej urbanizacji 
i silnym uprzemysłowieniu. Poza państwami należącymi do Unii Europejskiej (Polska, Niem-
cy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa) obejmuje także Norwegię, Rosję, Bia-
łoruś i Ukrainę. Linia brzegowa łączy dziewięć państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Duże zróżnicowanie linii brzegowej (archipelagi, fiordy, klify, 
laguny i płaskie, w większości piaszczyste) przesądzają o atrakcyjności Bałtyku dla rybołów-
stwa, rekreacji i żeglarstwa. Na Bałtyku znajdują się tysiące małych wysepek. Najdłuższą 
linię brzegową ma Finlandia – 42062 km (42% przypada na skaliste niezamieszkane wysep-
ki), następnie kolejno Szwecja – 7600 km (linia brzegowa bardzo postrzępiona, szczególnie 
w północnej części duża ilość małych zatok, brzeg kamienisty), Dania – 7300 km (łącznie 
z Morzem Północnym), Estonia – 3794 km (1242 km – linia brzegowa lądu stałego i 2552 km 
– wyspy), Niemcy – 3379 km (1300 km przypada na Bałtyk, a 2000 km – na Morze Północ-
ne), Polska – 843 km (500 km – linia morska, 241 km – Zalew Szczeciński, 102 km – Zalew 
Wiślany), Łotwa – 496 km, Rosja – 185 km i Litwa – 91 km (Coastal Guide 2015). Stwarza 
to doskonałe warunki dla rybołówstwa przybrzeżnego. Polskie obszary morskie (wyłączna 
strefa ekonomiczna oraz morze terytorialne) zajmują 33 tys. km², co stanowi 8,5% po-
wierzchni Bałtyku. 

Środowisko naturalne Bałtyku jest zdeterminowane przez zjawiska naturalne zachodzące 
w zlewni oraz przez działalność człowieka na tym obszarze. Istotne znaczenie mają zmiany 
klimatu. W ciągu ostatnich 100 lat w północnej części regionu Morza Bałtyckiego średnia 
temperatura powietrza wzrosła o 1°C, a w południowej – o 0,7°C (Impact of climate chan-
ge… 2017). Powoduje to wzrost temperatury wody, częstsze sztormy i powodzie na lądzie. W 
ciągu ostatnich 40 lat temperatura wód Bałtyku wzrosła o 1,2°C, co oznacza, że Bałtyk jest 
najszybciej ocieplającym się morzem świata. 

Zdaniem ekologów ocieplenie jest niekorzystne dla rybołówstwa, natomiast jego benefi-
cjentami są: rolnictwo, turystyka, żegluga i energetyka (Counter currents. Scenarios… 2015). 
Krótkotrwałe (10–100-letnie) zmiany klimatyczne mają wpływ na bilans wodny, będący re-
zultatem m.in.: opadów atmosferycznych, parowania, dopływów wód rzecznych i wymiany 
wód między poszczególnymi basenami morza, także wlewów natlenionych, słonych wód 
z Morza Północnego. Średnie zasolenie wynosi od 2–4 promili w Zatoce Botnickiej do 20–30 
promili w cieśninach Kattegat i Skagerrak; w Bałtyku właściwym zasolenie wynosi przecięt-
nie 6–8 promili (Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewiska… 1991). Zasolenie wód 
Bałtyku jest pięciokrotnie mniejsze niż w Morzu Północnym. Związana jest z nim gęstość 
wody. Zależy głównie od odległości od cieśnin duńskich, od głębokości i od odległości od 
brzegu oraz ujść dużych rzek. Zasolenie wód ma wpływ na strukturę gatunkową fauny bał-
tyckiej. Liczba gatunków osiąga minimum przy zasoleniu około 5–7 promili. Takie jest wła-
śnie zasolenie w większości wód Morza Bałtyckiego. Konsekwencją tego jest niewielka licz-
ba gatunków w bałtyckich połowach. 

Zanieczyszczenia, zasolenie, temperatura wody oraz zawartość w niej tlenu decydują 
o przebiegu procesów biologicznych w wodach Morza Bałtyckiego. Zawartość tlenu zmniej-
sza się w miarę zwiększania głębokości. Poniżej oksaliny (warstwy o znacznej redukcji tlenu 
w wodzie) pojawia się siarkowodór będący rezultatem procesów chemicznych i mikrobiolo-
gicznych zachodzących się w warunkach beztlenowych. Poprawa sytuacji biologicznej Bałty-



 63

ku następuje co kilka lat w związku z większymi wlewami słonych natlenionych wód z Morza 
Północnego do Bałtyku. Do lat 80. ub.w. wlewy wody z Morza Północnego zdarzały się co 
2‒5 lat; kolejne były w 1993 i 2003 roku (Walczowski 2016). 

Prawdopodobnie zmiany klimatu wpływają na zmniejszenie częstotliwości wlewów. 
W grudniu 2014 roku po raz pierwszy od 11 lat miał miejsce jeden z trzech największych 
wlewów od 1880 roku (Wielki wlew… 2015), w grudniu 2015 roku – kolejny, ale znacznie 
mniejszy. Stwarza to nadzieję na radykalną poprawę warunków rozrodu dorsza, zwłaszcza 
jeśli wody z wlewu dotrą do Głębi Gdańskiej i Głębi Gotlandzkiej. 

Wlewy wód do Bałtyku wywierają istotny wpływ na produktywność wód Bałtyku. Są tak-
że elementem bilansu wód Bałtyku, na który składają się: 
– przychody (dopływy wody słodkiej z rzek, wody słodkiej pochodzącej z deszczów, wody 

słonej z wlewów); 
– rozchody (wypływy wody powierzchniowej przez cieśniny duńskie, parowanie) – Dunin-

-Kwinta 2014). 
Zróżnicowane warunki hydrobiologiczne mają wpływ na życie zwierząt i roślin w różnych 

częściach akwenów morskich.  
 

 
6.2. Zmiany klimatu 

 
Bałtyk jest najszybciej ocieplającym się morzem świata. Obecnie temperatura mórz i oce-

anów na Ziemi jest o 1 stopień wyższa niż 140 lat temu. W Morzu Północnym oraz w Bałtyku 
temperatura rosła 5–6-krotnie szybciej niż średnia światowa w ciągu ostatnich 25 lat, a 3 razy 
szybciej niż w Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym (Rising sea surface… 2017). W latach 
1990–2010 średnia temperatura wód Bałtyku rosła o 0,063–0,078°C rocznie (6,3–7,8°C 
w ciągu wieku) – Impact of climate change… (2017). Największy wzrost odnotowano w pół-
nocnej części Zatoki Botnickiej. Wahania temperatury powierzchni wód Bałtyku w latach 
1990–2015 przedstawia ryc. 6. Daje się zauważyć tendencja wzrostowa. W ciągu ostatnich 25 
lat tempo wzrostu temperatury powierzchni wód w europejskich morzach było 10-krotnie 
szybsze od przeciętnego wzrostu w ciągu ostatnich 100 lat. 

 
Ryc. 6. Trend i odchylenia temperatury powierzchni wód Bałtyku w latach 1990–2015 (w skali Kelvi-
na i Celsjusza jeden stopień ma tę samą wartość) 
Źródło: Siegel (2015). 

 
Obserwacje powierzchni oceanów prowadzone w ciągu ostatnich 50 lat wskazują na ocie-

plenie wód, które jest zróżnicowane w różnych częściach globu (Barnet 2001). Ocieplenie 
klimatu jest związane głównie z ociepleniem wód. Morza i oceany, pokrywając około 71% 
powierzchni Ziemi, stanowią główny komponent systemu klimatycznego, na który składają 
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się: atmosfera, hydrosfera, kriosfera, powierzchnia ziemi i biosfera oraz powiązania między 
nimi (Climate. Working Group … 2001). Są one swoistym akumulatorem ciepła stabilizują-
cym zróżnicowanie klimatu. Na klimat i zmiany klimatu wpływa wymiana ciepła i mas (np. 
wód, pyłu) pomiędzy lądem, oceanem, atmosferą, regionami polarnymi i przestrzenią ko-
smiczną. Zmiany klimatu, polegające na występowaniu długich okresów ocieplenia lub ozię-
bienia w dalszej i bliższej przeszłości, występowały wielokrotnie i miały charakter naturalny 
(Vital climate change… 2005). 

Od 1910 roku daje się zauważyć silna tendencja wzrostowa temperatury wód powierzch-
niowych mórz i oceanów. Wzrost i wahania temperatury powierzchni wód morskich i oce-
anicznych przedstawia ryc. 7. 

 
Ryc. 7. Roczne wahania temperatury powierzchni wód mórz i oceanów w latach 1880–2012 
Źródło: Kennedy (2012). 

 
Temperatura jest czynnikiem wpływającym na wzrost, reprodukcję i rozmieszczenie orga-

nizmów morskich. Zmiany w rozkładzie wartości temperatury, niezależnie od tego, czy ich 
przyczyną są czynniki naturalne czy antropogeniczne, mogą powodować redystrybucję plank-
tonu stanowiącego istotny składnik pożywienia ryb w skali regionu. Zmiany w siedliskach 
termicznych wywołują trwałe skutki na różnych poziomach troficznych, doprowadzając na-
wet do zaniku pożywienia (Dawicki 2017). Wyższa temperatura wody jest przyczyną krót-
szego życia zwierząt zmiennocieplnych (zimnokrwistych): ryb, płazów, gadów i bezkręgow-
ców. Te same gatunki żyjące w wodach o różnej temperaturze charakteryzuje różna średnia 
długości życia. 

Najważniejszym wskaźnikiem w tym zakresie jest temperatura powierzchni morza (SST – 
Sea Surface Temperature), której wzrost powoduje zwiększenie ilości i temperatury pary 
wodnej nad morzami i oceanami, wpływając na wzrost temperatury powietrza. Temperatura 
wody jest istotnym czynnikiem wpływającym na metabolizm gatunków roślin i zwierząt, de-
cydującym o ich rozmieszczeniu i fenologii. Wpływa na czas rozpoczęcia sezonowych migra-
cji, rozród i obfitość występowania (Climate change, impacts… 2017). Ocieplenie wód może 
spowodować spadek populacji pozyskiwanych gatunków ryb m.in. wskutek rozbieżności 
w czasie oraz miejscach występowania ryb i ich pokarmu. W przypadku Morza Północnego 
ryby i plankton rozszerzają swoją geograficzną ekspansję na północ nawet w tempie 30–100 km 
rocznie (w zależności od gatunku). Na Bałtyku istnieje ograniczenie w północnej części Zato-
ki Botnickiej (Botnik Północny); dalej już organizmy morskie nie mogą się przemieszczać. 

Przeciętna z lat 1981–2010 
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Organizmy morskie są w stanie dostosować swoją genetykę do zmieniających się warunków, 
wymaga to jednak wielu pokoleń i długiego czasu (Rising sea surface… 2017). Jeśli nie do-
stosują się do zmieniających się warunków, to są skazane na wyginięcie. 

Zmiany temperatury i związane z nimi zmiany zasolenia wody w przypadku ryb morskich 
wpływają na przesunięcie rejonów ich występowania. W przypadku ryb żyjących w przy-
brzeżnych wodach słonawych, w których następuje zmiana warunków bytowania, może dojść 
do zmiany struktury gatunkowej; niekiedy dochodzi do pojawienia się nowych, wcześniej 
nieznanych w tym akwenie, gatunków, co powoduje dalsze pogorszenie warunków dla gatun-
ków ryb endemicznych. Wzrost zasolenia wód może być przyczyną wstrząsu osmotycznego 
dla gatunków słodkowodnych, podobnie jak spadek zasolenia wód dla ryb morskich (Climate 
change in the Baltic… 2013). 

W Bałtyku występuje duże zróżnicowanie zasolenia wód – zarówno poziome (zasięg), jak 
i pionowe (głębokość). O wpływie zasolenia na bioróżnorodność w morzu świadczy fakt, że 
w Morzu Północnym występuje 230 gatunków ryb, w Morzu Czarnym – 170, w Bałtyku – 
około 100. Gatunki, takie jak sandacz, sieja, okoń, które występują w południowej i zachod-
niej części Bałtyku tylko w strefie przybrzeżnej, w północnej części Bałtyku mają bardzo du-
ży zasięg (Mac Kenzie 2007). Temperatura jest czynnikiem wpływającym na wzrost, repro-
dukcję i rozmieszczenie organizmów morskich. 

Spektakularnym skutkiem globalnego ocieplenia jest wzrost poziomu mórz i oceanów. 
W ciągu ostatnich 6000 lat poziom ten wzrastał o 0,4–0,6 mm rocznie. W ciągu ostatnich 
3000 lat wzrost ten wynosił już tylko 0,1–0,2 mm rocznie (Lambeck 2000). W XX wieku 
globalny poziom mórz i oceanów wzrastał o 1,0–2,0 mm rocznie (Climate Working Group… 
2001). Przy uwzględnieniu lokalnych różnic w przypływach, zmiany ciśnienia atmosferycz-
nego, zmiany cyrkulacji wód oraz pozornych ruchów kontynentów, zakłada się, że do roku 
2100 nastąpi wzrost poziomu mórz i oceanów o około 38–55 cm. Najbardziej pesymistyczne 
prognozy zakładają wzrost nawet o 95 cm (Warrick 1996). Najbliższe 500 lat może przynieść 
wzrost o 0,5–2 m w przypadku stabilizacji emisji gazów cieplarnianych lub 1–4 m w przy-
padku jej podwojenia (Climate Working Group… 2001). W latach 1993–2015 średni poziom 
mórz i oceanów podniósł się o 70 mm (International report confirms… 2015). Wzrost po-
ziomu morza zwiększy zasolenie wód słodkich oraz pól uprawnych, zmieni koryta rzek, 
zniszczy istniejącą infrastrukturę i przemysł oraz zmusi do przemieszczenia się około 1 mld 
ludzi (Poverty and climate change… 2002). W morzach i oceanach nastąpią zmiany w zaso-
leniu wód i ich alkaliczności (spowodowanej głównie podwyższoną zawartością wodorowę-
glanów i węglanów), falowaniu i cyrkulacji wody (Climate Working Group II… 2001a). 
Wzrost średniego poziomu wód Bałtyku w latach 1990–2008 wynosił 1,5 mm rocznie; ostat-
nie dane wskazują, że obecnie wzrost wynosi 5 mm rocznie (to więcej niż średnia światowa 
wynosząca 3,2 mm) – Climate change, impacts… (2017). 

Zmiany klimatu zostały zdiagnozowane przez naukowców w drugiej połowie XX wieku. 
Charakterystyczną cechą towarzyszącą obecnemu globalnemu ociepleniu jest stały wzrost 
zawartości dwutlenku węgla (a także innych gazów cieplarnianych) w atmosferze, na co 
główny wpływ mają czynniki antropogeniczne. Dość rzadko, ale występują poglądy, że 
wzrost zawartości dwutlenku węgla nie ma związku ze zmianami temperatury na Ziemi, gdyż 
wynikają one ze zmian aktywności słonecznej; w najbliższych latach spodziewana jest kolej-
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na (wcześniejsze były związane z tzw. minimum Sporera w latach 1420–1570, minimum 
Maundera w latach 1645–1715 i minimum Daltona w latach 1790–1830) mała epoka lodow-
cowa (Nadchodzi epoka lodowcowa… 2017). Tego typu opinie wygłaszają pojedynczy na-
ukowcy; są one następnie kolportowane przez nierecenzowane (paranaukowe i popularne) 
wydawnictwa. Według Tomiałujcia (2011) około 40 światowych gremiów naukowych, w tym 
20 narodowych akademii nauk, a także kilka światowych kongresów naukowych biologów 
potwierdziło istotny wzrost temperatury na całej Ziemi. Podobny pogląd reprezentuje Mię-
dzynarodowy Panel dla Zmian Klimatycznych (IPCC) – gremium zrzeszające ponad 1000 
naukowców z całego świata (Tomiałujć 2011). 

Zmiany klimatu mają rozległe konsekwencje w sferach przyrodniczej i gospodarczej. Ich 
charakter jest globalny, skutki są odczuwalne przez ludność całego świata. Bezpośrednimi 
skutkami globalnego ocieplenia mogą być: wzrost poziomu wód (mórz i oceanów), zmniej-
szenie zasięgu i grubości pokrywy lodowej, skrócenie okresu zalodzenia rzek i jezior, zmniej-
szenie pokrywy śnieżnej, zmiany okresu wegetacyjnego roślin, migracje zwierząt i roślin na 
północ, blaknięcie raf koralowych i częstsze występowanie klęsk żywiołowych oraz ich więk-
sze nasilenie (w szczególności zjawiska El Niño). Przy wzroście temperatury powietrza 
o 1 stopień zasięg występowania danego gatunku zwierząt przesuwa się o 160 km na północ 
lub o 100 m do góry w przypadku zwierząt górskich (Dudek 2017). Na półkuli północnej za-
sięg występowania wielu gatunków zwierząt przesuwa się w kierunku północnym, w tempie 
6,1 km na dekadę, a w górach – 6 m wyżej (Thuiller 2007). Przesunięciu ulega górna granica 
występowania zwierząt, dolna pozostaje bez zmian, co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że 
część populacji dostosowuje się do zmian. „Widać to szczególnie dobrze np. w Morzu Pół-
nocnym, gdzie populacje wielu gatunków ryb zaczynają zasiedlać wody coraz dalej na pół-
noc, jednocześnie nie zmniejszając wielkości swoich zasięgów południowych. Naukowcy 
przebadali tam aż 434 gatunki i okazało się, że 80% z nich w ciągu XX wieku zmieniło swój 
zasięg występowania” (Dudek 2017, s. 253). 

Na Bałtyku zauważalny jest wpływ zmian klimatu na biologię morza, m.in. na jej wybrane 
składniki: 
– organizmy stanowiące pokarm ryb, ptaków morskich i ssaków morskich; 
– ryby; 
– introdukcję obcych gatunków; 
– ssaki morskie; 
– inne organizmy (bakterie i pasożyty). 

Zmiany klimatyczne, oprócz eutrofizacji i toksykacji wód, mają istotny wpływ na wielkość 
produkcji w strukturze biomasy planktonu. Ocieplenie wód hamuje rozwój gatunków zimno-
wodnych (okrzemki), a stymuluje rozwój gatunków ciepłolubnych (Nodularia). Towarzyszą-
ce ociepleniu: wzrost poziomu wód, zmniejszenie zasolenia wód i towarzyszące temu zmiany 
w zakwitaniu, zmiana masy i struktury planktonu mogą zakłócić istniejącą sieć pokarmową, 
powodując zmiany na wyższych poziomach troficznych. Wcześniejsze zakwitanie fitoplank-
tonu, spowodowane szybszym nagrzewaniem się wód, sprzyja rozwojowi zooplanktonu sta-
nowiącego podstawową bazę pokarmową większości gatunków ryb. 

W Bałtyku poziom zasolenia wód jest czynnikiem determinującym bioróżnorodność 
i strukturę gatunkową także planktonu. Obecnie dolna granica zasolenia, w której bytują or-
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ganizmy morskie, wynosi 4 psu. Przewiduje się, że przesunie się ona z Zatoki Botnickiej 
w okolice Morza Alandzkiego (Strandmark 2015). Zooplankton, m.in. widłonogi, w rezulta-
cie zmniejszenia się zasolenia wód będzie się wycofywał z północy na południe. Przewiduje 
się także przemieszczanie o charakterze wertykalnym – z górnych, mniej zasolonych, warstw 
wód do niższych, o większym zasoleniu i niższej temperaturze. Charakter przemieszczeń bę-
dzie zróżnicowany dla poszczególnych gatunków zooplanktonu. Widłonogi stanowią główne 
pożywienie szprota, śledzia i młodocianego dorsza, co będzie miało wpływ na zasoby ryb 
żywiących się zooplanktonem. 

Warunki hydrograficzne, a w szczególności zawartość tlenu i zasolenie oraz odpowiednie 
pożywienie w rejonach rozrodu decydują o przeżywalności ryb we wczesnych stadiach roz-
woju. Ocieplenie wód wpływa niekorzystnie na ww. czynniki. Wzrostowi temperatury towa-
rzyszy zmniejszona rozpuszczalność tlenu w wodzie i zmniejszone zasolenie (Neumann 
2012). Zmiana zasolenia powoduje stres fizjologiczny organizmów i może zmienić rozmiesz-
czenie gatunków. 

Dla rozrodu dorsza niezbędne jest zasolenie wód większe niż 11 psu i zawartość tlenu 
większa niż 2 ml/l. Warunki takie panują na Bałtyku w trzech Głębiach: Bornholmskiej, Go-
tlandzkiej i Gdańskiej. Brak wlewów wód z Morza Północnego oraz ocieplanie się wód spo-
wodowały pogorszenie się warunków rozrodu dorsza na Bałtyku, począwszy od końca lat 80. 
ub.w. Zmniejszenie zasolenia będzie miało negatywny wpływ na populację dorsza. Na 
zmniejszenie zasobów dorsza będzie miało wpływ także zmniejszenie populacji stawonoga 
Pseudocalanus acuspes (spowodowane niekorzystnymi warunkami tlenowymi i zasoleniem), 
stanowiącego istotne pożywienie wczesnych larw dorsza. 

Zmiany fizykochemiczne stanu wód bałtyckich (a także ich pośrednie skutki), spowodo-
wane wzrostem temperatury, łącznie z nadmiernymi połowami szprota na cele przemysłowe, 
mogły być przyczyną zjawiska nazywanego „chudym dorszem”. Z kolei ikra szprota ze 
względu na inną budowę utrzymuje się blisko powierzchni, przez co jest bardziej narażona na 
oddziaływanie niekorzystnej (w tym wypadku niskiej) temperatury wód powierzchniowych. 
Ze względu na przebywanie w wodach powierzchniowych ikra szprota jest mało wrażliwa na 
wahania zawartości tlenu w wodzie (Mac Kenzie 2007). Temperatura wód w głębi jest dość 
stabilna, natomiast temperatura wód powierzchniowych waha się w zależności od pór roku 
i anomalii pogodowych. Pod koniec lat 80. ub.w. zimy były stosunkowo łagodne, populacja 
żywiącego się szprotami dorsza spadła, jednocześnie odnotowano obfitość zooplanktonu, 
w szczególności widłonoga Acartia, którym żywił się szprot. Były to przyczyny sukcesu re-
produkcyjnego szprota, skutkującego znacznym zwiększeniem biomasy tego gatunku ryby 
w latach 90. ub.w. Towarzyszyła temu relatywnie niska śmiertelność połowowa i wzrost ka-
nibalizmu wynikającego z żywienia się własną ikrą oraz ikrą dorsza (którą żywi się zarówno 
szprot, jak i śledź). 

Przewidywania dotyczące biomasy szprota w kontekście ocieplania się wód Bałtyku za-
kładają, że powinna ona ulec zwiększeniu pod warunkiem jej zrównoważonej eksploatacji 
(MacKenzie 2012). 

W latach 90. ub.w. zmniejszone zasolenie i natlenienie wód spowodowało wycofywanie 
się gatunków morskich z północnych i wschodnich obszarów Bałtyku (dotyczyło to w szcze-
gólności dorsza, śledzia i płastugi) i zastępowanie tych gatunków przez gatunki słodkowodne. 
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Z tych samych powodów powszechne w cieśninie Kattegat sola i gładzica są rzadko spotyka-
ne we wschodniej części Bałtyku (Rijnsdorp 2010). Wzrost temperatury wody, jeśli towarzy-
szy mu przyrost masy planktonu, pozytywnie wpływa na rekrutację śledzia w Bałtyku. 
Wzrost temperatury wód Bałtyku powoduje, że łosoś wybiera głębsze wody, natomiast na 
tarło wyrusza wcześniej (Mac Kenzie 2007). 

Zmienia się rozkład przestrzenny występowania endemicznych gatunków ryb zarówno 
w sezonie, jak i w latach. W rezultacie ocieplania się wód Bałtyku coraz częściej pojawiają 
się w nim nieznane wcześniej gatunki. Na wodach duńskich obserwowano ryby wcześniej 
spotykane w Zatoce Biskajskiej: sardynki, sardelę europejską, barwenę, cefala, doradę, la-
braksa, miecznika i piotrosza (Climate change impact… 2017b). W miarę ocieplania się wód 
w Bałtyku pojawi się więcej gatunków ryb nieendemicznych, co oznaczać będzie introdukcję 
obcych gatunków. Do wzrostu liczby gatunków nieendemicznych w Bałtyku, lubiących cie-
płe, mniej zasolone, wody gatunków ryb, poza ociepleniem klimatu przyczynia się także 
człowiek (Second Assessment of Climate… 2015). 

Ocieplenie wód, powodujące zmniejszenie pokrywy lodowej na Bałtyku, pogorszy warun-
ki rozrodu i bytowania foki obrączkowanej. Jednocześnie będzie sprzyjało rozwojowi pasoży-
tów atakujących foki (Ringed seals and climate… 2017). Mniej wrażliwa na zmiany klimatu 
jest foka szara, choć i w jej przypadku pokrywa lodowa sprzyja w reprodukcji. Zwykle młode 
osobniki rodzą się zimą. Przez pierwszych kilka tygodni młode foki przebywają poza wodą 
(Halichoerus grypus 2017). Brak lodu dla wszystkich młodych fok oznacza zwiększoną po-
datność na ataki drapieżników – zarówno z lądu, jak i z powietrza (Jüssi 2012). 

Gdy uwzględni się potencjalny wpływ zmian klimatycznych, można zauważyć, że wzrost 
temperatury stymuluje procesy metaboliczne bakterii, pod warunkiem, że inne czynniki, takie 
jak podłoże lub tlen, nie są ograniczające. Ponieważ bakterie odgrywają istotną rolę w eko-
systemach wodnych, małe zmiany temperatury mogą mieć nieproporcjonalnie większe impli-
kacje w funkcjonowaniu systemów morskich, a ostatecznie także globalne konsekwencje dla 
cyklu węglowego. Wyższa temperatura wody stymuluje także wzrost ilości i aktywności pa-
sożytów atakujących ryby, ptaki i ssaki morskie. 

Globalny charakter skutków zmian klimatu ma także wymiar gospodarczy. Przestawianie 
gospodarki światowej na gospodarkę niskoenergetyczną generuje dodatkowe koszty oraz 
zmiany strukturalne w całej gospodarce światowej.  

Zmiany klimatu wywierają znaczny wpływ na ekonomię gospodarki żywnościowej oraz 
bezpieczeństwo żywnościowe świata i powodują (Climate change and food… 2016): 
– utratę źródeł utrzymania i dochodów rolników, 
– straty w morskich i przybrzeżnych ekosystemach oraz źródłach dochodów, 
– straty w ekosystemach lądowych oraz śródlądowych i źródłach dochodów, 
– brak bezpieczeństwa żywnościowego, załamanie w systemie żywnościowym. 

Dla ekosystemu Bałtyku wpływ zmian klimatu będzie oznaczał pojawienie się kolejnych 
nieendemicznych gatunków ryb. Mogą one wypierać gatunki endemiczne, zakłócając istnieją-
ce powiązania troficzne. Zmieni to, a z pewnością skomplikuje funkcjonowanie rybołówstwa 
bałtyckiego, opierającego się do tej pory na trzech podstawowych gatunkach ryb. Zmiany 
klimatu z pewnością źle wpłyną na populację najcenniejszego z tych trzech gatunków – dor-
sza, o czym wspomniano wyżej. Już obecnie daje się zauważyć, że w miarę jak wody Bałtyku 
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stają się coraz mniej słone (w miarę przesuwania się ich w kierunku północnym), śledź bał-
tycki staje się coraz mniejszy. Nasilanie się spadku zasolenia wód Bałtyku może spowodować 
zmniejszenie średniej wielkości, w związku z czym coraz większe ilości śledzia będą prze-
znaczane na cele przemysłowe. Zmieni to w zasadniczy sposób relacje ekonomiczne w mor-
skim rybołówstwie bałtyckim. Zagadką jest kształt przyszłego rybołówstwa przybrzeżnego 
w sytuacji wzrostu zasolenia wód do tej pory słodkich. 

Daje się zauważyć wpływ zmian klimatu na rybołówstwo, w tym także bałtyckie. Bałtyk 
ze względu na swój epikontynentalny charakter powoduje, że rybołówstwo, będąc szczegól-
nie narażone na oddziaływanie większości czynników związanych ze zmianami klimatu, mo-
że ponieść olbrzymie straty (i prawdopodobnie już ponosi), a być może zmieni swój kształt 
i strukturę (poprzez ekspansję w głąb lądu zwiększy się zakres wód o niskim zasoleniu, 
a ocieplenie wód zmieni ich właściwości fizykochemiczne na całym obszarze morza). Jak we 
wstępie wspomniano, zmiany klimatyczne dostrzeżone zostały i rozpoznane przez naukow-
ców. Ewidentnymi beneficjentami zmian klimatycznych będą turystyka i rekreacja morska, 
a także transport i porty morskie. Zmiany klimatyczne na Bałtyku będą szczególnie zauwa-
żalne w intensywnie eksploatowanej strefie przybrzeżnej, zmieniając relacje ekonomiczne 
w poszczególnych formach aktywności społeczno-gospodarczej. Wpływając na środowisko, 
skutkami obciążą społeczeństwo i podmioty prowadzące działalność gospodarczą; możliwość 
ich ograniczenia spoczywa w rękach mniej lub bardziej odpowiedzialnych polityków, którzy 
nadadzą temu zjawisku rangę problemu nie tylko środowiskowego i społeczno-gospodar-
czego, ale także politycznego. Bazę rozwiązywania tych problemów stanowi przyjęta w 2009 
roku Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), zmierzająca do 
wprowadzenia bardziej zrównoważonego rozwoju tego obszaru. 
 
 
6.3. Zmiany bioróżnorodności 

 
„Umawiające się Strony podejmą, indywidualnie i wspólnie, wszelkie właściwe środki 

w odniesieniu do obszaru Morza Bałtyckiego i jego przybrzeżnych ekosystemów, na które 
wpływ wywiera Morze Bałtyckie, w celu zachowania środowisk przyrodniczych i różnorod-
ności biologicznej oraz ochrony procesów ekologicznych. Środki takie zostaną również pod-
jęte w celu zapewnienia zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych na obszarze 
Morza Bałtyckiego” (art. 15 Konwencji helsińskiej z 1992 roku). Z gospodarczego punktu 
widzenia najważniejszym dla człowieka składnikiem bioróżnorodności Bałtyku są ryby. 

Rybołówstwo bałtyckie, obejmujące zarówno połowy komercyjne, jak i rekreacyjne, jest 
głównym zagrożeniem dla populacji ryb, a także dla ich różnorodności gatunkowej. 
W przypadku ryb dwuśrodowiskowych głównym zagrożeniem dla ich istnienia są przeszkody 
występujące na drodze ich migracji (techniczne, chemiczne i biologiczne). Dla niektórych 
gatunków zagrożenie może stanowić zanieczyszczenie środowiska wodnego i inne skutki 
działalności człowieka. Zagrożenia te dotyczą nie tylko ryb, ale także całej bioty Bałtyku. 
Oddziaływanie człowieka może odbywać się bezpośrednio na konkretny gatunek lub poś-
rednio – na środowisko, w którym ten gatunek występuje, i przez zmiany powiązań w tym 
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środowisku oraz przyczynianie się do zmian klimatu, będących katalizatorem dalszych, 
nieoczekiwanych i niepożądanych, zmian w ekosystemach. 

Opierając się na Planie Działania Morza Bałtyckiego (BSAP) z 2007 roku, HELCOM 
w 2013 roku opracował Czerwoną listę zagrożonych gatunków oraz zaktualizował Czerwoną 
listę bałtyckich siedlisk/ biotopów i Czerwoną listę zagrożonych ryb i minogów. Celem 
sporządzenia tych list było wykorzystanie ich przez planistów, decydentów, polityków, praw-
ników i osoby zajmujące się ochroną środowiska, a także jako informacji dla opinii publicznej 
w celu planowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej i ochrony środowis-
ka morskiego. Spośród 2730 gatunków i podgrup oceny (HELCOM Checklist of… 2012), na 
podstawie opracowanych przez IUCN kryteriów, oszacowano 1750 gatunków i podgrup oce-
ny – 4% (CR, EN i VU) jest zagrożonych wyginięciem. Proporcje szacowanych gatunków 
bałtyckich według stopnia zagrożenia przedstawia ryc. 8. 

 

 
Ryc. 8. Proporcje szacowanych gatunków bałtyckich według stopnia zagrożenia 
Źródło : Red List… (2017). 

 
Proporcje gatunków bałtyckich ryb i minogów według stopnia zagrożenia przedstawia ryc. 9. 

 

 
 
Ryc. 9. Gatunki ryb i minogów na Bałtyku według stopnia zagrożenia 
Objaśnienia oznaczeń zob. ryc. 8 
Źródło: Red List… (2017). 

 

– regionalnie wymarłe 

– krytycznie zagrożone 

– zagrożone 

– narażone 

– bliskie zagrożenia 

– nieokreślony stopień zagrożenia; wymagają badań 

– najmniejszej troski 

18 (1,0%)

  8 (0,5%)

  3 (0,2%)

43 (2,5%) 

36 (2,1%) 

37 (2,1%) 

1608 (91,7%) 
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Dwa gatunki ryb – jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus) i płaszczka naga (Dipturus ba-
tis) uznawane są za regionalnie wymarłe (RE). Czternaście gatunków oceniono jako zagrożo-
ne wyginięciem (CR, EN, VU), w tym cztery gatunki uznano za krytycznie zagrożone (CR); 
należą do nich: węgorz (Anguilla anguilla), lipień pospolity (Thymallus thymallus) oraz dwa 
gatunki rekinów – rekin śledziowy (Lamna nasus) i koleń pospolity (Squalus acanthias). Jako 
zagrożone (EN) sklasyfikowane zostały: zębacz pasiasty (Anarhichas lupus), sieja miedwiań-
ska (Coregonus maraena) i molwa pospolita (Molva molva). Siedem gatunków oceniono jako 
narażone (VU); są to: minóg morski (Petromyzon marinus), żarłacz szary (Galeorhinus ga-
leus), raja nabijana (Raja clavata), dorsz (Gadus morhua), witlinek (Merlangius merlangus), 
łosoś (Salmo salar) i troć (Salmo trutta). Podstawowym kryterium przypisania do określonej 
grupy był spadek populacji, który nastąpił w przeszłości lub przewidywany spadek populacji 
w przyszłości oraz znaczne zmniejszenie rozmiaru. 

Porównanie obu powyższych rycin pozwala na ocenę poziomu zagrożenia ryb i minogów 
na tle wszystkich ocenianych żyjących w Bałtyku gatunków. Gatunki pospolite, szeroko roz-
przestrzenione, niespełniające kryteriów kwalifikujących do którejś z kategorii zagrożenia lub 
najmniejszej troski (LC), stanowiły aż 91,7% gatunków ogółem i tylko 80% ryb i minogów 
(w Polsce występuje tylko jeden gatunek minóg morski Petromyzon marinus). Wynika z tego, 
że ryby, jedyne zwierzęta spośród żyjących w Bałtyku, będących przedmiotem eksploatacji 
człowieka, są najbardziej zagrożone. Potwierdza to tezę, że głównym zagrożeniem dla bio-
różnorodności jest człowiek. Dlatego człowiek powinien aktywnie zająć się obroną bioróżno-
rodności. Służyć temu powinna przyjęta w trakcie obrad Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 
w 1992 roku Konwencja o bioróżnorodności (CBD). 

Konwencja postawiła sobie za zadanie zapewnienie realizacji trzech celów: 
– ochrony bioróżnorodności; 
– zrównoważonego wykorzystywania składników bioróżnorodności; 
– sprawiedliwego podziału korzyści z komercyjnego i innego wykorzystania zasobów bio-

różnorodności (Business and Biodiversity… 2002). 
Dla bioróżnorodności w środowisku wodnym głównym zagrożeniem jest działalność 

człowieka wyrażająca się (Brocki 2012): 
– w przełowieniu, 
– w przyłowie i odrzutach, 
– w zanieczyszczeniu wód, 
– w zmianie klimatu, 
– we wprowadzaniu nowych nieendemicznych gatunków (introdukcji). 

Przełowienie dotyczy z reguły gatunków ryb komercyjnych, zwłaszcza gatunków naj-
cenniejszych (ze względu na walory smakowe) lub użytecznych gospodarczo gatunków po-
ławianych na cele paszowe. Przyłów i odrzuty wpływają głównie na wielkość populacji ga-
tunków niekomercyjnych. Zanieczyszczenie wód wpływa na zmiany w ekosystemach. Zmia-
na klimatu (globalne ocieplenie) powoduje migracje ryb do wód chłodniejszych. W wodach 
przybrzeżnych (miejscu bytowania gatunków słodkowodnych i żyjących w wodach słona-
wych) pojawia się zjawisko zastępowalności gatunków, połączone z wypieraniem gatunków 
endemicznych. Omówiony w poprzednim podrozdziale antropogeniczny wpływ zmian 
klimatu na rybołówstwo ma cechy wspólne z antropogenicznym wpływem zmian klimatu na 
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wprowadzanie gatunków nieendemicznych do ekosystemu Morza Bałtyckiego. Zmiany 
klimatu tworzą sprzyjające środowisko dla gatunków wywodzących się z ciepłych wód. 
Jednocześnie następuje bezpośrednie pogorszenie się warunków dla gatunków endemicznych 
zimnolubnych oraz pośrednie pogorszenie – poprzez zmianę struktury gatunkowej i przes-
trzennej bazy pokarmowej ryb endemicznych, a także poprzez konkurencję pokarmową. Na 
Bałtyku nie odnotowano zauważalnego wzbogacenia diety poławianych ryb konsumpcyjnych 
o gatunki nieendemiczne. 

Gatunki nieendemiczne to gatunki, które zostały celowo lub nieumyślnie wprowadzone do 
ekosystemu w wyniku działalności człowieka (zamierzonej lub niezamierzonej). Wtórne 
wprowadzenie gatunków nieendemicznych do ekosystemu może nastąpić bez udziału czło-
wieka. Wyprowadzone zostały one poza naturalny zasięg ich występowania. Jeśli nastąpiło 
przemieszczenie o charakterze naturalnym, np. wskutek zmian klimatu, rozproszenia prądów 
oceanicznych lub zmian w siedlisku, to nie są to gatunki nieendemiczne (HELCOM. Guide to 
Alien... 2014). Jeśli zagrażają one gatunkom endemicznym lub bioróżnorodności, a także po-
wodują straty społeczno-ekonomiczne, to nazywane są gatunkami inwazyjnymi (Cook i in. 
2016). Można przyjąć, że po długim okresie zadomawiania się, znalezieniu sprzyjających 
warunków do żerowania i rozrodu stają się one gatunkami endemicznymi, wzbogacającymi 
ekosystem Bałtyku. Może to nastąpić po osiągnięciu przez ten ekosystem odpowiedniego 
poziomu homeostazy, pojmowanej dynamicznie, a nie jako określony stan stały. 

W Bałtyku, podobnie jak w całej Europie, introdukcja obcych gatunków dokonywała się 
w trojaki sposób: 
– na początku miała charakter przypadkowy, 
– następna była faza eksperymentowania w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, 
– współczesna faza związana jest z rozwojem transportu morskiego (Leppäkoski 2009). 

Rozwój transportu morskiego sprzyjał przemieszczaniu się gatunków nieendemicznych 
w zbiornikach wód balastowych statków, na ich kadłubach, a także w kontenerach przewożo-
nych w ładowniach statków. 

W 2006 roku w Bałtyku (włącznie z cieśniną Kattegat) zaobserwowano ponad 120 nieen-
demicznych gatunków zwierząt i roślin. Dziesięć gatunków reprezentowało fitoplankton, 7 – 
zooplankton, 10 – fitobentos, 39 – zoobentos, 14 – nektonobentos i 30 – ryby; 80 gatunków 
osiadło w Bałtyku i ich populacja rozmnaża się (Leppäkoski 2009). 

Według HELCOM w Bałtyku występuje 118 gatunków nieendemicznych; strukturę pod-
stawowych gatunków przedstawia tab. 5. 

Największy udział procentowy gatunków nieendemicznych wynosi 5,4% w przypadku ryb 
i 3,2% w przypadku makrofitów. Większość z tych gatunków ryb stanowią ryby planktono-
żerne, co może zwiększać konkurencję pokarmową z gatunkami ryb będącymi tradycyjnym 
pokarmem bałtyckich ryb drapieżnych. 

Od początku XIX w. jest zauważalny ciągły wzrost liczby gatunków nieendemicznych 
w Bałtyku. Gwałtowny wzrost zaczął się w latach 50. ub.w., co przedstawia ryc. 10. 

Wśród przyczyn wprowadzania ryb nieendemicznych wyróżnia się: 
– rozwój transportu morskiego (na ryc. w 2 poł. XIX w. i w latach 60. XX wieku); 
– hodowlę ryb; 
– akwakulturę; 
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– ryby ozdobne; 
– rozwój sieci kanałów; 
– ptaki; 
– inne nieznane lub mało znane. 
 

Tabela 5. Udział gatunków nieendemicznych w Bałtyku (bez planktonu, mejobentosu i protistów) 
Gatunki Nieendemiczne Wszystkie gatunki Nieendemiczne/ wszystkie (%) 

Ssaki 0 5 0 
Ptaki 0 57 0 
Ryby i minogi 13 239 5,4 
Makrofity 17 531 3,2 
Bezkręgowce 69 1898 0,4 
Źródło: Non-indegenous… (2017). 
 

 
 
Ryc. 10. Dynamika wzrostu liczby gatunków nieendemicznych na Bałtyku (nowo wprowadzone ga-
tunki – słupki, wprowadzone ogółem – linia) 
Źródło: Trends in arrival… (2017). 

 
Przyczyny powyższe, z zaznaczeniem ich procentowego udziału, przedstawia ryc. 11. 
 

 
Ryc. 11. Przyczyny introdukcji obcych gatunków w Bałtyku 
Źródło: Observed non indegenous… (2017). 
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Prawie połowa organizmów nieendemicznych w Bałtyku pojawiła się w rezultacie inten-
sywnego rozwoju transportu morskiego. W okresie pierwszej i drugiej wojny światowej dało 
się zauważyć spowolnienie dynamiki wzrostu liczby organizmów nieendemicznych w Bałty-
ku, co jest zrozumiałe, gdyż w czasie wojen następuje ogólne spowolnienie gospodarcze (co 
nie dotyczy przemysłu wojennego), któremu towarzyszy zmniejszenie wolumenu przewożo-
nych ładunków. Rozwojowi transportu w XIX i XX wieku towarzyszyła budowa sieci kana-
łów, łączących odległe od siebie morza. Połączenie Morza Czarnego z Bałtykiem nastąpiło 
już w XVIII wieku. 14% gatunków nieendemicznych pochodzi z hodowli – wylęgarni; były 
one następnie wypuszczane do morza, jezior i rzek. 13% gatunków to uciekinierzy z akwakul-
tury (morskiej i lądowej). Niewielkie ilości stanowią ryby ozdobne (3,2%), przybyłe kanałami 
(1,1%) i przyniesione przez ptaki itp. (1,1%). W przypadku 26% gatunków nieendemicznych 
nie można ustalić ich sposobu przedostania się do Bałtyku. Wśród nich znajdują się gatunki 
kryptogeniczne nieustalonego pochodzenia. 

Gatunki nieendemiczne w Bałtyku pochodzą z różnych części świata. Współcześnie nastę-
puje wymieszanie gatunków, w związku z czym skład gatunkowy odległych rejonów świata 
się upodabnia. Następuje swoista macdonaldyzacja różnorodności biologicznej (Solarz 2016). 
Zmiany klimatu stanowią katalizator tego zjawiska. Gatunki endemiczne zwykle pozostają in 
situ ewentualnie rozszerzają powoli zasięg występowania, podczas gdy ekosystem wzbogaca 
się o nowe gatunki nieendemiczne. 

Główne regiony świata, z których pochodzą gatunki nieendemiczne znajdowane w Bałty-
ku, przedstawia ryc. 12. 

 
Ryc. 12. Miejsce pochodzenia ryb nieendemicznych żyjących w Bałtyku  
Źródło: Observed non indegenous… (2017). 

 
Najwięcej gatunków nieendemicznych, żyjących w Bałtyku pochodzi z regionu Ponto-

-Kaspijskiego 34 (29%). Z Ameryki Północnej pochodzi 27 gatunków (23%), 21 gatunków 
(18%) z Indo-Pacyfiku, a reszta – 32 gatunki (27%) z innych lub nieznanych regionów świata. 
Ryby pochodzące z Ameryki w większości są endemitami z Wielkich Jezior, w których z ko-
lei są znajdowane gatunki pochodzące z regionu Ponto-Kaspijskiego. Na jednej z dróg tych 
migracji leży Bałtyk. Gatunkom nieendemicznym w Bałtyku odpowiada jego słonawa woda, 
strefa przybrzeżna oraz środowiska ujść rzecznych, co przedstawia ryc. 13. 
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Ryc. 13. Rozmieszczenie gatunków nieendemicznych na Bałtyku 
Źródło: Trends in arrival… (2017). 

 
40% nieendemicznych gatunków żyjących w Bałtyku jest pochodzenia słodkowodnego 

(Leppäkoski 2009). Intensywne występowanie gatunków nieendemicznych w bogatych 
w pożywienie ujściach rzek i wodach przybrzeżnych stanowi kolejny problem dla rybołów-
stwa przybrzeżnego. 

Niektóre (nieliczne) gatunki nieendemiczne sprzyjają bioróżnorodności, korzystnie wpły-
wając na gatunki rodzime, sprzyjając wzrostowi ich populacji i różnorodności funkcjonalnej, 
inne szkodzą bioróżnorodności. Obecnie w Bałtyku około 20 gatunków uważanych jest za 
szkodliwe, w tym 4 gatunki uznano są za bardzo szkodliwe; są to: 
– Cordylophora caspia (gałęzatka, jamochłon, który jak mech zatyka sieci rybackie); 
– Balanus improvisus (pąkla niespodziewana, wąsonóg, który pasożytuje na żywych organi-

zmach); 
– Cercopagispengoi (wioślarka kaspijska, stawonóg, który stanowi konkurencję dla narybku 

i zapycha sieci skrzelowe); 
– Dreissena polymorpha (racicznica zmienna, słodkowodny małż, który wypiera gatunki 

endemiczne, zakładając duże kolonie, niszczy infrastrukturę, chociaż jest markerem czy-
stości wód i doskonale je oczyszcza (Leppäkoski 2009). 
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W ten sposób biologiczne perturbacje w funkcjonowaniu ekosystemów nabierają wymiaru 
socjoekonomicznego, a także zdrowotnego. Szybkie ocieplanie się wód bałtyckich stało się 
przyczyną pojawiania się od kilku lat bakterii Vibrio vulnificus, która występuje zwykle 
w wodach o temperaturze powyżej 20°C, jest niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka 
(Baker 2013). Z drugiej strony niektóre nieendemiczne mięczaki absorbują z wody CO2, który 
służy do wzmocnienia muszli zbudowanych z węglanu wapnia. Występując w dużych kolo-
niach, potrafią one absorbować znaczne ilości dwutlenku węgla (Katsanevakis 2014). 

W Bałtyku, podobnie jak w Morzu Czarnym, Morzu Azowskim i Morzu Kaspijskim (mo-
rzach półzamkniętych lub zamkniętych), obce gatunki stały się trwałym i rosnącym wykład-
niczo problemem, rozprzestrzeniając się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami; zdomino-
wują gatunki rodzime, rywalizując z nimi o pożywienie i przestrzeń życiową, degenerują sie-
dliska, zmieniają sieci troficzne i pogarszają jakość wody, powodują choroby lub rozprze-
strzeniają się jako pasożyty. Bałtyk jako morze jest dobrze poznany, jednak świat mniejszych 
organizmów wciąż jeszcze jest poznawany. Wydaje się, że ujemne aspekty, wynikające ze 
wzrostu liczby gatunków nieendemicznych, przeważają nad korzyściami z tego wypływają-
cymi. 

 



 

 

7. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA 

PAŃSTW BASENU MORZA BAŁTYCKIEGO. POŁOWY 

7.1. Struktura połowów komercyjnych 

 

Wielkość połowów jest zawsze funkcją dwóch zmiennych – stanu zasobów i nakładu po-

łowowego, który zależy od technicznego potencjału rybołówstwa i jego aktywności. Przy 

ustabilizowanych nakładach połowowych wielkość połowów może być wskaźnikiem stanu 

zasobów. 

Na potrzeby analizy statystycznej zasobów rybnych i połowów FAO wyodrębniła staty-

styczny obszar 27 (Atlantyk płn.-wsch.), do którego należą m.in. Morze Norweskie, Morze 

Północne, a także podobszar III (powszechnie znany jako Skagerrak, Kattegat, Sund, Morze 

Bełtów i Morze Bałtyckie). FAO podzieliła Bałtyk na rejony oraz podrejony statystyczne. 

Rejon IIIa (Skagerrak i Kattegat) według nomenklatury ICES nie należy do Morza Bałtyckie-

go. Jednak statystyki ICES, dotyczące połowów i stanu zasobów dorsza na Bałtyku, obejmują 

także ten rejon. Rozporządzenie UE nr 1380/2013 w art. 4, ust. 2, lit. B, za Morze Bałtyckie 

uznaje rejony IIIb, IIIc i IIId. Polska klasyfikacja włącza Kattegat, stanowiący granicę Morza 

Bałtyckiego (Nazewnictwo geograficzne świata… 2016). Rejon IIIb oraz IIIc (Sund oraz Mo-

rze Bełtów) bywa nazywany obszarem przejściowym, który obejmuje podrejony 22 i 23. Re-

jon IIId (znany jako Morze Bałtyckie) obejmuje podrejony 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 

(Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania 

przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych 

statystycznych dotyczących połowów nominalnych). Statystyki ICES dotyczące połowów dor-

sza na Bałtyku obejmują także Kattegat, statystyki dotyczące śledzia obejmują podrejony 22 i 

23. Obszary ICES na Bałtyku przedstawia ryc. 14. 
 

Tabela 6. Połowy państw basenu Morza Bałtyckiego oraz Norwegii wg obszarów połowowych 

w 2014 r. (tys. t) 

Państwo 

Obszar połowowy 

Razem płn.-zach. 

Atlantyk 

płn.-wsch. 

Atlantyk 

środk.-

-wsch. 

Atlantyk 

Azja – Morze 

Śródziemne  

i Morze Czarne 

płd.-zach. 

Atlantyk 

płd.-wsch. 

Atlantyk 

zach. 

Ocean 

Indyjski 

Dania 3 742 . . . . . 745 

Estonia 3 63 . . . . . 66 

Finlandia . 154 . . . . . 154 

Litwa 0 47 102 . . . . 149 

Łotwa . 62 58 . . . . 120 

Niemcy 2 206 8 . . . . 216 

Polska 0 124 20 . . 25 . 169 

Szwecja . 172 . . . . . 172 

P.b.s. UE 5 1274 8 . . . . 1287 

P.b.n. UE 3 296 180 . . 25 . 504 

P.b. ogółem 8 1570 188 . . 25 . 1791 

Norwegia 3 2132 . . . . . 2135 

Kropka oznacza brak danych albo niewystępowanie zjawiska. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 
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Połowy państw basenu Morza Bałtyckiego, z podziałem na obszary połowowe ICES, 

w 2014 roku przedstawia tab. 6. Wyniosły one 1,8 mln t, tj. mniej niż w przypadku Norwegii, 

której połowy w 2014 roku wyniosły 2,1 mln t. Trzeba zaznaczyć, że statystyki zwykle nie 

obejmują Rosji ze względu na brak danych. 

 

 
Ryc. 14. Podrejony statystyczne ICES na Bałtyku 
Źródło: Kallio-Nyberg (2015). 

 

Bałtyk jest głównym akwenem połowowym państw nadbrzeżnych, lecz nie jedynym. 

W 2014 roku 91% połowów państw basenu Morza Bałtyckiego miało miejsce w rejonie płn.-

-wsch. Atlantyku (w tym około 40% na Bałtyku). Dania, Niemcy i Szwecja posiadają także 

dostęp do Morza Północnego, atrakcyjniejszego niż Bałtyk dla rybołówstwa. Połowy Danii na 

Bałtyku są niewielkie, Szwecji i Niemiec – relatywnie większe. W 2014 roku według warto-

ści wyładunków 78% duńskich, 63% niemieckich i 57% szwedzkich połowów pochodziło 

z Morza Północnego; ilościowo było to odpowiednio 80%, 49%, i 37%. Litwa, Łotwa, Polska 

i Niemcy prowadzą połowy także poza Bałtykiem, na środkowo-wschodnim Atlantyku, a Pol-

ska – także na południowo-wschodnim Atlantyku. Połowy poza Bałtykiem i Morzem Północ-
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nym (na płn.-zach. Atlantyku, na środk.-wsch. Atlantyku i na płd.-wsch. Atlantyku) stanowią 

około 10% połowów państw basenu Morza Bałtyckiego ogółem. W rejonie IIIa regularnych 

połowów dorsza, na poziomie poniżej tysiąca ton rocznie, dokonywali w przeszłości rybacy 

norwescy. W niewielkiej ilości w tej części Bałtyku prowadzili połowy rybacy portugalscy, 

holenderscy, brytyjscy i francuscy. W 2014 roku tylko dla Finlandii Bałtyk był jedynym ob-

szarem połowowym. 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2004–2014 połowy zmniejszyły się 

o 20% (w państwach starej Unii o 24%, a w nowej Unii o 6%), co przedstawia ryc. 15. 

Tylko Polska i Finlandia w 2014 roku złowiły więcej ryb niż w 2004 r. W roku 2014 

w państwach nowej Unii połowy były zbliżone do średniej wieloletniej, w państwach starej 

Unii też, więc trudno mówić, że któraś grupa państw straciła lub zyskała na rozszerzeniu UE. 

Zauważalne w 2012 roku było zmniejszenie połowów o około 1/3; dotyczyło to wszystkich 

państw, z wyjątkiem Finlandii. Średnia wielkość połowów w 2014 wyniosła 1,8 mln t i sta-

nowiła 37% wszystkich połowów UE. Około 30% połowów państw basenu Morza Bałtyckie-

go stanowią połowy bałtyckie. Powyższe wielkości świadczą o bardzo dużej intensywności 

eksploatacji zasobów tego niewielkiego morza. Połowy państw basenu Morza Bałtyckiego we 

wszystkich regionach połowowych przedstawia także tab. 7. 

 

Ryc. 15. Połowy państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2003–2014 
Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 
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Tabela 7. Połowy państw basenu Morza Bałtyckiego oraz Islandii i Norwegii we wszystkich regionach (t żywej wagi) 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 
2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 1 031 072    1 090 038    910 573    867 803    652 972    690 581    777 702    827 973    716 232    502 632    668 338    745 019    790 078    72,3 

Estonia 75 493    85 535    97 111    83 940    96 782    98 203    94 525    92 416    78 632    63 786    66 763    66 103    83 274    87,6 

Finlandia 86 305    99 155    95 467    112 933    128 163    119 355    125 315    127 220    124 827    138 069    144 297    154 131    121 270    178,6 

Litwa 155 246    160 222    138 166    153 113    149 733    157 105    150 095    138 245    137 085    70 174    74 803    148 843    136 069    95,9 

Łotwa 113 980    125 031    150 262    140 061    154 962    157 586    162 885    164 488    156 130    89 501    115 759    119 293    137 495    104,7 

Niemcy 238 254    239 493    264 283    276 078    226 940    207 436    195 019    214 888    217 704    205 384    219 001    216 166    226 721    90,7 

Polska 151 502    162 812    131 443    119 883    125 345    115 527    175 024    130 422    175 606    179 694    195 477    169 775    152 709    112,1 

Szwecja 285 393    268 557    254 943    267 611    236 133    229 725    201 849    210 666    179 836    150 119    176 789    171 889    219 459    60,2 

P.b.s. UE 1 641 024    1 697 243    1 525 266    1 524 425    1 244 208    1 247 097    1 299 885    1 380 747    1 238 599    996 204    1 208 425    1 287 205 1 357 527    78,4 

P.b.n. UE 496 221    533 600    516 982    496 997    526 822    528 421    582 529    525 571    547 453    403 155    452 802    504 014    509 547    101,6 

P.b. ogółem 2 137 245    2 230 843    2 042 248    2 021 422    1 771 030    1 775 518    1 882 414    10 311    1 786 052    1 399 359    1 661 227    1 791 219    1 709 074    83,8 

UE  5 707 950    5 711 102    5 496 248    5 253 806    4 910 121    4 913 810    4 804 331    4 998 909    4 832 692    4 420 587    4 828 990    . 5 079 868    . 

Islandia 2 002 184    1 749 350    1 660 926    1 344 343    1 420 405    1 306 361    1 164 197    1 062 710    1 153 812    1 452 332    1 383 638    1 080 292    1 398 379    54,0 

Norwegia 2 548 523    2 523 988    2 391 707    2 246 169    2 337 433    2 366 529    2 479 603    2 561 988    2 178 085    2 046 755    1 943 912    2 134 609    2 313 275    83,8 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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7.1.1. Struktura gatunkowa połowów bałtyckich 

 

W podrozdziale 7.1 zaznaczono, że w połowach bałtyckich występuje niewiele gatunków 

ryb. Wielkość i strukturę połowów w latach 2003–2014 z podziałem na najważniejsze gatunki 

przedstawia ryc. 16. 
 

 
Ryc. 16. Wielkość i struktura gatunkowa połowów w latach 2003–2014 
Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016). 

 

Zaledwie trzy gatunki: dorsz, śledź i szprot kształtują ogólną masę poławianych ryb 

(stanowią około 95%). Pewne znaczenie odgrywają także płastugi (flądra, gładzica, zimnica, 

turbot i sola). Pod względem wartości duże znaczenie mają połowy ryb łososiowatych (łosoś 

i troć). Lokalnie w wodach przybrzeżnych poławia się też ryby słodkowodne. 

Statystyki dotyczące połowów i wyładunków na Bałtyku zaczęto prowadzić od 1904 roku, 

od kiedy zaczął się intensywny rozwój rybołówstwa komercyjnego. Dane dotyczące dynamiki 

połowów poszczególnych gatunków ryb są dostępne od lat 60. i 70. ub.w. Są one 

pozyskiwane przez ICES z różnych wiarygodnych źródeł, głównie od agencji rządowych 

państw basenu Morza Bałtyckiego. Obejmują połowy, czyli pozyskiwanie ryb przez floty 

poszczególnych państw (które nie muszą być wyładowywane w portach danego państwa) 

oraz wyładunki, czyli ogół ryb wyładowywanych w portach danego państwa. Według ICES w 

latach 1974–1984 roczne połowy ogółem na Bałtyku wynosiły przeciętnie 850 000–990 000 t. 

Od początku lat 90. ub.w. w połowach zaczęły dominować śledź i szprot. W latach 1996–

1998 odnotowano najwyższy w historii poziom połowów nominalnych na Bałtyku, który 

wynosił 1 100 000 t. Obecne połowy osiągają wielkość około 700 000 t. Wielkość i strukturę 

połowów najważniejszych gatunków ryb na Bałtyku w latach 2004–2014 przedstawia tab. 8. 

Struktura połowów jest niekorzystna, gdyż dominuje w nich najmniej wartościowa ryba – 

szprot, następnie śledź, a na końcu poławiany w niezadowalających ilościach, najcenniejszy, 

dorsz (Commercial fisheries… 2016). 

(tys. t) 

p.b. ogółem 

 

płaskie 

 

 

łososiowate 

 

szprot 

 

śledź 

 

dorsz 



 

 

 

 

 

 

 
Tabela 8. Połowy najważniejszych gatunków ryb na Bałtyku w latach 2003–2014 (tys. t) 

Gatunek 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dorsz 94,8 90,8 79,4 89,2 75,2 62,8 68,5 64,5 66,8 68,5 44,4 46,9 71,0 51,6 

Śledż 250,0 234,2 229,4 254,6 267,4 273,2 271,8 261,4 249,2 259,6 270,4 297,2 259,9 126,9 

Szprot 308,3 373,7 405,5 352,0 389,0 380,5 407,1 341,5 267,9 235,0 272,5 244,0 320,3 65,3 

Łososiowe 2,7 3,1 2,6 2,1 2,0 1,6 1,9 1,9 1,6 1,9 1,7 1,9 2,0 60,2 

Płaskie 22,1 25,0 26,6 22,4 25,6 22,7 20,4 20,6 19,7 20,4 25,2 25,0 23,0 100,1 

Ogółem 677,9 726,8 743,5 720,3 759,2 740,7 769,6 689,9 605,3 585,4 614,2 614,9 676,2 84,6 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016). 
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Eksploatacja zasobów rybnych na Bałtyku odbywa się w warunkach dużej niepewności 

towarzyszącej eksploatacji zasobów ożywionych, które podlegają fluktuacjom czasowym 

i przestrzennym. Zasoby te są wrażliwe na zmianę warunków środowiskowych wraz z wyni-

kającymi z tego interakcjami międzygatunkowymi oraz na działalność człowieka, która często 

prowadzi do przełowienia – gdy zasoby ryb zaczynają się zmniejszać, co odzwierciedla się w 

zmianie ich masy i struktury. Główne narzędzia zarządzania rybołówstwem na Bałtyku to: 

kwoty TAC (całkowity dopuszczalny połów), regulacja nakładu połowowego, ograniczenia 

czasowe i przestrzenne połowów oraz środki techniczne. 

Udokumentowane dane, dotyczące wielkości połowów, pozwalają na wyróżnienie kilku 

okresów o zmiennej dynamice połowów na Bałtyku: 

– lata 1950–1968 – stały, równomierny wzrost połowów; 

– lata 1968–1990 – po kilku latach stabilizacji zaznacza się tendencja spadkowa z częstymi, 

rocznymi fluktuacjami; 

– lata 1990–1998 – duży wzrost wielkości połowów; 

– lata 1998–2002 – duże zmniejszenie wielkości połowów; 

– po 2002 roku ponownie zaznacza się tendencja rosnąca (Dunin-Kwinta 2014), która trwa 

do 2009 roku, po którym zaczyna się zmniejszenie (z 770 tys. t w 2009 roku do 615 tys. t 

w roku 2014). 

Stan zasobów zwykle odzwierciedla się w wielkości i strukturze połowów. Dynamika 

połowów bałtyckich jest związana z trzema gatunkami ryb: ze szprotem, ze śledziem i z dor-

szem. Poza tymi gatunkami dość duże znaczenie mają połowy ryb płaskich (flądry – storni, 

gładzicy i turbota) oraz ryb łososiowatych. 

Podstawowe trzy gatunki ryb: szprot, śledź i dorsz stanowią 95% masy całkowitych poło-

wów na Bałtyku (ICES. Report of... 2015). Pomiędzy tymi trzema gatunkami ryb zachodzą 

interakcje drapieżnik – ofiara (dorsz i pozostałe) i konkurencja pokarmowa (co dotyczy śle-

dzia i szprota). Poza tym małe planktonożerne pelagiczne gatunki (także śledź i szprot) często 

żywią się ikrą i larwami innych gatunków ryb (także dorsza). Fluktuacje zasobów tych trzech 

gatunków ryb są ze sobą powiązane i powinny być uwzględniane w zarządzaniu nimi. Dlate-

go zarządzanie eksploatacją zasobów rybnych nie powinno opierać się na zarządzaniu po-

szczególnymi gatunkami ryb, ale na zarządzaniu międzygatunkowym opartym na podejściu 

ekosystemowym. Pozostałe gatunki, takie jak: łosoś, troć, gładzica, flądra, zimnica, turbot, 

sandacz, szczupak, okoń, sielawa, sieja, węgorz, mają znaczenie lokalne. Z ekonomicznego 

punktu widzenia najcenniejszą rybą jest dorsz. Śledź i szprot to ryby pelagiczne, których wy-

stępowanie jest zróżnicowane w zależności od miejsca i czasu, dlatego dużą rolę w ich poło-

wach odgrywa sezonowość (u dorsza też). Połowy tych ryb mogą być przeznaczone na cele 

konsumpcyjne lub paszowe (pasza dla zwierząt oraz redukcja ryb do postaci olejów i mączki). 

O przeznaczeniu ryb pelagicznych decydują rynek, czas połowu oraz kraj, który dokonuje 

połowów. Inne jest znaczenie śledzia i szprota w państwach starej Unii, a inne w nowej Unii. 

Problem tkwi w zamożności społeczeństwa, tradycji i modelu konsumpcji. 

Wielkość populacji oraz rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych gatunków ryb 

w Bałtyku się zmieniają. Odzwierciedleniem tego są fluktuacje połowów oraz zmniejszanie 

się zagęszczenia stad. W ostatnich latach zauważalne jest przesuwanie się stad szprota w kie-

runku północno-wschodniej części Bałtyku Właściwego. 
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7.1.2. Połowy dorsza 

 

Dorsz bałtycki (Gadus morhua callarias) występuje od cieśnin duńskich po Zatokę Bot-

nicką. W Bałtyku żyją dwa, genetycznie zróżnicowane, stada dorsza. Dorsz zachodni jest spo-

tykany w podrejonach 22–24, a dorsz wschodni – w podrejonie 24 oraz w pozostałej części 

Bałtyku. Charakteryzuje go mniejsza masa ciała i przystosowanie do wód o mniejszym zaso-

leniu niż w Morzu Północnym. W 2007 roku Unia Europejska wprowadziła wieloletni plan 

zarządzania zasobami dorsza na Bałtyku (Rozporządzenie Rady 1098/2007). Wynikało to 

z konieczności ochrony zasobów tego cennego gatunku, który w największej ilości występuje 

i rozmnaża się w podrejonie 25, w mniejszej ilości występuje w podobszarze 26, a na pozos-

tałych podobszarach Bałtyku jest spotykany w minimalnych ilościach. Do rozrodu wymaga 

wód o dużym zasoleniu (choć ikra dorsza bałtyckiego toleruje wody o zasoleniu niższym niż 

ikra pozostałych podgatunków dorsza), które w Bałtyku występują na większych głęboko-

ściach. 

Od 2004 roku zarządzanie zasobami dorsza na Bałtyku obejmuje dwa stada – dorsza 

wschodniego i dorsza zachodniego. W 2007 roku Komisja Europejska przyjęła wieloletni 

plan zarządzania oboma stadami dorsza (Rozporządzenie Rady 1098/2007), mający stanowić 

wstęp do wielogatunkowego zarządzania podstawowymi gatunkami ryb, obejmującego także 

powiązanego z dorszem śledzia i szprota. Rozporządzenie Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 

grudnia 2005 r. ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektó-

rych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie dla Morza Bałtyckiego 

w 2006 roku, wprowadzono z intencją ograniczenia dni połowowych na dorsza o 10% do cza-

su osiągnięcia przez zasoby dorsza odpowiedniego biologicznego rozmiaru. Nakład połowo-

wy został ograniczony głównie przez ustanowienie okresów wyłączonych z rybołówstwa tego 

gatunku. Oprócz ww. rozporządzenia państwa członkowskie także mogły ustanawiać takie 

okresy. Połowy dorsza na Bałtyku mają charakter ukierunkowany; dorsz rzadko trafiał do 

sieci jako przyłów przy połowach ryb pelagicznych. 

Główne narzędzia połowu stosowane w połowach dorsza to: włoki denne, włoki pelagicz-

ne i sieci skrzelowe (za pomocą których w podrejonach 25 i 26 poławia się 30–40% dorsza). 

Tabela 9 i ryc. 17 przedstawiają wyładunki dorsza. Połowy ogółem to suma wyładunków, 

odrzutów oraz połowów rekreacyjnych i połowów nieraportowanych. Ze statystycznego 

punktu widzenia pewne są tylko wyładunki, dlatego one będą przedmiotem poniższych roz-

ważań w kontekście połowów dorsza na Bałtyku. W 2014 roku połowy dorsza na Bałtyku 

wyniosły 47 tys. t, co stanowiło zaledwie połowę połowów z 2004 roku. 

Dania w 2014 roku złowiła 15,9 tys. t dorsza, tj. 2,7 tys. t poniżej średniej z lat 2004–2014 

oraz tylko 26% mniej niż w 2004 roku; 2/3 stanowił dorsz zachodni, a 1/3 – dorsz wschodni. 

Połowy w cieśninie Kattegat są znikome. Od lat Dania jest liderem w połowach dorsza na 

Bałtyku. 



 
 

 

 

Tabela 9. Połowy dorsza na Bałtyku według państw w latach 2003–2014 (tys. ton) 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 

Kattegat 1441 827 608 540 390 296 134 117 102 63 60 75 . . 

Dorsz zachodni 14 648 13 313 11 769 11660 11 144 10 194 8438 7538 8582 9114 7146 9805 . . 

Dorsz wschodni 7655 7394 7270 9766 7280 7374 8295 10 739 10 842 12 102 6052 6035 . . 

Suma 23 744 21 534 19 647 21 966 18 814 17 864 16 867 18 394 19 526 21 279 13 258 15 915 18 642,2 73,9 

Estonia 

Dorsz zachodni . . 139 91 69 134 194 . . 3 . . . . 

Dorsz wschodni 591 1192 833 616 877 841 623 796 1180 686 249 166 . . 

Suma 591 1192 972 707 946 975 817 796 1180 689 249 166 789,9 13,9 

Finlandia 

Dorsz zachodni 59 . 2 242 220 159 259 203 149 360 50 7 . . 

Dorsz wschodni 1092 859 278 427 615 670 . 826 958 1405 399 350 . . 

Suma 1151 859 280 669 835 829 4623 1029 1107 1765 449 357 1163,8 41,6 

Niemcy 

Kattegat 1 1 10 21 7 1 0,3 0,3 1,4 0 0 0 . . 

Dorsz zachodni 6775 4651 7002 7516 6802 5489 4020 4250 4521 4522 3237 5352 . . 

Dorsz wschodni 1354 2659 2339 2025 1529 2341 3665 3908 3054 2432 541 676 . . 

Suma 6776 7311 9351 9562 8338 7831 7685,3 8158,3 7576,4 6954 3778 6028 7506,6 82,5 

Łotwa 

Dorsz zachodni 124 221 476 586 273 30 23 159 24 11 128 39 . . 

Dorsz wschodni 3493 4835 3513 3980 3996 3990 4588 5001 4916 4269 2441 1999 . . 

Suma 3617 5056 3989 4566 4269 4020 4611 5160 4940 4280 2569 2038 4136,2 40,3 

Litwa 

              Dorsz zachodni . . . . . . . 9 . . . . . . 

Dorsz wschodni 2767 2041 2988 3200 2486 2835 2789 3140 3017 2261 1744 1088 . . 

Suma 2767 2041 2988 3200 2486 2835 2789 3149 3017 2261 1744 1088 2508,9 53,3 

 

 



 

 

 

 

Tabela 9. Połowy dorsza na Bałtyku według państw w latach 2003–2014 (tys. ton) – cd. 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 

Dorsz zachodni 568 538 1093 801 2371 1361 529 319 487 818 708 854 . . 

Dorsz wschodni 15 374 14 582 11 669 14 290 8599 8721 10 625 11 433 11 348 14 007 11 760 11 026 . . 

Suma 15 942 15 120 12 762 15 091 10 970 10 082 11 154 11 752 11 835 14 825 12 468 11 880 12 539,9 78,6 

Rosja 3707 3410 3411 3719 3383 3888 4482 4264 5022 3954 2870 3444 3804,3 101,0 

Szwecja 

Kattegat 604 575 336 315 247 152 62 38 42 31 32 32 . . 

Dorsz zachodni 2450 2120 1555 1855 2856 2714 2086 1641 2567 2345 1697 1797 . . 

Dorsz wschodni 11 297 12 043 7740 9672 9660 8901 10 182 10 169 10031 10 109 5299 4125 . . 

Suma 14 351 14738 9631 11 842 12 763 11 767 12 330 11 848 12640 12 485 7028 5954 11 184,2 40,4 

Połowy 

niezlokalizowane 22 147 19 563 14 991 17 836 12418 2673 3189 . . . . . . . 

P.b.s. UE 46 022 44442 38 909 44 039 40 750 38 291 41 505,3 39 429,3 40 849,4 42 483 24 513 28 254 38 496,8 63,6 

P.b.n. UE 22 917 23 409 22 095 23 564 18 671 17 912 19 371 20857 20972 22 055 17 030 15 172 20 100,7 64,8 

P.b. ogółem* 94 793 90 824,0 79 406,0 89 158,0 75 222,0 62 764,0 68 547,3 64 550,3 66 843,4 68 492,0 44 413,0 46 870,0 68 826,4 51,6 

* z Rosją i z połowami niezlokalizowanymi. 

Pozostałe objaśnienia zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic…(2014, 2015, 2016). 
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Ryc. 17. Połowy dorsza na Bałtyku w latach 2003–2014 
Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic…(2014, 2015, 2016). 

 

Estonia w 2014 roku złowiła zaledwie 166 t dorsza, co stanowiło 13,9% połowów z 2004 

roku – ponad 750 t mniej od średniej z lat 2004–2014. 

Finlandia w 2014 roku złowiła 357 t dorsza, co stanowiło mniej niż połowę ilości ryb tego 

gatunku złowionych w 2004 roku i trzykrotnie mniej niż wynosiła średnia wieloletnia z lat 

2004–2014. 

Niemcy w 2014 roku złowili 6 tys. t dorsza, z czego 89% stanowił dorsz zachodni, resztę – 

dorsz wschodni. Niemcy odnotowali najmniejszy spadek połowów dorsza na Bałtyku w la-

tach 2004–2014 (zaledwie 17,5%). W 2013 roku miał miejsce największy, dwukrotny, w sto-

sunku do 2004 roku, a także do średniej wieloletniej, spadek połowów dorsza. 

Łotwa w 2014 roku złowiła 2 tys. t dorsza, co stanowiło 40% połowów z 2004 roku i po-

łowę średniej wieloletniej z lat 2004–2014. 

Litwa w 2014 roku złowiła zaledwie 1,1 tys. t ryb, 2,5-krotnie mniej od średniej wielolet-

niej z lat 2004–2014 i połowę mniej niż w 2004 roku. 

Polska, po Danii, była na drugim miejscu pod względem wielkości połowów dorsza na 

Bałtyku. W 2014 roku połowy dorsza wyniosły 11,8 tys. t, co oznacza zaledwie 

21-procentowy spadek w stosunku do 2004 roku. Większość (93%) polskich połowów dorsza 

stanowił dorsz wschodni. Połowy te, jak na warunki Morza Bałtyckiego, były dość stabilne, 

bo w 2014 roku były mniejsze zaledwie o 600 t od średniej wieloletniej obejmującej lata 

2004–2014. 

Rosja jest liderem pod względem stabilności wielkości połowów dorsza na Bałtyku. 

W 2014 roku złowiła 3,4 tys. t tej ryby – tyle samo co w 2004 roku i tylko 350 t mniej od 

średniej wieloletniej z lat 2004–2014. 
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Szwedzkie połowy dorsza prowadzone są głównie w podobszarach 25–32 (dorsz wschod-

ni). Łącznie w 2014 roku Szwecja złowiła 6 tys. t dorsza, co stanowiło zaledwie 40% poło-

wów z 2004 roku. Średnia z lat 2004–2014 wynosiła 11,2 tys. t i była nieco poniżej średniej 

dla Polski. 

 

7.1.3. Połowy śledzia 

 

Śledź bałtycki (Clupea harengus membras) jest podgatunkiem śledzia atlantyckiego. Jest 

rybą pelagiczną, podobnie jak szprot poławianą za pomocą pelagicznych narzędzi trałowych. 

W rejonach współwystępowania tych dwóch gatunków ryb pelagicznych połowy mają zwykle 

charakter mieszany, o zróżnicowanych, w zależności od czasu i miejsca połowów, propor-

cjach każdego z tych gatunków. Śledź może stanowić pożywienie dużych ryb drapieżnych 

(np. dorsza). W niektórych państwach ceniony jest jako ryba konsumpcyjna (w Polsce, Niem-

czech, państwach bałtyckich), w innych jest przeznaczany głownie na cele przemysłowe 

(w Finlandii i Szwecji). Podobnie jak w przypadku dorsza w Bałtyku występują dwa stada 

(grupy) śledzia, zróżnicowane w zależności od okresu odbywania tarła – zachodni śledź wio-

senny oraz jesienny śledź centralnego Bałtyku. Stada te mieszają się między sobą, przemiesz-

czając się pomiędzy rejonami i obszarami, co sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji nicieni 

z rodziny Anisakidae, które są przenoszone przez kryla, niewystępującego w Bałtyku, a sta-

nowiącego pożywienie śledzia w Morzu Północnym (ICES. Report of…2013). 

Zasoby śledzia do 2004 roku były zarządzane w ramach trzech kwot TAC – każda doty-

czyła innych grup podrejonów. Od 2005 roku obowiązują cztery kwoty TAC, przydzielone na 

nowe cztery grupy podrejonów. Śledź najliczniej występuje w podrejonach 29, 25 i 26. Przez 

ostatnie 30 lat w wodach centralnego Bałtyku nie zaobserwowano zmian w przestrzennym 

rozmieszczeniu zasobów śledzia (ICES. Report of… 2013). W podrejonach 25–29 i 32 

(w głównych podrejonach występowania śledzia na Bałtyku) od lat 70. ub.w. zmniejszała się 

biomasa rozrodcza (SSB – ogólna masa ryb gotowych do rozrodu) śledzia; od roku 2000 za-

czyna ona rosnąć, jednakże wielkość poławianych śledzi jest niezadowalająca i wynosi zale-

dwie 18–20 cm. W tych podrejonach dominuje rybołówstwo wykorzystujące głównie sieci 

trałowe (ICES. Report of... 2016). 

Masa pojedynczego śledzia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie zmieniła się, nato-

miast w stosunku do masy ryb z lat 70. ub.w. jest dwukrotnie mniejsza (Report to the 

STECF... 2016). Małą masę śledzia w ciągu ostatnich 20 lat wiąże się ze wzrostem zasobów 

szprota (ICES. Report of… 2015). Największa jest średnia masa ryb poławianych w podrejo-

nach 25 i 26. W miarę przesuwania się na północ średnia masa śledzia spada. Być może ten 

czynnik jest powodem przeznaczania śledzia przez Finlandię i Szwecję na cele przemysłowe. 

W Zatoce Ryskiej zasoby śledzia są ustabilizowane od lat 90. ub.w. Dodatkowym czynnikiem 

w Zatoce Ryskiej jest brak szprota, co powoduje, że nie występują tam pelagiczne połowy 

mieszane i nie ma konkurencji pokarmowej. Podobna sytuacja ma miejsce w Zatoce Botnic-

kiej, gdzie obecny poziom eksploatacji zasobów nie zagraża zasobom tej ryby. 

Szacunki połowów śledzia utrudnia brak pełnego raportowania, spowodowany prowadze-

niem mieszanych połowów pelagicznych śledzia i szprota na cele przemysłowe. Dotyczy to 

w szczególności połowów prowadzonych w wodach przybrzeżnych i archipelagowych. In-
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formacje dotyczące połowów śledzia pochodzą głownie z dzienników pokładowych i rapor-

tów wyładunkowych. Niedoszacowanie wielkości połowów śledzia określa się na poziomie 

4%, a szprota – na poziomie 5% (ICES. Report of…  2013). 

W latach 70. XX w. połowy śledzia na Bałtyku były prawie dwukrotnie większe niż 

w ostatnich latach. Średnie roczne połowy śledzia na Bałtyku w latach 2004–2014 wynosiły 

259,9 tys. t. Połowy śledzia w latach 2003–2014 przedstawia ryc. 18 i tab. 10; minimum osią-

gnęły w 2005 roku (229,4 tys. t), a maksimum w 2014 roku (297,1 tys. t). W państwach starej 

UE w omawianym okresie nastąpił wzrost połowów o 36,3%, w czym największy udział mia-

ła Finlandia. W państwach, które w 2004 roku przystąpiły do UE, w latach 2004–2014 zau-

ważalna była stabilizacja połowów śledzia, mimo znacznej redukcji floty połowowej. Dwaj 

liderzy – Finlandia i Szwecja poławianego śledzia przeznaczają głównie na cele niekonsump-

cyjne. 
 

 
Ryc. 18. Połowy śledzia na Bałtyku w latach 2003–2014 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic…(2014, 2015, 2016). 

 

Dania prowadzi rybołówstwo śledziowe na Bałtyku na stosunkowo niewielką skalę. Więk-

szość połowów śledzia Dania realizuje na Morzu Północnym. Średnia wielkość połowów 

w latach 2000–2014 wyniosła 7,5 tys. t. Największa masa połowów pochodzi z podrejonów 

22 i 24. Na podobszarach 25–29 i 32 odnotowano największe wahania połowów – od 0,1 tys. t 

w roku 2006 do 5,4 tys. t w roku 2010. Skala tej działalności, w porównaniu z wielkością 

połowów osiąganych przez Danię na Morzu Północnym, wskazuje, że bałtyckie rybołówstwo 

śledziowe w tym państwie nie odgrywa większej roli. Dania posiadała przepisy dotyczące 

kompozycji połowowej śledzia i szprota bardziej rygorystyczne niż UE; dopuszczały one do 

20% udziału śledzia w połowach szprota (ICES. Report of… 2011). 

(tys. t) 

Rok 



 

Tabela 10. Połowy śledzia na Bałtyku według państw w latach 2003–2014 (tys. t) 

Państwo, 

podrejony połowowe 

Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 

22 i 24 6,1 7,3 5,3 1,4 2,8 3,1 2,1 0,8 3,1 4,1 5,1 4,3 3,8 58,9 

23 2,3 0,1 1,8 1,8 2,9 5,3 2,8 0,1 0,03 0,04 0,04 0,05 1,4 50,0 

25–29, 32 5,3 0,2 3,1 0,1 1,4 1,2 1,5 5,4 1,8 1,4 3,4 2,7 2,3 1350,0 

Suma 13,7 7,6 10,2 3,3 7,1 9,6 6,4 6,3 4,93 5,54 8,54 7,05 7,5 92,8 

Estonia 

25–29, 32 13,3 10,9 10,8 13,4 14 21,6 19,9 17,9 14,9 11,4 12,6 15,3 14,7 140,4 

28,1 19,6 18,2 11,2 11,9 12,8 15,9 17,2 15,4 14,7 13,8 11,2 10,6 14,4 58,2 

Suma 32,9 29,1 22 25,3 26,8 37,5 37,1 33,3 29,6 25,2 23,8 25,9 29,0 89,0 

Finlandia 

25–29, 32 14,7 14,5 6,4 9,6 13,9 19,1 23,3 21,6 19,2 18 18,2 27,9 17,2 192,4 

30 45,9 50,2 55,4 67 72,1 61,7 64,8 68,8 75,1 94,2 98,9 97,8 71,0 194,8 

31 3,8 5,8 4,8 2,7 3 2,3 2,2 1,9 3,2 5,2 4,5 4,6 3,7 79,3 

Suma 64,4 70,5 66,6 79,3 89 83,1 90,3 92,3 97,5 117,4 121,6 130,3 91,9 184,8 

Niemcy 

22 i 24 18,8 18,5 21 22,9 24,6 22,8 16 12,2 8,2 11,2 14,6 10,2 16,8 55,1 

25–29, 32 3,9 4,3 3,7 3,2 1,7 3,4 1,3 2,2 2,7 0,9 1,4 1,7 2,5 39,5 

Suma 22,7 22,8 24,7 26,1 26,3 26,2 17,3 14,4 10,9 12,1 16 11,9 19,3 52,2 

Łotwa 

25–29, 32 3,1 2,7 2 3 3,2 3,5 4,1 3,9 3,4 2,6 3,5 4,9 3,3 181,5 

28,1 21,8 20,1 19,7 19,2 19,4 19,3 18,3 17,7 20,2 17,9 18,5 20,1 19,4 100,0 

Suma 24,9 22,8 21,7 22,2 22,6 22,8 22,4 21,6 23,6 20,5 22 25 22,7 109,6 

Litwa 

25–29, 32 2,1 1,8 0,7 1,2 3,5 1,7 3,6 1,5 2 1,8 1,7 2,1 2,0 116,7 

Suma 2,1 1,8 0,7 1,2 3,5 1,7 3,6 1,5 2 1,8 1,7 2,1 2,0 116,7 



 
 

 

Tabela 10. Połowy śledzia na Bałtyku według państw w latach 2003–2014 (tys. t ) – cd. 

Państwo, 

podrejony połowowe 

Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polska 

22 i 24 4,4 5,5 6,3 5,5 2,9 5,5 5,2 1,8 1,8 2,4 3,1 2,4 3,9 43,6 

25–29, 32 26,3 22,8 18,5 16,8 19,8 13,3 18,4 25 28 25,5 20,6 27,3 21,9 119,7 

Suma 30,7 28,3 24,8 22,3 22,7 18,8 23,6 26,8 29,8 27,9 23,7 29,7 25,8 104,9 

Rosja 

25–29, 32 13,4 6,5 7 7,6 8,7 8,6 11,8 9,1 8,5 13 10 15,9 10,0 244,6 

Suma 13,4 6,5 7 7,6 8,7 8,6 11,8 9,1 8,5 13 10 15,9 10,0 244,6 

Szwecja 

22 i 24 9,4 9,9 9,2 9,6 7,2 7 4,1 2 2,2 2,7 2,1 1,1 5,5 11,1 

23 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0,3 0,8 0,9 0,5 0,7 0,6 0,3 0,5 100,0 

25–29, 32 31,8 29,3 39,4 55,3 49,9 53,7 50,2 50 36,2 26,2 29,5 34,9 40,5 119,1 

30 3,7 5,2 2,5 1,4 3,3 3,7 4 3 3,4 6,4 10,8 12,8 5,0 246,2 

31 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 200,0 

Suma 45,2 44,8 51,7 67,3 60,7 64,9 59,3 56,1 42,4 36,2 43,1 49,3 51,8 110,0 

P.b.s. UE 146 145,7 153,2 176 183,1 183,8 173,3 169,1 155,7 171,2 189,2 198,6 170,4 136,3 

P.b.n. UE 90,6 82 69,2 71 75,6 80,8 86,7 83,2 85 75,4 71,2 82,7 79,5 100,9 

P.b. ogółem 250 234,2 229,4 254,6 267,4 273,2 271,8 261,4 249,2 259,6 270,4 297,2 259,9 126,9 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

 

 

 



 
92 

W Estonii rybołówstwo pelagiczne odgrywa dużą rolę. Głównym narzędziem połowowym 

jest włok pelagiczny, za pomocą którego w 2014 roku, w zależności od rejonu połowów, do-

konywano 40–90% połowów; pozostałe połowy realizowano za pomocą sieci stawnych. Ana-

liza statystyk wskazuje, że zmniejszanie floty estońskiej, mające miejsce po przystąpieniu do 

UE, skutkuje bardziej zmniejszaniem się połowów szprota niż zmianami w wielkości poło-

wów śledzia, którego średnia wielkość połowów w latach 2004–2014 wynosiła 29 tys. t. 

Śledź, podobnie jak szprot, stanowi najważniejszy gatunek ryb poławianych na Bałtyku. Rząd 

wielkości połowów obu tych gatunków jest podobny i w ostatnich latach oscyluje wokół 

30 tys. t w przypadku każdego z tych gatunków. W trałowych połowach pelagicznych udział 

śledzia wynosił około 30% (ICES. Report of… 2011). W 2014 roku estońskie połowy śledzia 

wyniosły 25,9 tys. t, z czego 15,3 tys. t złowiono w podrejonach 24–29, a 10,6 tys. t – 

w Zatoce Ryskiej (w podrejonie 28,1), która jest tradycyjnym miejscem połowów dokonywa-

nych przy użyciu sieci stawnych. W pelagicznym rybołówstwie Estonii nie notowano odrzutów. 

Fińskie rybołówstwo śledziowe na Bałtyku rozwija się dynamicznie. Połowy są w zdecy-

dowanej większości przeznaczane na cele przemysłowe, podobnie jak połowy szprota. Wyni-

ka to z mniejszych rozmiarów śledzia poławianego przez fińskich rybaków, co ma wpływ na 

jego niższą wartość konsumpcyjną. Dynamika wzrostu wielkości połowów śledzia w Finlan-

dii w latach 2004–2014 osiągnęła 185%, co uczyniło Finlandię potentatem w połowach śle-

dzia na Bałtyku (130,3 tys. t w 2014 roku; 40% bałtyckich połowów śledzia). Większość tych 

połowów miała miejsce w Morzu Botnickim, w podrejonie 30 (97,8 tys. t w 2014 roku). 

W Niemczech połowy śledzia, podobnie jak połowy szprota, odgrywają coraz mniejsze 

znaczenie. W 2014 roku wyniosły one 11,9 tys. t, co stanowiło 52,2% połowów z 2004 roku 

(22,8 tys. t), przy średnich połowach w latach 2004–2014 wynoszących 19,3 tys. t. Większość 

niemieckich połowów śledzia na Bałtyku (10,2 tys. t) pochodzi z podrejonów 22 i 24 (Za-

chodni Bałtyk) i była przeznaczona do konsumpcji. Istotną przyczyną spadku niemieckich 

połowów śledzia było zmniejszenie kwot TAC oraz transfer kwot połowowych za granicę – 

do innych państw bałtyckich. Śledź poławiany w podrejonach 25–29 to w większości przyłów 

przy połowach szprota, który został wyładowany w zagranicznych portach (ICES. Report 

of… 2015) – można przypuszczać, że duńskich, z przeznaczeniem na cele przemysłowe. 

Niemiecka flota śledziowa to dwa rodzaje jednostek – odkrytopokładowe łodzie o długości do 

10 m i mocy silnika do 100 KM, oraz kutry o długości 12–34 m. 

Na Łotwie połowy śledzia są dość stabilne; w latach 2004–2014 wahały się od 20,5 do 

22,5 tys. t, przy średniej wynoszącej 22,7 tys. t. Większość połowów miała miejsce w Zatoce 

Ryskiej (w podrejonie 28,1). 

Na Litwie połowy śledzia, podobnie jak na Łotwie, charakteryzuje stabilizacja. W latach 

2004–2014 ich rozmiar wynosił 1,5–3,6 tys. t, ze średnią 2,1 tys. t. Były one przeprowadzane 

głównie w podrejonach 26, 28 i 29. Dokonywano ich przy użyciu pelagicznych narzędzi tra-

łowych, z czego 62% stanowiły połowy w tukę (para współpracujących ze sobą jednostek). 

Flota pelagiczna jest podzielona na poławiającą śledzia w Zatoce Ryskiej i poławiającą szpro-

ta w Bałtyku właściwym (głównie w podrejonach 26 i 28,2). Przyczyną tego podziału jest 

mniejsza kwota TAC przyznawana Litwie na śledzia niż na szprota. Bywało to także przy-

czyną raportowania przyłowu śledzia jako szprota. Śledź w Zatoce Ryskiej był poławiany 
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głównie przez jednostki o długości 12–24 m. W latach 2005–2011 wielkość floty rybackiej 

Litwy zmniejszyła się ponaddwukrotnie (ICES. Report of… 2014). 

W Polsce wielkość bałtyckich połowów śledzia i szprota jest ustalana na podstawie dzien-

ników pokładowych. Połowy te są przeznaczane na cele konsumpcyjne i przemysłowe. Od 

94% (w 2013 roku) do 99% (w 2014 roku) śledzia poławianego przez polskich rybaków jest 

przeznaczana na cele konsumpcyjne (ICES. Report of… 2015). W latach 2004–2014 wielkość 

polskich połowów śledzia wahała się od 22,3 tys. t (w 2006 roku) do 29,8 tys. t (w 2011 ro-

ku), ze średnią 25,8 tys. t. Około 60% polskich połowów śledzia jest prowadzonych w podre-

jonie 25, a około 30% – w podrejonie 26. Trzeci pod względem wielkości obszar połowowy 

stanowią Zatoka Pomorska i Basen Arkony. Mniejsze znaczenie odgrywają połowy w podre-

jonach 27, 28,2 i 29. Połowy śledzia są prowadzone przez polskich rybaków także w podrejo-

nach 22 i 24; w latach 2004–2014 średnia wielkość tych połowów wyniosła 3,9 tys. t. W pol-

skim rybołówstwie śledziowym problemem był duży udział młodocianego śledzia przy poło-

wach szprota. W ostatnich latach wskutek podjętych działań udział młodocianego śledzia 

w konsumpcyjnych połowach szprota zmniejszył się do 1% w 2013 roku i 2,5% w roku 2014. 

Polskie rybołówstwo śledziowe charakteryzuje sezonowość; występują dwa szczyty połowo-

we – wiosną i jesienią. Intensywna eksploatacja łowisk centralnego Bałtyku, także poza 

szczytami połowowymi, powodowała, że wprowadzano w Polsce okresowe zakazy połowów 

śledzia. 

W Rosji flota śledziowa prowadzi połowy w obszarze 26. Średnia roczna wielkość poło-

wów śledzia w latach 2004–2014 wyniosła 10 tys. t. Rosyjskie połowy śledzia mają tendencję 

wzrostową – z 6,5 tys. t w 2004 roku wzrosły o 144,6% – do 10 tys. t w 2014 roku; w 2003 

roku wyniosły 13,4 tys. t. Gwałtowne zmiany wielkości połowów niekoniecznie muszą być 

objawem wzrostu aktywności floty danego państwa. Mogą oznaczać zmianę sytuacji biolo-

gicznej danego gatunku na konkretnym obszarze połowowym lub zmianę wielkości TAC. Od 

15,6% do 35% rosyjskich połowów śledzia stanowi przyłów towarzyszący połowom szprota, 

przeznaczany na cele konsumpcyjne. 

Szwecja jest drugim, po Finlandii, państwem pod względem wielkości połowów śledzia na 

Bałtyku. Śledź jest poławiany przez szwedzkich rybaków na powierzchni całego Bałtyku – od 

Sundu i Morza Bełtów do Zatoki Botnickiej. 

Połowy śledzia, podobnie jak szprota, są dokonywane przez cztery segmenty floty: 

– przez trawlery poławiające na cele konsumpcyjne i paszowe, z sieciami o minimalnym 

oczku wielkości 32 mm; 

– przez trawlery poławiające szprota, gdzie śledź występuje jako przyłów, w większości na 

cele paszowe, z sieciami o minimalnym wymiarze oczka 16 mm; stanowią znaczącą część 

floty; 

– przez przybrzeżne jednostki poławiające sieciami skrzelowymi, głównie na cele konsump-

cyjne; 

– małe pursesejnery poławiające przy brzegu na cele konsumpcyjne, w drugim kwartale ro-

ku. 

Od 2009 roku większość szwedzkiej pelagicznej floty funkcjonuje, opierając się na indy-

widualnych zbywalnych prawach połowowych (TFC). Spowodowało to znaczne zmniejszenie 

floty pelagicznej. W 2014 roku w Szwecji było już tylko 35 posiadaczy TFC na połowy pela-

giczne (ICES. Report of… 2015).  Następuje koncentracja  połowów  śledzia  i  szprota w nie- 



 

 

 

 

Tabela 11. Wykorzystanie TAC w połowach śledzia na Bałtyku, według podobszarów ICES w latach 2003–2014 (tys. t) 

Podrejony 

ICES 

Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5–29 i 32* 

Połowy 154,0 93,0 92,0 110,0 116,0 126,0 132,0 137,0 117,0 101,0 101,0 133,0 114,4 1,4 

TAC 143,0 171,0 130,0 128,0 133,0 154,0 144,0 126,0 120,0 93,3 101,5 132,2 130,3 0,8 

Wykonanie (%) 107,7 54,4 70,8 85,9 87,2 81,8 91,7 108,7 97,5 108,3 99,5 100,6 87,8 185,0 

28 

Połowy 40,8 39,1 32,2 31,2 33,7 31,1 32,6 30,2 29,6 28,1 26,5 26,3 31,0 67,3 

TAC 41,0 39,3 38,0 40,0 37,5 36,1 34,9 36,4 32,7 30,6 30,6 30,7 35,2 78,1 

Wykonanie (%) 99,5 99,5 84,7 78,0 89,9 86,1 93,4 83,0 90,5 91,8 86,6 85,7 88,1 86,1 

30 

Połowy 50,0 55,0 58,0 69,0 75,0 65,4 68,9 71,7 78,5 100,6 109,8 110,5 78,4 200,9 

TAC 60,0 61,2 64,0 91,6 82,8 87,0 82,7 103,3 104,4 106,0 106,0 138,0 93,4 225,5 

Wykonanie (%) 83,3 89,9 90,6 75,3 90,6 75,2 83,3 69,4 75,2 94,9 103,6 80,1 84,0 89,1 

31 

Połowy 4,0 6,0 5,0 3,0 3,2 2,5 2,4 2,1 3,4 5,4 4,6 4,8 3,9 80,0 

TAC 60,0 61,2 64,0 91,6 82,8 87,0 82,7 103,3 104,4 106,0 106,0 137,8 93,3 225,2 

Wykonanie (%) 6,7 9,8 7,8 3,3 3,9 2,9 2,9 2,0 3,3 5,1 4,3 3,5 4,1 35,5 

Razem 

Połowy 248,8 193,1 187,2 213,2 227,9 225,0 235,9 241,0 228,5 235,1 241,9 274,6 227,6 142,2 

TAC 304,0 332,7 296,0 351,2 336,1 364,1 344,3 369,0 361,5 335,9 344,1 438,7 352,1 131,9 

Wykonanie (%) 81,8 58,0 63,2 60,7 67,8 61,8 68,5 65,3 63,2 70,0 70,3 62,6 64,6 107,8 

* w 2003 roku razem z podobszarem 28,1 (Zatoka Ryska). 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic…(2014, 2015, 2016). 
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wielkim kręgu dużych armatorów. Duże pelagiczne trawlery zdominowały szwedzkie połowy 

śledzia i szprota na Bałtyku. Połowy prowadzone przy użyciu mniejszych jednostek mają 

znaczenie lokalne i są prowadzone w większości w północnej części Bałtyku. Szwedzkie 

połowy śledzia w większości są prowadzone w podrejonach 25–29 i 32 oraz 30, gdzie 

złowiono w 2014 roku 97% śledzia bałtyckiego, tj. 47,7 tys. t, przy połowach śledzia łącznie 

na poziomie 49,3 tys. t w tym roku. Średnie połowy śledzia w latach 2004–2014 wyniosły 

51,8 tys. t. Trawlery poławiające śledzia używają sieci o oczkach w rozmiarze minimum 32 

mm (ICES. Report of… 2010). System informacji o połowach pelagicznych opiera się na 

dziennikach pokładowych oraz informacjach z punktów sprzedaży i straży przybrzeżnej. 

Z każdego połowu pelagicznego pobierana jest 5-kilogramowa próbka do oceny cech bio-

logicznych i kompozycji połowowej. Mimo sprawnego systemu informacyjnego ocenia się, 

że w latach 1996–2009 prowadzone były w Szwecji połowy nieraportowane ryb pelagicz-

nych. Śledź poławiany w rybołówstwie przybrzeżnym przy użyciu sieci skrzelowych jest 

przeznaczany wyłącznie na cele konsumpcyjne. 

Tabela 11 przedstawia zmiany wykorzystania kwot TAC w połowach śledzia na Bałtyku, 

nie uwzględnia jednak podrejonów 22–24. Średnie wykorzystanie kwot TAC wyniosło około 

85% (bez obszaru 31, który odgrywa małe znaczenie w połowach śledzia i w którym 

występuje znaczna dysproporcja między skalą połowów a wielkością TAC). Poziom 

wykorzystania kwoty TAC w podrejonach 25–29 i 32 w 2004 roku zmniejszył się prawie 

dwukrotnie, a po pięciu latach wrócił do stanu poprzedniego. Był to efekt uwzględniania 

połowów w Zatoce Ryskiej (28,1) w ramach tej samej kwoty TAC do 2003 roku oraz efekt 

znacznego podwyższenia kwoty TAC obowiązującej dla podrejonów 25–29 i 32 w 2004 roku. 

Obniżanie kwoty TAC w następnych latach, przy dość stabilnym poziomie połowów, 

wpłynęło na wzrost i w konsekwencji na stabilizację poziomu wykorzystania kwoty TAC. W 

podrejonie 28,1 nastąpiło zmniejszenie połowów śledzia i proporcjonalne obniżenie kwot 

TAC. Poziom wykorzystania kwoty TAC w latach 2004–2014 oscylował wokół średniej, tj. 

88%. W podrejonie 30 w omawianym okresie nastąpił dwukrotny wzrost połowów śledzia i 

ponaddwukrotne zwiększenie kwoty TAC, co pozwoliło na utrzymanie średniego poziomu 

wykorzystania TAC na wysokim poziomie 84%. Jest to jedyny obszar na Bałtyku, w którym 

miał miejsce dynamiczny wzrost połowów śledzia. 

 

7.1.4. Połowy szprota 

 

Szprot, nazywany także sardynką norweską, jest małą rybą należącą do rodziny 

śledziowatych (clupeidae). W roku 2014 występował on głównie w podobszarze 26 (29% 

łącznych połowów szprota), a później w podrejonach 28, 25, 29 (odpowiedznio 24%, 16%, 

12%). W 2008 roku rozkład połowów był inny – 28% połowów pochodziło z podrejonu, 28, 

26 % – z podrejonu 26, a po 13% – z podrejonów 25 i 29 (ICES. Report of… 2010). Stanowi 

on główne pożywienie dorsza bałtyckiego. Jest rybą pelagiczną, podobnie jak śledź. Oba 

gatunki ryb łowione są z wykorzystaniem podobnych technik i narzędzi połowu. Szprot jest 

konkurentem paszowym dla śledzia, zachodząc z nim w interakcje. W państwach północnego 

Bałtyku dużą rolę odgrywa także wykorzystanie konsumpcyjne. 

Szprot jest konkurentem paszowym dla śledzia, zachodząc z nim w interakcje. W państwach 

północnego Bałtyku traktowany jest jako ryba przemysłowa, na południu Bałtyku dużą rolę 

odgrywa także wykorzystanie konsumpcyjne. 
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Na początku lat 80. ub.w. biomasa rozrodcza szprota wynosiła około 300 tys. t, w latach 
90. przekraczała milion ton, w latach 1996–1997 osiągnęła rekordowy poziom wynoszący 
około 1,9 mln t. Po roku 1997 rozpoczęło się zmniejszanie masy rozrodczej, a po roku 2000 
następowała fluktuacja w granicach 0,9–1,2 mln t. Szacunki na rok 2014 wynosiły około 
780 tys. t (ICES. Report of… 2015), czego przyczyną była niska rekrutacja. 

Rekordowemu poziomowi zasobów szprota w latach 1992–1998 towarzyszył spadek śred-
niej masy poławianego szprota o 40%, w stosunku do lat 80. ub.w., w wyniku nadmiernego 
zagęszczenia ryb. W latach 1999–2005 występowały niewielkie wahania masy, bez wyraźne-
go trendu. Od 2006 roku średnia masa poławianego szprota wzrastała. Zastanawiające jest 
mające miejsce od kilku lat przesuwanie się stad szprota do podrejonu 28, w którym jest rela-
tywnie mało śledzi; prawdopodobnie ma na to wpływ czynnik konkurencji pokarmowej. Jed-
nocześnie szprot, być może, ucieka przed drapieżnym dorszem, znajdując niszę w podrejonie 
28, w którym dorsz występuje w znikomych ilościach (połowy dorsza w 2014 roku wynosiły 
zaledwie 182 t; niemalże w całości realizowane były przez Łotwę) – ICES. Report of… 
(2015). Innymi przyczynami mogą być połowy paszowe, narastający ruch statków albo ocie-
plenie wód skutkujące przemieszczaniem się bazy pokarmowej szprota i mające wpływ na 
rekrutację (Report of the Benchmarks… 2013). Ryby pelagiczne, obejmujące głównie śledzia 
i szprota, na większości obszarów Bałtyku są poławiane razem w ramach rybołówstwa mie-
szanego. 

Połowy szprota na Bałtyku osiągnęły swój maksymalny historyczny poziom, tj. 529 400 t 
w 1997 roku, następnie zmniejszyły się do poziomu 350 000–400 000 t w latach 2000–2010 
i 235 000 t w roku 2012 (tab. 12, ryc. 19). Połowy mają charakter konsumpcyjny i niekon-
sumpcyjny. W połowach niekonsumpcyjnych nie występowały odrzuty. Natomiast w poło-
wach konsumpcyjnych, w których występowały duże ilości niewielkich ryb młodocianych, 
odrzuty stanowiły duży odsetek poławianego szprota, jednakże skala tych odrzutów jest nie-
znana (Report of Benchmarks… 2013). Rozporządzenie 1380/2013 wprowadziło zakaz odrzu-
tów m.in. szprota od 1 stycznia 2015 roku. 

 
Tabela 12. Połowy szprota na Bałtyku w latach 2003–2014 (tys. t) 

Rok 
Państwo 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2004–2014 
średnia 

2014/ 
2004 
(%) 

Dania 32,0 44,3 46,5 42,1 37,6 45,9 59,7 43,6 31,4 11,4 25,6 26,6 37,2 60,0 
Estonia 29,2 30,2 49,9 46,8 51,0 48,6 47,3 47,9 35,0 27,7 29,8 28,5 28,3 94,4 
Finlandia 9,0 16,6 17,9 19,0 24,6 24,3 23,1 24,4 15,8 9,0 11,1 12,0 17,2 72,3 
Niemcy 18,0 28,5 29,0 30,8 30,8 30,4 26,3 17,8 11,4 11,3 10,3 10,2 21,2 35,8 
Łotwa 41,7 52,4 64,7 54,6 60,5 57,2 49,5 45,9 33,4 30,7 33,3 30,8 46,2 58,8 
Litwa 2,2 1,6 8,6 7,5 20,3 18,7 18,8 9,2 9,9 11,3 10,4 9,6 10,7 600,0 
Polska 84,1 96,7 71,4 54,3 58,7 53,3 81,9 56,7 55,3 62,1 79,7 56,9 67,6 58,8 
Rosja 28,7 25,1 29,7 28,2 24,8 21,0 25,2 25,6 19,5 25,0 22,6 23,4 24,9 93,2 
Szwecja 63,4 78,3 87,8 68,7 80,7 81,1 75,3 70,4 56,2 46,5 49,7 46,0 67,0 58,7 
P.b.s. UE 122,4 167,7 181,2 160,6 173,7 181,7 184,4 156,2 114,8 78,2 96,7 94,8 142,6 56,5 
P.b.n. UE 157,2 180,9 194,6 163,2 190,5 177,8 197,5 159,7 133,6 131,8 153,2 125,8 152,8 69,5 
P.b. 
ogółem* 308,3 373,7 405,5 352,0 389,0 380,5 407,1 341,5 267,9 235,0 272,5 244,0 320,3 65,3 
TAC 310,0 420,0 550,0 468,0 454,0 454,0 399,0 380,0 322,7 255,1 278,0 267,9 425,7 63,8 
Wykonanie 
(%) 99,5 89,0 73,7 75,2 85,7 83,8 102,0 89,9 83,0 92,1 98,0 91,1 87,6 102,4 
* z Rosją. 
Pozostałe objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 
Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic…(2014, 2015, 2016). 
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Ryc. 19. Połowy szprota na Bałtyku w latach 2003–2014 
Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic…(2014, 2015, 2016). 

 
Od 2009 roku zauważalne jest gwałtowne załamanie się połowów szprota na Bałtyku. We 

wszystkich państwach połowy szprota spadły w stosunku do 2003 roku. W Polsce zauważalne 
są dwa lata dość gwałtownego krótkotrwałego wzrostu połowów szprota. Miały one miejsce 
w 2009 i 2013 roku. 

Dania w latach 2004–2014 była czwarta, po Polsce, Szwecji i Łotwie, pod względem po-
łowów szprota na Bałtyku, jeśli uwzględnimy średnie połowy za ten okres (wyniosły one 
37,2 tys. t); jest to o 10,5 tys. t więcej niż w 2014 roku, ale też 7 tys. t mniej niż w roku 2004. 
Lata 2011–2014 to połowy szprota zdecydowanie poniżej średniej. W Danii szprot jest poła-
wiany głównie na cele przemysłowe, z wykorzystaniem sieci o oczkach wielkości 16 mm. 
Dania jest też największym importerem ryb poławianych na Bałtyku na cele przemysłowe. 
W Danii znajdują się największe w Europie zakłady przetwarzające ryby na cele przemysłowe. 

W Estonii połowy szprota odbywają się z wykorzystaniem włoków pelagicznych. W 2014 
roku połowy szprota osiągnęły 28,5 tys. t, tzn. oscylowały wokół średniej z lat 2004–2014, 
wynoszącej 28,3 tys. t. Najwięcej szprota w 2014 roku złowiono w podrejonie 32 (17,5 tys. t) 
i w podrejonie 26 (9,9 tys. t). W celu ochrony zasobów ryb pelagicznych wprowadzono środ-
ki ochronne w postaci miesięcznego zakazu połowów w kwietniu i maju oraz zakaz połowów 
trałowych w strefie przybrzeżnej (gdzie głębokość nie przekracza 20 m). 

W Finlandii rybołówstwo pelagiczne nastawione jest głównie na połowy śledzia, a szprot 
jest poławiany na zasadzie przyłowu. Tylko kilka jednostek jest ukierunkowanych na połowy 
szprota. W 2014 roku Finlandia złowiła tylko 12 tys. t szprota, tj. o 40% mniej niż wyniosła 
średnia z lat 2004–2014 (17,2 tys. t) i 30% mniej niż wyniosły połowy szprota w 2004 roku 
(16,6 tys. t). 

(tys. t) 

Rok 
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W Niemczech połowy szprota mają tendencję malejącą od 2008 roku, w którym wyniosły 
30,4 tys. t. Średnia wielkość połowów z lat 2004–2014 wyniosła 21,2 tys. t i była niemal 
dwukrotnie większa od połowów w 2014 roku (10,2 tys. t) oraz o ponad 7 tys. t mniejsza od 
połowów w 2004 roku (28,5 tys. t). W 2014 roku niemiecka kwota TAC wynosiła 15 tys. t; 
połowy wyniosły 10,2 tys. t, a kwota TAC w wysokości 3925 t została przetransferowana do 
innych państw bałtyckich. W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 94% wyładun-
ków szprota złowionego przez niemieckich rybaków zrealizowano w zagranicznych portach, 
co jednoznacznie wskazuje na ich przemysłowe przeznaczenie. Około 3/4 szprota jest poła-
wiane w pierwszym kwartale roku (ICES. Report of… 2015). Niemieckie połowy szprota 
mają wyłącznie charakter ukierunkowany i są realizowane przez określony segment floty. 

Łotwa w 2014 roku złowiła 30,8 tys. t szprota, co dało jej trzecią pozycję na Bałtyku, po 
Polsce i Szwecji. Oznacza to spadek o 30% w stosunku do średniej z lat 2004–2014 i o 40% 
w stosunku do wielkości połowów z 2004 roku. 

Litwa w 2014 roku złowiła 9,6 tys. t szprota. Był to poziom zbliżony do średniej z lat 
2004–2014 i jednocześnie sześć razy większy niż w 2004 roku. Rekordowe połowy szprota 
Litwa osiągnęła w 2007 roku (20,3 tys. t). W 2013 roku litewskie połowy szprota prowadzono 
głównie w podrejonach 26 (43,4%), 28 (31,2%) oraz w podrejonach 27 i 29 (po 12,7%) – 
ICES. Report of… (2015). 68% szprota było poławianych włokami pelagicznymi ciągnionymi 
w tukę, 32% – innymi sieciami pelagicznymi. Przyłów śledzia przy połowach szprota wynosił 
około 20%. Aż 98,7% poławianego przez Litwę szprota wyładowano w obcych portach. 

W Polsce w 2014 roku złowiono 56,9 tys. t szprota. Oznacza to spadek o około 40% w sto-
sunku do roku 2004, w którym złowiono 96,7 tys. t szprota. Jest to też o prawie 11 tys. t mniej 
niż wyniosła średnia z lat 2004–2014 (67,6 tys. t). Przychody ze sprzedaży szprota złowione-
go przez Polskę wyniosły 14,5 mln EUR; były wyższe od przychodów ze sprzedaży poławia-
nego przez polskich rybaków dorsza (13 mln EUR), śledzia (10 mln EUR) i flądry (4 mln 
EUR) – ICES. Report of… (2015). W Polsce szprot jest poławiany głównie przez trawlery 
pelagiczne o długości 24–40 m, które służą także do połowu śledzia. Przeciętna wielkość traw-
lera pelagicznego wynosi 26 m długości, 154 GT pojemności, z silnikiem o mocy 419 kW 
(ICES. Report of… 2010). Głównymi czynnikami ukierunkowującymi połowy dla floty pela-
gicznej są relacje cenowe między tymi gatunkami ryb i kwoty TAC. Połowy szprota w Polsce 
są przeznaczone na cele konsumpcyjne (76% w 2014 roku i 57% w 2013 roku) – większość 
poławianych ryb kierowana jest na rynek krajowy, a także na cele przemysłowe (pozostała 
ilość poławianych ryb) – ryby są eksportowane w większości do Danii. Przyłów śledzia przy 
połowach szprota, dokonywanych przez polskich rybaków, wynosił 1% w 2013 roku i 2,5% 
w 2014 roku. Większość poławianego przez Polskę w 2014 roku szprota pochodziła z podre-
jonu 26 (55%) i podrejonu 25 (38%) i była łowiona przy użyciu włoków pelagicznych w tukę. 
Wykorzystanie trawlerów rufowych było marginalne – zarówno przy połowach szprota, jak 
i śledzia. 

W Rosji połowy szprota w latach 2004–2014 były stabilne i nieznacznie odbiegały od 
średniej, która wyniosła 24,9 tys. t. W 2014 roku wynosiły one 23,4 tys. t i były o 7% mniej-
sze niż w 2004 roku. Przy połowach szprota na cele konsumpcyjne przyłów śledzia wynosił 
15,6–37,5%, przy połowach niekonsumpcyjnych przyłów, szczególnie młodego śledzia, był 
wyższy. Wykorzystanie kwot połowowych w rybołówstwie szprotowym i śledziowym w Ro-
sji było na poziomie około 80%. 
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Szwecja jest drugim państwem, po Polsce, pod względem wielkości bałtyckich połowów 
szprota. Mimo trwającego od kilku lat spadku połowów w 2014 roku złowiono 46 tys. t tej 
ryby, co oznacza zmniejszenie się o około 40% w stosunku do 2004 roku (78,3 tys. t) i poło-
wy mniejsze o 21 tys. t od średniej z 11 lat, która wynosiła 67 tys. t. Trawlery poławiające 
szprota używają sieci o oczkach nie mniejszych niż 16 mm (ICES. Report of… 2010). Naj-
ważniejsze problemy szwedzkiego rybołówstwa szprotowego są takie same jak przedstawione 
przy omawianiu rybołówstwa śledziowego. 

Tabela 12 przedstawia także wykorzystanie kwot TAC w bałtyckich połowach szprota. 
W 2004 roku wykorzystanie kwoty TAC na szprota zmniejszyło się o 10% w stosunku do 
poprzedniego roku, w 2005 roku zmniejszyło się o 15%; w kolejnych latach znowu wzrastało 
do poziomu około 90% (średnia w latach 2004–2014). Było to prawdopodobnie związane 
z gwałtowną redukcją floty w państwach, które w 2004 roku przystąpiły do UE. Później na-
stąpiły procesy dostosowawcze. Po rekordowym pod względem połowów szprota roku 2009 
(połowy wyniosły 407 tys. t, wykorzystanie kwoty wynosiło TAC 102%) nastąpiło zwiększe-
nie wykorzystania kwoty TAC do około 90% i zmniejszenie wielkości połowów do około 
250 tys. t. Połowy szprota na Bałtyku wzbudzają wiele emocji w związku z ich przeznacza-
niem na cele paszowe, co może, choć nie musi, mieć związek z tzw. chudym dorszem. Skala 
tych połowów, mimo niskiej ceny skupu tego gatunku ryby, powoduje, że w niektórych pań-
stwach (w Polsce, na Łotwie i Litwie) stanowią one główne źródło przychodów rybołówstwa 
bałtyckiego. 

 
7.1.5. Połowy ryb łososiowatych 

 
Ryby łososiowate (łosoś bałtycki i troć) – anadromiczne ryby wędrowne są poławiane w 

rzekach, na obszarach przybrzeżnych i na otwartym morzu. Są wyjątkowo podatne na zmiany 
warunków środowiskowych, w szczególności w rzekach, w których odbywa się rozród. Bu-
dowa tam i innych budowli hydrotechnicznych oraz silne zanieczyszczenie środowiska może 
wręcz uniemożliwi ć rozród ryb łososiowatych. Z tego powodu w wielu częściach Bałtyku, 
w szczególności w jego południowej części, populacja ryb łososiowatych maleje lub zanika. 
Połowy ryb łososiowatych w Bałtyku w latach 2003–2014 przedstawia tab. 13. Od 2008 roku 
ryby te w pełnym morzu są poławiane na haki (zabroniono połowów pławnicami na Bałtyku), 
na wodach przybrzeżnych i w ujściach rzek – przy użyciu sieci pułapkowych i skrzelowych. 
W rybołówstwie rekreacyjnym wykorzystuje się metodę zwaną trollingiem. Na szczeblu unij-
nym podejmowane były działania na rzecz poprawy stanu zasobów tych ryb, jednakże ostatni 
plan zarządzania łososiem bałtyckim (Salmo salar) dotyczył roku 2010. 

Komisja Europejska zaproponowała nowy plan w 2011 roku w dokumencie Wniosek Roz-
porządzenia Parlamentu, jednakże do tej pory jest on w fazie negocjacji. Mimo braku planu 
zarządzania na szczeblu unijnym ochrona łososia bałtyckiego wynika z przepisów dyrektywy 
środowiskowej, dyrektywy wodnej i dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Unijne 
zarządzanie zasobami łososia bałtyckiego odbywa się w ramach ustalonych przez Komisję 
Europejską limitów połowowych, natomiast poszczególne państwa członkowskie stosują wła-
sne środki ochronne, szczególnie w rzekach, w których dokonuje się rozród łososia. Działania 
powyższe charakteryzowała niska skuteczność. Rocznie wypuszczano do rzek 5,5 mln sztuk 
hodowlanego smolta łososia, 2,9 mln sztuk smolta pochodziło od ryb dziko żyjących, tymcza-
sem w połowach 72–92% stanowiły ryby dzikie (Summary of ICES advice... 2016). 



 

 

 

 

 
Tabela 13. Połowy ryb łososiowatych w Bałtyku w latach 2003–2014 (tys. t) 

Gatunek i 

podrejon połowu 

Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Łosoś (22–31)* 

Rzeki 0,120 0,130 0,170 0,100 0,140 0,260 0,180 0,110 0,170 0,330 0,260 0,320 0,197 246,2 

Przybrzeżne 0,430 0,710 0,610 0,400 0,350 0,460 0,550 0,370 0,370 0,450 0,450 0,420 0,467 59,2 

Pelne morze 1,000 1,110 0,860 0,630 0,550 0,210 0,270 0,350 0,330 0,290 0,210 0,190 0,455 17,1 

Suma 1,560 2,010 1,640 1,120 1,040 0,910 1,000 0,840 0,870 1,060 0,920 0,930 1,122 46,3 

Łosoś (32)* 

Rzeki 0,009 0,011 0,017 0,013 0,011 0,010 0,014 0,005 0,006 0,007 0,007 0,005 0,010 45,5 

Przybrzeżne 0,057 0,062 0,079 0,070 0,069 0,100 0,080 0,039 0,048 0,091 0,084 0,079 0,073 127,4 

Pełne morze 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,0 

Suma 0,069 0,075 0,099 0,086 0,083 0,112 0,096 0,045 0,053 0,098 0,092 0,084 0,084 112,0 

Troć 

Komercyjne 0,934 0,925 0,732 0,707 0,678 0,328 0,530 0,568 0,350 0,281 0,212 0,219 0,503 23,7 

Rekreacyjne 0,164 0,124 0,126 0,229 0,231 0,216 0,227 0,455 0,335 0,430 0,481 0,653 0,319 526,6 

Suma 1,098 1,049 0,858 0,936 0,909 0,544 0,757 1,023 0,685 0,711 0,693 0,872 0,822 83,1 

Ogółem 2,727 3,134 2,597 2,142 2,032 1,566 1,853 1,908 1,608 1,869 1,705 1,886 2,027 60,2 

* wyładunki łososia. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016). 
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Według ICES tylko 77% komercyjnych połowów łososia bałtyckiego było raportowanych 

zgodnie z przepisami, pozostałe były niewłaściwie raportowane, nieraportowane w ogóle lub 

były niepożądanym przyłowem (Summary of ICES… 2016). Ich wielkość musiała być 

uwzględniana przy ustalaniu limitów połowowych w następnych latach. Wysoka wartość ryn-

kowa łososia bałtyckiego powoduje, że postępuje proces kumulacji limitów połowowych 

w rękach coraz mniejszej liczby rybaków. Znany jest przypadek z 2013 roku, w którym 

w porcie w Ustce duński rybak wyładował z małej łodzi 800 sztuk łososia, a był posiadaczem 

kwoty TAC na 10 000 sztuk łososia (Rekordowy połów łososia… 2016). 

Zbywalne koncesje połowowe (TFC) oraz malejące kwoty TAC mogą spowodować, że hi-

potetycznie kilku rybaków może mieć wpływ na rynek łososia bałtyckiego. W 2013 roku na 

Bałtyku w podrejonach 22–31 obowiązywała kwota TAC w wysokości 109 000 sztuk łososia, 

Polsce było przyznanych tylko 6837 sztuk – 8.3.2. Salmon (Salmon salar)… (2016). Warto 

zauważyć, że statystyki dotyczące połowów, wyładunków i kwot TAC dotyczące łososia, 

w odróżnieniu od statystyk dotyczących innych gatunków ryb, są podawane w sztukach. Wy-

nika to z niewielkich rozmiarów połowów tej szlachetnej ryby, ale utrudnia dokonywanie 

porównań z wielkością połowów innych gatunków ryb, mierzoną w tonach żywej wagi. 

Na Bałtyku występują dwa zróżnicowane stada łososia – w podrejonach 22–31 oraz 

w podrejonie 32. Większe znaczenie odgrywają komercyjne połowy łososia w podrejonach 

22–31. W 2014 roku wyładowano w tych podobszarach 930 t, tj. 153 000 sztuk łososia, co 

stanowiło zaledwie 46,3% wyładunków z 2004 roku – o prawie 200 t mniej niż wynosiła 

średnia z lat 2004–2014. Gwałtownie zmniejszyły się połowy łososia na pełnym morzu, osią-

gając w roku 2014 zaledwie 17,1% poziomu z 2004 roku. Główną przyczyną był wprowa-

dzony w 2008 roku zakaz połowu pławnicami (ICES. Advisory Committee… 2011b). Wyła-

dunki łososia złowionego w strefie przybrzeżnej stanowiły tylko 59,2% wielkości z 2004 ro-

ku, natomiast o 146,2% wzrosły wyładunki łososia złowionego w rzekach. Połowy łososia 

łącznie w podrejonach 22–31 w 2014 roku wyniosły około 195 00 sztuk, z czego 165 633 

stanowiły połowy raportowane, około 10 500 sztuk stanowiły odrzuty; na 6 800 sztuk osza-

cowano połowy błędnie raportowane, a na 28 370 sztuk – połowy nieraportowane. Liderem w 

połowach łososia w podrejonach 22–31 była Finlandia (69 135 sztuk), druga była Szwecja 

(62 680 sztuk), na trzecim miejscu była Dania (24 482 sztuki). Polska złowiła 3118 sztuk ło-

sosia, osiągając czwartą pozycję (8.3.2. Salmon (Salmon salar)… 2016). Historycznie naj-

wyższy poziom połowów łososia w obszarach 22–31 osiągnięto w 1996 roku, w którym zło-

wiono około 1 000 000 sztuk łososia. Przyjmując średnią masę łososia równą 2,7 kg, oznacza 

to równowartość 2,7 tys. t. Według STECF w 1990 roku na całym Bałtyku złowiono 5636 t 

łososia, a w 2010 roku – już tylko 886 t (Opinion by written… 2016). 

Zmniejszenie połowów w strefie przybrzeżnej i na otwartym morzu było spowodowane: 

– wprowadzeniem środków ochronnych (obszarów zamkniętych, okresów ochronnych) oraz 

zmniejszeniem kwot połowowych; 

– wymogami rynkowymi (wysoką zawartością dioksyn w dużych łososiach); 

– zwiększoną aktywnością fok (uszkadzanie ryb i narzędzi połowu) – ICES. Report of… 

(2016). 

Połowy łososia w podrejonie 32 (w Zatoce Fińskiej) są niewielkie, ale stabilne od dłuższe-

go czasu. W 2014 roku wyładowano zaledwie 84 t, tyle też wynosiła średnia wieloletnia z lat 
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2004–2014. Było to 12% więcej niż w 2004 roku. Dominowały połowy łososia w rybołów-

stwie przybrzeżnym (79 t); pozostałych 5 t złowiono w rzekach. Zupełnie zaniechano poło-

wów łososia na otwartym morzu. Z połowów komercyjnych pochodziło około 75% łososia 

pozyskiwanego w podrejonie 32; pozostałą część stanowiły połowy rekreacyjne. 

Troć wędrowna (Salmo trutta) nie migruje na tak duże odległości jak łosoś bałtycki. 

Przemieszcza się w obrębie Bałtyku właściwego. Wpływa do Bałtyku z 400 rzek. W regionie 

Morza Bałtyckiego żyje 630 stad troci wędrownej, spośród których 51 stad stanowią ryby 

dzikie, niezmieszane z rybami hodowlanymi (Summary of ICES… 2016). Większość zasobów 

troci przemieszcza się na odległość do 150 km od macierzystych rzek (8.3.1.7. Sea trout 

(Salmo trutta)… 2016). Troć pochodzącą z wód przybrzeżnych poławiano głównie jako przy-

łów przy połowach łososia i sandacza. Znaczny udział połowów troci w rzekach i wodach 

przybrzeżnych ma duże znaczenie dla lokalnych społeczności rybackich. W rejonach Polski, 

Danii i Szwecji zdarzają się migracje troci na większe odległości. Zarządzanie zasobami musi 

uwzględniać migracje ryb łososiowatych, dlatego wymaga współpracy wielu krajów. W 2014 

roku połowy troci wędrownej na Bałtyku wyniosły 872 t, co stanowiło 83,1% połowów 

z 2004 roku – 50 t więcej, niż wynosiła średnia wieloletnia z lat 2004–2014. Było to ponad-

dwukrotnie mniej niż w roku 1993, w którym osiągnięto maksymalny historyczny poziom 

połowów (1865 t). Od 2002 do 2014 roku zmniejszyły się połowy komercyjne troci (ponad-

pięciokrotnie). Liderem w połowach komercyjnych troci wędrownej jest Polska – 80,6 t (27,9 t 

w rzekach, 48,2 t w wodach przybrzeżnych i 44,5 t w otwartym morzu); w 2014 roku 219, 2 t 

złowiono w ramach rybołówstwa komercyjnego na całym Bałtyku. W latach 2004–2014 czte-

rokrotnie zwiększyły się połowy rekreacyjne troci, co na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 

jest trwałym trendem. Największe połowy rekreacyjne odnotowała w 2014 roku Dania (521 

t), Finlandia (71 t) i Szwecja (43 t). 

 

7.1.6. Połowy ryb płaskich 

 

W Bałtyku występuje sześć gatunków ryb płaskich: flądra, nazywana też stornią (Platich-

tys flesus), turbot, zwany też skarpem (Scophthalmus maximus), nagład (Scophthalmus rhom-

bus), gładzica bałtycka (Pleuronectes platessa baltica), zimnica (Limanda limanda) oraz sola 

zwyczajna (Solea solea). Większość ryb płaskich nie jest na Bałtyku objęta planami zarzą-

dzania, jedynie na gładzicę i solę obowiązują kwoty TAC. 

Ryby te są poławiane w celach konsumpcyjnych ze względu na wysokie walory smakowe. 

Duża część tych ryb występuje w postaci przyłowu przy trałowych połowach dorsza. Stano-

wią też one atrakcyjne trofeum w połowach rekreacyjnych. Sola, turbot, gładzica, zimnica 

i nagład nie występują na całym obszarze Bałtyku, gdyż wymagają wód o wyższym zasole-

niu. Sola jest poławiana wyłącznie w wodach cieśnin Kattegat i Skagerrak. Występowanie 

gładzicy jest ograniczone do Zatoki Gdańskiej na wschodzie i do Gotlandii na północy. Zim-

nica ma nieco mniejszy zasięg. Nagład występuje niemal wyłącznie w podrejonach 22–24. 

Turbot jest spotykany głównie w południowej i zachodniej części Bałtyku. Flądra jest poła-

wiana z różną wydajnością na obszarze niemal całego Bałtyku. 

Połowy ryb płaskich były najpopularniejsze w zachodniej i południowej części Bałtyku; 

prowadzone są przy wykorzystaniu metody trałowania dennego, która w większości państw 
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bałtyckich jest zabroniona w strefie przybrzeżnej. Z tego powodu oraz ze względu na duże 

zróżnicowanie gatunkowe ryb poławianych w strefie przybrzeżnej w połowach ryb płaskich 

są wykorzystywane różne narzędzia i techniki połowu. Połowy ryb płaskich na Bałtyku są 

stabilne i wahają się w przedziale 19–27 tys. t, ze średnią w latach 2004–2014 na poziomie 

23 tys. t. W roku 2004 wyniosły one 25 tys. t, czyli tyle samo co w roku 2004. Połowy ryb 

płaskich w latach 2003–2014 przedstawia tab. 14. Dużym problemem przy połowach ryb pła-

skich jest wielkość odrzutów osiągająca czasem nawet 100% złowionych ryb (ICES. Report 

of… 2015). 

Sola jest najważniejszą rybą poławianą przez duńskie rybołówstwo w cieśninach Kattegat 

i Skagerrak. Poławiana jest przy użyciu sieci skrzelowych i włoków. Połowy te mają charak-

ter sezonowy. W latach 2000–2005 połowy soli zostały drastycznie ograniczone wskutek 

zmniejszenia limitów połowowych i wprowadzania ograniczeń czasowych, co spowodowało 

zwiększenie połowów nieraportowanych i odrzutów. Maksymalne historyczne połowy soli 

(1439 t) osiągnięto w 1993 roku; od tej pory jest zauważalny spadek. W 2014 roku złowiono 

360 t soli, co stanowiło 43,7% połowów z 2004 roku i 251 t mniej niż wyniosła średnia wielo-

letnia z lat 2004–2014. Najwięcej soli w 2004 roku złowiła Dania, na którą przypadło 87% 

ogółu bałtyckich połowów tej ryby. Szwecja złowiła 41 t, a pozostała ilość przypadła Niem-

com i Belgii. 

Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejszą rybą płaską poławianą w Bałtyku jest 

flądra, której poławia się najwięcej. W Morzu Bałtyckim żyją cztery zróżnicowane stada tych 

ryb, co przedstawiono w tabeli, z podziałem na wyładunki, z uwzględnieniem 4 grup podrejo-

nów. Flądra występuje niemal w całym Bałtyku. Zauważa się dwie sympatryczne populacje – 

jedna, północna, odbywa rozród w strefie przydennej, druga – w pelagialu. Pierwsza popula-

cja odbywa rozród w płytkich oraz przybrzeżnych wodach północnej części Bałtyku właści-

wego i jest spotykana głównie w podrejonach 27 i 29–32. Druga populacja wymaga wód głę-

bokich (70–130 m), o większym zasoleniu; występuje w południowej części Bałtyku (ICES. 

Report of… 2015). 

Wyładunki flądry, mimo dużej skali odrzutów przy połowach, są stabilne. W latach 2004–

2014 wahały się w granicach 17–21 tys. t. W 2014 roku wyładunki wyniosły 20,6 tys. t, tj. 

o 14,5% (2,6 tys. t) więcej niż w 2004 roku i tyle samo więcej niż wyniosła średnia wielolet-

nia. W podrejonach 24–25 w latach 2004–2014 nastąpił wzrost wyładunków o 28,5%, tj. 

o ponad 3 tys. t. Podrejony te są najważniejsze pod względem wielkości połowów flądry na 

Bałtyku. Ponad 80% tych wyładunków (11,3 tys. t z 14,6 tys. t) przypada na Polskę. W pod-

obszarach 26 i 28 (Wschodnia Gotlandia i Zatoka Gdańska) na 4,6 tys. t wyładowanej w 2014 

roku flądry 1,6 tys. t przypadło Łotwie, 1,2 tys. t – Polsce i 1 tys. t – Rosji. Zauważalne jest 

dwukrotne zmniejszenie wyładunków w podrejonach 27, 29–32 (podobszary rozrodu w stre-

fie przydennej) – z 373 do 183 t. W podrejonach 22–23 nastąpił kilkuprocentowy spadek wy-

ładunków z 1,3 tys. t do 1,2 tys. t. W 2014 roku niemieckie wyładunki pochodzące z tych 

obszarów wyniosły 589 t, duńskie – 513 t; pozostałe 23 t wyładowali Szwedzi. 

 



 

 

 
Tabela 14. Połowy ryb płaskich w Bałtyku w latach 2003–2014 (t) 

Gatunek, 

podrejon 

            Rok           2004–2014 2014/2004 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia (%) 

Sola 618 824 990 836 633 655 641 538 552 358 332 360 611 43,7 

Flądra*                             

22–23 1337 1298 1041 866 1250 1427 1176 1053 1044 1219 1454 1193 1197 91,9 

24–25 9360 11 370 12 696 10 852 11 891 10 410 10 227 11 348 10 610 10 430 14 318 14 610 11 706 128,5 

26 i 28 3929 4943 6058 4524 5905 4727 3398 3577 3387 3959 4391 4614 4498 93,3 

27, 29–32 374 373 330 344 263 249 262 227 221 190 237 183 262 49,1 

Suma 15 000 17 984 20 125 16 586 19 309 16 813 15 063 16 205 15 262 15 798 20 400 20 600 17 662 114,5 

Turbot* 579 516 420 305 309 356 394 295 254 232 313 253 332 49,0 

Zimnica* 1233 1894 1495 1228 1504 1648 1268 1041 1258 1285 1384 1269 1389 67,0 

Nagład* 36 41 62 56 56 105 92 82 57 30 32 27 58 65,9 

Gładzica*                             

21–23 3381 2615 2390 2401 2599 2011 1667 1540 1586 1853 1954 1931 2050 73,8 

24–29 1281 1081 1081 1012 1167 1102 1226 903 748 848 738 534 949 49,4 

Suma 4662 3696 3471 3413 3766 3113 2893 2443 2334 2701 2692 2465 2999 66,7 

Ogółem 22 128 24 955 26 563 22 424 25 577 22 690 20 351 20 604 19 717 20 404 25 153 24 974 23 037 100,1 

* wyładunki. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016). 
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Turbot jest bardzo cenną rybą płaską, której intensywne połowy rozpoczęły się w latach 

90. XX wieku. Wcześniej był poławiany łącznie z innymi rybami płaskimi, bez segregacji. 

Polskie wyładunki turbota wzrosły z 33 t w roku 1999 do 230 t w roku 2003, szwedzkie – do 

250 t w roku 1996. Maksymalne historyczne wyładunki wyniosły w 1996 roku 1206 t; póź-

niej stopniowo malały, osiągając minimum w 2012 roku 232 t (ICES. Report of… 2015). 

W 2014 roku wyniosły 253 t, tj. połowę wielkości z 2004 roku i 79 t mniej niż wynosiła śred-

nia wieloletnia z lat 2004–2014. Wyładunki w głównych krajach poławiających turbota wy-

nosiły w 2014 roku: 117 t – w Danii, 65 t – w Niemczech, 30 t – w Polsce i 21 t – w Szwecji. 

Litwa, Łotwa i Rosja wyładowały po kilka ton turbota. Zimnica jest poławiana wyłącznie 

przez Niemcy i Danię. W 1994 roku wyładunki zimnicy osiągnęły swój maksymalny histo-

ryczny poziom wynoszący 3106 t, później zaczęły maleć do minimalnej ilości w 2002 roku, 

w którym wyniosły zaledwie 715 t. W 2004 roku zwiększyły się do 1894 t. W latach 2004–

2014 średnia wielkość wyładunków zimnicy wyniosła 1389 t, czyli o 120 t więcej niż wyła-

dunki w 2014 roku (1269 t). W okresie tym nastąpiło zmniejszenie się wyładunków o 33%. 

W 2014 roku Niemcy wyładowali 828 t zimnicy, a Duńczycy – 341 t. 

Nagład jest najrzadziej występującą rybą płaską spośród ryb poławianych na Bałtyku, do 

którego wpływa okresowo. Maksymalne historyczne wyładunki w roku 1995 wyniosły 160 t. 

Zwykle występował jako przyłów przy połowach dorsza; wskutek niedoskonałego raporto-

wania statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistych rozmiarów wyładunków. Wyładunki na-

głada w roku 2014 wyniosły 27 t i były dwukrotnie mniejsze od średniej wieloletniej z lat 

2004–2014; stanowiły 67% połowów z 2004 roku. 

Gładzica występuje w Bałtyku w dwóch stadach. Pierwsze stado jest poławiane w cieśni-

nach Kattegat i Sund oraz na zachodnim Bałtyku (podrejony 21–23), drugie – w pozostałej 

części morza (w podrejonach 24–32). W przypadku gładzicy, podobnie jak w przypadku soli, 

obowiązują kwoty TAC. Połowy gładzicy są ściśle powiązane z połowami dorsza, w których 

gładzica występuje jako przyłów, dlatego gładzicy także dotyczą plany odbudowy dorsza 

uwzględniające obszary ochronne w okresie rozrodu. W podrejonach 21–23 maksimum histo-

ryczne w 1977 roku wynosiło 17 tys. t. W 2014 roku wyładunki wyniosły 2465 t, czyli 500 t 

poniżej średniej wieloletniej z lat 2004–2014 i zaledwie 66,7% poziomu wyładunków z roku 

2004. Udział w połowach w tych podobszarach w 2014 roku wynosił w Danii 84%, w Niem-

czech – 11%, w Szwecji – 5%. 

W podrejonach 24–32 maksimum historyczne osiągnięto w 1979 roku; wyniosło ono 4530 t 

w wyładunkach. W latach 2004–2014 średnia wielkość wyładunków wynosiła 949 t i była 

o ponad 400 t większa od wielkości wyładunków w 2014 roku (534 t), co stanowiło połowę 

połowów z 2004 roku. 99% połowów gładzicy jest prowadzonych w podrejonach 24–25. 

W wyładunkach liderem jest Dania – 349 t, Polska poławia 87 t, Niemcy – 57 t, Szwecja – 40 t. 

Można przyjąć, że połowy ryb płaskich na Bałtyku charakteryzuje duża stabilność; zapew-

niają one rybakom dochody na poziomie zmieniającym się jedynie wraz z poziomem cen ryb. 
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7.2. Połowy rekreacyjne 

 

Rekreacja, to ,,[...] forma działania wybrana dobrowolnie przez człowieka ze względu na 

osobiste zainteresowania i dla własnej satysfakcji, podejmowana poza obowiązkami zawodo-

wymi, społecznymi i domowymi w czasie wolnym od pracy” (Nowa encyklopedia… 1996, 

s. 488). Połowy rekreacyjne stanowią formę spędzania wolnego czasu, którego znaczenie 

przybywa w miarę rozwoju gospodarczego. 

Termin „połowy rekreacyjne” bywa rozumiany w różny sposób. Według ICES są to ,,[…] 

połowy żywych zasobów wodnych dokonywane głównie dla spędzania wolnego czasu i/ lub 

dla konsumpcji osobistej” (Report of the Benchmark Workshop… 2013, s. 1). Według Unii 

Europejskiej połowy rekreacyjne i sportowe to ,,[...] wszystkie rodzaje aktywności związanej 

z poławianiem ryb nieprowadzone z pobudek komercyjnych” (Commission Regulation (EC) 

No. 1639… 2001, s. L 222/53). Według FAO połowy rekreacyjne to ,,[...] połowy wszelkich 

zwierząt wodnych (głównie ryb), niestanowiące głównego źródła zaspokojenia potrzeb ży-

wieniowych, które nie są przeznaczone na sprzedaż (eksport, rynek krajowy i czarny rynek)” 

(Recreational fisheries 2012, s. 2). Wspólnym mianownikiem wszystkich przedstawionych 

wyżej definicji powinny być: spędzanie wolnego czasu, konsumpcja osobista i wykluczenie 

przeznaczenia komercyjnego złowionych ryb (Brocki 2016). Połowy rekreacyjne mogą być 

dokonywane na wodach morskich i śródlądowych. Najdynamiczniej rozwijają się morskie 

połowy rekreacyjne. 

Wzrost dobrobytu spowodował powstanie sektora morskich połowów rekreacyjnych two-

rzonego przez sieć podmiotów uczestniczących lub pośrednio zależnych od rybołówstwa re-

kreacyjnego, czyli od ministerstwa i agencji (lokalnych, krajowych i międzynarodowych), 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń wędkarskich, firm produkujących i czarterujących 

łodzie oraz naprawiających łodzie i sprzęt rybacki, właścicieli łodzi, właścicieli marin, wła-

ścicieli bazy hotelowej i gastronomicznej oraz od szeroko rozumianego handlu i transportu. 

Oprócz rybaków (amatorów rekreacji) do grupy uczestników połowów rekreacyjnych dołą-

czają: ich rodziny (27%), koledzy z pracy (13%), inni koledzy (21%), klienci biznesowi 

(11%) oraz kombinacje powyższych grup (28%) (Schmied 2014). Każdy rybak rekreacyjny 

ponosi koszty zaspokajania swoich potrzeb, pozostawiając w miejscu pobytu, a także w dro-

dze na łowisko określone, niemałe, pieniądze. W państwach wysokorozwiniętych duża ilość 

wolnego czasu i wysokie dochody sprzyjają rozwojowi różnych form rekreacji, w tym także 

połowów rekreacyjnych, choć wpływ na ich wielkość ma także tradycja. Na pewnym etapie 

następuje stabilizacja ich poziomu, co wynika z preferencji indywidualnych członków spo-

łeczności, a także z rozwoju konkurencyjnych form rekreacji. Następuje zmiana proporcji 

między morskim rybołówstwem rekreacyjnym, rybołówstwem komercyjnym a rybołów-

stwem na własne utrzymanie. Obecnie na Bałtyku zauważalna jest zmiana relacji na korzyść 

rybołówstwa rekreacyjnego, co w ogólnym zarysie przedstawia ryc. 20. 

Najatrakcyjniejszymi gatunkami ryb poławianymi przez rybaków rekreacyjnych na Bałty-

ku są dorsz, łosoś i troć; pozostałe gatunki, takie jak ryby płaskie i węgorz, stanowią relatyw-

nie nieduże ilości połowów rekreacyjnych. Wśród Niemców popularne jest także poławianie 

śledzi. Poza tym w strefie przybrzeżnej, przy ujściach rzek, poławiane są gatunki słodkowod-

ne, takie jak: sandacz i okoń. Połowy rekreacyjne na Bałtyku są najpopularniejsze w Danii, 
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Szwecji, Niemczech oraz Finlandii; w tych państwach morscy rybacy rekreacyjni stanowią 

największy odsetek wśród rybaków ogółem. Urozmaicona, piaszczysta i, na przemian, ka-

mienista, długa linia brzegowa, fiordy, brak pływów i prądów pływowych (na Morzu Północ-

nym przypływy wiosenne sięgają 4 m) stwarzają na Bałtyku korzystniejsze warunki do węd-

kowania morskiego niż na Morzu Północnym, co szczególnie doceniają mający możliwość 

wyboru Niemcy (Strehlov 2012). Większość niemieckiej floty do połowów rekreacyjnych 

stacjonuje i pływa po Bałtyku. 
 

 

Ryc. 20. Hipotetyczny przebieg zmiany znaczenia celów morskich połowów ryb w zależności od po-

ziomu rozwoju gospodarczego 
Źródło: Brocki (2015). 

 

Połowy rekreacyjne w 2014 roku stanowiły 36% połowów zachodniego stada dorsza. Do 

2009 roku w bałtyckim rybołówstwie dorszowym funkcjonowało pojęcie połowów – wyła-

dunków niezlokalizowanych, które w szczytowym momencie w 1994 roku wyniosły 44 tys. t, 

a na początku XXI w. – ponad 20 tys. t, co stanowiło około 25% wyładunków; trzeba podkre-

ślić jednak niedoskonałość statystyk, na co miały znaczny wpływ nieraportowane połowy, 

które zostały ograniczone po reformie aparatu statystycznego w UE w 2008 roku. 

Statystyki dotyczące morskich połowów rekreacyjnych na Bałtyku w latach 2003 –2014 są 

fragmentaryczne. Większość państw nie ewidencjonowało tych połowów. Stosunkowo najle-

piej znane są morskie połowy rekreacyjne Niemiec. W latach 2005–2014 niemieckie połowy 

rekreacyjne dorsza wahały się w przedziale 1800–3000 t (ICES. Report of the Baltic… 2015). 

W Niemczech było zauważalne zmniejszenie się bałtyckich połowów komercyjnych dorsza 

i stosunkowo wysoki poziom połowów rekreacyjnych (24–70% wyładunków połowów ko-

mercyjnych) – Strehlov (2012). Według szacunków ICES na zachodnim Bałtyku (Dania, 

Szwecja i Niemcy) rekreacyjne połowy dorsza stanowiły 25% wszystkich wyładunków tej 

ryby (z połowów rekreacyjnych i komercyjnych). Strukturę połowów dorsza na przykładzie 

Niemiec przedstawia ryc. 21 (Strehlov 2012). W Polsce rekreacyjne połowy bałtyckiego dor-

           połowy rekreacyjne 

           połowy komercyjne 

           połowy na własne utrzymanie 

Państwa rozwijające się      Państwa w trakcie transformacji       Państwa wysokorozwinięte 
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sza szacowano się na około 1092–1351 t rocznie, co stanowiło około 10% połowów komer-

cyjnych (Radtke 2010). 
 

 

Ryc. 21. Niemieckie połowy dorsza (rekreacyjne i komercyjne) na Bałtyku 
Źródło: Strehlov (2012). 

 

Niektóre źródła podają, że połowa ilości łososia poławianego na Bałtyku pochodziła z po-

łowów rekreacyjnych, Dotyczyło to ryb łososiowatych, do których zaliczamy także troć, a nie 

tylko łososia. W 2014 roku na Bałtyku złowiono 1014 t łososia; 14% (około 138 t) stanowiły 

połowy rekreacyjne (8.3.2. Salmon (Salmo salar)… 2016). Połowy ogółem troci wyniosły 

802 t, połowy rekreacyjne – 653 t (por. tab. 13). Rybacy rekreacyjni złowili ponad trzy razy 

więcej troci niż rybacy komercyjni. Łącznie połowy rekreacyjne ryb łososiowatych wyniosły 

791 t, czyli 42% poławianych na Bałtyku ryb łososiowatych. 

W północnej części Bałtyku (w podrejonach 27 oraz 29–32) duże znaczenie w połowach 

rekreacyjnych mają ryby płaskie, szczególnie flądra. W Szwecji i Finlandii rekreacyjne poło-

wy ryb płaskich są na poziomie zbliżonym do połowów komercyjnych; w Estonii wynoszą 

20%. Średnia wielkość połowów rekreacyjnych ryb płaskich w tych obszarach wynosi 40% 

wszystkich połowów (ICES. Report of the Baltic… 2015). 

W Danii 20% węgorza i 80% troci pochodziło z połowów rekreacyjnych (Fisheries mana-

gement… 2013). 

W Europie wydatki 8 mln morskich rybaków rekreacyjnych przekroczyły 8 mld EUR 

rocznie. Dla porównania: wartość handlu komercyjnymi produktami rybnymi w 25 krajach 

UE wyniosła 25 mld EUR (Pawson 2008). W Polsce w 2009 roku szacunkowe przychody 

z wędkarstwa morskiego wynosiły 26 mln zł, a przychody komercyjnego rybołówstwa dor-

szowego – 49,4 mln zł (Radtke 2010). W niektórych regionach Morza Bałtyckiego dochody 

z rybołówstwa rekreacyjnego przewyższały dochody z rybołówstwa komercyjnego lub akwa-

kultury. Wpływały one na podniesienie komfortu życia społeczności lokalnych, a także, cho-

ciaż w mniejszym stopniu, dostarczały wpływów do budżetu. Według badań norweskich jed-

na ryba złowiona przez rybaka rekreacyjnego daje efekt ekonomiczny 10 razy większy, niż 

złowiona przez rybaka komercyjnego (Moksness 2011). 

 

ryby złowione i zabrane 
przez wędkarzy 

ryby złowione i wypuszczone 
przez wędkarzy 

połowy komercyjne 

Rok 
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Środowiskowy aspekt morskich połowów rekreacyjnych zwraca uwagę na zagrożenia 

natury biologicznej. Narzędzia (zwłaszcza haczykowe) stosowane przez rybaków rekreacyj-

nych cechuje mała selektywność, co stanowi zagrożenie szczególnie dla osobników młodo-

cianych (zwłaszcza dorsza) – 85% dorszy umiera w ciągu 24 godzin po odrzuceniu ich z po-

wrotem do wody, głównie z powodu bakteryjnego zakażenia rany. Urazy po haczykach goją 

się około 10 dni (Estimating post – release… 2014). Inne badania wykazały, że 90% dorszy 

złowionych przez wędkarzy rekreacyjnych przeżywa (Weltersbach 2013). Narzędzia stoso-

wane przez rybaków komercyjnych charakteryzuje większa selektywność. 

Poza czynnikami ekonomicznymi i środowiskowymi istotna jest rola aspektów społecz-

nych rybołówstwa rekreacyjnego – dostarcza ono radości, jest przygodą, daje poczucie 

wspólnoty, stanowi lekcję natury, pozwala walczyć z rybą, uczy poprawnego obchodzenia się 

z rybą, wyzwala chęć współzawodnictwa, umożliwia zjedzenie świeżej ryby, stanowi osobiste 

osiągnięcie, ustanawia relacje biznesowe i świadczy o osiągnięciu pewnego statusu społecz-

nego (Schmied 2014). W małej, liczącej 5,4 mln mieszkańców, Finlandii (4 miejsce w ran-

kingu PKB na osobę w państwach basenu Morza Bałtyckiego, bez Rosji) aż 31% mieszkań-

ców pasjonuje się połowami rekreacyjnymi, w Szwecji (2 miejsce w rankingu PKB) – 10,5% 

ludności, w Estonii (5 miejsce w rankingu PKB) – tylko 4,7%. W Niemczech zaledwie 1,8% 

ludności bierze udział w połowach rekreacyjnych, ale stanowi to 1,5 mln osób. W najbogat-

szej w tym gronie Danii zaledwie 0,6% ludności uczestniczy w połowach rekreacyjnych. 

Warto przypomnieć, że powyższe dane obejmują zarówno środowisko morskie, jak i śródlą-

dowe. W Norwegii morscy rybacy rekreacyjni stanowią 32,2% populacji, w Finlandii – 

26,7% populacji, w Polsce – zaledwie 1,6% (Pawson 2007). Polska znajduje się obecnie na 

fali wzrostowej. 

W państwach, takich jak: Finlandia, Szwecja i Niemcy, przy względnie stabilnej w ostat-

nich latach liczbie rybaków rekreacyjnych, maleje wielkość połowów rekreacyjnych, co może 

świadczyć o zmniejszeniu znaczenia konsumpcyjnego poławianych ryb i wzroście aspektów 

sportowych w połowach rekreacyjnych. Mówiąc inaczej, zdaniem autora coraz większą część 

połowów rekreacyjnych stanowią ryby wrzucane z powrotem do wody. W świetle przedsta-

wionej wyżej przeżywalności dorsza złowionego na wędkę jest to iluzorycznym wyrazem 

odpowiedzialności rybaka, wynikającym raczej ze zwyczaju niż z poziomu świadomości. 

W państwach biedniejszych wielkość połowów rekreacyjnych jest dość stabilna. Wydaje się, 

że w miarę wzrostu zamożności walory rekreacyjne tych połowów przeważają nad aspektami 

wyżywieniowymi, choć nie do końca jest to regułą. Większość połowów rekreacyjnych była 

dokonywana przy użyciu wędki, ale np. w Finlandii, kraju posiadającym bogatą tradycję po-

łowów rekreacyjnych, stanowiło to tylko 40%, ponieważ 58% ryb było poławianych za po-

mocą sieci, koszy, pułapek itp. Te ryby zwykle były przeznaczane na cele konsumpcyjne, 

łącząc funkcję rekreacji z połowami na własne utrzymanie (Vapaa 2012). Morskie połowy 

rekreacyjne na Bałtyku mogą być dokonywane przy użyciu różnych metod: z jednostki pły-

wającej, z lądu i z wody. Mogą być wykorzystywane różne narzędzia połowu: wędki, haki, 

sieci, pułapki; skorupiaki w Szwecji, Finlandii i Estonii zbiera się ręcznie lub łapie w kosze. 

W Zatoce Fińskiej (w podrejonie 32) w rekreacyjnych połowach łososia (20% poławianego 

łososia) głównym narzędziem były sieci skrzelowe (8.3.2. Salmon (Salmon salar)… 2016). 

Najpopularniejszym narzędziem połowu na Bałtyku jest wędka. Połowy wędkarskie dorsza na 
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Bałtyku różnymi metodami połowu przedstawia ryc. 22. Natomiast proporcje pomiędzy mor-

skimi połowami rekreacyjnymi a śródlądowymi zależą od warunków geologicznych (urozmai-

cona linia morska, fiordy, duża ilość jezior i rzek) oraz od tradycji. W miarę bogacenia się 

społeczeństw rozwija się rekreacyjne poławianie ryb w morzu kosztem połowów w wodach 

śródlądowych. 

 

 
Ryc. 22. Wędkarskie połowy rekreacyjne dorsza na Bałtyku według metod połowu 
Źródło: opracowano na podstawie Report on the Sub Group… (2010). 

 

Następuje konkurencja między sektorem rekreacyjnym a komercyjnym. Łatwo przewi-

dzieć rezultat – może nastąpić zapaść bałtyckiego rybołówstwa dorszowego. Tysiące rodzin 

rybackich może stracić źródło utrzymania, a rybołówstwo komercyjne, stanowiące element 

dziedzictwa kulturowego, zaniknie, w szczególności rybołówstwo morskie bliskiego zasięgu. 

Możliwy jest także drugi scenariusz, który zakłada stabilizację morskich połowów rekreacyj-

nych na obecnym poziomie, co nie wyklucza konkurencji pomiędzy podmiotami poławiają-

cymi ryby morskie za pomocą różnych narzędzi. 
 

 

 

7.3. Inne połowy 

7.3.1. Połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane 

 

Połowy nielegalne, nieraportowane, nieuregulowane (illegal, unreported, unregulated – 

IUU) stanowią negatywny aspekt funkcjonowania współczesnego rybołówstwa światowego. 

Wywołują długoterminowe konsekwencje w sprawności funkcjonowania systemów zarzą-

dzania rybołówstwem. Prowadzą do podejmowania nieoptymalnych decyzji, czego skutkiem 

bywa nieosiąganie celów zakładanych przez systemy zarządzania rybołówstwa. W skrajnych 

przypadkach połowy IUU mogą stać się przyczyną załamania rybołówstwa w poszczególnych 

regionach i zakłócać proces odbudowy stad rybnych. Pojęcie IUU jest stosowane w kontek-

ście połowów, które kojarzą się z naruszeniem prawa, dlatego należy rozróżniać znaczenie 

ww. trzech pojęć. 

Pojęcie „połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane” zawiera w sobie trzy ele-

menty. Połowy nielegalne dotyczą działalności: 

wędkowanie w trakcie 

brodzenia 

wędkarstwo 

przybrzeżne 
trolling 
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– prowadzonej przez własne lub obce statki rybackie w wyłącznej strefie ekonomicznej da-

nego państwa, bez zgody danego państwa lub w sprzeczności z jego prawem i regulacjami; 

– prowadzonej przez statki rybackie pływające pod banderą danego państwa, będącego 

członkiem regionalnych organizacji rybackich (RFO), ale działalności sprzecznej ze środ-

kami ochrony i z innymi środkami zarządzania rybołówstwem ustalonymi przez tę organi-

zację rybacką, której państwo jest członkiem, lub działalności niezgodnej z prawem mię-

dzynarodowym; 

– będącej pogwałceniem prawa danego państwa lub międzynarodowych zobowiązań, wraz 

z przyjętymi przez państwa współpracujące ze sobą w ramach RFO. 

Połowy nieraportowane dotyczą działalności: 

– która nie jest ewidencjonowana lub która jest nie w pełni ewidencjonowana na użytek 

władz państwowych, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i regulacjami; 

– prowadzonej w obszarze kompetencji RFO, do której nie są wysyłane raporty lub do której 

są wysyłane nieprawdziwe raporty, co jest sprzeczne z przyjętymi przez te organizacje 

procedurami. 

Połowy nieuregulowane dotyczą działalności: 

– prowadzonej na obszarze zarządzanym przez RFO przez statki rybackie nieposiadające 

narodowości (bez bandery) lub pływające pod banderą państw niebędących członkami da-

nej organizacji, lub przez przedsiębiorstwa rybackie działające w sposób sprzeczny ze 

środkami ochronnymi i z innymi środkami zarządzania przyjętymi przez tę organizację; 

– prowadzonej na obszarach lub w odniesieniu do zasobów rybnych, co do których nie przy-

jęto środków ochronnych lub innych środków zarządzania zasobami, ale działalności 

sprzecznej z odpowiedzialnością danego państwa za ochronę żywych zasobów morza, wy-

nikającą z prawa międzynarodowego (International Plan of Action… 2001). 

Przyczyny połowów nieraportowanych to: 

– nieraportowane wyładunki, spowodowane restrykcyjnymi kwotami połowowymi oraz bra-

kiem innych możliwości połowów; 

– brak odpowiedniej inspekcji rybackiej. 

Na Bałtyku mieliśmy (i w coraz mniejszym stopniu wciąż mamy) zwykle do czynienia 

z połowami nieraportowanymi dotyczącymi działalności, która nie jest raportowana lub która 

nie jest w pełni raportowana (misreporting). Dotyczyła ona głównie ryb cennych (łososia, 

dorsza i gładzicy), na które były ustanowione kwoty TAC. W przypadku pojawienia się na 

legalnym rynku poławianych w ten sposób ryb nazywano je wyładunkami niezlokalizowanymi. 

Niezlokalizowane wyładunki dorsza, będące następstwem nieraportowanych i nie w pełni 

raportowanych połowów na Bałtyku, stanowiły duży problem w latach 1993–1996 i 2000–

2007. Szacowano, że mogły one wynosić nawet 35–40% połowów. Chociaż tylko niektóre 

państwa informowały o nieraportowanych połowach, to uznawano, że mają one miejsce we 

wszystkich państwach basenu Morza Bałtyckiego. W latach 2000–2006 nieraportowane po-

łowy dorsza oceniano na 35–40%. Po reformie szacuje się, że wynoszą one zaledwie 6–7% 

(ICES. Report of the Baltic… 2016). Niewątpliwie był w tym także duży wpływ zezłomowa-

nia części floty (ICES. Report of the Baltic… 2010). Nie wszystkie państwa informowały 

o połowach nieraportowanych i nie w pełni raportowanych, ale szacowano wyładunki i o taki 

rząd wielkości szacunki połowów były wyższe od nominalnych wyładunków. O możliwych 
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nielegalnych wyładunkach często informował sygnał GPS wskazujący pobyt w innym miej-

scu, niż deklarowane (ICES. Report of the Baltic… 2009). Za przyczynę zmniejszenia poło-

wów nieraportowanych uznawano zmniejszenie liczby statków rybackich w rezultacie pro-

gramów wycofywania ich z eksploatacji oraz nasilenie i zwiększenie skuteczności kontroli. 

Od 2009 roku towarzyszy temu brak przekraczania kwot połowowych TAC. Tabela 8 przed-

stawia wielkość niezlokalizowanych wyładunków dorsza w latach 2003–2009. Zauważalne 

jest zmniejszenie skali tych wyładunków. W 2003 roku stanowiły one około 25% wyładun-

ków ogółem, w roku 2009 – już tylko 4,5%. Trudno przypuszczać, że zjawisko połowów nie-

raportowanych zostało całkowicie wyeliminowane, ale z pewnością jego skala po 2009 roku 

się zmniejszyła. Poprawiły się jakość kontroli ryb na morzu i w portach oraz system informa-

cji statystycznej w Unii Europejskiej. Istota połowów nieraportowanych polega na tym, że nie 

ma bezpośredniej informacji o skali tych połowów. Informacje pojawiają się pośrednio, np. 

poprzez pojawienie się złowionych w ten sposób ryb na rynku. Jednakże zidentyfikować 

można było tylko tę rybę, która pojawiała się na legalnym rynku w krajach basenu Morza 

Bałtyckiego. Ryba, która pojawiła się w szarej strefie lub została wywieziona poza Bałtyk, 

była nierejestrowana. 

Oprócz dorsza także łosoś był przedmiotem połowów nieraportowanych i nie w pełni ra-

portowanych. Oficjalne dane z 2011 roku informują o wyładunkach w podrejonach 22–31 ok. 

930 t. Szacunki dotyczące połowów wykazywały 1617 t, z czego 11% stanowiły odrzuty, 

a 29% – „niezaksięgowane przesunięcia” (unaccounted removals). Tym terminem określa się 

sytuacje, gdy złowiony łosoś w ewidencji funkcjonuje jako troć (Salmon – Main basin… 

2016). W 2010 roku oficjalne dane wykazywały raportowane połowy wynoszące 886 t łososia 

złowionego przez rybaków komercyjnych. Tymczasem całkowite połowy łososia w tym roku 

oszacowano na 1641 t (886 t przez rybaków komercyjnych, 200 t w ramach rybołówstwa re-

kreacyjnego; 170 t stanowiły odrzuty, 522 t – połowy nieraportowane) – ICES Advice… 

(2011). W tym roku połowy raportowane, wyrażone w sztukach złowionego łososia, wynosiły 

167 923, odrzuty – 32 837, połowy nieraportowane – 107 454. Połowy całkowite wyniosły 

320 015 ryb, czyli dwa razy więcej niż połowy raportowane. 

Poza powyższą kalkulacją w statystykach ICES obejmujących połowy łososia na Bałtyku 

w latach 1993–2010 pojawiła się pozycja „szacowane dodatkowe polskie połowy”, które wy-

niosły w 2010 roku 70 511 ryb (ICES. Report of the ICES… 2011b). Wykorzystując „bayes-

jańskie” podejście, które zakłada, że każda niepewność może być modelowana w sposób pro-

bablistyczny, oszacowano wielkość polskich połowów łososia deklarowanego w raportach 

jako troć (która nie podlega kwotom TAC) – ICES. Report of the Baltic… (2009). Przy zało-

żeniu, że przeciętny łosoś waży 2,7 kg, daje to 190 t. Tymczasem kwota TAC na łososia w 

podrejonach 22–31 została wykorzystana w zaledwie 50%. Uwzględniając połowy komercyj-

ne, połowy rekreacyjne, odrzuty, połowy nieraportowane i „polskiego” łososia raportowanego 

jako troć, stwierdzono, że kwota TAC na łososia w podrejonach 22–31 w 2010 roku została 

znacznie przekroczona. Wydaje się, że doskonalenie systemu nadzoru i kontroli nad całym 

sektorem rybnym, z uwzględnieniem także handlu, mogłoby wpłynąć na ograniczenie poło-

wów nieraportowanych do zera, bo trudno polegać tylko na moralności rybaków funkcjonują-

cych często w warunkach przymusu ekonomicznego, wybierających za cel nadrzędny dobro-
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byt rodziny. Temu służyć powinna unijna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku 

(Rozporządzenie Rady 1005/2008). 

 

7.3.2. Przyłów i odrzuty 

 

W 1983 roku po raz pierwszy w raportach FAO zdefiniowano pojęcie przyłowu jako: „[…] 

część całkowitego połowu pozyskanego przypadkowo przy połowie gatunków, na które był 

ukierunkowany nakład” (Tingley 2000, s. 10). Połowy ukierunkowane to połowy gatunków 

lub grup gatunków najbardziej poszukiwanych w rybołówstwie, takich jak: krewetki, ryby 

płaskie, dorszowate. 

Z kolei Alverson (1994) przedstawia trzy znaczenia słowa „przyłów”: 

– połowy zatrzymane i sprzedane, choć niestanowiące celowego gatunku dla rybołówstwa; 

– gatunki, rozmiary, płcie ryb, które są odrzucane; 

– wszystkie złowione ryby, niebędące celem połowu, które są zatrzymywane i odsprzedawa-

ne lub odrzucane. 

Należy zwrócić uwagę na relatywizm pojęcia przyłowu, gdyż gatunki niebędące aktualnie 

celem połowu w innych okresach stanowią cel połowów ukierunkowanych. Często ukierun-

kowanie połowów zależy od rodzaju sieci wykorzystywanej do ich prowadzenia. Może się 

okazać, że ryby stanowiące przyłów nie są odrzucane, gdyż są cenniejsze od gatunków ukie-

runkowanych. ICES wprowadził w 2015 roku pojęcia ryby „chcianej” i ryby „niechcianej”. 

Ryba „niechciana” stanowi synonim odrzutu. Rybą „chcianą” może być też część przyłowu, 

która zostałaby wyładowana także w przypadku braku wprowadzonego w 2015 r. przez UE 

obowiązku wyładunkowego (1.2 Advice bussis. ICES, 2015). Słowo „przyłów” kojarzy się też 

z marnotrawstwem w odniesieniu do mniej cennych gatunków, a także ssaków, gadów i pta-

ków, które stanowią odrzut mimo wysiłków poniesionych na minimalizację ich przypadko-

wych połowów. 

Pojęcie odrzutów oznacza: „[…] część połowów zwróconą do morza ze względów ekono-

micznych, prawnych lub innych” (Tingley 2000, s. 10). 

Ryby odrzucane są z takich powodów, jak: 

– niewłaściwy gatunek – inny niż przewidziany w połowach ukierunkowanych; 

– niewłaściwa wielkość – wymogi ochronne dla danego gatunku lub zbyt niska cena rynkowa; 

– niewłaściwa płeć – co jest istotne z rynkowego punktu widzenia; 

– ryby uszkodzone – przez drapieżniki, przez sieci lub w trakcie przeładunku; 

– ryby niepasujące do reszty połowu – mogą uszkodzić część połowu ukierunkowanego; 

– ryby trujące lub niejadalne; 

– ryby szybko psujące się; 

– brak miejsca na pokładzie – w przypadku obfitych połowów ukierunkowanych; 

– selekcja jakościowa – ryby o mniejszej wartości rynkowej; 

– przekroczona kwota połowowa – dokonywany jest wybór części ryb z całkowitego połowu; 

– zabronione gatunki – na podstawie przepisów prawnych; 

– zabroniony okres – na podstawie przepisów prawnych; 

– zabronione narzędzia połowowe – na podstawie przepisów prawnych; 

– zabronione rejsy połowowe – przepisy prawne pozwalają na połów wybranych gatunków. 
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Przyczyny prawne wiążą się ze środkami ochronnymi stosowanymi w zarządzaniu zaso-

bami rybnymi; są to: 

– minimalna wielkość wyładunkowa, 

– kwoty połowowe, 

– kompozycje regulacji połowowych (Tingley 2000). 

Przyczyny ekonomiczne wynikają z dążenia do maksymalizacji wartości połowów w rybo-

łówstwie. Jest to sprzeczne jest z racjonalną, z biologicznego, a często i z ekonomicznego 

punktu widzenia, eksploatacją zasobów. Odrzucanie ryb do morza jest tego przykładem. 

Większość decyzji o odrzutach oparta jest na motywacji ekonomicznej, np.: gatunki stano-

wiące przedmiot połowów ukierunkowanych są odrzucane z powodu rozmiarów, gdyż mogą 

być niepożądane lub mniej pożądane na rynku; podstawą tych decyzji jest możliwość uzyska-

nia lepszej ceny.  

Stosuje się wtedy: 

– selekcję jakościową (ang. high grading), co może mieć wpływ na pozostającą do złowienia 

kwotę połowową; 

– odrzucanie gatunków innych, niż przewidziane w połowach ukierunkowanych, o mniejszej 

wartości rynkowej, w celu zapewnienia miejsca gatunkom właściwym dla połowów ukie-

runkowanych. 

Biologiczne skutki dotyczą poziomu populacji. Szczególnie niebezpieczne jest często spo-

tykane występowanie w odrzutach dużych ilości osobników młodocianych. Ryby o wielkości 

poniżej 15 cm mają z reguły małe szanse na przeżycie (Tingley 2000), zwłaszcza że obowią-

zujące przepisy ochronne preferują pozyskiwanie osobników większych, najbardziej poszu-

kiwanych na rynku. Odrzuty i wysoka śmiertelność połowowa dorosłych osobników oddzia-

łują na zmniejszenie populacji. Odrzuty osobników młodocianych, podobnie jak pozostawie-

nie ich na statku, mają wpływ na długotrwałe zmniejszenie populacji ze względu na zmniej-

szenie potencjalnej populacji tarłowej. 

Na Bałtyku odrzuty ryb pelagicznych (śledzia i szprota) zawsze były minimalne. Gorsza 

jakość surowca rybnego z ryb pelagicznych determinowała jego wykorzystanie na cele prze-

mysłowe, zamiast przeznaczenia do konsumpcji, która zapewniała lepsze zarobki. Problem 

odrzutów na Bałtyku dotyczył ryb najcenniejszych, na które ustanowiono ograniczenia w za-

kresie ilości, rozmiaru oraz okresu i miejsca połowów. Dorsz i gładzica oraz, w mniejszym 

stopniu, łosoś to najczęściej odrzucane limitowane gatunki ryb na Bałtyku. Informacje doty-

czące odrzutów są nieprecyzyjne i w dużym stopniu opierają się na szacunkach obarczonych 

dużą niepewnością. Szacunki dotyczące przyłowu i odrzutów oraz dotyczące połowów rekre-

acyjnych i nieraportowanych wypaczają rzeczywistą skalę połowów na Bałtyku. Wprowadze-

nie obowiązkowych statystyk w połowach rekreacyjnych oraz zmniejszający się rozmiar po-

łowów nieraportowanych stwarzają nadzieję na lepszy obraz rzeczywistej skali eksploatacji 

zasobów rybnych Bałtyku. 

W cieśninie Kattegat odrzuty dorsza w 2014 roku wyniosły 339 t, czyli były trzykrotnie 

większe od wyładunków (108 t). Odrzuty stanowiły 75% połowów w tonach (ilościowo 

96%); były o 75% większe niż w 2004 roku i o 50% większe niż wynosiła średnia z lat 2004–

2014. 
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W podrejonach 22–24, zdominowanych przez dorsza zachodniego, w 2014 roku odrzuty 

wyniosły 2135 t, co stanowiło 11,8% ogólnej masy połowów; były większe o 12% od średniej 

z lat 2004–2014 i o 10% mniejsze niż w 2004 roku. 

W podrejonach 25–32 w 2014 roku zanotowano największe odrzuty dorsza na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu lat. Wyniosły one 9627 t, czyli ponaddwuipółkrotnie więcej niż w 2004 

roku, ponaddwukrotnie więcej niż średnia z lat 2004–2014, stanowiąc 25% połowów dorsza 

w tonach i 41% w sztukach. Świadczy to o tym, że większość odrzucanego dorsza stanowiły 

ryby niewymiarowe, a 5% odrzucanego dorsza stanowiła klasa długości 30–37 cm, 11% – 

klasa 25–29 cm, tylko 3% – klasa 38–44. Dodatkowym powodem odrzutów był „chudy 

dorsz”, co mimo dopuszczalnej do konsumpcji długości obniżało walory handlowe ryby. 

Prawie 93% odrzutów pochodziło z połowów z wykorzystaniem aktywnych narzędzi, pozo-

stałych 7% z połowów dokonywanych przy użyciu pasywnych narzędzi. Odrzuty z połowów 

wykorzystujących aktywne narzędzia z lat 1996–2014 stanowiły średnio 78% wszystkich 

odrzutów (ICES. Report of the Baltic... 2015). Połowy i odrzuty dorsza w latach 2003–2014 

przedstawia tab. 15. 

Połowy łososia miały tendencję malejącą, proporcjonalnie zmniejszały się też odrzuty tej 

ryby (tab. 16). W latach 2004–2014 wahały się one od 4% do 6,3%, ze średnią na poziomie 

5%. W 2014 roku poziom odrzutów łososia wynosił 5,1%, czyli zaledwie 0,2% więcej niż 

w 2004 roku, w którym odrzucono 41 290 ryb. 

Odrzuty flądry często przekraczały wielkość wyładunków; stanowiły czasami nawet 100% 

połowu, co oznacza, że cały zaciąg ryb z sieci bywał wyrzucany za burtę (ICES. Report of the 

Baltic… 2015). Wielkość odrzutów była zróżnicowana w zależności od podrejonu, w którym 

dokonywano połowu, państwa, z którego pochodzili rybacy, statku, a nawet zaciągu podczas 

tego samego rejsu. Odrzuty flądry zależały głównie od cen rynkowych i wielkości połowów 

dorsza. Poziom przeżywalności odrzucanej flądry nie był znany, choć prowadzone w 2013 

roku badania wskazują, że w przypadku flądry łowionej w I i IV kwartale wynosił on 50%, a 

dla łowionej w II i III kwartale – tylko 10% (ICES. Report of the Baltic… 2015). W przypad-

ku flądry poławianej w obszarach 22–23 poziom odrzutów w latach 2006–2014 wynosił od 

24% (w 2008 roku) do 4% (w 2009 roku). Mniejsze połowy flądry i większe odrzuty wystę-

powały wtedy, gdy były zwiększone połowy gładzicy i dorsza. 

Większość flądry poławianej na Bałtyku pochodziła z podrejonów 24 i 25, w których lide-

rem była Polska poławiająca flądrę w ramach połowów ukierunkowanych za pomocą włoków 

i sieci skrzelowych. Duńczycy poławiali flądrę jako przyłów w trakcie połowów dorsza; w 

sezonie zimowym ten przyłów wynosił czasami nawet dwie tony. Wielkość odrzutów flądry 

zależała od jej rozmiaru i ceny rynkowej. W ostatnich latach ceny flądry zmniejszały się, 

zmniejszała się także jej wielkość, co powodowało zwiększanie odrzutów. Większość odrzu-

tów flądry pochodziła z połowów prowadzonych przy użyciu narzędzi aktywnych. W podre-

jonach 26 i 28 poziom odrzutów w 2014 roku wynosił w przypadku Rosji 0%, w przypadku 

Litwy – 12,3%, w przypadku Polski – 13,9%, a w przypadku Szwecji – 99%. W podrejonach 

27 i 29–32 flądra jest ceniona przy połowach rekreacyjnych (w Szwecji i Finlandii połowy 

rekreacyjne flądry stanowią równowartość 40% połowów komercyjnych). 

Odrzuty turbota w 2014 roku stanowiły około 30% wielkości wyładunków. Odrzuty gła-

dzicy wynosiły około 50%. Państwa, które nie posiadały kwot TAC na ten gatunek, odrzucały 

100% tej ryby. Odrzuty zimnicy w latach 2012–2014 stanowiły około 50% wielkości poło-

wów. 



 

 

Tabela 15. Połowy i odrzuty dorsza w Bałtyku w latach 2003–2014 (t) 

Podrejon połowowy 

i działania 

Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kattegat 

Wyładunki 2045,0 1403,0 1070,0 876,0 645,0 449,0 197,0 155,0 145,0 94,0 92,0 108,0 475,8 7,7 

Odrzuty 750,0 1063,0 575,0 849,0 577,0 165,0 77,0 167,0 216,0 142,0 351,0 339,0 411,0 31,9 

Połowy 2795,0 2466,0 1645,0 1725,0 1222,0 614,0 274,0 322,0 361,0 236,0 443,0 447,0 886,8 18,1 

Odrzuty/ połowy (%) 26,8 43,1 35,0 47,2 47,2 26,9 28,1 51,9 59,8 60,2 79,2 75,8 50,4 175,9 

22–24 

Wyładunki 24 624,0 20 854,0 22 045,0 22 751,0 23 736,0 20 082,0 15 549,0 14 120,0 16 332,0 17 073,0 12 968,0 13 538,0 18 095,3 64,9 

Połowy rekreacyjne 2361,0 2284,0 2835,0 1887,0 1698,0 1513,0 1921,0 2287,0 1794,0 2657,0 2029,0 2485,0 2126,4 108,8 

Odrzuty 4336,0 2377,0 4996,0 1831,0 2199,0 1123,0 815,0 1341,0 780,0 905,0 2250,0 2135,0 1886,5 89,8 

Połowy 31 321,0 25 503,0 29 866,0 26 468,0 27 634,0 22 717,0 18 285,0 17 778,0 18 907,0 20 634,0 17 248,0 18 158,0 22 108,9 71,2 

Odrzuty/ połowy (%) 13,8 9,3 16,7 6,9 8,0 4,9 4,5 7,5 4,1 4,4 13,0 11,8 8,3 126,2 

25–32 

Wyładunki 47 330,0 49 015,0 40 041,0 47 695,0 38 425,0 39 561,0 45 249,0 50 276,0 50 368,0 51 225,0 31 355,0 28 909,0 42 919,9 59,0 

Połowy 

niezlokalizowane 22 147,0 19 563,0 14 991,0 17 836,0 12 418,0 2673,0 3189,0 . . . . . . . 

Odrzuty 2024,0 1201,0 1670,0 4644,0 4146,0 3746,0 3328,0 3543,0 3850,0 6795,0 5020,0 9627,0 4324,5 801,6 

Połowy 71 501,0 69 779,0 56 702,0 70 175,0 54 989,0 45 980,0 51 766,0 53 819,0 54 218,0 58 020,0 36 375,0 38 536,0 53 669,0 55,2 

Odrzuty/połowy (%) 2,8 1,7 2,9 6,6 7,5 8,1 6,4 6,6 7,1 11,7 13,8 25,0 8,9 1451,5 

Suma odrzutów 7110,0 4641,0 7241,0 7324,0 6922,0 5034,0 4220,0 5051,0 4846,0 7842,0 7621,0 12 101,0 6622,1 260,7 

Suma połowów 105 617,0 97 748,0 88 213,0 98 368,0 83 845,0 69 311,0 70 325,0 71 919,0 73 486,0 78 890,0 54 066,0 57 141,0 76 664,7 58,5 

Odrzuty/ połowy (%) 6,7 4,7 8,2 7,4 8,3 7,3 6,0 7,0 6,6 9,9 14,1 21,2 9,2 446,0 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, (016). 

 

Tabela 16. Połowy i odrzuty łososia w Bałtyku w latach 2003–2014 (t) 

Podrejony 22–31 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wyładunki 386 078,0 447 575,0 341 262,0 229 136,0 219 762,0 199 443,0 220 587,0 166 365,0 172 980,0 192 721,0 160 157,0 165 633,0 241 808,3 37,0 

Połowy 

nieraportowane* 143 200,0 254 400,0 110 900,0 46 900,0 54 300,0 3300,0 62 900,0 65 500,0 33 500,0 12 200,0 14 000,0 6800,0 67 325,0 2,7 

Odrzuty 41 400,0 41 290,0 29 290,0 21 610,0 17 780,0 102 40,0 14 860,0 12 770,0 11 940,0 9895,0 12 730,0 10 030,0 19 486,3 24,3 

Połowy 638 600,0 854 400,0 546 100,0 333 300,0 329 600,0 244 300,0 347 300,0 282 000,0 249 800,0 245 600,0 203 100,0 195 900,0 372 500,0 22,9 

Odrzuty/ połowy (%) 6,5 4,8 5,4 6,5 5,4 4,2 4,3 4,5 4,8 4,0 6,3 5,1 5,0 105,9 

* dotyczą wyłącznie polskich połowów.   

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016). 
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W Unii Europejskiej podjęto działania na rzecz zmniejszenia odrzutów, takie jak: zwięk-

szanie oczek w sieciach, wprowadzenie minimalnego rozmiaru odniesienia na potrzeby 

ochrony (MCRS), wprowadzanie różnych rozmiarów włoka i innych ograniczeń rybołóws-

twa, np. wprowadzonego od stycznia 2010 roku zakazu stosowania selekcji jakościowej na 

Bałtyku. Nowa, obowiązująca od 1.01.2014 roku, wspólna polityka rybołówstwa zakładała 

eliminację powodującej marnotrawstwo praktyki odrzutów poprzez wprowadzenie obowiązku 

wyładunku. Zmiana ta miała na celu nakłonić rybaków do większej selektywności oraz umoż-

liwić gromadzenie bardziej wiarygodnych danych dotyczących połowów. W celu umożliwie-

nia rybakom dostosowania się do zmian obowiązek wyładunku jest wprowadzany stopniowo 

(w latach 2015–2019) w odniesieniu do wszystkich połowów przemysłowych (gatunków ob-

jętych TAC lub przepisami o minimalnych rozmiarach) na wodach europejskich. Na Bałtyku 

dotyczy to: dorsza, śledzia, szprota, gładzicy i łososia (Rozporządzenie Delegowane Komisji 

1396/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu 

Bałtyckim). 

Z obowiązku wyładunkowego wyłączone są dorsz i łosoś, poławiane przy użyciu narzędzi 

zapewniających niską śmiertelność (sieci pułapkowych, koszy lub więcierzy, żaków i niewo-

dów stawnych). Od 1.01.2015 roku odrzuty są stopniowo ograniczane do wielkości 5%, która 

ma być docelowo osiągnięta w 2019 roku. Obowiązek wyładunku zakłada, że wszystkie zło-

wione ryby muszą być przechowywane na pokładzie, wyładowywane w porcie i zaliczone na 

poczet kwot. Ryby niewymiarowe, niespełniające wymogu minimalnego rozmiaru w odnie-

sieniu do celów ochrony (np. dorsz o długości 35 cm) nie mogą być wprowadzane do obrotu 

na potrzeby konsumpcji. 

Szczegółowe informacje dotyczące odrzutów mają być zawarte w planach wieloletnich lub 

w szczegółowych planach odrzutów. W planach tych mają być zawarte informacje dotyczące: 

gatunków, przepisów, dokumentacji, minimalne rozmiary oraz wyjątki dotyczące gatunków 

o wysokiej przeżywalności po wrzuceniu z powrotem do morza oraz zezwolenia na odrzuty 

de minimis stosowane w określonych warunkach (Discarding and the landing… 2016). 

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje zakaz odrzutów ryb objętych kwotami TAC, w tym 

także dorsza. W związku z tym nie ma ograniczeń dotyczących wielkości poławianej ryby. 

Wprowadzono natomiast minimalną wielkość ochronną (MCRS – minimum conservation 

reference size), która wynosi 35 cm. Dorsze poniżej tej wielkości nie są przeznaczone do kon-

sumpcji i powinny być odseparowane przy wyładunku od ryb konsumpcyjnych. Odnośnie do 

odrzutów dorsza nie ma pewnych informacji, istnieją tylko szacunki. W raporcie ICES z 2015 

roku podano, że w 2014 roku na podobszarach 25–32 odrzucono 27 864 dorszy (Report of the 

Baltic… 2015). Większość odrzucanych osobników stanowiły dorsze o długości 30–37 cm 

i średniej wadze 364 g. Daje to masę odrzucanych ryb wynoszącą około 10 tys. t, co stanowi-

ło 21% wielkości wyładunków. 

Prawidłowością przy połowach dorsza jest to, że im mniejsze są wyładunki, tym większy 

odsetek stanowią odrzuty. Wynika to z faktu zmniejszania wielkości i wagi dorsza w ostatnim 

okresie i zmniejszającego się udziału dorszy konsumpcyjnych. Ryby, takie jak: dorsz, śledź, 

szprot, zimnica i sola, na Bałtyku są poławiane w ramach kwot TAC (całkowity dopuszczalny 

połów), które nie powinny być przekraczane; w przeciwnym wypadku przewidziane są sank-

cje w postaci obniżenia kwot TAC w przyszłych latach. 



 
118 

Od 2009 roku nie jest wykorzystywana kwota TAC ustalona dla stada dorsza wschodnie-

go. Wykorzystanie kwoty TAC wyniosło 69% w 2012 roku, 46% w 2013 roku i tylko 44% 

w 2014 roku. Przyczynami były: pogarszająca się jakość (długość, waga i kondycja) skutku-

jąca niską ceną ryby i zwiększeniem odrzutów oraz zezłomowanie dużej liczby jednostek. 

Wpływ na to mogły mieć m.in. zwiększające się połowy paszowe ryb dobijakowatych i in-

nych gatunków stanowiących pożywienie dorsza. 

 

 

7.4. Akwakultura 

 

Akwakultura jest powszechnie uważana za najszybciej rozwijający się sektor w gospo-

darce żywnościowej, wynoszący 8% rocznie. Tymczasem od 2000 roku w Unii Europejskiej 

notowana jest stagnacja na poziomie około 1,3 mln ton rocznie, co przedstawia tab. 17. 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego następuje stopniowy spadek produkcji akwakultury. 

Ma miejsce minimalny wzrost produkcji w państwach, które przystąpiły do UE w 2004 roku 

i wyraźny spadek w państwach starej Unii. Produkcja akwakultury państw basenu Morza Bał-

tyckiego stanowi około 10% produkcji akwakultury w Unii Europejskiej. Chociaż ten udział 

się stopniowo zmniejsza, państwa basenu Morza Bałtyckiego rozwijają akwakulturę, zmienia-

jąc strukturę produkcji, wprowadzając nowe technologie uwzględniające współistnienie 

z innymi rodzajami działalności człowieka: z turystyką, z tradycyjnym rybołówstwem oraz 

z farmami wiatrowymi. Dominuje akwakultura słodkowodna. Największymi producentami są 

Niemcy, Dania i Polska. Udział akwakultury morskiej (marikultury) jest relatywnie niewielki. 

Tylko w Szwecji i Finlandii odgrywa ona pewne znaczenie. Akwakultura morska ma małe 

szanse rozwoju w miejscach, gdzie są szerokie piaszczyste plaże, wieją silne wiatry i bywają 

silne sztormy. 

Przyczynami niskiego poziomu rozwoju akwakultury morskiej w Bałtyku są: 

– skomplikowane formalności administracyjne, 

– skomplikowane systemy licencyjne, 

– surowe wymogi dotyczące ochrony środowiska, 

– brak odpowiednich warunków hydrologicznych i niskie zasolenie wód (Actual and 

potential... 2016). 

Następuje odejście od gatunków hodowanych tradycyjnie w kierunku hodowli gatunków 

najcenniejszych. Głównym gatunkiem hodowanym jest pstrąg tęczowy, który ma 71% udzia-

łu oraz karp z 20% udziału w produkcji akwakultury. Pozostałe gatunki stanowią 9% ogólnej 

produkcji akwakultury. Produkcja pstrąga tęczowego odbywa się w 43% w wodach morskich, 

a w 57% – w wodach słodkich. W wodach morskich ma miejsce w Szwecji, Finlandii i Danii, 

gdyż tam występują najkorzystniejsze warunki do produkcji ryby w klatkach. Największymi 

producentami pstrąga tęczowego są: Dania (21,4 tys. t), Polska (15,5 tys. t) i Szwecja (9 tys. t). 

Produkcja karpia maleje; największymi producentami są Polska (18 tys. t) i Niemcy (5 tys. t) 

– Fisheries and aquaculture… (2016). Wzrasta hodowla omułka jadalnego; hodowla pozosta-

łych gatunków ma charakter marginalny. 

 

 



 

 

 

Tabela 17. Produkcja akwakultury państw basenu Morza Bałtyckiego (UE) oraz Norwegii i Islandii w latach 2003–2014 (tys. t żywej wagi) 

Państwo 
      

Rok 

     
2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 38    43    39    28    31    37    34    32    . 34   32    . 34    . 

Estonia 0    0    1    1    1    0    1    1    0    . . . 1    . 

Finlandia 13    13    14    13    13    13    14    12    . . . . 13    . 

Litwa 2    3    2    2    3    3    3    3    2    3    4    . 3    . 

Łotwa 1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    . 1    . 

Niemcy 74    57    45    38    45    44    40    41    . . . . 44    . 

Polska 35    35    38    36    35    37    37    37    . 33    31    36    36    103 

Szwecja 6    6    6    8    5    8    9    11    13    14    13    13    10    217 

P.b.s. UE 131    119    104    87    94    102    97    96    13    48    45    13    74    11 

P.b.n. UE 38    39    42    40    40    41    42    42    3    37    36    36    36    92 

P.b. 

ogółem 169    158    146    127    134    143    139    138    16    85    81    49    111    31 

UE ogółem 1355    1325    1278    1297    1319    1272    1318    . . . . . 1302    . 

Islandia 6    9    8    9    5    5    6    5    5    . . . 7    . 

Norwegia 584    637    662    709    830    848    962    1020    1145    1321    1248    1347    975    211 

Objaśnienia oznaczeń podano w tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie ICES. Report of the Baltic… (2014, 2015, 2016) oraz Eurostat. Your key... (2016). 
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Duńska akwakultura nastawiona jest głównie na hodowlę pstrąga tęczowego, który stano-

wi 90% produkcji; w dalszej kolejności są węgorz europejski i omułek. Produkcja akwakultu-

ry w Danii w 2013 roku wyniosła 32 tys. t i była o 11 tys. t mniejsza od produkcji w 2004 

roku. W Danii funkcjonowało 18 farm morskich i 230 słodkowodnych (Actual and poten-

tial… 2016). 

W Estonii pstrąg tęczowy stanowi 90% produkcji akwakultury. W małych ilościach hodo-

wane są: karp, jesiotr i węgorz. Produkcja w 2014 roku wynosiła poniżej 1 tys. t. 

W Finlandii głównym gatunkiem hodowanym w akwakulturze jest pstrąg tęczowy, w dal-

szej kolejności jesiotr, sandacz i nelma. Wielkość produkcji jest stabilna. Średnia wielkość 

produkcji akwakultury w Finlandii w latach 2004–2010 wynosiła 13 tys. t. 

W Niemczech akwakultura jest rozwinięta najbardziej w południowych landach; dostarcza 

głównie: pstrąga tęczowego, karpia i omułka. Produkcja akwakultury w Niemczech maleje; 

w 2010 roku osiągnęła poziom 41 tys. t, czyli o 16 tys. t mniej niż w roku 2004. 

Na Łotwie akwakultura jest słabo rozwinięta. Główne gatunki akwakultury łotewskiej to 

karp i w małych ilościach: jesiotr, szczupak, troć i raki. Produkcja akwakultury na Łotwie 

wynosi około 1 tys. t. 

Na Litwie główne gatunki akwakultury to karp oraz w mniejszych ilościach: pstrąg tęczowy, 

jesiotr, sum afrykański i węgorz. W 2013 roku produkcja akwakultury wyniosła 4 tys. t. 

Polska jest największym w Europie producentem karpia (20,4 tys. t o wartości 42,9 mln EUR 

w 2014 roku) i jednym z największych producentów pstrąga tęczowego (14 tys. t o wartości 

39,7 mln EUR w 2014 roku). Poza tymi dwoma gatunkami popularna jest produkcja: jesiotra, 

tilapii, barramundi, suma pospolitego i suma afrykańskiego. W Polsce produkcja akwakultury 

od lat znajduje się na tym samym poziomie wynoszącym około 36 tys. t. Zmiany, jakie się 

dokonują w akwakulturze Polski, to wprowadzanie innowacji oraz zmiana struktury produkcji 

na rzecz gatunków najcenniejszych. 

W Rosji brakuje wiarygodnych danych dotyczących wielkości akwakultury. W obszarze 

przy Bałtyku produkcja akwakultury wynosiła w 2012 roku 5,9 tys. t. Główne gatunki hodo-

wane to: pstrąg tęczowy (95%), sieja, jesiotr i sum afrykański (Actual and potential… 2016). 

W Szwecji w latach 2000–2014 akwakultura rozwijała się dynamicznie, osiągając tempo 

wzrostu 117%. W 2014 roku produkcja szwedzkiej akwakultury wyniosła  ponad 13 tys. t, tj. 

o 3 tys. t więcej niż wynosiła średnia wieloletnia z lat 2004–2014. Główne gatunki to dominu-

jący pstrąg tęczowy oraz golec i omułek. 



8. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA  

BAŁTYCKIEGO 

8.1. Zmiany wielkości floty 

 

Statki rybackie stanowią podstawowy środek pracy w rybołówstwie morskim. Zespół 

statków rybackich, podporządkowany danemu państwu i pływający pod jego banderą, tworzy 

flotę. Zarządzanie wielkością i strukturą floty jest podstawowym narzędziem zrównoważonej 

eksploatacji zasobów rybnych, wynikającym z założeń wspólnej polityki rybołówstwa. Nad-

rzędną ideą tej polityki jest dążenie do zmniejszania rozmiaru floty pod względem liczby, 

pojemności i mocy silników w celu dostosowania jej do wielkości eksploatowanych zasobów. 

Mimo kilkukrotnego powiększania UE o kolejne państwa flota rybacka w 2014 roku była 

o prawie 19 284 jednostki mniejsza niż w 1995 roku (Facts and Figures... 2014). 

Według Eurostatu w 2014 roku flota rybacka Unii Europejskiej liczyła 85 989 jednostek 

o pojemności 1 648 541 GT i mocy silników 6 535 413 kW, co przedstawia tab. 18 (Eurostat. 

Your key… 2016). Według DCF w 2014 roku 17 860 statków rybackich było nieaktywnych 

(Scientific, Technical and Economic … 2016). Pojemność floty rybackiej państw UE była 

o około 120 tys. GT mniejsza niż wyniosła średnia z lat 2006–2014 i o 300 tys. t (tj. 16%) 

mniejsza niż w 2006 roku. Stan liczbowy w 2014 roku odpowiadał średniej z lat 2006–2014. 

W latach 2004–2014 liczba statków rybackich w UE zmniejszała się w tempie 2% rocznie. 

W roku 2013 odnotowano gwałtowny wzrost o około 5700 jednostek, spowodowany przystą-

pieniem do UE Chorwacji (7739 statków rybackich; 53 503 GT i 425 635 kW). 

 
Tabela 18. Flota rybacka państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku 

Państwo 

Statki Tonaż brutto Moc silnika 

liczba 
% P.b. 

ogółem 
% UE–28 GT 

% P.b. 

ogółem 
% UE–28 kW 

% P.b. 

ogółem 
% UE–28 

Dania 2447,0 18,5 2,8 69 582,0 23,8 4,2 225 397,0 24,4 3,4 

Estonia 1515,0 11,5 1,8 13 339,0 4,6 0,8 44 489,0 4,8 0,7 

Finlandia 3179,0 24,0 3,7 16 451,0 5,6 1,0 172 115,0 18,7 2,6 

Litwa 142,0 1,1 0,2 48 609,0 16,7 2,9 50 758,0 5,5 0,8 

Łotwa 700,0 5,3 0,8 19 535,0 6,7 1,2 37 412,0 4,1 0,6 

Niemcy 1491,0 11,3 1,7 59 794,0 20,5 3,6 138 417,0 15,0 2,1 

Polska 873,0 6,6 1,0 33 998,0 11,7 2,1 81 538,0 8,8 1,2 

Szwecja 1359,0 10,3 1,6 30 517,0 10,5 1,9 172 115,0 18,7 2,6 

P. b. s. UE 9991,0 75,6 11,6 176 344,0 60,4 10,7 708 044,0 76,8 10,8 

P. b. n. UE 3230,0 24,4 3,8 115 481,0 39,6 7,0 214 197,0 23,2 3,3 

P.b. ogółem 13 221,0 100,0 15,4 291 825,0 100,0 17,7 922 241,0 100,0 14,1 

UE–28 85 989,0 

 

100,0 1 648 541,0 

 

100,0 6 535 413,0 

 

100,0 

Objaśnienia znaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

W latach 2004–2014 flota Norwegii zmniejszyła się o ponad 2000 jednostek, tj., o 23%, 

czyli też 2% rocznie. Zauważalny był stopniowy, 2-procentowy, spadek pojemności norwe-
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skiej floty rybackiej. W tym samym okresie moc silników w norweskiej flocie rybackiej ma-

lała o 3% rocznie (Scientific, Technical and Economic… 2016). 

Na Bałtyku w rejonie 27 IIId w 90% pod zarządem UE wszelkie decyzje dotyczące 

zarządzania rybołówstwem mogły pociągać za sobą bardziej widoczne i szybsze skutki ze 

względu na to, że mała powierzchnia, o dużej intensywności gospodarowania zasobami mo-

rza, była łatwiejsza do wprowadzania w życie wymogów, jakie nakładała wspólna polityka 

rybołówstwa. W 2014 roku flota rybacka bałtyckich państw należących do UE liczyła 13 221 

(aktywnych i nieaktywnych) jednostek, z czego 9991 (76%) jednostek należało do państw 

starej UE (Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja), a 3230 (tj. 24%) – do nowej UE (Estonia, 

Litwa, Łotwa i Polska). Podobny rozkład procentowy dotyczył mocy silników floty bałtyckiej 

UE. Moc silników w 2014 roku wszystkich państw na Bałtyku wynosiła 922 241 kW. Inne 

proporcje dotyczyły pojemności – 60% pojemności stanowiły statki starej UE, a 40% – statki 

nowej UE (odpowiednio 176 344 GT i 115 481 GT). Pozwala to określić różnice między jed-

nostkami rybackimi starej i nowej UE; te pierwsze są mniejsze i mają mocniejsze silniki, co 

ma wpływ na zróżnicowanie wydajności połowów w obu grupach państw. Flota rybacka bał-

tyckich państw UE stanowiła 15,4% liczby statków rybackich w UE, 17,7% tonażu i 14,1% 

mocy silników. Połowy floty rybackiej państw basenu Morza Bałtyckiego stanowiły 30% 

połowów UE ogółem. Oznacza to niemal dwukrotnie większą wydajność floty państw bałtyc-

kich UE, w porównaniu z flotami pozostałych państw UE, świadczy też o intensywności eks-

ploatacji morza tak małego jak Bałtyk, z którego pochodzi 1/3 połowów. 

Dynamika zmian we flocie rybackiej, należącej do unijnych państw basenu Morza 

Bałtyckiego, w odniesieniu do pojemności floty i mocy silników jest korzystniejsza niż 

w przypadku całej UE, co przedstawiają tabele 19, 20 i 21. 

Zmiany liczebności floty państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2004–2014 przed-

stawia ryc. 23, pojemności floty – ryc. 24, a mocy silników – ryc. 25. 

 

 
Ryc. 23. Zmiany liczebności floty państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2004–2014 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 
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Tabela 19. Flota połowowa państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2003–2014 (liczba statków aktywnych) 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 3572    3406    3268    3 133    2957    2886     822    2820    2783    2739    2625    2447    2899    71,8 

Estonia . 1051    1047    992    963    965    945    934    923    1360    1445    1515    1104    144,1 

Finlandia 3501    3394    3266    3198    3164    3242    3271    3366    3332  3241    3211    3179    3260    93,7 

Litwa . 302    268    266    249    218    193    171    151    146    144    142    205    47,0 

Łotwa . 942    928    897    879    841    794    786    731    715    703    700    811    74,3 

Niemcy  211    2163    2117     015     870    1825    1769    1673    1582    1550    1532    1491    1781    68,9 

Polska . 1248    974    880    864    832    806    793    790    798    838    873    881    70,0 

Szwecja 1727    1600    1603    1565    1508    1471    1415    1360    1369    1389    1368    1359    1455    84,9 

P.b.s.UE 11 011    10 563    10 254    9911    9499    9424    9277    9219    9066    8919    10 181    9991    9664    94,6 

P.b.n.UE . 3543    3217    3035    2955     856    2738    2684    2595    3019    3130    3230    3000    91,2 

P.b.ogółem . 14 106    13 471    12 946    12 454    12 280    12 015    11 903    11 661    11 938    13 311    13 221    12 664    93,7 

UE  88 126  91 808    88 852 86 856 88 998    86 587    84 502    83 796    82 096    81 073    86 818    85 989    86 125    93,7 

Islandia 1876    1828    1756    1686    1608    1533    1585    1628    1658    1691    . . . . 

Norwegia 9933    8183    7723    7302    7041    6790    6509    6309    6250    6213    6126    5939    7027    72,6 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 20. Flota połowowa państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2003–2014 (statki aktywne – GT) 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (%) 

Dania 97 825    96 002    91 469    85 753    76 502    73 058    67 587    66 478    64 964    66 371    65 708    69 582    74 861    72,5 

Estonia . 24 873    24 219    20 709    19 336    17 814    14 538    14 671    14 281    15 157    13 388    13 339    17 484    53,6 

Finlandia 19 597    18 303    17 171    16 627    16 213    16 265    16 473    16 760    16 104    16 447    16 522    16 451    16 667    89,9 

Litwa . 75 375    64 399    62 171    60 964    50 476    49 289    45 965    45 216    27 161    34 111    48 609    51 249    64,5 

Łotwa . 42 102    38 549    37 249    33 696    38 257    41 229    40 804    34 725    33 789    29 945    19 535    35 444    46,4 

Niemcy 64 049    66 293    64 069    61 867    69 080    69 134    68 161    67 757    64 835    64 236    61 665    59 794    65 172    90,2 

Polska . 45 557    30 260    31 599    29 967    41 002    38 245    37 268    33 379    33 399    33 880    33 998    35 323    74,6 

Szwecja 44 785    44 590    44 222    43 872    43 036    41 706    38 624    32 947    29 649    30 623    29 209    30 517    37 181    68,4 

P.b.s. UE 226 256    225 188    216 931    208 119    204 831    200 163    190 845    183 942    175 552    216 931    173 104    176 344    197 450    78,3 

P.b.n. UE . 187 907    137 427    151 728    143 963    147 549    143 301    138 708   127 601    109 506    111 324    115 481    137 681    61,5 

P.b. ogółem 226 256    413 095    374 358    359 847    348 794    347 712    334 146    322 650    303 153    287 183    284 428    291 825    333 381    70,6 

UE  1 913 208    2 106 099    2 021 964    1 960 590    1 927 085    1 869 329    1 820 434    1 753 928    1 687 310    1 636 312    1 661 126    1 648 541    1 826 611 78,3 

Islandia 183 773    191 267    181 390    179 417    167 559    160 246    157 175    150 431    158 781    164 962    . . . . 

Norwegia 395 327    394 846    373 282    368 149    354 833    363 169    367 688    366 123    389 468    378 887    381 146    392 468    377 116    99,4 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 

 
Tabela 21. Flota połowowa państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2003–2014 (statki aktywne – kW) 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 013 2 014 

Dania 346 107    335 653    324 865    306 326    276 286    263 338    244 571    240 750    233 045    230 710    223 312    225 397    270 863    67,2 

Estonia . 63 244    62 039    53 031    49 089    45 944    40 546    40 205    38 915    46 570    43 994    44 489    48 006    70,3 

Finlandia 188 156    179 496    171 589    169 697    168 010    169 992    171 097    172 816    171 126    170 641    172 638    172 115    173 114    95,9 

Litwa . 77 809    70 608    68 604    68 890    59 736    56 386    54 395    54 357    34 356    42 125    50 758    58 002    65,2 

Łotwa . 72 521    64 486    61 432    57 207    61 116    62 494    61 492    52 721    51 240    49 948    37 412    57 461    51,6 

Niemcy 158 541    161 990    159 214    155 604    160 863    161 228    161 507    159 497    149 549    147 292    144 023    138 417    154 810    85,4 

Polska . 146 936    105 410    99 842    96 609    98 953    90 731    86 892    82 791    81 937    81 381    81 538    95 729    55,5 

Szwecja 221 135    217 914    218 728    169 697    168 010    169 992    171 097    172 816    171 126    170 641    172 638    172 115    182 992    79,0 

P.b.s. UE 913 939    895 053    874 396    801 324    773 169    764 550    748 272    745 879    724 846    719 284    793 992    708 044    788 562    79,1 

P.b.n. UE . 360 510    302 543    282 909    271 795    265 749    250 157    242 984    228 784    214 103    217 448    214 197    259 198    59,4 

P.b. ogółem 913 939    1 255 563    1 176 939    1 084 233    1 044 964    1 030 299    998 429    988 863    953 630    933 387    1 011 440    922 241    1 026 161    73,5 

UE  7 138 443    7 507 963    7 281 372    7 106 356    7 060 096    6 878 037    6 677 415    6 543 252    6 361 945    6 252 144    6 591 936    6 535 413    6 827 864    87,0 

Islandia 538 442    545 190    526 057    521 893    502 452    477 014    474 917    469 556    479 181    495 729    . . 503 043    . 

Norwegia 1 355 745    1 328 945    1 272 375    1 261 003    1 248 882    1 240 252    1 252 621    1 237 694    1 101 890    1 247 224    . . 1 254 663    . 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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Ryc. 24. Zmiany pojemności floty państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2004–2014 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

 
 

Ryc. 25. Zmiany mocy silników floty państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2004–2014 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

W latach 2004–2014 liczba statków rybackich zmniejszyła się z 14 106 do 13 221, tj. o 6% 

(w starej UE o 5,4%, w nowej UE o 8,8%). Najbardziej została zredukowana flota państwa, 

które posiadało najmniej statków rybackich, czyli Litwy – z 302 do 142 jednostek, czyli 
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o ponad połowę. Flota niemiecka zmniejszyła się z 2163 do 1491 jednostek, tj. o 31%, 

a polska – z 1248 do 873 jednostek, tj. o 30%. 

Dynamika zmian w pojemności jest najbardziej spektakularna, gdyż pojemność floty 

rybackiej w bałtyckich państwach należących do UE w latach 2004–2014 zmniejszyła się 

o 29% (o 2,6% rocznie); w starej Unii zmniejszyła się o 22% (2% rocznie), w nowej Unii 

zmniejszyła się o 38,5% (o 3,5% rocznie). Największy spadek pojemności statków rybackich 

odnotowano na Łotwie (54%), w Estonii (46%) i na Litwie (35%). 

Moc silników zmniejszyła się odpowiednio: o 26,5% (cały Bałtyk), o 20,9% (stara Unia) 

i o 40,6% (nowa Unia). Nasuwa się wniosek ogólny, że tempo zmniejszenia pojemności 

i mocy silników na Bałtyku jest znacznie szybsze niż tempo zmniejszania się liczby statków 

rybackich. Może to oznaczać rozwój rybołówstwa przybrzeżnego, jeśli średni statek rybacki 

pływający po Bałtyku ma mniejszy tonaż i mniejszą moc silników. Tempo redukcji pojem-

ności i mocy silników statków rybackich na Bałtyku było znacznie szybsze niż w całej UE. 

Duży wpływ na zmiany we flocie miały programy kasacji statków, towarzyszące rozszerzeniu 

Unii Europejskiej o nowych członków (nad Bałtykiem: Polska, Litwa Łotwa i Estonia) w 2004 

roku. 

Duńska flota rybacka w 2014 roku składała się z 2447 statków rybackich, o pojemności 

9 582 GT i mocy silników 225 397 kW. Średni wiek statku wynosił 32 lata. W latach 2004–

2014 duńska flota rybacka uległa dość proporcjonalnemu zmniejszeniu – o około 30% (liczba 

statków – o 28,2%, objętość – o 27,5%, moc silników – o 32,8%). 

Estońska flora rybacka w 2014 roku składała się z 1515 statków o pojemności 13 339 t 

i mocy silników wynoszącej 44 489 kW. W 2014 roku nastąpiło dalsze zmniejszenie floty 

operującej na otwartym morzu i zwiększenie floty przybrzeżnej. Zwiększeniu liczby statków 

towarzyszyło zmniejszenie pojemności i mocy silników. W latach 2004–2014 liczba statków 

rybackich wzrosła o 44%, pojemność zmniejszyła się o 46,4%, a moc silników – o 29,7%, co 

świadczy o rozwoju rybołówstwa przybrzeżnego. 

Flota rybacka Finlandii w 2014 roku liczyła 3179 statków, o pojemności 16 451 GT i mocy 

silników wynoszącej 172 115 Kw. W latach 2004–2014 liczba statków rybackich zmniejszyła 

się o 6,3%, pojemność statków – o 10,1%, a moc silników – o 4,1%. Rybołówstwo fińskie 

reprezentują 2 segmenty – trawlery pelagiczne i rybołówstwo przybrzeżne. 

Litewska flota rybacka w 2014 roku składała się ze 142 jednostek, o pojemności 48 609 

GT i mocy silników 50 758 kW. W stosunku do 2004 roku nastąpiło zmniejszenie liczby 

statków o 53%, pojemności o 35,5%, a mocy silników o 34,8%. Na Litwie nastąpiła naj-

większa redukcja floty na Bałtyku na przestrzeni ostatnich lat, co nie przeszkadzało w rozwo-

ju floty dalekomorskiej. 

Łotewska flota rybacka w 2014 roku składała się z 700 jednostek o pojemności 19 535 GT 

i mocy silników wynoszącej 37 412 kW. Annual Economic Report w 2016 roku podaje liczbę 

statków wynoszącą 365, pojemność – 7 tys. GT, moc silników – 19,8 tys. kW; skala 

rozbieżności obu źródeł unijnych wynosi około 50%. Również w Annual Economic Report 

z 2015 roku zaznaczono, że podane statystyki nie obejmują całej floty (Scientific, Technical 

and Economic… 2015, 2016). Według Eurostatu w latach 2004–2014 liczba łotewskich 

statków rybackich zmniejszyła się o 35,7%, pojemność floty – o 53,6% (wycofano kilka 
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statków dalekomorskich), moc silników – o 48,4%. Średni wiek bałtyckiej floty rybackiej 

wynosił 28 lat. 

Niemiecka flota rybacka w 2014 roku liczyła 1491 jednostek i od lat co roku zmniejsza się 

konsekwentnie. Pojemność wynosiła 59 794 GT, moc silników – 138 417 kW. W stosunku do 

2004 roku następował spadek odpowiednio: o 31,1% w przypadku liczby jednostek, o 9,8% 

w przypadku pojemności i o 14,6% w przypadku mocy silników. Prawie 1/3 jednostek nie 

odnotowała połowów, co oznaczało ich nieaktywność (Scientific, Technical and Economic… 

2016). Rybołówstwo przybrzeżne operowało niemal wyłącznie na Bałtyku, podczas gdy pozos-

tałe, większe, statki (rybołówstwo morskie) poławiały zarówno na Bałtyku, jak i na Morzu 

Północnym. 

Pod polską banderą w 2014 roku pływały 873 statki rybackie o pojemności floty bałtyckiej 

wynoszącej 33 988 GT i mocy silników wynoszącej 81 538 kW. Oznaczało to spadek, w 

stosunku do 2004 roku, odpowiednio o 30% liczby jednostek, o 25,4% pojemności floty 

rybackiej i o 44,5% mocy silników. Polska flota przybrzeżna odgrywa duże znaczenie 

socjalne ze względu na wielkość zatrudnienia. 

Szwedzka flota rybacka w 2014 roku składała się z 1359 jednostek, z których około 20% 

było nieaktywnych. Pojemność floty wynosiła 30 517 GT, moc silników – 172 115 kW. 

W stosunku do 2004 roku liczba statków uległa zmniejszeniu o 15,1%, pojemność – o 31,6%, 

a moc silników – o 21%. 

Warte uwagi jest porównanie flot rybackich państw basenu Morza Bałtyckiego z flotami 

niewielkich państw europejskich – Norwegii i Islandii będących potentatami w rybołówstwie 

na skalę światową. Są one, podobnie jak Unia Europejska, członkami Konwencji OSPAR 

(Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku 

z 1992 roku) oraz wymiaru północnego (inicjatywy UE zajmującej się kształtowaniem 

polityki wobec państw północnej Europy, regionu Morza Bałtyckiego i północnych obszarów 

europejskiej części Rosji). Rybołówstwo Norwegii i Islandii jest w korzystniejszej sytuacji 

niż państw należących do UE, gdyż państwa te dysponują dostępem do najbogatszych łowisk 

atlantyckich. Norweska flota rybacka pod względem liczbowym jest dwukrotnie mniejsza od 

floty unijnych państw basenu Morza Bałtyckiego, a pod względem pojemności i mocy 

silników jest o 1/3 większa. Flota norweska w 2014 roku złowiła o 20% więcej ryb niż flota 

państw basenu Morza Bałtyckiego. 

Flota Islandii pod względem liczby statków rybackich była 6-krotnie mniejsza od bałtyc-

kiej. Pojemność i moc silników islandzkiej floty rybackiej były o około 30% większe niż 

w przypadku floty unijnej na Bałtyku. Połowy islandzkie w 2014 roku były o 40% mniejsze 

połowy niż państw basenu Morza Bałtyckiego. W Islandii liczba statków powoli zmniejsza 

się, natomiast w Norwegii w latach 2004–2014 zmniejszyła się o około 25%. W Islandii tonaż 

się zmniejszył, natomiast w Norwegii oscyluje wokół średniej wieloletniej. Zmniejszenie 

liczby jednostek w Norwegii, w połączeniu ze stabilizacją tonażu, wskazuje na wzrost śred-

niej wielkości statków rybackich. Może to oznaczać postępującą komercjalizację floty. 

Zrozumiałe jest to, że statki poławiające na wodach oceanicznych są większe i mają większą 

moc łowczą od statków poławiających na Bałtyku, a także większą wydajność połowową. 

W Norwegii i Islandii także podejmowane są działania na rzecz zmniejszenia floty rybackiej 

w celu dostosowania jej do wielkości posiadanych zasobów. Bogactwo tych zasobów oraz 
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niechęć do dzielenia się nimi były jednym z istotnych czynników nieprzystąpienia Islandii 

i Norwegii do UE. 

 

 

8.2. Zmiany strukturalne we flocie – typy aktywności połowowej 

 

W Unii Europejskiej, ze względu na skalę działania wyróżnia się trzy typy aktywności 

połowowej; są one definiowane jako: 

– rybołówstwo przybrzeżne (small scale coastal fleet – SSF) wykorzystujące statki o dłu-

gości poniżej 12 m, stosujące pasywne narzędzia połowu (definicja „pomocowa”); 

– rybołówstwo morskie (large scale fleet – LSF) wykorzystujące statki o długości powyżej 

12 m oraz inne, stosujące aktywne narzędzia połowu; 

– rybołówstwo dalekomorskie (distant water fleet – DWF) wykorzystujące zarejestrowane 

w UE statki o długości powyżej 24 m, które operują w regionach peryferyjnych UE oraz 

innych akwenach (Scientific, Technical and Economic... 2016). 

W Unii Europejskiej przybrzeżne rybołówstwo to flota składająca się w 2014 roku 

z 43 681 statków, o pojemności 103,4 tys. GT i 1 320,2 tys. kW mocy silników. Stanowiło 

ono 74% floty UE pod względem liczbowym, co przedstawia tab. 22. 

Flota morska Unii Europejskiej to 14707 (24%) statków, o pojemności 917,7 tys. GT 

(74%) i 2 893,8 tys. kW mocy silników (62%), co pokazuje tab. 23. 

W Unii Europejskiej następuje marginalizacja rybołówstwa dalekomorskiego. Flota dale-

komorska w 2008 roku liczyła 383 jednostki, w 2014 roku – już tylko 283 (należące do Hisz-

panii, Portugalii, Włoch, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii). Flota dalekomorska stanowiła 

mniej niż 1% statków rybackich UE, pojemność wynosiła około 240,8 tys. GT (17,4%), a 

moc silników 313,6 tys. kW (6,2%). Proporcje udziału poszczególnych typów flot pod 

względem pojemności i mocy silników były różne, w zależności od tego, czy uwzględniano 

tylko jednostki aktywne czy wszystkie razem, a także od źródła pochodzenia informacji. 

W państwach nadbałtyckich flotę dalekomorską oficjalnie posiadała tylko Litwa i Polska 

(tab. 24). Niektóre z państw basenu Morza Bałtyckiego posiadały statki zarejestrowane pod 

obcymi banderami, które nie zostały uwzględnione w oficjalnych statystykach. 

W Unii Europejskiej w 2014 roku statków nieaktywnych, czyli takich, które w ciągu 

ostatniego roku nie dokonały wyładunku ryby, było 17 861 (21,9%), co stanowiło 13,1% 

pojemności i 8,6% mocy silników. 

W 2014 roku według STECF flota rybacka państw basenu Morza Bałtyckiego należących 

do UE liczyła 10 348 jednostek (według Eurostatu – 13 221). Po odjęciu 2 758 jednostek 

nieaktywnych pozostało 7590 aktywnych statków rybackich (Scientific, Technical and 

Economic… 2016).Według corocznego raportu STECF z 2015 roku było 7801 aktywnych 

statków rybackich (Scientific, Technical and Economic… 2015). Jednostki należące do rybo-

łówstwa przybrzeżnego stanowiły 81% pod względem liczbowym, 8% pod względem tonażu 

i 30% pod względem mocy silników. Statki rybackie reprezentujące rybołówstwo morskie to 

19% jednostek, o pojemności 71% i tonażu 63%; rybołówstwo dalekomorskie to odpowiednio 

0,5%, 17,4% i 6,2%. Rybołówstwo przybrzeżne miało największe znaczenie w Estonii 

i Finlandii (97% liczby statków, prawie 30% pojemności floty ogółem i około 70% mocy 

silników). Rybołówstwo morskie najważniejsze było w Danii (31% liczby statków, 94% 
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pojemności i prawie 80% mocy silników). Łotwa i Niemcy miały duży udział w pojemności – 

odpowiednio 95 i 96% oraz w mocy silników – odpowiednio 90 i 82%. 

 
Tabela 22. Rybołówstwo przybrzeżne państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 

Państwo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004–

2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 

Procent 

floty Liczba statków 

Dania 1228 1203 1118 1102 1075 1026 1004 1108 82 69 

Estonia 880 884 881 876 872 1300 1475 1024 168 97 

Finlandia 1486 1465 1559 1589 1735 1674 1674 1597 113 97 

Litwa 89 91 74 69 69 65 60 74 67 67 

Łotwa 736 708 687 245 207 202 227 430 31 76 

Niemcy 961 939 903 883 852 832 817 884 85 73 

Polska 563 509 517 517 545 553 595 543 106 73 

Szwecja 819 818 776 754 754 729 730 769 89 74 

P.b.s. UE 4494 4425 4356 4328 4416 4261 4225 4358 94 79 

P.b.n. UE 2268 2192 2159 1707 1693 2120 2357 2071 104 86 

P.b. ogó-

łem 6762 6617 6515 6035 6109 6381 6 582 6 429 97 81 

UE*  52 227 51 844 52 370 48 212 48 102 48 337 43 681 49 253 84 74 

Pojemność (tys. GT) 

Dania 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,7 4,1 84 6 

Estonia 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2 2,2 1,9 122 33 

Finlandia 4,1 3,8 4,1 4,2 4 3,9 4,1 4,0 100 32 

Litwa 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 40 1 

Łotwa 1,2 1,1 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 33 5 

Niemcy 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,4 85 4 

Polska 2,7 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,5 100 8 

Szwecja 3,8 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 3,3 3,6 87 12 

P.b.s. UE 14,9 14,5 14,4 14,3 14 13,5 13,2 14,1 89 9 

P.b.n. UE 6,2 5,7 5,5 5 4,9 5,2 5,5 5,4 87 6 

P.b. ogó-

łem 21,1 20,2 19,9 19,3 18,9 18,7 18,7 19,5 89 8 

UE* 127,7 127,1 126,6 122,4 121,5 121,2 103,4 121,4 81 8 

Moc silników (tys. kW) 

Dania 44,9 44,1 44 43,7 42,9 41,2 40,9 43,5 91 21 

Estonia 14,6 14,6 14,5 14,4 14,6 19,6 22,2 16,4 152 66 

Finlandia 71,9 68,8 74,9 75,8 76,5 75,6 77,9 74,5 108 72 

Litwa 2,6 2,7 2,2 2,0 1,7 1,7 1,7 2,1 65 4 

Łotwa 7,3 6,5 5,9 2,8 2,2 2,2 2,6 4,2 36 10 

Niemcy 23,8 23,9 23,4 22,6 22,7 22,2 22,4 23,0 94 18 

Szwecja 53,7 53,9 51,8 51,6 53,3 52,7 51,8 52,7 96 35 

P.b.s. UE 194,3 190,7 194,1 193,7 195,4 191,7 193 193,3 99 32 

P.b.n. UE 48,4 44,1 42,4 38,8 39,6 44,4 47,8 43,6 99 24 

P.b. ogó-

łem 242,7 234,8 236,5 232,5 235 236,1 240,8 236,9 99 30 

UE* 1712,5 1731,9 1744,9 1710,8 1766,8 1777,6 1320,2 1680,7 77 32 

*państwa dostępne. 

Pozostałe objaśnienia zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

W Danii w 2014 roku było 1956 statków rybackich (stanowiły one 2,4% floty rybackiej 

UE), a wśród nich 518 nieaktywnych. Pojemność floty wynosiła 68,2 tys. GT (2,9%), moc 

silników – 211 tys. kW (4,2%). Przeciętny wiek statku wynosił 31 lat. Duńska flota przy-
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brzeżna w 2014 roku liczyła 1004 statki – o 224 (18%) statki mniej niż w 2008 roku i 104 

statki mniej niż wynosiła średnia z lat 2008–2014. Flota przybrzeżna w 2014 roku stanowiła 

69% duńskiej floty rybackiej. Pojemność zmniejszyła się o 16%, a moc silników – o 9%. 

Flota duńska operowała głównie w cieśninach Sund, Kattegat i na Morzu Bałtyckim. Składała 

się z 434 jednostek, o pojemności 62,8 tys. GT i mocy silników 157,4 tys. kW. W latach 

2008–2014 liczba statków zmniejszyła się 25,4%, pojemność wzrosła o 5,7%, a moc silników 

zmniejszyła się o 13,1%. 

 
Tabela 23. Rybołówstwo morskie państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 

Państwo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2004–

2014 

średnia 

2014/ 

2004 

(%) 

Pro-

cent 

floty 

Liczba statków 

Dania 582 566 521 501 462 456 434 503,1 74,6 31 

Estonia 64 53 48 42 36 36 38 45,3 59,4 3 

Finlandia 67 66 60 60 62 59 63 62,4 94,0 3 

Litwa 24 22 22 24 25 25 24 23,7 100,0 26 

Łotwa 122 106 84 74 72 65 63 83,7 51,6 24 

Niemcy 387 372 357 344 301 310 302 339,0 78,0 27 

Polska 259 211 187 189 205 200 199 207,1 76,8 26 

Szwecja 329 314 288 277 265 255 247 282,1 75,1 26 

P.b.s. UE 1365 1318 1226 1182 1090 1080 612 1124,7 44,8 21 

P.b.n. UE 469 392 341 329 338 326 324 359,9 69,1 15 

P.b. ogółem 1834 1710 1567 1511 1428 1406 936 1484,6 51,0 19 

UE* 16 275 16 077 15 736 16 774 17 232 16 751 14 707 16221,7 90,4 26 

Tonaż (tys BRT) 

Dania 59,4 59,9 58,8 59,1 56,2 58,1 62,8 59,2 105,7 94 

Estonia 5,6 5,4 5 4,4 4 4 3,8 4,6 67,9 67 

Finlandia 7,1 7,5 7,6 9,2 8,6 8,3 8,6 8,1 121,1 68 

Litwa 3,5 3,3 3,2 3,4 3,5 3,8 3,7 3,5 105,7 11 

Łotwa 11,6 11,3 8,8 8 8 7,3 7,1 8,9 61,2 95 

Niemcy 61,2 60,9 60,1 59,6 56,8 54,2 54,4 58,2 88,9 96 

Polska 22,8 16,6 14,2 13,8 14,6 14,8 15,4 16,0 67,5 45 

Szwecja 33,7 32,4 29,5 26,6 24,8 25,4 23,6 28,0 70,0 88 

P.b.s. UE 161,4 160,7 156 154,5 146,4 146 86,6 144,5 53,7 91 

P.b.n. UE 43,5 36,6 31,2 29,6 30,1 29,9 30 33,0 69,0 36 

P.b. ogółem 204,9 197,3 187,2 184,1 176,5 175,9 116,6 177,5 56,9 71 

UE* 1314,10 1235,90 1187,80 1113,60 1111,90 1093,30 917,7 1139,2 69,8 74 

Moc silników (kW) 

Dania 181,2 178,2 171,1 167 154,1 156,1 157,4 166,4 86,9 79 

Estonia 15 13,7 12,9 11,2 10,3 10,1 9,8 11,9 65,3 34 

Finlandia 27,2 27,7 27,1 31,3 30,3 28,8 30,3 29,0 111,4 28 

Litwa 7,5 7 6,5 6,9 7,1 7,6 7,4 7,1 98,7 19 

Łotwa 27 26,2 20,8 19,5 19,8 18,5 17,9 21,4 66,3 90 

Niemcy 118,8 119,5 117,9 114,8 105,5 103 103,8 111,9 87,4 82 

Polska 67 53,7 46,5 44,8 47,5 46,7 46,8 50,4 69,9 59 

Szwecja 128,9 125,1 113 104,6 98,5 98 92,5 108,7 71,8 65 

P.b.s. UE 456,1 450,5 429,1 417,7 388,4 385,9 226,6 393,5 49,7 68 

P.b.n. UE 116,5 100,6 86,7 82,4 84,7 82,9 81,9 90,8 70,3 49 

P.b. ogółem 572,6 551,1 515,8 500,1 473,1 468,8 308,5 484,3 53,9 63 

UE* 3979,40 3784,60 3641,70 3481,70 3525,90 3459,80 2893,80 3538,1 72,7 62 

*państwa dostępne. 

Pozostałe objaśnienia zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 
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Tabela 24. Rybołówstwo dalekomorskie państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 

Państwo 

Rok 2004–

2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 
Procent floty 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba statków 

Dania . . . . . . . . . . 

Estonia . . . . . . . . . . 

Finlandia – – – – – – – . . . 

Litwa 12 11 8 10 10 7 9 9,6 75 7,2 

Łotwa . . . . . . . . . . 

Niemcy . . – . . . . . . . 

Polska 1 3 3 3 2 2 2 2,3 200 0,3 

Szwecja . . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 13 14 11 13 12 9 11 11,9 
 

0,5 

P.b. ogółem 13 14 11 13 12 9 11 11,9 84,6 0,2 

UE* 383 366 392 369 349 298 283 348,6 73,9 0,5 

Pojemność (tys. GT) 

Dania . . . . . . . . . . 

Estonia . . . . . . . . . . 

Finlandia . . . . . . . . . . 

Litwa 39,5 38,7 36,5 39,7 38,8 30,9 42,9 38,1 108,6 88,7 

Łotwa . . . . . . . . . . 

Niemcy . . . . . . . . . . 

Polska 3,9 19,4 19,5 19,5 15,6 15,6 15,5 15,6 397,4 47,3 

Szwecja . . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 43,4 58,1 56 59,2 54,4 46,5 58,4 53,7 134,6 58,3 

P.b. ogółem 43,4 58,1 56 59,2 54,4 46,5 58,4 53,7 134,6 21,5 

UE* 261,1 302,8 297,1 290,7 293 255,7 240,8 277,3 92,2 17,4 

Moc silników (tys. kW) 

Dania . . . . . . . . . . 

Estonia . . . . . . . . . . 

Finlandia . . . . . . . . . . 

Litwa 40,6 39 35,2 40 40,3 31,3 37,3 37,7 91,9 77,2 

Łotwa . . . . . . . . . . 

Niemcy . . . . . . . . . . 

Polska 3,2 14,4 15 15 11,8 11,8 11,2 11,8 350,0 14,9 

Szwecja . . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 43,8 53,4 50,2 55 52,1 43,1 48,5 49,4 110,7 26,9 

P.b. ogółem 43,8 53,4 50,2 55 52,1 43,1 48,5 49,4 110,7 6,5 

UE* 374,6 425,4 419,7 403,4 404,2 348,4 313,6 384,2 83,7 6,2 

*państwa dostępne. 

Pozostałe objaśnienia zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

Flota Estonii w 2014 roku liczyła 1515 statków (1,9% floty rybackiej UE), o pojemności 

6 tys. GT (0,4%) i mocy silników 32,1 tys. kW (0,5%). Tylko jeden statek rybacki był 

nieaktywny. Estonia miała najmłodszą flotę rybacką na Bałtyku; średni wiek statku wynosił 

21 lat. Flota przybrzeżna Estonii składała się z 1475 statków, o pojemności 2,2 tys. GT 

i mocy silników 22,2 tys. kW. Estońska flota przybrzeżna stanowi 97% jednostek. W stosun-

ku do 2008 roku liczba statków zwiększyła się o 68%, pojemność – o 22%, a moc silników – 

o 52%. Gwałtowny wzrost o 328 jednostek nastąpił w 2013 roku i mógł mieć związek ze 
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zmianami w klasyfikacji statków. Morskie statki rybackie w Estonii poławiają głównie poza 

strefą przybrzeżną, wykorzystując włoki pelagiczne. Flota morska Estonii w 2014 roku składała 

się z 38 statków o pojemności 3,8 tys. GT i 157,4 tys. kW mocy silników. W latach 2008–2014 

zmniejszyła się ponaddwukrotnie; pojemność i moc silników zmniejszyły się o 1/3. 

Flota rybacka Finlandii w 2014 roku składała się z zarejestrowanych 3179 statków (3,9% 

floty rybackiej UE), o pojemności 16,5 tys. GT (1%) i mocy silników 172 tys. kW (2,7%), 

1380 statków rybackich było nieaktywnych. Średni wiek statku wynosił 28 lat. Podobnie jak 

w Estonii flota przybrzeżna w Finlandii stanowiła 97% wszystkich statków rybackich, czyli 

7,7% statków rybackich w UE. W stosunku do 2008 roku liczba aktywnych statków rybac-

kich floty przybrzeżnej wzrosła o 23%, czyli do 1674 statków. Pojemność floty przybrzeżnej 

w 2004 i 2014 roku wynosiła 4,1 tys. GT, a moc silników wzrosła o 8%, czyli do 77,9 tys. kW 

w 2014 roku. Fińska flota przybrzeżna ukierunkowana jest głównie na ryby słodkowodne: 

sieję, okonia i sandacza. Fińska flota morska ukierunkowana jest głównie na przemysłowe 

połowy śledzia i szprota. Najbardziej dochodowy segment to statki o długości 24–40 m. 

Fińska flota morska to 63 statki, o pojemności 8,6 tys. GT i mocy silników 30,3 tys. kW. 

Liczba morskich statków rybackich w Finlandii w latach 2008–2014 zmniejszyła się o 6%, 

pojemność wzrosła o 21,1%, a moc silników – o 11,4%. 

Litewska flota rybacka w 2014 roku liczyła 143 statki (0,2% UE), o pojemności 49,2 tys. GT 

(3,1%) i mocy silników 50,7 tys. kW (0,8%). Średni wiek statku wynosił 33 lata, 46 jednostek 

było nieaktywnych. Litewska flota przybrzeżna w 2014 roku liczyła 60 statków, o pojemności 

200 t i mocy silników 1,7 tys kW. W latach 2008–2016 zmniejszyła się liczba statków o 27%, 

pojemność – o 60%, a moc silników – o 35%. W latach 2008–2014 litewska flota morska 

utrzymywała się na zbliżonym poziomie: 24 statki rybackie, o pojemności 3,5 tys. GT i mocy 

silników 7,4 tys. kW. Litwa jest na Bałtyku potentatem w rybołówstwie dalekomorskim. 

Wprawdzie liczba statków w latach 2008–2013 zmniejszyła się z 12 do 7, jednak zwiększył 

się tonaż, a moc silników zmniejszyła się o 8,1%. Została dokonana wymiana kilku statków 

i nastąpiła modernizacja pozostałych. 

Łotewska flota rybacka w 2014 roku (według danych STECF, który zaznacza, że nie 

uwzględnia wszystkich jednostek tego państwa) składała się z 365 jednostek (0,4% UE), 

o pojemności 7 tys. GT (0,4%) i mocy silników 19,8 tys. kW (0,3%). Średni wiek statku 

wynosił 29 lat. W łotewskiej flocie rybackiej w 2014 roku było 87 nieaktywnych jednostek. 

Na Łotwie w latach 2008–2014 nastąpiła największa redukcja statków rybackich w całym 

basenie Morza Bałtyckiego. Liczba statków floty przybrzeżnej zmniejszyła się z 736 do 227 

(31%), pojemność floty przybrzeżnej – z 1,2 tys. GT do 0,4 tys. GT (33%), a moc silników – 

z 7,3 do 2,6 tys. kW (36%). Łotewska flota morska w latach 2008–2014 zmniejszyła się 

o 48,4%, liczba statków – ze 122 do 63, zmniejszyły się także pojemność i moc silników. Był to 

wynik procesu dostosowywania nakładu połowowego do przyznanych kwot połowowych. 

Niemiecka flota rybacka w 2014 roku wynosiła 1491 (1,9%UE) jednostek o pojemności 

60 tys. GT (1,9%) i mocy silników 138,4 tys. kW (1,7%). Średni wiek statku wynosił 30 lat; 

397 jednostek było nieaktywnych. Niemiecka flota przybrzeżna w 2014 roku liczyła 817 

jednostek, o pojemności 2,2 tys. GT i mocy silników 22,4 tys. kW. W latach 2008–2014 

liczba statków zmalała o 1%, pojemność – o 15%, a moc silników – tylko o 6%. Niemiecka 

flota przybrzeżna operowała głównie na Bałtyku. Flota morska w 2014 roku składała się 
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z 302 jednostek o pojemności 54,4 tys. GT i mocy silników 103,8 tys. kW. Spadek w latach 

2008–2014 wyniósł odpowiednio: 22%, 11,1%, 12,6%. Niemiecka flota morska poławiała 

także na wodach północnego Atlantyku, Arktyki, Afryki i południowego Pacyfiku. 

Polska flota rybacka w 2014 roku składała się z 873 jednostek (1% UE), o pojemności 

34 tys. GT (2,1%) i mocy silników 81,5 tys. kW (1,3%). Średni wiek statku wynosił 29 lat. 

W polskiej flocie rybackiej były 42 nieaktywne jednostki. W latach 2008–2014 nastąpił 

wzrost liczbowy polskiej floty przybrzeżnej o 6% (z 563 do 595 statków). Pojemność się nie 

zmieniła i wyniosła 2,7 tys. GT, co oznaczało zmniejszenie średniej wielkości statku w latach 

2008–2014 (w miejsce wycofywanych jednostek były wprowadzane jednostki mniejsze). Moc 

silników zmniejszyła się o 11% (z 23,9 do 21,3 tys. kW). Ze względu na wielkość zatrud-

nienia polskie rybołówstwo przybrzeżne ma duże znaczenie społeczne. Rybołówstwo morskie 

w 2014 roku liczyło 199 statków (spadek o 23,2% w stosunku do 2008 roku), o pojemności 

15,4 tys. GT (spadek o 32,5%) i o mocy silników 46,8 tys. kW (spadek o 30%). Polska flota 

morska to głównie statki o długości 12–18 m, poławiające za pomocą włoków dennych 

(37%), i statki o długości 18–24 m, poławiające przy użyciu włoków pelagicznych (22%). 

W 2014 roku polskie rybołówstwo dalekomorskie składało się z 2 statków o pojemności 

15,5 tys. GT i mocy silników 11,2 tys. kW. 

Szwedzka flota rybacka w 2014 roku liczyła 1359 statków (1,6% UE) o pojemności 30 tys. t 

(1,8%) i mocy silników 172 tys. kW (2,6%); 288 jednostek było nieaktywnych, średni wiek 

statku wynosił 32 lata. W latach 2008–2014 flota przybrzeżna zmniejszyła się z 819 statków 

do 730, tj. o 11%. Pojemność floty przybrzeżnej zmniejszyła się o 13% (do 3,3 tys. GT), 

a moc silników o 4% (do 51,8 tys. kW). Szwedzkie rybołówstwo przybrzeżne nie jest docho-

dowe, między innymi z powodu rosnącej populacji fok. Nastąpiła jednak większa redukcja 

szwedzkiego rybołówstwa morskiego. W latach 2008–2014 liczba statków zmniejszyła się 

z 329 do 247 (o 25%), pojemność – z 33,7 tys. GT do 23,6 tys. GT (o 12 %), moc silników – 

z 128,9 tys. kW do 92,5 tys. kW, tj. o 35%. 

Przy analizie floty bałtyckiej należy wziąć pod uwagę to, że nie cała flota przybrzeżna 

i morska państw położonych nad Bałtykiem operowała wyłącznie na tym morzu. Duńskie, 

niemieckie i szwedzkie floty przybrzeżne oraz morskie poławiały także na Morzu Północnym. 

Statystyki odzwierciedlające zarówno flotę, jak i połowy państw basenu Morza Bałtyckiego 

nie dotyczą wyłącznie Bałtyku. Na Bałtyku operowały wyłącznie statki należące do państw 

basenu Morza Bałtyckiego, choć w przeszłości zdarzały się połowy przeprowadzane przez 

statki należące do Wysp Owczych, Wielkiej Brytanii i Holandii; były to wyłącznie floty 

przybrzeżne (SSF) i morskie (LSF). Wśród państw basenu Morza Bałtyckiego tylko Litwa 

(9 statków) i Polska (2 statki) posiadały niewielką flotę dalekomorską. 

Flota poławiająca na Bałtyku w 2013 roku to 6256 jednostek, o pojemności 80,2 tys. GT 

i mocy silników 389,4 tys. kW. Największą flotę miała Finlandia (1674 statki) i Estonia (1300 

statków); szczegóły przedstawia tab. 25. Dla 3 państw (Finlandii, Estonii i Łotwy) Bałtyk był 

jedynym akwenem eksploatowanym przez rybołówstwo morskie. Dania, Szwecja i Niemcy 

miały możliwość prowadzenia połowów w cieśninach duńskich i na Morzu Północnym, 

a Litwa i Polska posiadały floty dalekomorskie. W Finlandii i Estonii dominowało rybołóws-

two przybrzeżne (97% statków). W Niemczech 92% statków operujących na Bałtyku stano-

wiły jednostki  rybołówstwa  przybrzeżnego. W pozostałych państwach udział rybołówstwa  



 

 

 

Tabela 25. Struktura floty połowowej poławiającej na Bałtyku według typu aktywności połowowej w 2013 roku 

Państwa 

Jednostki rybołówstwa przybrzeżnego – 
Bałtyk 

Jednostki rybołówstwa morskiego – Bałtyk Jednostki operujące na Bałtyku – razem Wszystkie jednostki państwa członkowskiego UE 

liczba 

udział 

procen-

towy 
na 

Bałtyku 

udział 

procen- 

towy 
w aktyw-

nych 

pojem-

ność 
(GT) 

moc 

(tys. 
kW) 

liczba 

udział 

procen-

towy 
na 

Bałtyku 

udział 

procen-
towy 

w 

aktyw-
nych 

pojem-

ność 
(GT) 

moc 

(tys. 
kW) 

liczba 

udział 

procen- 

towy 
na 

Bałtyku 

udział 

procen-

towy 
w aktyw-

nych 

pojem- 

ność 
(GT) 

moc 

(tys. 
kW) 

liczba 

pojem- 

ność 
(GT) 

moc 

(tys. 
kW) 

aktyw- 

ne 

nieak-

tywne 

nieak-

tywne 
–

procent 

aktyw-
nych 

wiek 

(lata) 

Dania 480 77,5 32,4 1,8 19,1 139 22,5 9,4 10,3 31,0 619 100,0 41,8 12,2 49,9 2049 64,7 215 1482 567 27,7 31 

Estonia 1300 97,3 97,3 2,0 19,6 36 2,7 2,7 4,0 10,0 1336 100,0 100,0 6,0 29,6 1343 6,1 31 1336 7 0,5 21 

Finlandia 1674 96,7 96,7 3,9 75,6 59 3,4 3,4 8,3 28,8 1732 100,0 100,0 12,2 104,3 3241 16,4 171 1732 1509 46,6 26 

Litwa 66 72,5 68,0 0,2 1,7 25 27,5 25,8 3,8 7,6 91 100,0 93,8 4,0 9,2 152 44 52 97 55 36,2 33 

Łotwa 202 75,7 75,7 0,3 2,2 65 24,3 24,3 7,3 18,5 267 100,0 100,0 7,7 20,7 351 7,8 21 267 84 23,9 29 

Niemcy 821 91,5 71,8 2,2 21,6 76 8,5 6,6 3,6 13,4 897 100,0 78,5 5,8 34,9 1542 62,2 142 1143 399 25,9 30 

Polska 553 73,5 73,2 2,6 20,9 199 26,5 26,4 13,0 43,3 752 100,0 99,6 15,6 64,2 798 33,4 82 755 43 5,4 29 

Szwecja 437 77,9 44,4 2,1 32,0 124 22,1 12,6 12,0 44,6 561 100,0 57,0 14,1 76,6 1299 30,5 171 984 315 24,2 32 

P.b.s. UE 3412 89,6 63,9 10,0 148,3 398 10,4 7,5 34,2 117,8 3809 100,0 71,3 44,3 265,7 8131 173,8 699 5341 2790 34,3 30 

P.b.n. UE 2121 86,7 86,4 5,1 44,4 325 13,3 13,2 28,1 79,4 2446 100,0 99,6 33,3 123,7 2644 91,3 186 2455 189 7,1 28 

P.b. 

ogółem 
5533 88,5 71,0 15,1 192,7 723 11,6 9,3 62,3 197,2 6255 100,0 80,2 77,6 389,4 10 775 265,1 885 7796 2979 27,6 29 

UE 48 337 . 74,0 121 1777,6, 16 275 . . 1093,3 3459,8 . . . . . 83 734 1664 6484 65 362 18 371 21,9 . 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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przybrzeżnego wynosił 73–78% floty bałtyckiej. Średnia udziału rybołówstwa przybrzeżnego 

we flocie poławiającej na Bałtyku w 2013 roku wyniosła 88%, tj. o 14% więcej niż w całej 

UE. W państwach starej UE udział rybołówstwa przybrzeżnego na Bałtyku był o 3% większy 

niż w państwach nowej Unii (90% i 87%). Prawdopodobnie dla właścicieli floty przybrzeżnej 

połów ryb stanowił podstawę utrzymania, a nie element gry rynkowej dopuszczającej prze-

czekanie gorszej koniunktury. 

Największą flotę morską operującą wyłącznie na Bałtyku w 2013 roku posiadały Polska 

(199 jednostek), Dania (139 jednostek) i Niemcy (124 jednostki). Udział liczby statków floty 

morskiej na Bałtyku wynosił tylko 12%; największy był na Litwie (27%) i w Polsce (26 %). 

 

 

8.3. Flota przybrzeżna 

 

Bałtyk jest morzem niedużym, płytkim; odległości od łowisk są niewielkie. Wymienione 

warunki powinna uwzględniać flota poławiająca na tym akwenie, na którym kilkadziesiąt 

dużych trawlerów mogłoby wykonać tę samą pracę, jaką wykonują tysiące rybaków pracu-

jących na tysiącach łodzi. Na szczęście nie tylko kryteria ekonomiczne mają wpływ na struk-

turę floty. 

Trzeba pamiętać, że Bałtyk był i nadal jest jednym z najintensywniej eksploatowanych 

akwenów świata, dlatego niezbędne jest ostrożnościowe podejście do eksploatacji jego ży-

wych zasobów, co wynika z zasady ostrożności, o której mowa w art. 191 ust. 2, akapit 

pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu UE z 2009 roku, przy uwzględnieniu dostępnych danych 

naukowych. W takiej sytuacji działalność wykonywana przy dużym nakładzie pracy ręcznej 

i prowadzona na małą skalę ma przewagę nad prowadzoną na skalę przemysłową. Biorąc pod 

uwagę wymagania środowiskowe i jakościowe (duże zróżnicowanie gatunków ryb w strefie 

przybrzeżnej, o różnych cechach biologicznych i ekonomicznych), warunki powyższe spełnia 

najbardziej łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Pogłębioną wiedzę dałaby analiza uwzględ-

niająca segmentację floty, ale zróżnicowanie segmentów w różnych państwach basenu Morza 

Bałtyckiego powoduje, że ta analiza wykraczałaby poza ramy opracowania, gdyż musiałaby 

zawierać kombinację takich elementów, jak długość jednostki i stosowane narzędzia połowu. 

Dostępne statystyki OECD przedstawiają strukturę łodziowego rybołówstwa przybrzeżne-

go według danych pochodzących z narodowych rejestrów floty rybackiej. Dane te uwzględ-

niają łącznie jednostki aktywne i nieaktywne; występują różnice w statystykach OECD 

i STECF. Zaletą danych pochodzących z OECD jest to, że przedstawiają dość długi okres, 

a także podział floty na klasy długości (0–5,9 m i 6–11,9 m) – tab. 26. Zaletą danych 

pochodzących ze STECF jest możliwość przeprowadzenia dokładniejszej analizy rzeczowej. 

W Danii w 2014 roku zarejestrowanych było 1991 jednostek łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego; 861 (43%) jednostek było w klasie długości 0–5,9 m, pozostałych130 (57%) 

należało do klasy 6–11,9 m. Flota przybrzeżna zmniejsza się o 2,1% rocznie. W latach 2004–

2014 w klasie 0–5,9 m zmniejszyła się o 30,5%, a w klasie 6–11,9 m – o 23,7%. Duńska flota 

przybrzeżna była druga pod względem wielkości wśród państw basenu Morza Bałtyckiego, 

jednak w 2013 roku tylko 480 jednostek poławiało na Bałtyku. 



 

 

Tabela 26. Struktura rybołówstwa łodziowego państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2003–2014 (liczba według klas długości) 

Państwo 

i klasa 

łodzi 

Rok 2004–

2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rybołówstwo przybrzeżne 

Dania 3569 3455 3344 3135 2957 2890 2830 2818 2785 2740 2632 2455 2913 71,1 

0–5,9 1247 1238 1152 1060 1034 1014 1016 1017 1016 1016 967 861 1036 69,5 

6–11,9 1429 1370 1330 1283 1231 1221 1221 1226 1215 1200 1169 1130 1236 82,5 

0–11,9 2676 2608 2482 2343 2265 2235 2237 2243 2231 2216 2136 1991 2272 76,3 

SSF (%) 75,0 75,5 74,2 74,7 76,6 77,3 79,0 79,6 80,1 80,9 81,2 81,1 78,0 107,4 

Estonia . 1051 1047 1098 963 965 1069 1047 1034 1023 1460 1549 1507 147,4 

0–5,9 . . . 347 347 349 445 443 443 443 841 915 508 . 

6–11,9 . . . 408 407 408 415 414 409 411 459 479 423 . 

0–11,9 . . . 755 754 757 860 857 852 854 1300 1394 931 . 

SSF (%) . . . 68,8 78,3 78,4 80,4 81,9 82,4 83,5 89,0 90,0 81,4 . 

Finlandia 3494 3393 3265 3196 3164 3242 3271 3366 3336 3249 3219 3210 3265 94,6 

0–5,9 1643 1615 1559 1518 1509 1543 1565 1641 1620 1579 1568 . 1572 . 

6–11,9 1673 1622 1572 1549 1531 1583 1603 1630 1633 1584 1562 . 1587 . 

0–11,9 3316 3237 3131 3067 3040 3126 3168 3271 3253 3163 3130 . 3159 . 

SSF (%) 94,9 95,4 95,9 96,0 96,1 96,4 96,9 97,2 97,5 97,4 97,2 . 96,6 . 

Litwa . . . . . . . . . . . . . . 

Łotwa . . . . . . . . 731 715 703 . 716 . 

0–5,9 . . . . . . . . 483 481 477 . 480 . 

6–11,9 . . . . . . . . 164 153 150 . 156 . 

0–11,9 
 

. . . . . . . 647 634 627 . 636 . 

SSF (%) . . . . . . . . 88,5 88,7 89,2 . 88,8 . 

Niemcy 2358 2308 2252 2135 1955 1899 1825 1724 1627 1596 1530 1538 1854 66,6 

0–5,9 951 933 918 870 784 761 730 673 648 . . . 790 . 

6–11,9 859 834 809 759 708 692 673 642 612 . . . 716 . 

0–11,9 1810 1767 1727 1629 1492 1453 1403 1315 1260 . . . 1506 . 

 



 

 

 

Tabela 26. Struktura rybołówstwa łodziowego państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2003–2014 (liczba według klas długości) – cd. 

Państwo 

i klasa 

łodzi 

Rok 2004–

2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SSF (%) 76,8 76,6 76,7 76,3 76,3 76,5 76,9 76,3 77,4 . . . 76,6 . 

Polska 1406 1379 975 881 870 833 806 792 817 825 899 832 901 65,3 

0–5,9 51 48 36 34 36 . 41 43 67 64 104 . 53 . 

6–11,9 768 756 599 539 532 . 519 520 524 529 539 . 562 . 

0–11,9 819 804 635 573 568 . 560 563 591 593 643 . 614 . 

SSF (%) 58,3 58,3 65,1 65,0 65,3 . 69,5 71,1 72,3 71,9 71,5 . . . 

Szwecja 1715 1597 1589 1551 1504 1469 1409 1360 1369 1378 1362 . 1 459 . 

0–5,9 227 207 208 203 195 185 179 174 189 211 . . 195 . 

6–11,9 1182 1083 1081 1052 1028 1009 981 973 987 977 . . 1019 . 

0–11,9 1409 1290 1289 1255 1223 1194 1160 1147 1176 1188 . . 1214 . 

SSF (%) 82,2 80,8 81,1 80,9 81,3 81,3 82,3 84,3 85,9 86,2 . . 82,7 . 

Islandia 1666 1570 1449 1344 1333 1166 1279 1314 1338 1394 . . 1354 . 

0–5,9 38 34 32 27 23 7 8 . . 1 . . 19 . 

6–11,9 1181 1136 1039 949 931 812 934 . . 987 . . 970 . 

0–11,9 1219 1170 1071 976 954 819 942 . . 988 . . 989 . 

SSF (%) 73,2 74,5 73,9 72,6 71,6 70,2 73,7 . . 70,9 . . 72,5 . 

Norwegia 9915 8189 7722 7300 7038 6785 6506 6310 6250 6211 6126 5939 6761 82,6 

0–5,9 1727 1018 890 771 675 643 554 502 512 510 489 441 637 62,6 

6–11,9 6423 5516 5299 5051 4904 4810 4643 4521 4474 4465 4423 4333 4767 86,4 

0–11,9 8150 6534 6189 5822 5579 5453 5197 5023 4986 4975 4912 4774 5404 82,7 

SSF (%) 82,2 79,8 80,1 79,8 79,3 80,4 79,9 79,6 79,8 80,1 80,2 80,4 79,9 100,2 

*Przy nazwach państw podano liczby wszystkich jednostek (przybrzeżnych, morskich i dalekomorskich). 

Źródło: opracowano na podstawie OECD. Marine fleet (2017). 
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Estońska flota przybrzeżna w 2014 roku posiadała 1394 zarejestrowane łodzie, Liczba ta 

dawała Estonii 5 miejsce na Bałtyku pod względem liczby zarejestrowanych łodzi rybackich; 

915 (66%) łodzi należało do przedziału 0–5,9 m, a 479 (34%) – do przedziału 6–11,9 m. 

W latach 2006–2014 liczba łodzi zwiększyła się prawie dwukrotnie – z 755 do 1300. Z 347 

do 915 wzrosła liczba łodzi w przedziale 0–5,9 m, z 408 do 479 – w przedziale 6–11,9 m. 

Można mówić o rozkwicie rybołówstwa przybrzeżnego. 

W Finlandii w 2013 roku było zarejestrowanych 3130 łodzi rybackich poławiających 

w strefie przybrzeżnej. Dało to jej 1 miejsce na Bałtyku. 1568 jednostek stanowiły łodzie 

z przedziału 0–5,9 m, 1562 – z przedziału 6–11,9 m; rozkład liczbowy wynosi idealnie po 

50%. Przez ostatnie lata liczba łodzi nie zmieniała się zasadniczo; w obu grupach średnia 

wieloletnia wynosiła po około 1600 jednostek. 

Brakuje danych dotyczących dynamiki zmian floty przybrzeżnej na Litwie i Łotwie. 

W Niemczech w roku 2011 było zarejestrowanych 1260 jednostek łodziowego rybołóws-

twa przybrzeżnego. Niemcy zajmowały 3 miejsce pod względem liczby łodzi, 648 (51%) było 

w klasie 0–5,9 m, a 612 (49%) – w klasie 6–11,9 m. W obu klasach notowana jest tendencja 

malejąca. 

W Polsce w 2013 roku zarejestrowane były 643 łodzie rybołówstwa przybrzeżnego; 104 

(16%) należały do klasy 0–5,9 m, 539 (84%) – do klasy 6–11,9 m. W latach 2004–2013 

liczba łodzi w klasie 0–5,9 m podwoiła się z 48 do 104; w klasie 6–11,9 m uległa zmniej-

szeniu o 20%, czyli z 756 do 539 sztuk. 

W Szwecji w 2012 roku w rejestrze statków rybackich było 1188 łodzi; łodzi w przedziale 

0–5,9 m było 211 (18%), a w przedziale 6–11,9 m – 977 (82%). Liczba łodzi się zmniejsza. 

Spośród zaprezentowanych wyżej państw najmniejsze łodzie z przedziału 0–5,9 m 

w Niemczech i Finlandii stanowiły po około 50% floty łodziowego rybołówstwa przybrzeż-

nego. W Polsce stanowiły one tylko 16% floty przybrzeżnej, a w Szwecji 18%. Dwukrotny 

wzrost liczby łodzi w klasie 0–5,9 m, odnotowany w Polsce w latach 2004–2013, pozwala 

z optymizmem patrzeć na rozwój rybołówstwa przybrzeżnego o charakterze rodzinnym. 

 

 

8.4. Nakład połowowy 

 

Istnienie flot, których liczebność nie jest dostosowana do wielkości eksploatowanych przez 

nie zasobów, stanowi istotny czynnik kształtujący historycznie nadmierne eksploatowanie 

zasobów. Stąd biorą się dążenia do zmniejszenia intensywności eksploatacji zasobów poprzez 

ograniczanie nakładu połowowego i zdolności połowowej. 

Nakład połowowy wyznacza iloczyn zdolności i działalności danego statku rybackiego, 

a w przypadku grupy statków rybackich jest to suma nakładu połowowego wszystkich 

statków w tej grupie (Rozporządzenie nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.). 

Zdolność połowowa oznacza pojemność statku wyrażoną w GT (pojemność brutto) i jego 

moc wyrażoną w kW (kilowatach), co określono w punkcie 24 powyższego rozporządzenia. 

Zarządzanie zdolnością połowową flot polega na jej zharmonizowaniu z uprawnieniami do 

połowów. W corocznych raportach z zarządzania zdolnością połowową podawane są pułapy, 

wyrażone w GT i KW, dla poszczególnych segmentów floty poławiających konkretne stada 

ryb. Przekroczenie tych pułapów wymaga określonych działań dostosowawczych we flocie ze 
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strony danego państwa. Za przekroczenie pułapów przewidziane są sankcje w postaci wstrzy-

mania (zawieszenia lub przerwania) finansowania ze środków unijnych. Nadrzędnym przesła-

niem takiej polityki jest zahamowanie wzrostu zdolności połowowej we flotach rybackich 

państw UE. 

Wielkość nakładu połowowego zależy od zdolności połowowej floty i czasu, jaki flota 

spędza w morzu, a szczególnie od dni połowowych. Powinien być on zharmonizowany 

z limitami całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC), przydzielanymi poszczególnym pańs-

twom w formie kwot połowowych oraz powinien być powiązany ze stanem eksploatowanych 

zasobów. Ograniczenia nakładu połowowego zwykle wynikają z wieloletnich planów zarzą-

dzania zasobami. Mogą mieć charakter regionalny, mogą dotyczyć określonych segmentów 

floty i/ lub obszarów. Utrzymujące się przez długi okres niewielkie wykorzystanie (zmniej-

szająca się liczba dni połowowych) floty w danym segmencie lub niska opłacalność jej 

eksploatacji wskazują na nadmiar zdolności połowowej i świadczą o tym, że dany segment 

nie pozostaje w równowadze względem zasobów. Niska rentowność nie zawsze musi mieć 

związek z zakłóceniem równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi zasobami, 

może być także związana z innymi czynnikami (np. z niską ceną sprzedaży ryb, z wysokimi 

kosztami produkcji, preferencjami konsumentów, małym popytem, ze wzrostem cen paliwa, 

z dużym przywozem lub efektem substytucyjnym). Może jednak oznaczać potrzebę zmniej-

szenia nakładu połowowego poprzez zmniejszenie zdolności połowowej (kasację lub czasowe 

wycofanie statków rybackich). Jako wyznacznik aktywności statku rybackiego przyjęto przy-

najmniej jeden dzień połowowy zaraportowany przez armatora statku w trakcie roku; 

w przeciwnym wypadku zalicza się dany statek do grupy statków nieaktywnych. Zmniej-

szenie nakładu połowowego można osiągnąć też poprzez zmniejszenie intensywności eksplo-

atacji zasobów, ograniczając liczbę dni w morzu i dni połowowych. 

Przy ocenie poziomu równowagi pomiędzy stanem zasobów a nakładem połowowym 

wykorzystywane są trzy grupy wskaźników: 

– biowskaźniki, które służą ocenie poziomu przełowienia stad i ocenie wysokości ryzyka 

biologicznego (wskaźnik zrównoważonego odłowu i wskaźnik zagrożonych stad); 

– wskaźniki ekonomiczne, które służą ocenie ekonomicznej w perspektywie długotermino-

wej i krótkoterminowej (wskaźnik zwrotu z inwestycji i wskaźnik wyrażony stosunkiem 

dochodu bieżącego do dochodu stanowiącego próg rentowności); 

– wskaźniki wykorzystania floty, które określają intensywność wykorzystania statków 

w segmencie floty (wskaźnik przedstawiający odsetek statków nieaktywnych i wskaźnik 

poziomu aktywności statków. Wskaźniki te obliczano na podstawie danych gromadzonych 

dla poszczególnych długości statku. Informacje na temat narzędzi i rybołówstwa połowów 

ukierunkowanych (segmentów statków) są niedostępne (Komunikat Komisji /COM/2014/ 

0545). 

W normalnych warunkach liczba statków nieaktywnych nie powinna przekraczać 10% 

(istotne naprawy, remonty, przebudowy i oczekiwanie na sprzedaż lub przeniesienie poza 

granice UE). Gdy 20% statków jest nieaktywna lub gdy odsetek dni połowowych jest 

mniejszy niż 70% poziomu przyjmowanego za średni dla porównywalnych statków, można 

mówić o braku równowagi pomiędzy nakładem połowowym a zasobami. Wyjątkowym wy-

tłumaczeniem tych niekorzystnych wskaźników mogą być: niespodziewane zdarzenia klima-
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tyczne, zdarzenia spowodowane przez człowieka lub stan zagrożenia przewidziany we 

wspólnej polityce rybołówstwa (Komunikat Komisji /COM/2014/0545, finał, punkt 7). Udział 

statków nieaktywnych we flocie państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku przedstawia 

tab. 27. 

Tylko w Estonii i w Polsce liczba statków nieaktywnych mieściła się w normie, czyli 

wynosiła poniżej 10%. W pozostałych państwach został przekroczony próg 20%, co oznacza 

poważne niezrównoważenie nakładu połowowego w stosunku do zasobów. Najgorsza sytua-

cja była w Finlandii, w której odsetek nieaktywnych statków rybackich stanowił 43,9% floty. 

Pojemność nieaktywnych statków w Finlandii stanowiła 36% ogółu floty, a moc statków 

nieaktywnych – 20,1% mocy całej floty. Porównanie powyższych wielkości pozwala na 

przypuszczenie, że w Finlandii większość statków nieaktywnych to jednostki o mniejszej, niż 

przeciętna, pojemności i bardzo słabych (dwukrotnie słabszych niż przeciętne) silnikach. 

Logika wskazuje, że muszą one należeć do osób posiadających kilka jednostek, gdyż 

w rybołówstwie rodzinnym opierającym się na jednym statku nie można pozwolić sobie na 

utrzymywanie statku nieaktywnego. 

Niewiele lepiej było na Litwie, gdzie 32,2% stanowiły statki nieaktywne. W Niemczech 

było ich 26,2%, w Danii – 26,5%, a w Szwecji – 22,8%. Poza Estonią i Polską wszystkie 

pozostałe państwa basenu Morza Bałtyckiego miały większy procentowy udział nieaktyw-

nych statków rybackich, niż wynosiła średnia w Unii Europejskiej. Pod względem tonażu 

nieaktywnych statków rybackich tylko Finlandia i Szwecja miały udział procentowy większy 

niż średnia unijna. Pod względem mocy silników nieaktywnych statków tylko Finlandia 

przekraczała średnią w UE. 

Zwraca uwagę niski procent liczby, pojemności i mocy udziału nieaktywnych statków 

rybackich w państwach nowej UE. Świadczy to o skuteczności programów redukcji floty po 

rozszerzeniu UE w 2004 roku. Programy te, dzięki funduszom celowym na złomowanie 

jednostek, sprzyjały wycofywaniu z floty nadmiernego nakładu połowowego, z czego rybacy 

chętnie korzystali wbrew obawom niektórych polityków, że może zabraknąć statków do 

połowu ryb. Nieaktywne statki rybackie państw basenu Morza Bałtyckiego stanowiły 15,4% 

liczby nieaktywnych statków w UE, 16,8% tonażu i 26,3% mocy silników. 

Nasuwa się tylko jedno wytłumaczenie utrzymywania dużej liczby statków nieaktywnych. 

Jeśli np. liczba statków w Finlandii czy Danii jest zbliżona do liczby zatrudnionych, a wia-

domo, że obsługa statku rybackiego wymaga więcej niż jednej osoby, to statki nieaktywne 

były dawcami zbywalnych koncesji połowowych (TFC – Transferable Fishing Concessions). 

Wypływa z tego wniosek, że właściciele więcej niż jednego statku dokonywali połowów 

jednym statkiem, tymczasem pozostałe, nieaktywne, stały w porcie. Utrzymanie statku niea-

ktywnego pociągało za sobą konieczność ponoszenia określonych kosztów stałych, a w tym 

czasie nie przynosił on żadnych przychodów. Statki nieaktywne stanowiły niewykorzystaną 

zdolność połowową i w związku z tym pogarszały ogólne wskaźniki efektywności technicz-

nej i wykorzystania zdolności połowowej, w odniesieniu do całej floty. W tym kontekście 

utrzymywanie statków nieaktywnych, na poziomie przekraczającym 10% wielkości floty, 

było i nadal jest dowodem ułomności obowiązującego systemu zarządzania rybołówstwem. 

 



 

 

 

Tabela 27. Udział statków rybackich nieaktywnych we flocie państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku 

Państwo 
Statki nieaktywne 

Statki nieaktywne 

(% floty)  

Statki nieaktywne 

(% floty UE) 
Statki aktywne  

Suma statków aktywnych 

i nieaktywnych 

liczba GT kW liczba GT kW liczba GT kW liczba GT kW liczba GT kW 

Dania 518 1608 13 242 26,5 6,3 2,4 2,9 1,1 1,6 1956 68 200 211 000 2474 69 808 224 242 

Estonia 1 11 74 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1514 6000 32 100 1515 6011 32 174 

Finlandia 1380 3651 61 757 43,9 36,0 20,1 7,7 2,6 7,3 3144 16 800 173 000 3989 20 451 234 757 

Litwa 46 2466 4207 32,2 8,3 5,0 0,3 1,7 0,5 143 49 200 50 700 189 51 666 54 907 

Łotwa 87 99 529 23,8 2,7 1,4 0,5 0,1 0,1 365 7000 19 800 452 7099 20 329 

Niemcy 397 1609 9228 26,2 6,8 2,8 2,2 1,1 1,1 1508 30 700 110 700 1905 32 309 119 928 

Polska 42 344 2097 5,0 2,6 1,0 0,2 0,2 0,2 838 33 900 81 400 880 34 244 83 497 

Szwecja 288 2084 19 550 22,8 11,9 7,2 1,6 1,5 2,3 1266 29 000 163 900 1554 31 084 183 450 

P.b.s. UE 2583 8952 103 777 24,7 5,8 13,6 2,6 0,5 1,4 7874 144 700 658 600 10 457 153 652 762 377 

P.b.n. UE 176 2920 6907 5,8 2,9 3,6 0,2 0,2 0,1 2860 96 100 184 000 3036 99 020 190 907 

P.b. 

ogółem 2759 23 744 221 368 20,4 9,0 20,8 2,8 1,4 3,1 10 734 240 800 842 600 13 493 264 544 1 063 968 

UE  17 861 141 560 840 457 . . . 21,9 8,6 13,1 81 503 1 537 000 6 409 000 99 364 1 678 560 7 249 457 

P.b./UE % 15,4 16,8 26,3 . . . 12,8 16,3 23,7 13,2 15,7 13,1 13,6 15,8 14,7 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic... (2015, 2016). 
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Dni w morzu zostały zdefiniowane, zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządza-

nia nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowanej 

jako dokument nr C(2009) 10121 (2010/93/UE), jako dowolny nieprzerwany okres 24 godzin 

(lub jego część), w którym statek znajduje się na danym obszarze oraz poza portem. Dni 

połowowe to liczba dni w okresie rozliczeniowym (w miesiącu, w roku), w trakcie których 

została przeprowadzona chociaż jedna operacja połowowa. Dni w morzu to liczba dni, 

w trakcie których statek rybacki przebywa poza portem w związku z połowami ryb; obejmują 

one dni połowowe oraz pozostałe, związane z koniecznością dopłynięcia na łowisko i z po-

szukiwaniem ryby. Z powyższych definicji wynika, że liczba dni połowowych może być 

mniejsza lub równa liczbie dni w morzu (2010/93/: Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2016). 

Statystyki przedstawiające dni w morzu i dni połowowe floty państw basenu Morza 

Bałtyckiego w latach 2008–2014 uwzględniają tab. 28 i 29. 

W 2014 roku flota rybacka Unii Europejskiej spędziła w morzu 3105 tys. dni, w których 

2862 stanowiły dni połowowe. Stosunek dni połowowych do dni w morzu wyniósł 92,2%. 

W 2014 roku na pięć państw posiadających największe floty rybackie (Włochy, Hiszpania, 

Francja, Wielka Brytania i Portugalia) przypadało 79% dni połowowych UE, 63% dni w mo-

rzu – na flotę przybrzeżną (powyższe statystyki nie obejmują Grecji, która od lat ma prob-

lemy z rzetelnymi statystykami). 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku flota rybacka spędziła w morzu 

676,5 tys. dni, w których 538,9 tys. stanowiły dni połowowe. Wykorzystanie dni w morzu na 

cele połowowe wyniosło 80%. Stosunek wykorzystania dni w morzu na połowy w 2014 roku 

prawdopodobnie był zbliżony do 100%, gdyż statystyki nie podały dni połowowych Estonii. 

Bałtyk jest na tyle małym morzem, że w zasadzie na każde łowisko można dopłynąć 

w krótkim czasie. 

W Danii w 2014 roku flota przybrzeżna przebywała 42,5 tys. dni w morzu (42,4 tys. dni 

połowowych, czyli prawie 100% dni w morzu). Udział floty przybrzeżnej wynosił 40% 

w przypadku dni w morzu i 41% w przypadku dni połowowych; reszta dotyczyła floty 

morskiej. Flota morska przebywała przez 61,2 tys. dni w morzu i 56,8 tys. dni połowowych, 

(co stanowiło 93% dni w morzu). 

W Estonii w 2014 roku flota przybrzeżna przebywała w morzu przez 147,7 tys. dni poło-

wowych, co stanowiło 97% wykorzystania całej floty; pozostałe 3% (czyli 3,4 tys. dni 

w morzu) dotyczyło floty morskiej. 

W Finlandii w 2014 roku aktywność w morzu floty przybrzeżnej to 120 tys. dni, 115,5 dni 

połowowych, co stanowi 96% dni w morzu i dni połowowych całej fińskiej floty rybackiej. 

Dni w morzu i dni połowowe floty morskiej wyniosły 6 tys., co stanowiło pozostałe 4%. 

Na Litwie w 2014 roku flota przybrzeżna przebywała 6,3 tys. dni w morzu, z czego 6 tys. 

dni przeznaczono na połowy. Oznacza to wykorzystanie przez flotę przybrzeżną 58% dni 

w morzu i 64% dni połowowych całej floty. Flota morska Litwy przebywała 2,8 tys. dni 

w morzu, w tym było 1,9 tys. dni połowowych, co stanowiło 29% i 22% wykorzystania całej 

floty. Flota dalekomorska to 900 dni w morzu i 800 dni połowowych, co stanowiło odpowied-

nio 13,8% i 13,7% dni w morzu i dni połowowych realizowanych przez całą flotę. 
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Na Łotwie w 2014 roku flota przybrzeżna spędziła 12,6 tys. dni w morzu, z czego 10,8 tys. 

przypadło na dni połowowe, co stanowiło odpowiednio 59% i 66% wykorzystania całej floty. 

Na rybołówstwo morskie przypadło 7 tys. dni w morzu i 7 tys. dni połowowych, co stanowiło 

odpowiednio 41% i 44%. 

W Niemczech w 2014 roku nakład połowowy w rybołówstwie przybrzeżnym to odpowied-

nio 69,6 tys. dni w morzu (62%), 74,3 tys. dni połowowych (64%) – Scientific, Technical and 

Economic… (2015). W przypadku rybołówstwa morskiego dni w morzu było 40,2 tys. (38%), 

dni połowowych – 39,4 tys. (36%). 

 
Tabela 28. Nakład połowowy w latach 2008–2014, według typu aktywności połowowej (dni w morzu, 

w tys.) 

Państwo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008–

2014 

średnia 

Procent 

floty 

2008/2014 

(%) Rybołówstwo przybrzeżne 

Dania 58,1 53,5 49,3 50,6 47,9 45,6 42,5 49,6 40,0     73,15 

Estonia 108,9 117,3 103,2 93,0 91,1 134,7 147,7 113,7 97,0     135,63 

Finlandia 124,0 138,0 145,1 142,8 131,6 131,8 120,0 133,3 96,0     96,77 

Litwa 4,7 4,9 4,8 4,3 5,6 5,7 6,0 5,1 58,0     127,66 

Łotwa 30,4 37,3 34,2 10,8 10,9 11,4 12,6 21,1 59,0     41,45 

Niemcy 88,6 79,1 70,4 73,3 75,6 66,5 69,6 74,7 62,0     78,56 

Polska 45,6 42,8 39,5 40,0 43,5 48,1 51,2 44,4 67,0     112,28 

Szwecja 66,5 63,4 56,2 53,6 49,3 48,0 50,2 55,3 62,0     75,49 

P.b.s. UE 337,2 334,0 321,0 320,3 304,4 291,9 282,3 313,0 69,0     83,72 

P.b.n. UE 189,6 202,3 181,7 148,1 151,1 199,9 217,5 184,3 64,0     114,72 

P.b. 

ogółem 526,8 536,3 502,7 468,4 455,5 491,8 499,8 497,3 68,0     94,87 

UE  2091,5 2210,6 2326,2 2761,1 2766,0 2675,5 1970,0 2400,1 55,0     94,19 

Rybołówstwo morskie 

Dania 73,0 74,0 70,1 65,3 66,5 69,7 61,2 68,5 60,0     83,84 

Estonia 7,3 6,1 5,2 4,7 4,2 3,3 3,4 4,9 3,0     46,58 

Finlandia 5,6 5,0 4,6 5,4 6,0 6,1 6,0 5,5 4,0     107,14 

Litwa 1,9 1,8 2,5 2,7 3,0 2,8 2,3 2,4 29,0     121,05 

Łotwa 13,8 10,7 9,4 8,8 8,6 8,0 7.3 9,9 41,0     . 

Niemcy 49,6 48,8 44,6 35,9 42,7 40,6 40,2 43,2 38,0     81,05 

Polska 20,3 18,4 17,8 17,9 23,3 22,7 22,8 20,5 32,0     112,32 

Szwecja 36,3 33,2 28,9 30,1 29,6 29,6 27,3 30,7 38,0     75,21 

P.b.s. UE 164,5 161,0 148,2 136,7 144,8 146,0 134,0 147,9 31,0     81,46 

P.b.n. UE 43,3 37,0 34,9 34,1 39,1 36,8 44,3 37,7 34,0     102,31 

P.b. 

ogółem 207,8 198,0 183,1 170,8 183,9 182,8 178,3 185,5 32,0     85,80 

UE  1304,6 1311,0 1534,5 2140,7 2209,3 2121,4 1128,1 1678,5 44,0     86,47 

Rybołówstwo dalekomorskie 

Dania . . . . . . . .  .  . 

Estonia . . . . . . . .  .  . 

Finlandia . . . . . . . .  .  . 

Litwa 3,2 3,0 1,7 3,0 2,4 1,4 0,9 2,2 14,0     28,13 

Łotwa . . . . . . . .  .  . 

Niemcy . . . . . . . .  .  . 

Polska 0,5 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 1,0 1,0     120,00 

Szwecja . . . . . . . .  .  . 

P.b.s. UE . . . . . . . .  .  . 

P.b.n. UE 3,7 3,9 2,6 3,7 2,9 1,9 1,5 2,9 3,0     40,54 

P.b. 

ogółem 3,7 3,9 2,6 3,7 2,9 1,9 1,5 2,9 0,1     40,54 

UE  19,2 16,8 20,7 93,6 84,3 74,6 8,2 2,9 2,0     42,71 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 



 
144 

Statki polskiego rybołówstwa przybrzeżnego w 2014 roku przebywały w morzu 51,2 tys. 

dni (67%), z których 50,5 tys. przeznaczyły na połowy (69,3%). Statki rybołówstwa morskie-

go przebywały w morzu 22,8 tys. dni (32%), z czego na połów przeznaczyły 20,3 tys. dni 

(30%). Statki rybołówstwa dalekomorskiego w morzu przebywały 600 dni (0,7%), na połowy 

przeznaczając 500 dni (0,7%). 

 
Tabela 29. Nakład połowowy w latach 2008–2014, według typu aktywności połowowej (dni 

połowowe, w tys.) 

Państwo 

Rybołówstwo przybrzeżne  2008–

2014 

średnia 

Procent 

floty 

2014/ 

2008 

(%) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 55,8 53,0 48,8 50,3 47,6 45,3 42,4 49,0 41,0 76,0 

Estonia . . . . . . . . . . 

Finlandia 123,9 137,8 144,8 142,5 131,2 131,5 115,5 132,5 96,0 93,2 

Litwa 4,5 4,8 4,6 4,2 5,6 5,6 6,3 5,1 55,0 140,0 

Łotwa 23,7 28,6 27,0 9,4 9,4 9,7 10,8 16,9 66,0 45,6 

Niemcy 93,6 84,4 69,6 78,1 81,3 71,3 74,3 78,9 64,0 79,4 

Polska 45,0 42,4 38,7 39,5 42,6 47,4 50,5 43,7 69,3 112,2 

Szwecja 66,5 63,4 56,2 53,6 49,3 48,0 50,2 55,3 62,0 75,5 

P.b.s. UE 339,8 338,6 319,4 324,5 309,4 296,1 240,0 309,7 70,0 70,6 

P.b.n. UE 73,2 75,8 70,3 53,1 57,6 62,7 67,6 65,8 55,1 92,3 

P.b. ogółem 413,0 414,4 389,7 377,6 367,0 358,8 307,6 375,4 68,7 74,5 

UE  1988,2 2123,7 2229,0 2667,9 2674,1 2657,2 1813,5 2307,7 66,4 91,2 

Rybołówstwo morskie 

Dania 66,7 67,6 63,7 58,2 60,6 64,4 56,8 62,6 59,0 85,2 

Estonia 6,9 5,6 4,8 4,2 4,1 3,2 3,2 4,6 . 46,4 

Finlandia 4,8 4,6 4,1 4,8 5,5 5,5 6,0 5,0 4,0 125,0 

Litwa 1,5 1,5 1,6 2,3 2,0 1,9 1,4 1,7 22,0 93,3 

Łotwa 12,2 9,6 8,5 8,1 8,0 7,5 7,0 8,7 44,0 57,4 

Niemcy 49,1 48,4 43,0 34,5 42,1 40,0 39,4 42,4 36,0 80,2 

Polska 17,3 16,8 16,3 16,7 21,1 20,3 20,3 18,4 30,0 117,3 

Szwecja 36,3 33,2 28,9 30,1 29,6 29,6 27,3 30,7 38,0 75,2 

P.b.s. UE 156,9 153,8 139,7 127,6 137,8 139,5 129,5 140,7 30,0 82,5 

P.b.n. UE 37,9 33,5 31,2 31,3 35,2 32,9 31,9 33,4 33,0 84,2 

P.b. ogółem 194,8 187,3 170,9 158,9 173,0 172,4 161,4 174,1 31,0 82,9 

UE 1183,7 1208,8 1401,4 1971,3 2027,0 1948,9 1041,1 1540,3 42,0 88,0 

Rybołówstwo dalekomorskie 

Dania . . . . . . . . . . 

Estonia . . . . . . . . . . 

Finlandia . . . . . . . . . . 

Litwa 1,7 1,7 1,3 1,6 1,2 1,2 0,8 1,4 13,7 47,1 

Łotwa . . . . . . . . . . 

Niemcy . . . . . . . . . . 

Polska 0,3 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 7,0 166,7 

Szwecja . . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 2,0 2,4 1,8 2,3 1,6 1,7 1,3 1,9 1,9 65,0 

P.b. ogółem 2,0 2,4 1,8 2,3 1,6 1,7 1,3 1,9 0,3 65,0 

UE  11,2 10,2 14,4 78,0 71,8 65,1 7,1 36,8 1,4 63,4 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 

W Szwecji w 2014 roku statystyki wykazały w rybołówstwie przybrzeżnym 50,2 tys. dni 

w morzu (62%) i 50,2 tys. dni połowowych (62%); w rybołówstwie morskim odpowiednio – 

27,3 tys. dni (38%) i 27,3 tys. dni (38%). 



 

 

 

Tabela 30. Charakterystyka nakładu połowowego według typu aktywności połowowej w 2013 roku 

Państwo 

Rybołówstwo przybrzeżne Rybołówstwo morskie Rybołówstwo ogółem 

dni w 

morzu 

(tys.) 

dni w 

morzu 

Bałtyk 

(tys.) 

dni 

połowo-

we (tys.) 

zużycie 

paliwa 

na tonę 

wyłado-

wanej 

ryby 

(l/t) 

dni w 

morzu 

(tys.) 

dni w 

morzu 

Bałtyk 

(tys.) 

dni 

połowo-

we (tys.) 

zużycie 

paliwa na 

tonę 

wyładowa-

nej ryby 

(l/t) 

dni w 

morzu 

(tys.) 

dni w 

morzu 

Bałtyk 

(tys.) 

dni 

połowo-

we (tys.) 

zużycie 

paliwa  

(mln l) 

zużycie 

paliwa na 

tonę 

wyładowa-

nej ryby 

(l/t) 

Dania 45,6 25,1 45,6 269,0 69,7 11,2 64,4 144,0 115,3 36,4 115,3 91,5 138,0 

Estonia 134,7 . . . 3,3 3,3 3,2 49,0 138,0 3,3 3,3 2,2 40,4 

Finlandia 131,8 132,9 131,8 88,0 6,1 5,6 5,5 121,0 137,9 138,4 137,3 16,2 117,0 

Litwa 5,7 5,7 5,6 199,0 2,8 2,8 1,9 192,0 9,9 8,5 8,7 36,5 409,0 

Łotwa 11,4 11,3 9,7 5,4 8,0 8,0 7,5 91,9 19,4 19,4 17,2 5,3 87,0 

Niemcy 66,5 65,7 71,3 132,0 40,6 46,1 40,0 507,2 107,1 71,8 111,3 37,2 170,0 

Polska 48,1 48,1 47,4 157,0 22,7 22,4 20,3 143,0 71,3 70,3 68,2 19,3 99,0 

Szwecja 48,0 28,9 48,0 853,0 29,6 10,4 29,6 258,0 77,6 39,3 77,6 48,5 273,0 

P.b.s. UE 291,9 252,6 296,7 335,5 146,0 73,3 139,5 257,6 437,9 285,9 441,5 193,4 174,5 

P.b.n. UE 199,9 65,1 62,7 120,5 36,8 36,4 32,9 119,0 238,6 101,5 97,4 63,3 157,4 

P.b. 

ogółem 491,8 317,7 358,8 243,3 182,8 109,7 172,4 188,3 676,5 387,4 538,9 256,7 166,7 

EU  2675,5 317,7 2657,2 243 2 121,4 109,7 1948,9 . 4871,5 387 4661,2 . . 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 

 

 



 

 

 

 
Tabela 31. Koszty ogółem w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 r.) 
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Dania 71,3 3,6 35,8 10,7 56,4 3,9 39,5 6,5 30,9 2,9 20,4 3,4 88,2 12,1 5,95 5,1 348,5 

Estonia 4,4 0,2 1,0 0,3 1,9 0,1 1,4 0,2 1,3 0,1 0,7 0,1 1,9 0,3 0,41 0,4 13,0 

Finlandia 4,9 0,3 3,4 1,0 10,7 0,7 4,7 0,8 3,1 0,3 5,2 0,9 15,4 2,1 0,11 0,1 47,5 

Litwa 9,3 0.5 0,0 0,0 28,6 2,0 14,2 2,3 29,2 2,8 13,9 2,3 4,7 0,6 2,34 2,0 102,2 

Łotwa 3,1 0.2 0,0 0,0 3,4 0,2 1,0 0,2 3,4 0,3 5,2 0,9 1,6 0,2 0,16 0,1 17,9 

Niemcy 37,5 1,9 9,7 2,9 23,2 1,6 15,1 2,5 10,7 1,0 14,6 2,4 17,0 2,3 0,28 0,2 128,1 

Polska 10,7 0,5 4,9 1,5 11,1 0,8 4,6 0,7 3,9 0,4 6,8 1,1 3,6 0,5 3,78 3,3 49,4 

Szwecja 17,3 0,9 15,2 4,6 24,5 1,7 16,5 2,7 8,8 0,8 8,4 1,4 20,4 2,8 1,71 1,5 112,8 

P.b.s. UE 131,0 6,7 64,1 19,2 114,8 7,9 75,8 12,5 53,5 5,0 48,6 8,1 141,0 19,3 8,05 6,9 636,9 

P.b.n. UE 27,5 1,4 5,9 1,8 45,0 3,1 21,2 3,4 37,8 3,6 26,6 4,4 11,8 1,6 4,49 3,9 182,5 

P.b. 

ogółem 158,5 7,4 70,0 21,0 159,8 11,0 97,0 15,9 91,3 8,6 75,2 12,5 152,8 20,9 14,74 12,7 819,3 

UE  1958,0 100,0    334,0    100,0    1 140,0 100 611,1    100 1061,0 100,0    607,0    100,0    729,1    100,0    115,90 100,0    6740,2 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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Analizując nakład połowowy (w dniach wmorzu i w dniach połowowych) według typów 

aktywności, daje się zauważyć, że wyższy poziom aktywności charakteryzował rybołówstwo 

przybrzeżne (tab. 30). Najaktywniejsze były floty rybołówstwa przybrzeżnego Estonii, Fin-

landii i Polski, które odnotowały największe udziały procentowe dni w morzu, wynoszące 

w przypadku pierwszych dwóch państw prawie 100%, a także floty Finlandii i Estonii, które 

zdecydowanie najdłużej przebywały w morzu i zaliczyły najwięcej dni połowowych. 

W rybołówstwie morskim dominowały: Dania, Niemcy i Szwecja – państwa mające 

możliwość połowu na Bałtyku i Morzu Północnym; stąd większa aktywność połowowa floty 

dysponującej większymi statkami. Tylko Litwa i Polska wykazują niewielką liczbę dni 

w morzu i dni połowowych poza Bałtykiem, wykorzystując posiadaną flotę dalekomorską. 

W 2013 roku floty rybackie państw basenu Morza Bałtyckiego odnotowały 676,5 tys. dni 

w morzu, z których na Bałtyk przypadało 387,4 tys. (57%), co przedstawia tab. 31. Udział dni 

w morzu floty państw basenu Morza Bałtyckiego, w stosunku do dni w morzu statków nale-

żących do UE, wynosił 13,9%, natomiast udział flot poławiających na Bałtyku, w stosunku do 

floty UE wynosił, 8,5%. Na flotę przybrzeżną starej UE przypadło 59,3% dni połowowych 

realizowanych na Bałtyku; pozostałych 40,7% przypadło na flotę przybrzeżną nowej UE. 

W rybołówstwie morskim dysproporcja ta jest jeszcze większa, bo liczby te wynoszą 

odpowiednio 80% (stara Unia) – 20% (nowa Unia), głównie za sprawą Danii, Niemiec 

i Szwecji, posiadających alternatywne możliwości połowu na obu morzach. 

 

 

8.5. Narzędzia połowu 

 

Ryby są poławiane przy wykorzystaniu czynnych narzędzi połowu (takich jak: włoki, tuki, 

niewody, wędy i okrężnice) oraz biernych narzędzi połowu (takich jak: sieci skrzelowe, 

pułapki, zestawy haczykowe, pompy rybne i niewody duńskie). W niektórych państwach 

w basenie Bałtyku trałowanie w strefie przybrzeżnej jest zabronione. Dominującymi na Bałty-

ku narzędziami połowu są włoki denne i pelagiczne oraz sieci skrzelowe. Włoki pelagiczne 

dominują w połowach szprota i śledzia. W połowach śledzia w mniejszym stopniu stosuje się 

narzędzia pułapkowe: sieci skrzelowe i sieci stawne na obszarach przybrzeżnych, a także 

włoki denne. Podstawowym narzędziem do połowu dorsza są włoki denne, chociaż 

w zależności od warunków wykorzystywane są także włoki pelagiczne i sieci skrzelowe. Od 

końca lat 90. ub.w. w połowach dorsza następuje wzrost użycia sieci skrzelowych, co jest 

spowodowane zmianami struktury wiekowej i wielkościowej zachodzącymi w zasobach tego 

gatunku ryb. Uniwersalnym narzędziem połowu są stosowane często przez Duńczyków nie-

wody. W połowach łososia stosowane są zwykle zestawy haczykowe. Na Bałtyku obowiązuje 

zakaz stosowania pławnic. Jest on według rybaków dyskusyjny, gdyż na niektórych rach jego 

stosowanie nie zagraża środowisku. Dotyczy to w szczególności rybołówstwa przybrzeżnego, 

w którym najczęściej stosuje się sieci stawne: nety, mance, narzędzia haczykowe oraz sieci 

pułapkowe. 
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9. EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA 

BAŁTYCKIEGO 

9.1. Koszty 

 

W rybołówstwie występują dwie grupy kosztów – koszty zarządzania rybołówstwem oraz 

koszty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem rybołówstwa. 

Koszty zarządzania rybołówstwem są związane z:  

– badaniami w rybołówstwie, 

– przygotowywaniem i wdrażaniem zasad zarządzania rybołówstwem, 

– egzekwowaniem przestrzegania tych zasad. 

W Islandii i Norwegii koszty badań w rybołówstwie to około 34% kosztów zarządzania 

rybołówstwem; koszty przygotowywania i wdrażania zasad zarządzania rybołówstwem to 

około 7% kosztów zarządzania rybołówstwem, a egzekwowanie przestrzegania tych zasad to 

aż 59% kosztów zarządzania rybołówstwem (Arnason 2001). Koszty badań zwykle generują 

jednostki badawcze; badania są prowadzone w celu dostarczenia informacji dla ośrodków 

decyzyjnych. Koszty związane z przygotowywaniem i wdrażaniem zasad zarządzania rybo-

łówstwem są ponoszone przez właściwe ministerstwa i powiązane z nimi agendy. Koszty 

egzekwowania prawa w rybołówstwie stanowią największą część kosztów zarządzania rybo-

łówstwem, ponieważ związane są z kontrolą i nadzorem w sektorze rybołówstwa na każdym 

etapie, w którym przebywa złowiona ryba – zarówno na morzu, jak i na lądzie. Kontrolą 

i nadzorem przestrzegania prawa w rybołówstwie zajmują się wyspecjalizowane inspekcje 

rybackie. Dużą część tych kosztów stanowią koszty wykorzystywania środków technicznych 

– statków i samolotów. Koszty zarządzania rybołówstwem są ponoszone przez państwo. 

Koszty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem rybołówstwa ponoszą rybacy. Obejmu-

ją one dwie grupy: 

– koszty operacyjne, 

– koszty kapitałowe (Scientific, Technical and Economic… 2015). 

Koszty operacyjne to: wynagrodzenia załogi, niepłatna praca, koszty paliw i energii, inne 

koszty zmienne, koszty napraw i inne koszty stałe. Koszty kapitałowe to amortyzacja i koszty 

alternatywne, przychody z tytułu leasingu praw połowowych oraz subsydia wyłączone są 

z poniższych rozważań. W Unii Europejskiej w 2014 roku koszty ogółem w rybołówstwie 

morskim wyniosły 6,740 mld EUR, co przedstawia tab. 31 (Scientific, Technical and 

Economic… 2016); po zsumowaniu trzech typów aktywności, w tym samym źródle odnoto-

wano koszty wynoszące 7,23 mld EUR. Największy udział stanowiły koszty operacyjne 

5,895 mld EUR (87,5%). W ich skład wchodziły koszty wynagrodzeń – 1,958 mld EUR 

(29%), koszty paliwa – 1,440 mld EUR (21%), koszty napraw – 0,611 mld EUR (12%) i inne. 

Koszty kapitałowe wyniosły 0,845 mld EUR (12,5%). 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku koszty ogółem funkcjonowania 

rybołówstwa wyniosły 819,3 mln EUR (tab. 31). Koszty operacyjne wyniosły 651,76 mln 

EUR, co stanowiło 80% kosztów ogółem; koszty kapitałowe wyniosły 167,5 mln EUR (20%). 
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Głównym kosztem kapitałowym była amortyzacja wynosząca 152,8 mln EUR (18,7%). 

Wśród kosztów operacyjnych ogółem najważniejszą pozycję stanowiły koszty paliwa 

(159,8 mln EUR; 19,5%), koszty wynagrodzeń (158,5 mln EUR; 19%) i koszty napraw 

(97 mln EUR; 12%). Suma kosztów ogółem nie harmonizuje z sumami kosztów trzech typów 

aktywności połowowej, które łącznie wyniosły 827,64 mln EUR. Przyczyną jest rozbieżność 

w danych dotyczących Polski. W tabeli 31 koszty ogółem w polskim rybołówstwie w 2014 

roku wynoszą 49,4 mln EUR, a po zsumowaniu trzech typów aktywności – 56,89 mln EUR. 

Największy udział w kosztach ogółem mają: Dania – 348,5 mln EUR (42,5%), Niemcy – 

128,1 mln EUR (15,6%) i Szwecja – 112,8 mln EUR (13,8%). Są to państwa (w których 

dominuje rybołówstwo morskie) generujące koszty w wysokości 636,86 mln EUR (77% 

kosztów rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego ogółem (tab. 31) i 12,64% kosztów 

morskiego rybołówstwa UE), co przedstawia tab. 33. Koszty w rybołówstwie przybrzeżnym 

i dalekomorskim były w 2014 roku na zbliżonym poziomie – odpowiednio 99,03 mln EUR 

(około 12% kosztów rybołówstwa bałtyckiego i 7,56% kosztów unijnego rybołówstwa przy-

brzeżnego) i 96,72 mln EUR (około 12% kosztów dalekomorskiego rybołówstwa UE). 

Wielkości te przedstawiają tab. 32 i 34. 

W rybołówstwie morskim w grupie kosztów operacyjnych dominują koszty wynagrodzeń 

i paliwa – odpowiednio 141 mln EUR (22,4%) i 126,7 mln EUR (20%). Istotne są też koszty 

napraw wynoszące 72,9 mln EUR (11,5%). Te trzy pozycje kosztów operacyjnych stanowiły 

ponad połowę kosztów rybołówstwa morskiego państw basenu Morza Bałtyckiego. Znacz-

nym kosztem była też amortyzacja, która w 2014 roku wyniosła 130,3 mln EUR (21%). 

W rybołówstwie morskim wynagrodzenia miały największy udział w kosztach Estonii 

(43,9%), Niemiec (30,3%) i Danii (21,6%). Koszty paliwa stanowiły największą część 

kosztów Litwy (31,6%), Finlandii (31,2%) i Polski (28,3%). Amortyzacja miała największy 

udział w kosztach Danii (26,4%), Finlandii (24,8%) i Szwecji (18,9%). 

W rybołówstwie przybrzeżnym państw basenu Morza Bałtyckiego najważniejszą pozycję 

stanowiły koszty nieodpłatnej pracy wynoszące 28,28 mln EUR (28,6%). Wynikało to 

prawdopodobnie z rodzinnego charakteru tej działalności, w której praca członków rodziny 

stanowiła znaczny wkład do przychodów ze sprzedaży ryb i rzadko pojawiała się w oficjal-

nych statystykach. Kolejnymi ważnymi kosztami były: amortyzacja (18,2 mln EUR; 18,4%), 

następnie koszty napraw (11,5 mln EUR; 11,6%) i wynagrodzenia załogi (10,8 mln EUR; 

10,9%). Pozostałe koszty wahały się na poziomie 8–10 mln EUR (9–10%), poza kosztem 

alternatywnym, którego poziom w rybołówstwie przybrzeżnym był znikomy (1,91 mln EUR; 

1,9%). 

W rybołówstwie przybrzeżnym zwraca uwagę dwukrotnie mniejszy, niż w rybołówstwie 

morskim, udział kosztów wynagrodzeń, kosztów paliwa i amortyzacji. Koszt wynagrodzeń 

zawarty był w dużym stopniu w koszcie pracy nieodpłatnej. Natomiast mniejszy udział 

amortyzacji może wynikać z mniej intensywnej eksploatacji jednostek (duża liczba jednostek 

nieaktywnych) albo po prostu z nieuwzględniania przez rybaków amortyzacji jako kosztu. 

Udział kosztów napraw w obu typach aktywności był na zbliżonym poziomie (11,5%). 



 

 

 

Tabela 32. Koszty ogółem w rybołówstwie przybrzeżnym państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 
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Dania 2,6 0,8 10,78 3,3 1,9 1,0 3,7 3,6 4,02 2,43 2,52 3,1 4,3 3,4 0,41 1,7 30,23 

Estonia 0,7 0,2 0,95 0,3 0,6 0,3 1,0 1,0 0,78 0,47 0,10 0,1 0,5 0,4 0,15 0,6 4,78 

Finlandia 0,7 0,2 2,49 0,8 1,4 0,7 1,8 1,8 1,31 0,79 2,02 2,5 8,0 6,3 0,06 0,3 17,78 

Litwa 0,2 0,0 0,01 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,06 0,04 0,06 0,1 0,0 0,0 0,01 0,0 0,54 

Łotwa 0,1 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,19 

Niemcy 1,3 0,4 1,08 0,3 0,8 0,4 1,3 1,3 0,87 0,52 1,88 2,3 1,4 1,1 0,02 0,1 8,65 

Polska 3,9 1,2 3,25 1,0 1,4 0,7 0,7 0,7 1,46 0,88 0,73 0,9 0,3 0,3 0,97 4,0 12,71 

Szwecja 1,3 0,6 9,67 3,0 2,7 1,3 2,9 2,9 1,34 0,81 2,25 2,7 3,7 2,9 0,29 1,2 24,15 

P.b.s. UE 5,9 2,0 24,02 7,4 6,8 3,4 9,7 9,6 7,54 4,55 8,67 10,6 17,4 13,7 0,78 3,3 80,81 

P.b.n. UE 4,9 1,4 4,26 1,3 2,1 1,0 1,8 1,8 2,33 1,41 0,90 1,1 0,8 0,7 1,13 4,6 18,22 

P.b. 

ogółem 10,8 3,4 28,28 8,7 8,9 4,4 11,5 11,4 9,87 5,96 9,57 11,7 18,2 14,4 1,91 7,9 99,03 

UE 321,8    100,0    283,00 100,0    203,8    100 101,5    100 165,50 100,00 82,30 100,0    127,3    100,0    24,00 100,0    1309,20 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 

 

 



 

 

 

Tabela 33. Koszty ogółem w rybołówstwie morskim państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 
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Dania 68,8 4,5 25,02 20,0 54,4 4,9 35,8 7,9 26,91 3,87 17,90 4,1 83,9 14,4 5,54 6,7 318,27 

Estonia 3,7 0,2 0,01 0,0 1,4 0,1 0,5 0,1 0,54 0,08 0,62 0,1 1,4 0,2 0,26 0,3 8,43 

Finlandia 4,2 0,3 0,90 0,7 9,3 0,8 2,9 0,6 1,83 0,26 3,22 0,7 7,4 1,3 0,05 0,1 29,80 

Litwa 1,0 0,1 0,00 0,0 1,6 0,1 0,4 0,1 1,05 0,15 0,69 0,2 0,2 0,0 0,13 0,2 5,07 

Łotwa 3,0 0,2 0,00 0,0 3,4 0,3 1,0 0,2 3,39 0,49 5,22 1,2 1,5 0,3 0,16 0,2 17,67 

Niemcy 36,3 2,4 8,65 6,9 22,4 2,0 14,1 3,1 9,87 1,42 12,69 2,9 15,6 2,7 0,26 0,3 119,87 

Polska 8,4 0,6 2,24 1,8 12,5 1,1 4,7 1,0 3,12 0,45 6,81 1,6 3,6 0,6 2,81 3,4 44,18 

Szwecja 16,0 1,0 5,57 4,5 21,7 2,0 13,5 3,0 7,46 1,07 6,12 1,4 16,7 2,9 1,42 1,7 88,47 

P.b.s. UE 125 8,2 40,14 32,1 107,8 9,7 66,3 14,6 46,07 6,6 39,93 9,1 123,6 21,3 7,27 8,8 556,41 

P.b.n. UE 16 1,1 2,25 1,8 18,9 1,6 6,6 1,4 8,10 1,2 13,34 3,1 6,7 1,1 3,36 4,1 75,35 

P.b. 

ogółem 141 9,3 42,39 33,9 126,7 11,3 72,9 16,0 54,17 7,8 53,27 12,2 130,3 22,4 10,63 12,9 631,76 

UE  1522,8    100,0    125,10 100,0    1106,1    100 450,8    100 694,70 100,00 435,70 100,0    581,1    100,0    82,40 100,0    4998,70 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 34. Koszty ogółem w rybołówstwie dalekomorskim państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 
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Litwa 8,10 4,50 . . 27,00 12,00 13,70 14,60 28,12 10,30 13,10 13,60 4,50 9,40 2,20 24,60 96,72 

Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 8,10 4,50 . . 27,00 12,00 13,70 14,60 28,12 10,30 13,10 13,60 4,50 9,40 2,20 24,60 96,72 

P.b. 

ogółem 8,10 4,50 . . 27,00 12,00 13,70 14,60 28,12 10,30 13,10 13,60 4,50 9,40 2,20 24,60 96,72 

UE 181,00 100,00 0,00 100,00 224,00 100,00 94,00 100,00 274,20 100,00 96,90 100,00 47,60 100,00 9,05 100,00 926,75 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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W rybołówstwie przybrzeżnym udział kosztów wynagrodzeń był największy na Łotwie 

(52,6%), na Litwie (37%) i w Polsce (30,7%) – w najbiedniejszych krajach; być może wyni-

kało to z niższego poziomu mechanizacji prac na pokładzie lub z przerostów zatrudnienia. 

Z kolei udział nieodpłatnej pracy był największy w państwach najbogatszych – w Szwecji 

(40%) i Danii (35,7%); trudno to wytłumaczyć większym zaangażowaniem rodziny w rybo-

łówstwie niż w pozostałych państwach. Może występuje duże zatrudnienie w szarej strefie? 

Powinno to stanowić przedmiot interesujących studiów socjologicznych. Największy udział 

kosztów paliwa notowano na Litwie (18,5%), kosztów napraw – w Estonii (20,9%), na Litwie 

(18,5%) i w Niemczech (15%). Duży udział kosztów amortyzacji w Finlandii (45%), prawie 

trzykrotnie większy niż w Niemczech (16,2%), ma swoje wytłumaczenie w utrzymywaniu 

bardzo dużej floty statków nieaktywnych. 

Wszelkie rozważania na temat kosztów w rybołówstwie mają sens wtedy, gdy koszty te 

zostają porównane z wartością złowionej ryby, co przedstawia tab. 35. 

W Unii Europejskiej koszt ogółem złowienia jednej tony ryby (1363 EUR) był niższy niż 

wartość złowionej ryby (1488 EUR). Dotyczyło to w szczególności rybołówstwa morskiego – 

koszt złowienia jednej tony ryby w 2014 roku wyniósł 1239 EUR, a wartość złowionej ryby 

wyniosła 1253 EUR. W przypadku rybołówstwa przybrzeżnego wartości te wyniosły 

odpowiednio 4335 EUR i 3159 EUR. 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego było podobnie – koszty ogółem złowienia jednej 

tony ryby wyniosły 478 EUR, a wartość złowionej ryby 487 EUR, w rybołówstwie morskim 

– odpowiednio 424 EUR i 455 EUR, a w przybrzeżnym – 1512 EUR i 1128 EUR. W Polsce, 

Finlandii i na Litwie wszystkie koszty złowienia jednej tony ryby (ogółem w przypadku 

rybołówstwa morskiego i rybołówstwa przybrzeżnego) przewyższały wartość jednej tony 

złowionej ryby. 

W rybołówstwie morskim koszt jest większy od wartości tylko w Polsce, w Finlandii i na 

Litwie. Rozpiętość między najniższym kosztem złowienia jednej tony ryby (Estonia – 

190 EUR), a najwyższym kosztem (Szwecja – 548 EUR) jest podobna jak rozpiętość 

pomiędzy najmniejszą wartością jednej tony ryby (Estonia – 214 EUR) a największą 

(Szwecja – 572 EUR). 

W rybołówstwie przybrzeżnym tylko w Estonii i na Łotwie koszt złowienia jednej tony 

ryby jest niższy niż wartość tej ryby. W przypadku Łotwy prawdopodobnie występuje błąd 

statystyczny, gdyż koszt złowienia jednej tony ryby rażąco odstaje od kosztów występujących 

w innych krajach. Rozpiętość między najniższym kosztem złowienia jednej tony ryby 

w rybołówstwie przybrzeżnym (Estonia – 490 EUR) a najwyższym kosztem (Szwecja – 

5138 EUR) jest znacznie większa niż w rybołówstwie morskim. Podobnie było z wartością 

najniższą (Estonia – 490 EUR) a najwyższą (Szwecja – 3042 EUR). Różnica ponad 2000 

EUR pomiędzy kosztem a wartością jednej tony ryb w Szwecji może świadczyć o bardzo 

dużym wsparciu rybołówstwa przybrzeżnego przez państwo; stanowi to zaprzeczenie idei 

funkcjonowania tych podmiotów na podstawie reguł gospodarki rynkowej. Różnice te mogą 

wynikać z poziomu cen w poszczególnych państwach, ale także z niedoskonałości statystyk. 

Byłyby zrozumiałe, gdyby Szwedzi poławiali tylko łososia, a Estończycy tylko szprota. Może 

to także świadczyć o wciąż istniejących połowach nieraportowanych, w przypadku których 

koszty są ewidencjonowane w pełni, a wartość wyładunków jest zaniżana. 



 

 

 

 
Tabela 35. Wartość i koszt 1 tony ryby złowionej przez floty państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 r.) 

Państwo 

Ogółem Rybołówstwo przybrzeżne Rybołówstwo morskie 

wyła-

dunki 

(tys. t) 

wyła-

dunki 

(mln 

EUR) 

koszty 

(mln 

EUR) 

wartość 

1 t 

(EUR) 

koszt 

1 t 

(EUR) 

wyładunki 

(tys. t) 

wyładunki 

(mln 

EUR) 

koszty 

(mln 

EUR) 

wartość 

1 t 

(EUR) 

koszt  

1 t 

(EUR) 

wyładunki 

(tys. t) 

wyładunki 

(mln 

EUR) 

koszty 

(mln 

EUR) 

wartość 

1 t 

(EUR) 

koszt  

1 t 

(EUR) 

Dania 741,90 380,00 348,45 512,20 469,67 11,10 21,60 30,23 1945,95 2723,42 730,80 358,30 318,27 490,28 435,51 

Estonia 54,80 14,50 13,01 264,60 237,41 10,40 5,10 4,78 490,38 459,62 44,40 9,50 8,43 213,96 189,86 

Finlandia 148,20 40,40 47,51 272,60 320,58 14,30 11,50 17,78 804,20 1243,36 134,00 28,80 29,80 214,93 222,39 

Litwa 146,40 95,30 102,24 650,96 698,36 0,50 0,50 0,54 1000,00 1080,00 13,30 3,70 5,07 278,20 381,20 

Łotwa 59,20 19,50 17,86 329,39 301,69 4,50 1,70 0,19 377,78 42,22 54,70 17,80 17,67 325,41 323,03 

Niemcy 226,80 130,90 128,08 577,16 564,73 7,20 8,10 8,65 1125,00 1201,39 219,60 122,50 119,87 557,83 545,86 

Polska 171,30 47,90 49,38 279,63 288,27 12,80 11,11 12,71 867,97 992,97 131,20 36,80 44,18 280,49 336,74 

Szwecja 166,10 106,70 112,81 642,38 679,17 4,70 14,30 24,15 3042,55 5138,30 161,40 92,30 88,47 571,87 548,14 

P.b.s. UE 1283,00 658,00 636,85 512,86 496,38 37,30 55,50 80,81 1487,94 2166,49 1245,80 601,90 556,41 483,14 446,63 

P.b.n. UE 431,70 177,20 182,49 410,47 422,72 28,20 18,41 18,22 652,84 646,10 243,60 67,80 75,35 278,33 309,32 

P.b. 

ogółem 1714,70 835,20 819,34 487,08 477,83 65,50 73,91 99,03 1128,40 1511,91 1489,40 669,70 631,76 449,64 424,17 

UE 4944,00 7359,00 6740,20 1488,47 1363,31 302,00 954,00 1309,20 3158,94 4335,10 4035,00 5055,00 4998,70 1252,79 1238,84 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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Abstrahując od kilku przypadków, generalnie relacja wartość–koszt w przypadku rybo-

łówstwa na Bałtyku świadczy o jego słabych podstawach ekonomicznych, co dotyczy 

w szczególności rybołówstwa przybrzeżnego. Nawet tam, gdzie relacja wartość–koszt jest ko-

rzystna, margines bezpieczeństwa ekonomicznego jest niewielki, zwłaszcza jeśli uwzględni 

się wysoki poziom niepewności w tym sektorze, uzależnionym w dużym stopniu od warun-

ków przyrodniczych. Z pełnym przekonaniem, a w przypadku rybołówstwa przybrzeżnego 

z pewnością, można powiedzieć, że podstawą funkcjonowania rybołówstwa w państwach 

basenu Morza Bałtyckiego są subwencje, ponieważ dochody z działalności innych, niż 

działalność operacyjna, są niewielkie. 

 

 

9.2. Przychody 

 

Przychody w rybołówstwie to wartość produkcji (sprzedaży wyładowanych produktów 

rybnych) oraz dochodów uzyskiwanych z wykorzystania statku w innej, niezwiązanej z ko-

mercyjnymi połowami, działalności, takiej jak połowy rekreacyjne, transport, turystyka, 

badania, obsługa platform wiertniczych. Przychody mogą obejmować także wypłaty ubezpie-

czeń z tytułu uszkodzeń lub zaginięcia statku lub narzędzi połowu. Przychody te są związane 

z działalnością operacyjną i nie obejmują bezpośrednich subwencji oraz praw połowowych, 

które oprócz przychodów z działalności operacyjnej stanowią element przychodów ogółem 

(Scientific, Technical and Economic… 2015). 

W 2014 roku przychody związane z działalnością operacyjną w rybołówstwie UE wynio-

sły 7 519 mln EUR, wyładunki z kwotą 7 359 mln EUR stanowiły 98% przychodów, 

160 mln EUR przychodów (2%) pochodziło z działalności innej niż połów ryb. Wynika to 

z bardzo ograniczonej możliwości dywersyfikacji działalności w ramach sektora. Większa 

elastyczność wykorzystania jednostek rybackich na cele inne niż połowy ryb występowała 

w rybołówstwie przybrzeżnym, gdzie wyładunki o wartości 954 mln EUR stanowiły 90% 

przychodów, które osiągnęły 1058 mln EUR. W rybołówstwie morskim wartość wyładunków 

wyniosła 5055 mln EUR i stanowiła 96% przychodów (5263 mln EUR), co przedstawia 

tab. 36. 

W 2014 roku w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego przychody wyniosły 

854,9 mln EUR, czyli 11,3% przychodów rybołówstwa UE. Wyładunki stanowiły 98% 

przychodów (735,9 mln EUR), pozostałych 19,7 mln EUR (2%) pochodziło z działalności 

innej niż połowy ryb. 45% przychodów państw basenu Morza Bałtyckiego (5,1% przychodów 

UE) należało do Danii, której rybołówstwo było bardziej zaangażowane w działalność poło-

wową na Morzu Północnym. Drugie w kolejności Niemcy osiągnęły przychody w wysokości 

134,6 mln EUR (1,8% przychodów UE), przy czym też prowadziły połowy na Morzu Północ-

nym. Trzecia Szwecja z przychodami w wysokości 112 mln EUR (1,5% przychodów UE) 

również zaangażowana była w połowy na Morzu Północnym. 

Przychody w przybrzeżnym rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 

2008–2014 zmniejszyły się o 16% – z 94,7 mln EUR do 79,6 mln EUR, co stanowiło 7,6% 

przychodów UE. W rybołówstwie przybrzeżnym państw basenu Morza Bałtyckiego najwyż-

sze przychody w 2014 roku osiągnęła Dania – 23,1 mln EUR, co stanowiło zaledwie 6% 

przychodów z rybołówstwa Danii ogółem i zaledwie 70% przychodów w porównaniu 

z rokiem 2008, co przedstawia tab. 37. Rybołówstwo przybrzeżne w Danii nie odgrywa dużej 



 
157 

roli. Druga pod względem wysokości przychodów była Szwecja, z kwotą 16,2 mln EUR, co 

oznacza 14% przychodów z rybołówstwa ogółem i 76%, w odniesieniu do roku 2008. 

 
Tabela 36. Przychody z rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe 

z 2015 roku) 

Państwo 

Rybołówstwo ogółem 

wyładunki (tys. t) procent UE 
wyładunki 

(mln EUR) 
procent UE 

przychody 

(mln EUR) 
procent UE 

Dania 741,9 15,0 380,0 5,0 385,6 5,1 

Estonia 54,8 1,1 14,5 0,0 14,7 0,2 

Finlandia 148,2 3,0 40,4 1,0 39,3 0,5 

Litwa 146,4 3,0 95,3 1,0 100,3 1,3 

Łotwa 59,2 1,2 19,5 0,0 20,3 0,3 

Niemcy 71,7 1,5 130,9 2,0 134,6 1,8 

Polska 171,3 3,5 47,9 1,0 48,1 0,6 

Szwecja 166,1 3,4 106,7 1,0 112,0 1,5 

P.b.s. UE 1127,9 22,9 658,0 9,0 671,5 8,9 

P.b.n. UE 431,7 8,8 177,2 2,0 183,4 2,4 

P.b. ogółem 1559,6 31,7 835,2 11,0 854,9 11,3 

UE 4944,0 100,0 7359,0 100,0 7 519,0 100,0 

Rybołówstwo przybrzeżne 

Dania 11,1 3,7 21,6 2,3 23,1 2,2 

Estonia 10,4 3,4 5,1 0,5 5,2 0,5 

Finlandia 14,3 4,7 11,5 1,2 13,1 1,2 

Litwa 0,5 0,2 0,5 0,0 0,5 0,1 

Łotwa 4,5 1,5 1,7 0,2 1,7 0,2 

Niemcy 7,2 2,4 8,1 0,8 8,6 0,8 

Polska 12,8 4,2 11,1 1,2 11,2 1,1 

Szwecja 4,7 1,5 14,3 1,5 16,2 1,5 

P.b.s. UE 37,3 12,3 55,5 5,8 61,0 5,7 

P.b.n. UE 28,2 9,3 18,4 1,9 18,6 1,9 

P.b. ogółem 65,5 21,6 73,9 7,7 79,6 7,6 

UE 302,0 100,0 954,0 100,0 1 058,0 100,0 

Rybołówstwo morskie 

Dania 730,8 18,1 358,3 7,1 362,5 6,9 

Estonia 44,4 1,1 9,5 0,2 9,5 0,2 

Finlandia 134,0 3,3 28,8 0,6 26,2 0,5 

Litwa 13,3 0,3 3,7 0,1 4,0 0,1 

Łotwa 54,7 1,4 17,8 0,4 18,6 0,4 

Niemcy 219,6 5,4 122,5 2,4 126,0 2,4 

Polska 131,2 3,3 36,8 0,9 36,9 0,9 

Szwecja 161,4 4,0 92,3 1,8 95,8 1,8 

P.b.s. UE 1245,8 30,8 601,9 11,9 610,5 11,6 

P.b.n. UE 243,6 6,1 67,8 1,6 69,0 1,6 

P.b. ogółem 1489,4 36,9 669,7 13,5 679,5 13,2 

UE 4035,0 100,0 5055,0 100,0 5263,0 100,0 

Rybołówstwo dalekomorskie 

Dania .. . . . . . 

Estonia . . . . . . 

Finlandia . . . . . . 

Litwa 132,6 17,0 91,1 6,7 95,8 7,9 

Łotwa . . . . . . 

Niemcy . . . . . . 

Polska . . . . . . 

Szwecja . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . 

P.b.n. UE 132,6 17,0 91,1 6,7 95,8 7,9 

P.b. ogółem 132,6 17,0 91,1 6,7 95,8 7,9 

UE 780,0 100,0 1 358,0 100,0 1217,9 100,0 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 37. Przychody z rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 (ceny 

stałe z 2015 roku) 

Państwo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Procent 

floty 

2014/2008 

(%) Rybołówstwo przybrzeżne 

Dania 32,8 25,1 26,3 25,8 27,2 26,0 23,1 6,0 70,43 

Estonia 4,1 4,2 3,9 4,3 4,9 5,8 5,2 37,0 126,83 

Finlandia 12,1 13,1 12,9 13,7 15,2 13,2 13,1 33,0 108,26 

Litwa 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 11,0 62,50 

Łotwa 0,9 0,9 1,4 1,3 1,5 1,3 1,7 8,0 188,89 

Niemcy 12,1 9,0 9,1 9,0 9,9 9,1 8,6 6,0 71,07 

Polska 10,7 10,8 10,5 11,4 12,0 12,0 11,2 21,0 104,67 

Szwecja 21,2 16,8 17,0 20,7 19,0 17,6 16,2 14,0 76,42 

P.b.s. UE 78,2 64,0 65,3 69,2 71,3 65,9 61,0 10,0 78,01 

P.b.n. UE 16,5 16,8 16,6 17,6 19,1 19,7 18,6 10,0 112,73 

P.b. ogółem 94,7 80,8 81,9 86,8 90,4 85,6 79,6 9,0 84,05 

UE 1027,1 1093,8 1082,9 1046,5 923,6 945,2 1 058,0 12,0 103,01 

Rybołówstwo morskie 

Dania 343,7 292,7 403,7 382,7 362,8 373,3 362,5 94,0 105,47 

Estonia 14,3 12,7 10,9 11,0 9,5 9,8 9,5 63,0 66,43 

Finlandia 17,6 17,9 19,5 25,1 29,5 30,9 26,2 67,0 148,86 

Litwa 7,1 7,6 7,0 7,7 6,9 6,7 4,0 10,0 56,34 

Łotwa 26,0 20,9 22,3 21,9 23,5 22,6 18,6 92,0 71,54 

Niemcy 153,7 127,4 141,2 126,7 144,7 138,0 126,0 94,0 81,98 

Polska 30,2 30,9 32,8 36,5 43,6 44,6 36,9 79,0 122,19 

Szwecja 104,5 102,9 135,2 113,7 109,1 126,3 95,8 86,0 91,67 

P.b.s. UE 619,5 540,9 699,6 648,2 646,1 668,5 610,5 90,0 98,55 

P.b.n. UE 77,6 72,1 73,0 77,1 83,5 83,7 69,0 38,0 88,92 

P.b. ogółem 697,1 613,0 772,6 725,3 729,6 752,2 679,5 80,0 97,48 

UE 5185,9 5192,2 5095,4 5336,2 5095,7 4916,9 5263,0 70,0 101,49 

Rybołówstwo dalekomorskie 

Dania . . . . . . . . . 

Estonia . . . . . . . . . 

Finlandia . . . . . . . . . 

Litwa 84,3 52,8 38,2 40,5 36,2 59,1 95,8 1,0 113,64 

Łotwa . . . . . . . . . 

Niemcy . . . . . . . . . 

Polska . . . . . . . . . 

Szwecja . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 84,3 52,8 38,2 40,5 36,2 59,1 95,8 0,5 113,64 

P.b. ogółem 84,3 52,8 38,2 40,5 36,2 59,1 95,8 0,1 113,64 

UE 647,4 802,7 949,8 1084,7 1055,0 1090,3 1217,9 0,2 188,12 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

Trzecia pod względem wysokości przychodów z rybołówstwa w odniesieniu do wysokości 

przychodów z rybołówstwa przybrzeżnego, była Finlandia – 13,1 mln EUR (33% wszystkich 

przychodów), co oznacza 8-procentowy wzrost w stosunku do 2008 roku. Polska uplasowała 

się na czwartym miejscu z przychodami w wysokości 11,2 mln EUR (21% wszystkich 

przychodów z rybołówstwa) z 5-procentowym wzrostem w porównaniu z 2008 rokiem. Na 

kolejnym miejscu były Niemcy z przychodami 8,6 mln EUR (6% wszystkich przychodów) 

i spadkiem o 30% w stosunku do 2008 roku. Największy udział procentowy miały przychody 

z rybołówstwa przybrzeżnego w Estonii – aż 37%. Wprawdzie wartość tych przychodów 
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była niewielka, bo wynosiła zaledwie 5,2 mln EUR, to godny uwagi był 27-procentowy 

wzrost w stosunku do 2008 roku. Największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się 

przychody Łotwy, które wzrosły, w stosunku do 2008 roku, o 89%; wysokość przychodów 

w 2014 roku wyniosła 1,7 mln EUR. Litwa odnotowała spadek przychodów o 37% – z 0,8 do 

0,5 mln EUR. Niemcy, Estonia Łotwa i Litwa miały udział w przychodach rybołówstwa 

przybrzeżnego UE mniejszy niż 1%. 

W rybołówstwie morskim państw basenu Morza Bałtyckiego po czterech obfitych latach 

(2010–2013), w których przychody oscylowały w przedziale 725–772 mln EUR, w 2014 roku 

nastąpił spadek do 679,5 mln EUR, tj. do poziomu zbliżonego w roku 2008. Najwyższe 

przychody, wynoszące 362,5 mln EUR (53% wszystkich przychodów państw basenu Morza 

Bałtyckiego, 6,9% UE), osiągnęła Dania, która miała 50% udziału w masie wyładunków. 

W Danii w latach 2008–2014 odnotowano 5-procentowy wzrost przychodów w rybołóws-

twie morskim. Na drugim miejscu były Niemcy ze 126 mln EUR przychodu (spadek wynosił 

odpowiednio 18,5%, 2,4% i 18% w latach 2008–2014), na trzeciej pozycji znalazła się 

Szwecja z 95,8 mln EUR przychodu (spadek w latach 2008–2014 wynosił odpowiednio 14%, 

1,8% i 8%). Czwarte miejsce zajęła Polska z przychodem w wysokości 36,9 mln EUR, co 

oznaczało wzrost o 22% w stosunku do 2008 roku, choć w latach 2012–2013 przychody były 

znacznie wyższe i wahały się na poziomie 44 mln EUR. 

Polskie rybołówstwo morskie miało 79% udziału w dochodach z rybołówstwa polskiego 

ogółem (STECF nie podaje danych dotyczących polskiego rybołówstwa dalekomorskiego). 

Kolejna była Finlandia z przychodami w wysokości 26,2 mln EUR, ktore stanowiły 67% 

przychodów Finlandii z rybołówstwa, 1,2% udziału w przychodach z rybołówstwa morskiego 

UE. Daje się zauważyć 49-procentowy wzrost w stosunku do roku 2008, choć w 2013 roku 

przychody były jeszcze wyższe (30,9 mln EUR). Łotewskie rybołówstwo morskie w latach 

2008–2014 odnotowało spadek przychodów o 28%, czyli do poziomu 18,6 mln EUR, co 

stanowiło 92% przychodów rybołówstwa ogółem. Estonia z 9,5 mln EUR przychodów (63% 

udziału w przychodach rybołówstwa ogółem) odnotowała 36-procentowy spadek w porów-

naniu z rokiem 2008. Litwa w 2004 roku osiągnęła przychody w wysokości 4 mln EUR, co 

oznacza 44-procentowy spadek w stosunku do 2008 roku. Tylko w Danii, Niemczech i na 

Łotwie przychody z rybołówstwa morskiego przekroczyły 90% udziału w przychodach 

z rybołówstwa ogółem. Natomiast Dania, Niemcy i Szwecja miały większy niż 1% udział 

w przychodach rybołówstwa morskiego UE. 

Tylko dwa państwa basenu Morza Bałtyckiego (Litwa i Polska) oficjalnie posiadają floty 

dalekomorskie. Flota litewska dostarczyła w 2014 roku 95,8 mln EUR przychodów, co 

stanowiło 7,9% udziału w przychodach z tej aktywności połowowej w UE i 95,8% przycho-

dów Litwy z rybołówstwa. Przychody te nie są stabilne, bo w latach 2008–2012 wahały się 

w przedziale 36,2–95,8 mln EUR. Jak wspomniano wyżej, brakuje danych statystycznych 

dotyczących polskiej floty dalekomorskiej. 

W tabeli 38 przedstawiono dynamikę zmian w wyładunkach państw basenu Morza 

Bałtyckiego w ujęciu wartościowym. Wartości te są dość ściśle skorelowane z przychodami, 

dlatego przedstawiony wyżej komentarz dotyczący przychodów stanowi także ilustrację 

wyładunków w ujęciu wartościowym. 
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Tabela 38. Wyładunki w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 według 

form aktywności połowowej (ceny stałe z 2015 roku) 

Państwo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Procent 

floty 

2014/2008 

(%) Rybołówstwo przybrzeżne 

Dania 32,0 24,8 24,6 26,9 24,9 23,3 21,6 6,0 67,50 

Estonia 4,1 4,1 3,9 4,2 4,8 5,6 5,1 36,0 124,39 

Finlandia 8,4 9,2 9,9 11,4 10,8 12,5 11,5 29,0 136,90 

Litwa 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 1,0 62,50 

Łotwa 0,9 0,8 1,3 1,3 1,5 1,3 1,7 9,0 188,89 

Niemcy 11,8 8,4 8,3 7,8 9,0 8,8 8,1 6,0 68,64 

Polska 10,4 10,7 10,4 11,3 12,0 12,0 11,1 23,0 106,73 

Szwecja 17,2 14,2 14,0 14,7 16,0 14,9 14,3 13,0 83,14 

P.b.s. UE 69,4 56,6 56,8 60,8 60,7 59,5 55,5 9,0 79,97 

P.b.n. UE 16,2 16,4 16,4 17,4 18,9 19,5 18,4 10,0 113,58 

P.b. 

ogółem 85,6 73,0 73,2 78,2 79,6 79,0 73,9 9,0 86,33 

UE 620,7 607,0 586,2 720,2 828,7 757,3 954,0 13,0 153,70 

Rybołówstwo morskie 

Dania 334,7 285,5 383,7 400,3 358,0 372,0 358,3 94,0 107,05 

Estonia 14,3 12,8 10,8 10,9 9,7 9,8 9,5 64,0 66,43 

Finlandia 17,9 17,5 19,4 23,4 26,1 34,5 28,8 71,0 160,89 

Litwa 7,0 6,7 5,9 6,2 6,6 6,6 3,7 4,0 52,86 

Łotwa 24,5 18,1 21,4 21,1 22,1 20,8 17,8 91,0 72,65 

Niemcy 155,6 125,6 138,7 123,6 144,6 136,5 122,5 94,0 78,73 

Polska 29,6 30,6 32,7 36,1 43,4 44,6 36,8 77,0 124,32 

Szwecja 103,2 87,5 99,0 110,9 106,4 111,6 92,3 87,0 89,44 

P.b.s. UE 611,4 516,1 640,8 658,2 635,1 654,6 601,9 92,0 98,45 

P.b.n. UE 75,4 68,2 70,8 74,3 81,8 81,8 67,8 39,0 89,92 

P.b. ogó-

łem 686,8 584,3 711,6 732,5 716,9 736,4 669,7 80,0 97,51 

UE 3366,5 3134,5 3276,4 4331,7 4864,3 4702,6 5055,0 69,0 150,16 

Rybołówstwo dalekomorskie 

Dania . . . . . . . . . 

Estonia . . . . . . . . . 

Finlandia . . . . . . . . . 

Litwa 88,4 149,3 70,2 69,8 33,5 57,2 91,1 95,0 103,05 

Łotwa . . . . . . . . . 

Niemcy . . . . . . . . . 

Polska . . . . . . . . . 

Szwecja . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 88,4 149,3 70,2 69,8 33,5 57,2 91,1 51,0 103,05 

P.b. ogó-

łem 88,4 149,3 70,2 69,8 33,5 57,2 91,1 11,0 103,05 

UE 185,0 134,0 118,0 972,4 1341,5 1237,4 1358,0 18,0 734,05 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your 

key…(2016). 

 

Wśród państw basenu Morza Bałtyckiego Dania, Niemcy i Szwecja są zdecydowanymi 

liderami pod względem wielkości przychodów z rybołówstwa i wartości wyładunków. Należy 

zauważyć, że większa część aktywności flot rybackich tych państw ma miejsce na Morzu 

Północnym, znacznie atrakcyjniejszym dla rybołówstwa. Dania realizuje na Bałtyku 7,4% 

wszystkich swoich połowów, co stanowi 9% przychodów z rybołówstwa, Niemcy – odpo-

wiednio 26% i 12%, a Szwecja – 61% i 41%. W związku z powyższym statystyki pokazujące 
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potencjał połowowy oraz wielkość wyładunków (a także inne dane) państw basenu Morza 

Bałtyckiego, bez wyodrębnienia części dotyczącej wyłącznie Bałtyku, nie w pełni odzwier-

ciedlają rzeczywistość. Dane te w szerszym przekroju dostępne są zaledwie od kilku lat. 

Tabela 39 przedstawia wyładunki i przychody odnoszące się wyłącznie do Bałtyku. 

 
Tabela 39. Przychody w rybołówstwie bałtyckim w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 

Państwo 

Rybołówstwo bałtyckie 

wyładunki 

(t) 

udział 

procentowy 

w Bałtyku 

wyła- 

dunki  

(tys. EUR) 

udział 

procentowy 

w Bałtyku 

przychody 

(tys. EUR) 

udział  

procentowy 

w Bałtyku 

wartość  

1 t 

(EUR) 

Dania 55 339 9,7 32 824 15,1 34 067 15,2 593,1 

Estonia 54 767 9,6 14 544 6,7 14 729 6,6 265,6 

Finlandia 148 224 26,0 40 359 18,5 39 278 17,5 272,3 

Litwa 13 825 2,4 4208 1,9 4515 2,0 304,4 

Łotwa 59 163 10,4 19 496 8,9 20 290 9,1 329,5 

Niemcy 18 939 3,3 15 096 6,9 16 673 7,4 797,1 

Polska 119 253 20,9 47 898 22,0 48 060 21,5 401,7 

Szwecja 101 459 17,8 43 515 20,0 46 225 20,7 428,9 

P.b.s. UE 323 961 56,7 131 794 60,5 136 243 60,9 406,8 

P.b.n. UE 247 008 43,3 86 146 39,5 87 594 39,1 348,8 

Rybołówstwo  

przybrzeżne 57 506 10,1 52 163 23,9 56 325 25,2 907,1 

Rybołówstwo mor-

skie 

513 463 89,9 165 778 76,1 167 512 74,8 322,9 

Państwa bałtyckie 

ogółem 570 969 100,0 217 940 100,0 223 837 100,0 381,7 

UE – regiony razem 4 807 861 . 7 001 202 . 7 188 513 . 1456,2 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 

(2016). 

 

Największe przychody w 2014 roku uzyskała Polska, która za 119 tys. t ryb uzyskała 

48 mln EUR. Stanowiło to 21,5% przychodów ogółem, uzyskanych z rybołówstwa prowadzo-

nego wyłącznie na Bałtyku. Na drugim miejscu znalazła się Szwecja z 101 tys. t złowionych 

ryb i 46 mln EUR przychodu (20,7% udziału w połowach na Bałtyku). Pod względem 

przychodów trzecie miejsce zajęła Finlandia – 148 tys. t złowionych ryb przyniosło około 40 mln 

EUR przychodu (17,5%). Dania za 55 tys. t ryb uzyskała przychody w wysokości 34 mln EUR 

(15,2%). W 2014 roku Łotwa złowiła 59 tys. t ryb, uzyskując przychody w wysokości 20 mln 

EUR. Wartości te wyniosły odpowiednio dla: Niemiec – 19 tys. t, 17 mln EUR i 7,4%, dla 

Estonii – 55 tys. t, 15 mln EUR i 6,6%, dla Litwy – 14 tys. t, 4,5 mln EUR i 2,5%. 

Przychody z rybołówstwa (bezpośrednia wartość wyładunków) są funkcją wielkości wyła-

dunków (wartości złowionej ryby), powiększoną o pozostałe przychody. Tabela 39 przeds-

tawia zróżnicowanie wśród państw basenu Morza Bałtyckiego. Średnia wartość tony ryb 

poławianych na Bałtyku w 2014 roku wynosiła 381,7 EUR, przy rozpiętości od 265,6 EUR 

w Estonii do 797,1 EUR w Niemczech. Niska wartość tony złowionej ryby zwykle świadczy 

o jej przeznaczeniu na cele przemysłowe, a wysoka – o cenionych walorach konsumpcyjnych, 

charakterystycznych dla niektórych gatunków. Godne uwagi jest porównanie wartości ryb 

poławianych w ramach rybołówstwa przybrzeżnego (907 EUR za tonę) i morskiego 

(322 EUR za tonę). 
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Bałtyk jest miejscem pozyskiwania zaledwie 11,9% masy ryb wyładowywanych w UE, 

stanowiących źródło 3,1% przychodów unijnego rybołówstwa (tab. 40). Najcenniejsze ryby 

w UE poławiano na Morzach Śródziemnym i Czarnym – wartość jednej tony wyniosła ponad 

3,3 tys. EUR, tj. prawie dziewięć razy więcej niż wartość ryby złowionej w Bałtyku. 

 
Tabela 40. Przychody z rybołówstwa według regionów połowowych UE w 2014 roku (ceny stałe 

z 2015 roku) 

Region 

 

Rybołówstwo ogółem według akwenów 

wyładunki 

(t) 

procent 

UE 

wyładunki 

(tys. EUR) 

procent 

UE 

przychody 

(tys. EUR) 

procent 

UE 

wartość 1 t 

(EUR) 

Bałtyk 570 969 11,9 217 941 3,1 223 837 3,1 381,7 

Morze Śródziemne 

i Czarne 361 075 7,5 1 205 045 17,2 1 357 798 18,9 3337,4 

Północno-wschodni 

Atlantyk 1 470 701 30,6 2 386 736 34,1 2 511 446 34,9 1622,9 

Morze Północne 1 427 628 29,7 1 496 520 21,4 1 549 530 21,6 1048,3 

Inne regiony 800 191 16,6 1 344 451 19,2 1 201 959 16,7 1680,2 

Regiony zewnętrzne 33 829 0,7 70 816 1,0 80 106 1,1 2093,4 

Północno-zachodni 

Atlantyk 42 147 0,9 104 192 1,5 93 347 1,3 2472,1 

Wschodnia Arktyka 10 1073 2,1 172 974 2,5 146 451 2,0 1711,4 

Morze Śródziemne – bez 

UE 248 0,0 2527 0,0 3342 0,0 10 210,1 

UE – regiony razem 4 807 861 100,0 7 001 202 100,0 7 188 513 100,0 1456,2 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 

Wskazuje to na niską wartość rynkową poławianych na Bałtyku ryb. Największym 

źródłem przychodów dla rybołówstwa UE jest północno-wschodni Atlantyk, którego udział 

stanowi 34,9%, następnie – Morze Północne – 21,6%, Morza Śródziemne i Czarne – 18,9%, 

inne rejony (południowy i środkowy Atlantyk, Ocean Indyjski, Pacyfik i Antarktyka) – 16,7%. 

Na wschodnią Arktykę, północno-zachodni Atlantyk i regiony zewnętrzne (terytoria zamors-

kie, Wyspy Kanaryjskie, Maderę i Azory) przypadało mniej niż 5% przychodów. 

 

 

9.3. Wyniki finansowe 

9.3.1 Analiza statyczna. Rok 2014 

 

Warunkiem długotrwałej eksploatacji zasobów ożywionych jest istnienie równowagi 

pomiędzy flotami a ich uprawnieniami do połowów. Powinna to być równowaga w okresie co 

najmniej kilku lat. Brak tej równowagi może mieć skutki przyrodnicze – w postaci zmniejsza-

nia stanu zasobów oraz ekonomiczne – w postaci obniżania efektywności ekonomicznej funk-

cjonowania floty rybackiej. Niska rentowność może się zdarzyć także w przypadku eksploa-

tacji zasobów niezagrożonych przełowieniem (niskie ceny sprzedaży, wysokie koszty produk-

cji, niski popyt, wzrost cen paliwa, preferencje konsumentów, import i efekt substytucyjny) – 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Wytyczne dotyczące analizy 

równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z art. 22 
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w sprawie Wspólnej 

polityki rybołówstwa. Od 2014 roku państwa członkowskie UE są zobowiązane do obliczania 

wskaźników krótkotrwałej i długotrwałej rentowności oraz wykorzystania statku, co pozwala 

na przeprowadzanie analizy stanu równowagi w poszczególnych segmentach floty i w całej 

flocie oraz stanowi podstawę do podejmowania decyzji w sferze zarządzania rybołówstwem. 

Wskaźnik taki jak zwrot z inwestycji (stopa zwrotu z rzeczowych aktywów trwałych) 

wymaga posiadania pełnych informacji o wartości aktywów rzeczowych, a informacji takich 

wcześniej w państwach UE nie gromadzono, nie obliczano także progu rentowności. Dla lat 

2008–2014 dostępne są takie wskaźniki, jak: wartość dodana, zysk brutto, marża zysku brutto, 

zysk netto i marża zysku netto. 

Wartość dodana brutto jest to wartość produkcji ogółem, pomniejszona o zużycie pośred-

nie (tzn. koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze) oraz o salda bieżących dopłat i podatków. 

W przypadku rybołówstwa obejmuje ona: przychody z wyładunków i inne przychody, 

pomniejszone o koszty energii, koszty napraw, koszty zmienne i koszty stałe (Scientific, 

Technical and Economic… 2015). Wartość dodana brutto (GVA) określa przyrost wartości 

dóbr wytworzonych w danym roku. Jest to miara wkładu do PKB dokonanego przez indy-

widualnych producentów rybaków lub sektor. Ta podstawowa kategoria dochodowa, określa-

jąca sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych, jest podstawowym kryterium oceny 

efektywności nakładów czynników produkcji. Stosunek wartości dodanej brutto do przycho-

dów, wyrażony w procentach, odzwierciedla udział kosztów pracy i kapitału w nowo wytwo-

rzonym produkcie. Inaczej rzecz ujmując, informuje, jaka część przychodów w postaci wyna-

grodzeń i zysku wywiera wpływ na gospodarkę obszarów zależnych od rybołówstwa i na 

społeczności rybackie. Wyznacza ilość GVA przypadającą na jednostkę przychodów uzyski-

wanych z podstawowej działalności operacyjnej. Wartość wskaźnika powinna być dodatnia, 

a lepiej oceniany powinien być podmiot, który uzyskuje większe wartości wskaźnika. 

Wartość dodana rybołówstwa w państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku 

wyniosła 431,4 mln EUR, co stanowiło 11,4% wartości dodanej rybołówstwa całej Unii 

Europejskiej (tab. 41). Największa wartość dodana została wytworzona w Danii – wyniosła 

238,4 mln EUR (6,3% udziału wartości dodanej UE i 55% wartości dodanej państw basenu 

Morza Bałtyckiego). Nie jest to dziwne, gdyż rybołówstwo duńskie należy do największych 

w UE i jest największe wśród państw basenu Bałtyku. Drugą pozycję zajęły Niemcy z wartoś-

cią dodaną w wysokości 71 mln EUR (odpowiednio 1,9% UE i 16,5%), trzecią była Szwecja 

(53,9 mln EUR, 1,4% i 12,5%). Państwa te korzystały z dostępu do Bałtyku i Morza 

Północnego, a z możliwości tej wynikała większa skala działania. Można przypuszczać, że 

większa część tej wartości została wypracowana na Morzu Północnym. Udział każdego 

z pozostałych państw w tworzeniu wartości dodanej UE wynosił poniżej 1%. Uwzględniając 

podział na formy aktywności połowowej, największy wkład w tworzenie wartości dodanej 

państw basenu Morza Bałtyckiego miało rybołówstwo morskie – 381,1 mln EUR (14,8% 

udziału UE i 88% udziału wśród 8 unijnych państw bałtyckich). 

 



 

 
Tabela 41. Wyniki finansowe rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 

Państwo 

Wartość 

dodana 

(GVA, 

mln 

EUR) 

GVA 

jako % 

UE 

Zysk 

brutto 

(mln 

EUR) 

Zysk 

brutto 

jako % 

UE 

Zysk 

netto 

(mln 

EUR) 

Zysk 

netto 

jako % 

UE 

Wartość 

majątku 

trwałego 

(mln EUR) 

Wartość 

aktywów 

rzeczowych 

jako % UE 

Inwestycje  

(mln EUR) 

Inwestycje 

jako % UE 

GVA/przy-

chody (%) 

Marża 

zysku 

brutto (%) 

Marża 

zysku 

netto (%) 

GVA na 1 

zatrudnio-

nego FTE 

(tys. EUR) 

Wskaźnik 

zwrotu z 

majątku 

trwałego 

(%) 

Rybołówstwo ogółem 

Dania 238,4 6,3 131,3 8,7 37,1 5,6 577,2 10,6 73,5 14,9 61,8 34,0 9,6 147,3 7,5 

Estonia 9,3 0,2 3,9 0,3 1,6 0,3 19,2 0,4 1,6 0,3 63,2 26,7 11,2 18,7 10,8 

Finlandia 15,5 0,4 7,2 0,5 –8,4 –1,3 65,9 1,2 17,9 3,6 39,4 18,3 –21,3 43,6 –12,4 

Litwa 14,4 0,4 5,2 0,3 –2,0 –0,3 95,0 1,7 5,8 1,2 14,4 5,2 –1,9 25,2 0,5 

Łotwa 7,2 0,2 4,1 0,3 2,4 0,4 9,0 0,2 0,8 0,2 35,5 20,2 11,7 19,9 28,2 

Niemcy 71,0 1,9 23,7 1,6 6,4 1,0 83,2 1,5 24,3 4,9 52,8 17,6 4,8 56,7 8,1 

Polska 21,7 0,6 6,1 0,4 –0,9 –0,1 99,3 1,8 2,5 0,5 45,2 12,7 –1,8 8,5 2,5 

Szwecja 53,9 1,4 21,4 1,4 –0,8 –0,1 119,7 2,2 17,7 3,6 48,1 19,1 –0,7 63,8 0,8 

P.b.s. UE 378,8 10,0 183,6 12,2 34,3 5,2 846,0 15,5 133,4 27,0 56,4 27,3 5,0 92,4 4,0 

P.b.n. UE 52,6 1,4 19,3 1,3 1,1 0,3 222,5 4,1 10,7 2,2 28,6 10,5 0,6 18,6 0,5 

P.b. 

ogółem 431,4 11,4 202,9 13,5 35,4 5,5 1068,5 19,6 144,1 29,2 50,4 23,7 4,4 62,3 3,3 

UE 3800,0 100,0 1509,0 100,0 658,9 100,0 5436,0 100,0 493,0 100,0 51,5 21,9 10,6 34,2 12,1 

Rybołówstwo przybrzeżne 

Dania 10,9 1,90 –2,40 –1,49 –7,20 –17,65 39,60 5,20 0,80 0,60 47,40 –10,40 –31,00 48,56 –17,0 

Estonia 2,8 0,49 1,14 0,71 0,50 1,23 7,20 0,90 1,00 0,80 53,40 21,90 9,80 8,38 9,2 

Finlandia 6,6 1,15 3,34 2,07 –4,70 –11,52 24,90 3,20 8,30 6,50 50,00 25,40 –35,90 26,12 –18,6 

Litwa 0,3 0,05 0,09 0,06 0,10 0,25 0,30 0,00 0,00 0,00 69,90 30,30 12,20 15,17 21,5 

Łotwa 1,7 0,66 1,56 0,97 1,50 3,68 0,10 0,00 0,00 0,00 48,83 17,70 13,40 5,67 25,3 

Niemcy 3,8 0,66 1,45 0,90 0,00 0,00 6,60 0,90 2,80 2,20 44,12 16,90 0,00 6,22 0,3 

Polska 6,9 1,20 –0,25 –0,15 –1,60 –3,92 28,40 3,70 0,70 0,60 61,50 –2,20 –14,00 4,83 –2,1 

Szwecja 7,0 1,22 –3,99 –2,47 –8,00 –19,61 19,40 2,50 1,20 1,00 43,00 –24,60 –49,20 21,60 –39,7 

P.b.s. UE 28,3 4,94 –1,60 –0,99 -19,90 –48,77 90,50 11,79 13,10 10,28 46,40 –2,62 –32,60 10,55 –22,0 

P.b.n. UE 11,7 2,04 2,54 1,57 0,50 1,23 36,00 4,69 1,70 1,33 62,90 13,65 2,68 10,00 1,4 

 



Tabela 41. Wyniki finansowe rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) – cd. 

Państwo 

Wartość 

dodana 

(GVA, 

mln 

EUR) 

GVA 

jako % 

UE 

Zysk 

brutto 

(mln 

EUR) 

Zysk 

brutto 

jako % 

UE 

Zysk 

netto 

(mln 

EUR) 

Zysk 

netto 

jako % 

UE 

Wartość 

majątku 

trwałego 

(mln EUR) 

Wartość 

aktywów 

rzeczowych 

jako % UE 

Inwestycje  

(mln EUR) 

Inwestycje 

jako % UE 

GVA/przy-

chody (%) 

Marża 

zysku 

brutto (%) 

Marża 

zysku 

netto (%) 

GVA na 1 

zatrudnio-

nego FTE 

(tys. EUR) 

Wskaźnik 

zwrotu 

z majątku 

trwałego 

(%) 

P.b. 

ogółem 40,0 6,98 0,94 0,58 –19,40 –47,55 126,50 16,48 14,80 11,62 50,30 1,18 –24,40 15,44 –15,3 

UE 573,4 100,00 161,30 100,00 40,80 100,00 767,60 100,00 127,40 100,00 54,20 15,20 3,85 9,47 5,31 

Rybołówstwo morskie 

Dania 227,4 8,8 133,7 14,4 44,3 18,2 537,5 13,5 93,9 24,7 62,7 36,9 12,2 165,2 9,3 

Estonia 6,5 0,3 2,8 0,3 1,1 0,5 11,9 0,3 0,6 0,2 68,6 29,3 12,0 39,7 11,7 

Finlandia 8,9 0,3 3,9 0,4 –3,6 –1,5 20,7 0,5 9,6 2,5 34,1 14,7 –13,8 85,9 –17,2 

Litwa 0,3 0,0 –0,7 –0,1 –1,0 –0,4 5,1 0,1 0,3 0,1 7,2 –18,0 –25,9 2,5 –17,7 

Łotwa 5,5 0,2 2,5 0,3 0,8 0,3 8,9 0,2 0,8 0,2 29,8 13,6 4,4 37,3 11,1 

Niemcy 67,0 2,6 22,0 2,4 6,2 2,5 72,2 1,8 21,5 5,7 53,1 17,5 4,9 103,8 8,9 

Polska 18,6 0,7 7,9 0,9 1,4 0,6 82,1 2,1 2,2 0,6 40,7 17,3 3,2 14,8 5,2 

Szwecja 46,9 1,8 25,4 2,7 7,3 3,0 93,7 2,4 16,5 4,3 49,0 26,5 7,6 91,4 9,3 

P.b.s. UE 350,2 13,6 185,0 20,0 54,2 22,2 724,1 18,2 141,5 37,2 43,2 30,3 8.9 111,6 8,4 

P.b.n. UE 30,9 1,2 12,5 1,3 2,3 0,9 108,0 2,7 3,9 1,1 38,9 18,1 3,3 23,6 5,2 

P.b. ogółem 381,1 14,8 197,5 21,3 56,5 23,2 832,1 20,9 145,4 38,3 43,2 29,1 8,3 67,6 8,0 

UE 2574,9 100,0 926,9 100,0 243,7 100,0 3980,4 100,0 379,0 100,0 49,2 17,6 4,6 40,2 8,0 

Rybołówstwo dalekomorskie 

Litwa 13,9 2,6 5,8 1,7 –0,9 –0,3 86,3 27,9 5,5 26,1 14,5 6,0 0,9 33,6 1,5 

Polska  . . . . . . . . . . . . . . . 

P.b.s. UE . . . . . . . . . . . . . . . 

P.b.n. UE 13,9 2,6 5,8 1,7 –0,9 –0,3 86,3 27,9 5,5 26,1 14,5 6,0 0,9 33,6 1,5 

P.b. ogółem 13,9 2,6 5,8 1,7 –0,9 –0,3 86,3 27,9 5,5 26,1 14,5 6,0 0,9 33,6 1,5 

UE 529,0 100,0 347,5 100,0 278,1 100,0 309,1 100,0 21,0 100,0 43,4 28,5 25,9 73,0 92,9 

Objaśnienia oznaczeń zob. tab. 1. 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… (2016). 
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Wartość dodana wytworzona przez rybołówstwo przybrzeżne wyniosła odpowiednio: 

40 mln EUR, 6,98%, i 9,3%, a przez dalekomorskie – odpowiednio: 13,9 mln EUR, 2,6% 

oraz 3,2%. Warto zauważyć, że dane dotyczące polskiego rybołówstwa dalekomorskiego były 

niedostępne. Wartość dodana, będąca sumą form aktywności (tab. 40), wynosiła 435 mln EUR, 

a wartość dodana rybołówstwa ogółem – 431,4 mln EUR. W konsekwencji suma procento-

wych udziałów dla państw basenu Morza Bałtyckiego wyniosła 105% (!). 

Zysk brutto w rybołówstwie obejmuje przychody z wyładunków i inne przychody 

pomniejszone o koszty wynagrodzeń załogi, koszty pracy niepłatnej, koszty energii, koszty 

napraw i konserwacji, koszty zmienne i koszty stałe. Zysk brutto od wartości dodanej różni 

się tym, że dodatkowo uwzględnia koszty wynagrodzeń, pracy niepłatnej i konserwacji. 

Uwzględnia koszty operacyjne bez kosztów kapitałowych (amortyzacji i kosztu alternatyw-

nego). Gdy statki rybackie są zdekapitalizowane, ich właściciele ograniczają albo pomijają 

koszty amortyzacji. 

Marża zysku brutto obliczana jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży, 

wyrażony w procentach, określa możliwość generowania zysku przez rybaka i sektor. Wyso-

ka marża zysku brutto świadczy o wysokodochodowym lub niskokosztowym modelu sektora, 

niska marża brutto informuje o małym marginesie bezpieczeństwa i ryzyku strat w przypadku 

wzrostu kosztów lub spadku przychodów. 

Zysk brutto w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku wyniósł 

202,9 mln EUR, co stanowiło 13,5% udziału w zysku brutto państw UE. Najwyższy zysk 

brutto w wysokości 131,3 mln EUR osiągnęło rybołówstwo Danii (8,7% zysku brutto UE 

i 65% udziału w zysku brutto państw basenu Morza Bałtyckiego). Na drugim miejscu 

uplasowały się Niemcy z zyskiem brutto w wysokości 23,7 mln EUR (odpowiednio 1,6% 

i 11,7%), na trzecim – Szwecja (21,4 mln EUR, 21,4% i 10,5%). Udział każdego 

z pozostałych państw basenu Morza Bałtyckiego nie przekraczał 0,5% zysku brutto UE. 

Większa część zysku brutto (197,5 mln EUR) została wygenerowana przez rybołówstwo 

morskie, głównie przez Danię (14,4% zysku brutto UE i 68% zysku brutto państw basenu 

Morza Bałtyckiego). Zysk brutto w wysokości 25,4 mln EUR (2,7% zysku brutto UE 

i 12,87% zysku brutto państw basenu Morza Bałtyckiego) wypracowany został przez rybo-

łówstwo morskie Niemiec. Zysk brutto Szwecji wynosił odpowiednio 22 mln EUR, (2,4% 

i 11,1%). Kolejna Polska wypracowała zaledwie 7 mln EUR (0,9%, 3,5%) zysku brutto. 

Litewskie rybołówstwo morskie jako jedyne poniosło stratę brutto w wysokości 700 tys. EUR. 

Rybołówstwo przybrzeżne, z racji swojej specyfiki i wynikających z niej ograniczeń, 

przynosi mniejsze zyski niż rybołówstwo morskie. Zysk brutto w 2014 roku wyniósł zaledwie 

940 tys. EUR (0,58% UE). Analiza pozwala na stwierdzenie, że sukcesem w rybołówstwie 

przybrzeżnym jest minimalizacja strat. Największy zysk brutto w wysokości 3,34 mln EUR 

(2,7% UE) osiągnęło rybołówstwo Finlandii. Zysk brutto Łotwy, Niemiec i Estonii zawierał 

się w przedziale 1,56–1,14 mln EUR. Pozostałe państwa zanotowały stratę brutto – Szwecja –

3,99 mln RUR, Dania – 2,4 mln EUR, Polska – 0,25 mln EUR. 

Marża zysku brutto w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego była najwyższa 

w Danii (34%) dzięki marży brutto wypracowanej przez rybołówstwo morskie (35,9%). 

Powyżej 20% wyniosła marża zysku brutto w Estonii (26,7%) i na Łotwie (20,2%). Poza 

Litwą (5,2%) w pozostałych państwach marża zysku brutto wahała się od 12,7% (Polska), 
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17,6% (Niemcy) do 18,3% (Finlandia). W UE ogółem w rybołówstwie średnia marża zysku 

brutto w 2014 roku wynosiła 21,9%, w rybołówstwie morskim – 17,6%, a w rybołówstwie 

przybrzeżnym – 15,2%. W rybołówstwie morskim państw basenu Morza Bałtyckiego marża 

zysku brutto wynosiła 29,1%, poza Litwą (18%), Łotwą (13,6%) i Finlandią (14,7%) pozos-

tałe państwa osiągnęły poziom zbliżony lub przekraczający średnią europejską. Dania 

(36,9%) i Estonia (29,3%) były liderami. W rybołówstwie przybrzeżnym marża zysku brutto 

wynosiła zaledwie 1,18%. Trzy państwa zanotowały ujemną marżę zysku brutto; były to: 

Szwecja (–24,6%), Dania (–10,4%) i Polska (–2,2%). Marża zysku brutto wynosiła na Litwie 

30,3%, w Finlandii – 25,4%, w Estonii – 21,9%, na Łotwie – 17,7%, w Niemczech – 16,9%. 

Zysk netto w rybołówstwie obejmuje przychody z wyładunków i inne przychody pomniej-

szone o koszty wynagrodzeń załogi, koszty pracy niepłatnej, koszty energii, koszty napraw, 

koszty zmienne i koszty stałe, amortyzację i koszty alternatywne. Od zysku brutto odróżnia 

się on uwzględnianiem kosztów kapitałowych (amortyzacji i kosztów alternatywnych). Jest 

rzeczywistym miernikiem opłacalności, gdyż uwzględnia całość przychodów i kosztów. 

Marża zysku netto, wyrażona stosunkiem zysku netto do przychodów ze sprzedaży (w %), 

odzwierciedla poziom rentowności sektora po uwzględnieniu wszystkich kosztów i przycho-

dów, służy porównaniu rentowności sektora z innymi sektorami w gospodarce, pokazując 

wielkość nadwyżki generowanej na jednostkę produkcji (Scientific, Technical and Econo-

mic… 2015). 

Zysk netto w UE w 2014 roku wyniósł 658,9 mln EUR. W państwach basenu Morza 

Bałtyckiego jego wielkość osiągnęła zaledwie 35,4 mln EUR (5% zysku UE). Wielkości te 

nie odzwierciedlają proporcji w skali działalności, gdyby tak było, zysk ten powinien być 

około dwukrotnie większy. Najwyższy zysk netto wśród państw basenu Morza Bałtyckiego 

osiągnęła Dania – 37,1 mln EUR (5,6% UE), czyli 1,7 mln EUR więcej niż cały zysk netto 

państw basenu morza Bałtyckiego, znowu dzięki rybołówstwu morskiemu, którego zysk netto 

wyniósł 44,3 mln EUR (18,2% UE i 78,4% państw bałtyckich ogółem); rybołówstwo przy-

brzeżne przyniosło stratę netto w wysokości –17,65 mln EUR. 

W rybołówstwie morskim w 2014 roku zysk netto wyniósł 56,5 mln EUR (23,2% zysku 

UE). Poza Danią najwyższy zysk netto osiągnęły: Szwecja – 7,3 mln EUR (3% zysku UE 

i 12,9% p.b. ogółem), Niemcy – 6,2 mln EUR (odpowiednio 2,5% i 11%) oraz Polska – 

1,4 mln EUR (odpowiednio 0,6% i 2,5), Estonia – 1,1 mln EUR i Łotwa – 0,8 mln EUR. 

Pozostałe dwa państwa zanotowały stratę netto – Finlandia – 3,6 mln EUR, Litwa – 1 mln EUR. 

Rybołówstwo przybrzeżne państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku odnotowało 

stratę netto w wysokości 19,4 mln EUR, w porównaniu z 40,8 mln EUR zysku netto, jaki 

osiągnęło rybołówstwo przybrzeżne UE. Największą stratę netto poniosło rybołówstwo przy-

brzeżne Szwecji (–8 mln EUR), Danii (–7,2 mln EUR), Finlandii (–4,7 mln EUR) i Polski 

(‒1,6 mln EUR). Zysk netto odnotowały rybołówstwa przybrzeżne Łotwy (1,5 mln EUR), 

Estonii (0,5 mln EUR) i Litwy (0,1 mln EUR). Niemieckie rybołówstwo przybrzeżne 

odnotowało wynik zerowy. 

Przeciętna marża zysku netto w rybołówstwie UE wynosiła w 2014 roku 10,6%, w rybo-

łówstwie morskim – 4,6%, a w rybołówstwie przybrzeżnym – 3,85%. W rybołówstwie 

państw basenu Morza Bałtyckiego marża zysku netto wynosiła odpowiednio: 4,4%, 4,6% 

i ‒24,4%, co z góry przesądza o wynikach konkurencji między dwoma typami rybołówstwa 
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tych państw, a także daje porównanie z ekonomicznymi warunkami funkcjonowania rybo-

łówstwa przybrzeżnego w pozostałych państwach UE. Tym razem liderem była Łotwa 

(11,7%), Estonia (11,2%), Dania (9,6%) i Niemcy (5%). Ujemną marżę zysku netto zanoto-

wały: Finlandia (–21,3%), Litwa (–1,9%), Polska (1,8%) i Szwecja (–0,7%). 

W rybołówstwie morskim przeciętna marża zysku netto w 2014 roku wynosiła 8,3%, tj. 

prawie dwa razy więcej niż w UE (4,6%). Marża zysku netto wynosiła w Danii 12,2%, 

w Estonii – 12%, w Szwecji – 7,6%, w Niemczech – 4,9%, na Łotwie – 4,4%, w Polsce – 

3,2%. Ujemną marżę zysku netto odnotowały Litwa (–25,9%) i Finlandia (–13,8%). 

Marża zysku netto w rybołówstwie przybrzeżnym wyniosła –24,4%. W porównaniu 

z przeciętną marżą zysku netto w UE, która wyniosła 3,85%, sytuację rybołówstwa przy-

brzeżnego państw basenu Morza Bałtyckiego należy określić jako katastrofalną. W Szwecji 

marża zysku wynosiła –49,2%, w Finlandii – 35,9%, w Danii – 31,5%, a w Polsce –14%. 

Z kolei w małych państwach bałtyckich marża zysku netto osiągała całkiem dobry poziom: na 

Łotwie – 13,4%, na Litwie – 12,2%, w Estoni – 9,8%. W Niemczech – 0%. 

Produktywność pracy, wyrażona wielkością wartości dodanej GVA, przypadającą na 

zatrudnionego na pełnym etacie (FTE), jest wykorzystywana jako miernik wzrostu gospodar-

czego, konkurencyjności i standardu życiowego (Scientific,Technical and Economic... 2015). 

Podobna jest opinia Krugmana (2012), która służy celom porównawczym wewnątrz sektora 

i między sektorami. 

Pożądany ze społecznego i z gospodarczego punktu widzenia jest wzrost produktywności 

pracy. 

Produktywność pracy w państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku wynosiła 

62,3 tys. EUR na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (FTE); było to 

o 82% więcej niż wynosiła średnia unijna (34,2 tys. EUR/FTE). W rybołówstwie morskim 

produktywność pracy wyniosła 67,6 tys. EUR/FTE, tj. o 68% więcej niż przeciętna w UE 

(40,2 tys. EUR/FTE). W rybołówstwie przybrzeżnym wyniosła ona 15,44 tys. EUR/FTE, tj. 

o 63% więcej niż w UE (9,47 tys. EUR/FTE). Najwyższa produktywność pracy została odno-

towana w rybołówstwie Danii: ogółem 147,3 tys. EUR/FTE, w rybołówstwie morskim – 

165,2 tys. EUR/FTE, a w rybołówstwie przybrzeżnym – 48,56 tys. EUR/FTE (ponadtrzy-

krotnie mniej niż w morskim). Kolejna w rankingu Szwecja odnotowała odpowiednio 

63,8 tys. EUR/FTE, 91,4 tys. EUR/FTE i 21,6 tys. EUR/FTE. W Niemczech odpowiednie 

wartości wyniosły 56,7 tys. EUR/FTE, 103,8 tys. EUR/FTE i 6,22 tys. EUR/FTE, w Finlandii 

– 43,6 tys. EUR/FTE, 85,9 tys. EUR/FTE i 26,12 tys. EUR/FTE. W czterech państwach, które 

przystąpiły do UE w 2004 roku, wskaźnik ten jest znacznie niższy: na Litwie wyniósł 

odpowiednio 25,2 tys. EUR/FTE, 2,5 tys. EUR/FTE i 15,17 tys. EUR/FTE; na Łotwie – 

odpowiednio 19,9 tys. EUR/FTE, 37,3 tys. EUR/FTE i 5,67 tys. EUR/FTE; w Estonii – 

odpowiednio 18,7 tys. EUR/FTE, 39,7 tys. EUR/FTE i 8,38 tys. EUR/FTE. Wyraźnie 

najniższa produktywność pracy miała miejsce w rybołówstwie polskim – odpowiednio 8,5 

tys. EUR/FTE, 14,8 tys. EUR/FTE i 4,83 tys. EUR/FTE. Zaskakująca jest skala rozpiętości 

w produktywności pracy pomiędzy poszczególnymi państwami – w Polsce 8,5 tys. EUR/FTE, 

w Danii 147,3 tys. EUR/FTE. W Niemczech z kolei występuje największa rozpiętość 

w produktywności pracy pomiędzy formami aktywności połowowej. W rybołówstwie morskim 
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wynosiła ona 103,8 tys. EUR/FTE, a w rybołówstwie przybrzeżnym – 6,22 tys. EUR/FTE, co 

oznacza, że różnica była siedemnastokrotna. 

Wskaźnik zwrotu z majątku trwałego ROFTA (ang. Rate of Return on Fixed Tangle 

Assets) określa, jaka jest efektywność zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstwa 

(w rybołówstwie statku, floty), czyli jaka wielkość zysku netto, powiększonego o koszt 

alternatywny, przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa rzeczowe przed-

siębiorstwa (zysk netto + koszt alternatywny/ wartość aktywów rzeczowych ogółem × 100%). 

Wskaźnik ten jest uważany za najlepszy do oceny jakości zarządzania, gdyż określa produk-

tywność zaangażowanego w rybołówstwo kapitału w dłuższym, co najmniej kilkuletnim, 

okresie. Pozytywnym objawem jest jego wzrost, a negatywnym – spadek, który może wska-

zywać na przekapitalizowanie floty (przykład Finlandii), niedokapitalizowanie floty lub jej 

właściwy rozmiar (wyniki finansowe Estonii i Łotwy), gdy jest poniżej poziomu ryzyka dłu-

goterminowych inwestycji uwzględniającego inflację (Indicator, https://aquatrace… 2016). 

„Jeżeli jest on wyższy od stopy procentowej wolnej od ryzyka, dostępnej gdzie indziej, to 

flota jest w dobrej kondycji ekonomicznej i jest w stanie w stanie konkurować z innymi 

formami inwestowania kapitału. Jeżeli ROFTA jest od tej stopy niższy, oznacza to, że dane 

inwestycje nie są opłacalne w ujęciu finansowym, ponieważ większe zyski można osiągnąć 

w wyniku zainwestowania środków gdzie indziej” (Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu… 

2014, s. 20). W polskim projekcie programu operacyjnego „Rybactwo i morze” (PO Ryby 

2014–2020) na stronie 34 przy haśle ROFTA przedstawiono wskaźnik rentowności majątku 

netto (ROA – Return on Assets) wyrażany wzorem (zysk netto/wartość aktywów rzeczowych 

ogółem), który w liczniku nie uwzględniał kosztu alternatywnego. Tego typu pomyłki utrud-

niają analizę porównawczą ekonomicznej efektywności rybołówstwa w skali ponadnarodowej 

(tekst z września 2014 roku) (Projekt PO Ryby 2014–2020… 2015). W przyjętym programie 

operacyjnym wzór pominięto, na s. 46 wspomniano tylko o wskaźniku ROFTA (Program 

operacyjny „Rybactwo i Morze”… 2016). 

Analiza wartości tego wskaźnika, a w szczególności jego odchylenia od wartości przecięt-

nych, zwłaszcza jeśli następuje zmniejszenie wartości wskaźnika, wskazuje na potrzebę usta-

lenia przyczyn tego zjawiska. Pożądana wartość tego wskaźnika motywuje do: 

– utrzymywania wielkości floty dostosowanej do dostępnych zasobów; 

– ograniczania (redukcji) nadwyżki nakładu połowowego; 

– zwiększania zyskowności poprzez ograniczanie kosztów i lepszą organizację działalności; 

– ewentualnego przeniesienia kapitału do innej dziedziny działalności. 

Jeżeli wartość ROFTA wynosi poniżej 2%, oznacza to, że dane inwestycje nie są opłacalne 

z finansowego punktu widzenia, ponieważ można uzyskać większe zyski poprzez zainwesto-

wanie środków gdzie indziej (Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu… 2013). 

Wartość ROFTA w państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku wynosiła 3,3%, tj. 

o 1,3% więcej od przedstawionej wyżej wartości referencyjnej. W UE przeciętna wartość 

ROFTA w rybołowstwie była na poziomie 12,1%. Największą wartość ten wskaźnik osiągnął 

kolejno: na Łotwie (28,2%), w Estonii (10,8%), w Niemczech (8,1%), w Danii (7,5%) 

i w Polsce (2,5%). W pozostałych państwach jego wartość była poniżej wartości referencyj-

nej: w Szwecji wynosiła 0,8%, na Litwie – 0,5%, a w Finlndii wskaźnik ten osiągnął wartość 

ujemną –12,4%. 
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W rybołówstwie morskim państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku wskażnik 

ROFTA wynosił 8%, czyli tyle samo co średnia w UE. Największą wartość osiągnął w dwóch 

państwach bałtyckich – w Estonii (11,7%), na Łotwie (11,1%). W Danii i Szwecji jego 

wartość wyniosła po 9,3%, w Niemczech – 8,9%, a w Polsce – 5,2%. Wszystkie te państwa 

przekroczyły próg referencyjny. W dwóch państwach wskaźnik ROFTA osiągnął wartość 

ujemną – na Litwie wyniósł –17,7%, w Finlandii wyniósł –17,2%. Wartość wskaźnika 

ROFTA w rybołówstwie przybrzeżnym państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku była 

ujemna (–15,3%), w UE wartość średnia ROFTA była dodatnia (5,31%). Największą wartość 

wskaźnik ten osiągnął na Łotwie (25,3%), na Litwie (21,5%) i w Estonii (9,2%). 

W pozostałych państwach jego wartość była poniżej progu referencyjnego, w Niemczech 

wyniosła 0,3%, a w pozostałych państwach były to wartości ujemne – w Szwecji (–39,7%), 

w Finlandii (–18,6%), w Danii (–17%) i w Polsce (‒2,1%). 

Przedstawiona powyżej analiza wyników finansowych państw basenu Morza Bałtyckiego, 

ze szczególnym uwzględnieniem marży zysku netto i ROFTA, wskazała Łotwę, Estonię, 

Danię i Niemcy jako państwa, w których rybołówstwo ma najmocniejsze podstawy ekono-

miczne. Jednakże uwzględniały one nie tylko obszar Bałtyku. Jak wiadomo, Dania, Niemcy 

i Szwecja większość działalności połowowej skupiają na Morzu Północnym, gdzie podstawą 

jest dochodowe rybołówstwo morskie. Rozpatrując wyłącznie rybołówstwo prowadzone na 

Bałtyku, można stwierdzić, że najlepiej radziły sobie Łotwa i Estonia, które miały wyniki 

finansowe korzystniejsze niż ww. państwa nordyckie, których działalność połowowa odbywa-

ła się w większości na Morzu Północnym, co pokazuje tab. 42. 

Największą wartość dodaną, uzyskaną w wyniku operacji połowowych realizowanych 

wyłącznie na Bałtyku, wypracowało rybołówstwo Szwecji (22,662 mln EUR), Polski 

(21,734 mln EUR), Finlandii (15,448 mln EUR) i Danii (12,640 mln EUR). Jest to 

zrozumiałe, gdyż państwa te dysponowały najwiekszą flotą operującą na Bałtyku. Mała Estonia 

(9,308 mln EUR) i Łotwa (7,169 mln EUR) miały w 2014 roku większą wartość dodaną 

niż Niemcy (5,139 mln EUR), a Litwa – tylko 722 tys. EUR. Wartość dodana rybołówstwa 

bałtyckiego (94,9 mln EUR) stanowiła zaledwie 2,5% wartości dodanej rybołówstwa UE 

(3 710,402 mln EUR). Tylko 25% wartości dodanej rybołówstwa bałtyckiego przypadało na 

rybołówstwo przybrzeżne, a 75% na rybołówstwo morskie. Stosunek wartości dodanej do 

przychodów był najwyższy w Estonii (63,2%), następnie w Szwecji (49%), w Polsce (45,2%), 

w Finlandii (39,4%), w Danii (37,1%), na Łotwie (35,5%), w Niemczech (30,8%) i na Litwie 

(16%). 

Przyrost wartości dóbr wytworzonych w ciągu roku (wartość dodana), przypadający na 

zatrudnionego na pełnym etacie (FTE), czyli produktywność pracy na Bałtyku w 2014 roku, 

wyniósł 18,7 tys. EUR/FTE, w rybołówstwie przybrzeżnym wyniósł 8,1 tys. EUR/FTE, w ry-

bołówstwie morskim – 36,6 tys. EUR/FTE; średnia w UE wyniosła 41,2 tys. EUR/FTE. 

Największy był w Szwecji (59,9 tys. EUR/FTE), Danii (45,2 tys. EUR/FTE), Finlandii 

(43,6 tys. EUR/FTE), na Łotwie (19,9 tys. EUR/FTE) i w Estonii (18,7 tys. EUR/FTE). 

W Polsce wyniósł 9,2 tys. EUR/FTE, w Niemczech – 7,6 tys. EUR/FTE, a na Litwie – tylko 

4,6 tys. EUR/FTE. Wskaźnik ten może informować o wydajności pracy albo o przerostach 

zatrudnienia, a także o zatrudnianiu na niepełny etat, podobnie jak wskaźnik przeciętnej GVA 

przypadającej na statek, który powinien być rozpatrywany w połączeniu z analizą rozmiaru 

statków rybackich oraz charakterystyką liczby statków aktywnych i nieaktywnych. 



 

 

 

 

 

Tabela 42. Wyniki finansowe rybołówstwa bałtyckiego w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 

Państwo 

Rybołówstwo bałtyckie 

wartość dodana 

(GVA, 

tys. EUR) 

GVA/przy-

chody (%) 

zysk brutto 

(tys. EUR) 

marża zysku 

brutto (%) 

zysk netto 

(tys. EUR) 

marża zysku 

netto (%) 

przeciętna GVA 

na statek 

(tys. EUR) 

GVA na 

zatrudnionego na 

pełen etat 

(tys. EUR) 

Dania 12 640 37,1 –4555 –13,4 –20 838 –61,2 21,3 45,2 

Estonia 9308 63,2 3929 26,7 1651 11,2 6,2 18,7 

Finlandia 15 488 39,4 7189 18,3 –8305 –21,1 8,8 43,6 

Litwa 722 16,0 –399 –8,8 –738 –16,3 8,2 4,6 

Łotwa 7196 35,5 4095 20,2 2367 11,7 25,9 19,9 

Niemcy 5139 30,8 –1796 –10,8 –5214 –31,3 5,9 7,6 

Polska 21 734 45,2 6117 12,7 –780 –1,6 27,4 9,2 

Szwecja 22 662 49,0 8618 18,6 –1910 –4,1 38,8 59,9 

P.b.s. UE 55 929 41,0 9456 6,9 –36 267 –26,7 14,6 33,2 

P.b.n. UE 38 960 44,5 13 742 15,6 2500 2,9 14,6 11,6 

Rybołówstwo przybrzeżne 25 992 46,2 –2533 –4,5 –18 636 –33,1 4,5 8,1 

Rybołówstwo morskie 68 898 41,1 25 730 15,4 –15 132 –9,0 97,6 36,6 

P.b. ogółem 94 890 42,4 23 197 10,4 –33 768 –15,1 14,6 18,7 

UE – regiony razem 3 710 402 51,6 1 562 622 21,7 699 502 9,7 68,3 41,2 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific Technical and Economic... (2015). 
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Największy zysk brutto (który pomija koszty amortyzacji i koszty alternatywne) wypra-

cowały: Szwecja (8,618 mln EUR), Finlandia (7,189 mln EUR), Polska (6,117 mln EUR), 

Łotwa (4,095 mln EUR) i Estonia (3,929 mln EUR). Dania (–4,555 mln EUR), Niemcy 

(‒1,796 mln EUR) i Litwa osiągnęły stratę brutto, co świadczy o niekorzystnych proporcjach 

pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi. Rybołówstwo przybrzeżne wykazało stratę 

brutto w wysokości 2,533 mln EUR, natomiast rybołówstwo morskie osiągnęło zysk brutto 

w wysokości 25,730 mln EUR. Marża zysku brutto w rybołówstwie bałtyckim w 2011 roku 

wyniosła 10,4% i była ponaddwukrotnie niższa niż w średnia w UE (21,7%). Rybołówstwo 

przybrzeżne wykazało ujemną marżę zysku brutto (–4,5%), natomiast marża zysku brutto 

rybołówstwa morskiego wyniosła 15,4%. Najkorzystniejszą marżę zysku brutto osiągnęły 

dwa małe państwa bałtyckie – Estonia (26,7%) i Łotwa (20,2%). Niewiele niższą marżę zysku 

brutto uzyskały: Szwecja (18,6%), Finlandia (18,3%) i Polska (12,7%). Tę klasyfikację zamy-

kają: Dania (–13,4%), Niemcy (–10,8%) i Litwa (–8,8%). 

Zysk netto, uwzgledniający wszystkie koszty, w tym także koszty kapitałowe, odzwiercie-

dla rzeczywistą sytuację ekonomiczną rybołówstwa, przez co grono państw z ujemnym 

wynikiem finansowym ulega powiększeniu w stosunku do tego, które występowało w kon-

tekście zysku brutto. Z tego powodu zysk netto, obarczony dodatkowymi kosztami, musi być 

niższy niż zysk brutto. W skali całego Bałtyku w 2014 roku odnotowano stratę netto w wyso-

kości 33,768 mln EUR, z czego strata netto w wysokości 18,636 mln EUR dotyczyła rybo-

łówstwa przybrzeżnego; rybołówstwo morskie odnotowało 15,132 mln EUR straty netto. 

Zysk netto w rybołówstwie bałtyckim jest rzadkością – wystąpił tylko na Łotwie (2,367 mln EUR) 

i w Estonii (1,651 mln EUR). W pozostałych państwach odnotowano stratę netto: czyli w 

Danii (–20,838 mln EUR), w Finlandii (–8,305 mln EUR), w Niemczech (–5,214 mln EUR), 

w Szwecji (1,91 mln EUR), w Polsce (–780 tys. EUR), na Litwie (–738 tys. EUR). Tyle 

mówią wielkości bezwzględne. Obiektywny obraz sytuacji oddaje analiza marży zysku netto 

pokazująca nadwyżkę generowaną przez jednostkę produkcji. Dania, będąca potęgą rybacką 

w gronie państw basenu Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do samego Bałtyku miała 

katastrofalnie niską, ujemną, marżę zysku netto (–61,2%), drugi najgorszy wynik należał do 

Niemiec (–31,3%), trzecia w tym niechlubnym rankingu była Finlandia – lider pod względem 

wielkości nieaktywnej floty na Bałtyku (–21,1%), czwarta była Litwa (–6,3%). Kolejne 

państwa z ujemną marżą zysku netto to Szwecja (–4,1%) i Polska (–1,6%). Być może 

przyczyną takiej wartości wskaźników są niższe płace, koszty paliwa i koszty amortyzacji 

w dwóch państwach nowej UE, które jako jedyne państwa odnotowały wynik dodatni – na 

Łotwie – 11,7%, w Estonii – 11,2%. Marża zysku netto dla całego rybołówstwa bałtyckiego 

w 2014 roku była ujemna (–15,1%), co było wynikiem znacznie gorszym od średniej unijnej 

(9,7%). 

Porównując wyniki finansowe rybołówstwa bałtyckiego z wynikami rybołówstwa prowa-

dzonego na innych akwenach przez państwa należące do UE (tab. 43), należy zauważyć, że: 

proporcje GVA/ przychody i GVA/ statek na Bałtyku są najniższe wśród wszystkich regio-

nów połowowych UE; także GVA/FTE, marża zysku brutto oraz marża zysku netto są 

najniższe w UE (poza regionami zewnętrznymi odgrywającymi marginalne znaczenie w rybo-

łówstwie UE). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 43. Wyniki finansowe rybołówstwa UE według regionów połowowych w 2014 roku (ceny stałe z 2015 roku) 

Regiony połowowe 

Rybołówstwo ogółem według akwenów 

wartość dodana 

(GVA,  

tys. EUR) 

GVA/przy-

chody (%) 

zysk brutto 

(tys. EUR) 

marża zysku 

brutto (%) 

zysk netto 

(tys. EUR) 

marża zysku 

netto (%) 

przeciętna 

GVA na statek 

(tys. EUR) 

GVA na zatrudnionego 

na pełen etat 

(tys. EUR) 

Bałtyk 94 890 42,4 23 197 10,4 –33 768 –15,1 14,6 18,7 

Morza Śródziemne i Czarne 748 353 54,8 286 202 21,0 32 551 3,2 35,2 21,9 

Północno-wschodni Atlantyk 1 331 976 53,1 424 253 16,9 166 493 6,9 72,8 40,7 

Morze Północne 792 345 51,1 359 995 23,2 191 251 12,5 155,9 91,3 

Inne regiony 533 448 44,4 350 525 29,2 279 584 26,4 664,9 78,4 

Regiony zewnętrzne 37 601 47,3 1939 2,4 –4541 –5,8 41,5 18,1 

Północno-zachodni Atlantyk 47 977 51,4 21 291 22,8 10 735 11,5 286,9 73,4 

Wschodnia Arktyka 105 605 72,1 86 875 59,3 66 010 53,0 3362,1 340,0 

Morze Śródziemne – poza UE 2110 63,1 1514 45,3 787 23,6 181,8 40,9 

UE – regiony razem 3 710 402 51,6 1 562 622 21,7 699 502 9,7 68,3 41,2 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic... (2016, 2016). 
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Przy założeniu, że rybołówstwo bałtyckie ma wysokie techniczne uzbrojenie pracy i wyso-

ko kwalifikowane kadry rybackie, jedynym wytłumaczeniem tych dysproporcji są trudniejsze 

warunki jego funkcjonowania, w tym bardzo wysokie koszty, będące w rażącej dysproporcji 

z niską wartością poławianych ryb. Bałtyk jest jednym z najintensywniej eksploatowanych 

akwenów świata oraz ze względu na jego mały rozmiar i śródziemny charakter jest pewnością 

najbardziej sensytywnym akwenem, a rybołówstwo na nim prawdopodobnie osiągnęło barierę 

dalszego rozwoju. Ostatnie lata wskazują wręcz na regres. 

Analiza wyników finansowych rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego pozwala 

na ogólną ocenę jego stanu. Korzystne wyniki finansowe Łotwy i Estonii wskazują na 

właściwy kierunek procesów dostosowawczych rozpoczętych po integracji z UE w 2004 

roku. Z kolei najgorszy poziom wskaźnika ROFTA i poziom marży zysku netto w Finlandii 

są ściśle związane z ogromną flotą nieaktywnych statków rybackich. 

 

9.3.2. Analiza dynamiczna. Lata 2008–2014 

 

Wartość analizy dynamicznej jest tym większa, im dłuższy okres obejmuje. W UE zale-

dwie od 2008 roku obowiązują nowe zasady gromadzenia danych statystycznych. Przy tym 

w statystykach unijnych jest na razie zasadą to, że im dłuższego okresu one dotyczą, tym 

mniejszy przekrój zjawisk obejmują. W poprzednim rozdziale przedstawiono wyniki finan-

sowe dotyczące rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku. Poniżej 

zostaną przedstawione wybrane wskaźniki wyniku finansowego ośmiu państw basenu Morza 

Bałtyckiego z lat 2008–2014 (tab. 44). 

W syntetyczny sposób przedstawiono to w tab. 45 a–h. 

W latach 2008–2014 w państwach basenu Morza Bałtyckiego nastąpił wzrost wartości 

dodanej o 3,8%. W 2014 roku wartość dodana osiągnęła 439,1 mln EUR, czyli poziom 

zbliżony do średniej w latach 2008–2014 (448,1 mln EUR). W omawianym okresie najniższy 

poziom wartość dodana osiągnęła w 2009 roku (381,4 mln EUR), a najwyższy – w 2010 roku 

506,1 mln EUR. 

88% wartości dodanej (387,1 mln EUR) zostało wypracowane w państwach należących do 

UE przed rozszerzeniem w 2004 roku, 82% wartości dodanej to zasługa rybaków morskich 

tych państw. Wielkość wartości dodanej w rybołówstwie przybrzeżnym tej grupy państw 

uległa zmniejszeniu w latach 2008–2014 z 39,5 mln EUR do 28,3 mln EUR (tj. o 28,4%). 

W rybołówstwie morskim nastąpił wzrost wartości dodanej z 321,7 mln EUR do 387,1 mln EUR 

(tj. o 11,5%). Najmniejszą wartość osiągnęła ona w 2009 roku (289,3 mln EUR), 

a największą w 2010 roku (424 mln EUR). 

W Danii w latach 2008–2014 nastąpił wzrost wartości dodanej z 219,8 mln EUR do 

238,4 mln EUR (tj. o 8,5%). Nastąpiło to głównie dzięki wzrostowi wartości dodanej 

wypracowanej przez rybołówstwo morskie – z 203,2 mln EUR do 227,4 mln EUR (tj. 

o 11,9%). Wartość dodana wypracowana przez duńskie rybołówstwo morskie w 2014 roku 

stanowiła 52% całości ogólnej wartości dodanej wypracowanej przez rybołówstwo państw 

basenu Morza Bałtyckiego. 

Warto zaznaczyć, że znaczna część tej wartości dodanej została osiągnięta dzięki połowom 

prowadzonym na Morzu Północnym. W 2008 roku stosunek wartości dodanej do przychodów 

wynosił 58,4%, w 2014 wynosił 61,8% i był zbliżony do średniej z lat 2008–2014 (62%). 
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Tabela 44. Zmiany podstawowych wskaźników wyniku finansowego w państwach basenu Morza 

Bałtyckiego w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku w mln EUR) 

Państwo 
Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość dodana – rybołówstwo ogółem 

P.b.s. UE SSF 39,5 31,1 32,2 32 33,2 30,1 28,3 32,3 71,6 

P.b.s. UE LSF 321,7 289,3 424 362,3 360,5 392,6 358,8 358,5 111,5 

Suma 361,2 320,4 456,2 394,3 393,7 422,7 387,1 390,8 107,2 

P.b.n. UE SSF 9,9 11,3 11,1 11,5 12,6 12,3 10,9 11,4 110,1 

P.b.n. UE LSF 34,4 38 36 33,7 34,4 35,4 27,2 34,2 79,1 

P.b.n. UE DWF 17,4 11,7 2,8 10,4 10 15,9 13,9 11,7 79,9 

Suma 61,7 61 49,9 55,6 57 63,6 52 57,3 84,3 

P.b. ogółem 422,9 381,4 506,1 449,9 450,7 486,3 439,1 448,1 103,8 

Zysk brutto – rybołówstwo ogółem 

P.b.s. UE SSF. 1,5 –1,8 0,5 0,5 1,2 –1,5 –4,7 –0,6 –313,3 

P.b.s. UE LSF 145,6 126,9 245,7 193,9 199,5 221,9 189,1 188,9 129,9 

Suma 147,1 125,1 246,2 194,4 200,7 220,4 184,4 188,3 125,4 

P.b.n. UE SSF 1,9 7,3 5,9 3,5 3,8 2,8 1,2 3,8 63,2 

P.b.n. UE LSF 13,5 21,3 18,8 17,4 15 15,5 11 16,1 81,5 

P.b.n. UE DWF 9,8 7,1 –0,8 6,1 6,8 11,5 5,8 6,6 59,2 

Suma 25,2 35,7 23,9 27 25,6 29,8 18 26,5 71,4 

P.b. ogółem 172,3 160,8 270,1 221,4 226,3 250,2 202,4 214,8 117,5 

Zysk netto – rybołówstwo ogółem 

P.b.s. UE SSF –24,0 –26,0 –20,3 –17,9 –14,6 –18,9 –19,9 –20,2 82,9 

P.b.s. UE LSF –11,2 –32,2 98,0 50,3 68,7 84,0 63,1 45,8 –563,4 

Suma –35,2 –58,2 77,7 32,4 54,1 65,1 43,2 25,6 –122,7 

P.b.n. UE SSF 2,3 4,0 2,5 2,2 2,6 0,6 0,2 2,1 8,7 

P.b.n. UE LSF 12,1 9,8 7,3 10,5 8,2 5,8 1,7 7,9 14,0 

P.b.n. UE DWF 9,9 1,8 –4,8 3,7 4,2 9,3 –0,9 3,3 –9,1 

Suma 24,3 15,6 5,0 16,4 15 15,7 1,0 13,3 4,1 

P.b. ogółem –10,9 –42,6 82,7 48,8 69,1 80,8 44,2 38,9 –405,5 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic... (2015, 2016). 

 

Wartość dodana przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze w latach 

2008–2014 wzrosła ze 106,7 tys. EUR do 147,3 tys. EUR, tj. o 38,1%. W rybołówstwie 

przybrzeżnym nastąpił wzrost o 10,5% (z 44 tys. EUR do 48,6 tys. EUR – głównie dzięki 

zmniejszeniu zatrudnienia o 40%); w morskim – o 35,1% (ze 120,8 tys. EUR do 163,2 tys. 

EUR). 

W Finlandii w latach 2008–2014 nastąpił wzrost wartości dodanej z 12,3 mln EUR do 

15,5 mln EUR (o 26%). Większa część wartości dodanej została wypracowana przez 

rybołówstwo morskie, które odnotowało wzrost w omawianym okresie z 6,4 mln EUR do 

8,9 mln EUR (o 39%). Wartość dodana w rybołówstwie przybrzeżnym wzrosła z 5,9 

mln EUR do 6,6 mln EUR (o 11,9%). W latach 2008–2014 stosunek wartości dodanej do 

przychodów wahał się od 38,6% w 2011 roku, w którym osiągnął wartość najmniejszą, do 

46,1% w 2009 roku, w którym osiągnął wartość największą. Korzystniejszy był w rybo-

łówstwie przybrzeżnym (średnia z lat 2008–2014 wyniosła 51,9%) niż w rybołówstwie 

morskim (średnia – 36%). Wartość dodana przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze zmniejszyła się z 46,9 tys. EUR w 2008 roku do 43,6 tys. EUR w 2014 roku 

(o 7%). Średnia z lat 2008–2014 wyniosła 50,2 tys. EUR. 



 

 

Tabela 45 a. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Danii w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne 
Typ 

rybołówstwa 

Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków  

(mln EUR) 

ogółem 366,8 310,3 408,3 427,4 382,8 395,3 380,0 381,6 103,6 

SSF 32,0 24,8 24,6 26,9 24,9 23,3 21,6 25,4 67,5 

LSF 334,7 285,5 383,7 400,3 358,0 372,0 358,3 356,1 107,1 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 376,5 317,8 430,0 408,4 390,0 402,3 385,6 387,2 102,4 

SSF 32,8 25,1 26,3 25,8 27,2 26,0 23,1 26,6 70,4 

LSF 343,7 292,7 403,7 382,7 362,8 376,3 362,5 360,6 105,5 

Wartość dodana – GVA  

(mln EUR) 

ogółem 219,8 187,4 283,8 257,5 245,2 252,3 238,4 240,6 108,5 

SSF 16,6 12,3 14,0 12,8 13,1 12,7 10,9 13,2 65,7 

LSF 203,2 175,1 2697,0 244,7 231,1 239,6 227,4 574,0 111,9 

GVA/przychody (%) 

ogółem 58,4 59,0 66,0 63,0 62,9 62,7 61,8 62,0 105,8 

SSF 50,8 49,1 53,4 49,6 48,0 48,8 47,4 49,6 93,3 

LSF 59,1 59,8 66,8 63,9 64,0 63,7 62,7 62,9 106,1 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 86,5 70,9 156,7 138,8 138,5 142,1 131,3 123,5 151,8 

SSF –4,1 –5,0 –1,4 –1,9 –0,9 –1,2 –2,4 –2,4 58,5 

LSF 90,6 75,9 158,2 140,7 139,4 143,3 133,7 126,0 147,6 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 23,0 22,3 36,4 34,0 35,5 35,3 34,0 31,5 147,8 

SSF –12,5 –19,8 –5,5 –7,3 –3,3 –4,5 –10,4 –9,0 83,2 

LSF 26,4 25,9 39,3 36,8 38,4 38,1 36,8 34,5 139,4 

Zysk netto  (mln EUR) 

ogółem –13,9 –30,1 62,6 47,0 50,9 46,1 37,1 28,5 –266,9 

SSF –11,4 –11,5 –6,3 –6,2 –5,2 –5,8 –7,2 –7,7 63,2 

LSF –2,5 –18,5 68,9 53,2 56,1 52,0 44,3 36,2 –1772,0 

GVA na zatrudnionych w 

pełnym wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 106,7 101,1 157,3 155,0 157,4 152,8 147,3 139,7 138,1 

SSF 44,0 38,7 50,0 46,3 51,9 53,1 48,6 47,5 110,5 

LSF 120,8 114,1 177,1 176,6 177,7 169,6 163,2 157,0 135,1 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 b. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Estonii w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne Typ rybołówstwa 
Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków (mln 

EUR) 

ogółem 18,4 16,9 14,7 15,1 14,6 15,5 14,5 15,7 72,2 

SSF 4,1 4,1 3,9 4,2 4,8 5,6 5,1 4,5 124,4 

LSF 14,3 12,8 10,8 10,9 9,7 9,8 9,5 11,1 66,4 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 18,4 16,9 14,8 15,2 14,5 15,6 14,7 15,7 79,9 

SSF 4.1 4,2 3,9 4,3 4,9 5,8 5,2 4,7 127,0 

LSF 14,3 12,7 10,9 11,0 9,5 9,8 9,5 11,1 66,4 

Wartość dodana – GVA (mln 

EUR) 

ogółem 11,3 10,5 8,3 8,3 7,9 9,2 9,3 9,3 82,3 

SSF 2,4 2,5 2,1 2,4 3,1 3,4 2,8 2,7 116,7 

LSF 9,0 8,0 6,2 5,8 4,8 5,8 6,5 6,6 72,2 

GVA/przychody (%) 

ogółem 61,4 62,1 56,0 54,5 54,9 58,9 63,2 58,7 102,9 

SSF 57,7 60,3 54,3 57,2 63,2 58,0 53,4 57,7 92,5 

LSF 62,5 62,7 56,6 53,4 50,6 59,4 68,6 59,1 109,8 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 5,1 4,9 3,0 3,3 2,7 4,2 3,9 3,9 76,5 

SSF 0,8 1,2 0,9 1,2 1,7 1,8 1,1 1,2 137,5 

LSF 4,3 3,6 2,1 2,2 1,1 2,4 2,8 2,6 65,1 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 27,9 28,8 20,4 21,9 19,0 26,6 26,7 24,5 95,7 

SSF 20,2 29,6 23,9 27,2 34,2 31,0 21,9 26,9 108,4 

LSF 30,1 28,5 19,2 19,8 11,1 24,0 29,3 23,1 97,3 

Zysk netto  (mln EUR) 

ogółem 4,1 1,5 0,5 1,6 1,3 2,2 1,6 1,8 39,0 

SSF 0,6 0,2 0,3 0,8 1,3 1,3 0,5 0,7 83,3 

LSF 3,4 1,4 0,2 0,9 0,1 1,0 1,1 1,2 32,4 

GVA na zatrudnionych w 

pełnym wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 16,2 19,4 15,9 15,8 14,7 17,9 18,7 16,9 115,4 

SSF 5,3 8,3 6,9 7,6 8,6 9,9 8,4 7,9 158,5 

LSF 35,2 33,3 29,0 28,7 27,1 33,4 39,7 32,3 112,8 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 c. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Finlandii w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne Typ rybołówstwa 

Rok 
2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków 

(mln EUR) 

ogółem 26,3 26,7 29,3 34,8 36,8 47,1 40,4 34,5 153,6 

SSF 8,4 9,2 9,9 11,4 10,8 12,5 11,5 10,5 136,9 

LSF 17,9 17,5 19,4 23,4 26,1 34,5 28,8 23,9 160,9 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 29,7 31,0 32,4 38,7 44,7 44,1 39,3 37,1 132,3 

SSF 12,1 13,1 12,9 13,7 15,2 13,2 13,1 13,3 108,3 

LSF 17,6 17,9 19,5 25,0 29,5 30,9 26,2 23,8 148,9 

Wartość dodana – GVA  

(mln EUR) 

ogółem 12,3 14,3 13,6 15,0 19,8 18,3 15,5 15,5 126,0 

SSF 5,9 8,0 6,4 6,7 8,1 6,9 6,6 6,9 111,9 

LSF 6,4 6,3 7,1 8,2 11,7 11,4 8,9 8,6 139,1 

GVA/przychody (%) 

ogółem 41,5 46,1 41,9 38,6 44,3 41,5 39,4 41,9 94,9 

SSF 48,6 61,1 49,9 48,8 53,2 52,0 50,0 51,9 102,9 

LSF 36,6 35,1 36,6 33,0 39,7 37,0 34,1 36,0 93,2 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 5,5 7,4 5,8 6,0 9,5 8,0 7,2 7,1 130,9 

SSF 2,6 4,6 2,2 2,7 2,9 2,2 3,3 2,9 126,9 

LSF 2,8 2,9 3,6 3,3 6,5 5,8 3,9 4,1 139,3 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 18,3 24,0 17,8 15,5 21,2 18,1 18,3 19,0 100,0 

SSF 21,6 35,0 16,7 19,4 19,2 16,5 25,4 22,0 117,6 

LSF 16,1 15,9 18,6 13,3 22,2 18,8 14,7 17,1 91,3 

Zysk netto  (mln EUR) 

ogółem –7,2 –8,5 –11,0 –9,4 –2,4 –4,7 –8,4 –7,4 116,7 

SSF –4,9 –2,8 –6,1 –4,4 –3,5 –4,9 –4,7 –4,5 95,9 

LSF –2,2 –5,1 –4,5 –5,1 0,8 0,1 –3,6 –2,8 163,6 

GVA na zatrudnionych w 

pełnym wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 46,9 62,5 49,5 44,4 55,9 48,4 43,6 50,2 93,0 

SSF 33,3 59,2 35,6 29,3 33,0 25,0 26,1 34,5 78,4 

LSF 75,0 67,1 76,7 76,4 108,3 110,8 85,9 85,7 114,5 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 d. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Litwy w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne 
Typ 

rybołówstwa 

Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków (mln EUR) 

ogółem 96,1 156,8 77,0 76,7 40,6 64,3 95,3 86,7 99,2 

SSF 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 62,5 

LSF 7,0 6,7 5,9 6,2 6,6 6,6 3,7 6,1 52,9 

DWF 88,4 149,3 70,2 69,8 33,5 57,2 91,1 79,9 103,1 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 92,2 61,2 46,0 48,8 43,7 66,4 100,3 65,5 108,8 

SSF 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 62,5 

LSF 7,1 7,6 7,0 7,7 6,9 6,7 4,0 6,7 56,3 

DWF 84,3 52,8 38,2 40,5 36,2 59,1 95,8 58,1 113,6 

Wartość dodana – GVA (mln EUR) 

ogółem 19,4 14,7 5,1 13,4 13,0 18,0 14,4 14,0 74,2 

SSF 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 100,0 

LSF 1,8 2,5 2,0 2,7 2,7 1,7 0,3 2,0 16,7 

DWF 17,3 11,7 2,8 10,4 10,0 15,9 13,9 11,7 80,3 

GVA/przychody (%) 

ogółem 21,0 24,0 11,1 27,4 29,7 27,1 14,4 22,1 68,6 

SSF 39,9 57,1 44,2 48,6 54,9 64,5 48,8 51,1 122,3 

LSF 24,7 32,4 28,0 35,4 38,5 24,9 7,2 27,3 29,1 

DWF 20,5 22,3 7,3 25,6 27,6 26,9 14,5 20,7 70,7 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 10,1 8,8 0,3 7,8 8,6 12,1 5,2 7,6 51,5 

SSF 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 100,0 

LSF 0,2 1,3 0,9 1,6 1,6 0,4 –0,7 0,8 –350,0 

DWF 9,8 7,1 -0,8 6,1 6,8 11,5 5,8 6,6 59,2 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 10,9 14,4 0,6 15,9 19,6 18,3 5,2 12,1 47,7 

SSF 7,6 41,0 24,2 9,8 26,4 34,4 17,7 23,0 232,9 

LSF 3,3 17,1 12,7 20,7 23,0 6,3 –18,0 9,3 –545,5 

DWF 11,6 13,5 –2,1 15,1 18,8 19,5 6,0 11,8 51,7 

Zysk netto  (mln EUR) 

ogółem 11,1 1,5 –4,5 4,8 5,5 9,3 –2,0 3,7 –18,0 

SSF 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 100,0 

LSF 0,2 0,4 0,4 1,2 1,2 –0,1 –1,0 0,3 –500,0 

DWF 9,9 1,8 –4,8 3,6 4,2 9,3 –0,9 3,3 –9,1 

GVA na zatrudnionych w pełnym 

wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 31,4 27,1 10,0 23,3 23,0 36,6 25,2 25,2 80,3 

SSF 1,6 9,4 7,4 8,0 7,5 9,5 5,7 7,0 356,3 

LSF 20,2 14,0 12,6 16,0 16,4 10,8 2,5 13,2 12,4 

DWF 53,7 37,4 9,0 28,2 28,1 53,8 33,6 34,8 62,6 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 e. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Łotwy w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne 
Typ 

rybołówstwa 

Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków (mln EUR) 

ogółem 25,5 18,9 22,8 22,3 23,6 22,3 19,5 22,1 76,5 

SSF 0,9 0,8 1,3 1,3 1,5 1,3 1,7 1,3 188,9 

LSF 24,5 18,1 21,4 21,1 22,1 20,9 17,8 20,8 72,7 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 26,9 21,8 23,7 23,2 25,0 23,9 20,3 23,5 75,5 

SSF 0,9 0,9 1,4 1,3 1,5 1,3 1,7 1,3 188,9 

LSF 26,0 20,9 22,3 21,9 23,5 22,6 18,6 22,3 71,5 

Wartość dodana – GVA (mln 

EUR) 

ogółem 15,6 12,0 12,3 10,9 8,5 8,2 7,2 10,7 46,2 

SSF 0,7 0,7 1,2 1,2 1,3 1,3 1,7 1,2 242,9 

LSF 14,9 11,3 11,1 9,7 7,2 6,9 5,5 9,5 36,9 

GVA/przychody  (%) 

ogółem 57,8 55,2 52,0 46,9 34,1 34,1 35,5 45,1 61,4 

SSF 76,7 87,1 87,1 92,0 89,2 96,0 96,1 89,2 125,3 

LSF 57,2 53,9 49,9 44,3 30,7 30,4 29,8 42,3 52,1 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 11,0 8,5 8,8 7,5 4,6 3,9 4,1 6,9 37,3 

SSF 0,5 0,6 1,1 1,1 1,2 1,2 1,6 1,0 320,0 

LSF 10,5 7,9 7,7 6,4 3,4 2,7 2,5 5,9 23,8 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 40,8 39,0 37,2 32,2 18,6 16,3 20,2 29,2 49,5 

SSF 55,2 67,9 78,9 84,8 82,6 91,6 89,9 78,7 162,9 

LSF 40,3 37,8 34,7 29,1 14,6 11,8 13,6 26,0 33,7 

Zysk netto (mln EUR) 

ogółem 14,7 2,0 1,6 6,3 3,0 1,7 2,4 4,5 16,3 

SSF 1,4 -0,6 -0,4 1,1 1,2 1,2 1,5 0,8 107,1 

LSF 13,2 2,6 2,0 5,2 1,9 0,5 0,8 3,7 6,1 

GVA na zatrudnionych w pełnym 

wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 23,4 21,9 23,6 28,8 24,1 19,7 19,9 23,1 85,0 

SSF 1,9 2,3 3,6 6,0 8,5 5,6 7,8 5,1 410,5 

LSF 51,1 51,5 57,9 55,0 36,3 36,9 37,3 46,6 73,0 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 f. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Niemiec w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne Typ rybołówstwa 
Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków (mln EUR) 

ogółem 167,4 134,0 147,0 131,4 149,7 140,8 130,9 143,0 78,2 

SSF 11,8 8,4 8,3 7,8 9,0 8,8 8,1 8,9 68,6 

LSF 155,6 125,6 138,7 123,6 144,6 136,5 122,5 135,3 78,7 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 165,8 136,4 150,3 135,7 154,6 147,1 134,6 146,4 81,2 

SSF 12,1 9,0 9,1 9,0 9,9 9,1 8,6 9,5 71,1 

LSF 153,7 127,4 141,2 126,7 144,7 138,0 126,0 136,8 82,0 

Wartość dodana – GVA  

(mln EUR) 

ogółem 66,2 65,1 79,5 60,5 75,7 81,3 71,0 71,3 107,3 

SSF 4,9 2,5 3,9 3,1 3,5 2,8 3,8 3,5 77,6 

LSF 61,3 62,6 75,7 57,4 72,2 78,4 67,0 67,8 109,3 

GVA/przychody (%) 

ogółem 39,9 47,7 52,9 44,6 49,0 55,2 52,8 48,9 132,3 

SSF 40,7 27,3 42,5 34,0 35,5 31,2 44,1 36,5 108,4 

LSF 39,9 49,2 53,6 45,3 49,9 56,8 53,1 49,7 133,1 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 20,6 16,6 30,7 15,5 25,3 34,4 23,7 23,8 115,0 

SSF 1,7 –1,1 1,5 0,3 0,5 -0,3 1,4 0,6 82,4 

LSF 18,9 17,7 29,3 15,2 24,7 34,7 22,0 23,2 116,4 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 12,4 12,2 20,5 11,4 16,3 23,4 17,6 16,3 141,9 

SSF 14,1 –12,3 16,0 3,0 5,5 -3,7 16,9 5,6 119,9 

LSF 12,3 13,9 20,7 12,0 17,1 25,1 17,5 16,9 142,3 

Zysk netto (mln EUR) 

ogółem –8,2 –12,4 4,6 –6,7 6,2 13,3 6,4 0,5 –78,0 

SSF –0,2 –3,1 –0,6 –1,5 –1,0 –1,8 0,0 –1,2 0,0 

LSF –8,0 –8,9 5,3 –5,2 7,1 15,1 6,2 1,7 –77,5 

GVA na zatrudnionych w 

pełnym wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 41,0 52,6 58,3 48,1 55,2 63,4 56,7 53,6 138,3 

SSF 6,2 5,3 5,9 4,6 5,3 4,8 6,2 5,5 100,0 

LSF 74,3 80,9 106,4 96,7 102,6 114,6 103,8 97,0 139,7 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 g. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Polski w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne Typ rybołówstwa 
Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków (mln EUR) 

ogółem 40,0 41,3 43,1 47,4 55,4 56,5 47,9 47,4 119,8 

SSF 10,4 10,7 10,4 11,3 12,0 12,0 11,1 11,1 106,7 

LSF 29,6 10,7 10,4 11,3 12,0 12,0 11,1 13,9 37,5 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 40,9 41,8 43,3 47,8 55,6 56,6 48,1 47,7 117,6 

SSF 10,7 10,8 10,5 11,4 12,0 12,0 11,2 11,2 104,7 

LSF 30,2 30,9 32,8 36,4 43,6 44,6 36,9 36,5 122,2 

Wartość dodana – GVA 

(mln EUR) 

ogółem 15,1 23,8 24,0 23,0 27,3 28,3 21,7 23,3 143,7 

SSF 6,4 7,6 7,3 7,5 7,8 7,3 6,9 7,3 107,8 

LSF 8,7 16,2 16,7 15,5 19,6 21,0 14,9 16,1 171,3 

GVA/przychody (%) 

ogółem 36,9 57,0 55,5 48,2 49,1 50,0 45,2 48,8 122,5 

SSF 60,1 69,9 69,7 66,3 64,5 60,9 61,5 64,7 102,3 

LSF 28,7 52,4 50,9 42,6 44,9 47,1 40,3 43,8 140,4 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 3,9 13,6 11,8 8,4 9,6 9,2 6,1 8,9 156,4 

SSF 0,5 5,1 3,7 1,1 0,7 –0,8 –0,3 1,4 –60,0 

LSF –1,5 8,5 8,1 7,2 8,9 10,0 6,4 6,8 –426,7 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 9,6 32,5 27,1 17,6 17,2 16,2 12,7 19,0 132,3 

SSF 18,2 47,0 35,3 10,0 5,5 -6,5 –2,2 15,3 -12,1 

LSF –5,1 27,4 24,6 19,9 20,4 22,3 17,3 18,1 -339,2 

Zysk netto  (mln EUR) 

ogółem –0,05 9,05 6,75 4,29 4,93 2,28 -0,89 3,8 1780,0 

SSF 0,2 4,1 2,5 0,3 0,0 –2,1 –1,6 0,5 –800,0 

LSF -4,7 5,4 4,7 4,2 5,0 4,4 0,8 2,8 –17,0 

GVA na zatrudnionych 

w pełnym wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 5,4 9,3 9,9 9,6 11,0 12,0 8,5 9,4 157,4 

SSF 5,4 6,3 6,5 6,5 6,1 5,7 4,8 5,9 88,9 

LSF 6,8 15,4 16,7 16,7 19,6 23,4 15,6 16,3 229,4 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Tabela 45 h. Charakterystyka ekonomiczna rybołówstwa Szwecji w latach 2008–2014 (ceny z 2015 roku) 

Wskaźniki ekonomiczne Typ rybołówstwa 
Rok 2008–2014 

średnia 

2014/2008 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wartość wyładunków (mln EUR) 

ogółem 120,4 101,7 113,0 125,6 122,4 126,4 106,7 116,6 88,6 

SSF 17,2 14,2 14,0 14,7 16,0 14,9 14,3 15,0 83,1 

LSF 103,2 87,5 99,0 110,9 106,4 111,6 92,3 101,6 89,4 

Przychody (mln EUR) 

ogółem 125,7 119,7 152,1 134,4 124,1 143,9 112,0 130,3 89,1 

SSF 21,2 16,8 17,0 20,7 19,0 17,6 16,2 18,4 76,4 

LSF 104,5 102,9 135,2 113,7 109,1 126,3 95,8 112,5 91,7 

Wartość dodana – GVA  

(mln EUR) 

ogółem 61,3 51,8 79,9 62,1 53,8 71,5 53,9 62,0 87,9 

SSF 12,1 8,3 7,9 9,4 8,5 7,7 7,0 8,7 57,9 

LSF 49,2 43,4 72,0 52,7 45,3 63,8 46,9 53,3 95,3 

GVA/przychody (%) 

ogółem 48,8 43,2 52,5 46,2 42,0 49,7 48,1 47,2 98,6 

SSF 57,2 49,5 46,5 45,5 44,6 44,0 43,0 47,2 75,2 

LSF 47,1 42,2 53,3 46,3 41,6 50,5 49,0 47,1 104,0 

Zysk brutto (mln EUR) 

ogółem 31,1 25,6 50,9 32,8 23,1 38,0 21,4 31,8 68,8 

SSF 1,3 –0,3 –1,8 –0,6 –1,3 –2,2 –4,0 –1,3 –307,7 

LSF 29,8 25,8 52,8 33,3 24,4 40,2 25,4 33,1 85,2 

Marża zysku brutto (%) 

ogółem 24,7 21,3 33,5 24,4 18,0 26,4 19,1 23,9 77,3 

SSF 6,1 –1,8 –10,9 –2,7 –6,9 –12,5 –24,6 –7,6 –403,3 

LSF 28,5 25,1 39,0 29,3 22,4 31,8 26,5 28,9 93,0 

Zysk netto  (mln EUR) 

ogółem –5,9 –8,4 20,7 1,5 –0,2 10,3 –0,8 2,5 13,6 

SSF –7,5 –8,6 –7,3 –5,8 –4,9 –6,4 –8,0 –6,9 106,7 

LSF 1,6 0,4 28,0 7,4 4,7 16,8 7,3 9,5 456,3 

GVA na zatrudnionych 

w pełnym wymiarze (tys. EUR) 

ogółem 54,1 50,8 80,8 63,8 57,1 80,7 63,8 64,4 117,9 

SSF 25,8 21,8 20,6 25,7 25,0 24,1 21,1 23,4 81,8 

LSF 74,1 68,2 118,9 86,8 75,3 112,9 91,4 89,7 123,3 

Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 
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Znaczny spadek nastąpił w rybołówstwie przybrzeżnym – z 33,3 tys. EUR w 2008 roku do 

26,1 tys. EUR w 2014 (o 21,6%). W rybołowstwie morskim odnotowano znaczący wzrost, 

z 75 tys. EUR w 2008 roku, do 85,9 tys. EUR w 2014 (o 14,5%). 

W Niemczech w latach 2008–2014 nastąpił wzrost wartości dodanej z 66,2 mln EUR do 

71 mln EUR (tj. o 7,3%), głównie dzięki wzrostowi wartości dodanej wypracowanej przez 

rybołówstwo morskie – z 61,3 mln EUR do 67 mln EUR (tj. o 9,3%). Wartość dodana 

wypracowana przez niemieckie rybołówstwo morskie w 2014 roku stanowiła 16% całej 

wartości dodanej wypracowanej przez rybołówstwo państw basenu Morza Bałtyckiego. 

Znaczna część tej wartości dodanej została osiągnięta dzięki połowom prowadzonym na 

Morzu Północnym. Wartość dodana wypracowana przez rybołówstwo przybrzeżne ma zna-

czenie marginalne. W latach 2008–2014 zmniejszyła się ona z 4,9 mln EUR do 3,8 mln EUR 

(o 22,4%). W 2008 roku stosunek wartości dodanej do przychodów wynosił 39,9%; w 2014 

roku wynosił on 52,8% (wzrost o 1/3, głównie dzięki rybołówstwu morskiemu). Wartość 

dodana przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze w latach 2008–2014 

wzrosła z 41 tys. EUR do 56,7 tys. EUR, tj. o 38,3%. W rybołówstwie przybrzeżnym miała 

miejsce stabilizacja w przedziale 4,6–6,2 tys. EUR, a w morskim nastąpił wzrost o 39,7% (ze 

74,3 tys. EUR do 103,8 tys. EUR). 

W Szwecji w latach 2008–2014 nastąpiło zmniejszenie wartości dodanej z 61,3 mln EUR 

do 53,9 mln EUR (o 12,1%). Większa część tej wartości dodanej została wypracowana przez 

rybołówstwo morskie, które odnotowało zmniejszenie się w omawianym okresie z 49,2 mln EUR 

do 46,9 mln EUR (o 4,7%). Wartość dodana w rybołówstwie przybrzeżnym zmalała 

z 12,1 mln EUR do 7 mln EUR (o 42,1%). W latach 2008–2014 stosunek wartości dodanej do 

przychodów wahał się od 42% w 2012 roku, w którym osiągnął wartość najmniejszą, do 

52,5% w 2010 roku, w którym osiągnął wartość największą. W rybołówstwie przybrzeżnym 

średnia z lat 2008–2014 wyniosła 47,2%, w rybołówstwie morskim średnia wyniosła 47,1%. 

Wartość dodana przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zwiększyła się 

z 54,1 tys. EUR w 2008 roku do 63,8 tys. EUR w 2014 roku (o 17,9%). Średnia z lat 2008–

2014 wyniosła 64,4 tys. EUR. Znaczne zmniejszenie wartości dodanej nastąpiło w rybo-

łówstwie przybrzeżnym – z 25,8 tys. EUR w 2008 roku do 21,1 tys. EUR w 2014 roku 

(o 18,2%). W rybołówstwie morskim odnotowano jej znaczny wzrost – z 74,1 tys. EUR 

w 2008 roku do 91,4 tys. EUR w 2014 roku (o 23,3%). 

W państwach, które przystąpiły do UE w roku 2004, wartość dodana w 2008 roku 

wyniosła 61,7 mln EUR, w 2014 roku – 52 mln EUR, co oznacza jej zmniejszenie się 

o 15,7%. Największa wartość dodana została wypracowana w 2013 roku (63,6 mln EUR), 

najmniejsza w 2010 roku (49,9 mln EUR). Średnia z lat 2008–2014 wyniosła 57,3 mln EUR. 

W latach tych nastąpił wzrost wartości dodanej w rybołówstwie przybrzeżnym – z 9,9 mln EUR 

w 2008 roku do 10,9 mln EUR w 2014 roku (wzrost o 10,1%), przy średniej 11,4 mln EUR. 

W rybołówstwie morskim wartość dodana zmniejszyła się z 43,4 mln EUR do 27,2 mln EUR 

(o 20,9%; średnia 34,2 mln EUR). W rybołówstwie dalekomorskim w latach 2008–2014 

nastąpiło zmniejszenie wartości dodanej z 17,4 mln EUR do 13,9 mln EUR, tj. o 20,9%. 

W Estonii w latach 2008–2014 nastąpiło zmniejszenie wartości dodanej z 11,3 mln EUR do 

9,3 mln EUR (tj. o 17,7%). Zmalała wartość dodana wypracowana przez rybołówstwo 

morskie – z 9 mln EUR do 6,5 mln EUR (tj. o 27,8%). Wartość dodana wypracowana przez 
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rybołówstwo przybrzeżne latach 2008–2014 wzrosła z 2,4 mln EUR do 2,8 mln EUR 

(o 16,7%). W 2008 roku stosunek wartości dodanej do przychodów wynosił 61,4%; w 2014 

roku osiągnął 63,2%. W latach 2008–2014 średnia wartość tego wskaźnika wynosiła 

w rybołówstwie morskim 59,1%, a w rybołówstwie przybrzeżnym – 57,5%. Wartość dodana 

przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze w latach 2008–2014 zwiększyła 

się z 16,2 tys. EUR do 18,7 tys. EUR, tj. o 15,4%. W rybołówstwie przybrzeżnym nastąpił 

wzrost wartości dodanej z 5,3 tys. EUR w 2008 roku do 8,4 tys EUR w 2014 roku (58,5%); 

w morskim nastąpił wzrost o 12,8% (z 35,2 tys. EUR do 39,7 tys. EUR). 

Na Litwie wartość dodana w latach 2008–2014 w 84% była wypracowywana przez 

rybołówstwo dalekomorskie. Wartość dodana dla całego rybołówstwa wynosiła średnio 

14 mln EUR, dla rybołówstwa dalekomorskiego – 11,7 mln EUR, dla rybołówstwa morskiego 

– 2 mln EUR, a dla rybołówstwa przybrzeżnego – 0,4 mln EUR. Stosunek wartości dodanej 

do przychodów wynosił odpowiednio: 22,1%, 20,7%, 27,3% i 51,1%. Najkorzystniejszą 

wartość wskaźnik ten osiągnął dla rybołówstwa przybrzeżnego. Wartość dodana przypadająca na 

jednego zatrudnionego na pełnym etacie wyniosła odpowiednio: 25,2 tys. EUR, 34,8 tys. EUR, 

13,2 tys. EUR i 7 tys. EUR. Najkorzystniejsza wartość tego wskaźnika była w rybołówstwie 

morskim. 

Na Łotwie w latach 2008–2014 nastąpiło zmniejszenie wartości dodanej z 15,6 mln EUR 

do 7,2 mln EUR (tj. o 53,8%). Główną przyczyną było zmniejszenie wartości dodanej 

wypracowanej przez rybołówstwo morskie – z 14,9 mln EUR do 5,5 mln EUR (tj. o 63,1%). 

Wartość dodana wypracowana przez rybołówstwo przybrzeżne latach 2008–2014 wzrosła 

z 0,7 mln EUR do 1,7 mln EUR (o 142,9%). W 2008 roku stosunek wartości dodanej do 

przychodów wynosił 57,8%, w 2014 wynosił 35,5% (zmniejszenie o ponad 1/3). W latach 

2008–2014 średnia wartość tego wskaźnika wynosiła w rybołówstwie morskim 42,3%, 

a w rybołówstwie przybrzeżnym – 89,2% (największa wartość na Bałtyku). Wartość dodana 

przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze w latach 2008–2014 zmniejszyła 

się z 23,4 tys. EUR do 19,9 tys. EUR, tj. o 15%. W rybołówstwie przybrzeżnym nastąpił jej 

wzrost – z 1,9 tys. EUR w 2008 roku do 7,8 tys. EUR w 2014 roku (o 310,5%), w morskim 

zmalała ona o 12,8% (z 51,1 tys. EUR do 37,3 tys. EUR). 

W Polsce w latach 2008–2014 odnotowano wzrost wartości dodanej z 15,1 mln EUR do 

21,7 mln EUR (wzrost o 43,7%; średnia wartość dodana 23,3 mln EUR). Wzrost wartości 

dodanej odnotowało zarówno rybołówstwo morskie – z 8,7 mln EUR do 14,9 mln EUR 

(o 71,3%; średnia wyniosła 16,1 mln EUR), jak i rybołówstwo przybrzeżne – z 6,4 mln EUR 

do 6,9 mln EUR (o 7,8%; średnia wyniosła 7,3 mln EUR). Stosunek wartości dodanej do 

przychodów w rybołówstwie morskim wahał się od 28,7% w 2008 roku do 52,4% w 2009 

roku (średnia wyniosła 43,8%). W rybołówstwie przybrzeżnym wskaźnik ten oscylował 

wokół wartości średniej wynoszącej 64,7%. Wartość dodana przypadająca na jednego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze w latach 2008–2014 wzrosła z 5,4 tys. EUR do 8,5 tys. EUR, 

tj. o 57,4%. W rybołówstwie przybrzeżnym średnia wartość tego wskaźnika wyniosła 

5,9 tys. EUR, w morskim nastąpił jej wzrost o 129,4% (z 6,8 tys. EUR do 15,6 tys. EUR, przy 

średniej 16,3 tys. EUR). 

Podsumowując, największa wartość dodana została wygenerowana przez duńskie 

rybołówstwo morskie, tam też odnotowano najwyższy stosunek wartości dodanej przypada-
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jącej na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, który jest charakterystyczny 

dla państw zamożnych, z wysokimi kosztami siły roboczej i wysokimi cenami produktów. 

Pozostałe państwa o znacznej wartości dodanej to Niemcy i Szwecja. Wszystkie trzy państwa 

większość połowów prowadziły na Morzu Północnym. Najmniejszą wartość dodaną 

odnotowano w państwach najmniejszych – na Łotwie i w Estonii. Najkorzystniejszy stosunek 

wartości dodanej do przychodów odnotowało łotewskie rybołówstwo przybrzeżne. 

Zysk brutto w państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 wzrósł ze 

172,3 mln EUR do 202,4 mln EUR (o 17,5%; średnia wyniosła 214,8 mln EUR). W tych 

latach dominującą rolę odgrywały państwa starej UE, na które przypadało średnio 88% zysku 

brutto (188,3 mln EUR). Średnio 188,9 mln EUR zysku brutto wygenerowało rybołówstwo 

morskie tych państw, rybołówstwo przybrzeżne poniosło średnią stratę brutto w wysokości 0,6 

mln EUR. Dynamika zmian w latach 2008–2014 wyniosła odpowiednio 29,9% i –213,3%. 

W Danii w latach 2008–2014 zysk brutto wzrósł z 86,5 mln EUR do 131,3 mln EUR, co 

oznacza wzrost o 51,8% (średnia wartość zysku brutto wyniosła 123,5 mln EUR). Wzrost 

zysku brutto następował dzięki rybołówstwu morskiemu – z 90,6 mln EUR w 2008 roku do 

133,7 mln EUR w 2014 roku. Rybołówstwo przybrzeżne w omawianym okresie charaktery-

zowała strata brutto na średnim poziomie 2,4 mln EUR. Marża zysku brutto wzrosła z 23% 

w 2008 roku do 34% w 2014 roku (wartość średnia wyniosła 31,5%). W rybołówstwie 

morskim marża zysku brutto wzrosła z 26,4% do 36,8% (przy średniej 34,5%). W rybo-

łówstwie przybrzeżnym w omawianym okresie średnia marża straty brutto wynosiła 9%. 

W Finlandii w latach 2008–2014 zysk brutto wzrósł z 5,5 mln EUR do 7,2 mln EUR 

(o 30,9%; wartość średnia wyniosła 7,1 mln EUR). Zysk brutto wygenerowany w omawianych 

latach przez rybołówstwo morskie wzrósł z 2,8 mln EUR do 3,9 mln EUR (o 39,3%, przy 

średniej 4,1 mln EUR), a przez rybołówstwo przybrzeżne – z 2,6 mln EUR do 3,3 mln EUR 

(o 26,9%, przy średniej 2,9 mln EUR). Średnia marża zysku brutto w omawianym okresie 

wyniosła 19%, w rybołówstwie morskim zmniejszyła się z 16,1% do 14,7%, w rybołówstwie 

przybrzeżnym wzrosła z 21,6% do 25,4%. 

W Niemczech w latach 2008–2014 zysk brutto wzrósł z 20,6 mln EUR do 23,7 mln EUR 

(o 15%; wartość średnia wyniosła 23,8 mln EUR). Zysk brutto osiągnięty przez rybołówstwo 

morskie wzrósł z 18,9 mln EUR do 22 mln EUR (o 16,4%, przy średniej 23,2 mln EUR), 

a osiągnięty przez rybołówstwo przybrzeżne zmniejszył się z 1,7 mln EUR do 1,4 mln EUR 

(17,6%, przy średniej 0,6 mln EUR). W latach 2009 i 2013 w rybołówstwie przybrzeżnym 

odnotowano stratę brutto. Marża zysku brutto w omawianym okresie wzrosła z 12,4% do 

17,6% (przy średniej 16,3%), w rybołówstwie morskim wzrosła z 12,3% do 17,5% (średnia 

16,9%), w rybołówstwie przybrzeżnym wzrosła z 14,1% do 16,9%. Średnia marża zysku 

wyniosła 5,6%, gdyż w latach 2009 i 2013 osiągnęła wartość ujemną. 

W Szwecji w latach 2008–2014 zysk brutto zmalał z 31,1 mln EUR do 21,4 mln EUR 

(o 31,2%; wartość średnia wyniosła 31,8 mln EUR). Zysk brutto wygenerowany w omawia-

nych latach przez rybołówstwo morskie zmniejszył się z 29,8 mln EUR do 25,4 mln EUR 

(o 14,8%, przy średniej 33,1 mln EUR), a wygenerowany przez rybołówstwo przybrzeżne 

zmniejszył się z 1,3 mln EUR do ‒4 mln EUR (o 207,7%, przy średniej –1,3 mln EUR). 

Marża zysku brutto w omawianym okresie zmniejszyła się z 24,7% do 19,1% (średnia 

23,9%); w rybołówstwie morskim zmniejszyła się z 28,5% do 26,5% (średnia 28,9%), 
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w rybołówstwie przybrzeżnym zmniejszyła się z 6,1% do –24,6%. Średnia marża zysku netto 

wyniosła –7,6% ze względu na ujemną wartość w większości omawianych lat. 

Państwa, które przystąpiły do UE w 2004 roku, w 2008 roku osiągnęły zysk brutto 

w wysokości 25,2 mln EUR, a w 2014 roku – 18 mln EUR, co oznacza zmniejszenie o 28,6%, 

przy średnim zysku brutto 26,5 mln EUR. Zysk brutto w rybołówstwie morskim zmalał 

z 13,5 mln EUR w 2008 roku do 5,8 mln EUR w 2014 roku (o 18,5%, przy średnim zysku 

brutto w wysokości 16,1 mln EUR). W rybołówstwie przybrzeżnym nastąpiło jego 

zmniejszenie z 1,9 mln EUR w 2008 roku do 1,2 mln EUR w 2014 roku (o 36,8%, przy średniej 

3,8 mln EUR). 

W Estonii w latach 2008–2014 zysk brutto zmalał z 5,1 mln EUR do 3,9 mln EUR 

(o 23,5%; wartość średnia wyniosła 3,9 mln EUR). Zysk brutto wygenerowany w omawia-

nych latach przez rybołówstwo morskie zmniejszył się z 4,3 mln EUR do 2,8 mln EUR 

(o 34,9%, przy średniej 2,6 mln EUR), a wygenerowany przez rybołówstwo przybrzeżne 

wzrósł z 0,8 mln EUR do 1,1 mln EUR (o 37,5%, przy średniej 1,2 mln EUR). Marża zysku 

brutto w omawianym okresie zmniejszyła się z 27,9% do 26,7% (średnia 24,5%); 

w rybołówstwie morskim zmniejszyła się z 30,1% do 29,3% (średnia 23,1%), w rybołówstwie 

przybrzeżnym wzrosła z 20,2% do 21,9%. Średnia marża zysku netto w rybołówstwie 

przybrzeżnym wyniosła 26,9%. 

Na Litwie w latach 2008–2014 zysk brutto zmniejszył się o połowę – z 10,1 mln EUR do 

5,2 mln EUR (wartość średnia wyniosła 7,6 mln EUR). Zysk brutto został wygenerowany 

w omawianych latach głównie przez rybołówstwo dalekomorskie; zmniejszył się on 

z 9,8 mln EUR do 5,8 mln EUR. Zysk brutto rybołówstwa morskiego zmalał z 0,2 mln EUR 

do –0,7 mln EUR, a w rybołówstwie przybrzeżnym wynosił 0,1–0,2 mln EUR. Marża zysku 

brutto w omawianym okresie zmniejszyła się z 10,9% do 5,2% (średnia 7,6%), w rybołóws-

twie dalekomorskim zmniejszyła się z 11,6% do 6% (średnia 11,8%), w rybołówstwie 

morskim zmniejszyła się z 3,3% do –18% (średnia 9,3%), w rybołówstwie przybrzeżnym 

wzrosła z 7,6% do 17,7%. Średnia marża zysku netto w rybołówstwie przybrzeżnym 

wyniosła 23%. 

Na Łotwie w latach 2008–2014 zysk brutto zmniejszył sie z 11 mln EUR do 4,1 mln EUR 

(o 62,7%; wartość średnia wyniosła 6,9 mln EUR). Zysk brutto wygenerowany w omawia-

nych latach przez rybołówstwo morskie zmniejszył sie z 10,5 mln EUR do 2,5 mln EUR 

(o 76,2%, przy średniej 5,9 mln EUR), a wygenerowany przez rybołówstwo przybrzeżne wzrósł 

z 0,5 mln EUR do 1,6 mln EUR (o 220%, przy średniej 1 mln EUR). Marża zysku brutto 

w omawianym okresie zmniejszyła się o połowę – z 40,8% do 20,2%, w rybołówstwie 

morskim zmniejszyła się z 40,3% do 11,6% (średnia wyniosła 26%), w rybołówstwie 

przybrzeżnym wzrosła z 55,2% do 89,9% (średnia wyniosła 78,7%). 

W Polsce w latach 2008–2014 zysk brutto wzrósł z 3,9 mln EUR do 6,1 mln EUR 

(o 56,4%; wartość średnia wyniosła 8,9 mln EUR). Zysk brutto osiągnięty przez rybołówstwo 

morskie wzrósł z ‒1,5 mln EUR do 6,4 mln EUR (o 526,7%, przy średniej 6,8 mln EUR), 

a osiągnięty przez rybołówstwo przybrzeżne zmniejszył się z 0,5 mln EUR do –0,3 mln EUR 

(160%, przy średniej 1,4 mln EUR). W latach 2013 i 2014 w rybołówstwie przybrzeżnym 

odnotowano stratę brutto. Marża zysku brutto w omawianym okresie wzrosła z 9,6% do 

12,7% (przy średniej 19%), w rybołówstwie morskim wzrosła z –5,1% do 17,3% (średnia 
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18,1%), w rybołówstwie przybrzeżnym zmalała z 0,2% do –1,6%. Średnia marża zysku w 

rybołówstwie przybrzeżnym wyniosła 0,5%, ponieważ w latach 2013 i 2014 osiągnęła 

wartość ujemną. 

Na uwagę zasługuje bardzo wysoka średnia marża zysku brutto odnotowana w latach 

2008–2014 przez Estonię (w szczególności przez rybołówstwo przybrzeżne), Łotwę (całe 

rybołówstwo), Danię (rybołówstwo morskie), a także Finlandię (rybołówstwo przybrzeżne) 

i Polskę (rybołówstwo morskie). 

Zysk netto, uwzględniający całość przychodów i kosztów (także koszty kapitałowe, tj. 

koszty amortyzacji i koszty alternatywne), jest rzeczywistym miernikiem opłacalności. 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2016 przekształcił się on ze straty 

netto w wysokości 10,9 mln EUR w zysk netto 44,2 mln EUR (wzrost pięciokrotny, przy 

średniej 38,9 mln EUR). 

W państwach starej UE nastąpił wzrost zysku netto z –35,2 mln EUR do 43,2 mln EUR 

(222,7%; średnia 25,6 mln EUR). W rybołówstwie morskim nastąpił największy wzrost – 

z ‒11,2 mln EUR do 63,1 mln EUR (663,4%; średnia 45,8 mln EUR). W rybołówstwie 

przybrzeżnym nastąpiło zmniejszenie straty netto z 24 mln EUR do 19,9 mln EUR (17,1%; 

średnia –20,2 mln EUR). 

W Danii w latach 2008–2014 zysk netto wzrósł z –13,9 mln EUR do 37,1 mln EUR 

(366,9%; średni zysk netto 28,5 mln EUR). Korzystna sytuacja wystąpiła w rybołówstwie 

morskim, gdzie zamiast straty netto, wynoszącej w 2008 roku 2,5 mln EUR, w 2014 roku 

wygenerowano zysk netto w wysokości 44,3 mln EUR (wzrost o 1872%; średnia 36,2 mln EUR). 

W rybołówstwie przybrzeżnym strata netto zmniejszyła się z 11,4 mln EUR do 7,2 mln EUR 

(36,8%; średnia –7,7 mln EUR). 

W Finlandii w latach 2008–2014 corocznie odnotowywano stratę netto, która zwiększyła się 

z 7,2 mln EUR do 8,4 mln EUR (16,7%; średnia 7,4 mln EUR). Największą stratę netto 

zanotowano w 2010 roku (11 mln EUR, najmniejszą – w 2012 roku – 2,4 mln EUR). Średnia 

strata netto w rybołówstwie morskim wynosiła 2,8 mln EUR (tylko w 2012 i 2013 roku 

odnotowano minimalny zysk netto), natomiast średnia strata netto w rybołówstwie przybrzeż-

nym wynosiła 4,5 mln EUR (wszystkie lata w omawianym okresie zakończyły się stratą 

netto). 

W Niemczech w okresie 2008–2014 zdarzały się lata, które kończyły się zyskiem netto, ale 

były też lata kończące się stratą netto, co dotyczyło rybołówstwa ogółem, rybołówstwa 

morskiego i rybołówstwa przybrzeżnego. W rybołówstwie ogółem średni zysk netto był 

rezulataem tych fluktuacji i wyniósł zaledwie 0,5 mln EUR. W rybołówstwie morskim średni 

zysk netto wyniósł 1,7 mln EUR; rozpiętość w poszczegółnych latach wyniosła od –8,9 mln EUR 

w 2009 roku do 15,1 mln EUR w 2013 roku. W rybołówstwie przybrzeżnym średnia strata 

netto wyniosła 1,2 mln EUR, przy rozpiętości od –3,1 mln EUR w 2009 roku do 0 w 2014 

roku. 

W Szwecji w latach 2008–2014 miało miejsce podobne zróżnicowanie straty netto i zysku 

netto jak w Niemczech. W 2008 roku strata netto wyniosła 8,4 mln EUR, a w 2009 zysk netto 

osiągnął 20,7 mln EUR (średnia 2,5 mln EUR). Trudno wytłumaczyć taką rozbieżność w ciągu 

roku. Szwedzkie rybołówstwo morskie jest dochodowe. Najmniejszy zysk netto osiagnęło w 

2009 roku (0,9 mln EUR), największy – w 2010 roku (28 mln EUR; średnia 9,5 mln EUR). 
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Szwedzkie rybołówstwo przybrzeżne sprawia wrażenie zaprogramowanego na straty. Średnia 

strata netto osiągnęła 6,9 mln EUR, największą odnotowano w 2009 roku (8,6 mln EUR), 

najmniejszą w 2012 roku (–4,9 mln EUR). 

W państwach, które przystąpiły do UE w 2004 roku, w latach 2008–2014 rybołówstwo 

przynosiło zysk netto o średniej wysokości 13,3 mln EUR (1 mln EUR w 2014 roku 

i 24,3 mln EUR w 2008 roku). Średni zysk netto rybołówstwa morskiego wyniósł 7,9 mln 

EUR, przy najniższym poziomie wynoszącym 1,7 mln EUR w 2014 roku i najwyższym 

wynoszącym 12,1 EUR w 2008 roku. Rybołówstwo przybrzeżne osiągało zysk netto; średni 

wyniósł 2,1 mln EUR, najniższy – 0,2 mln EUR w 2014 roku, a najwyższy – 4 mln EUR 

w2009 roku. 

W Estonii w latach 2008–2014 całe rybołówstwo osiągało zysk netto, co dotyczyło 

zarówno rybołówstwa ogółem, jak i morskiego oraz przybrzeżnego. Rybołówstwo ogółem 

osiągnęło średni zysk netto 1,8 mln EUR; najniższy (0,5 mln EUR) osiągnęło w 2010 roku, 

a najwyższy (4,1 mln EUR) – w 2008 roku. W rybołówstwie morskim wielkości te wynosiły 

odpowiednio: 1,2 mln EUR, 0,1 mln EUR w 2012 roku i 3,4 mln EUR w 2008 roku. W 

rybołówstwie przybrzeżnym wynosiły odpowiednio: 0,7 mln EUR, 0,2 mln EUR w 2009 roku 

i 1,3 mln EUR w latach 2012 i 2013. Pod tym względem sytuacja rybołówstwa estońskiego 

jest stabilna. 

Na Litwie w latach 2008–2014 występowały straty netto i zyski netto. Wartości średnie dla 

wszystkich form działalności rybackiej były dodatnie, choć dla rybołówstwa morskiego i da-

lekomorskiego zdarzały się lata ze stratą netto. W rybołówstwie przybrzeżnym był 

odnotowywany corocznie zysk netto na poziomie od 0 do 0,3 mln EUR. 

Na Łotwie w latach 2008–2014 średni zysk netto wyniósł 4,5 mln EUR, najmniejszą 

wartość (1,6 mln EUR) osiągnął w roku 2010, z kolei największą (14,7 mln EUR) – w roku 

2008. Rok ten był wyjątkowo korzystny dla rybołówstwa morskiego, które wygenerowało 

13,2 mln EUR zysku netto. Poza rokiem 2011 (5,2 mln EUR) w pozostałych latach zysk netto 

rybołówstwa morskiego wahał się na poziomie 0,5–2,6 mln EUR. W rybołówstwie przybrzeż-

nym średni zysk netto wynosił 0,8 mln EUR, w latach 2009–2010 odnotowano stratę netto 

(‒0,6 i –0,4 mln EUR), w pozostałych latach zawierał się w przedziale 1,1–1,5 mln EUR. 

W Polsce w latach 2008–2014 średni zysk netto wynosił 3,8 mln EUR. Najgorszym 

rokiem był 2014, w którym osiagnięto stratę netto w wysokości 0,89 mln EUR; najlepszy 

2009 rok przyniósł zysk netto 9,05 mln EUR. W omawianym przedziale czasowym pod tym 

względem najgorsze lata to 2008 i 2014. Rybołówstwo morskie w tych latach osiagnęło 

najgorsze wyniki; w 2008 roku odnotowano stratę w wysokości 4,7 mln EUR, w 2014 roku – 

najmniejszy zysk w wysokości 0,8 mln EUR. Rybołówstwo przybrzeżne w swoim 

najlepszym 2009 roku osiągnęło zysk netto w wysokości 4,1 mln EUR, najgorsze były lata 

zakończone stratą netto – w 2013 roku (2,1 mln EUR) i w 2014 roku (1,6 mln EUR). Średni 

zysk netto w rybołówstwie przybrzeżnym wyniósł 0,5 mln EUR. 

Wyniki ekonomiczne, a także dynamika ich zmian wskazują na złą sytuację rybołówstwa 

w państwach basenu Morza Bałtyckiego. Powszechnie występują straty netto, a tam gdzie 

występują zyski netto, są one na niskim poziomie, niepozwalającym myśleć o bezpiecznej 

przyszłości. Optymizmem napawa jedynie rybołówstwo Estonii, ale jest ono zbyt małe, żeby 

mogło być wzorcem dla pozostałych państw. Dobra sytuacja ekonomiczna rybołówstwa 
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morskiego Danii i Szwecji nie ma związku z działalnością rybacką prowadzoną na Bałtyku, 

tylko z połowami prowadzonymi na Morzu Północnym. 

 

9.4. Wsparcie finansowe 

 

Historia subsydiowania przez państwo rybołówstwa, podobnie jak subsydiowania 

rolnictwa, jest długa. Już pod koniec XVIII wieku stosowano dopłaty do każdej tony śledzi 

i ssaków łowionych przez szkockich rybaków. Chociaż Smith już w XVIII wieku wskazywał 

na zakłócenia gospodarcze wywoływane przez subsydia, to stwierdził, że „[…] powiększenie 

liczby rybaków i żeglarzy kosztuje mniej niż utrzymywanie dużej floty stojącej w porcie” 

(Steenblik 1999, s. 18). Z kolei decyzja władz francuskich z roku 1815 o subsydiowaniu floty 

rybackiej, w szczególności dalekomorskiej, spowodowana była kompletnym jej zniszczeniem 

w czasie Wielkiej Rewolucji i wojen napoleońskich (Steenblik 1999). Konkurencja pomiędzy 

Francją i Anglią wpłynęła na zwiększenie wielkości subsydiów. Pod koniec XIX wieku do 

grona państw subsydiujących rybołówstwo dołączyły niektóre państwa z rejonu północnego 

Atlantyku i Japonia. Podstawowym powodem subsydiowania w tych państwach była obawa 

przed rozwojem flot rybackich państw sąsiednich. Wprowadzenie do użytku statków rybac-

kich o konstrukcji stalowej, z napędem parowym, wymagało dużych nakładów, które nie 

mogły być ponoszone bez pomocy państwa. Stosowano różne formy wsparcia państwowego: 

dotacje bezpośrednie, pożyczki i rozwój infrastruktury portowej. Wielkość subsydiów była 

ukrywana, co w ograniczonym zakresie ma jeszcze miejsce obecnie. 

Kolejna fala subsydiowania wiązała się z wprowadzeniem wyłącznych stref ekonomicz-

nych. Następował rozwój flot dalekomorskich i wzrost intensyfikacji eksploatacji własnych 

stref. Jak wspomniano, subsydia w rybołówstwie mają długą historię. U ich podstaw znajdo-

wały się głównie przesłanki ekonomiczne, w ostatnich latach doszły społeczne i środowis-

kowe, a także polityczne związane z handlem międzynarodowym. Bezdyskusyjne jest to, że 

subsydia wywierają wpływ na środowisko i handel międzynarodowy, przy czym wpływ ten 

może być pozytywny lub negatywny. Wiadomo, że subsydia opóźniają liberalizację handlu 

międzynarodowego. Natomiast tylko 5% subsydiów wywierało pozytywny wpływ na środo-

wisko (Underwriting overfishing… 1999). Dlatego w zależności od charakteru oddziaływania 

subsydia można podzielić na dobre i złe. Ocena charakteru subsydiów powinna być wydawa-

na przez otoczenie oraz niezależne organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Liderami 

subsydiowania rybołówstwa na świecie są Japonia, Chiny i Unia Europejska. 

Według OECD subsydia nazywane są państwowymi transferami finansowymi (Govern-

ment Financial Transfers – GFT), co oznacza pieniężną wartość interwencji związaną z poli-

tyką rybacką prowadzoną na szczeblu władz centralnych, regionalnych lub lokalnych (Cox 

2002). Wyróżnia się trzy rodzaje GFT: 

– transfery dla rybaków w formie dopłat bezpośrednich z budżetu państwowego (finan-

sowane przez podatników), oparte na wielkości połowów lub sprzedaży, lub przypadające 

na statek rybacki; 

– transfery redukujące koszty działalności; 

– usługi ogólne – transfery przeznaczone przez władze państwowe na: zarządzanie rybo-

łówstwem, koszty badań i wdrożeń, ochronę zasobów, rozwój portów rybackich, bezpłatne 

miejsca postojowe w portach itp. (Transition to the Responsible… 2000). 
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Dwie pierwsze grupy transferów otrzymują bezpośrednio rybacy. Trzecia grupa pośrednio 

zmniejsza ich koszty i ma charakter infrastrukturalny, oddziałując na szeroko rozumiane 

otoczenie działalności połowowej. W tej ostatniej grupie dużą rolę odgrywa interwencja 

rynkowa oparta na systemie wsparcia cenowego, gdy cena na rynku krajowym jest wyższa niż 

cena na rynku światowym, lub cena produktów substytucyjnych na rynku krajowym. System 

wsparcia cenowego jest często alternatywnym sposobem stosowania restrykcji w handlu 

międzynarodowym. 

Subsydia są jedną, chyba najważniejszą, z form pomocy państwa dla rybołówstwa, mają 

wymiar finansowy; inne formy pomocy to np. korzystne regulacje prawne. Integracja euro-

pejska spowodowała, że pomoc dla rybołówstwa nabrała dwuwymiarowego charakteru – 

może pochodzić z UE, jeśli wynika ze wspólnej polityki rybołówstwa oraz może być udzie-

lana przez państwo członkowskie, jeżeli nie jest sprzeczna ze wspólną polityką rybołówstwa. 

Istnieją dwa rodzaje subsydiowania rybołówstwa przez państwa członkowskie w UE: 

– pomoc de minimis, 

– block exemptions. 

Pomoc de minimis (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, zmienione 

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis) to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorstwom w sektorze rybołówstwa, które 

nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Rzymskie de minimis non currat lex oznacza, 

że prawo nie troszczy się o drobiazgi, czyli pomoc o niewielkich rozmiarach nie zakłóca 

konkurencji na rynku. Block exemptions oznacza wyłączenie wybranych grup, z określonych 

względów, z podlegania przepisom ograniczającym konkurencję. Z wyżej wymienionych 

względów statystyki dotyczące wsparcia poszczególnych państw dla rybołówstwa nie są kom-

pletne. Subwencje państwowe w sektorze rybołówstwa mogą mieć charakter dotacji bezpoś-

rednich i pośrednich. Najczęściej spotykane dotacje bezpośrednie to np. wsparcie obszarów 

zależnych od rybołówstwa w celu zapobieżenia bezrobociu i dofinansowywanie gromadzenia 

sezonowych zapasów ryb. Z kolei najczęstsze dotacje pośrednie to, np. obniżanie podatków 

na paliwo i dotacje inwestycyjne (Scientific, Technical and Economic… 2011). 

W Unii Europejskiej subsydiowanie rybołówstwa jest ściśle związane ze wspólną polityką 

rybołówstwa i nazywane jest wsparciem strukturalnym rybołówstwa. Pochodzi ono ze środ-

ków unijnych oraz z pomocy publicznej poszczególnych państw członkowskich. Zostało 

zapoczątkowane w 1970 roku, w którym Sekcja Gwarancji, Europejskiego Funduszu Gwaran-

cji i Orientacji Rolnej (powstał on w 1964 roku jako jeden z dwóch, oprócz Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w celu finansowania polityki strukturalnej), podjęła decyzję o wspar-

ciu tworzenia, modernizacji marketingu i przetwórstwa w sektorze rybnym. W 1992 roku 

Rada Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu polityki strukturalnej rybołówstwa w ramy 

funduszy strukturalnych. Dla celu 5(a) – restrukturyzacja rybołówstwa stworzono w 1993 

roku finansowy instrument orientacji rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries 

Guidance – FIFG). Dla wsparcia strukturalnego obszarów zależnych od rybołówstwa w latach 

1994 –1999 funkcjonowała także inicjatywa PESCA. 
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Nowe ramy interwencji w ramach FIFG ustalono dla lat 2000–2006, w których głównym 

celem stało się osiągnięcie równowagi pomiędzy zasobami rybnymi a ich eksploatacją. FIFG 

stanowił główne narzędzie interwencji w ramach nowej zreformowanej wspólnej polityki 

rybołówstwa, zmierzającej do ograniczenia wielkości floty łowczej i dostosowania jej do 

dostępnych zasobów. W latach 2007–2013 FIFG został zastąpiony przez Europejski Fundusz 

Rybacki (European Fisheries Found – EFF). W latach 2014–2020 wsparcie finansowe 

rybołówstwa dokonywało się w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(The European Martime and Fisheries Found – EMFF), który traktuje w sposób synergiczny 

wszystkie składniki polityki morskiej UE. Ramy czasowe obowiązywania ww. funduszy nie 

są sztywne, zależą od sposobu realizacji zadań przez poszczególne państwa członkowskie; 

niektóre zadania finansowane były przez FIFG jeszcze w 2009 roku (trzy lata po rozpoczęciu 

finansowania rybołówstwa przez EFF). Dlatego czasami trudno jest na bieżąco określić 

poziom realizacji wykorzystania danego funduszu, gdyż rybołówstwo bywa jednocześnie 

finansowane przez dwa fundusze – stary i nowy. 

W ramach polityki spójności, w sposób pośredni, rybołówstwo i rybacy mogą korzystać 

także z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należy przy-

pomnieć, że środki z funduszy unijnych nie są jedynymi subwencjami dla rybołówstwa. 

Warunkiem uruchomienia środków z funduszy unijnych jest partycypacja finansowa (środki 

publiczne i prywatne) państw członkowskich w realizacji celów wspólnej polityki rybołóws-

twa. Ponadto państwa członkowskie mogą dofinansowywać rybołówstwo także we własnym 

zakresie, jeżeli nie jest to sprzeczne z wymogami wspólnej polityki rybołówstwa. 

FIFG realizował następujące cele: 

– dostosowanie nakładu połowowego do istniejących zasobów ryb; 

– umocnienie konkurencyjności oraz rozwój ekonomicznie opłacalnych przedsięwzięć 

sektora rybnego; 

– poprawa rynkowej podaży ryb oraz wzrost wartości dodanej produktów rybołówstwa 

morskiego i rybactwa śródlądowego oraz produktów przetwórstwa; 

– wkład w ożywienie obszarów zależnych od rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlą-

dowego; 

– pomoc socjalno-ekonomiczna dla rybaków morskich. 

FIFG finansował następujące przedsięwzięcia: 

– odnowę floty rybackiej oraz modernizację statków rybackich; 

– dostosowywanie nakładu połowowego do zasobów ryb – wypłaty wysokich premii za 

złomowanie statków rybackich; 

– wspólne przedsięwzięcia (z krajami trzecimi niewchodzącymi w skład UE); 

– kolektywne działania w podsektorze rybołówstwa przybrzeżnego; 

– działania społeczno-ekonomiczne, pomoc ekonomiczną dla rybaków, którzy tracą pracę 

w wyniku wycofania z eksploatacji statków rybackich poprzez ich przekwalifikowanie 

zawodowe, wypłatę premii, wcześniejsze emerytury;  

– udrażnianie rzek, budowę urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb i innych organizmów 

w wodach; 
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– budowę nowych obiektów chowu i hodowli ryb oraz modernizację istniejących obiektów 

chowu i hodowli ryb w celu dostosowania obiektów do wymogów unijnych, podniesienia 

jakości produktów; 

– poprawę portowej infrastruktury w portach rybackich; 

– przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego 

oraz produktów przetwórstwa; 

– inwestycje poprawiające warunki prowadzenia rybołówstwa śródlądowego; 

– środki promocji na poszukiwania nowych rynków zbytu;  

– działania uczestników zorganizowanego rynku rybnego (organizacje producentów i inne); 

– czasowe zaprzestanie działalności i inne rekompensaty finansowe w związku z czasowym 

zawieszeniem działalności rybołówczej w morzu (np. katastrofy ekologiczne); 

– działania innowacyjne w zakresie sektora rybackiego, pomoc technologiczną (Fundusz 

Finansowy Instrument… 2016). 

Na realizację celów zawartych w ramach FIFG w UE w latach 2000–2006 wydano 

3,565 mld EUR, co oznaczało 90-procentową stopę realizacji przeznaczonych środków. 

Rozdysponowanie tych środków w państwach basenu Morza Bałtyckiego przedstawia tab. 46. 

Z powyższej kwoty 2,667 mld EUR wydano w ramach realizacji tzw. celu 1, który 

obejmował obszary podlegające konwergencji (państwa, które przystąpiły do UE w 2004 roku 

oraz wymagające wsparcia obszary pozostałych państw); pozostałe 888 mln EUR wydano 

poza celem 1. Największymi beneficjentami były: Polska, Niemcy i Dania. Trzeba zaznaczyć, 

że państwa, które ostatnie przystąpiły do UE, z FIFG zaczęły korzystać dopiero w 2004 roku; 

wcześniej korzystały z dofinansowania w ramach funduszu SAPARD. Państwa basenu Morza 

Bałtyckiego wykorzystały 14% środków pochodzących z FIFG, na państwa nowej UE przypadło 

9%, na państwa starej UE – 5%. Najwięcej środków otrzymały Polska (146,98 mln EUR; 4%), 

Niemcy (132,25 mln EUR; 4%) i Dania (119,35 mln EUR; 3%). 

Najmniejsze wsparcie otrzymały Estonia (11,4 mln EUR) i Litwa (12,1 mln EUR). Polska 

miała do wykorzystania 202 mln EUR, co stanowiło 75% finansowania wszystkich nowych 

państw członkowskich w UE (269 mln EUR). Nowe państwa członkowskie miały 6-procento-

wy (w tym Polska 4-procentowy) udział w wykorzystaniu środków z FIFG. 

Tabela 47 przedstawia udział FIFG w całości wsparcia strukturalnego rybołówstwa państw 

basenu Morza Bałtyckiego. W skali całego Bałtyku środki z FIFG stanowiły 34% finansowa-

nia rybołówstwa, resztę stanowił wkład własny poszczególnych państw (publiczny i prywat-

ny). Zauważalny jest wysoki (56%) udział FIFG w dofinansowywaniu rybołówstwa w pańs-

twach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku; w państwach starej UE wynosił 

on zaledwie 27%. Głównym powodem takich proporcji była potrzeba przeprowadzenia 

radykalnych zmian strukturalnych w nowych państwach członkowskich. Bardzo duży udział 

środków z FIFG miał miejsce na Litwie (63%) i na Łotwie (61%). Państwa te odnotowały też 

najwyższy poziom wykorzystania planowanych środków finansowych pochodzących z FIFG: 

Łotwa – 104%, Litwa – 100%. Najniższy poziom wykorzystania planowanych w FIFG 

środków miał miejsce w Danii (65%) i w Polsce (73%). W skali całego Bałtyku wykorzys-

tano 78% planowanych w ramach FIFG środków finansowych. 



 

 

 

 

 

 

 
Tabela 46. Finansowy instrument orientacji rybołówstwa (FIFG) w latach 2004–2006 (tys. EUR) 

Państwo 

członkowskie 

Cel 1 Poza celem 1 Suma 
Waga w całości 

FIFG (%) realizacja 
stopa realizacji 

(%) 
realizacja stopa realizacji (%) realizacja 

stopa realizacji 

(%) 

Dania . . 119 350 65,0 119 350 65,0 3,0 

Finlandia 8816 99,0 33 007 99,0 41 823 99,0 1,0 

Estonia 11 387 91,0 . . 11 387 91,0 0,0 

Niemcy 86 550 95,0 45 703 73,0 132 254 86,0 4,0 

Litwa 12 099 100,0 . . 12 099 100,0 0,0 

Łotwa 25 239 104,0 . . 25 239 104,0 1,0 

Polska 146 982 73,0 . . 146 982 73,0 4,0 

Szwecja 7201 85,0 45 290 84,0 52 491 84,0 1,0 

P.b.s. UE 102 567 92,4 24 3350 80,0 345 918 77,0 9,0 

P.b.n. UE 195 707 92,6 . . 195 707 90,8 5,0 

P.b. ogółem 298 274 93,0 . 80,0 541 625 83,9 14,0 

UE 2 667 286 92,0 888 379 85,0 3 565 665 90,0 100,0 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 
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Tabela 47. Udział FIFG we wsparciu finansowym rybołówstwa według państw (tys. EUR) 

Państwo 
Wykonanie Wykonanie planu 

FIFG (%) FIFG ogółem FIFG/ogółem (%) 

Dania 119 350 489 893 24,0 65,0 

Estonia 11 387 30 025 38,0 91,0 

Finlandia 41 823 163 013 26,0 99,0 

Litwa 12 099 19 272 63,0 100,0 

Łotwa 25 239 41 274 61,0 104,0 

Niemcy 132 254 432 518 31,0 86,0 

Polska 146 982 257 539 57,0 73,0 

Szwecja 52 491 176 834 30,0 84,0 

P.b.s. UE 345 918 126 2258 27,4 78,0 

P.b.n. UE 195 707 348 110 56,2 78,0 

P.b. ogółem 541 625 1 610 368 33,6 78,0 

P.b. ogółem/UE (%) 15,2 17,0 . . 

UE  3 565 665 9 487 188 33,0 91,0 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 

 

Przeznaczenie środków na finansowanie rybołówstwa wynika głównie z celów wspólnej 

polityki rybołówstwa, ale także z polityk rybackich państw członkowskich. Powinny one być 

koherentne. W związku z realizacją celów wspólnej polityki rybackiej finansowanych z FIFG 

w Unii Europejskiej wydano 8,489 mld EUR, z tego 3,146 mld EUR (37%) pochodziło 

z FIFG), co przedstawiono w tab. 48. Rozbieżność pomiędzy wielkościami dofinansowania 

z FIFG 3,146 mld EUR a wyżej podaną wielkością (3,566 mld EUR) wynika z braku szcze-

gółowego rozliczenia obszarów interwencji w niektórych państwach członkowskich. Wysoki 

udział dofinansowywania z FIFG dla pewnych obszarów interwencji zachęcał do aktywnego 

włączenia się państw członkowskich do realizacji poszczególnych celów, czego wyrazem był 

wysoki poziom realizacji planowanego finansowania z FIFG. Najwięcej środków 

(3 380 796 tys. EUR, z czego z FIFG pochodziło 1 434 049 tys. EUR) przeznaczono na 

działania związane z flotą rybacką, a w szczególności na działania związane ze zmniejsz-

eniem nakładu połowowego na wodach UE. 

Działania premiowane najwyższym dofinansowaniem charakteryzowały się najwyższym 

wykorzystaniem środków z FIFG; były to: czasowe zawieszenie działalności (dofinansowanie 

– 77%, wykonanie planu – 102%), wspólne przedsięwzięcia (odpowiednio 75% i 106%), 

złomowanie (odpowiednio 61% i 99%). Relatywnie niskie dofinansowanie modernizacji 

statków (23%) skutkowało niewielkim wykorzystaniem środków z FIFG (76%); podobnie 

było z działaniami socjoekonomicznymi (odpowiednio 31% i 80%). W innych obszarach 

interwencji zwraca uwagę wysokie finansowanie innowacji (61%), skutkujące 106-

procentowym wykorzystaniem środków z FIFG. Niepokojące było niskie (76%) wykorzys-

tanie środków na cele rybołówstwa przybrzeżnego – mimo wysokiego dofinansowania z 

FIFG (69%). Może to świadczyć o niechęci do dofinansowywania przez państwa 

członkowskie najmniej dochodowej, a najczęściej deficytowej, formy aktywności połowowej. 



 

 

Tabela 48. Wykonanie FIFG w UE według obszarów interwencji (tys. EUR) 

Obszary interwencji Środki 
Wykonanie planu Wykonanie 

planu  

ogółem (%) FIFG ogółem FIFG/ogółem (%) 

Dostosowanie nakładu połowowego, 

modernizacja i odnowa  

11. złomowanie 491 319 811 209 61 99 

12. transfer do trzecich krajów 25 935 48 097 54 80 

13. wspólne przedsięwzięcia 35 124 46 907 75 106 

21. budowa nowych statków 438 691 1 437 102 31 93 

22. modernizacja statków 132 732 566 592 23 76 

42. środki socjoekonomiczne 34 098 111 146 31 80 

45. czasowe zawieszenie działalności 276 149 359 742 77 102 

ogółem 1 434 049 3 380 796 42 94 

Akwakultura 
32. akwakultura 261 658 940 398 28 81 

ogółem 261 658 940 398 28 81 

Porty rybackie 
33. porty rybackie 275 388 510 232 54 78 

ogółem 275 388 510 232 54 78 

Przetwórstwo i marketing 

34. przetwórstwo i marketimg 604 253 2 671 070 23 86 

43. promocja 101 029 172 390 59 94 

ogółem 705 282 2 843 460 25 87 

Organizacja sektora 
44. działalność handlowa 158 002 315 756 50 91 

ogółem 158 002 315 756 50 91 

Innowacje 
46. innowacje 166 089 273 433 61 106 

ogółem 166 089 273 433 61 106 

Inne środki 

31. ochrona zasobów wodnych 43 810 70 183 62 82 

35. rybactwo śródlądowe 1506 8331 18 60 

41. rybołówstwo przybrzeżne 13 247 19 353 69 76 

51. wsparcie techniczne 58 518 91 743 64 84 

61. finansowanie przez ERDF 28 223 35 278 80 brak danych 

61. finansowanie przez ESF . . . . 

ogółem 145 304 224 889 65 101 

Suma 3 145 772 8 488 964 37 90 

Źródło: opracowano na podstawie DG Mare. Ex post… (2010). 
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Być może wiąże się to z polityką zmniejszania uzależnienia od rybołówstwa ludności 

zamieszkującej obszary przybrzeżne. Wszelkie dane statystyczne i przedstawione wyżej 

rozważania dotyczą stanu realizacji FIFG na 30.12.2008 roku (niektóre działania były 

finansowane jeszcze w 2009 roku). 

Największe środki publiczne (FIFG i środki państw członkowskich) – 2 460 mln EUR 

w latach 2000–2006, przeznaczono na subsydiowanie zmian strukturalnych we flocie, co 

przedstawia tab. 49. W państwach basenu Morza Bałtyckiego wydano 278,52 mln EUR, co 

stanowiło 11,3% wydatków wszystkich państw UE przeznaczonych na dostosowanie nakładu 

połowowego, odnowę i modernizację floty oraz inne działania z tym związane. Najwięcej 

środków przeznaczono na złomowanie floty (187 587 mln EUR; 67,4%), modernizację 

statków (33,08 mln EUR; 11,9%) i działania socjoekonomiczne (18,55 mln EUR). Większość 

środków na złomowanie statków przeznaczono w państwach nowej UE (112,17 mln EUR). 

Najwięcej na ten cel wydano w Polsce (83,2 mln EUR) i w Danii (58,9 mln EUR). Złomowa-

nie statków w Polsce pochłonęło 30% wsparcia finansowego w tym obszarze interwencji. 

Statki były modernizowane głównie w państwach starej UE – 29,8 mln EUR spośród 

33,08 mln EUR przeznaczonych na ten cel dla wszystkich państw leżących nad Bałtykiem. 

Głównym beneficjentem była Dania (16,99 mln EUR). Na działania socjoekonomiczne prze-

znaczono najwięcej w Polsce (15,38 mln EUR). W całym okresie finansowania tego obszaru 

interwencji najwyższa sprawność wykorzystania środków osiągnęły Szwecja – 90% (bez 

obszarów konwergencji), Polska i Dania – po 86%, Finlandia – 82% (bez obszarów konwer-

gencji) i Niemcy – 62%. Dla pozostałych państw brak danych (DG MARE, Ex-Post… 2010). 

Ogólna ocena funkcjonowania FIFG jest zróżnicowana w poszczególnych państwach, 

w zależności od obszarów interwencji. Najniższy poziom wykonania zarejestrowano w Danii 

(65%) i w Polsce (73 %). 

W Danii sukcesem było złomowanie statków. W przypadku realizacji innych celów 

odnotowano umiarkowane zainteresowanie, spowodowane m.in. małym zainteresowaniem 

banków do udzielania kredytów na przedsięwzięcia nierokujące odpowiednich zysków. 

W Polsce ocena realizacji FIFG była przeciętna (73%) – mimo kampanii informacyjnych 

i wszechstronnej pomocy urzędów. Uważano, że przeznaczono zbyt krótki okres na realizację 

tylu celów. Preferowano osiąganie celów, przy których łatwiej osiągano wysoki stopień 

realizacji. 

W Szwecji realizację FIFG na poziomie 84% oceniano jako przeciętną. Wyższy poziom 

realizacji osiągnięto na obszarach północnych podlegających konwergencji, niższy na wyżej 

rozwiniętych obszarach południowej Szwecji. Programowanie nie było właściwie ukierunko-

wane i zostało skierowane do niewłaściwych odbiorców. 

W Niemczech osiągnięto poziom realizacji 86%. Uważano, że program był nadmiernie 

rozbudowany w stosunku do potrzeb, ale poza tym nie miał wad i jego realizacja pozwoliła 

osiągnąć cele. W obszarze konwergencji 58% środków przeznaczono na budowę nowego 

portu Sassnitz-Mukran. W pozostałym obszarze negatywnie oceniono środki wykorzystane na 

flotę; połowicznym sukcesem była akwakultura; wysoko oceniono innowacje. 

W Estonii poziom realizacji wyniósł 91%, oceniony jako wysoki. Niezadowalająca była 

realizacja tylko dwóch środków. Właściciele statków mieli trudności w zdobyciu wkładu 

własnego na modernizację statków oraz skupianie się wyłącznie na odnowie silnika i narzędzi 

połowowych. W przetwórstwie, które nie stanowiło dużego celu, kilku beneficjentów w trak-

cie realizacji zmieniało swoje wnioski, co miało wpływ na małe wykorzystanie środków. 



 

 

 

 

 

 
Tabela 49. Całkowite środki publiczne FIFG i poszczególnych państw przeznaczone na dostosowanie nakładu połowowego, na odnowę i modernizację floty 

w latach 2000–2006 (tys. EUR) 

Państwo 
Złomo-

wanie 
Transfer 

Wspólne 

przedsię-

wzięcia 

Budowa 

nowych 

statków 

Moderni-

zacja 

statków 

Rybołóws-

two 

przybrzeżne 

Środki socjo-

ekonomiczne 

Czasowe 

zawieszenie 

działalności 

Ogółem 
Procent 

UE 

Dania 58 935 2353 0 6388 16 987 0 0 0 84 662 3,4 

Estonia 968 3255 0 431 1563 0 440 0 6657 0,3 

Finlandia 4132 345 0 2162 1760 621 146 329 9495 0,4 

Niemcy 432 388 0 1451 7752 0 116 73 10 211 0,4 

Łotwa 16 590 812 0 0 438 363 2037 0 20 239 0,8 

Litwa 11 393 112 0 0 0 0 350 0 11 855 0,5 

Polska 83 214 5287 0 0 1255 659 15 376 6935 11 2726 4,6 

Szwecja 11 923 284 0 899 3324 756 89 5399 22 674 0,9 

Pb.s.UE 75 422 3370 0 10 900 29 823 1377 351 5801 127 042 5,1 

Pb.n.UE 112 165 9466 0 431 3256 1022 18 203 6935 151 477 6,2 

Bałtyk 187 587 12 836 0 11 331 33 079 2399 18 554 12 736 278 519 11,3 

Udział celu na Bałtyku 67,4% 4,6% 0,0% 4,0% 11,9% 0,9% 6,7% 4,6% 100,0% . 

Udział Bałtyku w UE  19,1% 20,8% 0,0% 1,8% 15,7% 9,8% 18,6% 3,5% 11,3% . 

UE (20)* 981 316 61 694 89767 626 979 210 215 24 488 100 006 366 403 2 460 859 100% 

Udział celu w UE 39,9% 2,5% 3,6% 25,5% 8,5% 1,0% 4,1% 14,9% 100,0% . 
*Uwzględniono 20 państw UE. 

Źródło: opracowano na podstawie DG Mare. Ex post… (2010). 
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W Finlandii wykorzystano 99% planowanych środków. W przetwórstwie przekroczono 
najśmielsze oczekiwania; wzrastało ono w szybkim tempie. W akwakulturze cele trudno było 
osiągnąć ze względu na kryzys w podsektorze. Właściciele statków oczekiwali większej ilości 
środków, w akwakulturze i przetwórstwie środki w pełni pokrywały zapotrzebowanie. 

Na Litwie osiągnięto 100-procentową realizację środków, głównie dzięki złomowaniu, 
które okazało się największym sukcesem. Modernizacja statków, rybactwo śródlądowe 
i rybołówstwo przybrzeżne nie cieszyły się nadmiernym zainteresowaniem ze względu na 
niski poziom dofinansowania z FIFG. 

Na Łotwie osiągnięto poziom realizacji 104%. Pozwoliło to na dostosowanie nakładu 
połowowego do zasobów, wzrost konkurencyjności sektora, poprawę jakości produktów ryb-
nych i wzrost wartości dodanej. Sukcesem okazało się złomowanie i zmiana przeznaczenia 
statków rybackich. Wyższy niż na Łotwie poziom realizacji planu wykorzystania środków 
pochodzących z FIFG osiągnęła tylko Irlandia 107%. 

Należy podkreślić, że choć okres programowania dla FIFG przypadł na lata 2000–2006, to 
niektóre jego działania były realizowane w 2009 roku. Było to szczególnie ważne w pańs-
twach, które przystąpiły do UE w 2004 i których rybołówstwo zostało poddane głębokim 
procesom restrukturyzacyjnym. 

Europejski Fundusz Rybacki (European Fisheries Found – EFF) 1 stycznia 2007 roku 
zastąpił FIFG. Jego powstanie było następstwem zmian we wspólnej polityce rybołówstwa 
przeprowadzonych w 2002 roku, które zmierzały do wprowadzenia zrównoważonego rybo-
łówstwa. Nie był on prostą kontynuacją FIFG. EFR reprezentuje nowe podejście w kwestii 
pomocy dla sektora rybołówstwa. Przejął on część zadań FIFG, wprowadzając jednocześnie 
nowe, o bardziej innowacyjnym charakterze. Jego konstrukcja została uproszczona i bardziej 
przejrzysta, niż w przypadku FIFG, dzięki czemu miał się stać skuteczniejszym narzędziem 
zarządzania rybołówstwem. Pomoc z EFR miała służyć lepszemu reagowaniu na wyzwania, 
przed jakimi stawało rybołówstwo unijne. Jego zadaniem była poprawa konkurencyjności 
sektora i pomoc w przekształceniu go w sektor bardziej zrównoważony pod względem środo-
wiskowym, ekonomicznym i społecznym. Poza większą elastycznością w EFR wprowadzono 
szereg innowacji. Były to m.in. pomoc rybakom w przejściu na bardziej selektywne metody 
poławiania, zwiększony nacisk na zrównoważone rybołówstwo oraz działania służące wspól-
nemu interesowi, w tym na projekty pilotażowe, finansowanie strategii lokalnego rozwoju 
oraz wsparcie w postaci środków na rzecz środowiska wodnego. Podobnie jak w przypadku 
FIFG, w ramach funduszu nie przewidziano dofinansowania budowy nowych łodzi lub zwię-
kszania ich ładowności. Dużo uwagi poświęcono społecznościom rybackim, które najbardziej 
odczuwały skutki ostatnich zmian, szczególne na obszarach podlegających konwergencji, 
czyli tam, gdzie PKB wynosi poniżej średniej unijnej. 

Pomoc w ramach EFR miała na celu: 
a) wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zaso-

bów wodnych i wspieranie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie 
gospodarczym, środowiskowym i społecznym; 

b) wspieranie trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową wspólnotowej 
floty rybackiej; 

c) wspieranie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa śródlądowego; 



 200

d) wzmacnianie konkurencyjności funkcjonujących struktur oraz rozwoju ekonomicznie 
żywotnych przedsiębiorstw w sektorze rybactwa; 

e) wspieranie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz zasobów naturalnych związanych 
z sektorem rybactwa; 

f) wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia na obszarach, na których 
prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa; 

g) propagowanie równości kobiet i mężczyzn w procesie rozwoju rybactwa oraz obszarów 
zależnych głównie od rybactwa  (Rozporządzenie Rady 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, art. 4). 
EFR zawierał pięć priorytetowych obszarów, nazywanych też osiami; były to: 

– dostosowanie floty (oś 1), co obejmowało działania związane ze zmniejszeniem nakładu 
połowowego (trwałe lub czasowe wycofywanie jednostek), poprawę bezpieczeństwa pracy 
na morzu, wprowadzanie bardziej selektywnego sprzętu, wsparcie rybołówstwa przybrzeż-
nego, wcześniejsze emerytury i przekwalifikowanie rybaków, a także działania na rzecz 
zmniejszenia zużycia paliwa; 

– akwakultura, przetwórstwo i marketing, rybołówstwo śródlądowe (oś 2), co obejmowało 
m.in. wsparcie przechodzenia na bardziej przyjazne dla środowiska, zwierząt i konsumen-
tów metody produkcji; 

– działania służące wspólnemu interesowi (oś 3), w które niechętnie angażował się sektor 
prywatny, a które miały wpływ na ochronę i rozwój wodnej fauny i flory, portów, przys-
tani rybackich i miejsc wyładunku, rozwój nowych kampanii marketingowych i promocyj-
nych, projekty pilotażowe oraz inne wspólne akcje; 

– zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa (oś 4), który obejmował wsparcie 
lokalnych społeczności i gospodarki oraz podniesienie wartości dodanej, tworzenie miejsc 
pracy, poprawę jakości środowiska przybrzeżnego; 

– pomoc techniczna (oś 5), która obejmowała działania, takie jak badania, raporty, informo-
wanie oraz inne działania związane z wdrażaniem programów operacyjnych, czyli zwią-
zane z administrowaniem funduszem (Evaluation and fitness check… 2016). 
Strukturę prognozowanych wydatków z EFR według osi priorytetowych w latach 

2007‒2013 przedstawia tab. 50. Natomiast strukturę wypłaconych z EFR środków według osi 
priorytetowych przedstawia tab. 51. 

Do dyspozycji rybołówstwa europejskiego w latach 2007–2013 było 4,090 mld EUR. 
Najwięcej środków przeznaczono na realizację celów: osi 2 (akwakultura, przetwórstwo 
i marketing, rybołówstwo śródlądowe) – 1,206 mld EUR (29,5%), osi 1 (dostosowanie 
nakładu połowowego) – 1,146 mld EUR (28%) i osi 3 (działania służące wspólnemu 
interesowi) – 1,106 mld EUR (27%). Dla państw basenu Morza Bałtyckiego przeznaczono 
wsparcie w wysokości 1,357 mld EUR. Najwięcej środków przeznaczono na realizację celów: 
osi 3 (394 mln EUR; 29,05%), osi 2 (372 mln EUR; 27,42%) i osi 4 (276 mln EUR; 20,3%). 
Rybołówstwo państw basenu Morza Bałtyckiego otrzymało 33% ogółu środków z EFR; 74% 
tych środków przeznaczono dla państw, które w 2004 roku przystąpiły do UE. Największym 
beneficjentem była Polska, która otrzymała do dyspozycji 734 mln EUR, tj. 54% środków 
przeznaczonych dla państw basenu Morza Bałtyckiego i 18% całego EFR. Kolejne państwa 
(Dania, Niemcy i Łotwa) otrzymały odpowiednio 134 mln EUR, 132 mln EUR i 125 mln 
EUR. 



 

 

 

 

 

Tabela 50. Struktura prognozowanych wydatków z Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013 (EUR) 

Państwo 
Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 

Plan ogółem 
plan % plan % plan % plan % plan % 

Dania 32 979865 24,67 21 288 590 15,93 59 690 608 44,65 15 959 731 11,94 3 756 375 2,81 133 675 169 

Niemcy 2 260 683 1,71 38 016 485 28,75 67 724 225 51,21 21 221 456 16,05 3 030 609 2,29 132 253 458 

Estonia 13 786 416 16,30 25 874 116 30,60 2 1621  472 25,57 19 057 633 22,54 4 228 402 5,00 84 568 039 

Finlandia 1 472 204 3,82 18 754 203 48,72 14 071 746 36,56 3 620 347 9,41 572 847 1,49 38 491 347 

Litwa 4 869 479 8,90 30 794 748 56,28 9 683 672 17,70 6 693 770 12,23 2 671 745 4,88 54 713 408 

Łotwa 26 196 710 20,95 50 929 788 40,74 31 689 718 25,35 11 237 952 8,99 4 961 395 3,97 125 015 563 

Polska 129 786 885 17,68 207 833 120 28,31 169 695 469 23,12 190 072 472 25,89 36 704 628 5,00 734 092 574 

Szwecja 13 110 645 24,00 10 923 670 19,99 20 115 426 36,82 7 755 276 14,19 2 733 240 5,00 54 638 257 

P.b.s. UE 49 823 397 13,88 88 982 948 24,78 161 602 005 45,01 48 556 810 13,52 10 093 071 2,81 359 058 231 

P.b.n. UE 174 639 490 17,49 283 256 187 28,37 232 690 331 23,31 227 061 827 22,74 48 566 170 4,86 998 389 584 

P.b. 

ogółem 224 462 887 16,54 372 239 135 27,42 394 292 336 29,05 275 618 637 20,30 58 659 241 4,32 1 357 447 815 

UE 1 145 791 754 28,01 1 206 431 314 29,50 1 106 556 211 27,06 483 195 013 11,81 148 005 648 3,62 4 089 979 940 

Źródło: opracowano na podstawie The European fisheries fund… (2016). 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 51. Struktura zrealizowanych wydatków z Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013 (EUR) 

Państwo 
Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 Ogółem 

wydatki 

zrealizowane 

Ogółem 

wydatki 

planowane 

Wydatki 

zrealizowane 

(%) 
wydatki 

zrealizowane 
% 

wydatki 

zrealizowane 
% 

wydatki 

zrealizowane 
% 

wydatki 

zrealizowane 
% 

wydatki 

zrealizowane 
% 

Dania 29 943 649 30,94 12 681 298 13,10 43 253 010 44,69 8 755 191 9,05 2 155 306 2,23 9 6788 454 133 675 169 72,41 

Niemcy 1 243 822 1,42 26 359 182 30,07 47 959 675 54,72 10 406 037 11,87 1 678 492 1,92 87 647 209 132 253 458 66,27 

Estonia 12 120 901 18,86 18 504 892 28,80 15 309 255 23,82 15 152 681 23,82 3 173 436 4,95 64 261 164 84 568 039 75,99 

Finlandia 1 167 716 4,02 14 308 153 49,26 11 001 200 37,88 2 170 241 7,47 397 733 1,37 29 045 042 38 491 347 75,46 

Litwa 4 295 607 11,29 25 239 872 66,31 3 341 074 8,78 3 373 472 8,86 1 812 690 4,76 38 062 715 54 713 408 69,57 

Łotwa 25 465 322 25,18 37 802 339 37,38 26 818 355 26,52 7 996 019 7,91 3 049 993 3,02 101 132 028 125 015 563 80,90 

Polska 115 985 994 22,45 170 116 257 32,93 102 872 396 19,91 103 280 745 19,99 24 314 023 4,71 516 569 415 734 092 574 70,37 

Szwecja 11 778 127 27,69 7 483 955 17,60 16 663 237 39,18 4 376 607 10,29 2 229 044 5,24 42 530 970 54 638 257 77,84 

P.b.s. UE 44 133 314 17,24 60 832 588 23,76 118 877 122 46,43 25 708 076 10,04 6 460 575 2,52 256 011 675 359 058 231 71,30 

P.b.n. UE 157 867 824 21,93 25 1663 360 34,95 148 341 080 20,60 12 9802 917 18,03 32 350 142 4,49 720 025 322 998 389 584 72,12 

P.b. 

ogółem 202 001 138 20,70 312495948 32,02 267 218 202 27,38 155 510 993 15,93 38 810 717 3,98 976 036 997 1 357 447 815 71,90 

UE 910 882 291 33,24 858 790 906 31,34 675 297 961 24,64 205 568 052 7,50 90 066 230 3,29 2 740 605 440 4 089 979 940 67,01 

Źródło: opracowano na podstawie The European fisheries fund… (2016). 
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Warto zauważyć, że udział procentowy środków, przeznaczonych na dofinansowanie reali-
zacji celu 1 w państwach basenu Morza Bałtyckiego (16,54%), był prawie dwukrotnie niższy 
niż w Europie (28,0%). 

Zarządzanie EFR miało charakter dynamiczny i dostosowywane było do zmieniających się 
potrzeb. Programy operacyjne obejmowały okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 
2013 roku Już w lipcu 2008 roku Rada Europejska zaakceptowała szereg tymczasowych 
odstępstw od przepisów EFR, aby ułatwić państwom członkowskim włączenie się w proces 
restrukturyzacji floty w odpowiedzi na poważny kryzys gospodarczy obejmujący cały sektor. 
Zainicjowano tworzenie programów na rzecz dostosowania floty, stanowiących dodatkowe 
wsparcie i mających zachęcić do wprowadzania znacznych ograniczeń wydajności w tych 
segmentach floty, które pochłaniają najwięcej paliwa. Założono dwuletni okres obowiązywa-
nia tych odstępstw, jednakże uległ on wydłużeniu (Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 
z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu 
wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem 
gospodarczym). Działania tego typu odniosły skutek, co widać w tab. 51. 

Udział realizacji celów osi 1 wzrósł w UE do 33,24% (plan wynosił 28,01%); dla Bałtyku 
wyniósł 20,7% (plan wynosił 16,54%). Konsekwencją był zmniejszenie realizacji celów 
pozostałych osi priorytetowych. Podobnie było ze środkami wypłaconymi na realizację osi 2. 
Wykonanie planu wydatków z EFR w całej UE osiągnęło 67%, w basenie Morza Bałtyckiego 
– 71,9%, gdzie poziom realizacji wydatków w państwach starej i nowej UE był podobny. 
Najwyższy poziom realizacji planu odnotowano na Łotwie (80,9%), w Szwecji (77,84%), 
w Estonii (75,99%), w Finlandii (75,46%), w Danii (72,41%) i w Polsce (70,37%). Na Litwie 
i w Niemczech wykorzystanie środków z EFR było na poziomie niższym niż 70%. Taki był 
poziom realizacji założonych celów do 31 grudnia 2013 roku, który miał oznaczać zakoń-
czenie funkcjonowania EFR i początek nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego. Jednakże, jak to bywa, jeszcze w 2014 roku funkcjonowało finansowanie z EFR, 
a EFMiR znajdował się w fazie opracowywania przez poszczególne państwa członkowskie 
programów operacyjnych. Kontynuację finansowania z EFR w 2014 roku przedstawia tab. 52. 
Do dnia 31 maja 2015 roku nie wydano jeszcze ponad 9-procentowego przydziału EFR 
(około 394 mln EUR), co było niepokojące, biorąc pod uwagę to, że końcowy termin kwalifi-
kowalności wydatków miał przypaść na dzień 31 grudnia 2015 roku. Wydatki w roku 2014, 
czyli już po założonym wcześniej terminie zakończenia obowiązywania EFR, wyniosły 
576 mln EUR dla całej UE i 192 mln EUR dla państw basenu Morza Bałtyckiego. Najwięcej 
w 2014 roku wydała Polska (132 mln EUR; 18% planowanych z EFR). 

Wydatki na rybołówstwo to suma środków otrzymanych z EFR, wydatków publicznych 
i prywatnych. Wsparcie z EFR oraz wydatki publiczne mają charakter subwencjonowania 
rybołówstwa. Proporcje między środkami pochodzącymi z EFR a wkładem publicznym były 
w latach 2007–2014 zróżnicowane, co przedstawia tab. 53. 

Na Bałtyku daje się zauważyć preferencyjne podejście do nowych państw UE w kwestii 
dofinansowywania rybołówstwa. Udział wykorzystanych środków, pochodzących z EFR, we 
wsparciu finansowym rybołówstwa w latach 2007–2014 wynosił 37,5%, w państwach starej 
UE – 29%, a w państwach nowej UE – aż 41%. 
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Tabela 52. Wykonanie finansowe EFR w regionach objętych i nieobjętych celem konwergencji. Stan 
na 31.12.2015 roku (EUR) 

EFR na etapie 
decyzji 

EFR na etapie 
zobowiązania 

Środki wypłacone Procent Procent 
Państwo 

a b c b/a c/a 
Dania – okres 2007–2013 133 675 169 133 675 169 8 3947 337,37 100 62,80 
Rok budżetowy: 2014 0 0 703 841,35 . 0,53 
Razem 84 651 178,72 . 63,33 
Estonia – okres 2007–2013 84 568 039 84 568 039 69 771 197,49 100 82,50 
Rok budżetowy: 2014 0 0 15 434 669,72 . 18,25 
Razem 85 205 867,21 . 100,75 
Finlandia – okres 2007–2013 38 491 347 38 491 347 31 131 452,69 100 80,88 
Rok budżetowy: 2014 0 0 3 702 853,12 . 9,62 
Razem 34 834 305,81 . 90,50 
Litwa – okres 2007–2013 54 713 408 54 713 408 45 722 592,94 100 83,57 
Rok budżetowy: 2014 0 0 5928308,26 . 10,84 
Razem 51650901,2 . 94,40 
Łotwa – okres 2007–2013 125 015 563 12 015 563 118 634 206,03 100 94,90 
Rok budżetowy: 2014 0 0 16 211 375,11 . 12,97 
Razem 134 845 581,14 . 107,86 
Niemcy – okres 2007–2013 132 253 458 132 253 458 93 631 371,14 100 70,80 
Rok budżetowy: 2014 0 0 11 800 128,31 . 8,92 
Razem 105 431 499,5 . 79,72 
Polska – okres 2007–2013 734 092 574 734 092 574 522 607 848,80 100 71,19 
Rok budżetowy: 2014 0 0 132 430 235,90 . 18,04 
Razem 655 038 084,70 . 89,23 
Szwecja – okres 2007–2013 54 638 257 54 638 257 40 709 427,72 100 74,51 
Rok budżetowy: 2014 0 0 5 542 368,16 . 10,14 
Razem 46 251 795,88 . 84,65 
P.b.s. UE – okres 2007–2013 359 058 231 359 058 231 249 419 588,92 100 69,46 
Rok budżetowy: 2014 0 0 2 1749 190,94 . 6,06 
Razem 271 168 779,86 . 75,52 
P.b.n. UE – okres 2007–2013 998 389 584 998 389 584 756 735 845,26 100 75,80 
Rok budżetowy: 2014 0 0 170 004 588,99 . 17,03 
Razem 926 740 434,25 . 92,82 
P.b. ogółem – okres 2007–
2013 1 357 447 815 1 357 447 815 1 006 155 434,18 100 74,12 
Rok budżetowy: 2014 0 0 191 753 779,93 . 14,13 
Razem 1 197 909 214,11 . 88,25 
UE – okres 2007–2013 4 056 754 035 4 056 754 035 3 063 679 958,61 100 75,52 
Rok budżetowy: 2014 0 0 567 246 713,95 . 13,98 
Razem 3 630 926 672,56 . 89,50 
P.b. ogółem/UE  (%) 33,46 33,46 32,84 . . 
Rok budżetowy: 2014 0 0 33,80 . . 
Razem 33,46 33,46 32,99 . . 
Źródło: opracowano na podstawie The European fisheries fund… (2016). 

 
Należy pamiętać, że większe wsparcie z EFR oznaczało konieczność angażowania mniej-
szych środków pieniężnych w postaci wkładu własnego. Największy udział procentowy środ-
ków pochodzących z EFR we wsparciu rybołówstwa ogółem miał miejsce na Łotwie (44,7%) 
i w Estonii (43%). Łotwa i Estonia osiągnęły także najwyższą realizację środków z EFR (od-
powiednio 108% i 101%) wykonania planu. Łotwa była także pod tym względem liderem 
przy korzystaniu ze wsparcia z FIFG (61-procentowy udział środków z FIFG we wsparciu 
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ogółem, także najwyższe, 104-procentowe, wykonanie planu wydatków środków pochodzą-
cych z FIFG). 
 
Tabela 53. Wsparcie finansowe rybołówstwa z EFR i powiązanych środków publicznych w latach 
2007–2014 (EUR) 

Ogółem (b + c) EFR Środki publiczne Procent 
Państwo 

a b c b/a 
Dania 323 491 451 84 651 179 238 840 272 26,2 
Estonia 197 963 253 85 205 867 112 757 386 43,0 
Finlandia 126 683 133 34 834 306 91 848 827 27,5 
Litwa 123 838 274 51 650 901 72 187 373 41,7 
Łotwa 301 533 000 134 845 581 166 687 419 44,7 
Niemcy 334 020 667 105 431 499 228 589 168 31,6 
Polska 1 633 828 184 655 038 085 978 790 099 40,1 
Szwecja 151 026 001 46 251 796 104 774 205 30,6 
P.b.s. UE 935 221 252 271 168 780 664 052 472 29,0 
P.b.n. UE 2 257 162 711 926 740 434 1 330 422 277 41,1 
P.b. ogółem 3 192 383 963 1 197 909 214 1 994 474 749 37,5 
UE 10 880 611 376 3 630 926 673 7 249 684 703 33,4 
P.b. ogółem/UE (%) 29,3 33,0 27,5  
Źródło: opracowano na podstawie The European fisheries fund… (2016). 

 
Rybołówstwo Łotwy i Estonii w latach 2008–2014 osiągało najlepsze wyniki finansowe na 

Bałtyku, co potwierdza umiejętność tych państw w korzystaniu ze wsparcia finansowego 
pochodzącego z UE, a także celowość tego wsparcia. Polska miała najmniejszy udział 
procentowy środków pochodzących z EFR wśród państw nowej UE (40,1%). Najmniejszy 
udział środków z EFR we wsparciu finansowym rybołówstwa odnotowano w Danii (26%) 
i Finlandii (27%). Państwa starej UE od lat korzystały ze wsparcia funduszy unijnych, etap 
zmian strukturalnych mają już za sobą, więc nie byłoby celowe dalsze intensywne wspieranie 
rybołówstwa funduszami unijnymi. W państwach nowej UE na efektywniejsze wykorzystanie 
funduszy strukturalnych mogłoby wpłynąć usprawnienie systemów informacji o funduszach 
europejskich (Zieziula i in. 2013). 

Subwencjonowanie rybołówstwa jest uważane za zło konieczne, jednakże w UE ma ono 
inny wymiar, gdyż służy wyrównywaniu szans pomiędzy poszczególnymi państwami, rybo-
łówstwem a innymi sektorami gospodarki, czyli: dobrobytu społeczności zamieszkałej na 
obszarach zależnych od rybołówstwa, jakości przetworów rybnych, dobrostanu zwierząt, 
jakości środowiska, a także troski o właściwe proporcje między nakładem połowowym a eks-
ploatowanymi zasobami. 

Wadą wspólnej polityki rybołółwstwa było subsydiowanie dalekomorskich flot rybackich, 
które formalnie nie istnieją, chociaż funkcjonują w znacznym stopniu dzięki unijnym 
środkom, ale nie są uwzględniane w statystykach dotyczących państw basenu Morza Bałtyc-
kiego. Beneficjentami subsydiów z UE były także przedsiębiorstwa dalekomorskie (szcze-
gółowa analiza rybołówstwa dalekomorskiego nie wchodziła w zakres rozważań w niniejszej 
pracy) reprezentujące kapitał Niemiec, Szwecji, Litwy i Polski (często trudny do identyfi-
kacji), które były własnością spółek formalnie zarejestrowanych w ww. państwach, ale część 
ich statków pływała pod różnymi, także tanimi, banderami. Często były dokonywane zmiany 
bandery, co miało na celu ukrycie działalności nie do końca zgodnej ze wspólną polityką 
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rybołówstwa, dzięki której uzyskiwano dofinansowanie. Statki te, pozostając w rękach nie-
wielkiej liczby właścicieli, często prowadziły destruktywne, niezgodne z ideą zrównoważo-
nego rybołówstwa, sprzeczne z interesem lokalnych społeczności w państwach rozwijających 
się, a także z punktu widzenia prawa międzynarodowego, praktyki połowowe (Statki molochy 
plagą… 2014). Być może z tego powodu, oprócz, prawdopodobnie, nieraportowanych wyła-
dunków, wartość subsydiów w litewskim rybołówstwie znacznie przekraczała wartość 
wyładunków. 

 
 
 



10. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA RYBOŁÓWSTWA 

BAŁTYCKIEGO 

10.1. Ogólna charakterystyka socjoekonomiczna 

 

W państwach znajdujących się w basenie Morza Bałtyckiego, należących do UE, w 2014 

roku zamieszkiwało 146 mln osób; podobna liczba mieszkańców dotyczyła Rosji, jednakże 

w rejonie Bałtyku liczba ludności tego państwa była i nadal jest znikoma. Dwie trzecie lud-

ności (101 mln) mieszkało w państwach starej UE, jedna trzecia (44 mln) mieszkała w pańs-

twach nowej UE. Dominowały dwa państwa Niemcy z 81 mln ludności i Polska z 38 mln 

ludności. Pozostałe państwa liczyły w 2014 roku poniżej 10 mln obywateli. W latach 2004–

2014 wielkość populacji państw basenu Morza Bałtyckiego była stabilna – na poziomie 99%. 

Rozszerzenie UE z 2004 roku zwiększyło wielkość zaludnienia Szwecji o 7%, Danii i Finlan-

dii – o 4%, a jednocześnie zmniejszyło populację Litwy o 13%, a Łotwy o 12%, co jest zrozu-

miałe, jeśli uwzględni się wprowadzenie swobody przepływu ludności, wynikającej ze znie-

sienia granic (tab. 54). Bałtyk nie miał i nie ma pod względem ekonomicznym (szczególnie 

jeśli uwzględnimy rybołówstwo) dużego wpływu na dużą część ludności Niemiec, Danii 

i Szwecji, znajdującą się w sferze oddziaływania Morza Północnego. Dlatego w miarę 

możliwości analizy gospodarcze powinny uwzględniać dane o innym poziomie agregacji, co 

nie zawsze jest możliwe. 

Zlewisko Morza Bałtyckiego zamieszkiwało ponad 85 mln mieszkańców w 14 państwach; 

15 mln mieszkało w pasie 10 km od brzegu, a 29 mln – w pasie 50 km od brzegu, 22 mln 

osób mieszkało w ośrodkach miejskich liczących powyżej 250 tys. mieszkańców, spośród 

których 90% zamieszkiwało miasta w odległości od brzegu Bałtyku nie większej niż 10 km. 

Gęstość zaludnienia wynosiła od 1000 osób/km
2
 w południowej części morza do 10 osób/km

2
 

w północnej części Szwecji i Finlandii. 

W zlewisku Morza Bałtyckiego na potrzeby polityki regionalnej UE wyróżniono region 

Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR). Jest to mały makroregion liczący około 60 mln 

mieszkańców (pod tym względem plasuje się między Włochami i Wielką Brytanią). Stanowi 

on zgrupowanie transgraniczne państw i samorządów, stanowiące płaszczyznę współpracy 

i konkurencji między sąsiadującymi państwami (Ketels 2015). Powierzchnia zlewiska wynosi 

1,7 mln km
2
, czyli czterokrotnie więcej niż wynosi powierzchnia Morza Bałtyckiego. Około 

48% powierzchni zajmują lasy, głównie w Szwecji i w Finlandii, szczególnie wokół Zatok 

Botnickiej i Fińskiej. Około 20% powierzchni zajmują użytki rolne (pola, pastwiska i inne), 

szczególnie w Polsce, ale także w Niemczech, Szwecji i Danii, głównie wokół Bałtyku Właś-

ciwego. Około 17% powierzchni zajmują nieużytki, a 8% – tereny bagienne, głównie w Fin-

landii (ESaTDOR European… 2013). 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego istnieje podział na państwa starej UE (Dania, 

Finlandia, Niemcy i Szwecja) i państwa nowej UE (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska), który jest 

tożsamy ze zróżnicowaniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Głównym czynni-

kiem różnicującym jest wielkość PKB, co przedstawia tab. 55. PKB może odzwierciedlać 

potencjał całej gospodarki albo poziom dobrobytu związany z wielkością PKB przypadającą 

na jednego mieszkańca. 



 

 

 

Tabela 54. Ludność państw basenu Morza Bałtyckiego (tys.) 

Państwo 
Rok 

2004–

2014 
2014/ 

2004 

(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia 

Dania 5398    5411    5427    5447    5476    5511    5535    5560    5581    5603    5617    5506    104 

Estonia 1366    1359    1351    1343    1338    1336    1333    1330    1325    1320    1316    1338    96 

Finlandia 5220    5237    5256    5277    5300    5326    5351    5375    5401    5427    5451    5329    104 

Litwa 3399    3355    3290    3250    3213    3184    3142    3053    3004    2972    2943    3164    87 

Łotwa 2277    2250    2228    2209    2192    2163    2121    2075    2045    2024    2001    2144    88 

Niemcy 82 532    82 501    82 438    82 315    82 218    82 002    81 802    81 752    80328 [b] 80 524    80 767    81 885    98 

Polska  38 191    38 174    38 157    38 125    38 116    38 136    38 023[b] 38 063    38 064    38 063    38 018    38 111    100 

Szwecja 8976    9011    9048    9113    9183    9256    9341    9 416    9 483    9556    9645    9275    107 

P.b.s. UE 102 126    102 160    102 169    102 152    102 177    102 095    102 029    102 103    100 793    101 110    101 480    101 854    99 

P.b.n. UE 45 233    45 138    45 026    44 927    44 859 44 819    44 619    44 521    44 438    44 379    44 278    44 749    98 

P.b.ogółem 147 359    147 298    147 195    147 079    147 036   146 914    108 625    146 624    145 231    145 489    145 758    143 146    99 

UE 492 556    494 598    496 437    498 301    500 297[b] 502 090    503 171 [b] 504 494 b] 504 060[bp] 505 127[p] 506 881[ep] 496 796    . 

Islandia 291    294    300    308    315    319    318    318    320    322    326   312    112% 

Norwegia 4577    4606    4640    4681    4737    4799    4858     920    4986    5051    5108    4815    112% 

[b] – przerwy w szeregach czasowych. 

[p] – wielkości tymczasowe. 

[e] – wielkości szacowane. 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 

 



 

 

 

 

 
Tabela 55. PKB w państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2004–2014 (w cenach bieżących, mln EUR) 

Państwo 

 

Rok 
2004–2014 

średnia 

2014/ 

2004 

(%) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 202 317   212 907    225 592    233 440    241 087    230 213    241 517    246 075    252 915    255 235    260 582    236 535    129 

Estonia 9 708    11 262    13 522    16 246    16 517    14 146    14 719    16 668    18 006    19 015    19 963    15 434    206 

Finlandia 158 477    164 387    172 614    186 584    193 711    181 029    187 100    196 869    199 793    203 338    205 268    186 288    130 

Litwa 18 237    21 002    24 079    29 041    32 696    26 935    28 028    31 263    33 335    34 962    36 444    28 729    200 

Łotwa 11 662    13 711    17 235    22 640    24 318    18 731    17 772    20 144    21 983    22 805    23 581    19 507    202 

Niemcy 2 270 620    2 300 860    2 393 250    2 513 230    2 561 740    2 460 280    2 580 060    2 703 120    2 754 860    2 820 820    2 915 650    2 570 408    128 

Polska [e] 204 848    244 822    273 418    313 654    363 692    314 689    361 744    380 177    389 273    394 602    410 845    331 979    201 

Szwecja 307 433    313 218    334 877    356 434    352 317    309 679    369 077    404 946    423 341    435 752    430 642    367 065    140 

P.b.s. UE 734 712    747 843    781 583    822 422    837 214    795 300    844 439    887 753    907 727    928 786    953 036    840 074    130 

P.b.n. UE 61 114    72 699    82 064    95 395    109 306    93 625    105 566    112 063    115 649    117 846    122 708    98 912    201 

P.b. 

ogółem 397 913    410 271    431 823    458 909    473 260    444 463    475 002    499 908    511 688    523 316    537 872    469 493    135 

UE 11 024 409    11 517 667    12 182 659    12 915 386    12 995 762    12 255 574    12 794 719    13 180 898    13 433 151    13 549 917    13 958 352    12 709 863    127 

Islandia 11 032    13 485    13 628    15 565    10 720    9 205    9 995    10 535    11 046    11 570    12 846    11 784    116 

Norwegia 212 909    248 332    275 290    293 128    316 814    278 386    323 587    358 248    396 678    393 397    377 538    315 846    177 

[e] – PKB szacowany. 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 
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Największy PKB wśród państw basenu Morza Bałtyckiego odnotowano w Niemczech. 

PKB Niemiec w 2014 roku wyniósł 2,9 bln EUR, który w latach 2004–2014 wzrósł o 28%. 

Drugim państwem pod względem wielkości PKB była Szwecja (431 mld EUR), z dynamiką 

40%, trzecia była Polska (odpowiednio 411 mld EUR; 101%). Dania oraz Finlandia miały 

PKB prawie dwukrotnie mniejszy niż Polska oraz Szwecja. Najniższe PKB wypracowały 

gospodarki najmniejszych państw bałtyckich – Estonii (20 mld EUR i 106% dynamiki) 

i Łotwy (odpowiednio 24 mld EUR; 102%). Państwa te charakteryzowała największa 

dynamika wzrostu PKB. W tym czasie dynamika w UE wynosiła 27%, w Norwegii – 77%, 

a w Islandii – 16%. 

Ponad 100-procentowa dynamika wzrostu PKB w państwach nowej UE świadczy o tempie 

zmian cywilizacyjnych, w tym także o tempie wzrostu dobrobytu, jakie miały miejsce po inte-

gracji w 2004 roku. Dynamika zmian PKB w Islandii, małym państwie, którego gospodarka 

opiera się w znacznym stopniu na rybołówstwie, wynosząca 16%, pozwala na refleksje zwią-

zane z możliwościami rozwoju rybołówstwa. Dynamika zmian PKB w Norwegii, wynosząca 

77%, wynika z rozwoju opierającego się głównie na ropie naftowej, choć rybołówstwo w tym 

kraju także odgrywa istotną rolę. O tempie zmian PKB informuje także średnia roczna 

dynamika zmian tej wielkości, co przedstawia tab. 56. 

Najwyższe średnie roczne tempo zmian PKB w latach 2004–2014 odnotowały Litwa 

(5,5%), Łotwa (4,9%) i Polska (3,9%); najniższe odnotowano w Danii (0,3%), w Finlandii 

(0,7%) i w Niemczech (1,2%). Trzeba zauważyć, że w następstwie światowego kryzysu gos-

podarczego w niektórych państwach w latach 2008–2014 dynamika zmian realnego PKB była 

ujemna, co było sygnałem recesji gospodarczej.  

Funkcją wielkości PKB i liczby mieszkańców jest wielkość PKB przypadająca na jedną 

osobę, będąca w klasycznej ekonomii podstawową miarą określania dobrobytu społecznego, 

co przedstawia tab. 57. Najwyższy PKB przypadający na jedną osobę odnotowano w pańs-

twach starej UE. W 2014 roku wyniósł on 41 tys. EUR i, w porównaniu z rokiem 2004, 

wzrósł o 27%; w państwach nowej UE wyniósł 12,5 tys. EUR, a dynamika wzrostu wyniosła 

117%. W całej UE PKB na jedną osobę wyniósł 27,4 tys. EUR (wzrost o 23%), w Islandii 

39,2 tys. EUR (wzrost o 4%), a w Norwegii 73,5 tys. EUR (wzrost o 58%). W państwach 

starej UE największą wartość PKB, przypadającą na osobę, odnotowano w Danii (46 tys. 

EUR); osiągnęła ona 24-procentową dynamikę wzrostu; w państwach nowej UE – w Estonii – 

15,2 tys. EUR i 114% wzrostu w latach 2004–2014. 

Żeby ocenić znaczenie sektora rybnego w gospodarce danego państwa, należy uwzględnić 

wielkość produkcji i wielkość zatrudnienia, a także udział tych wielkości w całej gospodarce. 

Dodatkowej informacji udziela analiza takich wielkości, jak: konsumpcja ryb i przetworów 

rybnych na jednego mieszkańca, a także udział białka rybiego w konsumpcji (wielkość 

konsumpcji białka rybiego na osobę dziennie, udział konsumpcji białka rybiego w białku 

ogółem i udział konsumpcji białka rybiego w białku zwierzęcym). Podstawowych informacji 

w tym zakresie dostarcza opracowywany corocznie przez FAO bilans żywnościowy, 

przedstawiony w tab. 58 (dane tam zawarte nie są w pełni zgodne z danymi podawanymi 

przez Eurostat). 



 

 

 
 

 

 

Tabela 56. Dynamika zmian realnego PKB w państwach basenu Morza Bałtyckiego. Zmiana w % w odniesieniu do poprzedniego roku 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 

2014/2004 

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 0,1 2,4 2,1 3,5 0,4 –1,3 –5,6 1,2 0,7 –0,4 –0,6 0,7 0,3 29 

Estonia 8,1 7,0 10,0 10,9 8,4 –5,1 –14,6 2,6 7,9 5,5 2,0 3,3 3,8 47 

Finlandia 1,8 3,6 2,4 3,7 4,7 0,3 –8,7 2,5 2,1 –1,9 –1,2 –1,1 0,7 -31 

Litwa 11,4 7,8 9,5 9,1 12,4 3,7 –13,9 3,8 8,5 5,2 4,6 4,0 5,5 51 

Łotwa 9,5 9,5 11,9 12,9 10,8 –2,6 –12,9 –1,7 8,2 5,3 4,1 3,3 4,9 35 

Niemcy –0,7 1,3 0,9 3,9 3,5 1,4 –5,3 4,3 3,7 0,2 0,0 1,2 1,2 92 

Polska [e] 3,7 5,2 3,6 6,3 7,2 3,9 2,5 2,7 5,0 1,5 1,3 3,4 3,9 65 

Szwecja 2,0 3,9 2,4 4,1 2,6 –1,3 –6,0 5,1 1,9 –1,0 0,4 1,3 1,3 33 

P.b.s. UE 0,8 2,8 2,0 3,8 2,8 –0,2 –6,4 3,3 2,1 –0,8 –0,4 0,5 0,9 19 

P.b.n. UE 8,2 7,4 8,8 9,8 9,7 0,0 –9,7 1,9 7,4 4,4 3,0 3,5 4,5 47 

P.b. ogółem 4,5 5,1 5,4 6,8 6,3 –0,1 –8,1 2,6 4,8 1,8 1,3 2,0 2,7 40 

UE 0,9 2,1 1,6 3,0 2,7 0,1 –4,7 1,7 1,5 –0,7 0,0 1,1 0,8 52 

Islandia 2,1 7,0 4,8 1,3 7,0 –1,1 –4,6 –3,2 1,7 0,6 2,9 0,7 1,6 10 

Norwegia 0,3 3,3 1,9 1,6 1,9 -0,9 –2,9 –0,6 -0,3 1,4 –0,2 1,1 0,6 33 

[e] – PKB szacowany. 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 57. PKB w państwach basenu Morza Bałtyckiego (w cenach bieżących, EUR/osobę) 

Państwo 
Rok 2004–2014 

średnia 
2014/2004 

(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dania 37 400    39 300    41 500    42 800    43 900    41 700    43 500    44 200    45 200    45 500    46 200    42 836    124,00 

Estonia 7100    8300    10 000    12 100    12 300    10 600    11 000    12 500    13 600    14 400    15 200    11 555    214,00 

Finlandia 30 300    31 300    32 800    35 300    36 500    33 900    34 900    36 500    36 900    37 400    37 600    34 855    124,00 

Litwa 5400    6300    7400    9000    10 200    8500     000    10 300    11 200    11 800    12 400    9227    230,00 

Łotwa 5200    6100    7800    10 300    11 200    8700    8500    9800    10 800    11 300    11 800    9227    227,00 

Niemcy 27 900    28 300    29 500    31 000    31 700    30 600    32 100    33 700    34 300    35 000    36 000    31 827    129,00 

Polska [e] 5400    6400    7200    8200    9500    8200    9400    9900    10 100    10 200    10 700    8655    198,00 

Szwecja 34 200    34 700    36 900    39 000    38 200    33 300    39 400    42 900    44 500    45 400    44 400    39 355    130,00 

P.b s. UE 32 450    33 400    35 175    37 025    37 575    34 875    37 475    39 325    40 225    40 825    41 050    37 218    127,00 

P.b.n. UE 5775    6775    8100    9900    10 800    9000    9475    10 625    11 425    11 925    12 525    9666    217,00 

P.b. ogółem 19 113    20 088    21 638    23 463    24 188    21 938    23 475    24 975    25 825    26 375    26 788    23 442    140,00 

UE  22 300    23 200    24 500    25 800    25 900    24 300    25 300    26 000    26 500    26 700    27 400    25 264    123,00 

Islandia 37 700    45 600    44 800    50 000    33 600    28 800    31 400    33 000    34 400    35 700    39 200    37 655    104,00 

Norwegia 46 400    53 700    59 100    62 200    66 400    57 600    66 200    72 300    79 000    77 400    73 500    64 891    158,00 

[e] – PKB szacowany. 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 

 



 

 
 

Tabela 58. Bilans żywnościowy w gospodarce rybnej państw basenu Morza Bałtyckiego i innych w roku 2013 

Państwo 

Produkcja  

(t żywej 

wagi) 

Produkcja 

na osobę 

(kg żywej 

wagi)) 

Wykorzys- 

tanie niekon-

sumpcyjne  

(t żywej 

wagi) 

Wykorzys- 

tanie 

konsum-

pcyjne  

(t żywej  

wagi) 

Produkcja 

na cele 

kon- 

sumpcyj- 

ne na 

osobę 

(kg żywej 

wagi) 

Import 

(t żywej 

wagi) 

Eksport  

(t żywej 

wagi) 

Bilans 

importu 

i eksportu 

(t żywej 

wagi) 

Całkowite 

dostawy 

żywności  

(t żywej 

wagi) 

Ludność 

(tys.) 

Dostawy 

na osobę 

(kg) 

Białko 

rybie  

(g na 

osobę 

dzien-

nie) 

Białko 

zwierzę-

ce (g na 

osobę 

dzien-

nie) 

Białko 

ogółem 

(g na 

osobę 

dzien-

nie)  

Udział 

białka 

rybiego 

w białku 

zwierzę- 

cym 

(%) 

Udział  

białka 

rybiego 

w białku  

ogółem 

(%) 

Dania 700 090 124,6 416 264 283 826 50,5 939 844 1 095 662 –155 818 130 259 5 619 23,2 8,6 67,7 107.3 12,7 8.0 

Estonia 95 971 74,6 2 95 969 74,6 48 322 143 479 –95 157 18 911 1 287 14.7 4 51.2 96.8 7.7 4.1 

Finlandia 164 944 30,4 35 032 129 912 23,9 116 331 53 337 62 994 197 351 5 426 36,4 10.3 72,9 117,7 14.2 8,8 

Niemcy 255 193 3,1 1 403 253 790 3,1 1 792 016 1 041 688 750 328 1 039 036 82 727 12,6 4,2 56,9 101,6 6,9 4,2 

Łotwa 165 368 80,7 34 101 131 267 64,0 65 367 139 553 –74 186 57 415 2 050 28,0 8,8 56,9 93,8 15,4 9,3 

Litwa 153 042 50,7 36 356 116 686 38,7 142 616 134 422 8 194 132 380 3 017 43.9 16.7 74,5 122,7 22.5 13,7 

Polska 249 378 6,5 56 273 193 105 5,1 711 421 499 116 212 305 405 860 38 217 10,6 5,5 51,8 100,1 10,6 5,5 

Szwecja 222 679 23,3 20 042 202 637 21,2 862 321 781 439 80 882 293 520 9 571 30,7 8.3 70.8 107.7 11.7 7,7 

P.b.s.  UE 1 342 906 13,0 472 741 870 165 8,4 3 710 512 2 972 126 738 386 1 660 166 103 343 16,1 . . . . . 

P.b.n. UE 663 759 14,9 126 732 537 027 12,0 967 726 916 570 51 156 614 566 44 571 13,8 . . . . . 

P.b. 

ogółem 2 006 665 13,6 599 473 1 407 192 9,5 4 678 238 3 888 696 789 542 2 274 732 147 914 15,4 . . . . . 

Rosja 4 500 766 31,5 425 251 4 075 515 28,5 1 303 338 2 102 240 –798 902 3 276 613 142 834 22.9 7.6 57,8 104,7 13,2 7,3 

Europa 16 435 139 22,1 2 660 039 13 775 100 18,6 17 294 005 15 294 005 2 000 000 16 296 232 742 450 21,9 6,6 57,8 102 11,4 6,4 

Islandia 1 373 727 4 162,8 501 006 872 721 2 644,6 33 934 876 304 –842 370 30 351 330 92,0 26,9 96.4 133,6 27,8 20,1 

Norwegia 3 322 228 658,8 618 808 2 703 420 536,1 221 592 2 786 788 –2 565 196 262 641 5 043 52,1 14,6 66 110,9 22,2 13.2 

Świat 162 646 576 22,7 21 459 583 141 186 993 19,7 44 397 334 45 113 801 716 467 141 444 492 7 162 118 19,7 5,4 32,1 81 16,8 6,6 

Źródło: Opracowano na podstawie Fishery and Aquaculture Statistics (2016). 
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Produkcja w sektorze rybnym państw basenu Morza Bałtyckiego (bez Rosji) w 2013 roku 
stanowiła ósmą część produkcji całej Europy; produkcja Europy stanowiła dziesiątą część 
całej produkcji światowej. Największym producentem w sektorze rybnym wśród państw 
basenu Morza Bałtyckiego w 2013 roku była Dania z wielkością produkcji ok. 700 tys. t, 
z czego ponad 400 tys. t było przeznaczonych na cele niekonsumpcyjne. Na drugim miejscu 
uplasowały się Niemcy z produkcją 255 tys. t, na trzecim miejscu – Szwecja z produkcją 
223 tys. t. Polska była druga pod względem produkcji przeznaczonej na cele niekonsump-
cyjne (56 tys. t). Warta uwagi jest wielkość produkcji w niewielkich państwach bałtyckich: na 
Łotwie wynosiła 165 tys. t, na Litwie –153 tys. t, a w Estonii – 96 tys. t. W państwach tych 
notowano najwyższy wskaźnik produkcji rybnej przypadającej na jednego mieszkańca. 
Pomijając Danię, z produkcją 125 kg na osobę, gdzie 59% produkcji przeznaczono na cele 
niekonsumpcyjne (przy uwzględnieniu wyłącznie przeznaczenia konsumpcyjnego wskaźnik 
ten wynosi 51 kg na osobę rocznie), liderem była Estonia, gdzie wskaźnik ten wynosił 75 kg 
na osobę rocznie (wyłącznie cele konsumpcyjne). Na Łotwie produkcja konsumpcyjna na 
osobę wynosiła 64 kg (łącznie 80,7 kg). 

Należy zauważyć, że produkty konsumpcyjne są zwykle wysoko przetworzone (wymagają 
zaangażowania większego nakładu siły roboczej), w odróżnieniu od produktów niekonsum-
pcyjnych (w przypadku których najczęściej następuje przemysłowa redukcja surowca). 
Powyższe rozważania powinno się skorygować o import i eksport (brakuje szczegółowych 
danych z podziałem na wykorzystanie konsumpcyjne i niekonsumpcyjne). Oba państwa 
bałtyckie, Estonia i Łotwa, oprócz Danii, są jedynymi eksporterami netto ryb i przetworów 
rybnych wśród państw basenu Morza Bałtyckiego. Eksport netto Danii w 2013 roku wyniósł 
156 tys. t ryb i przetworów rybnych (w tym znaczną ilość stanowiła mączka rybna), Estonii – 
95 tys. t, Łotwy – 74 tys. t. Powyższe dane pokazują, że można mówić o dużym uzależnieniu 
od rybołówstwa gospodarek tych niewielkich państw bałtyckich. Wskazuje na to także 
efektywne wykorzystanie funduszy unijnych i najlepsze wśród państw basenu Morza Bałtyc-
kiego wyniki ekonomiczne floty rybackiej. Jednocześnie przy analizie bilansu żywnościo-
wego np. Estonii można dostrzec występowanie zjawiska połowów nieraportowanych. 

Dwa państwa basenu Morza Bałtyckiego dominowały pod względem wielkości dostaw na 
rynek krajowy. Były to dwa największe państwa regionu – Niemcy z dostawami ponad 1 mln t 
i Polska z 405 tys. t. Jednocześnie państwa te charakteryzował najniższy poziom spożycia ryb 
(dostawy na osobę). Pod tym względem niechlubnym liderem była Polska, w której 
skonsumowano w 2013 roku zaledwie 10,6 kg ryb rocznie na osobę. W Niemczech było to 
12,6 kg na osobę rocznie. 

Najwyższy poziom konsumpcji ryb w państwach basenu Morza Bałtyckiego odnotowano 
na Litwie (44 kg), w Finlandii (36 kg) i w Szwecji (31 kg). W całej Europie rekordzistami 
pod tym względem byli Islandczycy z konsumpcją ryb na poziomie 92 kg rocznie na osobę; 
w Norwegii spożycie ryb wynosiło 52 kg na osobę rocznie. Dla porównania: na świecie 
konsumowano średnio 20 kg ryb na osobę rocznie. Na Litwie notowano najwyższe wskaźniki 
spożycia białka rybiego (16,7 g na osobę dziennie), białka zwierzęcego (74,5 g na osobę 
dziennie), białka ogółem (123 g na osobę dziennie), a także największy udział białka rybiego 
w białku zwierzęcym (22,5%) i białka rybiego w białku ogółem (13,7%). Po Litwie na drugim 
miejscu była Finlandia (pierwsze trzy wskaźniki). Przyczyną takiego zróżnicowania był 
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model konsumpcji, przy czym dominuje model skandynawski z dość dużym spożyciem ryb 
i relatywnie niewysokim poziomem konsumpcji mięsa zwierząt ciepłokrwistych. 

Wysoki poziom konsumpcji ryb stymuluje własną produkcję lub import, jest czynnikiem 
aktywizującym rozwój przetwórstwa, które najczęściej ma miejsce w strefie przybrzeżnej. 
W Polsce rozwój przetwórstwa rybnego wynikał z relatywnie niskich kosztów produkcji, 
z dobrej jakości oraz zapotrzebowania na produkty rybne najbliższego sąsiada, czyli posiada-
jących duży rynek konsumpcji Niemiec. Duże zaangażowanie w połowy i przetwórstwo skut-
kuje wysokim uzależnieniem od rybołówstwa w pasie nadbrzeżnym, gdzie sektor ten zatrud-
nia najwięcej osób i często jest źródłem największej wartości dodanej wśród wszystkich 
działalności tam zlokalizowanych. 

Trzeba pamiętać, że na Morzu Bałtyckim, w szczególności w pasie przybrzeżnym, oprócz 
szeroko rozumianego sektora rybnego występują: instalacje rurociągowe i kablowe, obrona, 
marikultura, badania morskie, transport morski, farmy wiatrowe, wydobycie ropy i gazu, inne 
działania infrastrukturalne, wydobywanie piasku i żwiru, turystyka i wypoczynek, a także 
związane z dziedzictwem narodowym (ESaTDOR European… 2013). 

Działalności związane z użytkowaniem morza w strefie przybrzeżnej mają zróżnicowane 
znaczenie socjoekonomiczne: 
– turystyka przybrzeżna; 127 tys. miejsc pracy; wartość dodana – 3,1 mld EUR; 
– rybołówstwo konsumpcyjne (70% ogólnej ilości poławianych ryb trafia do przetwórstwa na cele 

spożywcze i do handlu detalicznego); 117 tys. miejsc pracy; wartość dodana – 3,8 mld EUR; 
– budownictwo statków; 50 tys. miejsc pracy; wartość dodana – 2 mld EUR; 
– żegluga bliskiego zasięgu; 39 tys. miejsc pracy; wartość dodana – 5,7 mld EUR; 
– żegluga promowa; 26 tys. miejsc pracy i 2 mld EUR wartości dodanej (ESaTDOR 

European…  2013). 
Z punktu widzenia generowania miejsc pracy największą rolę odgrywają turystyka 

przybrzeżna i sektor rybny, natomiast żegluga bliskiego zasięgu generuje największą wartość 
dodaną i jest uważana za działalność z największymi perspektywami rozwoju, a zaraz po niej 
turystyka przybrzeżna i turystyka okrężna, jachting, monitoring środowiska i elektrownie 
wiatrowe. Na drugim biegunie tej klasyfikacji znajdują się: „niebieska biotechnologia”, 
projekty wodne, rybołówstwo konsumpcyjne, akwakultura i budownictwo okrętowe (A sus-
tainable Blue Growth… 2014). 
 
 
10.2. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

 
Praca, oprócz kapitału i wiedzy, stanowi istotny czynnik produkcji. Proporcje pomiędzy 

tymi czynnikami zależą zwykle od specyfiki danej działalności gospodarczej. Rybołówstwo 
wciąż stanowi jedną z tradycyjnych form aktywności gospodarczej człowieka. Jego podstawą 
jego jest pozyskiwanie ożywionych zasobów naturalnych: ryb, mięczaków, skorupiaków itp. 
z toni wodnej. W odróżnieniu od innych, nowocześniejszych form aktywności gospodarczej, 
rybołówstwo nadal wymaga dużego zaangażowania pracy ludzkiej. Odpłatne zaangażowanie 
pracy ludzkiej w działalność gospodarczą nazywa się zatrudnieniem, które jest najważ-
niejszym czynnikiem produkcji – bez niego inne czynniki stają się bezużyteczne. 
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Zatrudnienie jest również źródłem dochodów pracowniczych w formie wynagrodzeń, które 
wraz z innymi czynnikami określają efektywny popyt na dobra i usługi. Wynagrodzenia, 
stanowiące ekwiwalent za wykonywaną pracę w ramach zatrudnienia, znajdują swoje odbicie 
w kosztach pracy. W Unii Europejskiej zatrudnienie w sektorze rybnym (w rybołówstwie, 
akwakulturze i przetwórstwie) ma duże znaczenie w regionach, w których trudno o znale-
zienie alternatywnych źródeł zatrudnienia. Na obszarach tych, znajdujących się zwykle nieda-
leko od linii brzegowej, rybołówstwo generuje także inne formy zatrudnienia: usługi portowe, 
budowę i naprawę statków, handel i magazynowanie, produkcję i naprawę sprzętu połowo-
wego. 

W państwach należących do UE w 2014 roku zamieszkiwało 499 mln osób, spośród 
których 218 mln (44%) stanowiły osoby czynne zawodowo. Tylko 149 tys. (0,07%) spośród 
zatrudnionych stanowili rybacy zatrudnieni ogółem, co przedstawia tab. 59. Są regiony 
i państwa (Hiszpania, Włochy, Grecja i Portugalia), w których sektor rybny zatrudnia połowę 
wszystkich zatrudnionych w strefie przybrzeżnej. Zatrudnieni w wymienionych państwach 
stanowią około 70% zatrudnionych w tym sektorze w UE (Wspólna Polityka Rybołówstwa... 
2016a). 
 
Tabela 59. Udział rybaków w zatrudnieniu w państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2014 roku 

Państwo 
Ludność 

(tys.) 
Zatrudnienie 

(tys.) 
Rybacy 
(tys.) 

Udział rybaków za-
trudnionych ogółem 

(%) 

Dania 5638 2714 1,1 0,04 
Estonia 1311 625 2,3 0,37 
Finlandia 4615  1914 1,8 0,09 
Litwa 2934  1319 0,9 0,07 
Łotwa 1968  885 0,7 0,08 
Niemcy 80 016  39 871 1,6 0,00 
Polska 36 512  15 862 2,5 0,02 
Szwecja 9551  4772 1,5 0,03 
P.b. starej UE 99 820 49 271 6,0 0,01 
P.b. nowej UE 42 745 18 691 6,4 0,03 
P.b. ogółem 142 565 67 962 12,4 0,02 
UE 498 725 217 710 148,7 0,07 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016) oraz Eurostat. Your key… 
(2016). 

 
W państwach basenu Morza Bałtyckiego rybacy mieli mniejszy udział procentowy w ogól-

nym zatrudnieniu, niż wynosiła średnia dla całej UE (0,07%). W państwach nadbałtyckich 
starej UE udział ten w 2014 roku wynosił 0,01%, a w nowej UE – 0,03%. W trzech 
państwach udział rybaków przekraczał średnią unijną, w Estonii znacznie – wynosił 0,37%, 
natomiast w Finlandii – 0,09%. Na Łotwie udział rybaków w zatrudnieniu ogółem wynosił 
więcej niż średnia unijna (0,08%), w Danii i na Litwie nieco mniej (odpowiednio 0,04% 
i 0,05%). W Szwecji i Polsce udział ten wynosił odpowiednio 0,03% i 0,02%, w Niemczech 
był bliski 0%. Charakterystyczne jest to, że większy udział zatrudnienia rybaków w zatrud-
nieniu ogółem występował w państwach, w których większa część populacji regionów 
nadmorskich zamieszkiwała w pasie poniżej 50 km od morza, co przedstawia tab. 60. 
Najmniejszy udział rybaków w zatrudnionych ogółem odnotowano w Niemczech (0%), 
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w Polsce (0,02%) i w Szwecji (0,03%). Najmniejszy udział populacji zamieszkującej regiony 
nadmorskie w pasie poniżej 50 km od morza to odpowiednio: 64%, 72% i 79%. Zrozumiałe 
jest, że największe uzależnienie od rybołówstwa występuje zawsze w pasie przybrzeżnym; 
prawidłowością jest zwiększanie zatrudnienia w rybołówstwie w miarę zbliżania się do 
brzegu. 
 

Tabela 60. Udział (w tys.) populacji zamieszkującej w strefie przybrzeżnej regionów nadmorskich 
w państwach basenu Morza Bałtyckiego w 2011 roku 

Państwo 
5 km 

od brzegu 
15 km 

od brzegu 
50 km 

od brzegu 
Udział rybaków 
w zatrudnieniu 

Dania 50 81 99 0,04 
Estonia 51 73 94 0,37 
Finlandia 43 65 86 0,09 
Niemcy 23 46 64 0,00 
Łotwa 46 61 89 0,08 
Litwa 18 49 88 0,05 
Polska 17 40 72 0,02 
Szwecja 40 62 79 0,03 
Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016) i Coastal Guide (2015). 

 
Duża zależność od rybołówstwa ma miejsce najczęściej w regionach lub małych pańs-

twach, o małej liczbie ludności, i wcale nie oznacza dużej liczby rybaków. Nie liczba ryba-
ków, tylko ich udział w wielkości zatrudnienia ogółem decyduje o poziomie zależności od 
rybołówstwa. W 2014 roku najwięcej rybaków zatrudnionych ogółem było w Polsce 
(2,5 tys.), a ich udział w zatrudnieniu wynosił tylko 0,02%. Estonia, najbardziej uzależniona 
od rybołówstwa na Bałtyku, była ewenementem, bo w tym małym państwie było 
zatrudnionych 2,3 tys. rybaków, co plasowało ten kraj na drugim pod tym względem miejscu 
wśród państw basenu Morza Bałtyckiego. Na trzecim miejscu była Finlandia z 1,8 tys. 
zatrudnionych rybaków. Kolejne miejsca należały do Niemiec – 1,6 tys. i Szwecji – 1,5 tys. 
rybaków zatrudnionych ogółem, a także Danii – 1,1 tys., Litwy – 0,9 tys. i Łotwy – 0,7 tys. 

Rybołówstwo, eksploatując zasoby ożywione, jest bardzo uzależnione od uwarunkowań 
przyrodniczych, spowodowanych czynnikami klimatycznymi i biologicznymi, z czego 
wynika sezonowość produkcji. Poza tym występują uwarunkowania prawne, związane z cza-
sowymi i przestrzennymi ograniczeniami połowów oraz z limitami połowowymi. Wywiera to 
znaczny wpływ na wielkość i formy zatrudnienia. Część rybaków jest zatrudnionych na peł-
nym etacie, pozostali znajdują zatrudnienie sezonowo, posiadając często inne źródła zarobko-
wania. Proporcje te są zróżnicowane w poszczególnych państwach i formach aktywności 
połowowej, co przedstawiają tab. 61 i 62. Tam, gdzie występuje największe ryzyko i związa-
na z nim niepewność, czyli w rybołówstwie przybrzeżnym, rozbieżność między ilością 
rybaków zatrudnionych ogółem i rybaków zatrudnionych na pełnym etacie jest największa. 
Wynika to z ryzyka obejmującego zarówno pracodawców, jak i pracowników. Obawy te 
dotyczą zarówno pracy, jak i kwestii ekonomicznych. Z kolei w rybołówstwie morskim, które 
ma stabilniejszy charakter i jest elastyczniejsze w działaniu, dysproporcje między ilością 
rybaków zatrudnionych ogółem a zatrudnionych na pełnym etacie są mniejsze. 
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Tabela 61. Zatrudnienie rybaków ogółem w państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–
2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Państwo 

Rybołówstwo przybrzeżne 
Procent* 

2014/2008 
(%) 

Dania 420 378 333 342 345 362 307 24,0 73,10 
Estonia 2727 1646 1721 1777 1858 1865 2 100 91,0 77,01 
Finlandia 1486 1465 1560 1589 1729 1674 1 674 92,0 112,65 
Litwa 370 158 152 154 149 140 134 18,0 36,22 
Łotwa 992 1110 1175 321 258 327 367 48,0 37,00 
Niemcy 1031 559 847 869 876 777 763 47,0 74,01 
Polska 1379 1154 1121 1163 1271 1290 1 390 53,0 100,80 
Szwecja 1073 929 951 925 920 902 902 57,0 84,06 
P.b.s. UE 4010 3331 3691 3725 3870 3715 3 646 60,0 90,92 
P.b n. UE 5468 4068 4169 3415 3536 3622 3 991 63,0 72,99 
P.b. ogółem 9478 7399 7860 7140 7406 7337 7 637 61,0 80,58 
UE  55 666 56 515 60 406 56 323 81 165 73 949 91 116 52,0 163,68 

Rybołówstwo morskie 
Dania 1380 1317 1195 1119 1127 1127 807 76,0 58,48 
Estonia 275 253 227 216 188 181 180 9,0 65,45 
Finlandia 127 144 143 133 136 143 148 8,0 116,54 
Litwa 132 240 228 231 228 265 258 35,0 195,45 
Łotwa 629 556 444 391 385 353 339 52,0 53,90 
Niemcy 1037 970 897 770 876 870 875 53,0 84,38 
Polska 1377 1088 1043 978 1053 960 903 40,0 65,58 
Szwecja 907 829 813 754 743 675 641 43,0 70,67 
P.b.s. UE 3451 3260 3048 2776 2882 2815 2471 40,0 71,60 
P.b n. UE 2413 2137 1942 1816 1854 1759 1680 27,0 69,62 
P.b. ogółem 5864 5397 4990 4592 4736 4574 4151 33,0 70,79 
UE  66 131 68 708 65 500 66 032 73 928 69 277 75 488 44,0 114,15 

Rybołówstwo dalekomorskie 
Dania . . . . . . . . – 
Estonia . . . . . . . . – 
Finlandia . . . . . . . . – 
Litwa 544 314 326 383 355 358 460 47,0 84,56 
Łotwa . . . . . . . . – 
Niemcy . . . . . . . . – 
Polska 270 270 270 270 180 180 180 7,4 66,67 
Szwecja . . . . . . . . – 
P.b.s. UE . . . . . . . . – 
P.b n. UE 814 584 596 653 535 538 640 8,0 78,62 
P.b. ogółem 814 584 596 653 535 538 640 6,0 78,62 
UE  6054 7276 8721 7224 6152 5962 6613 4,0 109,23 
* rybołówstwo przybrzeżne + rybołówstwo morskie + rybołówstwo dalekomorskie = 100%. 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 
W 2014 roku najwięcej rybaków zatrudnionych ogółem pracowało w rybołówstwie przy-

brzeżnym Estonii (2100), Finlandii (1674) i Polski (1390), najmniej na Litwie (134), w Danii 
(307) i na Łotwie (367). Największy udział rybaków przybrzeżnych w liczbie wszystkich 
rybaków zatrudnionych odnotowano w Finlandii (92%), w Estonii (91%) i w Szwecji (57%), 
najmniejszy – na Litwie (18%), w Danii (24%) i w Niemczech (47%); w Polsce wyniósł on 
53%, a na Łotwie – 48%. W całej UE udział ten wynosił 52%, czyli 91 tys. rybaków. 
W latach 2008–2014 tylko w Finlandii (o 13%) i w Polsce (o 1%) liczba rybaków 
zatrudnionych ogółem wzrosła; w pozostałych państwach zmniejszyła się – na Litwie i na 
Łotwie prawie trzykrotnie. 
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Tabela 62. Zatrudnienie rybaków na pełnym etacie w państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 
2008–2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Państwo 

Rybołówstwo przybrzeżne 
Procent* 

2014/2008 
(%) 

Dania 379 319 281 276 252 239 225 14,0 59,37 
Estonia – – 309 320 362 339 333 66,0 . 
Finlandia 178 135 220 216 238 258 231 71,0 129,78 
Litwa 208 55 49 37 49 39 44 8,0 21,15 
Łotwa 373 329 329 202 154 229 255 55,0 68,36 
Niemcy 790 464 654 664 668 597 626 47,0 79,24 
Polska 436 424 419 449 482 515 542 33,0 124,31 
Szwecja 470 383 384 367 340 321 335 36,0 71,28 
P.b.s. UE 1817 1301 1539 1523 1498 1415 1417 35,0 77,99 
P.b.n. UE 1017 808 1106 1008 1047 1122 1174 41,0 115,44 
P.b.ogółem 2834 2109 2645 2531 2545 2537 2591 37,0 91,43 
UE 29 201 30 471 33 108 30 401 49 060 46 436 60 565 45,0 207,41 

Rybołówstwo morskie 
Dania 1682 1535 1523 1385 1307 1413 1394 86,0 82,88 
Estonia 255 240 212 204 178 175 181 34,0 70,98 
Finlandia 86 94 93 108 108 103 114 29,0 132,56 
Litwa 87 175 155 169 162 156 123 32,0 141,38 
Łotwa 291 219 192 176 199 186 170 45,0 58,42 
Niemcy 825 774 711 594 704 684 659 53,0 79,88 
Polska 995 890 815 792 990 928 841 59,0 84,52 
Szwecja 663 636 606 606 602 565 516 64,0 77,83 
P.b.s. UE 3256 3039 2933 2693 2721 2765 2683 65,0 82,40 
P.b.n. UE 1628 1524 1374 1341 1529 1445 1315 46,0 80,77 
P.b. ogółem 4884 4563 4307 4034 4250 4210 3998 58,0 81,86 
UE 57 665 60 953 55 729 55 859 61 493 57 134 64 269 49,0 111,45 

Rybołówstwo dalekomorskie 
Dania . . . . . . . . . 
Estonia . . . . . . . . . 
Finlandia . . . . . . . . . 
Litwa 322 314 308 368 356 296 189 60,0 58,70 
Łotwa . . . . . . . . . 
Niemcy . . . . . . . . . 
Polska 270 258 270 270 180 137 150 9,0 55,56 
Szwecja . . . . . . . . . 
P.b.s. UE . . . . . . . . . 
P.b.n. UE 592 572 578 638 536 433 339 12,0 57,26 
P.b. ogółem 592 572 578 638 536 433 339 5,0 57,26 
UE 7435 8837 9752 8263 7260 6514 7384 6,0 99,31 

* zob. tab. 61. Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 
Najwięcej rybaków zatrudnionych na pełnym etacie w rybołówstwie przybrzeżnym było 

w Niemczech – 626 (47%), w Polsce – 542 (33%), w Szwecji – 335 (36%) i w Estonii – 333 
(66%), najmniej – na Litwie – 44 (8%), w Danii – 225 (14%), w Finlandii – 231 (71%) i na 
Łotwie – 255 (55%). W nawiasach podano udział w całej zbiorowości rybaków zatrudnio-
nych na pełnym etacie w danym państwie. Tylko w Finlandii (o 30%) i w Polsce (o 24%) 
w latach 2008–2014 wzrosła liczba rybaków przybrzeżnych zatrudnionych na stałe. Na Litwie 
liczba ich zmniejszyła się pięciokrotnie, a w pozostałych państwach – o 20–40%. Największy 
udział zatrudnionych na pełnym etacie, w stosunku do zatrudnionych ogółem, odnotowano 
w Niemczech (80%), w Danii (73%) i na Łotwie (69%), najmniejszy – w Finlandii (14%), 
w Estonii (16%) i na Litwie (33%); w Polsce wynosił 40%, w Szwecji – 37%. 
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Przytoczone wyżej dane wskazują na wysoką zależność Estonii i Finlandii od rybołówstwa 
przybrzeżnego, przy czym państwa te prowadzą połowy wyłącznie na Bałtyku. 

W 2014 roku najwięcej rybaków zatrudnionych ogółem w rybołówstwie morskim państw 
basenu Morza Bałtyckiego pracowało w Polsce (903; 40%), w Niemczech (875; 53%), 
w Danii (807; 76%) i w Szwecji (641; 43%), natomiast najmniej – w Finlandii (148; 8%), 
w Estonii (180; 7%), na Litwie (258; 35%) i Łotwie (339; 52%). W nawiasach podano udział 
zatrudnionych w rybołówstwie morskim w ogólnej liczbie zatrudnionych rybaków (przy-
brzeżnych, morskich, dalekomorskich). W latach 2008–2013 łączna liczba rybaków morskich 
zatrudnionych wzrosła tylko na Litwie (o 95%) i w Finlandii (o 17%). W Niemczech nastąpi-
ło zmniejszenie o 16%, w pozostałych państwach zmniejszenie to wynosiło 28–45%. Jeśli 
chodzi o dane dotyczące rybaków morskich zatrudnionych na pełnym etacie w Danii, statys-
tyki od lat pokazują, że liczba ich jest większa niż rybaków morskich zatrudnionych łącznie. 
W 2014 roku ich liczba wyniosła 1394 i oznacza, że rybaków morskich zatrudnionych na 
pełnym etacie było o 70% więcej niż zatrudnionych ogółem. Stanowili oni 86% wszystkich 
duńskich rybaków zatrudnionych na pełnym etacie. Drugie miejsce zajęła Polska (841; 59%), 
następnie Niemcy (659; 53%), Szwecja (516; 64%). W pozostałych państwach zatrudnienie 
rybaków na pełnym etacie w rybołówstwie morskim wynosiło poniżej 200 osób. Podobnie jak 
w przypadku wszystkich zatrudnionych, liczba rybaków zatrudnionych na pełnym etacie 
wzrosła w latach 2008–2014 tylko na Litwie (o 41%) i w Finlandii (o 33%). 

Udział zatrudnionych na pełnym etacie, w stosunku do zatrudnionych ogółem, wynosił 
w Estonii 100%, w Polsce – 93%, w Szwecji – 80%, w Finlandii – 77%, w Niemczech – 75%, 
na Litwie i Łotwie – po około 50%. Wielkość zatrudnienia w rybołówstwie morskim państw 
basenu Morza Bałtyckiego jest adekwatna do potencjału flot tych państw i wielkości 
połowów. Warto jednak dodać, że większa część aktywności połowowej Danii i Niemiec ma 
miejsce na Morzu Północnym. 

Można przyjąć, że najmniejsze dysproporcje pomiędzy zatrudnionymi ogółem i na pełnym 
etacie występują w dwóch przypadkach. Pierwszy to dobre wyniki ekonomiczne zapewnia-
jące bezpieczeństwo ekonomiczne zatrudnionym, drugi to rygorystyczne przepisy dotyczące 
zatrudnienia. 

Problem wynagrodzeń w rybołówstwie nie jest do końca wyjaśniony. Na najwyższym 
poziomie agregacji występują one zwykle w postaci kosztów pracy, tymczasem wiele 
statystyk uwzględnia wynagrodzenia załogi i wartość niepłatnej pracy. Można przypuszczać, 
że chodzi o pracę wykonywaną przez członków rodzin rybaków, której rozmiar określa się 
szacunkowo ze względu na niewystępowanie jej w żadnych statystykach. Dużą część pracy 
stanowi ta praca, która jest wykonywana przez kobiety uczestniczące w rodzinnych biznesach 
i zajmujące się pracami biurowymi, sprzedażą ryb, czyszczeniem statków rybackich, naprawą 
sieci i lin z hakami oraz innymi pracami lądowymi (Women in fisheries… 2013). Kobiety 
i inni członkowie rodzin są uznawani za niewidocznych członków załóg, wnoszących 
znaczny wkład w funkcjonowanie sektora, natomiast nie są uwidocznieni przy wynagrodze-
niach (Marciniak 2010). Są to duże kwoty – w 2014 roku wynagrodzenia w rybołówstwie UE 
wyniosły 1,523 mld EUR, przy czym wartość niepłatnej pracy oszacowano na 125 mln EUR. 

W państwach basenu Morza Bałtyckiego występują dwa czynniki różnicujące poziom 
zarobków, a w państwach starej Unii są one znacznie wyższe niż w państwach nowej UE. 
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Pierwszy czynnik to poziom rozwoju gospodarczego. Drugim czynnikiem jest forma aktyw-
ności połowowej. W rybołówstwie przybrzeżnym zarobki są zwykle niższe niż w rybołóws-
twie morskim, co jest zrozumiałe, gdyż rybołówstwo morskie jest bardziej dochodowe. 
Nasuwa się porównanie chłopa małorolnego z farmerem wielkopowierzchniowym. Obaj są 
społeczeństwu potrzebni, jednakże dostarczając towar różnej klasy, wytwarzają inną wartość 
dodaną. Przeciętne wynagrodzenia w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego 
przedstawia tab. 63. 
 
Tabela 63. Przeciętne wynagrodzenie w rybołówstwie państw basenu Morza Bałtyckiego, według 
form aktywności połowowej w latach 2008–2014. Ceny stałe z 2014 roku, w EUR 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Państwo 

Rybołówstwo przybrzeżne 
2008–2014 
średnia 

2014/2008 
(%) 

Dania 54,7 54,1 55,0 53,0 55,3 57,9 59,2 55,6 108,23 
Estonia . . 3,7 3,8 3,8 4,6 5,0 4,2 . 
Finlandia 22,5 36,5 17,4 18,5 23,3 16,7 17,9 21,8 79,56 
Litwa 1,3 2,7 3,4 6,4 3,9 4,5 5,5 4,0 423,08 
Łotwa 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 80,00 
Niemcy 4,1 7,7 3,7 4,2 4,4 5,3 4,5 4,8 109,76 
Polska 7,1 5,9 8,7 9,8 11,8 13,0 12,0 9,8 169,01 
Szwecja 22,9 22,4 25,2 27,1 28,7 30,7 29,2 26,6 127,51 
P.b.s. UE 26,1 30,2 25,3 25,7 27,9 27,7 27,7 27,2 106,33 
P.b.n. UE 3,0 3,0 4,0 5,1 5,0 5,6 5,7 4,5 192,98 
P.b. ogółem 16,2 18,5 14,7 15,4 16,5 16,6 16,7 16,4 103,44 

Rybołówstwo morskie 
Dania 66,9 64,5 73,1 74,8 70,7 68,0 69,7 69,7 104,19 
Estonia 18,2 18,2 19,2 18,0 21,2 19,9 16,8 18,8 92,31 
Finlandia 67,4 61,2 37,3 45,5 47,9 54,4 55,0 52,7 81,60 
Litwa 17,6 6,7 7,0 6,7 6,6 8,1 7,9 8,7 44,89 
Łotwa 15,0 15,3 17,6 18,8 19,0 22,5 19,6 18,3 130,67 
Niemcy 51,3 57,9 65,2 71,0 67,4 63,8 64,3 63,0 125,34 
Polska 11,2 9,2 11,3 11,8 11,3 15,0 11,8 11,7 105,36 
Szwecja 29,0 27,4 31,6 31,6 34,5 41,6 36,7 33,2 126,55 
P.b.s. UE 53,7 52,8 51,8 55,7 55,1 57,0 56,4 54,6 105,17 
P.b.n. UE 15,5 12,4 13,8 13,8 14,5 16,4 14,0 14,3 90,48 
P.b. ogółem 34,6 32,6 32,8 34,8 34,8 36,7 35,2 34,5 101,88 

Rybołówstwo dalekomorskie 
Dania . . . . . . . . . 
Estonia . . . . . . . . . 
Finlandia . . . . . . . . . 
Litwa 23,4 14,8 11,7 11,7 9,0 15,0 8,0 13,4 34,19 
Łotwa . . . . . . . . . 
Niemcy . . . . . . . . . 
Polska . . . . . . . . . 
Szwecja . . . . . . . . . 
P.b.s. UE . . . . . . . . . 
P.b.n. UE 23,4 14,8 11,7 11,7 9,0 15,0 8,0 13,4 34,19 
P.b. ogółem 23,4 14,8 11,7 11,7 9,0 15,0 8,0 13,4 34,19 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 
W 2014 roku w rybołówstwie przybrzeżnym najwyższe wynagrodzenia otrzymywali ryba-

cy duńscy – 59,2 tys. EUR rocznie, szwedzcy – 26,6 tys. EUR i fińscy – 21,8 tys. EUR, 
najmniejsze zaś – łotewscy – 400 EUR. W Niemczech, Estonii i na Litwie wynagrodzenia 
wahały się na poziomie 4–5 tys. EUR. W Polsce przeciętne wynagrodzenie wynosiło 9,8 tys. 
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EUR. Na Litwie w latach 2008–2016 był zauważalny czterokrotny wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia. Można przypuszczać, że wynika to ze zmniejszenia zatrudnienia, które miało 
podobną skalę. Znaczący wzrost przeciętnego wynagrodzenia notowano w Polsce. Wynosił 
on 67%, towarzyszył mu 24-procentowy wzrost liczby pracowników zatrudnionych na 
pełnym etacie. W Finlandii i na Łotwie zmniejszeniu zatrudnienia towarzyszyło zmniejszenie 
przeciętnego wynagrodzenia. 

W 2014 roku w rybołówstwie morskim państw basenu Morza Bałtyckiego najwyższe 
wynagrodzenia otrzymywali także rybacy duńscy – 69,7 tys. EUR; niemieccy otrzymywali 
64,3 tys. EUR, fińscy – 55 tys. EUR, a szwedzcy – 36,7 tys. EUR (stara UE). Wśród państw 
nowej Unii najwyżej byli opłacani rybacy łotewscy – 19,6 tys. EUR, estońscy – 16,8 tys. EUR, 
polscy – 11,8 tys. EUR, a najniżej litewscy – 7,9 tys. EUR. W latach 2008–2014 w Estonii 
i w Finlandii notowano zmniejszenie zarobków – odpowiednio o 8% i 18%; najdras-
tyczniejsze wystąpiło na Litwie (o 55%). W pozostałych państwach zarobki wzrosły w grani-
cach 4–31%. 

Porównanie zarobków według form aktywności połowowej pozwala stwierdzić, że 
wynagrodzenia w rybołówstwie morskim zapewniają osiągnięcie co najmniej podstawowego 
standardu życiowego we wszystkich analizowanych państwach. W Danii, Niemczech, Finlan-
dii i Polsce były to nawet dobre zarobki. W rybołówstwie przybrzeżnym warunek ten jest 
spełniony w przypadku Danii, Estonii, Łotwy i Polski. W Szwecji i w Finlandii przeciętne 
zarobki rybaka w ww. wysokości umożliwiają przetrwanie. Natomiast poziom zarobków 
w Niemczech i na Litwie nie zapewnia zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wypływa stąd 
wniosek, że zarobki w rybołówstwie przybrzeżnym w tych państwach są dodatkiem do 
dochodów pozyskiwanych z innych źródeł. Wysokie wynagrodzenia w rybołówstwie Danii 
(przybrzeżnym i morskim) i Niemiec (morskim) daje się wytłumaczyć ekspansją rybołówstwa 
tych państw na wodach Morza Północnego. Można przypuszczać, że wysokie zarobki 
w rybołówstwie morskim Finlandii są związane ze znacznym udziałem dochodowych 
połowów paszowych. Nie wymagają one dużego zatrudnienia ze względu na niską 
pracochłonność i wręcz przemysłowy charakter. W latach 2008–2014 zatrudnienie na pełnym 
etacie w rybołówstwie morskim Finlandii wzrosło o 33%, co zapewniało stabilny rozwój tego 
rodzaju połowów. 

Charakterystykę wyłącznie rybołówstwa bałtyckiego, ale z innej perspektywy, przedstawia 
tab. 64. Uwzględnia ona dane statyczne dotyczące 2014 roku, o szerokim przekroju rze-
czowym, z pochodzących z 2016 roku najnowszych źródeł STECF. Poprzednie tabele 
o charakterze dynamicznym, ale o wąskim przekroju, pozwalały na analizę danych z lat 
2008–2014; były oparte na źródłach STECF z 2015 roku. Zauważalne są bardzo duże 
rozbieżności, np. w ilości zatrudnionych ogółem i w pełnym czasie pracy, także różnica w 
zatrudnieniu w Polsce z podziałem na zatrudnionych ogółem i w pełnym czasie pracy. Jest 
oczywiste to, że trudno stwierdzić, w jakim zakresie pracę wykonują zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze pracy – czy ich zatrudnienie jest tylko sezonowe czy wynika z istnienia szarej 
strefy w tym sektorze, czy są to członkowie rodziny. W związku z tym wszelkie kalkulacje 
wynagrodzeń mają charakter szacunkowy. 

Przyjmując za wiarygodne wyżej przedstawione dane dotyczące wynagrodzeń, w tab. 64 
przedstawiono dwie wersje obliczeń. W pierwszej koszty pracy podzielono przez liczbę 
zatrudnionych ogółem, w drugiej – przez liczbę zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy. 
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Tabela 64. Zatrudnienie i wynagrodzenia w rybołówstwie bałtyckim w 2014 roku 

Państwo 
Szacowa-
ne zatrud-

nienie 

Szaco-
wane FTE 

Koszty pracy 
(tys. EUR) 

Średnie 
wynagro-
dzenie za-

trudnionego 
(tys. EUR) 

Średnie 
wynagro-

dzenie 
FTE 

(tys. EUR) 

GVA 
/FTE 

(tys. EUR) 

Liczba 
statków 

Zatrud-
nieni na 
statek 

FTE na 
statek 

Rybołówstwo ogółem 
Dania 357 280 17 195 48,2 61,4 45,2 594 0,6 0,5 
Estonia 2070 497 5379 2,6 10,8 18,7 1513 1,4 0,3 
Finlandia 1187 355 8299 7,0 23,4 43,6 1764 0,7 0,2 
Litwa 337 158 1121 3,3 7,1 4,6 88 3,8 1,8 
Łotwa 607 362 3101 5,1 8,6 19,9 278 2,2 1,3 
Niemcy 896 673 6935 7,7 10,3 7,6 877 1,0 0,8 
Polska 2485 2373 15 617 6,3 6,6 9,2 793 3,1 3,0 
Szwecja 854 373 14 044 16,4 37,7 59,9 584 1,5 0,6 
P.b s. UE 3294 1681 46 473 14,1 27,6 26,1 3819 0,9 0,4 
P.b.n .UE 5499 3390 25 218 4,6 7,4 17,3 2672 2,1 1,3 
P.b. ogółem 8793 5071 71 691 8,2 14,1 20,7 6491 1,4 0,8 
SSF 7045 3195 28 524 4,0 8,9 8,1 5785 1,2 0,6 
LSF 2409 1881 43 168 17,9 22,9 36,6 706 3,4 2,7 
UE – regiony 
razem 126 167 90 009 2 145 293 17,0 23,8 34,2 54 348 2,3 1,7 

Rybołówstwo przybrzeżne 
Dania 141 123 7273 51,6 59,1 27,1 468 0,3 0,3 
Estonia 1895 333 1649 0,9 5,0 8,4 1475 1,3 0,2 
Finlandia 1699 251 3220 1,9 12,8 26,1 1699 1,0 0,1 
Litwa 142 46 167 1,2 3,6 5,7 64 2,2 0,7 
Łotwa 301 214 108 0,4 0,5 7,8 221 1,4 1,0 
Niemcy 789 604 2284 2,9 3,8 6,4 808 1,0 0,7 
Polska 1519 1420 7105 4,7 5,0 4,8 595 2,6 2,4 
Szwecja 558 203 6719 12,0 33,1 3,3 455 1,2 0,4 
P.b s. UE 3187 1181 19 496 6,1 16,5 12,0 3430 0,9 0,3 
P.b.n .UE 3857 2013 9029 2,3 4,5 5,8 2355 1,6 0,9 
P.b. ogółem 7044 3194 28 525 4,0 8,9 8,1 5785 1,2 0,6 
UE – regiony 
razem 91 116 60 565 321 800 3,5 5,3 . 46971 1,9 1,3 

Rybołówstwo morskie 
Dania 216 156 9921 45,9 63,6 59,5 126 1,7 1,2 
Estonia 175 164 3730 21,3 22,7 39,7 38 4,6 4,3 
Finlandia 148 104 5079 34,3 48,8 85,9 65 2,3 1,6 
Litwa 195 112 955 4,9 8,5 4,1 24 8,1 4,7 
Łotwa 306 148 2994 9,8 20,2 37,3 57 5,4 2,6 
Niemcy 107 69 4652 43,5 67,4 18,9 69 1,6 1,0 
Polska 966 953 8512 8,8 8,9 15,5 198 4,9 4,8 
Szwecja 296 175 7325 24,7 41,9 125,6 129 2,3 1,4 
P.b s. UE 767 504 26 977 35,2 53,5 82,3 389 2,0 1,3 
P.b.n .UE 1642 1377 16 191 9,9 11,8 19,9 317 5,2 4,3 
P.b. ogółem 2409 1881 43 168 17,9 22,9 36,6 706 3,4 2,7 
UE – regiony 
razem 75 488 64 269 1 523 000 20,2 23,7 40 234,0 16 396 4,6 3,9 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 
Żadna wersja nie jest koherentna z danymi pochodzącymi ze STECF, przedstawionymi 

w poprzedniej tabeli. Natomiast obie tabele pokazują, w jakim stopniu zmniejszyłyby się 
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zarobki w przypadku, gdyby wszyscy rybacy byli zatrudnieni na pełnym etacie. Poza Danią 
w pozostałych krajach praca byłaby nieopłacalna. 

Podobnym błędem mogą być obarczone obliczenia wartości dodanej przypadającej na 
jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonane przez STECF. Zgodnie 
z wcześniejszymi rozważaniami najwyższa jest ona w państwach starej Unii (mniejsza 
w Niemczech), a także w Estonii. Najbardziej interesujące są wykonane przez autora tej pracy 
obliczenia dotyczące liczby rybaków przypadających na jeden statek. Oczywiste jest to, że im 
większe jest zatrudnienie, tym większy jest udział kosztów wynagrodzeń w kosztach poło-
wów. Jednak dla normalnego funkcjonowania statku rybackiego, w zależności od jego 
wielkości, nowoczesności, stosowanych technik połowu itd., a także ze względów bezpie-
czeństwa, wymagana jest określona ilość członków załogi. Z drugiej strony wiadomo, że 
statek nie może być obsługiwany przez statystycznego 0,7 członka załogi. 

Największe zatrudnienie pracowników zatrudnionych na pełnym etacie występowało 
w Polsce – 2,4 osoby w rybołówstwie przybrzeżnym i 4,8 w rybołówstwie morskim. Być 
może w Polsce są zbyt rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy na morzu, a 
może polskie statki są najmniej nowoczesne. Z pewnością można stwierdzić, że na Bałtyku 
powszechne jest posiadanie kilku statków przez jednego armatora (koncentracja produkcji). 
Najbardziej jest to widoczne w przypadku Finlandii, posiadającej największą flotę nieaktyw-
nych statków na Bałtyku. Jest to zjawisko patologiczne w kontekście dążenia do odpowie-
dzialnego i zrównoważonego rybołówstwa. 

Porównanie Bałtyku z innymi regionami połowowymi przedstawia tab. 65. 
 
Tabela 65. Zatrudnienie i wynagrodzenia według regionów połowowych UE w 2014 roku 

Regiony połowowe UE 
Szacowane 
zatrudnie-

nie 

Szacowane 
FTE 

Koszty pracy 
(tys. EUR) 

Średnie wy-
nagrodzenie 

FTE  
(tys. EUR) 

GVA/FTE 
(tys. EUR) 

Liczba 
statków 

Zatrudnieni 
na statek 

FTE na 
statek 

Bałtyk 9453 5076 71 692 14,1 24,1 6491 1,5 0,8 
Morza Śródziemne 
i Czarne 46 791 33 419 459 493 13,7 20,7 20 838 2,2 1,6 
Północno-wschodni 
Atlantyk 48 338 32 750 907 556 27,7 33,6 18 323 2,6 1,8 
Morze Północne 11 274 8676 432 350 49,8 87,8 5087 2,2 1,7 
Inne regiony 6334 6970 183 262 26,3 68,2 806 7,9 8,6 
Regiony zewnętrzne 2736 2080 35 663 17,1 19,7 2574 1,1 0,8 
Północno-zachodni 
Atlantyk 716 659 26 686 40,5 49,7 168 4,3 3,9 
Wschodnia Arktyka 321 311 18 731 60,2 272,8 31 10,4 10,0 
Morze śródziemne poza 
wodami UE 52 52 3342 64,3 469,4 12 4,3 4,3 
UE – regiony razem 126 167 90 009 2 145 293 23,8 1039,0 54 348 2,3 1,7 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 
Dane wynikające z tej tabeli są niekorzystne. Na Bałtyku i na Morzu Śródziemnym w 2014 

roku występowały najniższe wynagrodzenia wśród wszystkich regionów połowowych UE – 
na poziomie około 14 tys. EUR. Wynika to prawdopodobnie z największego udziału rybo-
łówstwa przybrzeżnego i rybołówstwa małej skali w obu regionach. Rybołówstwo Bałtyku 
było trzecie od końca, po regionach zewnętrznych i Morzu Śródziemnym, pod względem 
wielkości wartości dodanej przypadającej na zatrudnionego na pełnym etacie. Bałtyk oraz 
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regiony zewnętrzne charakteryzowało najniższe zatrudnienie przypadające na jeden statek. Na 
ten temat przedstawiono wyżej opinię. 

Zatrudnienie rybaków to nie jedyna forma zatrudnienia związana z pozyskiwaniem ryb na 
cele konsumpcyjne i niekonsumpcyjne. Trzeba wspomnieć o zatrudnieniu w akwakulturze 
i przetwórstwie rybnym. W 2012 roku w Polsce w akwakulturze było zatrudnionych 5,6 tys. 
osób, a w przetwórstwie rybnym – 16 tys. osób. W Danii, Finlandii i Szwecji w akwakulturze 
pracowało po około 400 osób. W niemieckim przetwórstwie rybnym było zatrudnionych 7 tys. 
osób, w łotewskim – 6 tys., w litewskim – 4,5 tys., w szwedzkim – 2,1 tys., w estońskim – 1,9 
tys., a w fińskim – 0,9 tys. (Wspólna Polityka Rybołówstwa… 2016 a). 

 
 

10.3. Specyfika rybołówstwa przybrzeżnego 
 
Rybołówstwo przybrzeżne pełni następujące funkcje: 

– jest źródłem pożywienia, 
– jest źródłem zatrudnienia, 
– jest źródłem dochodów, 
– może stanowić źródło rekreacji (np. zbliżający się koniec limitów połowowych lub korzys-

tniejsze z ekonomicznego punktu widzenia wyprawy z wędkarzami), 
– może stanowić czynnik aktywizujący rozwój społeczno-gospodarczy regionu, 
– jest elementem dziedzictwa kulturowego. 

Pierwsze cztery funkcje spełniają wszystkie typy aktywności połowowej na Bałtyku, a tak-
że akwakultura (por. Brocki 2012); pozostałe są specyficzne dla rybołówstwa przybrzeżnego. 
W ostatnim okresie częste stają się wyprawy wędkarskie, także na małych łodziach, oraz 
udostępnianie miejsc do prowadzenia akwakultury na cele rekreacyjne. Wszystkie funkcje 
postrzegane łącznie decydują o szczególnej roli, jaką odgrywa rybołówstwo przybrzeżne 
w regionie. 

Około 90% spośród 140 mln ludzi zatrudnionych w rybołówstwie światowym jest zaanga-
żowanych w rybołówstwo małej skali. Dostarczają oni połowę światowych połowów i ponad 
60% ryb przeznaczonych do konsumpcji. Na każdego zatrudnionego w rybołówstwie 
przybrzeżnym przypadają cztery osoby zatrudnione na lądzie przy przygotowywaniu statków 
i narzędzi połowu, przetwórstwie i handlu. Ponad pół miliarda ludzi jest bezpośrednio 
i pośrednio zależnych od rybołówstwa (Brocki 2012). Przy uwzględnieniu członków ich 
rodzin daje to liczbę znacznie większą. 

W Unii Europejskiej rybołówstwo przybrzeżne zatrudnia 91 tys. rybaków (50% rybaków 
ogółem), w tym 60,6 tys. na pełnym etacie (42% zatrudnionych na pełnym etacie w rybo-
łówstwie ogółem). W Unii Europejskiej przybrzeżne rybołówstwo to flota składająca się 
w 2014 roku z 43 681 statków, o pojemności 103,4 tys. BRT i 1 320,2 tys. kW mocy 
silników. Stanowi to 74% floty UE pod względem liczbowym, 8% pod względem pojemności 
i 32% mocy silników. 91% właścicieli łodzi o długości poniżej 12 m posiada tylko jedną 
jednostkę (Facts and figures… 2014). Wyładunki rybołówstwa przybrzeżnego stanowią 6% 
w ujęciu wagowym i 13% w ujęciu wartościowym. Rybołówstwo przybrzeżne generuje 16% 
wartości dodanej brutto (The Economic benefits… 2014). 



 226

W 2014 roku w państwach basenu Morza Bałtyckiego rybołówstwo przybrzeżne zatrud-
niało 7637 rybaków (61% rybaków ogółem), w tym 2591 na pełnym etacie (37% zatrudnio-
nych na pełnym etacie w rybołówstwie ogółem). W 2014 roku flota rybacka państw basenu 
Morza Bałtyckiego liczyła 6429 statków (81% floty), o pojemności 19,5 tys. GT (8% floty) 
i mocy silników 237 tys. kW (30% floty). W 2014 roku wyładunki floty przybrzeżnej państw 
basenu Morza Bałtyckiego stanowiły 22% wyładunków UE pod względem ilościowym 
i 7,5% pod względem wartościowym. Powyższe zróżnicowanie świadczy o znacznie mniej-
szej wartości ryb poławianych przez flotę przybrzeżną państw basenu Morza Bałtyckiego niż 
przez flotę przybrzeżną państw UE. Ilość ryb złowionych przez flotę przybrzeżną państw 
basenu Morza Bałtyckiego stanowiła 4% wszystkich ryb złowionych przez całą flotę 
(wszystkie typy rybołówstwa) tych państw, natomiast wartość tych ryb wyniosła 9%. Ryby 
poławiane przez flotę przybrzeżną miały ponaddwukrotnie większą wartość. Trzeba wziąć 
pod uwagę to, że statystyki te są zniekształcone przez fakt, że większość połowów floty mors-
kiej była dokonywana przez duńskie, niemieckie i szwedzkie jednostki na Morzu Północnym. 
Gdyby nie uwzględniono tych jednostek (brak innych danych), ocena rybołówstwa na 
Bałtyku byłaby bardziej obiektywna. 

W 2014 roku na Bałtyku operowało 5785 łodzi rybackich reprezentujących rybołówstwo 
przybrzeżne, co stanowiło 89% wszystkich jednostek poławiających na Bałtyku. Na jednos-
tkach tych było zatrudnionych ogółem 7045 rybaków (74%), w tym 3195 w pełnym wymia-
rze czasu pracy (63%). Jednostki rybołówstwa przybrzeżnego spędziły w morzu 461 tys. dni 
(88%), w tym 506 tys. (89%) dni połowowych. Złowiły one 57,5 tys. t ryb (10%) o wartości 
52 mln EUR (24%), co pozwala zauważyć znacznie większą wartość ryb poławianych przez 
rybołówstwo przybrzeżne, w stosunku do rybołówstwa morskiego. 

Za 1 kg ryby złowionej w ramach rybołówstwa przybrzeżnego uzyskano 0,91 EUR, 
natomiast za 1 kg ryby złowionej przez rybaków morskich – tylko 0,31 EUR (duży udział 
połowów paszowych). Przychody rybołówstwa przybrzeżnego wyniosły 56,3 mln EUR, co 
stanowiło 25% przychodów rybołówstwa bałtyckiego ogółem. Koszty pracy wyniosły 
28,5 mln EUR (40%), a koszty energii – 6,9 mln EUR (15%). Gdyby przyjąć za punkt 
odniesienia udział wartości ryb złowionych przez rybołówstwo przybrzeżne, to koszty pracy 
byłyby znacznie wyższe w stosunku od przeciętnych na Bałtyku, a koszty energii byłyby 
znacznie niższe. 

Porównując to do masy złowionych ryb, należy stwierdzić, że obie grupy kosztów są nie-
korzystne w przypadku rybołówstwa przybrzeżnego. Wartość dodana wyniosła 26 mln EUR 
(27%), stosunek wartości dodanej do przychodów wynosił 46,2% i był korzystniejszy niż 
w przypadku rybołówstwa morskiego (41,1 %). Rybołówstwo przybrzeżne odnotowało stratę 
brutto w wysokości 2,5 mln EUR, podczas gdy rybołówstwo morskie miało zysk w wysokoś-
ci 26 mln EUR. Marża straty brutto wyniosła 4,4%, w rybołówstwie morskim odnotowano 
zysk brutto 15,4%. Całe rybołówstwo bałtyckie było i nadal jest deficytowe, jeżeli policzy się 
wszystkie obciążenia finansowe. Strata netto rybołówstwa przybrzeżnego wyniosła 
18,6 mln EUR, strata netto rybołówstwa morskiego – 9 mln EUR. Marża straty netto dla 
rybołówstwa przybrzeżnego wyniosła 33%, a dla przybrzeżnego – 9%. Wartość dodana, 
przypadająca na jednego zatrudnionego w rybołówstwie przybrzeżnym, wyniosła 8,1 tys. EUR, 
w morskim – 36,6 tys. EUR. 
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Rozpatrując wyłącznie ekonomiczne aspekty funkcjonowania rybołówstwa bałtyckiego, 
należy stwierdzić, że jeśli będzie występowała strata netto w długim okresie, to postawi to 
pod znakiem zapytania sens utrzymywania rybołówstwa, zwłaszcza przybrzeżnego. Pojawia-
jący się sporadycznie ujemny wynik finansowy ma prawo się zdarzyć, gdyż rybołówstwo 
funkcjonuje w warunkach zwiększonej niepewności, wynikającej z charakteru eksploato-
wanych zasobów, a także podlega wahaniom cen rynkowych (ryb, paliwa itp.). 

Jeśli rybołówstwo będzie rozpatrywane w kontekście funkcjonowania całego sektora 
rybnego, składającego się również z wysokodochodowego przetwórstwa, a także miejsc pracy 
generowanych przez rybołówstwo, to jego istnienie nie będzie podlegać dyskusji. Decydującą 
rolę będzie odgrywało wsparcie państwa dla rybołówstwa, zwłaszcza przybrzeżnego, spełnia-
jącego wszystkie wspomniane na wstępie funkcje. Trudno sobie wyobrazić, żeby z pejzażu 
bałtyckich miejscowości nadmorskich zniknęły łodzie rybackie, a konsumenci zostali pozba-
wieni atrakcyjnych gatunków ryb poławianych w strefie przybrzeżnej. 

Ceny uzyskiwane za tę samą rybę są wyższe w przypadku rybołówstwa przybrzeżnego, 
w stosunku do pozostałych rodzajów rybołówstwa, ze względu na wyższą jakość, a także 
świeżość (krótszy pobyt w morzu i ręczna obróbka ryb) oraz strukturę gatunkową. 
Stosowanie pasywnych narzędzi połowu też ma wpływ na jakość surowca rybnego. Poza tym 
rybołówstwo przybrzeżne dostarcza cenniejsze gatunki ryb; często są to gatunki dwuśrodo-
wiskowe, co wynika z bliskości ujść rzecznych. Są w UE gminy, w których ponad połowa 
mieszkańców jest zależna od rybołówstwa. Rybołówstwo przybrzeżne w większości dostar-
cza ryby na rynki lokalne, w odróżnieniu od pozostałego rybołówstwa, które sprzedaje towar 
hurtownikom oraz sieciom marketów. 

Rybołówstwo przybrzeżne nie bez powodu nazywane często rybołówstwem małej skali, ze 
swojej natury jest mniej dochodowe, gdyż jest bardziej pracochłonne, co wyraża się w 
nakładzie pracy przypadającym na jednostkę złowionej ryby (mniejsza wydajność połowu na 
1 zatrudnionego). Ma charakter rodzinny, często wielopokoleniowy, przy czym duża część 
pracy nie jest ewidencjonowana i nie ma odzwierciedlenia w oficjalnych zarobkach, co ozna-
cza występowanie pracy niepłatnej. Rybak przybrzeżny, podobnie jak rolnik, wraca do tego 
samego portu tego samego dnia, w którym wypłynął, sprzedaje rybę na rynku lokalnym 
i dokonuje zakupów także na rynku lokalnym, bezpośrednio wpływając na aktywizację 
gospodarczą okolicy, w której mieszka i pracuje. 

Rybołówstwo przybrzeżne bardziej odczuwa skutki sezonowości połowów, gdyż możli-
wości zmiany przestrzeni działania są ograniczone, co wynika z odpowiednich przepisów, 
odległości łowisk od portów, dzielności morskiej jednostek itp. Wszelkie ograniczenia poło-
wów natury biologicznej i prawnej są bardziej odczuwane przez rybołówstwo przybrzeżne, 
które ma ograniczoną możliwość realokacji przestrzennej. Ewentualne wprowadzanie restryk-
cji na morskich obszarach chronionych w pierwszej kolejności może dotknąć rybaków 
przybrzeżnych. W polskim rybołówstwie na większości obszarów chronionych poza strefą 
3 Mm od brzegu dozwolone jest trałowanie denne. Polscy rybacy przybrzeżni uważają, ze 
strefa ta powinna wynosić 6 Mm. Postulaty te wiążą się wymogami ochrony środowiska 
w strefie przybrzeżnej. Służy też temu zakaz odrzutów. Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 1369/2014 wprowadza zakaz odrzutów dorsza, łososia, śledzia i szprota na Morzu 
Bałtyckim od 1 stycznia 2015 roku. Zakaz ten nie dotyczy niżej wymienionych gatunków ryb 
i narzędzi połowowych (są to narzędzia bierne, stosowane głównie przez przybrzeżne 
rybołówstwo łodziowe): 
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– łososi złapanych w pułapki sieciowe (FPO), pułapki koszowe (FPO), sieciowe klatki łowne 
(FYK) i pułapki stacjonarne odkryte (FPN); 

– dorszy złapanych w pułapki sieciowe (FPO), pułapki koszowe (FPO), sieciowe klatki 
łowne (FYK) i pułapki stacjonarne odkryte (FPN). 
Połowy wykorzystujące ww. narzędzia połowowe zapewniają rybom wysoką przeżywal-

ność. 
Przeciętne wynagrodzenie w rybołówstwie przybrzeżnym państw basenu Morza Bałtyc-

kiego w 2014 roku wyniosło 16,7 tys. EUR, w rybołówstwie morskim – 35,2 tys. EUR, a w 
rybołówstwie dalekomorskim – 13,4 tys. EUR (Litwa). W całej UE w rybołówstwie przy-
brzeżnym zarobki wynosiły 12,4 tys. EUR, a w pozostałym – 46,7 tys. EUR (Scientific, 
Technical and Economic… 2016). Mimo słabości ekonomicznej rybołówstwo przybrzeżne 
jest rozpowszechnione w krajach UE także ze względu na jego udział w kulturowym 
i socjoekonomicznym życiu społeczności lokalnych. Poza tym np. bałtyckie rybołówstwo 
morskie ze względu na jego przemysłowy charakter i przestrzeń działania dostarcza głównie 
trzy podstawowe gatunki ryb. Połowy większej liczby gatunków byłyby nieekonomiczne lub 
trudne do pogodzenia z wymogami ochronnymi zapobiegającymi przyłowom. Natomiast 
rybołówstwo przybrzeżne operuje na obszarach o bogatej strukturze gatunkowej ryb i dzięki 
stosowanym narzędziom oraz dużej pracochłonności pozwala na selektywne połowy różnych 
gatunków. 

Dlatego współczesne rybołówstwo przybrzeżne w państwach UE wymaga wsparcia, żeby 
mogło przetrwać. Wsparcie to może polegać na dofinansowaniu tego rodzaju rybołówstwa 
pośrednio lub bezpośrednio oraz generowaniu miejsc zatrudnienia poza rybołówstwem dla 
osób czasowo lub stale odchodzących z zawodu rybaka. Pożądaną formą wsparcia dla rybo-
łówstwa przybrzeżnego byłoby wyeliminowanie lub ograniczenie możliwości prowadzenia 
połowów na tym samym obszarze także przez większe jednostki oraz ograniczenie połowów 
paszowych. Rybołówstwo przybrzeżne operuje w większości w pasie 12 Mm na obszarze 
morza terytorialnego, które pozostaje pod wyłączną jurysdykcją państwa członkowskiego, 
które na tym obszarze ma swobodę w organizacji i wspieraniu funkcjonowania rybołówstwa. 

W rozdziale 5 niniejszego opracowania, przedstawiającym uwarunkowania prawne, zapre-
zentowano aspekty prawne funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego w UE. Podstawową 
formą regulacji są rezolucje, wskazujące pożądane przez UE rozwiązania dotyczące rybo-
łówstwa przybrzeżnego, zgodne ze wspólną polityką rybołówstwa. W UE państwa, w których 
flota przybrzeżna liczy ponad 1000 jednostek, są zobowiązane do opracowania specjalnych 
planów działania. Na Bałtyku wymagania te spełniają wyłącznie Estonia i Finlandia. 

Niezbędne jest ograniczenie nadmiernej populacji zwierząt wyrządzających szkody 
w rybołówstwie (np. fok i kormoranów), których ochrona gatunkowa nie ma uzasadnienia, 
biorąc pod uwagę rozmiar populacji i rozmiar wyrządzanych szkód. Zmniejszenie szkodliwej 
konkurencji ze strony zwierząt, rybołówstwa morskiego i połowów rekreacyjnych pozwoli na 
zwiększenie wartości dodanej w rybołówstwie przybrzeżnym. Odbudowa populacji ryb 
dwuśrodowiskowych na Bałtyku poprawiłaby efektywność ekonomiczną połowów w strefie 
przybrzeżnej. Liczba dni połowowych, ze względów klimatycznych i ochronnych, jest trudna 
do zwiększenia; konieczna wydaje się dywersyfikacja dochodów rybaków przybrzeżnych. 



11. KONFLIKTY W RYBOŁÓWSTWIE BAŁTYCKIM 

11.1. Miejsce i charakter potencjalnych konfliktów 

11.1.1. Strefa przybrzeżna jako miejsce potencjalnych konfliktów 

 

Na środowisko morskie Bałtyku wpływają czynniki antropogeniczne i nieantropogeniczne. 

Czynniki antropogeniczne mają różnorodny wpływ na środowisko Bałtyku. Pomiędzy nimi 

zachodzą interakcje. 

Najmniej intensywne użytkowanie przestrzeni Bałtyku ma miejsce na otwartym morzu. 

W miarę zbliżania się do brzegu ulega ono nasileniu, osiągając swoje apogeum na styku 

morza z lądem. 

Strefa przybrzeżna (obszary przybrzeżne wg nomenklatury UE) jest obszarem geograficz-

nym na styku morza i lądu, rozciągającym się w kierunku morskim i lądowym o szerokości 

zależnej od wymogów środowiskowych i zarządzania. Jej wielkość jest funkcją liczby użyt-

kowników, ich potencjału technologicznego i finansowego oraz możliwości eksploatacji. 

O rozmiarach strefy przybrzeżnej decydują przesłanki: polityczne, ekonomiczne, środowis-

kowe i prawne. Szerokość strefy przybrzeżnej zależy głównie od charakteru i rozmiaru 

prowadzonej na jej obszarze działalności. Wydobywanie kopalin w szelfie kontynentalnym 

powoduje jej poszerzenie w kierunku otwartego morza (często poza granice morza terytorial-

nego); hodowla ryb w zatokach i fiordach rozszerza ją w kierunku lądu (wody wewnętrzne). 

Niektóre porty morskie znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od linii brze-

gowej (np. w Szczecinie). 

Strefa przybrzeżna pełni funkcję ekonomiczną i środowiskową. Znajdują się w niej 

skupiska wielkich miast oraz działalności gospodarczej, ale też parki narodowe, krajobrazowe 

i inne obszary chronione. W strefie przybrzeżnej mogą być zlokalizowane: fermy wiatrowe, 

morskie obszary chronione, rybołówstwo, układanie kabli, działalność turystyczna, transport 

morski, porty morskie i przystanie, wydobywanie piasku i żwiru, gazu i ropy, bagrowanie, 

akwakultura, sport i rekreacja, osadnictwo, ochrona przyrody, ochrona wybrzeża i wykorzys-

tanie militarne. 

Zróżnicowane wykorzystywanie lądu i morza jest przyczyną narastania konfliktów, zacho-

dzi więc potrzeba efektywnego zarządzania tą strefą. FAO wyróżnia dwa rodzaje zarządzania 

strefą przybrzeżną: 

1) zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (ICZM), 

2) zintegrowane zarządzanie rybołówstwem przybrzeżnym (Perspektywy i uwarunkowania 

rozwoju… 2000). 

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną stosowane jest tam, gdzie rybołówstwo odgrywa 

mniejszą rolę, w stosunku do innych sektorów, natomiast zintegrowane zarządzanie 

rybołówstwem przybrzeżnym stosuje się tam, gdzie rola rybołówstwa jest dominująca (na 

obszarach o dużej zależności od rybołówstwa). Taka sytuacja ma miejsce głównie nad 

Morzem Śródziemnym; na Bałtyku w zasadzie nie występuje. 
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Duże zaludnienie oraz różne rodzaje działalności, prowadzone w strefie przybrzeżnej, 

wymagają zintegrowanego zarządzania tą strefą. Wynika to także z faktu, że znajdujące się 

tam zasoby są niezbędne dla życia wielu lokalnych wspólnot i ludności miejscowej, jedno-

cześnie są one także przedmiotem eksploracji wielkich korporacji międzynarodowych. Strefa 

przybrzeżna to także miejsce, gdzie produkowane są liczne towary i usługi wykorzystujące 

specyficzne środowisko morskie. Następuje w niej transfer rzeczy, energii i żywych zasobów 

pomiędzy morzem a lądem. Według obliczeń 90% światowej produkcji rybnej jest zależnych 

od właściwego funkcjonowania strefy przybrzeżnej. Ma ona także wpływ na możliwości 

przetrwania zagrożonych zwierząt zamieszkałych na jej terenie (Integrated coastal area… 

1998). Trzeba pamiętać, że – oprócz czynników antropogenicznych – na to, co się dzieje 

w strefie przybrzeżnej, mają wpływ także zmiany klimatu, erozja i inne zagrożenia naturalne. 

Rosnące i nieskoordynowane wykorzystanie obszarów przybrzeżnych i morskich prowadzi do 

konkurowania o przestrzeń morską i przybrzeżną oraz do nieefektywnego i niezrównoważo-

nego wykorzystania zasobów morskich i nadbrzeżnych. Niepewność i brak przewidywalności 

co do odpowiedniego dostępu do przestrzeni morskiej doprowadziły do wytworzenia 

gorszych, niż optymalne, warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów 

z perspektywą utraty miejsc pracy. 

Zalecenie w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z 2002 r. określa 

zasady odpowiedniego planowania strefy przybrzeżnej i zarządzania nią oraz najlepsze 

sposoby ich wdrożenia. UE jest także umawiającą się stroną konwencji barcelońskiej 

ustanawiającej protokół dotyczący zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, który 

wszedł w życie w marcu 2011 r. Protokół ten stanowi, że zintegrowane zarządzanie strefą 

przybrzeżną jest obowiązkowe dla państw członkowskich położonych nad Morzem Śród-

ziemnym, dla pozostałych ma charakter fakultatywny. W 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła 

komunikat Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: 

Opracowanie wspólnych zasad w UE, po którym w 2010 r. nastąpiło opublikowanie 

komunikatu Planowanie przestrzenne obszarów morskich w EU – osiągnięcia i perspektywy 

na przyszłość. Sektory gospodarki morskiej stanowią obszary innowacji, zrównoważonego 

wzrostu i zatrudnienia, które powinny przyczynić się do osiągnięcia tego celu. W październi-

ku 2012 r. ministrowie do spraw gospodarki morskiej przyjęli deklarację z Limassol, której 

celem jest oparcie strategii Europa 2020 na silnym morskim filarze (Wniosek Dyrektywa 

Parlamentu… 2013). Ogólne ramy prawne zarządzania strefą przybrzeżną obecnie reguluje 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/89/UE) ustanawiająca ramy planowania 

przestrzennego obszarów. 

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną stało się elementem zintegrowanej polityki 

morskiej, której celem jest zapewnienie, że polityki sektorowe Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE), które mają wpływ na przestrzeń morską, są wdrażane w sposób 

spójny, tak aby osiągnąć wiele równoległych celów gospodarczych, społecznych i środowis-

kowych. Powyższe ramy prawne sugerują, lecz nie narzucają dróg eliminacji konfliktów 

występujących w strefie przybrzeżnej, które powinny być rozwiązywane z uwzględnieniem 

lokalnej specyfiki. Dlatego powinny być dostrzegane i rozwiązywane przez poszczególne 

państwa zgodnie z prawodawstwem unijnym, a także międzynarodowym, przy uwzględnieniu 

wymogów planowania przestrzennego w celu eliminacji potencjalnych konfliktów. 
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Planowanie przestrzenne w strefie przybrzeżnej powinno służyć redukcji potencjalnych 

konfliktów i tworzyć synergię pomiędzy poszczególnymi działaniami poprzez (Maritime 

spatial planning… 2017): 

– zachęcanie do inwestycji, 

– zwiększenie koordynacji działań administracji, 

– zwiększenie współpracy transgranicznej, 

– ochronę środowiska. 

Inwestycje w strefie przybrzeżnej powinny być jak najmniej uciążliwe i jednocześnie 

najbardziej użyteczne z punktu widzenia ochrony środowiska i wszystkich użytkowników. 

Rozwój farm wiatrowych, wydobycie ropy i gazu eliminują wykorzystanie innych bardziej 

szkodliwych dla środowiska źródeł energii (np. węgla). Brak koordynacji w działaniach 

administracji w poszczególnych krajach zmniejsza skuteczność planowania przestrzennego 

jako narzędzia zarządzania strefą przybrzeżną. 

Działanie UE wnosi wartość dodaną w celu: 

1) zapewnienia i usprawnienia działań państw członkowskich dotyczących planowania 

przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną 

dla zapewnienia konsekwentnego i spójnego wdrażania w całej UE; 

2) zapewnienia ram współpracy między państwami członkowskimi w zakresie planowania 

przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną 

w regionach i podregionach morskich. 

Przy realizacji takich inwestycji, jak gazociągi, kable czy instalacje wiatrowe, musi istnieć 

współpraca pomiędzy państwami będącymi stronami potencjalnego konfliktu. Współpraca 

transgraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowa-

nego zarządzania strefą przybrzeżną w regionach i podregionach morskich UE ma zasadnicze 

znaczenie, gdyż ekosystemy morskie, obszary połowowe, morskie obszary chronione, a także 

infrastruktura morska, taka jak kable, rurociągi, szlaki żeglugowe, instalacje do wydobywania 

ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wytwarzania energii wiatrowej itp., przekraczają granice 

państwowe. Ochrona środowiska pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń i wielokrotne 

wykorzystanie przestrzeni, co oznacza także długotrwałą zrównoważoną eksploatację zaso-

bów (Wniosek Dyrektywa Parlamentu… 2013). 

 

11.1.2.Współzależność rybołówstwa z innymi rodzajami działalności 

 

W latach 2006–2008 w ramach unijnego projektu Plan Coast przedstawiono przykłady 

i narzędzia efektywnego zarządzania strefą brzegową i obszarami morskimi. Przedmiotem 

badań były: Bałtyk, Adriatyk i Morze Czarne. Na Bałtyku badania obejmowały południowo-

zachodnią część (Polskę i Niemcy). Rezultatem badań były opracowania dotyczące zintegro-

wanego morskiego planowania przestrzennego (Integrated Maritime Spatial Planing – IMSP), 

które stało się wkrótce filarem zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, synergicz-

nie współdziałającym w zakresie narzędzi i procedur ze zintegrowanym zarządzaniem strefą 

przybrzeżną, wychodzącym poza tę strefę na otwarte morze. 

W ramach projektu Plan Coast uwzględniono współwystępowanie 17 rodzajów wykorzys-

tania przestrzeni na Bałtyku poprzez: (1) morskie farmy wiatrowe, (2) morskie obszary chro-
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nione, (3) rybołówstwo, (4) morze jako dobro publiczne, (5) podmorskie kable, (6) turystykę, 

(7) transport i szlaki morskie, (8) przystanie i porty, (9) zrzuty z rolnictwa, (10) wydobycie 

piasku i żwiru, (11) wydobycie ropy i gazu, (12) bagrowanie, (13) marikulturę, (14) przy-

brzeżne ośrodki usługowe, (15) ochronę środowiska, (16) ochronę wybrzeża i (17) wykorzys-

tanie militarne (Schultz i in. 2008). Na ryc. 26 przedstawiono trzy rodzaje interakcji: 

niezgodność, warunkową zgodność i zgodność. Pełna zgodność (na rycinie w postaci białych 

kwadratów) nie występuje w żadnym przypadku. Najmniej uciążliwym rodzajem działalności 

na Bałtyku jest turystyka, która jest niezgodna (zob. czarny kwadrat) tylko z wykorzystaniem 

militarnym oraz warunkowo zgodna (zob. kwadrat szary) z: morskimi obszarami chronio-

nymi, ochroną morza i ochroną wybrzeża. Najmniejsza zgodność dotyczy morskich obszarów 

chronionych (10 niezgodności i 3 niezgodności warunkowe) oraz wydobycia ropy naftowej 

i gazu ziemnego (odpowiednio 10 i 2). 

 

 
Ryc. 26. Szacowana zgodność różnych rodzajów wykorzystania przestrzeni Bałtyku 
Źródło: Schultz i in. (2008). 
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Rybołówstwo morskie charakteryzuje brak zgodności z siedmioma innymi rodzajami 

działalności (farmy wiatrowe, morskie obszary chronione, transport morski, porty morskie, 

wydobycie ropy naftowej i gazu, marikultura i wykorzystanie wojskowe) i warunkowy brak 

zgodności z pięcioma (morze jako dobro publiczne, kable podmorskie, rolnictwo, wydobycie 

piasku i żwiru, bagrowanie). Pełna zgodność rybołówstwa ma miejsce w odniesieniu do: 

nadmorskich ośrodków usługowych, ochrony środowiska i ochrony wybrzeża. Należy dodać, 

że przedstawione wyżej oddziaływania nie muszą mieć charakteru symetrycznego, co 

oznacza, że np. rolnictwo zanieczyszcza morze, ale inne rodzaje działalności nie mają wpły-

wu na rolnictwo. 

Brak pełnej zgodności może stanowić źródło potencjalnych konfliktów, czyli takich, 

których można uniknąć przy wzajemnym ograniczaniu się współuczestników wykorzystania 

przestrzeni Bałtyku. Jeżeli nie istnieje możliwość albo jeżeli nie ma woli ograniczenia się 

jednego z uczestników w wykorzystywaniu przestrzeni morskiej, lub jeżeli nie ma odpowied-

nich regulacji prawnych, dochodzi do konfliktów. Istota tych konfliktów tkwi we wspólnym 

wykorzystywaniu tej samej przestrzeni Bałtyku przez różne rodzaje aktywności gospodarczej 

użytkowników. Perspektywa czasowa konfliktów bywa zróżnicowana. Inwestycje o charakte-

rze infrastrukturalnym, takie jak np. budowa morskich elektrowni wiatrowych, położenie 

kabla czy zanieczyszczenie wód przez rolnictwo, determinują długoterminowy charakter kon-

fliktów. Z tego powodu powinny je poprzedzać intensywne konsultacje z innymi użytkowni-

kami oraz szczegółowe analizy negatywnych oddziaływań oraz możliwości ich ograniczenia 

i eliminacji. 

W przypadku rybołówstwa występują konflikty z innymi rodzajami działalności (zob. 

rycina). Według cytowanego opracowania rybołówstwo jest działalnością bezkonfliktową. 

Autor tej pracy nie zgadza się z tą opinią, chociażby dlatego, że występują konflikty 

wewnątrz rybołówstwa. 

Najczęstsze konflikty z innymi rodzajami działalności mają miejsce w związku z wys-

tępowaniem obszarów chronionych i ochroną środowiska. Morskie obszary chronione 

stanowią zjawisko wcześniej niewystępujące na Bałtyku, dlatego trudno jest rybakom pogo-

dzić się z czasowymi i przestrzennymi ograniczeniami w połowach. Ten ostatni konflikt 

(z ochroną środowiska) pojawił się w ostatnich latach (już po pierwszych opracowaniach 

w ramach projektu Plan Coast; dotyczy konkurencji rybołówstwa bałtyckiego z foką szarą 

i kormoranem. 

 

 

11.2. Konflikty w rybołówstwie 

11.2.1. Rybołówstwo przybrzeżne, rybołówstwo morskie, rybołówstwo rekreacyjne 

 

Konflikty wewnętrzne w rybołówstwie mają bardziej skomplikowaną naturę i występują: 

– pomiędzy rybołówstwem przybrzeżnym a morskim i rekreacyjnym; 

– pomiędzy rybołówstwem łowiącym ryby na cele konsumpcyjne i niekonsumpcyjne (wyko-

rzystanie połowów). 
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Nowa wspólna polityka rybołówstwa nie eliminuje przyczyn większości konfliktów 

w rybołówstwie bałtyckim, których genezą jest wykorzystywanie wspólnych zasobów ryb-

nych na tej samej przestrzeni przez różne typy rybołówstwa. Do tego dochodzi jeszcze 

problem przeznaczenia poławianych ryb. Miejscem szczególnego nasilenia konfliktów jest 

12-milowy pas morza terytorialnego, będący przedmiotem eksploatacji rybołówstwa przy-

brzeżnego, morskiego i połowów rekreacyjnych. Obowiązują w nim regulacje prawne 

poszczególnych państw członkowskich, które nie mogą być sprzeczne z ogólnymi założenia-

mi WPRyb. odnoszącymi się do ochrony zasobów. Unia Europejska może wydawać zalecenia 

i rezolucje Parlamentu Europejskiego, których wdrażanie nie ma jednak charakteru 

obligatoryjnego. 

W celach WPRyb. zaznaczono, że szczególną rolę mają odgrywać rybacy prowadzący 

działalność połowową na małą skalę ze względu na ich znaczenie dla sektora gospodarki 

rybnej UE. Strefa wyłącznych połowów, wynosząca 12 mil morskich dla tradycyjnych flot, 

ma zostać wprowadzona do 2022 r., a państwa członkowskie mają otrzymać zalecenia doty-

czące przeznaczenia większej części kwot na rzecz tego sektora z uwagi na jego niewielki 

wpływ na środowisko oraz duże nakłady pracy. 

Praktyczne rozwiązywanie konfliktów w strefie przybrzeżnej (a raczej przykład braku 

rozwiązania) widać na przykładzie polskim, gdzie w pasie 3 mil morskich od brzegu obowią-

zuje zakaz trałowania. Rybacy przybrzeżni od lat wnioskują o rozszerzenie tego zakazu do 

pasa 6 Mm. Jest oczywiste to, że trałowanie pozwala uzyskać większą wydajność połowów, 

niż poprzez wykorzystywane przez rybaków przybrzeżnych narzędzia pasywne. Rybacy 

przybrzeżni funkcjonujący w niewielkich odległościach od portów i przystani nie mają tak 

dużej możliwości wyboru łowiska, jak dysponujący większymi jednostkami rybacy morscy. 

Słabsi ekonomicznie rybacy przybrzeżni są zmuszeni do konkurowania o rybę z silniej-

szymi ekonomicznie rybakami morskimi. Ma to miejsce na łowiskach bliskich portom 

i przystaniom wykorzystywanym przez rybaków przybrzeżnych, których znaczenie dla spo-

łeczności lokalnych jest nie do podważenia. Poławiają oni i sprzedają rybę na rynkach 

lokalnych, na których często jest ona potem przetwarzana. Dodatkową niedogodnością jest 

fakt, że większość wód przybrzeżnych, stanowiących rejon działania rybołówstwa przybrzeż-

nego w Polsce, zajmują morskie obszary chronione. 

38% powierzchni polskich morskich obszarów chronionych jest wyłączonych z działal-

ności rybackiej, co znacznie ogranicza dostęp do zasobów rybakom przybrzeżnym 

(Węsławski 2010). Jak dotąd, lobby rybaków morskich jest skuteczniejsze. Brakuje zalecanej 

przez UE ,,dyskryminacji pozytywnej” rybołówstwa przybrzeżnego. Problem ten był omawia-

ny m.in. w 2016 roku na międzynarodowej konferencji ,,Bałtyk małe morze, którym trudno 

zarządzać” (Konferencja Bałtyk małe… 2016). 

Kolejny konflikt wewnątrz rybołówstwa wiąże się od kilkunastu lat z rozwojem morskich 

połowów rekreacyjnych na Bałtyku. Genezę problemu przedstawiono wyżej. Morskie połowy 

rekreacyjne stanowią wyższy poziom wędkarstwa uprawianego dotychczas na wodach śród-

lądowych przez miliony osób w Europie. ,,Połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na 

zasoby rybne i państwa członkowskie, powinny zatem zapewnić, by były one prowadzone 

w sposób zgodny z celami WPRyb” (punkt 3 preambuły Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej 
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polityki rybołówstwa). Przepisy wykonawcze do rozporządzenia regulują zasady uprawiania 

tej formy rekreacji, a także nakładają na poszczególne państwa obowiązek prowadzenia 

szczegółowych statystyk oraz uwzględniania tych połowów w limitach połowowych 

ustalonych dla poszczególnych gatunków ryb. Wcześniej obowiązku tego nie było, co było 

źródłem konfliktów z rybakami zarówno przybrzeżnymi, jak i morskimi, którzy uważali, że 

szczególnie połowy rekreacyjne dorsza i łososia mogły mieć związek ze zmniejszeniem 

połowów tych cennych gatunków ryb, szczególnie w strefie przybrzeżnej, w okresie inten-

sywnego żerowania, a także wędrówek związanych z tarłem. Brak oficjalnych statystyk oraz 

wynikające z tego nieuwzględnianie połowów rekreacyjnych przy szacowaniu zasobów 

spowodowało, że nazwano je ,,zapomnianym połowem” (Hyder 2016). 

Przedstawione wyżej wyniki badań niemieckich wykazały, że wielkość rekreacyjnych 

połowów dorsza w zachodniej części Bałtyku zbliża się do wielkości połowów komercyjnych. 

Potwierdziło to zasadność uregulowania połowów rekreacyjnych w ramach nowej WPRyb., 

podobnie jak miało to wcześniej miejsce w odniesieniu do pozostałych typów rybołówstwa. 

Tym bardziej, że połowy rekreacyjne z łodzi mogą być realizowane w tych samych rejonach 

co rybołówstwo przybrzeżne, przy użyciu tych samych metod połowów (np. w Finlandii) 

i mogą być ukierunkowane na te same gatunki ryb. Jedyne dostępne, dość wiarygodne, dane 

mówią o wielkości rekreacyjnych połowów dorsza na Bałtyku: w Niemczech wynoszą 2430 t 

(w 2015 r.), w Polsce – 1273 t (w2014 r.), w Danii – 1250 t (w 2014 r.), w Szwecji – 215 t 

(w 2015 r.), na Litwie – 10 t (w 2014 r. ), w Finlandii – 3 t (w 2012 r.), a na Łotwie – 0,1 t 

(w 2012 r.) – 8.4.2 EU request… (2016); w pierwszych trzech przypadkach są to ilości 

znaczące. 

 
Tabela 66. Liczba rybaków i wielkość połowów według typów rybołówstwa w basenie Bałtyku 

Państwa 

Typ rybołówstwa 

przybrzeżne morskie rekreacyjne 

2014 2014 2004–2014 – średnia 

Liczba rybaków 

Dania 141 216 33 104 

Estonia 1895 175 62 028 

Finlandia 1699 148 1 618 500 

Litwa 142 195 . 

Łotwa 301 306 . 

Niemcy 789 107 1 240 707 

Polska 1519 966 630 000 

Szwecja 558 296 1 234 758 

Suma 7044 2409 4 819 097 

Połowy ryb (t) 

Dania 4875 50 464 . 

Estonia 10 403 44 365 173 

Finlandia 14 256 133 968 25 629 

Litwa 525 13 299 . 

Łotwa 4484 54 678 . 

Niemcy 7136 11 803 7725 

Polska 12 763 106 490 12 430 

Szwecja 3064 98 395 16 410 

Suma 57 506 513 462 62 367 

Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016) oraz OECD. Landings (2017) i OECD. 

Recreational fisheries (2017). 
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Rybołówstwo rekreacyjne, zarówno morskie, jak i śródlądowe, ma olbrzymi potencjał. 

Dotyczy to zarówno liczby osób zaangażowanych w tę formę rekreacji, jak i skali pozyskiwa-

nych ryb. Szacunkowe dane, pochodzące z OECD, zostały wykorzystane do porównania 

połowów rekreacyjnych w państwach basenu Morza Bałtyckiego z połowami przybrzeżnymi 

i morskimi na Bałtyku (tab. 66). Rybołówstwo rekreacyjne (morskie i śródlądowe) w latach 

2004–2014 rocznie pozyskiwało średnio więcej ryb niż rybołówstwo przybrzeżne. Dotyczy to 

w szczególności Szwecji (5-krotnie więcej), Finlandii (prawie 2-krotnie więcej) i Niemiec. 

Znaczna część tych ryb trafiła do konsumpcji, stanowiąc nieujmowane w statystykach wzbo-

gacenie diety mieszkańców tych państw. W przypadku Szwecji, Finlandii i Niemiec duża 

część pochodziła z morskich połowów rekreacyjnych. Ewentualny dalszy rozwój morskich 

połowów rekreacyjnych na Bałtyku może zintensyfikować konflikty z rybakami przybrzeżny-

mi (w przypadku dorsza, łososia, siei i innych cennych gatunków ryb). Tym bardziej, że ze 

względu na koszty coraz popularniejsze staje się łowienie ryb z brzegu. 

Konflikty w rybołówstwie bałtyckim mogą być ograniczone poprzez zmiany w zarzą-

dzaniu rybołówstwem. W pasie do 12 Mm od brzegu zmiany te pozostają w gestii państw 

będących właścicielami morza terytorialnego. Poza 12 Mm od brzegu decyzje zapadają na 

szczeblu unijnym. W obu przypadkach powinny być podejmowane konsultacje ze stronami 

konfliktów oraz uwzględniane aspekty społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. 

 

11.2.2. Wykorzystanie połowów 

 

Następnym problemem dotyczącym morskiego rybołówstwa bałtyckiego są połowy prze-

mysłowe (niekonsumpcyjne). Odnosi się to w szczególności do połowów w rejonie Bałtyku 

Właściwego. W przypadku polskich rybaków, ze względu na cenę, bardziej opłaca się łowić 

szprota na paszę i sprzedawać odbiorcy duńskiemu na Bornholmie, niż sprzedawać go na cele 

konsumpcyjne w Polsce. Szwedzi, Finowie i Duńczycy nie uznają szprota za rybę konsum-

pcyjną. Z kolei śledź bałtycki w miarę zbliżania się do północnych granic Bałtyku osiąga 

coraz mniejsze rozmiary, przez co nie nadaje się do konsumpcji. Intensywne połowy na cele 

niekonsumpcyjne są uznawane przez niektóre środowiska za główną przyczynę pogorszenia 

stanu zasobów szprota, śledzia, a także dorsza (tzw. chudy dorsz). Sugeruje się ograniczenie 

wielkości statków rybackich poławiających na Bałtyku. 

Ryby i produkty rybne stanowią źródło cennego, pełnowartościowego, łatwo przyswajal-

nego białka zwierzęcego, zawierają dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych (zwłasz-

cza omega-3), witaminę D, a także wiele składników mineralnych, takich jak jod, selen, fluor, 

magnez, wapń. Ryby mogą być przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji przez człowieka 

lub na inne cele, które w większości wiążą się także z konsumpcją, ale w sposób pośredni 

(mączka rybna, oleje rybie, pasza dla zwierząt, lekarstwa itp.). 

56% produkowanej na świecie mączki rybnej jest przeznaczanych na pożywienie dla ryb 

hodowanych w akwakulturze, 20% – w hodowli trzody chlewnej, 12% – w hodowli drobiu; 

pozostałych 12% jest wykorzystywanych w inny sposób (Lassen 2011). Stosunkowo 

niewielka ilość złowionych ryb jest wykorzystywana jako zanęta lub do produkcji olejów 

przemysłowych. Na cele konsumpcyjne na świecie w latach 60. XX wieku przeznaczano 67% 

poławianych ryb morskich (FAO. The State… 2016), w latach 2013–2015 na te cele 
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przeznaczano 88% złowionych ryb; resztę stanowiły połowy przemysłowe, jak określa się 

połowy z przeznaczeniem na paszę, oleje rybie, mączkę rybną, a także inne wykorzystanie 

niekonsumpcyjne (OECD – FAO. Agricultural… 2016). Unia Europejska reprezentuje 20% 

światowego rynku mączki rybnej i olejów rybich (Lassen 2011). Przyjmuje się, że 

zwiększanie przeznaczenia połowów na cele konsumpcyjne powinno być trwałą tendencją, 

zgodną z wymogami odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa. 

Połowy przemysłowe zwykle mają charakter ukierunkowany, ponieważ ich celem jest 

pozyskiwanie ryb określonego gatunku. Poza nimi na cele przemysłowe wykorzystywane są 

także odpady pozostałe po przetwórstwie ryb konsumpcyjnych, ryby zepsute, a często także 

wycofane z rynku i te, które wcześniej stanowiły odrzuty.  

Od kilkudziesięciu lat najpopularniejszą rybą poławianą na świecie na cele paszowe jest 

sardela peruwiańska. Połowy tej ryby podlegają silnym fluktuacjom związanym z cyklicznym 

występowaniem zjawiska El Niño (Impactof El Niño… 2019). Gdy połowy sardeli peru-

wiańskiej maleją, na rynkach światowych zaczynają rosnąć ceny mączki rybnej i olejów 

rybich, wzrasta też presja na połowy przemysłowe innych gatunków ryb, których ceny 

okresowo wzrastają. Znajduje to odzwierciedlenie na rynkach lokalnych, także na Bałtyku, 

gdzie prowadzone są połowy przemysłowe dwóch gatunków ryb pelagicznych – śledzia 

i szprota. Wywołuje to spory w kręgach rybaków, gdyż w południowej części Bałtyku gatunki 

te są chętnie spożywane ze względu na niską cenę i walory konsumpcyjne. 

W Unii Europejskiej do niedawna szprot (nazywany też sardynką norweską) był uznawany 

za rybę przemysłową, po rozszerzeniu UE w 2004 roku dołączył do listy gatunków 

konsumpcyjnych. Ukierunkowanym połowom szprota na Bałtyku często towarzyszy duży 

przyłów śledzia. Z kolei w Finlandii szprot występuje jako przyłów przy połowach śledzia. 

Śledź w zachodnim Bałtyku przeciętnie osiąga wagę nawet 220 g, w zatokach północnej 

części Bałtyku (podrejon 32) waży średnio 22 g (Lassen 2011). Oba gatunki ryb wchodzą w 

interakcję z dorszem, dlatego zachodzi podejrzenie, że połowy przemysłowe śledzia i szprota 

na Bałtyku mogły mieć wpływ na kondycję dorsza (tzw. chudy dorsz). Dyskusje na temat, 

czy określone gatunki ryb mogą i powinny być przeznaczane na cele przemysłowe, trwają od 

lat. Rozbieżności mają podłoże biologiczne, ekonomiczne, społeczne, a także etyczne. 

Intensywne połowy paszowe mogą mieć wpływ na równowagę ekosystemów. Błędne 

szacowanie zasobów oraz towarzyszące mu ustalone na zbyt wysokim poziomie limity 

połowowe gatunków poławianych przemysłowo mogą mieć wpływ na stan zasobów innych 

gatunków ryb w ekosystemie. Połowy przemysłowe są dokonywane w większości przez duże 

statki rybackie, które często nie mają związku z lokalnymi społecznościami rybackimi, nato-

miast wywierają pośredni negatywny wpływ na ich funkcjonowanie w strefie przybrzeżnej. 

Pojawiają się także zastrzeżenia natury etycznej. Ryby przeznaczane na mączkę rybną i oleje 

rybie poddawane są redukcji – 1 kg mączki rybnej uzyskuje się z 5–6 kg ryb, 1 kg oleju 

rybiego uzyskuje się z 12 kg ryb (Brocki 2012), następnie przygotowywane są jako dodatki 

do paszy zwierząt hodowlanych (także ryb), co realnie zmniejsza wielkość dostaw białka 

rybiego na rynkach światowych. 

Mączka i oleje rybie są wykorzystywane w hodowli ryb szlachetnych, takich jak łosoś, 

które są dostarczane na rynki państw wysoko rozwiniętych. Tymczasem nieprzetworzone 

ryby wykorzystywane na cele przemysłowe mogłyby być wykorzystane na pomoc żywnoś-
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ciową dla biednych krajów rozwijających się. Pojawia się jednak problem kosztów, zwłaszcza 

kosztów transportu. Problem ten uwzględniła FAO w Kodeksie odpowiedzialnego rybołóws-

twa (1995). W artykule 11 („Zagospodarowanie połowu i handel”), w punkcie 11.1.9 

postanowiono że: „Państwa powinny zachęcać do wykorzystywania ryb do konsumpcji przez 

ludzi i promować konsumpcję ryb kiedykolwiek to wskazane.” Zinterpretowano ten punkt 

jako zalecenie. „W przypadku obfitych dostaw gatunków o małej wartości oraz występowania 

dużych kosztów transportu i przechowania można się zgodzić na wykorzystanie niekon-

sumpcyjne. Wykorzystanie tych ryb na cele przemysłowe nie pozwoli na utratę ich z łańcucha 

żywnościowego w ogóle. Ponadto przemysł produkujący mączkę rybną dla hodowli zwierząt 

gospodarskich i akwakultury jest podobnie jak one źródłem miejsc pracy i dostaw żywności. 

Akwakultura dostarcza dochodów, a także jest dostawcą ryb śródlądowych na obszarach, 

gdzie inne źródła białka są niedostępne. Te czynniki powinny być uwzględniane przy 

rozważaniach na temat wykorzystania ryb na cele niekonsumpcyjne” (Lassen 2011, s. 12). 

Na obecnym etapie decydującą rolę w tym wszystkim odgrywa ekonomia. Wprawdzie 

ceny uzyskiwane za ryby o przeznaczeniu konsumpcyjnym są wyższe niż ceny uzyskiwane za 

te same gatunki przeznaczane na cele przemysłowe, jednak koszty pozyskiwania tych drugich 

są znacznie niższe. Poza ekonomią o niekonsumpcyjnym wykorzystaniu surowca rybnego 

decydują także względy rynkowe i zdrowotne. W państwach skandynawskich szprot nigdy 

nie był cenioną rybą konsumpcyjną, a śledź też nie dominował na rynku ryb konsump-

cyjnych. Jeśli już dominował, to był to duży śledź z Morza Północnego czy Atlantyku, a nie 

mały, trudniejszy także do przetworzenia „śledzik” z Bałtyku. To są bogate państwa, a klienci 

są bardzo wymagający i cena ryby nie jest głównym czynnikiem decydującym o jej zakupie. 

W punkcie 11.1.1 Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa postanowiono: „Państwa 

powinny zastosować właściwe środki dla zapewnienia prawa konsumentów do bezpiecznych, 

zdrowych i niefałszowanych ryb i produktów połowu.” W państwach wysoko rozwiniętych 

zdrowotne aspekty konsumpcji żywności są bardzo ważne. Kwestie jakościowe dominują nad 

ilościowymi. 

W związku z tym pojawia się problem zawartości dioksyn w rybach poławianych 

w Bałtyku. W basenie Morza Bałtyckiego najwyższe stężenie dioksyn pobieranych z żyw-

ności występuje w tych państwach, w których jest wysoki poziom konsumpcji ryb. 

W Finlandii 63% dioksyn pochodzi z konsumpcji ryb, w Szwecji – 34%, a w Polsce – tylko 

7%; dla porównania: w Norwegii – 46%. Widoczna jest korelacja zawartości dioksyn, 

polichlorowanych bifenyli (PCB), rtęci i ołowiu w żywności z poziomem konsumpcji ryb 

(Ocena narażenia konsumentów… 2017). Dioksyny akumulują się w rybach o wysokiej 

zawartości tłuszczu, takich jak śledź i szprot, w długo żyjących, takich jak dorsz, a szcze-

gólnie w rybach tłustych długo żyjących, takich jak łosoś. Poziom konsumpcji ryb szlachet-

nych, takich jak dorsz i łosoś, jest relatywnie niski, więc ich konsumpcja nie zagraża zdrowiu. 

Konsumpcja śledzia i szprota jest wyższa, stąd większe zagrożenie zdrowia. W południowo-

-zachodnim Bałtyku i na wodach duńskich średnia zawartość dioksyn w śledziu wynosiła 

2‒2,5 ng w kilogramie świeżej ryby. W Bałtyku Właściwym i w Zatoce Fińskiej poziom ten 

był dwukrotnie wyższy, w Zatoce Botnickiej i Morzu Botnickim poziom ten był czterokrotnie 

wyższy. Im bardziej na północ, tym mniejszy był wpływ odżywczych wlewów z Morza 

Północnego, oczyszczających wody Bałtyku. Poziom dioksyn przekraczał normy unijne 
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przyjęte dla żywności i karmy dla zwierząt, był jednak dopuszczalny dla przetwórstwa na 

mączkę i oleje rybie (Lassen 2011) 

Dwa państwa w basenie Morza Bałtyckiego posiadają dobrze rozwinięte przetwórstwo ryb 

ukierunkowane na produkcję niekonsumpcyjną. Liderem jest Dania, ze średnią ilością 

wyładunków ryb na cele niekonsumpcyjne w latach 2007–2014 wynoszącą 670 tys. t, z czego 

406 tys. t pochodziło z wyładunków ze statków własnej floty, co przedstawia tab. 67. 

Drugim dostawcą ryb na ww. cel dla duńskich zakładów przetwórczych była Szwecja 

(91,5 tys. t), następnie Norwegia (65 tys. t), Niemcy (22 tys. t) i Polska (21,6 tys. t). Średnie 

roczne wyładunki Irlandii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Finlandii były na poziomie 10–15 tys. t; 

Łotwa i Estonia dostarczała marginalne ilości ryb. 

Drugim państwem w basenie Morza Bałtyckiego, które przetwarza znaczne ilości surowca 

rybnego na cele niekonsumpcyjne, jest Szwecja, w której portach wyładowywano na cele 

niekonsumpcyjne w latach 2007–2014 rocznie średnio 87,5 tys. t ryb, z czego 52 tys. t 

pochodziło z wyładunków ze statków rodzimej floty, około 3 tys. t – z Polski, a po poniżej 

1 tys. t – z Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Estonii, czyli z lokalnych dostaw bałtyckich. 

Uwzględniając wyładunki na cele paszowe wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego, 

w latach 2007–2014 53% wyładowywanych ryb było przeznaczanych na cele paszowe. Obraz 

sytuacji zniekształcają Dania, Szwecja i Niemcy – państwa, których większość wyładunków 

ogółem pochodziła z połowów na Morzu Północnym, które jest atrakcyjniejszym akwenem 

dla rybołówstwa niż Bałtyk. 

Dla tych państw najatrakcyjniejszą rybą poławianą na Bałtyku jest dorsz i on też oraz, 

w niewielkiej ilości, śledź stanowią większość ryb poławianych na Bałtyku na cele konsump-

cyjne. 

Obraz sytuacji zniekształca także ułomność statystyk Eurostatu, który podaje wyładunki 

ryb w Finlandii w 2014 roku na poziomie 31 tys. t, podczas gdy statystyki STECF podają 

połowy w wysokości 148 tys. t, a statystyki ICES – 154 tys. t (w tym 130 tys. t śledzia i 12 tys. t 

szprota oraz 0,4 tys. t dorsza). Na podstawie danych Eurostatu oszacowano w niniejszym 

opracowaniu wyładunki fińskie na cele niekonsumpcyjne, sumując wyładunki w portach 

duńskich i szwedzkich. Różnica między wyładunkami ogółem i wyładunkami niekonsump-

cyjnymi pozwoliła oszacować wielkość wyładunków konsumpcyjnych. Wyładunki w Finlan-

dii z przeznaczeniem na cele niekonsumpcyjne z pewnością były wyższe niż 722 t (w 2014 

roku), jeśli wcześniej znacznie przekraczano 10 tys. t, co przedstawiono w tab. 67. W opraco-

waniu UE pt. Industrial Fisheries in the Baltic Sea (Lassen 2011) oszacowano, że 100% 

szprota i 60–70% śledzia wyładowywanego w Finlandii przeznaczano na cele przemysłowe. 

Gdyby połowy fińskie były równoważne wyładunkom, dałoby to ponad 80 tys. t ryb 

przeznaczonych w 2014 roku na cele niekonsumpcyjne. Jest możliwe to, że ryba ta była 

przeładowywana na morzu na statki innych flot, gdyż nie ma śladu po tym, że została 

wyładowana w innym państwie basenu Morza Bałtyckiego z przeznaczeniem do spożycia 

przez ludzi. 

Przedstawiona w tab. 67 pozycja: wyładunki pozostałe obejmuje inne wykorzystanie ryb, 

poza konsumpcyjnym. W statystykach wyładunki obejmują wyłącznie połowy przemysłowe. 

Poza połowami przemysłowymi pozostałe formy wykorzystania połowów przybierały 

w statystykach relatywnie niewielkie wartości. Wyjątkiem są wielkości dotyczące 2007 

i 2011 roku w Polsce, które wykorzystano w nieznany sposób. 

 



 
 
Tabela 67. Wyładunki z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne i niekonsumpcyjne w państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2007–2014 

Rok 
Państwo Wyładunki 

Miejsce 
pochodzenia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2007–2014 
średnia 

2014/2007 
(%) 

Dania ogółem 1 063 873 984 766 1 054 957 1 066 559 911 255 614 137 848 940 993 294 942 223 93,4 
konsumpcyjne 368 083 309 468 279 858 244 079 228 399 254 223 255 966 262 434 275 314 71,3 
pozostałe 695 790 675 298 775 099 822 480 682 856 359 914 592 974 730 860 666 909 105,0 

Dania 359 927 423 275 503 205 540 547 447 095 206 457 358 007 415 751 406 783 115,5 
Norwegia 123 122 49 135 13 340 11 016 46 016 35 541 74 737 167 083 64 999 135,7 
Szwecja 99 730 108 290 107 368 122 292 91 762 51 254 80 663 70 266 91 453 70,5 
Polska 24 375 20 742 37 972 19 572 23 563 13 945 24 064 8614 21 606 35,3 
Niemcy 17 091 23 904 33 073 28 868 24 855 13 226 19 460 16 999 22 184 99,5 
Litwa 16 492 14 102 23 911 9964 12 888 11 321 11 597 9943 13 777 60,3 
Finlandia 15 596 15 517 12 422 14 740 13 666 154 1600 . 10 528 . 
Irlandia 5831 2456 29 168 38 552 7342 19 486 9988 9401 15 278 161,2 
Wielka Brytania 22 911 12 756 4105 13 851 10 923 5583 5034 19 652 11 852 85,8 
Łotwa 4253 2047 6167 7613 3665 126 190 368 3054 8,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estonia 1823 536 1 170,1 . 270,3 . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pozostałe/ogółem (%) 65,4 68,6 73,5 77,1 74,9 58,6 69,8 73,6 70 . 
Estonia ogółem 76 726 83 143 88 843 87 373 70 842 63 993 64 966 63 220 74 888 82,4 

konsumpcyjne 76 725 83 044 88 742 87 301 70 769 63 920 64 916 63 157 74 822 82,3 
pozostałe 1 99 101 72 73 73 50 64 67 6350,0 

 
 
 pozostałe/ogółem (%) 0,00 0,12 0,11 0,08 0,10 0,11 0,08 0,10 0 . 
Finlandia ogółem 17 650 19 170 18 043 19 397 24 334 29 089 35 165 30 833 24 210 174,7 

konsumpcyjne 2054 3653 5457 1783 9973 28 935 33 366 30 111 14 417 1466,0 
pozostałe 15 596 15 517 12 586 17 614 14 361 154 1799 722 9794 4,6 

 
 
 pozostałe/ogółem (%) 88,4 80,9 69,8 90,8 59,0 0,5 5,1 2,3 40,5 . 
Litwa ogółem 15 293 7532 9128 5536 6391 3467 2532 1977 6482 12,9 

konsumpcyjne 15 293 7532 9128 5536 6391 3467 2532 1977 6482 12,9  
 pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Łotwa ogółem 80 998 85 767 71 531 67 134 59 317 59 844 65 357 61 626 68 947 76,1 

konsumpcyjne 80 998 85 767 71 531 67 134 59 317 59 844 65 357 61 626 68 947 76,1 
 pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Niemcy ogółem 113 138 101 344 92 643 80 086 117 358 107 055 98 678 105 842 102 018 93,6 

konsumpcyjne 112 397 100 033 91 342 78 621 116 206 106 066 97 631 105 060 100 920 93,5 
pozostałe 741 1311 1301 1465 1152 989 1047 782 1099 0 

 pozostałe/ogółem (%) 0,7 1,3 1,4 1,8 1,0 0,9 1,1 0,7 1,1 . 
 
 



 

 

 

 

Tabela 67. Wyładunki z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne i niekonsumpcyjne w państwach basenu Morza Bałtyckiego w latach 2007–2014 (cd.) 
Rok 

Państwo Wyładunki 
Miejsce 

pochodzenia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2007–2014 
średnia 

2014/2007 
(%) 

Polska ogółem 79 054 65 790 80 147 84 013 88 034 105 420 102 459 109 344 89 283 138,3 
konsumpcyjne 47 001 65 790 80 147 84 013 55 068 101 109 95 902 109 233 79 783 232,4 
pozostałe 32 053 0 0 0 32 966 4311 6557 111 9500 0,3  

 pozostałe/ogółem (%) 40,5 0,0 0,0 0,0 37,4 4,1 6,4 0,1 11 . 
Szwecja ogółem 242 223 226 982 216 591 220 923 171 329 108 745 126 463 101 824 176 885 42,0 

konsumpcyjne 112 909 100 332 87 093 73 597 76 630 102 434 90 121 71 961 89 385 63,7 
pozostałe 129 314 126 650 129 498 147 326 94 699 6311 36 342 29 863 87 500 23,1 

Dania 99 089 105 976 . . . . . . 102 533 . 
Szwecja 19 085 12 803 112 407 129 124 87 543 1269 29 778 22 797 51 851 119,5 
Polska . . 4730 7097 826 1633 2847 708 2974 . 
Niemcy 51 14 1463 934 168 : : 383 502 750,9 
Finlandia . . 164 2874 695 . 199 722 931 . 
Estonia . . 537,8 2,1 . . . . 270 . 
Łotwa . . 690,2 165,3 . . . . 428 . 

 
 
 
 
 
 
 Litwa . . 314 . . . . 296 305 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pozostałe/ogółem (%) 53,4 55,8 59,8 66,7 55,3 5,8 28,7 29,3 44 54,9 
P.b. ogółem 1 688 955 1 574 494 1 631 883 1 631 021 1 448 860 1 091 750 1 344 560 1 467 961 1 484 935 86,9 

konsumpcyjne 813 406 751 966 707 841 640 281 612 780 691 063 672 425 675 448 695 651 83,0 
pozostałe 875 549 822 528 924 042 990 740 836 080 400 687 672 135 792 513 789 284 90,5 

 
 
 pozostałe/ogółem (%) 51,8 52,2 56,6 60,7 57,7 36,7 50,0 54,0 53,2 . 
Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 
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Uwzględniając powyższe szacunki, na cele przemysłowe w 2014 roku przeznaczono co 
najmniej 230 tys. t (z Finlandią), co stanowiło 40% ryb z 572 tys. t złowionych na Bałtyku. 
Po wyłączeniu z rozważań Finlandii (połowy i ich wykorzystanie) udział ten był podobny – 
wyniósł 41% (175 tys. t przeznaczonych na cele przemysłowe) z 424 tys. t złowionych przez 
pozostałe państwa basenu Morza Bałtyckiego. Fińskie statystyki rybackie dotyczące wyładun-
ków są zbliżone do statystyk greckich; w obu przypadkach można się domyślać stanu rzeczy, 
jednakże nikt nie pokazuje tego wprost albo nie pokazuje wcale. Nie jest tajemnicą, że śledź 
poławiany przez Finów ma niską wartość konsumpcyjną i trudno byłoby go sprzedać na cele 
inne niż przemysłowe, jednakże ukrywanie tego przed społecznością międzynarodową jest 
naganne. Według własnego szacunku autor tej pracy ocenia, że największy udział w poło-
wach przemysłowych na Bałtyku miały: Szwecja (80 tys. t), Finlandia (około 80 tys. t), Dania 
(około 50 tys. t), Niemcy (około 10–15 tys. t) i Polska (około 10 tys. t). W państwach 
mających dostęp do Morza Północnego dorsz jest najbardziej pożądaną bałtycką rybą 
konsumpcyjną, nieduże ilości śledzia bałtyckiego są przeznaczane na zaspokojenie potrzeb 
społeczności lokalnych, reszta jest przeznaczana na cele przemysłowe, gdyż większy śledź 
z Morza Północnego stanowi podstawowy surowiec w dużych przetwórniach ryb konsump-
cyjnych. Natomiast szprot bałtycki w całości był przeznaczany do przetwórstwa przemysło-
wego. 

Przemysł przetwórstwa ryb przeznaczonych na cele przemysłowe posiada określone moce 
produkcyjne, których pełne wykorzystanie zapewnia osiągnięcie korzystnych efektów 
ekonomicznych oraz stabilności na rynkach zbytu. W przypadku Danii w grę wchodzą 
olbrzymie ilości ryb wyładowywanych w portach zlokalizowanych na zachodnim wybrzeżu, 
a także w Skagen i w rejonie cieśniny Skagerrak. Wymaga to zapewnienia ciągłości dostaw 
surowca rybnego na poziomie około 700 tys. t rocznie. Eliminacja ryzyka z tym związanego ma 
swoją cenę, co pociąga za sobą wzrost cen ryb przeznaczanych na cele przemysłowe tab. 68. 

 
Tabela 68. Ceny ryb na rynku duńskim w zależności od miejsca pochodzenia i wykorzystania w latach 
2007–2015 (EUR/t) 

Rok 2015/2007 
Państwa – dostawcy 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2007–2015 
średnia (%) 

Razem 
Średnia cen wszystkich 
dostawców 472 439 342 433 543 694 543 451 456 486 96,69 
Dania 546 480 367 458 565 764 565 480 483 523 88,37 
Polska 149 114 117 126 218 215 284 222 223 185 149,54 
Norwegia 298 360 459 651 529 543 439 277 362 435 121,60 
Ryby konsumpcyjne 
Średnia cen wszystkich 
dostawców 1038 1103 944 1200 1473 1284 1149 1136 1207 1170 116,27 
Dania 1164 1259 1063 1313 1513 1307 1149 1169 1230 1241 105,70 
Polska 1412 1049 382 902 . 285 . 232 230 642 16,30 
Norwegia 476 542 542 805 1049 945 845 730 969 767 203,53 
Ryby niekonsumpcyjne 
Średnia cen wszystkich 
dostawców 173 135 123 204 232 270 279 205 233 206 134,61 
Dania 155 132 120 207 221 282 269 203 232 202 149,71 
Polska 140 110 116 126 218 215 284 222 223 184 159,14 
Norwegia 204 136 138 231 281 247 287 193 252 219 123,55 
Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 
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Dla polskich i litewskich rybaków najbliższym portem do wyładunku ryb w Danii jest 
położone na Bornholmie Nexø, gdzie dokonuje się 4% wyładunków ryb niekonsumpcyjnych 
Danii (Lassen 2011). Daje się zauważyć względna stabilność średnich cen wyładowywanych 
w Danii ryb konsumpcyjnych, chociaż analizując ceny ryb pochodzących z Norwegii i Polski 
można zauważyć dwie przeciwstawne tendencje. Ceny ryb norweskich w latach 2007–2015 
wzrosły się o ponad 100%, natomiast ceny ryb konsumpcyjnych pochodzących z Polski 
zmniejszyły się 6-krotnie. Można to wytłumaczyć zmianą struktury gatunkowej wyładunków 
w rezultacie pogorszenia jakości dorsza bałtyckiego (tzw. chudy dorsz); na jego miejsce na 
rynek duński mógł wejść dorsz pochodzący z łowisk norweskich. Natomiast polskie 
wyładunki zdominowały mało cenne gatunki ryb (np. śledź), na co wskazuje niska cena. W 
przypadku wyładunków ryb niekonsumpcyjnych zauważalny był dość stabilny wzrost cen, 
zachęcający rybaków do połowów. W przypadku Polski w latach 2007–2015 wzrost cen 
wyniósł 59%, w przypadku Danii – 50%. 
 
Tabela 69. Ceny ryb wyładowywanych w Danii i Polsce w zależności od przeznaczenia oraz źródła 
pochodzenia w 2014 roku (EUR/t) 

Dania Polska 
wykorzystanie ryb Państwo 

ogółem 
konsump-

cyjne 
niekonsump-

cyjne 
ogółem 

konsump-
cyjne 

niekonsump-
cyjne 

UE – 27 490,78 1184,17 208,44 460,41 460,67 111 
UE – 15 497,28 1184,19 207,86 1007,97 1007,97 . 
Dania 479,99 1168,82 203,41 981,38 981,38 . 
Niemcy 851,09 2018,54 221,27 933,04 933,04 . 
Estonia 785,3 785,3 . 807,54 807,54 . 
Francja 1617,86 1617,95 268,79 . . . 
Irlandia 211,74 . 211,74 . . . 
Łotwa 227,15 868,14 225,67 1056,64 1056,64 . 
Litwa 227,19 . 227,19 1042,57 1042,57 . 
Polska 222,20 231,60 222,20 433,02 433,27 111 
Finlandia . . . 1345,58 1345,58 . 
Szwecja 302,23 633,96 220,16 1105,05 1105,05 . 
Wielka Brytania 657,42 1041,76 242,12 . . . 
Norwegia 277,22 730,38 193,44 . . . 
Kraje trzecie 1427,01 1939,04 220,25 . . . 
Wyspy Owcze 1198,87 2166,22 220,25 . . . 
Grenlandia 1768,18 1768,18 . . . . 
Źródło: opracowano na podstawie Eurostat. Your key… (2016). 
 

Górną granicę poziomu cen określa próg opłacalności funkcjonowania zakładów przet-
wórczych, czyli dolna opłacalność połowów. Ceny te były bardzo korzystne dla rybaków 
z państw nowej UE. Polscy rybacy na Bornholmie uzyskiwali ceny dwukrotnie wyższe niż 
przy wyładunku tych samych ryb we własnym kraju. Stanowi to wytłumaczenie silnego par-
cia właścicieli kutrów pelagicznych na połowy o charakterze przemysłowym, co znajduje 
odzwierciedlenie w wysokim wykorzystaniu limitów połowowych śledzia i szprota. 
Tabela 70 przedstawia wykorzystanie kwot połowowych w latach 2012–2013. 

Ceny uzyskiwane przez rybaków za ryby niekonsumpcyjne w Danii były zbliżone do cen 
uzyskiwanych przez rybaków ze wszystkich państw wyładowujących ryby w duńskich 
portach; wynosiły one 210–220 EUR za tonę, co przedstawia tab. 69. 
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Tabela 70. Wykorzystanie TAC dla czterech podstawowych gatunków ryb na Bałtyku w latach 2012–
2015 (%) 

Gatunek Rok Niemcy Dania Estonia Finlandia Litwa Łotwa Polska Szwecja Średnia 
Dorsz 2012 63,0 78,0 54,0 90,0 53,0 59,0 68,0 61,0 65,75 
  2013 37,0 52,0 15,0 32,0 40,0 38,0 60,0 36,0 38,75 
  2014 45,0 55,0 10,0 24,0 24,0 31,0 55,0 30,0 34,25 
  2015 60,0 82,0 12,0 36,0 46,0 55,0 75,0 43,0 51,13 
Średnia 51,3 66,8 22,8 45,5 40,8 45,8 64,5 42,5 47,47 
Łosoś 2012 48,0 80,0 40,0 85,0 7,0 55,0 75,0 100,0 61,25 
  2013 86,0 93,0 45,0 73,0 7,0 18,0 104,0 92,0 64,75 
  2014 44,0 95,0 41,0 83,0 9,0 13,0 48,0 95,0 53,50 
  2015 99,0 78,0 46,0 87,0 8,0 22,0 62,0 100,0 62,75 
Średnia 69,3 86,5 43,0 82,0 7,8 27,0 72,3 96,8 60,56 
Śledź 2012 89,0 65,0 90,0 90,0 71,0 89,0 98,0 88,0 85,00 
  2013 92,0 101,0 89,0 96,0 68,0 87,0 79,0 88,0 87,50 
  2014 92,0 94,0 85,0 87,0 57,0 92,0 78,0 79,0 83,00 
  2015 98,0 46,0 87,0 74,0 85,0 98,0 87,0 70,0 80,63 
Średnia 92,8 76,5 87,8 86,8 70,3 91,5 85,5 81,3 84,03 
Szprot 2012 100,0 98,0 99,0 83,0 100,0 100,0 95,0 99,0 96,75 
  2013 100,0 91,0 100,0 97,0 100,0 100,0 106,0 100,0 99,25 
  2014 92,0 88,0 95,0 93,0 92,0 94,0 94,0 97,0 93,13 
  2015 98,0 95,0 89,0 100,0 96,0 97,0 97,0 100,0 96,50 
Średnia 97,5 93,0 95,8 93,3 97,0 97,8 98,0 99,0 96,41 
Źródło: opracowano na podstawie Scientific, Technical and Economic… (2015, 2016). 

 
Powinny zostać spełnione dwa warunki, żeby limity połowowe były wykorzystywane 

w wysokim stopniu – musi być ryba i jej połowy muszą się rybakom opłacać. Te warunki są 
najlepiej spełnione w przypadku pelagicznych połowów szprota, w przypadku którego 
wykonanie TAC było zbliżone do 100%. W przypadku śledzia realizacja TAC wahała się 
pomiędzy 81% i 88%, co też jest satysfakcjonującym wynikiem (tab. 70). Oznacza to, że 
połowy przemysłowe na Bałtyku były opłacalne. 

Istnieje jednakże druga strona medalu. Jeśli uwzględni się powiązania pokarmowe 
pomiędzy tymi czterema gatunkami, to może okazać się, że w dłuższym okresie połowy 
przemysłowe szprota i śledzia odbywały się kosztem potencjalnych zasobów dorsza i łososia. 
Musi być spełniony warunek maksymalnego zrównoważonego połowu wszystkich gatunków 
ryb. Należy pamiętać, że nie tylko śledź i szprot stanowią pokarm dorsza. Nadmierne połowy 
ryb nieobjętych limitami, np. dobijakowatych, także zagrażają zasobom dorsza. Rabunkowa 
eksploatacja tych gatunków może spowodować, że będące na pozornie bezpiecznym pozio-
mie TAC na na ryby przemysłowe nie zapewni wystarczającej ilości pożywienia dla dorsza 
i łososia, który jest w dużych ilościach konsumowany przez foki. Łosoś byłby podwójnie 
zagrożony – z powodu braku pożywienia i wzrostu ilości polujących na niego drapieżników. 
Poziom realizacji TAC w przypadku łososia był na poziomie 60%, a dorsza – na poziomie 
poniżej 50%, co wynikało z niewielkich zasobów tych gatunków. Oczywiście mogły wystę-
pować także inne przyczyny „chudego dorsza”. Od 2007 roku do 2012 roku masa dorsza 
zmniejszyła się o 30%. Mogło wpłynąć na to postępujące ocieplenie wód Bałtyku, zanie-
czyszczenie wód, zmiana ich składu chemicznego, zmniejszające się zasolenie wód, zmniej-
szenie zawartości tlenu w wodzie, choroby i pasożyty, migracje stad (szprot przesuwa się 
w górę Bałtyku za pokarmem, a dorsz wymaga głębi, które są immobilne). W przeszłości 
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odnotowywano zmniejszenie masy śledzia i szprota nawet o 40–60%, ale wynikało to z nad-
miernego zagęszczenia stada („Chudy dorsz” – fakty i mity… 2013). 

Stan zasobów szprota i śledzia zależy nie tylko od poziomu eksploatacji tych zasobów 
przez człowieka, ale też od ich interakcji z dorszem, a także od warunków hydrologicznych. 
Dotyczy to w szczególności temperatury wód w okresie tarła i rozwoju larwalnego. Z tech-
nicznego punktu widzenia pelagiczne połowy przemysłowe nie stanowią zagrożenia dla 
środowiska, nie niszczą dna i zapewniają zadowalającą selektywność. Jednakże nie można 
traktować Bałtyku jak typowego łowiska paszowego, do którego mają dostęp wszyscy. Bałtyk 
jest małym morzem, ze statusem „szczególnie wrażliwego obszaru morskiego” (Particulary 
Sensitive Sea Area), który jest nadawany przez Miedzynarodową Organizację Morską (IMO) 
akwenom o szczególnym znaczeniu ekologicznym, społecznym, kulturalnym i naukowym. 
Obszary te ze względu na szczególną wrażliwość łatwo mogą ulec degradacji (Brzeziński 
2017). 

Małe morze jest miejscem wielu konfliktów, do których należy problem współistnienia 
rybołówstwa przemysłowego z konsumpcyjnym. Pierwszym krokiem w kierunku złagodzenia 
istniejącego konfliktu powinno być ograniczenie wielkości statków rybackich poławiających 
na Bałtyku. Idea połowów przemysłowych jest słuszna, gdyż zapobiega marnotrawstwu 
cennego surowca rybnego, natomiast sposób jej realizacji powinien zapewniać osiągnięcie 
maksymalnego zrównoważonego połowu wszystkich gatunków poławianych na Bałtyku (nie 
tylko objętych TAC) oraz umożliwi ć wyrównanie szans godziwego życia wszystkim 
rybakom. Wymaga to większej współpracy polityków i naukowców z  rybakami. 

 
 
11.3. Konflikt związany z gatunkową ochroną ptaków i ssaków 

 
Koegzystencja rybaków i zwierząt żyjących w środowisku morskim jest możliwa i pożą-

dana pod warunkiem, że zostaną uwzględnione interesy obu stron, które mają ten sam cel – 
przetrwanie. Na Bałtyku istotnym zagrożeniem dla rybołówstwa, szczególnie przybrzeżnego, 
są ssaki (foki) i ptaki (kormorany). Konflikt interesów powoduje, że zarówno rybacy, jak 
i zwierzęta morskie potrzebują wsparcia z zewnątrz, decyzji politycznych podpartych analizą 
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz wymogów ochrony środowiska. W Bałtyku 
występuje także morświn zwyczajny (Phocoena phocoena), jednakże ze względu na 
niewielką ilość (447 osobników w 2014 roku) nie stanowi zagrożenia dla rybołówstwa. 

W wodach Bałtyku występują trzy gatunki fok: szara (szarytka bałtycka – Halichoerus 
grypus), obrączkowana (nerpa – Phoca hispida botnica) i pospolita (Phoca vitulina). Każdy 
ma inne preferencje pokarmowe, cechy fizyczne, zachowania oraz zasięg występowania. 
Czynniki te są zróżnicowane w ramach jednego gatunku, w zależności od wieku, miejsca 
występowania i pory roku. 

Foka obrączkowana jest najmniejszą z fok występujących na Bałtyku – jej masa ciała 
wynosi 35–110 kg (średnio 75 kg); występuje pojedynczo, głównie w północnej części  morza 
(Foka obrączkowana 2017). 70% populacji foki obrączkowanej zauważono w Zatoce Botnic-
kiej (Okasen i in. 2015). 
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Foka pospolita osiąga masę do 130 kg (samce) i 105 (samice); najczęściej jest spotykana 
w zachodniej części Bałtyku w małych grupach lub pojedynczo (Foka pospolita 2017b). 

Foka szara stwarza największe probemuy dla rybaków. Jej populacja jest największa, 
osobniki mają największą masę ciała wśród fok żyjących na Bałtyku, a także największe 
potrzeby pokarmowe. Dorosłe foki szare płci męskiej ważą do 300 kg, płci żeńskiej – do 
200 kg. Jest ona zwierzęciem stadnym, zamieszkującycm wody przybrzeżne północno-
-wschodniego Bałtyku. Dawniej jako jedyny rodzimy gatunek licznie zamieszkiwała polskie 
wybrzeże, obecnie występuje tam znacznie rzadziej niż w innych rejonach Bałtyku (Foka 
szara 2017c). Foka szara przywiązuje się do miejsca, choć sezonowo migruje. 

Wymogi energetyczne foki szarej szacuje sie na około 5530 kcal dziennie (Wilson 2017). 
Konsumuje od 4 do 7 kg ryb dziennie, głównie śledzia, dorsza, łososia, troci i siei (The 
conflict between grey... 2006), a także flądrę i węgorza, choć nie gardzi też innymi gatunkami, 
co wynika z lokalnej specyfiki gatunkowej i stanowi zarzewie konfliktów z rybakami przy-
brzeżnymi (Potential solutions to...2010). Dzienną liczbę niezbędnych dla foki szarej kalorii 
dostarczają 4 kg dobijaka lub 8 kg dorsza, co zwykle stanowi od 2,5% do 5% średniej wagi 
foki szarej. Na początku XXI wieku coraz częściej w żołądkach foki szarej, zamiast dorsza, 
znajdowano śledzia i szprota, co miało związek ze zmianami w stanie zasobów Bałtyku. 
W poszukiwaniu żywności foka szara potrafi płynąć nawet do 30 godzin, z prędkością 
4‒5 km/h, na odległość do 130 km, chociaż najczęściej odległość ta wynosi latem 20–40 km, 
a zimą – 5–10 km ze względu na gromadzenie sie śledzia i szprota przy brzegu (Wilson 
2017). 

Populacja fok na Bałtyku ma tendencję rosnącą dzieki ochronie wynikającej z Konwencji 
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz dzięki ochronie ich siedlisk (kon-
wencja berneńska), a także wynikającej z załącznika II Konwencji o ochronie wędrownych 
gatunków dzikich zwierząt (konwencja bońska). Na wodach Bałtyku podlegają też one ochro-
nie na mocy Dyrektywy Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r., Rosyjskiej czerwonej księgi 
(Iljashenko 2000, a także Red List of Baltic... (2017). Zalecenia HELCOM stanowią 
interpretację prawa unijnego w odniesieniu do Bałtyku (Zalecenia Komisji Helsińskiej nr 27–
28/2 przyjęte 8 lipca 2006 r. w związku z art. 20, § b Konwencji helsińskiej. Ochrona fok na 
obszarze Morza Bałtyckiego). 

Foka obrączkowana jako jedyna występuje w The IUCN Red List... (2017) jako gatunek 
wrażliwy (VU), czyli zagrożony, jednak księga ta ma jedynie charakter informacyjny, nie 
obligatoryjny. Państwa basenu Morza Bałtyckiego ww. ochronę interpretują w taki sposób, 
jaki im odpowiada, i na ile pozwala prawo unijne, co przedstawia tab. 71. Umożliwia to 
art. 14, Dyrektywy Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r. [...] „Jeśli w świetle nadzoru 
przewidzianego w art. 11 państwa członkowskie uznają to za konieczne, podejmują one 
środki w celu zapewnienia, aby pozyskanie ze stanu dzikiego okazów gatunków dzikiej fauny 
i flory, wymienionych w załączniku, a także ich eksploatacja, było zgodne z ich zachowaniem 
we właściwym stanie ochrony”. Ocena stanu ochrony jest w gestii państw członkowskich. 
Punkt ten dotyczy także polowań na zwierzęta (na fokę szarą i fokę pospolitą). Według 
wspomnianych wyżej zaleceń HELCOM z 2006 roku dopuszczalne jest wydawanie zezwoleń 
na zabijanie fok przy spełnieniu określonych warunków. 



 
 

 

Tabela 71. Ochrona prawna fok w państwach baseny Morza bałtyckiego (w 2013 roku) 

Państwo Foka obrączkowana (VU – wrażliwa) 
Foka pospolita (VU – wrażliwa i LC – najmniejszej 

troski) 
Foka szara (LC – najmniejszej troski) 

Dania brak ochrony 

pod ochroną od 1977 roku – odstrzał w ograniczonej 

ilości dozwolony w przypadku niszczenia sieci; 

zakaz 

od 1 czerwca do 31 lipca 

pod ochroną od 1977 roku; przeszkadzanie 

i zabijanie całkowicie zabronione 

Estonia 
gatunek chroniony na mocy ustawy o 

ochronie przyrody, polowanie jest zabronione 
brak ochrony 

gatunek chroniony na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, od 1.06.2013 r. uznana za zwierzę łowne, ale 

polowania mogą być tylko w ramach limitów zależnych 

od ilości 

Finlandia 

od 1988 r. nie wydaje się zezwoleń na 

polowanie, można zabijać tylko dla 

uniknięcia szkód kilka fok rocznie 

brak ochrony 

jest uznawana za zwierzynę łowną i polowanie wymaga 

licencji, na 7 obszarach ochronnych polowania są 

zabronione, połowy tylko przy użyciu metod 

niezagrażających fokom 

Litwa brak ochrony brak ochrony brak ochrony 

Łotwa 

   Niemcy wszelkie polowania na foki są zabronione wszelkie polowania na foki są zabronione wszelkie polowania na foki są zabronione 

Polska 

gatunek pod ścisłą ochroną; niepokojenie 

i łowienie oraz zabijanie jest zabronione; 

gatunek wymaga ochrony czynnej 

gatunek pod ścisłą ochroną, niepokojenie 

i łowienie oraz zabijanie jest zabronione 

gatunek pod ścisłą ochroną, niepokojenie 

i łowienie oraz zabijanie jest zabronione 

Szwecja 

ochrona gatunkowa; nie można przeszkadzać 

i niszczyć jej środowiska, zabijać można, jeśli  

pozwalają na to odpowiednie przepisy 

zabijanie zabronione, chyba  że pozwalają na to  

odpowiednie przepisy 

polowanie jest dozwolone, ale z ograniczeniami 

i na warunkach określonych w odpowiednich  

przepisach 

Rosja 
od roku 1970 zabijanie w części rosyjskiej 

jest całkowicie zabronione 

od roku 1970 zabijanie w części rosyjskiej jest 

całkowicie zabronione 

od roku 1970 zabijanie w części rosyjskiej jest 

całkowicie zabronione 

Źródło: opracowano na podstawie HELCOM seal Database (2017). 
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Foka obrączkowana według Czerwonej listy HELCOM uznawana jest za gatunek wrażliwy 

(VU). Subpopulacja foki pospolitej w rejonie Kalmaru jest uznawana za gatunek wrażliwy 

(VU), a subpopulacja w rejonie południowego Bałtyku – za gatunek najmniejszej troski (LC – 

least concerned) – HELCOM. Red List...(2013b). 

Foka szara jest uznawana w Czerwonej liście HELCOM za gatunek najmniejszej troski 

(LC) na całym Bałtyku. Foka obrączkowana w Estonii jest uznawana za zagrożoną (E – 

endangered), w Finlandii – za bliską zagrożeniu (NT – near threatened), podobnie jak 

w Szwecji. Foka pospolita w Danii jest uważana za gatunek najmniejszej troski (LC), 

w Niemczech – za bliską zagrożeniu (NT), w Szwecji – za gatunek wrażliwy (VU). Pozostałe 

państwa nie przyznały foce pospolitej żadnego statusu. Foka szara w Danii jest uznawana za 

gatunek wrażliwy (VU), w Polsce, w Niemczech i na Litwie – za gatunek zagrożony (EN), 

w Szwecji, Estonii, Finlandii – za gatunek najmniejszej troski (LC). Według klasyfikacji 

IUCN gatunkom zagrożonym (EN) przypisuje się wysokie ryzyko wyginięcia w najbliższej 

przyszłości; gatunki wrażliwe (VU – gatunki, które mogą wymrzeć niedługo, ale później niż 

zagrożone) należą do grupy zagrożonych wyginięciem. Zróżnicowana ochrona poszczegól-

nych gatunków fok w państwach basenu Morza Bałtyckiego na swoje uzasadnienie, wynika-

jące z regionalnych specyfik i problemów związanych z ich występowaniem. 

Geneza konfliktu między rybakami i fokami na Bałtyku sięga dawnych lat. Pierwsze 

zapisy na ten temat pochodzą z roku 1660. Przez następne 200 lat sporadycznie pojawiały się 

notatki na ten temat. Konflikt pomiędzy rybakami i fokami został wkalkulowany w ryzyko 

bycia rybakiem. Zwłaszcza że dostrzeżono foki jako źródło mięsa, tłuszczu i skór. 

W roku 1890 w Szwecji zaczęto ewidencjonować straty, spowodowane przez foki, jakie 

były ponoszone przez rybołówstwo. Przełom wieków był okresem, kiedy populacja foki 

szarej w Bałtyku osiągnęła swoje maksimum (100 000 osobników), na co miał wpływ spadek 

polowań na foki odnotowywany przez kilka dekad. Populację foki obrączkowanej oceniano 

na 190 000–200 000 osobników (Management Plan for the Finnish… 2007). Populacja foki 

pospolitej wynosiła 17 000 sztuk (Amber 2013). W tym czasie na Bałtyku całkowita popula-

cja fok przekraczała 300 000 osobników. Trzeba zaznaczyć, że poziom eksploatacji zasobów 

rybnych przez człowieka był dużo niższy, więc aktywność fok była mniej odczuwalna niż 

obecnie, a jednak była zauważalna przez rybaków. 

Najbardziej odczuwany był wpływ fok na rybołówstwo śledzia, łososia i siei, szczególnie 

przy połowach sieciami skrzelowymi. Podobnie było z pułapkami na łososie i sieciami 

skrzelowymi wykorzystywanymi w połowach dorsza. Dlatego wznowiono polowania na foki 

i wprowadzono system nagród za każdą zabitą fokę. Rybacy byli usatysfakcjonowani. Stan 

ten trwał do połowy XX wieku. W 1967 roku w rezultacie dramatycznego spadku populacji 

w Szwecji zaprzestano polowań na foki (Seals Behavior Around… 2007). Dodatkowo na 

zmniejszenie populacji fok miało wpływ zanieczyszczenie Bałtyku pestycydami (m.in. DDT 

i PCB), które występując w dużych ilościach w organizmach samic foki szarej i foki obrącz-

kowanej, wpływały na zakłócenia rozrodu. Zmniejszanie populacji fok trwało do lat 80. 

XX w., kiedy na Bałtyku zarejestrowano tylko 3000 fok szarych (The conflict between grey… 

2006). 

Populację fok obrączkowanych na przełomie lat 70. i 80. ub.w. oceniano na 5000 

osobników (Management Plan for the Finnish… 2007). Z tego powodu w Szwecji w 1975 
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roku wprowadzono prawną ochronę fok.W Finlandii ochrona prawna fok trwała do 1997 roku 

(Management Plan for the Finnish… 2007). Około 1990 r. ponownie pojawiły się konflikty 

pomiędzy fokami i rybakami przybrzeżnymi, co było odbierane jako powtórka sytuacji sprzed 

100 lat. W XXI wieku tempo przyrostu populacji foki szarej ocenia się na 8% rocznie (Mac 

Kenzie 2011). Inne źródła podają, że tempo przyrostu foki szarej wynosi 10% rocznie (Amber 

2013). 

Obecnie (2014 r.) populację foki pospolitej na Bałtyku ocenia się na około 6000 

osobników (w 2012 roku 12 000 osobników), foki obrączkowanej – na około 8000 osobni-

ków, a foki szarej na 33 000 osobników (HELCOM. Seal Database… 2017). Łącznie na 

Bałtyku w 2014 roku występowało około 50 000 fok. Wielkości te ustalono na podstawie 

liczenia fok. W 2014 roku fok szarych w Polsce wg Helcomu było 271, w tym samym roku 

(10.11.2014 r.) na Foczej Łasze u ujścia Wisły odnotowano jednorazowo około 160 fok 

(Raporty o obserwacji fok… 2017). Rozmieszczenie foki szarej na Bałtyku w latach 2004–

2014 przedstawiają ryc. 27 i tab. 72, według których populacja foki szarej w Polsce wynosi 

tylko 27 osobników, co nie jest zgodne z obserwacjami rybaków. Wyniki liczenia mogą być 

zatem interpretowane niejednoznacznie, szczególnie jeśli się uwzględni podejście Helcomu 

do problemu fok na Bałtyku. Zauważalna jest stosunkowo niewielka, ale wzrastająca ilość fok 

na wodach polskich. 

 

 
Ryc. 27. Rozmieszczenie foki szarej na Bałtyku w 2014 roku 
Źródło: opracowano na podstawie HELCOM seal Database (2017) i Baltic Marine Forecast (2017). 



 

 
 

 

Tabela 72. Rozmieszczenie foki szarej na Bałtyku w latach 2003–2014 

Rok 

Państwo 

Finlandia/ 

Szwecja 

Finlandia/ 

Szwecja 
Szwecja Finlandia 

Estonia, 

Finlandia, Rosja 
Estonia Dania/Szwecja Polska Dania 

Obszar 

Zatoka 

Botnicka 

Morze 

Botnickie 

środkowa 

Szwecja 

okolice Morza 

Alandzkiego 
Zatoka Fińska 

zachodnia 

Estonia 

południowa 

Szwecja 
polski Bałtyk 

Kattegat 

i Bełty 

Jednostka zarządzania 

Bałtyk Bałtyk Bałtyk Bałtyk Bałtyk Bałtyk Bałtyk Bałtyk 
Morze 

Północne 

2003 710 855 3980 6880 490 2700 335 . . 

2004 1330 870 3900 7735 870 2690 245 . . 

2005 1265 606 4462 8040 880 2660 348 . . 

2006 789 1159 5350 9870 756 2340 435 . . 

2007 1049 1834 6349 8516 803 2890 550 . . 

2008 1340 2483 4721 8308 965 3874 637 . . 

2009 1154 1460 5804 6701 1040 3441 795 . . 

2010 642 1288 7508 8361 615 3476 1249 . . 

2011 1667 1494 8494 5994 1417 3541 1334 . . 

2012 1042 2647 10224 8285 888 3365 1804 . 3 

2013 659 2014 10626 9248 642 4284 2023 . 25 

2014 1911 2464 9573 9493 1121 4932 2460 27 38 

Źródło: opracowano na podstawie HELCOM seal Database (2017). 
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Dwa czynniki miały istotny wpływ na wzrost populacji fok w Bałtyku w drugiej połowie 

XX wieku: 

– zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, 

– zaprzestanie polowań. 

W konsekwencji dał się zauważyć narastający negatywny wpływ wzrostu populacji fok na 

rybołówstwo bałtyckie poprzez: 

– konkurencję z rybakami w połowach (niszczenie ryb w sieciach i utrata możliwości 

połowu); 

– wyjadanie smoltów łososia i troci; 

– odstraszanie ryb w miejscach ich tradycyjnego występowania; 

– niszczenie narzędzi połowu (nakłady pracy na naprawę, koszty materiału); 

– rozprzestrzenianie pasożytów. 

W organizmach fok bałtyckich występują trzy rodzaje nicieni. Dwa z nich (Pseudoterra-

nova decipiens i Contracaeum osculatum) są szczególnie niebezpieczne, gdyż są przenoszone 

na ryby; występując w tkance mięśniowej ryb, odstraszają wyglądem, a w przypadku ich 

konsumpcji w postaci surowej lub marynowanej zagrażają zdrowiu konsumentów (Konigson 

2007). 

Wpływ fok na straty rybaków zależy od rodzaju stosowanych narzędzi połowu, rejonów 

połowu oraz form aktywności połowowej. W rybołówstwie morskim, którego udział w wiel-

kości połowów na Bałtyku wynosi 90%, straty są stosunkowo nieduże. Natomiast w rybo-

łówstwie przybrzeżnym straty są znaczne. Ponieważ naturalnym środowiskiem fok jest strefa 

przybrzeżna, szczególnie ujścia rzek (estuaria), straty, jakie ponoszą rybacy, dotyczą najcen-

niejszych gatunków ryb: łososia, troci oraz siei. Jeśli przyjmie się, że straty ogółem na całym 

Bałtyku stanowią 1% wielkości połowów (konsumpcja ryb przez foki stanowi około 8% 

połowów bałtyckich), to wydaje się, że jest to niewiele. Jednak jeżeli uwzględni się to, że udział 

rybołówstwa przybrzeżnego wynosi 10% (57 tys. t przypada na rybołówstwo przybrzeżne, 

a 513 tys. t – na rybołówstwo morskie) w wielkości wyładunków i 24% (52 mln EUR – 

rybołówstwo przybrzeżne i 166 mln EUR – rybołówstwo morskie) w wartości wyładunków, 

to okaże się, że ciężar utrzymania fok na Bałtyku spoczywa na rybakach przybrzeżnych i ma 

duży wpływ na ich sytuację ekonomiczną. 

Analiza żołądków fok złowionych w środkowym i północnym Bałtyku wykazała, że 

konsumpcja flądry, węgorza i siei przez foki była większa niż wynosiły połowy komercyjne. 

Natomiast w odniesieniu do dorsza i łososia foki zjadają tyle samo ryb, ile wynoszą połowy 

komercyjne (Potential solutions to the seals… 2010). Foki niszczą ryby już złowione, niszczą 

narzędzia połowu i tym samym umożliwiają ucieczkę wcześniej złowionych ryb. Przepro-

wadzone w 2009 roku studium oddziaływania foki szarej na połowy wykazało, że 14% 

złowionych ryb było uszkodzonych, a 42% uciekło z sieci (Amber 2013). Wypływa z tego 

wniosek, że bezpośrednie straty mogły wynosić około 50% masy złowionych ryb. Na 

skandynawskim wybrzeżu Bałtyku w 2006 roku straty w narzędziach połowowych i poło-

wach przy użyciu sieci skrzelowych stawnych szacowano na 50% wyładowywanych ryb, 

a przy połowach dorsza sieciami skrzelowymi – na 67% wyładowywanych ryb. Straty przy 

połowach łososia z użyciem narzędzi pułapkowych i worków szacowano (według różnych 

źródeł) na 3%, 29%, a także na 61% (Seals and fish stocks… 2017). 
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Straty spowodowane przez foki nasilają się sezonowo w okresie tarła, kiedy foki traktują 

ujścia rzek jak bary szybkiej obsługi, będąc bezlitosnymi zabójcami. W okresach pomiędzy 

tarłem jednym a drugim chętnie żywią się smoltami łososia i troci pochodzącymi z akcji 

zarybieniowych, co jest szczególnie zauważalne w ujściu Wisły. W 2005 roku bezpośrednie 

straty szwedzkich rybaków, związane z utraconymi z tego powodu połowami, szacowano na 

7 mln USD, tj. na 15–20% wartości rocznych połowów rybołówstwa przybrzeżnego. Dodat-

kowo były poniesione koszty zniszczonych narzędzi połowu, utraconych możliwości połowu 

oraz związane z przyłowem fok. W 2001 roku przyłów fok w szwedzkim rybołówstwie 

wyniósł 462 osobniki (The conflict between grey… 2006). 

Istnieje kilka możliwości rozwiązania ww. konfliktów. Dla rybaków korzystne mogą być 

(Potential solutions to the seals… 2010): 

– kompensaty finansowe, 

– odstrzał fok (odstrzał profilaktyczny oraz ubój), 

– zniechęcanie ich do konkretnego pokarmu. 

Rosnąca populacja powoduje, że coraz częstsze stają się przypadki śmierci fok w sieciach 

rybackich. Rybołówstwo oddziałuje na foki, zmniejszając ilość dostępnego dla nich pożywie-

nia i przez przyłów fok, często kończący się śmiercią, np. w przypadku rzadko wybieranych 

sieci stawnych. Dla zmniejszenia śmiertelności fok oraz zmniejszenia liczby konfliktów 

z rybakami stosuje się różne środki techniczne, takie jak: 

– używanie bezpiecznych narzędzi i metod połowu; 

– odstraszanie (metody wizualne, akustyczne, zapachowe i elektryczne); 

– chwytanie i przemieszczanie fok; 

– zniechęcanie ich do konkretnego pokarmu, 

– ukrywanie boi przy sieciach (mało skuteczne przy sieciach skrzelowych). 

Zwierzęta oddziałujące na rybołówstwo państw basenu Morza Bałtyckiego to nie tylko 

ssaki. Rybacy przybrzeżni, śródlądowi oraz hodowcy ryb narzekają na szkody wyrządzane 

przez ptaki wodne, w szczególności przez kormorany (Phalacrocorax carbo). Kormoran 

czarny (zwyczajny) jest dużym ptakiem, o długości ciała 80–100 cm, rozpiętości skrzydeł 

130–160 cm i wadze 1,6–3,6 kg (Sterry 2002). Dorosły osobnik zjada 400–700 g ryb dziennie 

(Kormoran czarny zagraża… 2017). Można przyjąć, że przeciętnie zjada pół kilograma ryb. 

Żyje na obszarach nizinnych, w pobliżu jezior i na obszarach nadmorskich, w szczególności 

w pobliżu ujść rzek. Ponad połowa europejskiej populacji kormorana czarnego żyje w wiel-

kich koloniach liczących ponad 1000 gniazd z samcem i samicą. Jednak większość kolonii 

liczy poniżej 100 gniazd (Breeding Numbers of Great… 2014). Lata 2012 i 2013 były 

rekordowe dla rozrodu kormorana czarnego. W rejonie Bałtyku zarejestrowano 167,7 tys. 

gniazd. Największa liczbę par odnotowano w Szwecji (40 598), Danii (27 237), Polsce 

(26 600), Niemczech (22 550). W Szwecji większość gniazd znajduje się na południowym 

wybrzeżu. W Danii większość kolonii znajduje się w pasie 6 km od brzegu, w szczególności 

na wschodnim wybrzeżu i w okolicach cieśniny Kattegat. W Polsce w 2012 roku znajdowały 

się 54 kolonie kormorana, w tym największa w Kątach Rybackich, licząca 6450 gniazd (24% 

polskiej populacji kormorana czarnego). Jedna trzecia populacji zamieszkiwała województwo 

zachodniopomorskie (Zalew Szczeciński, ujście Odry i Zatokę Pomorską), niewiele mniejsza 
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część – województwo pomorskie. Mniej niż 6000 gniazd znajdowało się w województwie 

warmińsko-mazurskim. 

Sytuacja kormorana w basenie Bałtyku była i nadal jest podobna do sytuacji fok. W XIX 

wieku był on zwalczany – aż do 1920 roku, w którym jego liczebność była najmniejsza 

w historii. Udało mu się przetrwać dzięki ponownemu zasiedleniu Danii w 1938 roku i Szwe-

cji w 1948 roku. W niektórych państwach przetrwało zaledwie po kilka par. Późniejsze 

zanieczyszczenie środowiska DDT i PCB spowodowało, że roku 1960 już tylko w Polsce 

i w Niemczech zamieszkiwało 3 tys. par, czyli większość kormoranów rejestrowanych 

w basenie Morza Bałtyckiego. W roku 1970 populacja zaczęła się zwiększać. W roku 1980 

w rejonie Bałtyku znajdowało się już 4900 gniazd kormoranów (w Danii – 2000, w Polsce – 

1400, w Szwecji i Niemczech – po ponad 700) (Population Development of Baltic… 2017). 

W roku 1990 nastąpiło przesuwanie się populacji kormorana czarnego na wschód. W ciągu 25 

lat populacja kormorana czarnego wzrosła ponad 30-krotnie. Od 2006 roku jego populacja 

utrzymuje się na poziomie około 160 tys. gniazd. Wypływa stąd wniosek, że dawniej 

podejmowano działania na rzecz redukcji ilości gniazd kormorana, a obecnie celem jest 

niezwiększanie ich liczby. Interwencja w populację kormorana, podejmowana przez jedno 

państwo, nie jest skuteczna, gdyż jak każde zwierzę w przypadku zagrożenia wybiera on 

migrację w rejony spokojniejsze. 

Najczęściej stosowane formy interwencji człowieka w populację kormorana to odstrzał, 

smarowanie jaj olejem w celu zapobieżenia wylęgowi, niszczenie gniazd oraz odstraszanie 

(Management of cormorant/fishery… 2017). Zróżnicowane podejście do problemu ochrony 

kormoranów w wybranych państwach europejskich przedstawia tab. 73. 

 

Tabela 73. Podejście do eliminacji kormoranów, plany zarządzania i kompensaty 

Państwo Gniazda (pary) Strzelanie 
Liczba odstrzelonych 

rocznie 

Czy jest  plan 

zarządzania 
Kompensaty 

Belgia 2000 nie . nie tak 

Czechy 300 tak . nie . 

Dania 33 500 (2008 r.) tak 4000–5000 tak . 

Estonia 13 569 (2009 r.) tak 500–1000 tak . 

Finlandia 12 626 (2009 r.) tak . nie tak 

Holandia 23 139 (2009 r.) nie . nie nie 

Francja 6000 (99 110 zimuje) tak 33 000 tak . 

Łotwa 4100 (2009 r.) tak . nie nie 

Niemcy 25 000 niejasne 2500–8700 – Bawaria tak tak 

Polska 25 830 (2006 r.) . . nie . 

Rumunia 25 000 tak . nie tak 

Słowacja 300 tak . tak tak 

Szwecja 42 000 tak 

7000 i 10 000 jaj znisz-

czonych tak . 

Szwajcaria 5000–6000 tak 1000 tak nie 

Źródło: Cowx (2013). 

 

Spośród analizowanych 30 państw europejskich w 17 państwach dozwolone jest strzelanie 

do kormoranów, w 10 funkcjonują plany zarządzania, w 8 wypłacane są rekompensaty za 
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szkody przez nie wyrządzone. Ponad połowa kormoranów w Europie jest zabijana we Francji 

w trakcie przelotu. Skuteczność odstraszania jest problematyczna, utrudnia życia kormora-

nom, a nie zmniejsza strat człowieka. Z wyjątkiem Polski we wszystkich państwach basenu 

Morza Bałtyckiego jest dozwolony odstrzał kormorana czarnego. Płoszone ptaki przenoszą 

się po prostu w inne miejsce w celu zdobycia pożywienia. Problem więc nie znika, tylko 

zmienia lokalizację. 

W Polsce działania na rzecz zmniejszenia populacji kormorana były prowadzone w trzech 

miejscach: w Kątach Rybackich, przy stawach rybnych w pobliżu Raszyna smarowano 

olejem jaja, w dolinie Baryczy usuwano gniazda i jaja. Działania te miały na celu zmniej-

szenie oddziaływania kormorana czarnego na sytuację ekonomiczną rybaków i hodowców 

ryb. Kormoran w basenie Morza Bałtyckiego zjada rocznie około 61 tys. t ryb z jezior, rzek, 

ze stawów i z morza. Znaczna część tych ryb mogłaby być złowiona przez rybaków 

przybrzeżnych w wodach, w których dominują nie śledź czy szprot, a gatunki znacznie 

cenniejsze. Szczególnie w ujściach rzek do morza, gdzie ofiarą kormorana bywają ryby 

pochodzące z zarybień: smolty łososia i troci, a także węgorz. W rzekach i jeziorach żywi się 

on głównie chwastem rybnym – małe ryby są łatwiejsze do pozyskania i trudniejsze do 

przechwycenia przez konkurencję, choć polscy naukowcy i rybacy twierdzą, że znaczną część 

pożywienia kormoranów stanowią młodociane osobniki ryb drapieżnych, takich jak okoń 

(bywa, że nawet 30%), sandacz i szczupak (Zastrzeżenia do projektu strategii… 2017). 

Zauważalne są także inne szkody wyrządzane przez kormorany. Skażenie środowiska odcho-

dami kormorana czarnego jest drugim, po ściekach komunalnych, źródłem zanieczyszczenia 

jeziora Śniardwy (Kormoran czarny zagraża… 2017). 

W całym basenie Morza Bałtyckiego szkody wyrządzane przez kormorany nie stanowią 

wielkiego problemu, jednak w lokalnnie bywają bardzo odczuwalne, w związku z czym 

rybacy i hodowcy ryb powinni otrzymywać rekompensaty finansowe. I taki też, lokalny, 

charakter powinny mieć działania na rzecz ograniczenia szkód, chociaż powinny być one 

zharmonizowane na szczeblu wyższym w sferze prawnej. Kormoran w UE jest chroniony na 

mocy Dyrektywy Ptasiej (2009/147/EEC), której artykuł 9(1) deroguje na poszczególne 

państwa uprawnienia ochronne, które w basenie Morza Bałtyckiego powinny być zgodne 

z zaleceniami HELCOM (Population Development of Baltic… 2017). W 1997 roku kormoran 

czarny został wykreślony z załącznika 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r., wyszczególniającego gatunki dzikich ptaków w 

miejscach ich występowania (in situ) oraz ptaków wędrownych. Ochrona kormorana czarnego 

jest często sprzeczna z ochroną innych zagrożonych gatunków z The IUCN Red List... (2017), 

takich jak węgorz, albo mających duże znaczenie gospodarcze, talich jak smolty łososia i 

troci. Europejskie federacje wędkarskie apelują do instytucji unijnych o przyjęcie planu 

zarządzania kormoranami zakładającego ingerencję w fazie reprodukcji w gniazdach jako 

najskuteczniejszy środek ograniczenia populacji, a jednocześnie wielkości szkód 

wyrządzanych przez kormorana czarnego (Resolution for managing… 2017). 

Zwierzęta wybierają rejony i żywność, które im odpowiadają, jednak nie zawsze jest to na 

rękę rybakom, szczególnie przybrzeżnym, którzy są chyba jedynymi interesariuszami pono-

szącymi straty w działalności gospodarczej, spowodowane aktywnością fok i kormoranów. 

Gatunki najmniejszej troski (LC), takie jak kormoran czarny, są pospolite i szeroko rozprzes-

trzenione. W przypadku  gatunków  najmniejszej troski (LC) zmniejszenie populacji nie po- 



 

 

 

 

 
 

 

Tabela 74. Morskie obszary chronione na Bałtyku i Natura 2000 w 2013 roku 

Państwo 

Bałtyk  Morskie obszary chronione Morska część morskich obszarów chronionych Natura 

2000 

na 

Bałtyku 

morze 

terytorialne 

wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

ogółem 
morska część 

MOCh 
lądowa część 

MOCh 

powierzchnia 

MOCh 

morze 

terytorialne 

wyłączna strefa 

ekonomiczna 
razem 

km² km² km² km² % km² % km² km² % km² % km² % km² 

Dania 32 280 13 098 45 378 10 411 93,1 770 6,9 11 181 9328 28,9 1083 8,3 10 411 22,9 19 052 

Estonia 24 728 11 593 36 320 6050 84,1 1142 15,9 7192 5969 24,1 81 0,7 6050 16,7 6754 

Finlandia 51 809 28 962 80 711 5324 91,8 474 8,2 5798 5324 10,3 0 0,0 5324 6,6 7140 

Niemcy 10 806 4529 15 335 5526 94,6 314 5,4 5840 3056 28,3 2470 54,5 5526 36,0 25 601 

Łotwa 12 625 16 126 28 751 4364 100,0 0 0,0 4364 4198 33,3 166 1,0 4364 15,2 4387 

Litwa 2274 4328 6512 1005 72,1 388 27,9 1393 1005 44,2 0 0,0 1005 15,4 994 

Polska 10 076 19 494 29 570 7361 91,4 691 8,6 8052 5711 56,7 1650 8,5 7361 24,9 7236 

Rosja 16 533 7369 23 902 977 68,1 458 31,9 1435 977 5,9 0 0,0 977 4,1 . 

Szwecja 76 055 71 352 147 407 7375 87,9 1012 12,1 8387 4626 6,1 2749 3,9 7375 5,0 9329 

Ogółem 237 186 176 761 413 946 48 392 90,2 5250 9,8 53 642 40 200 16,9 8200 4,6 48 392 11,7 80 493 

Źródło: opracowano na podstawie HELCOM Protect (2013a) i Natura 2000 w środowisku... (2015). 
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winno mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie ekosystemów, a wręcz przeciwnie – 

może sprzyjać rybołówstwu. Na obszarach, na których gatunki te występują w dużej ilości, są 

uciążliwe dla rybołówstwa, a tam gdzie ich liczba jest relatywnie niewielka, stanowią atrakcję 

turystyczną i dowód na oczyszczanie wód Bałtyku. 

Paradoksem jest to, że foka pospolita, której populacja na Bałtyku jest najmniejsza, objęta 

jest także najmniejszą ochroną, co wynika z tab. 71. Wskazuje to na relatywizm w podejściu 

do ochrony gatunków. W małych państwach bałtyckich, takich jak Litwa i Łotwa, mających 

stosunkowo krótką linię brzegową, straty powodowane przez niewielką ilość fok spowodo-

wały, że żaden z trzech występujących na Bałtyku ich gatunków nie podlega ochronie 

prawnej. W okolicach Zatoki Ryskiej notuje się około 5000 fok szarych, co dla niewielkiej, 

uzyskującej duże przychody z rybołówstwa, Estonii może stanowić problem. W Danii, 

Szwecji i Finlandii funkcjonują plany zarządzania populacją fok bałtyckich, w których są 

zawarte metody rozwiązywania konfliktów na linii rybacy–foki. Są one zharmonizowane 

z działaniami utworzonej w 2006 roku grupy ekspertów HELCOM SEAL. Zmniejszająca się 

degradacja środowiska Bałtyku wpływa na znaczny wzrost populacji ssaków i ptaków 

wodnych; problem ten powinien znaleźć rozwiązanie uwzględniające interes obu stron 

konfliktu. W obecnej sytuacji ochroną objęte są zwierzęta, natomiast pozbawieni jej są rybacy 

i hodowcy ryb. 

 

 

11.4. Morskie obszary chronione – źródło potencjalnych konfliktów 

 

Na stan środowiska Bałtyku, w tym także jego żywych zasobów, mają wpływ czynniki 

antropogeniczne i nieantropogeniczne, takie jak wlewy wód z Morza Północnego, sztormy 

itp. Z czynników antropogenicznych najważniejsze są: eutrofizacja, toksykacja, ocieplenie 

klimatu, a także intensywność eksploatacji zasobów (ożywionych i nieożywionych). 

Zagrożenia w eksploatacji zasobów ożywionych są związane z degradacją środowiska; 

mogą mieć charakter: 

– egzogeniczny, gdy ich źródła znajdują się poza rybołówstwem i wynikają np. z zanie-

czyszczenia środowiska wodnego, ze zmniejszenia bioróżnorodności, ze zmianami klima-

tu. Mogą być też spowodowane rozwojem turystyki, transportu morskiego, przemysłu, 

rolnictwa i innych form działalności gospodarczej człowieka; 

– endogeniczny, gdy związane są z czynnikami występującymi w sektorze rybołówstwa 

(przełowienie, stosowanie niewłaściwych metod połowu, konkurencja ze zwierzętami). 

Degradacja środowiska jest pogorszeniem jakości (często też i ilości) elementów przyrod-

niczych poprzez ich zmianę na drodze eliminacji lub dodawania nowych elementów prowa-

dzących do uszkodzenia struktur systemów przyrodniczych. Jej efektem końcowym jest 

obniżenie aktywności biologicznej, zmniejszenie bioróżnorodności i zakłócenie homeostazy. 

Najczęściej przyczynami degradacji środowiska przyrodniczego są silne przekształcenia 

i drastyczne naruszenie elementów biocenozy w wyniku działalności człowieka – zarówno 

w skali lokalnej, jak i globalnej (Brocki 2012). 
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Jednym z narzędzi zmniejszenia i eliminacji skutków degradacji środowiska oraz ochrony 

fauny i flory jest tworzenie obszarów chronionych. Według IUCN obszary chronione to „[...] 

jasno zdefiniowana przestrzeń geograficzna, rozpoznana i zarządzana przy pomocy środków 

prawnych i innych skutecznych, w celu osiągnięcia długoterminowej ochrony przyrody wraz 

z powiązanymi z nią usługami ekosystemowymi i wartościami kulturowymi” (Protected 

areas. About 2017, s. 1). Główna przesłanka tworzenia obszaru chronionego powinna być 

spełniona na co najmniej 75% powierzchni tego obszaru (Day 2012). Na potrzeby efektyw-

nego zarządzania tymi obszarami wyodrębniono sześć kategorii ochrony. To podejście zosta-

ło uznane za właściwe przy tworzeniu przez HELCOM koncepcji morskich obszarów 

chronionych. Podobny punkt widzenia reprezentuje Unia Europejska przy tworzeniu sieci 

obszarów chronionych Natura 2000. 

Istota obszarów chronionych zawiera się w kombinacji trzech czynników: 

– czasu (ograniczenia okresowe lub stałe), 

– przestrzeni (ograniczenia na części obszaru chronionego lub na całym obszarze), 

– restrykcji (zakazy i nakazy – administracyjne narzędzia zarządzania). 

Na Bałtyku występują dwa rodzaje obszarów chronionych: 

– morskie obszary chronione HELCOM, 

– Natura 2000. 

Morskie obszary chronione HELCOM zaczęły powstawać w 1994 roku, na mocy artykułu 

15 konwencji helsińskiej, w celu ochrony środowiska w rejonach przybrzeżnych i morskich. 

Obecnie sygnatariuszami tej konwencji są Unia Europejska i Rosja. W 2013 roku istniały 174 

morskie obszary chronione (MOCh), o powierzchni 53 642 km², z czego 48 392 km² (90%) to 

obszary wodne, co przedstawia tab. 74. W 2013 roku stanowiły one 12% powierzchni Bałty-

ku, przekraczając w 2010 roku poziom 10% powierzchni ochrony, wynikający z konwencji 

o bioróżnorodności. Zwykle obejmują wody przybrzeżne; tylko na powierzchni 8 200 km² 

dotyczą wód otwartego morza. Największą powierzchnię morskie obszary chronione zajmują 

w Danii – 10 411 km², co stanowi 23% wód Bałtyku znajdujących się pod jurysdykcją tego 

państwa (morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna). W Danii też znajdują się 

obszary Natura 2000 o powierzchni 19 052 km². Druga pod względem wielkości morskich 

obszarów chronionych jest Polska (7361 km²; 25%), trzecia – mała Estonia (6050 km²; 17%), 

czwarte są Niemcy, które posiadają 5526 km² morskich obszarów chronionych (36%), ale też 

największą powierzchnię obszarów Natura 2000 – 25 601 km². Największy udział MOCh 

w powierzchni wyłącznej strefy ekonomicznej mają Niemcy (55%) oraz Polska i Dania – po 

8%. Największy udział MOCh w powierzchni morza terytorialnego ma Polska; obszary 

chronione rozciągają się wzdłuż linii całego wybrzeża, zajmując 57% powierzchni morza 

terytorialnego, które stanowi obszar intensywnej eksploatacji przez rybołówstwo przybrzeżne. 

Na Litwie MOCh zajmują 44% powierzchni morza terytorialnego. 

Morskie obszary chronione nie mają jednolitego statusu prawnego. Ochrona opiera się na 

prawodawstwie międzynarodowym i prawodawstwie poszczególnych państw, które mogą 

skorzystać z sześciu form ochrony przedstawionych przez IUCN. Poza tym w państwach 

należących do UE obowiązują dyrektywa środowiskowa i dyrektywa ptasia. Wszystkie 

państwa, w tym także Rosja, są zobowiązane do przestrzegania konwencji ramsarskiej z 1971 
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roku (o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego). Państwa są zobowiązane do opracowywania planów 

zarządzania morskimi obszarami chronionymi na podstawie Rekomendacji 35/1 HELCOMU 

z 1.04.2014 roku. Według stanu na 2014 rok plany działania były opracowane dla bardzo 

małej części obszarów chronionych na Bałtyku. 

Celami tworzenia morskich obszarów chronionych na Bałtyku były: 

– ochrona zagrożonych lub zmniejszających się ilościowo gatunków; 

– ochrona ważnych gatunków i środowisk; 

– ochrona bioróżnorodności; 

– ochrona rzadkich, reprezentatywnych geologicznie i geomorfologicznie, struktur i proce-

sów; 

– ochrona siedlisk gatunków wędrownych; 

– ochrona miejsc żerowania, rozmnażania, pierzenia, zimowania lub odpoczynku; 

– ochrona osobników młodocianych i miejsc tarła; 

– ochrona produktywności biologicznej gatunków i cech, które reprezentują (Objectives of 

HELCOM… 2017). 

W morskich obszarach chronionych możliwe są takie restrykcje, jak: 

– ograniczenie działań w zakresie, przestrzeni i w czasie; 

– w razie potrzeby utrzymywanie trwałego i tradycyjnego ich wykorzystywania; 

– zmiana procedur (np. przywrócenie tradycyjnego użytkowania gruntów i stosowania mors-

kich praktyk); 

– zamiana substancji i materiałów (np. w celu uniknięcia zanieczyszczenia); 

– całkowity zakaz działalności i rozbiórki konstrukcji (np. wałów ochronnych); 

– przywracanie i reintrodukcja gatunków (Overview of the status of the network… 2013a). 

Morskie obszary chronione HELCOM powstawały na podstawie bałtyckiego planu 

działań, którego jednym z segmentów była „Bioróżnorodność i ochrona przyrody”. Obszary 

morskie Natura 2000 miały stanowić wkład państw członkowskich UE do tej sieci. Nie stało 

się to jednak regułą – część obszarów HELCOM funkcjonuje poza siecią Natura 2000, a część 

obszarów Natura 2000 – poza siecią MOCh HELCOM. W 2013 roku 64% powierzchni 

obszarów Natura 2000 były wspólne z MOCh (Overview of the status… 2013). Różnice 

w powierzchni MOCh i Natura 2000 przedstawia tab. 74. Natomiast zasięg obu grup obsza-

rów chronionych na Bałtyku przedstawia ryc. 28. 

Sieć Natura 2000 stanowi sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej 

nałożonych przez konwencję z Rio. Natura 2000 jest to wspólna sieć ekologiczna utworzona 

przez poszczególne obszary ochrony przyrody. Wszystkie obszary tworzące sieć zostały 

bowiem wyznaczone zgodnie z jednolitymi kryteriami merytorycznymi wynikającymi 

z dwóch aktów prawnych – z tzw. dyrektywy ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409 EWG z dnia 

02.04. 1979 roku, zmieniona w 2009 roku) oraz z dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku). Dyrektywy te stanowią ramy ogólne funkcjonowania 

obszarów Natura 2000. Szczegółowe ustalenia są podejmowane przez poszczególne państwa. 

Mają na celu ochronę przyrody, zapewnienie ochrony określonym gatunkom zwierząt i roślin, 

ochronę bioróżnorodności poprzez tworzenie europejskiej sieci ekologicznej Europy. 
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Ryc. 28. Morskie obszary chronione i obszary Natura 2000 na Bałtyku 
Źródło: HELCOM MPAs and Natura… (2016). 

 

Obszary Natura 2000 stanowią element ekosystemowego podejścia do użytkowania tere-

nów i akwenów nadbrzeżnych (Zieziula 2008). W UE sieć Natura 2000 obejmuje zaledwie 

4% unijnej powierzchni morskiej, to jest 2,5-krotnie mniej niż poziom 10% (w 2010 roku) 

powierzchni wynikający ze zobowiązań przyjętych w konwencji o bioróżnorodności. Na 

Morzu Północnym sieć obejmuje 18% powierzchni, a na Bałtyku – 12%. Unia Europejska 

uznaje to za realizację ustaleń na poziomie 50% (Natura 2000 w środowisku… 2015). Można 

się więc spodziewać kolejnego zwiększenia powierzchni obszarów Natura 2000 na Bałtyku. 

obszary Natura 2000 na Bałtyku (2011) 
 
obszary chronione HELCOM (2013) 
 
granice między wyłącznymi strefami ekonomicznymi państw 
 
morze terytorialne 
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Za najuciążliwsze i najczęściej stosowane formy użytkowania przestrzeni na morskich 

obszarach chronionych uważane są: budowa infrastruktury, akwakultura i turystyka. Raport 

HELCOM (Overview of the status of the network of Baltic Sea marine protected areas) 

opublikowany w 2013 roku wskazuje, że najważniejszymi zagrożeniami w morskich obsza-

rach chronionych są: eutrofizacja, intensywne rybołówstwo i ogólne zanieczyszczenie morza. 

Rybołówstwo bałtyckie występuje w podwójnej roli – sprawcy oraz ofiary zagrożeń 

i degradacji środowiska morskiego. Intensywne rybołówstwo komercyjne jest istotnym 

zagrożeniem dla 78 i potencjalnym zagrożeniem dla 47 spośród 163 morskich obszarów 

chronionych (Overview of the status… 2013). 

Morskie obszary chronione nie są obszarami wyłączonymi z rybołówstwa, stanowią obsza-

ry, na których zarządzanie rybołówstwem ma na celu ochronę chronionych gatunków i środo-

wiska, przez co rybołówstwo staje się przyjazne dla całego ekosystemu. Wprowadzenie 

określonych środków ochronnych sprzyja rekultywacji zagrożonych obszarów i odnawianiu 

zagrożonych gatunków, także ryb. 

Morskie obszary chronione na Bałtyku okazały się korzystne wtedy, gdy miały wystar-

czająco dużą powierzchnię i odpowiedni poziom restrykcji. Oznacza to wyłączenie ich np. ze 

stosowania szkodliwych metod połowu, takich jak trałowanie denne. Patrząc na mapę MOCh 

na Bałtyku nietrudno zauważyć, że większa ich część znajduje się na obszarach zdominowa-

nych przez rybołówstwo przybrzeżne (w szczególności Zatoka Pomorska). Na większości 

obszarów chronionych poza strefą 3 Mm od brzegu dozwolone jest trałowanie denne. Polscy 

rybacy uważają, ze strefa ta powinna wynosić 6 Mm. 

W 2013 roku rybołówstwo komercyjne uznano za najważniejszy czynnik wpływający na 

zmniejszenie stanu zasobów, który z kolei motywuje do zwiększenia intensywności działal-

ności w celu utrzymania dochodów na określonym poziomie, co tworzy błędne koło. 

Zwiększa to m.in. zużycie paliwa i emisję gazów cieplarnianych. Zamiast połowów odbywa 

się swoista pogoń za rybą, co ma wpływ na wyniki ekonomiczne całego rybołówstwa, 

a w szczególności najmniej mobilnego, przywiązanego do konkretnego obszaru, rybołówstwa 

przybrzeżnego. Według statystyk UE 96% łodzi o długości poniżej 12 m używa pasywnych 

narzędzi połowu (głównie sieci stawnych i takli). Rybołówstwo przybrzeżne cechuje sezono-

wa i przestrzenna elastyczność w zmianie narzędzi i technik połowu, uwzględniająca wymogi 

czasu, miejsca i przedmiotu połowu. Stąd wynika przewaga rybołówstwa przybrzeżnego nad 

rybołówstwem morskim na obszarach przybrzeżnych pod względem przyjazności dla środo-

wiska. Krótkoterminowe zyski nie powinny nie przysłaniać działań pozwalających przetrwać 

człowiekowi eksploatującemu zasoby rybne w sposób przyjazny dla środowiska. 

Zaletami wprowadzenia MOCh są: 

– zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych; 

– ochrona gatunków zagrożonych (np. ssaków morskich i ptaków morskich) i siedlisk (np. 

mielizn i raf); 

– ochrona gatunków w określonych stadiach rozwoju (np. narybku w „szkółkach”) oraz 

płodności dojrzałych ryb; 

– ochrona żerowisk i tarlisk; 
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– efekt spillover, skutek uboczny ogrniczenia połowów, wzrost ilości młodych i dojrzałych 

ryb na obszarach otaczających obszary chronione (Fisheries management in… 2016). 

Z punktu widzenia rybołówstwa powyższe zalety są bezdyskusyjne, jeśli będą uwzględ-

niane gatunki rzeczywiście zagrożone (ssaki i ptaki), a nie czasem bezpodstawnie chronione 

uważane za przynoszące szkody (foka szara i kormoran), występujące w ilościach zagraża-

jących stanowi zasobów rybnych i środowiska. 

Duże obszary wodne w Unii Europejskiej są uznawane za rybackie morskie obszary 

chronione (Fisheries MPA), gdzie rybołówstwo jest okresowo lub na określonych akwenach 

zabronione ze względu na wymogi zarządzania rybołówstwem. Najczęściej ochrona ta 

dotyczy jednego konkretnego gatunku ryb i obejmuje określone kategorie statków oraz 

narzędzi połowu. Właściwe zarządzanie rybołówstwem na obszarach chronionych i poza ich 

obrzeżami może wywołać efekt spillover, który polega na transmisji, przemieszczaniu się ryb 

poza granice obszarów zamkniętych dla rybołówstwa, co tworzy korzystne dla rybaków, 

zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia, zjawisko gromadzenia się 

dużych ilości ryb. Jest to swoista nadwyżka, wartość dodana, rekompensująca rybakom brak 

możliwości połowu na obszarach zamkniętych dla rybołówstwa. Powinna być ona większa od 

utraconych z tego powodu korzyści, wtedy zamykanie obszarów morskich może i powinno 

być przez rybaków akceptowane, a takie przypadki się zdarzały (Buxton 2014). Leżało to 

u podstaw wprowadzania przez UE w 2005 roku zakazu połowów dorsza na obszarze trzech 

głębi bałtyckich, co przedstawia ryc. 29. 
 

 
 

Ryc. 29. Trzy obszary (Głębia Bornholmska, Głębia Gdańska i Głębia Gotlandzka) zamknięte od 2005 

roku dla połowów dorsza na Bałtyku (pole zakreskowane) 
Źródło: Report of the Working Group… (2007). 
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Ryc. 30. Morskie obszary chronione na Bałtyku i rozkład nakładu połowowego w 2016 roku 
Źródło: HELCOM. Ecological… (2016a). 

 

Rycina 30 wydaje się potwierdzać, że większość nakładu połowowego na Bałtyku jest 

skupiona wokół obszarów chronionych, a nie na nich. Świadczy to o relatywnie niewielkim 

oddziaływaniu rybołówstwa przybrzeżnego na zasoby rybne Bałtyku i wskazuje na rybołóws-

two morskie jako czynnik najintensywniejszej eksploatacji zasobów rybnych. Największy 

brak danych 
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nakład połowowy jest skupiony na rejonach Głębi Bornholmskiej, Głębi Gotlandzkiej i Głębi 

Gdańskiej, tradycyjnych obszarach połowu dorsza, i na miejscach, w których dorsz zwykle 

żerował, żywiąc się szprotem i śledziem. Obecnie poławia się tam intensywnie szprota. Nasu-

wa się wniosek, że na obszarach chronionych można zwiększyć restrykcje dla rybołówstwa, 

pod warunkiem, że nie uderzą one w rybołówstwo przybrzeżne. 

Efekt spillover dowodzi, że zmniejszenie powierzchni, na której dokonuje się połowów, 

może, choć nie musi, spowodować zmniejszenie ogólnej wielkości połowów. Pozytywny 

efekt uboczny, w postaci wzrostu stanu zasobów, jest zauważalny głównie w przypadku 

gatunków ryb przełowionych i zagrożonych. A istota tkwi w zarządzaniu całym rybołóws-

twem, nie tylko na obszarze zamkniętym dla połowów, gdyż dobrze zarządzane rybołówstwo 

nie wymaga wprowadzania obszarów zamkniętych i szczególnych środków ochronnych. 

Przed nadmierną ingerencją człowieka w środowisko natura radziła sobie sama. 

Ograniczanie presji na środowisko zwykle odbywa się na poziomie lokalnym. Środki 

ochronne są wprowadzane przez kompetentne władze, które są odpowiedzialne za plany gos-

podarowania na obszarach Natura 2000. Zbyt rygorystyczne środki ochronne wprowadzane 

na obszarach chronionych, np. ograniczenie lub eliminacja rybołówstwa oraz zbyt duża ich 

powierzchnia, mogą spowodować niezamierzony skutek w postaci zbyt intensywnej eksploa-

tacji obszarów przyległych albo w postaci intensyfikacji połowów nielegalnych. Wynika stąd, 

że zmiana polityki w odniesieniu do rybołówstwa na obszarach chronionych wymaga także 

zmiany tej polityki poza nimi. Przeprowadzono symulację – jeśli wprowadzeniu obszarów 

chronionych będzie towarzyszyło zmniejszenie nakładu połowowego w UE o 10% (żeby nie 

zwiększyła się presja na obszary przyległe), to po kilku latach zmniejszania połowów przez 

następne 20 lat wartość połowów wzrośnie o 1 mld EUR (The Economic benefits of the 

Environment Natura 2000). 

Szacuje się, że obecnie, przy 4,7% powierzchni wód Unii Europejskiej objętych 

programem Natura 2000, wartość usług ekosystemowych wynosi 1,4–1,5 mld EUR rocznie. 

Przy powierzchni 10% wzrosłaby do 3–3,2 mld EUR rocznie, a przy 20% – 6–6,5 mld EUR 

rocznie (The Economic benefits of… 2013). Zwiększenie środków ochronnych zwiększyłoby 

korzyści z tego płynące. Biorąc pod uwagę to, że na Bałtyku morskie obszary chronione 

stanowią około 12% powierzchni i stanowią około 25% unijnych morskich obszarów chronio-

nych, można oszacować wartość usług ekosystemowych przez nie świadczonych dla wszys-

tkich użytkowników na około 350 mln EUR rocznie, z możliwością osiągnięcia nawet ponad 

1,5 mld EUR rocznie. Potencjalne zmniejszenie przychodów w przypadku rybołówstwa, 

spowodowane wprowadzeniem morskich obszarów chronionych oraz restrykcjami dla rybo-

łówstwa z tym związanymi, może być rekompensowane w innych rodzajach działalności 

realizowanych na tych obszarach oraz w pobliżu tych obszarów. Przykładem może być 

rozwój turystyki. W UE z turystyki utrzymuje się 4,5–8 mln osób zatrudnionych na pełnym 

etacie (spośród 13 mln zatrudnionych ogółem w turystyce w UE i 127 mln zatrudnionych 

w UE ogółem na pełnym etacie). Korzyści w turystyce, wynikające z programu Natura 2000, 

generują od 800 tys. do 2 mln (około 20%) miejsc pracy na pełnym etacie (The Economic 

benefits of… 2013). 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

W pracy podjęto próbę zdiagnozowania stanu rybołówstwa oraz zmian, jakie zaszły 

w rybołówstwie ośmiu, należących do Unii Europejskiej, państw basenu Morza Bałtyckiego 

w latach 2004–2014. Zakres badań wynikał z przyjętego przedziału czasowego, z dostępnej 

literatury, a także z bogatego materiału statystycznego, którego wadą był brak standaryzacji 

w całym analizowanym okresie oraz brak zgodności pomiędzy poszczególnymi źródłami tych 

statystyk. Przyjęto, że stan rybołówstwa na Bałtyku jest wynikiem uwarunkowań: prawnych, 

przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych i te poddano analizie. 

Wyniki badań nad określeniem czynników kształtujących rybołówstwo w basenie Morza 

Bałtyckiego pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Nowy stan prawny, jaki zaistniał w 2004 roku, którego skutkiem było rozszerzenie Unii 

Europejskiej, w znacznym stopniu wpłynął na rozwój gospodarczy w państwach basenu 

Morza Bałtyckiego, szczególnie w nowych państwach członkowskich: w Estonii, na Lit-

wie, Łotwie i w Polsce. W latach 2004–2014 w należących do UE państwach basenu 

Morza Bałtyckiego PKB wzrósł o 35%, w państwach starej UE (w Danii, Finlandii, 

Niemczech i Szwecji) – o 30%, a w państwach nowej UE – aż o ponad 100%. Porównanie 

wielkości PKB, przypadającej na jednego mieszkańca w roku 2004 i roku 2014, dało 

pojęcie o różnicy potencjału gospodarczego pomiędzy państwami starej i nowej UE, 

a także o skali zachodzących przemian. Nowy stan prawny spowodował objęcie wspólną 

polityką rybołówstwa większości powierzchni Bałtyku. 

2. Ocena stanu rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego, przeprowadzona w okresie 

rozszerzania UE, okazała się niezadowalająca. Państwa te, podobnie jak inni członkowie 

UE, nie znalazły się w grupie krajów, które należały do światowej czołówki we wprowa-

dzaniu w życie Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa. W dającej się przewidzieć pers-

pektywie w bałtyckim rybołówstwie nie można oczekiwać rozwoju, mierzonego w katego-

riach ilościowych (wzrostu), w postaci zwiększenia połowów. Można liczyć na rozwój 

jakościowy, który wiąże się z wprowadzeniem zrównoważonego, prowadzonego w odpo-

wiedzialny sposób, rybołówstwa. 

3. W badanym okresie na Bałtyku wielkość połowów miała tendencję spadkową, głównie 

wskutek spadku stanu zasobów. Zmiany przyrodnicze Bałtyku były najważniejszym czyn-

nikiem zewnętrznym, który wpływał na ten pogarszający się stan zasobów rybnych. Skut-

kiem zmian przyrodniczych było pogarszanie się stanu zasobów gatunków endemicznych 

(zmiany w zasobach o charakterze ilościowym, rozmiaru osobników i struktury gatunko-

wej), a także wzrost ilości gatunków nieendemicznych. Wzrastała konkurencja pokarmowa 

i drapieżnictwo (szczególnie we wczesnych fazach rozwoju) gatunków nieendemicznych; 

wzrastało też zagrożenie dla ryb z powodu rosnących populacji ssaków i ptaków morskich. 

Powyższe przyczyny, łącznie z działalnością połowową, spowodowały narastanie 

poziomu zagrożenia egzystencji dla niektórych gatunków (m.in. węgorza, dorsza, łososia 

i troci). Zagrożenia te dotyczyły nie tylko ryb, ale także innych gatunków zwierząt, co 
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miało wpływ na zmiany bioróżnorodności i prawdopodobnie zakłócało funkcjonowanie 

łańcucha troficznego w wodach Bałtyku. 

Zmiany klimatu spowodowały, że następowało ocieplenie wód, mające wpływ na wa-

runki hydrograficzne (zasolenie i zawartość tlenu); towarzyszyły temu zmiany przes-

trzenne występowania pożywienia, decydujące o przeżywalności ryb, szczególnie we 

wczesnych fazach rozwoju. 

4. W omawianym okresie wielkość nakładu połowowego w rybołówstwie państw basenu 

Morza Bałtyckiego uległa znacznemu zmniejszeniu. W rybołówstwie państw basenu Mo-

rza Bałtyckiego w latach 2004–2014 nastąpiło zmniejszenie liczby statków rybackich 

o 6,3% (w państwach nowej UE o 8,8%), pojemności floty o 29% (w państwach nowej UE 

o 38,5%), a mocy silników o 26,5% (w państwach nowej UE o 40,6%). W UE liczba 

statków zmniejszyła się także o 6,3%. Tempo redukcji pojemności i mocy silników 

statków rybackich na Bałtyku było znacznie szybsze niż w całej UE ( odpowiednio 21,7% 

i 13%). Aktywność połowowa, mierzona liczbą dni połowowych, na Bałtyku także zmniej-

szała się w tempie szybszym niż w UE. Statystyki zaciemniało występowanie na Bałtyku 

znacznej liczby statków rybackich nieaktywnych. Niektóre statystyki je uwzględniały, inne 

nie i to jest istotny problem w odniesieniu do floty rybackiej. Porównanie poziomu reduk-

cji floty przybrzeżnej i morskiej w omawianym okresie wskazuje na preferencyjne trakto-

wanie tej pierwszej, co nie dotyczy jednak pożądanego uprzywilejowania rybołówstwa 

przybrzeżnego w dostępie do zasobów. W rybołówstwie przybrzeżnym nastąpiło zmniej-

szenie liczby statków rybackich o 3%, pojemności floty o 11%, a mocy silników o 1%. 

W rybołówstwie morskim nastąpiło zmniejszenie liczby statków rybackich o 49%, 

pojemności floty morskiej o 43,1%, a mocy silników o 46,1%. 

Zmniejszenie nakładu połowowego miało na celu dostosowanie go do wielkości 

zasobów. Mimo podejmowanych działań, dostosowujących nakład połowowy do wielkości 

zasobów, nie były na Bałtyku osiągane cele, jakie zakładała unijna wspólna polityka rybo-

łówstwa. 

5. Nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej rybołówstwa na Bałtyku. Wyniki ekono-

miczne w wymienionym okresie, a także dynamika ich zmian wskazywały na złą sytuację 

rybołówstwa w państwach basenu Morza Bałtyckiego. Powszechnie występowały straty 

netto, a tam, gdzie pojawiały zyski netto, były one na niskim poziomie, niepozwalającym 

bezpiecznie myśleć o przyszłości. W szczególności dotyczyło to rybołówstwa przybrzeż-

nego. Sytuacja rybołówstwa państw basenu Morza Bałtyckiego była lepsza niż rybołóws-

twa bałtyckiego sensu stricte, gdyż Dania, Niemcy i Szwecja swoją działalność w zakresie 

rybołówstwa morskiego koncentrowały głównie na Morzu Północnym, gdzie warunki pro-

wadzenia tej działalności były i są nadal nieporównywalnie korzystniejsze niż na Bałtyku. 

Wyodrębnianie w statystykach działalności połowowej, prowadzonej przez te państwa 

wyłącznie na Bałtyku, było rzadkością. Jeśli chodzi wyłącznie o rybołówstwo bałtyckie, to 

było ono (i jest nadal) deficytowe, jeżeli uwzględni się wszystkie obciążenia finansowe. 

Dotyczy to w szczególności rybołówstwa przybrzeżnego, w którym koszt złowienia 1 t 

ryby wynosił 4335 EUR, a jej wartość – 3159 EUR. Strata netto rybołówstwa przybrzeżnego 

w 2014 roku wyniosła 18,6 mln EUR, strata netto rybołówstwa morskiego – 9 mln EUR. 

Marża straty netto dla rybołówstwa przybrzeżnego wyniosła 33%, a dla morskiego – 9%. 
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6. Rybołówstwo w państwach basenu Morza Bałtyckiego, podobnie jak w całej Unii 

Europejskiej, było (i jest nadal) subsydiowane, w innym przypadku by nie przetrwało. 

Subwencjonowanie rybołówstwa jest uważane za zło konieczne, jednakże w UE ma ono 

inny wymiar, gdyż służy wyrównywaniu szans pomiędzy poszczególnymi państwami, 

rybołówstwem a innymi sektorami gospodarki, także zwiększeniu dobrobytu społeczności 

zamieszkałej na obszarach zależnych od rybołówstwa, jakości przetworów rybnych, 

dobrostanu zwierząt, jakości środowiska, również trosce o właściwe proporcje między 

nakładem połowowym a eksploatowanymi zasobami. Skala subsydiowania, z ekonomicz-

nego punktu widzenia, wydaje się nieracjonalna, gdyż często znacznie przekracza wartość 

złowionej ryby. W 2009 roku na Bałtyku rekordzistą pod tym względem była Litwa, gdzie 

wartość subsydiów stanowiła 1166% wartości wyładunków; w Polsce – 620%, na Łotwie – 

584%, w Finlandii – 350%, w Estonii – 257%, w Niemczech – 162%. Tylko w Szwecji 

(98%) i Danii (85%) wartość ta wyniosła poniżej 100% (Schroer 2011). Skala subsydiów 

powinna wskazywać na dobrą kondycję rybołówstwa bałtyckiego (a tak nie jest) albo na 

luki we wspólnej polityce rybołówstwa, pozwalające na korzystanie z subsydiów przez 

nieuprawnione podmioty. 

7. Pogorszenie stanu zasobów rybnych, redukcja floty oraz zmiany techniczne wywołały 

określone reperkusje społeczne. Spowodowały zmniejszenie zatrudnienia w rybołówstwie 

przybrzeżnym państw basenu Morza Bałtyckiego w latach 2008–2014 o 19%, a w rybo-

łówstwie morskim o 29%. Jednocześnie wynagrodzenia rybaków utrzymywały się na tym 

samym poziomie przez cały wymieniony okres, przy zachowaniu prawidłowości, że 

w rybołówstwie morskim były znacznie wyższe niż w rybołówstwie przybrzeżnym, 

pozwalając na utrzymywanie się wyłącznie z połowów ryb. Wynagrodzenia rybaków 

w państwach basenu Morza Bałtyckiego należały do najniższych w całej Unii Europejs-

kiej, co przesądzało o niskiej atrakcyjności tego zawodu i było czynnikiem zachęcającym 

do zmiany zawodu, zwłaszcza przy wsparciu unijnym. Spowodowało to zmiany w funk-

cjonowaniu lokalnych społeczności rybackich. 

8. Należy podkreślić, że rybołówstwo nie było, nie jest i nie będzie wyłącznym użytkowni-

kiem wód Bałtyku. I to bywa główną przyczyną konfliktów; poza tym występują konflikty 

wewnątrz rybołówstwa. Prowadzenie zróżnicowanej działalności gospodarczej na wodach 

Bałtyku kolidowało z rybołówstwem i ze względu na intensyfikację eksploatacji Bałtyku 

będzie coraz bardziej utrudniać uprawianie rybołówstwa. W kontekście przedstawionych 

wyżej problemów oraz rozwoju innych rodzajów działalności na morzu zauważalna jest 

marginalizacja rybołówstwa na Bałtyku, gdyż lepsze możliwości inwestowania znajdowały 

się poza rybołówstwem, a subsydiowanie na dotychczasowym poziomie nie może trwać 

wiecznie. Potencjalnym miejscem konfliktów są morskie obszary chronione, których 

powierzchnia w omawianym okresie się zwiększała. Dodatkowym zagrożeniem mogą być 

wprowadzane ograniczenia działalności na tych obszarach. Może to dotyczyć w szcze-

gólności rybaków przybrzeżnych. Dlatego wszelkie zmiany w morskich obszarach 

chronionych powinny być szczegółowo konsultowane z rybakami przybrzeżnymi. Nie 

został do tej pory rozwiązany konflikt rybaków ze zwierzętami (ssaki i ptaki). Narastały 

także konflikty wewnątrz rybołówstwa (przybrzeżnego, morskiego i rekreacyjnego), a 
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także pomiędzy rybołówstwem prowadzącym połowy na cele konsumpcyjne a niekonsum-

pcyjne (zróżnicowane przeznaczenie połowów). 

Reasumując na podstawie aktualnego stanu wiedzy, należy podkreślić wady i zalety, jakie 

charakteryzowały w omawianym okresie wspólną politykę rybołówstwa Unii Europejskiej. 

Do najważniejszych osiągnięć WPRyb. na Bałtyku w latach 2004–2014 należało: 

– wprowadzenie w 2007 roku wieloletnich planów zarzadzania populacjami dorsza (w lipcu 

2016 roku wszedł w życie wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota 

w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada); 

– wprowadzenie w 2013 roku obowiązku wyładunkowego dorsza, śledzia i gładzicy (dysku-

syjny jest brak określenia zróżnicowania selektywności narzędzi uwzględniającego lokalną 

specyfikę połowów); 

– ograniczenie połowów IUU i niezlokalizowanych wyładunków; 

– rozpoczęcie procesów certyfikacji MSC. 

Do największych porażek WPRyb. na Bałtyku w latach 2004–2014 należało: 

– pogorszenie stanu zasobów wielu gatunków ryb, w tym najważniejszych z gospodarczego 

punktu widzenia; 

– brak planu zarządzania populacją łososia; 

– brak rozwiązania problemu połowów na cele niekonsumpcyjne; 

– brak planu zarządzania podstawowymi gatunkami stanowiącymi bazę paszową dla dorsza 

(głównie dobijakowatych); 

– brak rozwiązania konfliktów pomiędzy rybakami a zwierzętami morskimi; 

– wprowadzenie w 2008 roku zakazu połowów pławnicami, bez uwzględnienia specyfiki 

połowów przybrzeżnych (brak jasnej definicji pławnic, brak regionalizacji); 

– koncentracja własnościowa floty rybackiej zmniejszająca konkurencję i powodująca 

„monopolizację” łowisk; 

– duża liczba statków rybackich nieaktywnych; 

– brak „pozytywnej dyskryminacji rybołówstwa przybrzeżnego”, w szczególności na łowis-

kach w pobliżu brzegu. 

 



WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 
 

Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture (ACFA, dawniej ACF) – Komitet Doradczy ds. 

Rybołówstwa i Akwakultury 

Baltic 21 – Bałtyk 21 (Agenda 21 dla Regionu Morza Bałtyckiego) 

Baltic Sea Action Plan (BSAP) – plan działania Morza Bałtyckiego 

Baltic Sea Fisheries Forum (BALTFISH) – Bałtyckie Forum Rybackie 

Baltic Sea Protected Areas (BSPAs) – bałtyckie obszary chronione (BOCh) 

block exemptions – wyłączenie wybranych grup z określonych powodów z podlegania przepisom 

ograniczającym konkurencję 

blue biotechnology – „niebieska biotechnologia”, która zajmuje się badaniem różnych organizmów 

morskich i ich wykorzystaniem do tworzenia nowych produktów 

Coastal Union Baltic (EUCC) – Bałtycka Unia Przybrzeżna 

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRS) – Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa (Ko-

deks) 

collective social responsibility (CSR) – zbiorowa społeczna odpowiedzialność 

Committee on Fisheries (COFI) – Komitet Rybołówstwa FAO 

Common Agricultural Policy (CAP) – wspólna polityka rolna (WPR) 

Common Fisheries Policy (CFP) – wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 

Community Fisheries Control Agency (CFCA) – Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa 

Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR) – Kon-

wencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku 

Convention on Biological Diversity (CBD) – konwencja o bioróżnorodności 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) – Kon-

wencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wygi-

nięciem (konwencja waszyngtońska) 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) – Konwencja w sprawie 

ochrony migrujących gatunków dzikich zwierząt (konwencja bońska) 

Coordination Organ for Baltic Reference Areas (COBRA) – baza danych dotyczących badań rybnych 

(organ koordynacyjny ds. bałtyckich obszarów odniesienia) 

Council of the Baltic Sea States (CBSS) – Rada Państw Morza Bałtyckiego 

Council of the European Union – Rada Unii Europejskiej 

Critically endangered (CR) – gatunki krytycznie zagrożone 

Data Collection Framework (DCF) – ramy zbierania danych 

DDT – dichlorodifenylotrichloroetan – silny środek owadobójczy, nagromadzający się w kolejnych 

etapach łańcucha pokarmowego 

De minimis non currat lex (z łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi) – wyjątek od reguły spełniający 

określone warunki 

distant – water fleet (DWF) – rybołówstwo dalekomorskie 

efect spillover – skutek uboczny, wzrost ilości młodych i dojrzałych ryb na obszarach otaczających 

obszary chronione 

endangered (ED) – gatunki zagrożone 

Europa 2020 – plan rozwoju zapoczątkowany 3 marca 2010 roku przez Komisję Europejską w celu 

stymulowania rozwoju gospodarki Unii Europejskiej 
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European Communities (EC) – wspólnoty europejskie (WE) 

European Economic Community (EEC) – Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG, Wspólnota) 

European Fisheries Found (EFF) – Europejski Fundusz Rybacki (EFR) 

European Marine Observation and Data Network (EMODnet) – europejska sieć informacji i obserwa-

cji środowiska morskiego 

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) – Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)  

European Regional Development Fund (ERDF) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

European Social Fund (ESF) – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

European Union (EU) – Unia Europejska (UE) 

European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) – strategia Unii Europejskiej dla regio-

nu Morza Bałtyckiego 

Eurostat – Europejski Urząd Statystyczny 

extinct in the wild (EW) – gatunki wymarłe na wolności 

financial instrument for fisheries guidance (FIFG) – finansowy instrument orientacji rybołówstwa 

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) – Organizacja Narodów Zjedno-

czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 

full time employment (FTE) – zatrudnieni na pełnym etacie 

global Positioning System (GPS) – globalny system pozycjonowania 

Government Financial Transfers (GFT) – subsydia (państwowe transfery finansowe) 

Gross Domestic Product (GDP) – produkt krajowy brutto (PKB) 

gross value added (GVA) – wartość dodana brutto 

GT (gross tonage) – jednostka pojemności brutto statku 

HELCOM – Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (komisja helsińska) 

high grading – selekcja jakościowa 

illegal, unreported and unregulated catches (IUU Fishing) – połowy nielegalne, nieraportowane 

i nieuregulowane (połowy IUU) 

individual transferable quotas (ITQ) – indywidualne zbywalne kwoty połowowe 

Integrated Maritime Spatial Planing (IMSP) – zintegrowane morskie planowanie przestrzenne 

International Baltic Sea Fishery Commission (IBSFC) – Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa 

Morza Bałtyckiego 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) – Międzynarodowa Rada Badań Morza 

International Maritime Organisation (IMO) – Międzynarodowa Organizacja Morska 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Międzynarodowy Panel dla Zmian Klimatycz-

nych 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody 

kW – kilowat, jednostka mocy silnika statku 

large – scale fleet (LSF) – rybołówstwo morskie poławiające na całym Bałtyku (w pracy: rybołów-

stwo morskie) 

least concern (LC) – gatunki najmniejszej troski 

marine protected areas (MPA) – morskie obszary chronione (MOCh) 

Marine Stewardship Council (MSC) – niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa założona 

w 1997 roku z inicjatywy WWF i firmy Unilever; zajmuje się certyfikacją produktów rybnych 

Maritime Affairs and Fisheries DG – Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej 

(DG Rybołówstwo i Gospodarka Morska) 

MARPOL – międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

maximum sustainable yield (MSY) – maksymalny zrównoważony połów 
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minimum conservation reference size (MCRS) – minimalna wielkość ochronna 

monitoring control and survivance (MCS) – monitoring, kontrola i nadzór 

multiannual plans (MAP-s) – plany wieloletnie 

near threatened (NT) – gatunki bliskie zagrożenia 

Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) – Wymiar Północny (inicjatywa Unii Euro-

pejskiej, która zajmuje się kształtowaniem polityki wobec Europy Północnej; obejmuje: Islandię, 

Norwegię, region Morza Bałtyckiego oraz północno-europejskie obszary Rosji) 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacja Współpracy Go-

spodarczej i Rozwoju 

p.b.n. UE (państwa bałtyckie nowej Unii Europejskiej): Estonia, Litwa, Łotwa i Polska 

p.b. ogółem (państwa bałtyckie UE) – skrócone określenie wszystkich państw basenu Morza Bałtyc-

kiego, przyjęte w tabelach (nie tylko Litwa, Łotwa i Estonia), z wyjątkiem Rosji 

p.b.s. UE – państwa bałtyckie starej Unii Europejskiej: Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja 

PCB – polichlorowane bifenyle nagromadzające się w kolejnych etapach łańcucha pokarmowego 

PRS – Polski Rejestr Statków 

pontokaspijski region – morski obszar zoogeograficzny obejmujący 3 słonawowodne zbiorniki: Morze 

Czarne, Morze Kaspijskie i Jezioro Aralskie, a także dolne ujścia dużych rzek 

POPs – sztokholmska konwencja w sprawie trwałych zagrożeń organicznych 

program BONUS – międzynarodowy program BONUS współfinansowany przez Unię Europejską 

oraz krajowe organizacje finansujące badania (50/50); stanowi kontynuację i rozwinięcie wcze-

śniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybo-

łówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyc-

kiego 

Rate of Return on Fixed Tangle Assets (ROFTA) – wskaźnik zwrotu z majątku trwałego 

Regional Fisheries Organisations (RFO) – regionalne organizacje rybackie 

Regionally extinct (RE) – gatunki regionalnie wymarłe 

Regional Advisory Council (RAC) – Regionalny Komitet Doradczy 

Baltic Sea Region (BSR) – region Morza Bałtyckiego 

regiony zewnętrzne UE – Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martynika, Majotta i Saint-Martin 

(Francja), Azory i Madera (Portugalia) oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) 

Return on Assets (ROA) – wskaźnik rentowności majątku netto 

rybołówstwo bałtyckie – nie obejmuje połowów dokonywanych przez Danię, Szwecję i Niemcy na 

Morzu Północnym 

rybołówstwo morskie (r.m., large scale fleet – LSF) – wykorzystuje statki o długości powyżej 12 m 

oraz inne stosujące aktywne narzędzia połowu 

rybołówstwo przybrzeżne (r.p., small scale coastal fleet – SSF) – wykorzystuje statki o długości poni-

żej 12 m stosujące pasywne narzędzia połowu (definicja pomocowa) 

rybołówstwo dalekomorskie (r.d., distant water fleet – DWF) – wykorzystuje zarejestrowane w UE 

statki o długości powyżej 24 m, które operują w regionach peryferyjnych UE oraz innych akwe-

nach 

SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – specjalny przedak-

cesyjny program na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Komitet Naukowo-

-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa 

Sea Surface Temperature (SST) – temperatura powierzchni morza 

small-scale coastal fleet (SSF) – rybołówstwo przybrzeżne 

spawning stock biomass (SSB) – ogólna masa ryb gotowych do rozrodu 

total allowable catch (TAC) – całkowity dopuszczalny połów 
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Transferable Fishing Concessions (TFC) – zbywalne koncesje połowowe (ZKP) 

Treaty Establishing the European Community (TEEC) – traktat ustanawiający Unię Europejską (trak-

tat nicejski) 

trolling – metoda połowu ryb drapieżnych polegająca na ciągnięciu wędką przynęty na żyłce lub lince 

za łodzią 

UE (15) – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksem-

burg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy (stara UE) 

UE (27) – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksem-

burg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy (UE – 15) oraz Cypr, Czechy, Esto-

nia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria i Rumunia 

unaccounted removals – niezaksięgowane przesunięcia (sytuacja, gdy np. łosoś jest zgłaszany jako 

troć) 

World Wildlife Fund (WWF) – Światowy Fundusz Przyrody 

Vessels Monitoring System (VMS) – system monitorowania statków 

volunerable (VU) – gatunki narażone 
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SUMMARY 

Factors determining the Baltic fishery in years 2004–2014 

 

Since the European Union's enlargement of 2004, 90% of the Baltic Sea area have 

remained under the jurisdiction of the Member Countries, which, apparently, should facilitate 

the management of the Baltic aquatic resources, in accordance with the sustainable fishing 

requirements. Unfortunately, the fish stock in the Baltic Sea has been gradually deteriorated, 

as a result of the human activities and changes in the very nature, related mainly to the 

climatic issues. The effect of the poor condition of the fish stock are the reduced quantities of 

fish caught, bringing about a catastrophic economic situation in the Baltic fishery. The fishing 

fleets become smaller and fewer fishermen are employed. Frequently, fishermen's earnings 

are not sufficient for satisfying the basic needs of life. This represents a regress in the Baltic 

fishery. 

The genesis of that state of things is presented in this paper, which provides an analysis of 

factors determining the fisheries of the Baltic Sea region countries in years 2004–2014. 

The following factors were taken into account: 

– legal conditions for the Baltic fisheries; 

– natural factors determining the Baltic fisheries (environmental and those related to the 

catching); 

– technical factors determining the Baltic fisheries; 

– economic factors determining the Baltic fisheries; 

– social factors determining the Baltic fisheries. 

The intensification of economic activities in the Baltic Sea was the source of conflicts both 

between the fishery and other users of the sea, and within the very fishing industry, which is 

discussed in the last chapter. 

A vast statistical data stock, gathered from diversified and not always convergent sources 

(Eurostat, STECF, ICES, OECD, FAO and HELCOM) was analyzed. Results of that analysis 

are presented on over 400 pages, with 74 tables and 30 pictures. 

Considerations of issues of the sustainable fishery in the Baltic Basin, in the context of 

responsible exploitation of animated resources, ought to make for a basis for all decisions 

related to managing these waters. 

The conclusion is that, in order to achieve a sustainable fishery, it is necessary to 

implement radical changes in the EU's Common Fisheries Policy, as well as in the fishery 

policies of individual Member Countries. As far as the Baltic Sea is concerned, it is necessary 

to take its specifics into account. 



 



ZUSAMMENFASSUNG 
 

Bedingungen der Ostseefischerei in den Jahren 2004–2014 

 

Nach der Erweiterung der Europäischen Union im Jahre 2004 befinden sich 90% Fläche 

der Ostsee unter der Verwaltung der Mitgliedsstaaten, was das Management von Ressourcen 

in der Ostsee entsprechend den Anforderungen der nachhaltigen Fischerei erleichtern sollte. 

Der Zustand der Fischbestände in der Ostsee verschlechtert sich jedoch aufgrund von 

anthropogenen Aktivitäten und natürlichen Veränderungen, vor allem aufgrund des 

Klimawandels. Die Folge des schlechten Zustands der Fischbestände sind rückläufige 

Fangmengen, was zu einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation für die Ostseefischerei 

führt. Die Größe der Fischereiflotte nimmt ab, und die Beschäftigung der Fischer ist 

rückläufig. Die Einkünfte der Fischer reichen oft nicht aus, um ihre Grundbedürfnisse zu 

decken. Dies bedeutet einen Rückgang in der Ostseefischerei. 

Der Ursprung des oben genannten Zustands wird in der vorliegenden Arbeit erörtert, 

welche die Analyse der Bedingungen der Fischerei im Ostseeraum in den Jahren 2004–2014 

vorstellt. 

Es wurden folgende Bedingungen berücksichtigt: 

– gesetzliche Bedingungen der Fischerei in der Ostsee; 

– naturbezogene Bedingungen der Fischerei in der Ostsee (in Bezug auf die Umwelt und auf 

den Fischfang); 

– technische Bedingungen der Fischerei in der Ostsee; 

– wirtschaftliche Bedingungen der Fischerei in der Ostsee; 

– soziale Bedingungen der Fischerei in der Ostsee. 

Die Intensivierung der gewerblichen Tätigkeit in der Ostsee hat zu zunehmenden 

Konflikten zwischen der Fischerei und anderen Akteuren im Wassergebiet, als auch innerhalb 

des Fischereisektors geführt, was im letzten Kapitel dargelegt wird. 

Es wurde ein umfangreiches statistisches Material aus verschiedenen Quellen analysiert, 

die oft miteinander nicht konform waren: Eurostat, STECF, ICES, OECD und FAO. Die 

Ergebnisse dieser Analyse werden auf über 400 Seiten präsentiert, die 74 Tabellen und 30 

Zeichnungen enthalten. 

Erwägungen zur Problematik der nachhaltigen Fischerei im Ostseeraum im Kontext der 

verantwortungsvollen Beanspruchung lebender Ressourcen sollten als Ausgangspunkt für 

sämtliche Entscheidungen im Bereich des Managements von diesem Gewässer gelten. 

Die Schlussfolgerung ist wie folgt: um eine nachhaltige Fischerei zu erreichen, ist die 

Einführung von radikalen Veränderungen der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU sowie 

der Fischereipolitik der Mitgliedsstaaten erforderlich. Im Hinblick auf die Ostsee müssen die 

regionalen Besonderheiten von diesem Gewässer berücksichtigt werden. 



 

 


