zagadnienia ekonomiki rolnej
Styczeń – Marzec 2018

Nr 1(354)

spis treści
Wspomnienie o Profesor Jadwidze Seremak-Bulge .........................................................................

3

Wspomnienie o Profesorze Teodorze Nietupskim . ..........................................................................

6

artykuły
Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska – Scenariusze wspólnej
polityki rolnej po 2020 roku .............................................................................................................

9

JACEK KULAWIK – Neoklasyczne podejście do tradycyjnych ubezpieczeń gospodarczych –
wstęp do teorii ubezpieczeń rolnych..................................................................................................

39

Wojciech Ziętara, Marcin Adamski – Konkurencyjność polskich gospodarstw
mlecznych na tle gospodarstw z wybranych krajów Unii Europejskiej............................................

56

Agnieszka Biernat-Jarka, Joanna Pawłowska-Tyszko – Płatności
bezpośrednie a dotowane ubezpieczenia upraw w rolnictwie...........................................................

80

Arkadiusz Sadowski – Gospodarka, rolnictwo i środowisko w wybranych
częściach świata.................................................................................................................................

96

Serhiy Zabolotnyy, Mirosław Wasilewski – Dźwignia operacyjna i finansowa
jako miary ryzyka w przedsiębiorstwach rolniczych......................................................................... 113

miscellanea
MARIUSZ DACKO, ALEKSANDRA PŁONKA – Ekonomiczna ocena wybranych
instrumentów polityki rolnej w świetle modelu powstawania nadprodukcji na rynku zbóż............. 129
Piotr Sulewski – Uwarunkowania, zakres i ekonomiczne skutki zalesień gruntów
marginalnych w gospodarstwach rolnych w Polsce.......................................................................... 149
JAN PAWLAK – Ocena ekonomicznych skutków redukcji emisji gazów cieplarnianych
na przykładzie gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych......................................... 170
Zenon Pokojski – Rynek rolny – dystrybucja w nowej roli...................................................... 192

streszczenia rozpraw doktorskich
Dariusz Czakowski – Dostosowania popytowo-podażowe na podstawowych rynkach
produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994-2013)......................... 206

1(354) 2018

RECENZJE – POLEMIKI
Stanisław Kowalczyk – Agnieszka Poczta-Wajda: Polityka wspierania rolnictwa
a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju . ................... 214

bibliografia
Książki ekonomiczno-rolnicze – oprac. M.M. .................................................................................. 221
Artykuły ekonomiczno-rolnicze – oprac. Zespół ............................................................................. 224

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

problems of agricultural economics
January – March 2018

No. 1(354)

CONTENTS
In memory of Professor Jadwiga Seremak-Bulge ............................................................................

3

In memory of Professor Teodor Nietupski . ......................................................................................

6

articles
Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska – Scenarios of the Common
Agricultural Policy after 2020...........................................................................................................

9

JACEK KULAWIK – Neoclassical approach to traditional business insurance – introduction
to the theory of agricultural insurance ..............................................................................................

39

Wojciech Ziętara, Marcin Adamski – Competitiveness of the Polish dairy farms
at the background of farms from selected European Union countries . ............................................

56

Agnieszka Biernat-Jarka, Joanna Pawłowska-Tyszko – Direct payments
versus subsidized crop insurance in agriculture.................................................................................

80

Arkadiusz Sadowski – Economy, agriculture and the environment in the selected
parts of the world...............................................................................................................................

96

Serhiy Zabolotnyy, Mirosław Wasilewski – Operating and financial leverage
as risk measures in agricultural companies........................................................................................ 113

miscellanea
MARIUSZ DACKO, ALEKSANDRA PŁONKA – Economic evaluation of selected
agricultural policy instruments in the light of the model of overproduction on the cereal market....... 129
Piotr Sulewski – Conditions, scope and economic effects of afforestation
of marginal soils on farms in Poland................................................................................................. 149
JAN PAWLAK – Assessment of economic effects of GHG emission reduction
on the example of field crop farms.................................................................................................... 170
Zenon Pokojski – Agricultural market – new role of distribution............................................. 192

SUMMARIES OF DOCTOR’S THESES
Dariusz Czakowski – Adjustment of supply and demand on the main markets
of agricultural products in Poland before and after accession to the European Union (1994-2013)..... 206

1(354) 2018

REVIEWS – POLEMICS
Stanisław Kowalczyk – Agnieszka Poczta-Wajda: The policy of agricultural support
and the problem of farmer’s income deprivation in countries at different levels of economic
development . .................................................................................................................................... 214

bibliograPHY
Economic and agricultural books – worked out by M.M.................................................................. 221
Economic and agricultural articles – worked out by collective . ...................................................... 224

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

WARUNKI PRENUMERATY
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie:
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się
z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: (22) 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 700–1700. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę:
Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela RUCH S.A. Biuro Kolportażu –
Zespół Obrotu Zagranicznego, ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa:
• tel. +48 (22) 693 67 75, +48 (22) 693 67 82, +48 (22) 693 67 18
• www.ruch.com.pl
Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi ponadto Redakcja ZER oraz
Dział Wydawnictw. Dodatkowe informacje na temat warunków prenumeraty redakcyjnej można uzyskać:
• tel. (22) 505 46 85
• e-mail: zer@ierigz.waw.pl
• Dział Wydawnictw – ul. Szkolna 2/4, parter, pok. 3 (pon.-pt. w godzinach 900–1500)
Prenumerata roczna 1 egz. w 2018 r. (4 numery) – wersja papierowa – 84,00 zł. Cena za numer: 21 zł.
Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy nadsyłać na adres:
•	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,
Redakcja „Zagadnień Ekonomiki Rolnej”, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
• e-mail: zer@ierigz.waw.pl
Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać „prenumerata ZER 2018”.

