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Treść:

Niniejsze opracowanie tematyczne zostało przygotowane dla delegacji
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego udającej się
w maju 2016 r. do Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji (Hiszpania).
Opracowanie to składa się z: 1) wprowadzenia, w którym przedstawiono
podstawowe dane polityczne, fizyczno-klimatyczne i demograficzne; 2)
rozdziału szczegółowego poświęconego ramom makroekonomicznym UE i
Hiszpanii; 3) analizy sektora rolno-spożywczego Andaluzji; 4) prezentacji
problematyki środowiska naturalnego w regionie; 5) końcowego komentarza
dotyczącego wdrażania europejskich funduszy rolnych w regionie Andaluzji
oraz kilku uwag dotyczących głównych skutków, jakie nowa WPR na lata
2014-2020 będzie miała dla regionu, w powiązaniu z obowiązującym
modelem przyjętym przez władze Hiszpanii.
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Mapa 1: Andaluzja w UE-28 
 

 
 

Źródło: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 2015 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_andal_rdp_qnt_summary_v1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_andal_rdp_qnt_summary_v1.pdf
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Tabela 1. Podstawowe wskaźniki Andaluzji, Hiszpanii i strefy euro/UE-28 

 ANDALUZJA HISZPANI
A 
 

STREFA 
EURO/UE-

28 
A. DANE SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

Ludność ogółem (liczba mieszkańców)  8 399 043 
(rejestr 

mieszkańców, 
2015) 

46 439 864 
(rejestr 

mieszkańców, 
2015) 

338 733 933 
(strefa euro, 

2014) 

Gęstość zaludnienia (os./km2) 95,9 
(rejestr 

mieszkańców, 
2015) 

92,4 
(rejestr 

mieszkańców, 
2015) 

123 
(strefa euro, 

2014) 

Współczynnik urodzeń (‰) 
 

9,80 
(2014) 

9,14 
(2014) 

9,71 
(strefa euro, 

2013) 
Współczynnik umieralności (‰) 
 

7,90 
(2014) 

8,46 
(2014) 

9,67 
(strefa euro, 

2013) 
Współczynnik dzietności 
 

1,39 
(2014) 

1,32 
(2014) 

1,55 
(strefa euro, 

2013) 
Średnie trwanie życia (w latach) 
 

81,72 
(2014) 

82,98 
(2014) 

81,37 
(strefa euro, 

2013) 
B. DANE MAKROEKONOMICZNE  

PKB (w mln EUR według cen bieżących) w stosunku do 
UE-28 
 
PKB na mieszkańca (w EUR wg cen bieżących)  
 
PKB (w mln EUR wg PPP/PPS) w stosunku do UE-28 
 
PKB na mieszkańca (w EUR wg PPP/PPS)  
% wskaźnika UE-28 = 100 
  

139 099 
(2014) 

 
 

16 577 
 

155 377 
(2014) 

 
18 500 

67 
 

1 041 160 
(2014) 

 
 

22 412 
 

1 163 000 
(2014) 

 
25 000 

91 
 

13 959 739 
(UE-28 2014) 

 
 

27 500 
 

13 959 739 
(UE-28 2014) 

 
27 500 

100 
 

Deficyt budżetowy (w mln EUR) -1 877 
(2014) 

-61 319 
(2014) 

-352 683  
(strefa euro, 

2012) 
Deficyt budżetowy w % PKB 
  

-1,35% 
(2014) 

-5,9% 
(2014) 

-3,70% 
(strefa euro, 

2012) 
Dług publiczny w % PKB 
 

21,70% 
(2015) 

99,00% 
(2015: Łącznie 

organy 
administracji 

90,60% 
(strefa euro, 

2012) 

Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (HICP) 
dla strefy euro i Hiszpanii (ogólny indeks cen 
konsumpcyjnych dla Andaluzji) 

-0,3% 
(indeks cen 

konsumpcyjnych, 
styczeń 2016) 

-0,9% 
(HIPC 

śródroczny, luty 
2016)  

-0,2% 
(HIPC 

śródroczny, luty 
2016)  

Wskaźnik bezrobocia (%) w stosunku do ludności 
aktywnej zawodowo 

29,8% 
(IV kwartał 2015) 

20,5% 
(styczeń 2016) 

10,3% 
(UE-28, styczeń 

2016) 
C. WYMIANA HANDLOWA 

Eksport w % PKB 18,71% 
(2014) 

23,49% 
(2015) 

--- 

Import w % PKB 21,75% 
(2014) 

25,78% 
(2015) 

--- 

Bilans handlowy w % PKB -3,05% 
(2014) 

-2,29% 
(2015) 

--- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Krajowego Urzędu Statystycznego 
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1.  WPROWADZENIE 

1.1.  Ramy polityczne i administracyjne 
Nazwa geograficzna „Andalucía” (Andaluzja) pochodzi o arabskiego określenia „Al-Ándalus”, 
nazwy, którą otrzymały wszystkie tereny Półwyspu Iberyjskiego znajdujące się pod 
panowaniem muzułmańskim. Trwało ono siedem wieków (od 711 r. do podboju 
nasrydzkiego królestwa Grenady w 1492 r.). 
 
Pod względem administracyjnym Andaluzja dzieli się na 8 prowincji (mapa 2). Największy 
obszar ma Sewilla (14 036 km²), liczy sobie również najwięcej ludności. Za nią plasują się 
Kordoba (13 771 km²), Jaén (13 496 km²), Grenada (12 647 km²), Huelva (10 128 km²), 
Almería (8 775 km²), Kadyks (7 436 km²) i na ostatnim miejscu Malaga (7309 km², 
jednocześnie zajmująca drugie miejsce pod względem zaludnienia) (pkt 1.4). 
 

Mapa 2: Mapa prowincji Andaluzji 

 
Źródło: Google 

 
Wspólnota Autonomiczna Andaluzji powstała w 1980 r. po przeprowadzeniu referendum. 
Obecny statut autonomii, przyjęty i ratyfikowany w 2007 r., który zastąpił statut z 1981 r., 
definiuje Andaluzję jako „naród historyczny”, z uwagi na jej wyjątkową tożsamość w 
ramach hiszpańskiej zbiorowości.  
 

https://www.google.be/search?q=andalucia+mapas&biw=1920&bih=964&tbm=isch&imgil=cezZ7UQH_u8T6M%253A%253ByCXrsEkDGWBy9M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fws001.juntadeandalucia.es%25252Fwebjornadas%25252FMapa%2525252520Sanitario.html&source=iu&pf=m&fir=cezZ7UQH_u8T6M%253A%252CyCXrsEkDGWBy9M%252C_&usg=__XEaoGrjUoLJbnT8ZuidHbNDMESQ%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwiP2v-k1JLLAhXlNpoKHenIAckQyjcIJg&ei=ANHOVo_aJuXt6ATpkYfIDA%23imgrc=RHt3avWZLSHqqM%3A
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Junta de Andalucía (rząd Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji) jest głównym organem 
polityczno-administracyjnym wspólnoty, którego obecnym prezydentem jest Susana Díaz z 
andaluzyjskiej Hiszpańskiej Partii Robotniczo-Socjalistycznej (Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía – PSOE – A). Za zarządzanie sprawami rolnictwa odpowiada 
Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod przewodnictwem 
Maríi del Carmen Ortiz. 
 
Najwyższym organem reprezentującym obywateli jest Parlament Andaluzji liczący 109 
miejsc rozdzielanych w oparciu o system prowincjonalnych okręgów wyborczych. 
Największą liczbą miejsc dysponują prowincje o największej liczbie mieszkańców (pkt 1.4), 
czyli Sewilla (18), Malaga (17) i Kadyks (15). Po wyborach z marca 2015 r. zgromadzenie 
autonomiczne składa się z pięciu grup. Dwie spośród nich nie miały w nim wcześniej swojej 
reprezentacji. 47 posłów z grupy parlamentarnej socjalistów (PSOE - A) (35,4% oddanych 
głosów); 33 posłów z Andaluzyjskiej Partii Ludowej (PPA) (26,7% oddanych głosów); 15 
posłów z partii Podemos (14,8% głosów), 9 posłów z partii Ciudadanos (9,2% głosów) i 5 
ze Zjednoczonej Lewicy Zielonych – Wezwanie dla Andaluzji (Izquierda Unida Los Verdes – 
Convocatoria por Andalucía – IULV-CA) (która uzyskała 6,8% głosów) (wykres 1). Obecnie 
Przewodniczącym Parlamentu Andaluzji jest Juan Pablo Durán Sanchez, z PSOE – A. 
 
 

Wykres 1. Parlament Andaluzji – podział miejsc w 2015 r. 
 

 
 47   PSOE-A  33  PPA   15  Podemos  9   Ciudadanos   5   IULV-CA 

 
 
Stolicą Andaluzji jest Sewilla, siedziba rządu Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji i 
Parlamentu. Natomiast Sąd Najwyższy Andaluzji znajduje się w Grenadzie. 

1.2.  Warunki fizyczne 
Andaluzja leży na południu Półwyspu Iberyjskiego, na zachodnim krańcu kontynentu 
europejskiego (mapa 1). Na południowym wschodzie i południowym zachodzie graniczy 
odpowiednio z Morzem Śródziemnym oraz Oceanem Atlantyckim i Portugalią. Na północy 
styka się z hiszpańskimi regionami Estremadura i Kastylia-La Mancha, a na wschodzie z 
Murcją. Cieśnina Gibraltaru oddziela ją od Afryki (Maroko), w najwęższym miejscu 
oddalonej o 14 km (mapa 1). 
 
Przy całkowitej powierzchni 87 610 km², odpowiadającej 17,4% terytorium Hiszpanii (504 
755 km²), jest drugim co do wielkości regionem. Poza tym jest czwartym pod względem 
powierzchni regionem w UE-28, porównywalnym z wieloma państwami członkowskimi (jak 
Austria - 83 879 km²; Portugalia - 92 212 km²; lub Węgry – 93 024 km²). Tak duża 
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powierzchnia wyjaśnia wielkie zróżnicowanie ukształtowania terenu, warunków 
hydrograficznych i typów klimatu oraz różnorodność biologiczną. 
 
Większość zlewni andaluzyjskich rzek należy do zlewiska atlantyckiego. Długie rzeki 
nawadniają rozległe równiny. Ich estuaria i bagna na obszarach przyujściowych obfitują w 
ptactwo. Wśród nich wyróżniają się zlewnia rzeki Gwadalkiwir (najdłuższa rzeka w Andaluzji 
i piąta pod względem długości na półwyspie, 657 km), Gwadiany (stanowiącej granicę z 
Portugalią) oraz rzek Tinto i Odiel. W obrębie zlewiska śródziemnomorskiego rzeki są 
krótsze, mają charakter bardziej sezonowy i większe nachylenie, co ogranicza ich potencjał 
do celów rolnych (mapa 3).  
 

Mapa 3: Rzeki Andaluzji 

 
Źródło: Google 

 
Pod względem ukształtowania terenu można wyróżnić trzy wielkie obszary (mapa 4):  

- Sierra Morena, o niewielkiej wysokości (Pico de la Estrella, 1 300 m). Stanowi 
naturalną granicę między Mesetą iberyjską a górami i polami Andaluzji; jego 
ukształtowanie i kwaśne gleby są czynnikami ograniczającymi działalność rolniczą 
(zboża w uprawie nienawadnianej, drzewa oliwne w uprawie górskiej), która zwykle 
łączy się z hodowlą bydła i uprawami leśnymi;  

- Góry Betyckie obejmujące Kordyliery Subbetyckie i Kordylierę Penybetycką. 
Kordyliery Subbetyckie nie przekraczają wysokości 2500 m. Mają charakter nieciągły 
i posiadają liczne przesmyki ułatwiające komunikację. Natomiast Kordyliera 
Penybetycka w paśmie Sierra Nevada posiada najwyższe szczyty Półwyspu 
Iberyjskiego (Mulhacén 3 478 m, Veleta 3 392 m) i stanowi doskonałą fizyczną 
przegrodę między wybrzeżem Morza Śródziemnego a wnętrzem. Góry Betyckie 
charakteryzują się wielkim zróżnicowaniem pod względem ukształtowania terenu i 
krajobrazu. Znaczną część ich terytorium zajmują gaje oliwne;  

- ostatni obszar to Nizina Andaluzyjska w kształcie trójkąta przylegającego do Zatoki 
Kadyksu. Jest to teren niemal płaski, odpowiedni do nawadniania i o wielkim 

https://www.google.be/search?q=flag+andalucia+spain&biw=1920&bih=964&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY7Y7n6cnKAhXEOj4KHbRnBv4QsAQIHQ%23tbm=isch&tbs=rimg%3ACTR934D79DkoIjjvPoKteLR_1-V8fdHbnQao19_18B8Wt41lasA8ucHujtGmubUbvVIMXt2CWx2H83JD6cmDqwHYzIYioSCe8-gq14tH_15EfaPMrqPLViYKhIJXx90dudBqjUR5DSsmx4A5d8qEgn3_1wHxa3jWVhFFmsT0U3XBVSoSCawDy5we6O0aEcYKvs5tDAP4KhIJa5tRu9Ugxe0RYZ6dPYyVRdsqEgnYJbHYfzckPhHzOUu_1Gb3sHioSCZyYOrAdjMhiEcwXpcSK3xQV&q=andalucia%20fisica%20mapa&imgrc=9_8B8Wt41lZKIM%3A
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potencjale rolnym. Z tego względu tradycyjnie na tym obszarze geograficznym 
występują wielkie posiadłości ziemskie. Z drugiej strony korzystne warunki glebowe 
i wodne wyjaśniają także, dlaczego jest to strefa, w której w ujęciu historycznym 
zamieszkiwała większość ludności. 
 

Jeśli chodzi o wybrzeża andaluzyjskie, na wybrzeżu atlantyckim dominują plaże, 
natomiast na wybrzeżu śródziemnomorskim występują liczne klify, przede wszystkim w 
prowincjach Grenady, Malagi i Almeríi (mapa 2)  
 

Mapa 4: Mapa fizyczna 

 
Źródło: Google 

 

1.3.  Warunki klimatyczne 
W Andaluzji panuje klimat umiarkowany śródziemnomorski, charakteryzujący się łagodną 
temperaturą (średnia roczna powyżej 16°C i 300 słonecznych dni rocznie na znacznej części 
terytorium). Jego ogólne cechy to: 1) suche lata, z częstymi falami upałów (rejestruje się 
najwyższe temperatury w Europie, maksymalne wartości historyczne około 47°C w dolinie 
Gwadalkiwiru – Kordobie i Sewilli); 2) zimy krótkie i łagodne; oraz 3) nieregularne opady, 
zazwyczaj występujące w jesieni, zimie i na wiosnę, chociaż nie można wykluczyć 
nawalnych opadów deszczu w lecie.  
 
Oprócz tych ogólnych cech, pomimo szerokiego zakresu andaluzyjskich warunków 
geograficznych, rozkładu ukształtowania terenu ze znacznymi różnicami wysokości i 
nachylenia oraz, na koniec, położenia pomiędzy dwoma morzami o bardzo odmiennej 
charakterystyce można dokonać pewnego podziału na strefy klimatyczne. Przez dolinę 
Gwadalkiwiru napływają wilgotne masy powietrza znad Atlantyku. Im dalej w głąb lądu i im 
wyższa średnia wysokość, tym bardziej zaostrzają się cechy kontynentalne i temperatura 
przyjmuje skrajne wartości. Ilość opadów również maleje z zachodu na wschód: najbardziej 
deszczowy punkt w Andaluzji i w całej Hiszpanii znajduje się w prowincji Kadyks (park 

https://www.google.be/search?q=flag+andalucia+spain&biw=1920&bih=964&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY7Y7n6cnKAhXEOj4KHbRnBv4QsAQIHQ%23tbm=isch&tbs=rimg%3ACZyYOrAdjMhiIjikNtAV7PqXCG89GY0w64tZKEC3P_1RmYjTUu-E3TGfCCho9O2X2VhIbQBv3zfb6s7B3mYi_1xyDC4ioSCaQ20BXs-pcIEQg-eghDy0C5KhIJbz0ZjTDri1kRqsPFzFEt-qEqEgkoQLc_19GZiNBGkBuqLFa6VbyoSCdS74TdMZ8IKEWJs5rg5DsbKKhIJGj07ZfZWEhsRACXHx_12fgqUqEglAG_1fN9vqzsBHin_1Qw-4khTyoSCXeZiL_1HIMLiEWoXUQgKa4BP&q=andalucia%20fisica%20mapa&imgrc=NWNfzWJQ9JX9aM%3A
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narodowy Sierra de Grazalema), a najbardziej suchy w prowincji Almería (parki Cabo de 
Gata i Tabernas) (mapy 2 i 3). 
 

Mapa 5: Strefy klimatyczne 

 
Źródło: Wikipedia 

 
Można wyróżnić 6 typów bioklimatu (mapa 5):  

− oceaniczny śródziemnomorski, odpowiadający wybrzeżu atlantyckiemu, ze średnią 
temperaturą roczną 17-19°C i opadami między 500 a 700 mm; 

− subkontynentalny śródziemnomorski z ciepłymi latami, na Nizinie Andaluzyjskiej, ze 
średnią temperaturą roczną 17-18°C i opadami między 500 a 700 mm;  

− subkontynentalny śródziemnomorski zimowy, który obejmuje większość obszaru 
Andaluzji i charakteryzuje się wartościami temperatury między 13 a 15°C oraz 
opadami mogącymi osiągnąć od 60 mm w najsuchszych rejonach do 800 mm w 
najwyższych miejscach gór Sierra Morena, na północy; 

− klimat górski, w Kordylierach Subbetyckich i Penybetyckiej, ze średnią roczną 
temperaturą około 12-15°C i opadami między 400 a 1000 mm; w górach Sierra 
Nevada, gdzie rejestruje się najniższe temperatury w Andaluzji, a ich szczyty mogą 
pozostawać pokryte śniegiem przez większą część roku; 

− podzwrotnikowy śródziemnomorski, w części wybrzeża obecnie znanej z turystyki o 
nazwie Costa del Sol, ze średnią roczną temperaturą około 17-19°C i opadami 
między 400 a 900 mm; jego szczególne cechy klimatyczne i glebowe (piaszczyste 
gleby) sprzyjają produkcji rolnej typu podzwrotnikowego; 

− oraz śródziemnomorski półpustynny, w części wybrzeża położonej bardziej na 
wschód i w comarkach (jednostkach podziału terytorialnego) w głębi lądu, ze średnią 
temperaturą 17-21°C i skąpymi opadami (mniej niż 50 dni rocznie i średnia poniżej 
300 mm); w tej strefie znajduje się jedyna pustynia na kontynencie europejskim – 
Tabernas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Andaluc%C3%ADa%23/media/File:Clima_andaluc%C3%ADa.png
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1.4.  Demografia i obszary wiejskie 
Andaluzja jest wspólnotą autonomiczną o największej liczbie mieszkańców w Hiszpanii (8 
399 043 mieszkańców według rejestru z 2015 r., co stanowi 18% całkowitej ludności 
Hiszpanii) (tabele 1 - A i 2). Jest trzecim pod względem zaludnienia regionem UE, tuż za 
Île-de-France i Lombardią. Jej gęstość zaludnienia wynosi 95,9 osób/km², nieco powyżej 
średniej hiszpańskiej (92,4 osób/km²) (tabela 2). 
 

Tabela 2. Dane demograficzne według prowincji (2015) 
 

PROWINCJA LICZBA 
LUDNOŚCI 
OGÓŁEM 

GĘSTOŚĆ 
ZALUDNIE
NIA/KM2 

ŚREDNI 
WIEK 

LICZBA 
LUDNOŚCI 
STOLICY 

Almería 701 211 79,9 39,1 194 203 
Kadyks 1 240 284 166,8 40,2 120 468 
Kordoba 795 611 57,8 42,1 327 362 
Grenada 917 297 72,5 41,4 235 800 
Huelva 520 017 51,3 40,5 146 318 
Jaén 654 170 48,5 42,1 115 395 

Malaga 1 628 973 222,9 40,9 569 130 
Sewilla 1 941 480 138,3 40,9 693 878 

ANDALUZJA 
OGÓŁEM 

8 399 043 95,9 40,7 693 878 
(Sewilla) 

Źródło: Instytut Statystyki i Kartografii Andaluzji, rejestr mieszkańców 2015 r. oraz opracowanie własne 
 
Piramida wieku pokazuje, że ludność Andaluzji jest młodsza niż ludność Hiszpanii i UE, ale 
bez znaczących różnic: około 16,6% poniżej 15 roku życia, a średni wiek wynosi 40,7 lat. 
Średnie trwanie życia wynosi 81,72 lat, poniżej hiszpańskiej średniej (82,92), lekko 
powyżej średniej UE (tabela 1 - A). 
 
Ludność skupia się przede wszystkim na wybrzeżu, w dolinie Gwadalkiwiru i wokół 8 stolic 
prowincji, gdzie rejestruje się gęstość zaludnienia powyżej 150 os./km² (mapa 6, kolor 
czarny). Najniższe wartości gęstości zaludnienia notuje się na obszarach interioru i na 
terenach górskich, przede wszystkim na północy i wschodzie regionu (mapa 6). 
Najbardziej zaludnionymi prowincjami są Sewilla, Kadyks i Malaga. Zamieszkuje je 57% 
całkowitej liczby mieszkańców. Malaga jest prowincją o największej dynamice zmian 
demograficznych w ostatnich latach. Już teraz rejestruje się w niej najwyższą gęstość 
zaludnienia (222,9 osób/km²) (tabela 2). Sewilla nadal pomimo wszystko jest prowincją o 
największej liczbie mieszkańców, a jej stolica największym miastem Andaluzji (693 878 
mieszkańców) (tabela 2). 
 
Według metodologii klasyfikacji obszarów miejskich i wiejskich OECD 67,1% terytorium 
Andaluzji uznaje się za posiadające warunki pośrednie (strefy, gdzie ludność obszarów 
wiejskich stanowi od 20% do 50% całości), natomiast 32,9% powierzchni ma charakter 
przeważająco miejski. Wynika to ze średnich rozmiarów wielu andaluzyjskich gmin, które są 
ośrodkami rozległych obszarów o przeważająco wiejskim charakterze.  
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/28Febrero/tema.htm?t=poblacion%23indice
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Mapa 6: Gęstość zaludnienia w Andaluzji (liczba os./km²) 

 
Źródło: PROW dla Andaluzji 2014-2020 – ocena aktualnej sytuacji (s. 15) 

 
 
Tabela 3. Demografia i środowisko wiejskie w Andaluzji i Hiszpanii (2014) 

 A. 
LICZBA 
GMINY 

B. 
POWIERZCHNIA 

(KM²) 

C. 
LICZBA 

LUDNOŚCI 
(LICZBA OS. 

2014) 

D. 
ZMIANA 
LICZBY 

LUDNOŚCI: 
2014/2008 

(%) 

E. 
GĘSTOŚĆ 

ZALUDNIENIA 
(OS./KM² 
2014 R.) 

1. Wszystkie gminy 
HISZPANIA 
ANDALUZJA 
% 
AND./HISZP. 

8 117 
771 

(9,5%) 

504 734 
87 590 

(17,4%) 

46 771 341 
8 402 305 

(18,0%) 

1,30% 
2,40% 

-- 

92,7 
95,9 

-- 

2. W tym: gmin wiejskich (poniżej 30 tys. mieszkańców, o gęstości zaludnienia poniżej 100 
os./km²) 
HISZPANIA 
ANDALUZJA 
% 
AND./HISZP. 

6 697 
584 

(8,7%) 

426 468 
69 800 

(16,4%) 

8 032 803 
2 043 391 

(25,4%) 

-2,06% 
-0,75% 

-- 

18,8 
29,3 

-- 

3. W tym: gmin wiejskich niewielkich rozmiarów (poniżej 5 tys. mieszkańców, o gęstości 
zaludnienia poniżej 100 os./km²) 
HISZPANIA 
ANDALUZJA 
% 
AND./HISZP. 

6 348 
470 

(7,4%) 

345 430 
41 809 

(12,1%) 

4 675 902 
772 450 
(16,5%) 

-3,37% 
-3,13% 

-- 

13,5 
18,5 

-- 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA) (2015 r.): Roczne sprawozdanie 
obejmujące wskaźniki dotyczące rolnictwa, żywności i środowiska naturalnego w 2014 r. (s. 22-28). 
 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
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Jednakże ta metodologia maskuje fakt, że Andaluzja jako całość ma charakter 
przeważająco wiejski. Jeśli przyjąć parametry krajowe(1) uznaje się, że jej terytorium w 
przeważającej części stanowią obszary wiejskie. 79,7% jej powierzchni (69 800 km²) 
zajmują „gminy wiejskie” (o liczbie ludności poniżej 30 tys. i gęstości zaludnienia poniżej 
100 os./km²). Te obszary wiejskie odpowiadają 17,4% całości terytorium Hiszpanii i 16,4% 
powierzchni krajowych obszarów wiejskich (tabela 3). Natomiast segment „gmin wiejskich 
niewielkich rozmiarów” (poniżej 5 tys. mieszkańców, o gęstości zaludnienia poniżej 100 
os./km²) stanowi 47,7% całkowitej powierzchni Andaluzji. 
 
Andaluzyjskie obszary wiejskie zamieszkuje prawie jedna czwarta ludności regionu 
(24,3%), przy średniej gęstości zaludnienia 29,3 os./km², która jest jeszcze mniejsza w 
gminach wiejskich niewielkich rozmiarów (18,5 os./km²) (tabela 3). 
 
W latach 2008-2014 liczba ludności gmin wiejskich Andaluzji zmalała (-0,75%), w 
szczególności w gminach niewielkich rozmiarów (-3,13%), w przeciwieństwie do wzrostu 
zarejestrowanego dla całości regionu (+2,40%) (tabela 3). 

                                                 
1   W Hiszpanii obszary wiejskie definiuje się w ustawie 45/2007 w sprawie zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich, która wprowadza rozróżnienie między „gminami wiejskimi” (o liczbie ludności poniżej 30 tys. i 
gęstości zaludnienia poniżej 100 os./km²) oraz „gminami wiejskimi niewielkich rozmiarów” (liczącymi mniej niż 
5 tys. mieszkańców i o gęstości zaludnienia poniżej 100 os./km²). 
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2.  OGÓLNE RAMY MAKROEKONOMICZNE 

2.1.  Wskaźniki makroekonomiczne UE i Hiszpanii: uwagi 

2.1.1.  Zastój w strefie euro  

Według ostatnich danych Eurostatu strefa euro nadal odczuwa skutki kryzysu, a śródroczny 
PKB odpowiadający IV kwartałowi 2015 r. wzrósł zaledwie o 1,5% (tabela 1 - B). Nieco 
lepiej ma się PKB UE-28, który wzrósł o 1,8% w tym samym okresie. 
 
Dane te wskazują, że PKB 19 krajów strefy euro bliski jest już poziomu sprzed kryzysu 
(początek 2008 r.), lecz nadal jest od niego niższy o 0,3% i wzrasta o wiele wolniej niż PKB 
Stanów Zjednoczonych (których PKB wrócił do poziomu sprzed kryzysu w jesieni 2011 r. i 
od tego czasu wzrósł dodatkowo o około 10%, dzięki o wiele bardziej ekspansywnej niż 
europejska polityce monetarnej i podatkowej).  
 
Komisja Europejska ostrzegła w marcu 2016 r. o „nadmiernych zakłóceniach równowagi” w 
dużej grupie państw: Francji i Włoszech (w tamtym czasie drugiej i trzeciej gospodarce 
strefy euro), Bułgarii, Chorwacji i Portugalii. Jednocześnie stwierdziła „zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej”, chociaż o mniejszej skali, w Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, 
Niderlandach, Niemczech, Słowenii i Szwecji.  
 
Ani znaczny spadek cen energii, ani deprecjacja euro w wyniku działań Europejskiego 
Banku Centralnego nie pomogły poprawić niektórych danych makroekonomicznych, które 
nadal są na niskim poziomie (tabela 1 - B): inflacja w lutym 2016 r. w strefie euro 
wyniosła -0,2% (o 0,2% więcej niż w poprzednim miesiącu), z powodu spadku ceny ropy 
naftowej, co wskazuje na pewne ryzyko popadnięcia w deflację; inflacja w sektorze 
produktów spożywczych, alkoholu i tytoniu uległa pewnej poprawie, ale też zmalała w ciągu 
dwóch ostatnich miesięcy (0,7% w lutym 2016 r.; 1% w styczniu 2016 r.); wskaźnik 
bezrobocia utrzymuje się na średnim poziomie powyżej 10% (w Hiszpanii i Grecji 
przekracza 20%), w porównaniu z 4,9% w Stanach Zjednoczonych). Podsumowując, UE-28 
odzyskuje siły w sposób niestabilny i nierówny.  
 
Śródroczny wzrost PKB zarejestrowany w ostatnim kwartale 2015 r. przekroczył 3,5% 
wyłącznie w 7 państwach członkowskich o stosunkowo ograniczonej wielkości gospodarki 
(Polska 3,6%; Rumunia 3,8%; Szwecja 3,9%; Słowacja 4,0%; Czechy 4,5%; Luksemburg 
5,4% i Malta 5,6%), gdy tymczasem Finlandia i Grecja odnotowały wynik ujemny 
(odpowiednio -0,2% i -1,9%), lecz przede wszystkim wielkie siły napędowe wzrostu, 
których cykle są zsynchronizowane, zarejestrowały bardzo słabe wyniki (Zjednoczone 
Królestwo 1,9%; Niemcy i Francja 1,3%; Włochy 1%). Znaczący jest fakt, że wydatki w 
dziedzinie budownictwa są na historycznie niskim poziomie w niektórych w głównych 
gospodarek europejskich, podobnie jak inwestycje w dziedzinie przedsiębiorstw, które nadal 
spadają. 
 
W tych okolicznościach prognozy dotyczące wzrostu na najbliższą przyszłość utrzymują się 
na niskim poziomie (1,4% w 2016 r., 1,7% w 2017 r. i 1,8% na 2018 r), podobnie jak 
prognozy dotyczące inflacji pozostające na zbyt niskim poziomie (0,1% na 2016 r., 1,3% 
na 2017 r. i 1,6% na 2017 r.), które stawiają gospodarkę Europy na granicy deflacji.  
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Gospodarka europejska rozkręca się więc bardzo powoli, gdy tymczasem u jej bram piętrzy 
się szereg zagrożeń: spowolnienie gospodarcze w Chinach i ogółem w grupie BRIC (z 
wyjątkiem Indii); kryzys w gospodarkach eksportujących surowce (z ujemnymi 
przepływami pieniężnymi); spadek światowej płynności (potwierdzony w marcu bieżącego 
roku przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych - BIS); znaczne spadki na giełdach na 
początku 2016 r., które ponownie wzbudziły wątpliwości co do siły europejskiego banku i 
rozwoju długu; i na koniec ewentualna zmiana polityki monetarnej USA. Te połączone 
czynniki mogą zagrozić powrotowi Europy na ścieżkę rozwoju i tworzenia miejsc pracy, jeśli 
nie zostaną wyeliminowane. 
 
Wydaje się, że cena ropy naftowej osiągnęła już najniższy poziom po półtora roku ciągłych 
spadków. Powinna stopniowo wzrastać aż do średniego poziomu 60,50 EUR/baryłkę Brent w 
2017 r. (w stosunku do 48,30 EUR/baryłkę w 2015 r.). Jednak Międzynarodowa Agencja 
Energii nie wyklucza jeszcze kolejnych katastrof, jeśli niepewność sytuacji gospodarki 
globalnej będzie się utrzymywać, a kraje produkujące surowce nie będą w stanie 
zrównoważyć światowej podaży i popytu. 
 
Skorzystanie z pomocy Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i masowego wykupu długu 
(europejskiej wersji „Quantitative Easing” – QE, poluzowania polityki pieniężnej) okazało się 
niewystarczające do pobudzenia gospodarki strefy euro. Ostatnia decyzja EBC z 10 marca 
2016 r. wyczerpuje w praktyce cały arsenał dostępnych środków polityki monetarnej: stopa 
oprocentowania 0%, ujemna stopa procentowa dla funduszy bankowych zdeponowanych w 
EBC (-0,4%) oraz zwiększenie miesięcznego wykupu długu (publicznego i prywatnego) do 
80 000 mln EUR. Jeśli te środki nie przyniosą oczekiwanego efektu powstrzymania deflacji i 
pobudzenia wzrostu, nie będzie innego rozwiązania, jak skorzystanie z bodźców o 
charakterze podatkowym, jak wielokrotnie wskazywały G-20, EBC, MFW i OECD, i lepsze 
koordynowanie strategii gospodarczych na poziomie europejskim. Obecnie słychać wiele 
głosów na rzecz ambitniejszego i lepiej zaprojektowanego niż plan Junckera planu 
inwestycyjnego dla Europy, aby położyć kres zbyt długo utrzymującemu się zastojowi.  

2.1.2.  Gospodarka Hiszpanii: wzrost i zakłócenia równowagi  

W cytowanym już sprawozdaniu Komisji opublikowanym w marcu 2016 r. zawarto opinię, 
że Hiszpania doświadcza znacznych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, przede 
wszystkim ze względu na wysoki poziom długu zewnętrznego i wewnętrznego, zarówno 
prywatnego, jak i publicznego, oraz wysokie bezrobocie. 
 
Dane o bolesnych skutkach recesji są jednoznaczne (tabela 1 - B): luka podatkowa 
zmniejszyła się z 9,6% PKB w 2011 r. do 5,9% w 2014 r. (i 4,5% w 2015 r. według 
najnowszych wstępnych danych rządu Hiszpanii), lecz nadal nie udaje się zrealizować celów 
deficytu UE, co będzie oznaczało konieczność większych korekt w kolejnych miesiącach, 
jeśli terminy ich realizacji nie zostaną uelastycznione; zadłużenie sektora prywatnego 
zmalało o 40 punktów w ostatnich latach, lecz dług publiczny (skonsolidowany dla 
wszystkich organów administracji) nie spada poniżej 99% PKB (dane z 2015 r.); i wreszcie 
bezrobocie utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie (20,5% ludności aktywnej 
zawodowo w styczniu 2016 r., co stanowi niemal dwukrotność średniej europejskiej 
(10,3%), z czego 45% poniżej 25 roku życia). 
 
W tym kontekście kluczową kwestią jest wzmocnienie zrównoważonego wzrostu. 
Hiszpańskie organy władzy gospodarczej twierdzą, że przy wzroście na poziomie około 3% 
mogą powstawać miejsca pracy i możliwe jest zrealizowanie celów w zakresie deficytu i 
zadłużenia.  
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Śródroczna zmienność PKB Hiszpanii wyniosła 3,2% w 2015 r. w stosunku do 2014 r. 
(3,5%, jeśli weźmie się pod uwagę wskaźnik z czwartego kwartału)(2). Zatem wzrost 
Hiszpanii dwukrotnie przekracza wzrost w strefie euro (1,1% w 2015 r.) i w UE-28 (1,5% w 
2015 r.). Już przez dziesięć kolejnych kwartałów notuje się wzrost w gospodarce 
hiszpańskiej, a jego tempo jest zdecydowanie szybsze niż w krajach strefy euro. Wydaje się 
więc, że udało się spełnić życzenia hiszpańskich władz.  
 
Jednakże podobnie jak w pozostałej części strefy euro dane inwestycji sektora prywatnego 
nadal są zbyt słabe, by móc świętować sukces: wydatki na inwestycje przedsiębiorstw 
nadal są niższe o 50% w stosunku do 2007 r., współczynnik inwestycji w stosunku do 
sprzedaży spadł do poziomu z 1995 r., a budownictwo, które w 1995 r. stanowiło 15% 
całkowitej sprzedaży, obecnie odpowiada za zaledwie 2%. 
 
Droga powrotu do standardów sprzed kryzysu będzie długa i będzie wymagała 
długotrwałego wysiłku ze strony organów administracji i przedsiębiorstw. Hiszpanii wciąż 
jeszcze brakuje 40% do utraconego PKB, gdy tymczasem, jak wspomnieliśmy, strefa euro 
odzyskała go już praktycznie w całości (pkt 2.1.1). W dziedzinie zatrudnienia różnica jest 
jeszcze większa: gospodarka hiszpańska odtworzyła tylko 24% straconych miejsc pracy.  

2.2.  Gospodarka Andaluzji 

2.2.1.  Główne wskaźniki 

Według Eurostatu w 2014 r. w Andaluzji PKB na mieszkańca według cen bieżących wyniósł 
16 577 EUR (tabela 1 - B). Biorąc jako punkt odniesienia średnią UE-28 na mieszkańca 
według parytetu siły nabywczej (PPP) (27 500 EUR = 100), Andaluzja z kwotą 18 500 EUR 
plasuje się 33 punkty poniżej PKB na mieszkańca w UE (67%) i 24 punkty poniżej średniej 
hiszpańskiej (91%) (tabela 1 - B).  
 
Wśród hiszpańskich wspólnot autonomicznych tylko Estremadura zanotowała gorszy 
wskaźnik w 2014 r., gdy tymczasem cztery z nich przekraczają średnią wspólnotową: 
Madryt (125%), Kraj Basków (119%), Nawarra (113%) i Katalonia (108%). Należy 
podkreślić, że rok wcześniej, w 2013 r. Hiszpanii udało się uplasować sześć regionów 
poniżej średniej, co wskazuje, jakie szkody poniesiono z powodu kryzysu.   
 
Skutki recesji były boleśnie odczuwalne także w innych sektorach gospodarki Hiszpanii 
(wykres 2). W 1995 r. andaluzyjski PKB na mieszkańca wyniósł 69% średniej UE-15, a w 
2010 r. 75% UE-27. Wyraźnie widać, że proces konwergencji został w znacznym stopniu 
cofnięty. 
 
Jeśli ograniczymy się do kontekstu wewnętrznego, w latach 2008-2013 w Andaluzji 
zarejestrowano spadek PKB o -10,1%, wskaźnik powyżej średniej krajowej (-8,6%), lecz 
niższy niż w trzech innych wspólnotach autonomicznych: Asturii (-13,2%), Kantabrii 
(12,7%) i w Walenckiej Wspólnocie Autonomicznej (-12,4%). Różne poziomy spadku w 
gospodarkach regionalnych wynikają z dużego zróżnicowania ich struktur sektorowych. 
Andaluzja doświadczyła skutków pęknięcia bańki na rynku nieruchomości, w szczególności 
w niektórych prowincjach, a także ogólnego spowolnienia gospodarczego. Jednakże mogła 
w pewnym stopniu zrównoważyć jego oddziaływanie dzięki turystyce zagranicznej i 
większemu udziałowi procentowemu sektora pierwotnego w gospodarce andaluzyjskiej (pkt 

                                                 
2   Wzrost PKB w rolnictwie w 2015 r. był natomiast niższy niż wzrost ogólnego PKB: 1,9% za cały rok i 2,7% w 

ostatnim kwartale.  
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2.2.2), który zadziałał jako poduszka bezpieczeństwa w dziedzinie zatrudnienia, wchłaniając 
część osób pozbawionych zatrudnienia w sektorze budownictwa. 
 
W 2014 r. andaluzyjska gospodarka zaczęła notować ponowny wzrost, lecz tempo tego 
wzrostu należało do najwolniejszych wśród wspólnot autonomicznych (1%), poniżej 
średniej krajowej (1,4%). 
 
Z drugiej strony bezrobocie, które osiągnęło 34,6% w 2012 r., nadal pozostaje na bardzo 
wysokim poziomie: w czwartym kwartale 2015 r., chociaż liczba osób bezrobotnych spadła 
do 197 400, stanowiła 29,8% ludności aktywnej zawodowo (tabela 1 - B). 
 
  

Wykres 2. Rozwój PKB na mieszkańca w Andaluzji i Hiszpanii (w 
EUR) 

 
 

 
 

Źródło: Expansión 
 

2.2.2. Udział poszczególnych sektorów w PKB regionu Andaluzji 

Typowo dla gospodarki rozwiniętej sektor usług jest liderem działalności gospodarczej w 
Andaluzji i odpowiada za 70% jej PKB, nieco poniżej wskaźnika dla Hiszpanii (około 68%) 
(tabela 4).  
 
Najbardziej charakterystyczną cechą gospodarki andaluzyjskiej jest wyróżniająca się rola 
jej sektora pierwotnego, który, pomimo wahań typowych dla rynków rolnych, wykazuje 
procentowy udział w PKB (5,2% w 2013 r.; 4,5% w 2014 r.) o wiele wyższy od wskaźników 
Hiszpanii (2,3% w 2013 r.) czy wspólnotowych (1,7% w 2013 r . w UE-28). Jednocześnie 
sektor przemysłu ma zauważalnie mniejsze znaczenie niż w skali krajowej (tabela 4).  
 
Znaczenie sektora rolno-leśnego i rybołówstwa Andaluzji przekłada się na zatrudnienie: 242 
244 osób (AWU, rocznych jednostek pracy) zajmuje się działalnością w sektorze pierwotnym 
(tabele 5 i 6), co stanowi niemal 30% ogólnej wartości krajowej (813 551).  
 

http://www.datosmacro.com/ccaa/comparar/andalucia/espana?sector=PIB+per+capita+en+Euros&sc=XE15%23tbl
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Wbrew tendencjom typowym dla rozwiniętych gospodarek od 2010 r. obserwuje się 
stopniowy wzrost względnego poziomu zatrudnienia w rolnictwie. Sektor ten stał się 
schronieniem dla pracowników z innych sektorów dotkniętych kryzysem (a w szczególności 
budownictwa). 
 
Ten ostatni sektor, podobnie jak w pozostałej części Hiszpanii, doświadcza przedłużającego 
się spowolnienia gospodarczego. Obecnie odpowiada 5,7% wartości dodanej brutto w 
regionie (tabela 4). 
 
 

Tabela 4. Udział poszczególnych sektorów w PKB regionu Andaluzji w 
stosunku do PKB Hiszpanii (2013 i 2014 r.) 

 
DANE Z 2013 I 2014 R. (*) 

 
ANDALUZJA HISZPANIA % 

AND./HIS
ZP. 2014 

2013 (W) 2014 (P) 2103 (W) 2014 (P) 

PKB według cen rynkowych 
(w mln EUR) 

138 585 139 099 1 031 272 1 041 160 13,4% 

PKB/osobę (w EUR)  16 523 16 577 22 134 22 412 74,0% 
Wartość dodana brutto 
rolnictwa, leśnictwa i 
łowiectwa, hodowli i 

rybołówstwa (sektora 
pierwotnego)  
(w mln EUR) 

 
7 140,4 

 
6 296,1 

 
26 560 

 
23 903 

 
26,3% 

 
 

Udział (%) 
sektora w 

PKB  

% sektora  
pierwotnego 

5,2% 4,5% 2,6% 2,3% --- 

% sektora  
przemysłu 

11,3% 11,1% 15,6% 15,5% --- 

% sektora  
budownictw

a 

5,6% 5,4% 5,1% 4,9% --- 

% sektora 
usług 

69,3% 70,0% 68,0% 68,4% --- 

(*) Dane udziału poszczególnych sektorów w PKB obliczone na podstawie udziału każdego sektora w całkowitej 
wartości dodanej brutto. Dane z 2013 r.: wstępne (W). Dane z 2014 r.: prognozowane (P).  
Źródło: Krajowy urząd statystyczny - rachunki regionalne Hiszpanii, baza 2010 (dane PKB aktualizowane w dniu 
23 grudnia 2015 r., dane wartości dodanej brutto z 3 lipca 2015 r.). 
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3.  SEKTOR ROLNY I SPOŻYWCZY W REGIONIE 
ANDALUZJI 

3.1.  Obszary wiejskie i rolnicze Andaluzji 
Na podstawie warunków glebowych, topograficznych i klimatycznych regiony wiejskie 
Andaluzji można podzielić na duże i stosunkowo jednolite obszary, gdzie dominują 
określone kierunki i struktury produkcji, które z kolei wyznaczają priorytety stosowania 
określonych środków WPR. Tradycyjnie wyróżnia się 6 systemów rolnych (mapa 7): 

- dolina Gwadalkiwiru (mapa 7, kolor różowy). To stosunkowo niewielki system 
rolny [6,4% wykorzystywanych użytków rolnych (WUR) Andaluzji], pod względem 
geograficznym odpowiadający początkowej części Niziny Andaluzyjskiej (mapa 3). 
Mieści się na nim zaledwie 3,9% wszystkich gospodarstw rolnych. Tereny te 
charakteryzują się łagodnym klimatem, bardzo żyznymi glebami i dostępnością 
wody, co ułatwia ekstensywne lub semi-ekstensywne nawadnianie i sprzyja wielkiej 
różnorodności produkcji o wysokiej wydajności. Przeważają zboża (kukurydza) z 
zauważalną obecnością drzew owocowych (cytrusowych i owoców pestkowych). 
Tradycyjnie na tym obszarze specjalizowano się również w uprawach 
przemysłowych, takich jak burak cukrowy lub bawełna. Na zalanych wodą terenach 
mokradeł częścią krajobrazu stał się ryż. 

- Las Campiñas (pola) (mapa 7, kolor żółty). Można wyróżnić dwa wielkie obszary 
rolne: pierwszy związany z Niziną Andaluzyjską, a drugi bardziej na zachód, w 
Huelwie. Każdą z tych stref można z kolei podzielić na mniejsze jednostki według 
stopnia specjalizacji w uprawach rolnych lub wieloletnich (winorośl, drzewa oliwne). 
Strefa Gwadalkiwiru obejmuje pola Kordoby i Sewilli. To obszar rozległych 
nienawadnianych upraw zbóż, gdzie historycznie stosowano rotację pszenica-
słonecznik; pod względem strukturalnym charakteryzuje się wielkimi rozmiarami 
gospodarstw (posiadłości ziemskich). Wokół ośrodków Jerez i Montilla-Moriles 
zlokalizowane są również tereny przeznaczone pod uprawę winorośli, a dzięki 
pomocy bezpośredniej w ramach WPR stopniowo znaczenia nabierają drzewa oliwne. 
Pola Huelvy są natomiast obszarem przejściowym między obszarami „dehesa” na 
północy prowincji (zob. dalej), o rolnictwie typowo ekstensywnym, a bardziej 
płaskimi terenami bliżej wybrzeża, gdzie panuje większa intensyfikacja produkcji. Na 
tym obszarze można również znaleźć winnice i gaje oliwne. 

- El Olivar (gaje oliwne) (mapa 7, jasnozielony). Stanowi najbardziej rozległy 
system rolny obejmujący 25% WUR Andaluzji i 42,6% gospodarstw w regionie. 
Charakteryzuje się wyłączną zależnością od uprawy drzew oliwnych, która w 
zdecydowany sposób warunkuje gospodarkę jego gmin i tworzy model społeczno-
pracowniczy naznaczony sezonowością i stanem niedostatecznego zatrudnienia w 
rolnictwie. Obejmuje większość powierzchni zajmowanej przez tę produkcję w 
Andaluzji (która łącznie pokrywa ponad półtora miliona hektarów), tworząc tak 
zwaną „oś oliwną”, której centrum znajduje się w prowincji Jaén. Oprócz wysokiego 
stopnia specjalizacji produkcji w tym systemie jego wielki obszar geograficzny 
umożliwia znaczne zróżnicowanie sposobów eksploatacji, począwszy od gajów 
oliwnych o bardzo wysokiej wydajności (z dostępem do nawadniania, intensywnym 
stosowaniem nawozów i wysokim stopniem mechanizacji), po gaje oliwne o niskiej 
wydajności lub w uprawie górskiej, silnie uwarunkowane utrudnieniami fizycznymi i 
strukturalnymi (brak wody, słaba jakość gleby, znaczne nachylenie terenu itp.). 
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Mapa 7: Andaluzyjskie systemy rolne 
 

 
Źródło: PROW dla Andaluzji 2014-2020 – ocena aktualnej sytuacji (s. 61) 

 
- Wybrzeże (mapa 7, jasnoniebieski). Doskonałe warunki klimatyczne, łagodne 
temperatury i brak przymrozków umożliwiają uprawę w małych gospodarstwach 
warzyw w systemie intensywnym oraz truskawek i kwiatów ciętych. Produkcja z 
wykorzystaniem dużej ilości szklarni odbywa się przez cały rok gospodarczy i 
stanowi podstawę ciągłego przepływu eksportowego do pozostałych krajów 
kontynentu europejskiego. W strefie podzwrotnikowego klimatu 
śródziemnomorskiego (mapa 5) uprawia się również rośliny krzewiaste, jak 
awokado lub czerymoja. Należy podkreślić, że pomoc bezpośrednia w ramach WPR 
miała niewielki wpływ na rozwój rolnictwa na tym obszarze, który charakteryzuje się 
intensywnym wykorzystaniem kapitału, całkowitym zorientowaniem na rynek, 
oparciem się przede wszystkim na innowacjach oraz dynamiczną działalnością 
(produkcyjną i handlową) rolników i organizacji. Z drugiej strony jest to strefa 
bardzo narażona na skutki zmiany klimatu. Brak wody stanowi główny czynnik 
ograniczający, w szczególności w strefach bardziej uzależnionych od nadmiernie 
eksploatowanych i wyraźnie zanikających warstw wodonośnych.  
 
- Góry Betyckie (mapa 7, kolor brązowy). System ten wyróżnia się rozmiarami 
(21% WUR) i różnorodnością strukturalną (22,4% andaluzyjskich gospodarstw). Ta 
ostatnia wynika z jego bardzo zróżnicowanego ukształtowania terenu, z wyraźnymi 
kontrastami termicznymi spowodowanymi występowaniem terenów o dużej 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
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wysokości i obszarami o bardzo małej ilości opadów wynikającej z zatrzymywania 
frontów deszczowych przez barierę, jaką stanowią łańcuchy górskie. Z drugiej strony 
gleby zazwyczaj nie sprzyjają działalności rolnej i mogą ulegać erozji. Jeśli chodzi o 
rolnictwo, w części północno-zachodniej, w Kordylierach Subbetyckich (mapa 3) 
znajduje się przejściowa strefa rolna sąsiadująca z doliną Gwadalkiwiru, gdzie 
występują gaje oliwne. W oddzielonych przestrzeniach między górami klimat staje 
się łagodniejszy i pojawiają się strefy uprawy zbóż o niskiej wydajności, obszary 
mieszane uprawy nienawadnianej i ogrodnictwa oraz typowe strefy upraw 
nienawadnianych z przewagą gajów oliwnych. Oprócz produkcji rolnej pewne 
znaczenie ma też ekstensywna hodowla zwierząt, przede wszystkim owiec. Wiele 
terenów jest przeznaczonych na pastwiska. Pomimo górskiego ukształtowania 
terenu gospodarka leśna ma niewielki zakres, lecz stopniowo nabiera znaczenia 
eksploatacja myślistwa i turystyki (w niektórych przypadkach ściśle związane z 
rozległymi obszarami chronionymi - mapa 11). 
 
- Obszar „Dehesa” („śródziemnomorskie pastwisko”) (mapa 7, kolor 
ciemnozielony). To typowy dla obszaru śródziemnomorskiego ekosystem o 
charakterze rolno-leśno-pasterskim. Jest zlokalizowany przede wszystkim w górach 
Sierra Morena i przylegających dolinach na północy oraz w pasmach górskich u 
zbiegu prowincji Sewilli, Kadyksu i Malagi (mapa 2). Zajmuje 20,9% całkowitych 
WUR. Są to rozmiary podobne do systemu Gór Betyckich, ale ze znacznie mniejszą 
liczbą gospodarstw (9,3% całości regionu Andaluzji). Przeważa hodowla 
ekstensywna: w około 6 500 gospodarstw obszaru „Dehesa” hoduje się 972 000 
sztuk owiec i kóz, 381 000 sztuk świń rasy iberyjskiej i 223 000 sztuk bydła. Gleby 
wykazują niską przydatność rolniczą i dlatego rolnictwo ma w większości charakter 
uzupełniający, podobnie jak eksploatacja zasobów leśnych i myślistwo. W efekcie 
gospodarka rolna systemu „Dehesa” ma wyraźny charakter wielofunkcyjny, łącząc 
taką działalność jak ekstensywna hodowla bydła z eksploatacją drewna opałowego 
(z dębu ostrolistnego) i korka (z dębu korkowego), zbieraniem grzybów, polowaniem 
lub agroturystyką. 35,3% całkowitej powierzchni obszaru „Dehesa” zostało 
zaklasyfikowane przez UNESCO jako rezerwat biosfery, a poza tym zostało uznane 
za obszar sieci Natura 2000. Największe problemy tego ekosystemu wiążą się z 
brakiem regeneracji drzewostanu, zubożeniem gleby z powodu braku nawożenia 
oraz, w niektórych przypadkach, intensyfikacji produkcji bydła.  

 
Można stwierdzić, że rozległe terytorium Andaluzji przypomina poplamioną tkaninę, z 
wielkimi obszarami „pustymi” o marginalnym znaczeniu lub niskiej wydajności produkcji 
rolnej, pomiędzy którymi leżą dynamiczne centra, które jak „ośrodki” konkurencyjności 
napędzają obszary rolne i wiejskie w swoim bezpośrednim otoczeniu (między innymi 
nawadnianie w dolinie Gwadalkiwiru, pola w okolicach Sewilli i Kordoby, wysoko wydajne 
gaje oliwne, niektóre obszary uprawy winorośli lub obszary rolnictwa intensywnego na 
wybrzeżach Almeríi i Huelvy).  
 
Jest to oryginalne zjawisko, patrząc z perspektywy środkowo-europejskiej. Potwierdza 
znaczącą rolę sektora rolno-spożywczego w procesie rozwoju gospodarczego i koordynacji 
terytorialnej regionu Andaluzji.  
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3.2. Strategiczna rola nawadniania 
Decydującym czynnikiem terytorialnej konfiguracji produkcji andaluzyjskiego rolnictwa jest 
dostęp do wody. W istocie nawadnianie ma strategiczne znaczenie dla rolnictwa regionu 
oraz dla całości andaluzyjskiej gospodarki.  
 
Na obszarze 8,76 mln hektarów, z których tylko połowa stanowi wykorzystywane lub 
nadające się do uprawy użytki rolne, region Andaluzji posiada nieco ponad 1 mln ha 
powierzchni nawadnianej (co odpowiada jednej czwartej WUR Andaluzji i 29,3% terenów 
nawadnianych w Hiszpanii).  
 
Wprawdzie już sam zakres terytorialny nawadniania jest duży, lecz jego znacznie 
społeczno-gospodarcze jest chyba jeszcze większe. Ponad 64% produkcji rolnej Andaluzji 
pochodzi z upraw nawadnianych, generuje 67% dochodów z rolnictwa i zapewnia 63% 
zatrudnienia w rolnictwie. W związku z tym wydajne wykorzystanie wody staje się kluczową 
kwestią dla zrównoważonego charakteru środowiska wiejskiego.  
 
Od 1995 r. zmodernizowano ponad 350 tysięcy hektarów systemów nawadniania (43% 
istniejących wówczas instalacji), co przełożyło się na zaoszczędzenie wody średnio w ilości 
720 m³/ha. Z drugiej strony na podstawie analizy danych zebranych w ramach kontroli w 
terenie przez Ministerstwo Rolnictwa rządu Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji szacuje się, 
że środki pomocy na rzecz inwestycji modernizacyjnych uwzględnione w ostatnim 
programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 umożliwiły ograniczenie zużycia 
wody na hektar o 9,4%.  
 

Mapa 8: Zużycie energii elektrycznej w rolnictwie 
 Megawaty/godz./rok/hektar wykorzystywanych użytków rolnych) 

 
 Źródło: Wielofunkcyjność rolnictwa i terytorium. Kilka refleksji i propozycji (EURE, tom 36, nr 109, grudzień 

2010 r.) 
 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612010000300001&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612010000300001&script=sci_arttext
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W ramach nawadnianej powierzchni rolnej w Andaluzji można wyróżnić różne typy 
nawadniania: ogrody tradycyjne, często nawadniane wodami gruntowymi, znajdujące się w 
pobliżu miejscowości, zazwyczaj ukierunkowane na konsumpcję własną i sprzedaż na 
rynkach lokalnych; nawadnianie na żyznych łąkach („vegas”) i wybrzeżu (Vega de Granada, 
wybrzeże podzwrotnikowe, szklarnie), gdzie łączy się wody powierzchniowe z wodami 
podziemnymi; oraz nowe betyckie systemy nawadniania, powiązane ze zlewnią 
Gwadalkiwiru, które w większości pochodzą z ostatnich pięćdziesięciu lat i mają za zadanie 
zapewniać rolnikom wodę w sposób regularny i w wystarczającej ilości. Do tej ostatniej 
grupy należą między innymi uprawy ryżu na mokradłach i wielkie gospodarstwa na polach 
„Campiñas” (mapa 7). 
 
Z uwagi na fakt, że nawadnianie wymaga znacznego zużycia energii elektrycznej, 
sposobem pomiaru stopnia jego wdrożenia i intensywności jest liczba megawatów (MW) 
zużywanych na hektar WUR. Na mapie 8 widać, że największe zużycie energii elektrycznej 
występuje na wybrzeżu. Nie dziwi, że największe marże brutto na hektar w Andaluzji 
występują na tym samym obszarze (intensywne nawadnianie w Almeríi i na wybrzeżu 
atlantyckim, uprawy owoców cytrusowych i roślin podzwrotnikowych na wybrzeżach 
Kadyksu, Malagi i Grenady), co pozwala rolnikom z tych terenów na ponoszenie rosnących 
kosztów wody i energii.  

3.3.  Główne dziedziny produkcji 
Andaluzja posiada 4 368 998 ha wykorzystywanych użytków rolnych (WUR), co stanowi 
18,7% krajowych WUR (23 300 221 ha - dane z 2013 r.). Zarejestrowano również ponad 
1,5 miliona jednostek hodowlanych (obliczonych poprzez zastosowanie przelicznika dla 
każdego gatunku), co odpowiada 10,9% całkowitej hodowli w Hiszpanii (tabela 5 – I.C).  
 
Ta powierzchnia upraw rozkłada się na 244 566 gospodarstw rolnych, które odpowiadają 
25,3% wszystkich gospodarstw Hiszpanii (965 002 ha) (tabela 5 – I.A). Przeważają 
gospodarstwa własnościowe (87% gospodarstw), których liczba znacznie przekracza 
gospodarstwa użytkowane w formie dzierżawy lub dzierżawy za udział w zbiorach. 
 
Produkcja roślinna przeważa pod względem wartości nad produkcją zwierzęcą: 8 738,7 mln 
EUR w 2014 r. (82% produkcji całkowitej w 2014 r.) w stosunku do 1 597 mln z hodowli 
(15% produkcji całkowitej).  
 
Niektóre rodzaje produkcji rolnej mogą ulegać znacznym wahaniom w poszczególnych 
latach z powodu warunków klimatycznych (susza) lub wegetacyjnych (przemienność 
produkcji drzew oliwnych). W 2014 r. największy udział w produkcji całkowitej Andaluzji 
miały następujące podsektory: oliwa z oliwek (o wartości 2,301 mld EUR, znacznie więcej 
niż w roku poprzednim, 788 mln); warzywa ogółem (o wartości 2,878 mld EUR); oliwki, 
stołowe i do tłoczenia (620 mln EUR w 2014 r., roku nieurodzaju, jeśli porównać go z 2013 
r., gdy otrzymano 913 mln); owoce cytrusowe (566 mln); i zboża (543 mln).  
 
Należy zauważyć, że wartość ekonomiczna produkcji nie zawsze odpowiada jej rozmiarom 
terytorialnym. Pięć rodzajów produkcji zajmuje większość powierzchni uprawnej. Związane 
są one ze szczególnym wyspecjalizowaniem terytorialnym andaluzyjskiego rolnictwa, 
uprawami nienawadnianymi i jego śródziemnomorskim charakterem (tabela 5 - II): 
najważniejszym produktem są oliwki, przeznaczone przede wszystkim do produkcji oliwy 
(prawie 1,5 mln ha, 58,7% całości produkcji Hiszpanii); drugim rodzajem produkcji są 
uprawy przemysłowe, wśród których wyróżnia się bawełna (391 375 ha); za nimi plasują 
się pszenica (313 377 ha), słonecznik (296 848 ha) i drzewa migdałowe (152 621 ha). 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 

28 

W hodowli wyróżniają się pod względem liczby sztuk zwierząt: hodowla drobiu, przede 
wszystkim na mięso, 13 mln kur; hodowla owiec i kóz (na mleko i mięso), 3,3 mln sztuk 
(lider w skali kraju w dziedzinie produkcji i liczby gospodarstw); produkcja trzody chlewnej, 
licząca 12,5 tysiąca gospodarstw i 2,2 mln sztuk (7,8% całości produkcji Hiszpanii); i 
hodowla bydła, licząca 10 328 gospodarstw i 547 573 sztuk (tabela 5 - III). Duże 
znaczenie ma również hodowla pszczół – 22% wszystkich uli w kraju znajduje się w tym 
regionie. 
 
Pomimo mniejszego względnego znaczenia sektora hodowli w stosunku do upraw 
najważniejszym działem zużycia pośredniego w andaluzyjskich gospodarstwach są 
zdecydowanie pasze (30% całkowitych wydatków), ze względu na intensywny charakter 
wielu gospodarstw i ciągły wzrost kosztów surowców. 
 

Tabela 5. Dane strukturalne sektora rolno-spożywczego Andaluzji 
 

 
I. 

GOSPODARSTWA 
(Badanie struktur 

2013 r.) 

(A)  
Liczba 

gospodarstw 
ogółem 

(B)  
Średnia 

WUR (ha) 
na gospo-
darstwo 

(C) 
Jednostki 

hodowlane 
(JH)  

(D)  
Średnia 
AWU na 
gospo-

darstwo 

(E) Średnia 
całkowita 

SO na 
gospo-

darstwo 
(w EUR) 

(F)  
Całkowita 

AWU 

 
244 566 

 

 
18,12 

 

 
1 580 548 

 

 
1,0 

 
33 178 

 
242 244 

II. 
POWIERZCHNIA 

UPRAWNA 
(w ha) 

(Badanie 
powierzchni 2015 

r.) 

Oliwka Uprawy 
przemy-

słowe 

Pszenica Sło-
necznik 

Drzewa 
migdałowe 

Drzewka 
pomarań-

czowe 
 

1 497 233 
 

391 375 
 

313 377 
 

296 848 
 

152 621 
 

60 471 

 
III. 

HODOWLA 
(pogłowie) 

(Sprawozdanie 
SITRAN, lipiec 

2015 r.) 
 

Kurczaki Owce Kury nioski Świnie Kozy Krowy (na 
mięso 

i mleko) 
 

11 624 779 
 

2 299 890 
 

2 256 611 
 

2 186 27
9 

 
1 028 082 

 
547 573 

IV. 
PRZEMYSŁ 

SPOŻYWCZY, 
NAPOJÓW 

I TYTONIOWY 
(Badanie 

przemysłu 2013 
r.) 

 

Łączna liczba 
zatrud-
nionych 

% zatrud-
nionych w 

całym 
sektorze 

przemysłu 

Wartość 
dodana 

(tys. EUR) 

% 
wartości 
dodanej 
całego 

przemy-
słu An-
daluzji 

Wysokość 
obrotów 

(tys. EUR) 

% obrotów 
w przemy-
śle ogółem 

 
47 118 

 
23,8% 

 
2 250 285 

 
17,0% 

 

 
13 870 113 

 
19,7% 

Objaśnienia: WUR: wykorzystywane użytki rolne (grunty orne i plantacje trwałe); AWU: roczna jednostka pracy; 
JH: jednostki hodowlane (według wskaźników dla poszczególnych gatunków) Całkowita SO: całkowita 
standardowa produkcja gospodarstwa jako wartość pieniężna (EUR). (Zob. definicje w przypisach nr 3 i 4). 
 
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA: dokumentacja terytorialna - 
Wspólnota Autonomiczna Andaluzji, styczeń 2016 r.) i opracowanie własne. 
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3.4.  Profil strukturalny i konkurencyjność 
Podobnie jak ma to miejsce w sektorze rolnictwa we wszystkich krajach rozwiniętych, 
zmiany strukturalne w rolnictwie Andaluzji są nie do uniknięcia. Liczba gospodarstw wciąż 
spada: 272 755 w 1999 r. w stosunku do 244 566 obecnie (pkt 3.3). Poza tym spadek 
liczby gospodarstw wpłynął lekko na średnią wielkość gospodarstwa (19,25 ha w 1999 r.; 
18,12 ha w 2013 r.) (tabele 5 – I.A i I.B). Zmiana ta wiąże się z faktem, że wielkość WUR 
też znacznie się obniżyła (4 928 766 ha w 1999 r.; 4 368 998 ha w 2013 r.). 
 
Średnia wielkość WUR na gospodarstwo jest obecnie mniejsza niż średnia powierzchnia w 
Hiszpanii wynosząca 24,7 ha i większa od średniej w UE-28 wynoszącej 14,3 ha (tabela 5 
– I.B). 
 

Mapa 9: Średnia powierzchnia na gospodarstwo na poziomie 
gminnym (ha) 

 
Źródło: PROW dla Andaluzji 2014-2020 – ocena aktualnej sytuacji (s. 65) 

 
56% gospodarstw ma rozmiar mniejszy niż 5 ha WUR (zajmują tylko 7,1% całkowitej 
powierzchni). Na przeciwległym biegunie znajduje się 3,5% gospodarstw, które 
przekraczają 100 ha, lecz odpowiadają za 50,8% całkowitej wielkości WUR w Andaluzji.  
 
Gospodarstwa mniejszych rozmiarów znajdują się w gminach, w których przeważają takie 
rodzaje produkcji, jak ogrodnictwo intensywne, uprawa owoców egzotycznych, bawełny, 
drzew owocowych (z wyjątkiem cytrusów) i gaje oliwne. Gospodarstwa o większych 
rozmiarach to najczęściej hodowle lub ekstensywne uprawy nienawadniane (mapa 9). 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
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Jeśli chodzi o systemy rolne (pkt 3.1 – mapa 7) gospodarstwa o większych rozmiarach 
znajdują się na obszarze „Dehesa” i ich powierzchnia przekracza 40 ha. Gospodarstwa na 
wybrzeżu mają natomiast mniejsze rozmiary (średnia powierzchnia ok. 9,6 ha) (mapa 9). 
 
Pod względem struktury i konkurencyjności andaluzyjskie rolnictwo charakteryzuje się 
dualizmem: rolnictwo o ograniczonej wielkości ekonomicznej, w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, w niewielkim stopniu sprofesjonalizowane, z dużym użyciem rodzinnej siły roboczej i 
znacznymi ograniczeniami strukturalnymi dla modernizacji współistnieje z systemem 
skapitalizowanym, intensywnym, zatrudniającym pracowników najemnych i zdolnym do 
wprowadzania zmian (technologicznych i komercyjnych) narzucanych przez coraz bardziej 
otwarte i dynamiczne rynki. 
 
Należy podkreślić, że rozmiary fizyczne (ilość ha) nie zawsze są czynnikiem odróżniającym 
te dwa typy rolnictwa. Kluczem do ich rozróżnienia jest wielkość ekonomiczna, która z kolei 
zależy od ukierunkowania produkcji i warunków terytorialnych (dostęp do wody, topografia, 
bliskość ośrodków mieszkaniowych lub rynków zbytu, dostępne usługi i infrastruktura, 
stopień organizacji spółdzielczej itp.). W tym kontekście można stwierdzić, że istnieją różne 
możliwości rozwoju strukturalnego, dzięki którym można osiągnąć odpowiednią wielkość 
ekonomiczną, gwarantując konkurencyjność: dywersyfikacja ekonomiczna (zróżnicowanie 
działalności), rolnictwo niskokosztowe, zwiększenie wielkości fizycznej i wykorzystanie 
korzyści skali, specjalizacja w dziedzinie nisz rynkowych (zróżnicowanie jakości), 
intensyfikacja itp.  
 
Średnia wielkość ekonomiczna andaluzyjskiego gospodarstwa (mierzona całkowitą 
standardową produkcją – całkowitą SO) (3) wynosi 33 178 EUR, nieco poniżej średniej 
krajowej (37 284 EUR) (tabela 5 – I.E). Około 70% gospodarstw wykazuje produkcję 
standardową poniżej 15 000 EUR. Jedna czwarta osiąga SO o wartości między 15 000 EUR 
a 100 000 EUR i zaledwie 6% gospodarstw uzyskuje SO powyżej 100 000 EUR. 
 
Produkcjami o najwyższej SO, które w związku z tym mają najwyższe współczynniki 
konkurencyjności, są uprawy szklarniowe (warzywa, truskawki, kwiaty) i hodowla 
intensywna (kurczęta przeznaczone do tuczu, bydło mleczne, trzoda chlewna rzeźna i 
rozpłodowa). Gospodarstwa o niższej SO skupiają się na ekstensywnej uprawie 
nienawadnianej: orzechy (drzewo migdałowe) i gaje oliwne o niskiej wydajności.  
 
Systemem rolnym o najlepszych wskaźnikach SO jest wybrzeże, pomimo małych rozmiarów 
fizycznych jego gospodarstw: połowa z nich osiąga SO między 15 000 a 100 000 EUR, a 
15% przekracza 100 000 EUR. Sytuację tę tłumaczy się wysoką specjalizacją w dziedzinie 
upraw intensywnych (warzywa, owoce i uprawa kwiatów) (pkt 3.1 – mapa 7). 
 
Gospodarstwa o mniejszych wielkościach ekonomicznych występują w systemie rolnym 
„gajów oliwnych”, ze względu na obciążenie uprawami górskimi lub o niskiej wydajności 
(pkt 3.1 – mapa 7): niemal połowa z nich ma SO poniżej 15 000 EUR, a 33% rejestrują SO 
między 15 000 a 100 000 EUR. 
 
Należy mieć na uwadze, że zdolność gospodarstwa do generowania miejsc pracy maleje w 
miarę spadku jego wielkości ekonomicznej. Pod względem zatrudnienia Andaluzja osiąga 

                                                 
3   Całkowita SO: Całkowita standardowa produkcja. Całkowita wartość pieniężna produkcji odpowiadającej 

przeciętnej sytuacji w danym regionie dla każdej typowej działalności rolniczej. Wartości oblicza się poprzez 
przemnożenie produkcji na jednostkę przez cenę na terenie gospodarstwa (bez VAT, podatków od produktów i 
dopłat bezpośrednich). 
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242 244 AWU (4), co oznacza, że jedno gospodarstwo zajmuje średnio 1 AWU. Wskaźnik 
ten przekracza wysokość AWU dla całego rolnictwa Hiszpanii (0,8 AWU na gospodarstwo) 
(tabela 5 – I.D). 
 
Stosunek WUR do AWU stopniowo się poprawiał: 19,25 w 1999 r.; 18,0 w 2013 r. Oznacza 
to, że andaluzyjskie rolnictwo w 1999 r. potrzebowało 19,25 ha, aby zapewnić 1 AWU, a w 
2013 r. wystarczało mu 18 ha/AWU. Do poprawy tej doszło pomimo zarejestrowanego 
spadku całkowitego wskaźnika WUR, o którym była już mowa. Przede wszystkim dlatego, 
że zatrudnienie (liczba AWU) ulegało mniejszym zmianom (256 089 AWU w 1999 r.; 242 
244 w 2013 r.). 
 
Jednakże około 73% andaluzyjskich gospodarstw generuje mniej niż 1 AWU. W tych 
przypadkach większość siły roboczej ma charakter rodzinny (właściciele i współpracownicy). 
W Andaluzji stanowi ona nawet 50% wszystkich AWU.  
 
Nie jest przypadkiem, że gospodarstwa, w których największa liczba członków rodziny 
pomaga właścicielowi przy pracach rolnych, są też zazwyczaj gospodarstwami o mniejszej 
SO: produkcja orzechów, gaje oliwne o niskiej wydajności, a w przypadku hodowli – kozy. 
Dotyczy to jednorazowych lub tymczasowych prac pomocniczych, w przypadku upraw prac 
o charakterze silnie sezonowym (zbieranie oliwek lub migdałów). Z drugiej strony 
produkcje generujące największą ilość miejsc pracy (dniówek lub AWU) na ha, w większości 
dla pracowników najemnych, znajdują się na obszarach nawadnianych: dotyczy to szklarni 
na wybrzeżu atlantyckim, upraw cytrusów i roślin podzwrotnikowych na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego, szklarni w Almeríi oraz wielkich posiadłości w interiorze, ukierunkowanych 
na uprawę owoców cytrusowych i wysokowydajne gaje oliwne (mapa 10). 
 

Mapa 10: Miejsca pracy generowane przez działalność rolniczą na 
poziomie gminnym (liczba dniówek lub ilość dziennej pracy na ha) 

 
Źródło: PROW dla Andaluzji 2014-2020 – ocena aktualnej sytuacji (s. 69) 

                                                 
4  AWU: roczna jednostka pracy. 1 AWU równa się pracy wykonywanej przez jedną osobę w pełnym wymiarze 

godzin w ciągu jednego roku (1 826 godzin). 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
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Z drugiej strony andaluzyjskie rodzinne gospodarstwa rolne, podobnie jak w przypadku 
sektorów rolnych pozostałych krajów europejskich, zmagają się z problemem wymiany 
pokoleniowej. Stopniowe starzenie się rolników i ograniczone wprowadzanie młodych ludzi 
do zawodu stanowi zjawisko występujące ogólnie na całym terytorium i we wszystkich 
rodzajach produkcji, z dwoma istotnymi wyjątkami: rolnictwa intensywnego na wybrzeżu i 
comarek uprawy drzew oliwnych Jaén i Kordoby.  
 
Między tymi dwoma przypadkami istnieje wielka różnica. Rozwój upraw intensywnych na 
wybrzeżu ma zasadniczo charakter prywatny i niezależny, natomiast silna ekspansja 
uprawy drzew oliwnych zarejestrowana na wspomnianych obszarach jest wynikiem 
wsparcia i promocji poprzez pomoc bezpośrednią w ramach WPR. To uzależnienie od 
pomocy publicznej w połączeniu z ogólnym rozwojem podaży oliwy (o bardzo zróżnicowanej 
jakości) wprowadza andaluzyjskie uprawy drzew oliwnych jako całość na niebezpieczną 
ścieżkę, jeśli, jak się wydaje, podstawowe dopłaty do hektara będą stopniowo ujednolicane 
w dół. Największe ryzyko ponoszą małe gospodarstwa ukierunkowane na uprawę drzew 
oliwnych o niskiej intensywności, które nie mają takich możliwości konkurencyjności jak 
większe, bardziej nowoczesne i wydajniejsze gospodarstwa. 
 
Natomiast intensywne rolnictwo na wybrzeżu powinno przyspieszyć trwający proces 
przebudowy szklarni, których instalacje w wielu przypadkach mają ponad 25 lat. Oczywiście 
nie osiągają takiej wydajności z metra kwadratowego, jaką uzyskują ich konkurenci w UE i 
poza nią. 

3.5.  Przemysł spożywczy i dystrybucja produktów spożywczych 
Przemysł rolny Andaluzji ma przede wszystkim charakter przetwórstwa podstawowego. 
Zależy bezpośrednio od powiązanej z nim działalności rolniczej i w związku z tym jest ściśle 
powiązany z terytorium. W tym kontekście odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji 
ekonomicznej i społecznej obszarów wiejskich. 
 
Andaluzyjskie rolnictwo zaopatruje przemysł spożywczy, w którym zatrudnionych jest 
23,8% pracowników tej branży w regionie. Stawia to przemysł rolny na pierwszym miejscu 
wśród podsektorów przemysłu Andaluzji, jeśli chodzi o generowanie miejsc pracy. 
Natomiast przemysł rolno-spożywczy odpowiada za 19,7% ogólnych obrotów w przemyśle, 
17% wartości dodanej w przemyśle andaluzyjskim i prawie jedną czwartą generowanych 
miejsc pracy (tabela 5 - IV). 
 
Należy jednak podkreślić wpływ, jaki miał kryzys na ten sektor: w 2008 r. wartość dodana 
brutto w sektorze przemysłu rolnego wyniosła 3,171 mld EUR, znacznie powyżej 2,25 mld 
wykazanych w badaniu przemysłu z 2013 r. (tabela 5 - IV). W kwestii zatrudnienia 
andaluzyjski przemysł spożywczy poradził sobie lepiej niż inne sektory gospodarki. W 
porównaniu z nimi likwidacji uległo mniej miejsc pracy: z 52 500 osób zatrudnionych w 
okresie 2006-2008 pozostało nieco ponad 47 000 w 2013 r. (tabela 5 - IV). 
 
Wrażliwość, jaką wykazał przemysł rolny w trakcie kryzysu, bez wątpienia wzrosła z 
powodu jego nadmiernego i nadal utrzymującego się rozdrobnienia: 83% z 5 400 zakładów 
przemysłu rolnego zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Skutkuje to mniejszą wydajnością 
produkcji, a w konsekwencji brakiem konkurencyjności (innowacyjności) i siły przetargowej 
w stosunku do dystrybutorów.  
 
Głównym podsektorem spożywczym w wymiarze ekonomicznym jest branża produkcji 
tłuszczów i olejów, zarówno pod względem wysokości obrotów (5,292 mld EUR), jak i 
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wartości dodanej (662 mln) (tabela 6). Za nią plasują się, w porządku malejącym według 
wysokości obrotów: przemysł mięsny, przetwórstwo owoców i warzyw, napoje alkoholowe 
(z wyłączeniem win), podsektor piekarniczy, cukierniczy i wyrobu makaronów, woda i 
napoje bezalkoholowe, przemiał ziarna i pasze dla zwierząt (tabela 6). Klasyfikacja ta nie 
jest zbieżna z wielkością zatrudnienia: największym pod względem liczby miejsc pracy jest 
oczywiście podsektor piekarniczy, cukierniczy i wyrobu makaronu (13 610 osób), za którym 
plasują się przemysł mięsny, zakłady branży produkcji tłuszczów i olejów oraz przetwórstwa 
owoców i warzyw (tabela 6).  
 
Ze względu na jego znaczenie ekonomiczne i społeczne plany rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW) dla Andaluzji zawsze zawierają środki modernizacji sektora przemysłu rolnego (pkt 
5.3). 
 

Tabela 6. Andaluzyjski przemysł spożywczy w liczbach (2013 r.) 

PODSEKTORY  
(według wysokości 

obrotów) 

Wysokość 
obrotów 
(tys. EUR)  

% Wartość 
dodana 

(tys. EUR) 

% Liczba osób 
zatrudnionych 

% 

Tłuszcze i oleje 5 292 440 38,1 662 023 29,5 7 127 15,1 

Produkcja, 
przetwórstwo 
i konserwowanie 
mięsa i produktów 
mięsnych 

1 712 641 12,3 239 582 10,6 7 232 15,4 

Przetwory 
warzywne 

1 219 459 8,8 190 358 8,5 4 582 9,7 

Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem wina) 

875 894 6,3 202 774 9,0 1 743 3,7 

Piekarnictwo, 
cukiernictwo i 
wyrób makaronu 

777 523 5,6 295 715 13,1 13 610 28,9 

Woda i napoje 
bezalkoholowe 

761 704 5,5 180 299 8,0 1 597 3,4 

Produkty przemiału 
ziarna 

671 654 4,8 86 146 3,8 1 076 2,3 

Pasze dla zwierząt 655 753 4,7 48 979 2,2 779 1,7 

Mleczarstwo 573 060 4,1 78 166 3,5 1 856 4,0 

Produkty różne 423 044 3,1 41 186 1,8 2 301 4,9 

Przetwórstwo ryb 371 457 2,8 79 663 3,5 1 918 4,0 

Wina 304 587 2,2 73 128 3,3 1 574 3,3 

Cukier, czekolada i 
słodycze 

230 897 1,7 72 266 3,2 1 723 3,6 

CAŁOŚĆ 
PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO  

13 870 113 100 2 250 285 100 47 118 100 

CAŁOŚĆ 
PRZEMYSŁU 
ANDALUZJI  

70 273 485 -- 13 236 793 -- 197 658 -- 

Źródło: Krajowy urząd statystyczny, badanie przedsiębiorstw przemysłowych 2013 r. 
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Należy mieć również na uwadze istotną rolę, jaką odgrywają spółdzielnie w niektórych 
podsektorach przemysłu rolnego. Niedawno przyjęta ustawa krajowa o promowaniu 
integracji spółdzielczości może wesprzeć projekty międzyregionalne, które nadają 
spółdzielniom przemysłu rolnego (hiszpańskim w ogóle, a andaluzyjskim w szczególności) 
większą zdolność do transformacji oraz większą siłę przetargową wobec wielkich 
dystrybutorów. Jej celem szczegółowym jest promowanie fuzji spółdzielni z różnych 
wspólnot autonomicznych i niektóre z andaluzyjskich spółdzielni odegrały znaczącą rolę w 
przeprowadzonych niedawno fuzjach: przykładowo „DCoop” („Hojiblanca”) stała się 
największym producentem oliwy i wina w Hiszpanii; „Ovispain”stała się największym 
podmiotem wprowadzającym do obrotu jagnięcinę.  
 
Krajowy plan integracji spółdzielczości towarzyszący ustawie z 2013 r. dysponuje ponadto 
środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) w ramach krajowego planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w 
połączeniu z PROW dla Andaluzji (pkt 5.3). 
 
W porównaniu z rozdrobnionym rolnictwem (244 566 gospodarstw) i przemysłem 
spożywczym (5 400 przedsiębiorstw) dystrybucja żywności jest bardzo skoncentrowana, jak 
zwykle w gospodarkach rozwiniętych. W 2015 r. trzy największe firmy dystrybucyjne miały 
udział w rynku wynoszący 43,3%: Mercadona (20,6%), DIA (13,6%) i Covirán (9,1%). To 
bez wątpienia znaczna proporcja, lecz istotnie mniejsza niż rejestrowana w innych 
wspólnotach autonomicznych. Przykładowo trzej najwięksi operatorzy kontrolują 68,9% 
oferty handlowej w Kraju Basków, 63,2% w Asturii, 61,8% w regionie La Rioja i 61,2% na 
Balearach. 

3.6.  Wyróżnienia jakości żywności  
W Andaluzji istnieje znaczna liczba oznaczeń jakości żywności związanych z terytorium: 
chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), 
oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność i różne oznaczenia dla win 
(wino stołowe o oznaczeniu geograficznym, wino gatunkowe). Przykładowo można 
wymienić wśród uznanych produktów o wyróżnionej jakości: szynkę Jamón de Huelva, 
oliwę Priego de Córdoba, wino Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, brandy, wino i ocet z 
Jerez (Xérès - Sherry) (rysunek 3), ciastka Mantecados de Estepa czy makrelę Caballa de 
Andalucía. 
 

Rysunek 3. Logo ChNP Jerez 
 

 
Źródło: Rada ds. Regulacji Nazw Pochodzenia Jerez – Xérès - Sherry  
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Sektorami z największą liczbą oznaczeń są oliwa z oliwek (12 ChNP) i wino (6 ChNP wśród 
win, 3 ChNP wśród octów, 1 ChOG i 5 oznaczeń geograficznych w przypadku napojów 
spirytusowych, 16 win stołowych o oznaczeniu geograficznym i 2 wina gatunkowe). Szynki i 
łopatki posiadają natomiast 2 ChNP, 1 ChOG i 1 oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej 
specjalności. Wśród owoców i warzyw zarejestrowano 1 ChNP i 2 ChOG. 
 
Do oznaczeń terytorialnych dochodzą inne, takie jak produkcja ekologiczna czy integrowana 
produkcja, oznaczenie rządu Andaluzji „Jakość certyfikowana” (jego zakresem objętych jest 
obecnie 2 500 produktów poddawanych szczegółowej kontroli jakości) oraz „Znak 
andaluzyjskiego parku narodowego” (mający ułatwić wprowadzanie do obrotu produktów 
lub usług parków narodowych) (pkt 4.1 - mapa 11). 
 
Produkcja ekologiczna szybko się rozwija w ostatnich latach. W 2013 r. zarejestrowano 10 
081 producentów (w większości rolników), co stanowi nieco ponad dwukrotność liczby 
odnotowanej w 2005 r. Stan ten odpowiada jednej trzeciej wszystkich producentów 
ekologicznych zarejestrowanych w Hiszpanii i czyni z Andaluzji region o największej liczbie 
przedsiębiorstw w tym segmencie łańcucha dostaw żywności.  
 
Całkowita powierzchnia zaklasyfikowana jako ekologiczna wynosi 786 000 ha, niemal 
połowę powierzchni Hiszpanii. Istnieją również 3 794 gospodarstwa hodowlane, stanowiące 
60,60% łącznej liczby w Hiszpanii. Wśród branż przemysłu rolnego związanych z 
produktami ekologicznymi przeważają świeże produkty warzywne oraz oliwa z oliwek w 
opakowaniach.  
 
Pomimo tych liczb andaluzyjska produkcja ekologiczna nadal jest bardzo rozproszona, 
pozostaje w rękach małych przedsiębiorstw (często rzemieślniczych), charakteryzuje się 
małymi nakładami produkcji i słabą pozycją w dużych kanałach sprzedaży. Istnieje więc 
szeroki margines dla rozwoju jej oferty oraz poprawy jej struktur produkcji i wprowadzania 
do obrotu. Dwa filary WPR mogą przyczynić się do realizacji tych celów za pomocą środków 
zachęcających dla produkcji ekologicznej, wzmocnionych po reformie w 2014 r. 

3.7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 
Znacząca część produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Andaluzji jest przeznaczona 
na eksport, a jej wartość w 2014 r. osiągnęła 8,636 mld EUR, co stanowi 21,22% wartości 
ogółu eksportu Hiszpanii (tabela 7 - I). W zależności od roku Andaluzja plasuje się na 
czele wspólnot autonomicznych pod względem przepływów eksportu produktów rolno-
spożywczych – lub na drugim miejscu, jak w 2014 r. W 2009 r. wystąpił znaczny spadek 
wymiany handlowej ze względu na globalne spowolnienie gospodarcze, potem nastąpiła 
stopniowa poprawa. Tradycyjnie przeważa eksport produktów roślinnych, świeżych (owoce i 
warzywa) lub pierwszego przetwórstwa (oliwy, wina i przetwory). 
 
Z drugiej strony uprzywilejowana pozycja handlowa regionu Andaluzji na rynkach 
zagranicznych ułatwia import szerokiej gamy produktów, które są przetwarzane i następnie 
redystrybuowane na Półwyspie Iberyjskim lub przeznaczane na potrzeby własne.  
 
Jej bilans handlowy produktów rolno-spożywczych jest lekko dodatni (łącznie 5,567 mld 
EUR w 2014 r.) i w zdecydowany sposób przyczynia się do bilansu netto eksportu 
produktów rolnych Hiszpanii (tabela 7 - III).  
 
Produkty rolno-spożywcze eksportuje się przede wszystkim na rynki Unii Europejskiej. 
Niemniej od 2009 r. w celu złagodzenia wpływu recesji na tradycyjne ośrodki konsumpcji 
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wzmożono poszukiwania nowych rynków i stopniowo dywersyfikowano eksport do państw 
trzecich.  
 
Odpowiednio do pozycji światowego lidera w dziedzinie produkcji oliwy z oliwek głównym 
działem eksportu są tłuszcze i oleje. Stanowią nawet ponad jedną czwartą sprzedaży 
eksportowej (tabela 7 - I). Dwie pozostałe wielkie pozycje taryfowe eksportu to warzywa, 
których wartość procentowa jest porównywalna z tłuszczami, oraz świeże owoce (tabela 7 
- I). Te trzy pozycje (tłuszcze, warzywa i owoce) stanowią ponad 70% całości eksportu 
produktów rolno-spożywczych. Inne istotne pozycje to, w malejącym porządku ważności: 
napoje, mięso, produkty rybołówstwa (ryby, skorupiaki i mięczaki) oraz zboża (tabela 7 - 
I).  
 
Wśród przepływów importowych wyróżniają się produkty rybołówstwa oraz ponownie 
tłuszcze i oleje, dzięki potężnemu przemysłowi przetwórczemu, który wykorzystuje w ten 
sposób swoje skonsolidowane kanały handlowe (tabela 7 - II). 
 

Tabela 7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Andaluzji i 
Hiszpanii (2014 r., tys. EUR) 

 
POZYCJA TARYFOWA (*) 

 
ANDALUZJA 

 
% 

 
HISZPANIA 

% AND / 
HISZPANIA 

I. EKSPORT PRODUKTÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

OGÓŁEM  
w tym, w porządku malejącym: 

 
8 636 822,13 

 
100,00 

 
40 709 164,51 

 
21,22% 

15. Tłuszcze i oleje 2 288 400,70 26,5% 3 677 708,96 62,22% 
07. Warzywa 2 230 013,54 25,8% 4 768 167,68 46,77% 
08. Owoce 1 591 599,10 18,4% 6 980 360,73 22,80% 
20. Przetwory warzywne i soki 630 468,44 7,30% 2 579 973,68 24,44% 
22. Napoje (z wyjątkiem soków) 272 538,59 3,2% 3 749 611,04 7,27% 
02. Mięso 252 534,64 3,0% 4 217 178,00 5,99% 
03. Produkty rybołówstwa 215 136,89 2,5% 2 256 778,99 9,53% 
21. Przetwory spożywcze 193 259,32 2,2% 1 346 932,71 14,35% 
10. Zboża 140 133,91 1,6% 400 009,75 35,03% 
04. Przetwory mleczne 90 866,92 1,1% 1 180 758,07 7,70% 
Inne pozycje (*) 2 731 870,08 31,6% 9 551 684,90 --- 

II. IMPORT PRODUKTÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

OGÓŁEM  
w tym, w porządku malejącym: 

 
3 089 713,22 

 
100,00 

 
30 981 635,78 

 
9,97% 

03. Produkty rybołówstwa 455 408,65 14,7% 4 449 050,69 10,24% 
15. Tłuszcze i oleje 446 060,04 14,4% 1 717 471,58 25,97% 
23. Odpady z przemysłu 
spożywczego 

272 789,51 8,8% 1 677 224,94 16,26% 

08. Owoce 271 245,54 8,8% 2 045 580,46 13,26% 
22. Napoje (z wyjątkiem soków) 257 972,09 8,3% 1 709 995,39 15,09% 
10. Zboża 245 059,36 7,9% 2 362 395,76 10,37% 
17. Cukry i wyroby cukiernicze 228 042,68 7,4% 891 362,95 25,58% 
12. Nasiona roślin oleistych 180 643,88 5,9% 2 123 872,12 8,51% 
02. Mięso 58 715,48 1,9% 1 138 903,17 5,16% 
Inne pozycje (*) 673 775,99 21,8% 12 865 778,72 --- 

III. BILANS HANDLOWY 
PRODUKTÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH (I-II) 

 
5 547 108,91 

 
--- 

 
9 727 528,73 

 

 
--- 

(*) Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa: pozycje 01-24 nomenklatury taryfowej. 
Źródło: DATACOMEX (Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności) oraz opracowanie własne 

http://datacomex.comercio.es/
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4.  DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I ŚRODOWISKO 
NATURALNE 

4.1.  Różnorodność biologiczna i jej ochrona  
Krajobraz Andaluzji jest wynikiem długiego procesu zagospodarowania przez ludzi i 
związanego z nim odzyskiwania najlepszych gleb kosztem lasów. Pomimo intensywnej 
kolonizacji Andaluzja zachowała wielką różnorodność biologiczną flory i fauny. Posiada 
znaczną liczbę chronionych obszarów przyrodniczych. 
 
Jeśli chodzi o florę, dominuje las śródziemnomorski, charakteryzujący się występowaniem 
roślin trwałolistnych i kserofitów, przystosowany do letnich okresów suszy. W lesie tego 
typu przeważa dąb ostrolistny, ale obficie występują również dęby korkowe i sosny. Wśród 
uprawianych gatunków dominują drzewa oliwne i migdałowce. Na wilgotniejszych 
obszarach o kwaśnych glebach rośnie również dąb, a wśród uprawianych gatunków 
wyróżniają się eukaliptus i na obszarze Vega de Granada topola.  
 
Natomiast jeśli chodzi o faunę, ponad 400 gatunków kręgowców z 650 występujących w 
Hiszpanii zamieszkuje Andaluzję. Wśród dużych autochtonicznych zwierząt roślinożernych 
wyróżniają się jelenie, daniele, sarny i muflony. Wśród małych zwierząt roślinożernych 
istotne są zające i króliki, które stanowią podstawę pożywienia dla większości gatunków 
mięsożernych lasu śródziemnomorskiego. 
 

Mapa 11: Parki narodowe i przyrodnicze Andaluzji 

 
Źródło: Wiki media 

 
Duże zwierzęta mięsożerne, jak wilk czy ryś iberyjski obecnie występują tylko w parkach 
Doňana na południowym wschodzie oraz Sierra Morena i Despeñaperros na północy (mapa 
11). Zwierzęta mięsożerne o mniejszych rozmiarach (jak nutrie, lisy, borsuki i wiele 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Andalucia_parques_2.jpg
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innych) występują o wiele obficiej i zachowały się w różnym stopniu w zależności od 
obszaru. Natomiast dziki rozprzestrzeniają się coraz bardziej i rośnie ich znaczenie dla 
myślistwa.  
 
Dzięki swojemu strategicznemu położeniu między basenem Morza Śródziemnego, Oceanem 
Atlantyckim a cieśniną Gibraltaru Andaluzja stanowi jeden z naturalnych szlaków dla tysięcy 
ptaków migrujących przemieszczających się między Europą a Afryką. W rezultacie 
andaluzyjskie tereny podmokłe zamieszkuje bogactwo ptactwa, wśród którego można 
znaleźć gatunki pochodzenia afrykańskiego (flamingi), jak i z północy Europy (gęsi). Wśród 
ptaków drapieżnych wyróżniają się orzeł cesarski, sęp płowy i kania. 
 
Andaluzja, aby chronić swoją różnorodność biologiczną, posiada wiele gatunków 
chronionych, objętych siecią chronionych obszarów przyrodniczych Andaluzji (RENPA): 163 
obszary są objęte krajowym lub regionalnym oznaczeniem ochronnym i zajmują 1 702 393 
ha (co odpowiada 20% terytorium Andaluzji). 
  
Z największego stopnia ochrony korzystają obszary skatalogowane jako parki narodowe. 
Znajdują się w reprezentatywnych ekosystemach dla danego regionu roślinności, zwierząt 
lub warunków geologicznych, o wyjątkowym bogactwie flory i fauny lub szczególnie 
interesujących pod względem krajobrazowym. Są w niewielkim stopniu zmienione 
działalnością człowieka. Z 14 parków należących do sieci parków narodowych Hiszpanii 
(RPNE), dwa znajdują się w Andaluzji (mapa 11, w kolorze czerwonym): 
  
- Park Narodowy Sierra Nevada (Grenada), który jest największym w RPNE (łącznie 86 208 
hektarów, co odpowiada 22,6% całkowitej powierzchni RPNE); charakteryzuje się 
występowaniem średniej wysokości gór o charakterze śródziemnomorskim, ze śladami 
lodowcowymi i pastwiskami typu alpejskiego;  
- oraz bagna Doňana (Kadyks), o pow. 54 251 ha, charakteryzujące się nadbrzeżnymi 
mokradłami, ruchomymi wydmami, typową roślinnością składającą się z sosen i dębów 
korkowych oraz bogatą fauną (ryś iberyjski, jeleniowate, flamingi, kaczki itp.). 
  
Innym sposobem ochrony jest park przyrodniczy, którego zadaniem jest zharmonizowanie 
ochrony obszaru o szczególnych cechach biologicznych lub krajobrazowych z 
kontrolowanym wykorzystywaniem jego zasobów. Andaluzja jest regionem Hiszpanii 
posiadającym największą liczbę parków przyrodniczych (24 łącznie), podzielonych między 
osiem prowincji (mapa 11, kolor zielony). Najbardziej rozległym w Andaluzji i Hiszpanii jest 
park Sierra de Cazorla, Segura i las Villas na północnym zachodzie. Inne parki warte 
wspomnienia to Cabo de Gata-Níjar i park półpustynny Tabernas. Oba znajdują się w 
prowincji Almería na południowym wschodzie. 
   
Ponadto istnieją parki regionalne, o całkowicie niezależnym charakterze. Obejmują one 
ekosystemy, które nie zostały zmienione w znacznym zakresie i są warte ochrony ze 
względu na walory naturalne lub turystyczne w kontekście środowiska naturalnego regionu. 
 
Te metody ochrony różnorodności biologicznej w kontekście wewnętrznym uzupełnia sieć 
Natura 2000 na poziomie wspólnotowym.  
 
Należy podkreślić, że Hiszpania jest państwem członkowskim posiadającym największą 
powierzchnię zadeklarowaną w ramach tej sieci (13 783 613 ha) i Andaluzja zajmuje pod 
tym względem istotną pozycję. Andaluzyjska sieć Natura 2000 liczy 195 terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, 63 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 30 specjalne 
obszary ochrony (SOO). Obejmuje łącznie ponad 2 657 358 ha, z czego 2 588 588 to 
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obszary lądowe (18,8% wszystkich obszarów w Hiszpanii) a 68 770 ha morskie (0,9%). W 
konsekwencji pokrywa 29% terytorium Andaluzji (i 11% jej WUR, z czego 285 000 ha 
gruntów ornych i 135 000 gajów oliwnych). 

4.2.  Wyzwania w dziedzinie zrównoważenia środowiskowego 
Pomimo znacznej liczby form ochrony różnorodności biologicznej nadal istnieją pewne 
problemy w dziedzinie środowiska naturalnego.  
 
Przykładowo organizacje ekologiczne zgłaszają, że populacja ptaków, która jest dobrym 
wskaźnikiem jakości środowiska naturalnego, zmalała o 34% od 1998 r. W Katalogu 
gatunków zagrożonych Andaluzji zarejestrowano 570 przypadków (taksonów), większość z 
nich to kręgowce lądowe (głównie ptaki) i rośliny wyższe. Dla niektórych gatunków istnieją 
plany odtworzenia. Przykładowo ryś iberyjski, charakterystyczny dla Andaluzji i 
występujący w dwóch odizolowanych populacjach w parkach Doňana i Sierra Morena w 
2002 r. liczył zaledwie 95 sztuk. Obecnie nie jest już w stanie krytycznego zagrożenia i 
znajduje się jedynie w stanie zagrożenia, z szacowaną populacją na wolności wynoszącą 
400 sztuk dzięki programom hodowli w niewoli. 
 
Natomiast prawdziwe wyzwanie stanowią pożary lasów, chociaż ich częstotliwość i 
powierzchnia, której dotyczą, różnią się w poszczególnych latach, w zależności od 
warunków pogodowych (wykres 4). Przykładowo w 2015 r. spłonęło 12 650 ha terenów 
zalesionych (co stanowi 13,5% całkowitej powierzchni Hiszpanii objętej pożarami w tym 
okresie). W ostatnim czasie liczba pożarów rejestrowanych w Andaluzji waha się w 
granicach od 150 do 200 rocznie. Z tych samych powodów ponowne zalesianie stało się 
stałym środkiem andaluzyjskiej polityki rolnej: w ciągu ostatnich 20 lat ponownie zalesiono 
291 768 ha.  
 

Wykres 4. Roczne wahania powierzchni objętych pożarami 
(w ilości ha - lata 2012 do 2015) 

 

 
Źródło: MAGRAMA, 2016 

 
Pożary lasów pogłębiają zaawansowane procesy erozji gleb i pustynnienia, których 
doświadcza wiele obszarów. 42,4% powierzchni Andaluzji jest objęte procesami erozji 
średniego stopnia (ze stratami od 10 do 25 t/ha rocznie) lub wysokiego (ze stratami ponad 
25 t/ha). Średni współczynnik erozji wynosi 5,9 t/ha/rok, co znacznie przekracza wartość 
dla Hiszpanii (3,5 t/ha/rok) i wspólnotową (2,8 t/ha/rok w UE-27). 
 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_andalucia_enero2016_tcm7-390130.pdf
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Dostęp do wody też stanowi problem. 47,3% całkowitych zasobów wodnych pochodzi z 
warstw wodonośnych, które zbyt często są nadmiernie eksploatowane. Różnego rodzaju 
zanieczyszczenia wody pochodzenia rolnego lub hodowlanego są również bardzo istotne, 
szczególnie na obszarach dolnego Gwadalkiwiru (mapa 12). Obszar stref zagrożonych 
zanieczyszczeniem azotanami sięga 1,6 mln ha, 18,3% terytorium Andaluzji. 
 

Mapa 12: Nadwyżka azotu (kg/ha) na poziomie gminnym 

 
Źródło: PROW dla Andaluzji 2014-2020 

 
 
Ze względu na położenie geograficzne Andaluzja szczególnie odczuwa skutki zmiany 
klimatu. Region jako całość w ostatnich latach ograniczył całkowity poziom emisji gazów 
cieplarnianych (53 762 kiloton równoważnika CO² w 2011 r., 14,8% całkowitej wartości 
krajowej), przede wszystkim z powodu recesji gospodarczej. Z drugiej strony poziom emisji 
pochodzenia rolnego (łącznie z hodowlą) nie jest szczególnie wysoki (5 773,3 kiloton CO², 
odpowiadające 10% całości emisji Andaluzji, zgodnie ze średnimi danymi dla Hiszpanii i 
UE). Niemniej prognozy potwierdzają, że skutki zmiany klimatu dla środowiska naturalnego 
i rolnictwa Andaluzji w przyszłości ulegną zaostrzeniu. Powiększy się już znaczna 
nieregularność czasowa i przestrzenna występowania opadów, co ma bezpośredni wpływ na 
dostępność wody dla rolnictwa (które obecnie zużywa 81,2% zasobów wodnych) oraz 
jakość i wielkość terenów podmokłych. Jednocześnie zaostrzy się ryzyko pożarów lasów, 
których konsekwencją jest przyspieszenie procesów erozji.  
 
Obecne starania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu należy w przyszłości podwoić. 
Promowanie zdolności rolnictwa i leśnictwa do sekwestracji dwutlenku węgla, zmiany w 
praktykach rolnych mające na celu ochronę gleby, oszczędności energetyczne w 
gospodarstwach, eksploatacja potężnego potencjału biomasy (szacowanego na 3 958 ktoe 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola.html
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w 2013 r.) czy bardziej wydajne wykorzystanie wody do nawadniania powinny być coraz 
bardziej uwzględniane w kierunkach polityki rolnej i środowiskowej w regionie Andaluzji. 
 
Wysoka wartość dziedzictwa andaluzyjskich obszarów wiejskich i działalność gospodarcza 
powiązana z jego zachowaniem i ochroną stanowią fundamenty zielonego zatrudnienia, 
oferującego wiele możliwości na przyszłość i bardzo interesującego z punktu widzenia 
zmniejszania wysokiego poziomu bezrobocia na terenach wiejskich. W ostatnich latach 
obserwuje się rosnący rozwój inicjatyw biznesowych związanych z gospodarowaniem 
odpadami, recyklingiem i dekontaminacją terenu, produktami ekologicznymi, ekoturystyką i 
zarządzaniem obszarami chronionymi oraz zrównoważoną gospodarką leśną. 
 
Istotnym jest, że PROW dla Andaluzji na lata 2014-2020 nadaje priorytetowe znaczenie 
różnym środkom o charakterze środowiskowym. Niemniej w kategoriach bezwzględnych 
jego budżet uległ zmniejszeniu w stosunku do lat 2007-2013 (pkt 5.3). 
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5.  WPR I ANDALUZJA 

5.1.  Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 i WPR 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 uwzględniają, po raz pierwszy w historii 
Unii, zmniejszenie budżetu Wspólnoty. Ma to bezpośredni wpływ na najważniejszy kierunek 
polityki wydatków, WPR, a w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie środków 
przyznawanych Hiszpanii w cenach stałych.  
 
W płatnościach bezpośrednich Hiszpania nieznacznie ograniczy całkowitą kwotę 
w porównaniu z poprzednim okresem (-2,3%) ze względu na ograniczenie budżetu WPR, 
konwergencję zewnętrzną pomiędzy państwami (z której skorzystają kraje bałtyckie 
i Portugalia) oraz przystąpienie Chorwacji do UE. Spadek ten jest jednak niższy od średniej 
wspólnotowej (-2,8%) i Hiszpania zachowuje ten sam udział procentowy w stosunku do 
całkowitej kwoty płatności bezpośrednich (11,9%), co plasuje ją na trzecim miejscu, za 
Francją (18%) i Niemcami (12%) (tabela 8). Dane te dotyczą początkowo przyznanych 
środków budżetowych, przed przeniesieniami między filarami WPR (które bardzo różnią się 
w zależności od kraju) i zastosowaniem corocznych odliczeń w ramach dyscypliny 
finansowej na rzecz rezerwy kryzysowej. 

 
Tabela 8. Płatności bezpośrednie przyznane początkowo Hiszpanii: 

porównanie między okresami 2007-2013 i 2014-2020 (w mln EUR w 
cenach stałych 2011 r.) (*) 

 A. 
OKRES 2007-

2013 

 
% 

UE-27 

B. 
OKRES 2014-

2020 

 
% 

UE-28 

ZMIANA 
% 

B/A  
 
HISZPANIA 
 

 
32 472 

 
11,9% 

 
31 725 

 
11,9% 

 
-2,3% 

 
UE 27  
UE 28 
 

 
272 775 

-- 

 
100 
-- 

 
-- 

265 127 

 
-- 

100 

 
-2,8% 

-- 

(*) Dane z lat 2007-2013 zostały ujednolicone w celach porównawczych. Uwzględnia się środki na program 
POSEI, na uprawę bawełny i pozyskane w ramach przeniesień z sektora wina na rzecz pierwszego filaru. 
Źródło: PE, Departament Tematyczny B „Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych 
2014-2020 i WPR”, PE 495.846, lipiec 2013, s. 44. 

 
W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich Hiszpania traci w cenach stałych 9,7% 
funduszy w porównaniu z poprzednim okresem. Na poziomie wspólnotowym spadek ten jest 
nieco wyższy (-11,1%). Jednak udział procentowy Hiszpanii w stosunku do ogółu środków 
poświęconych na rozwój obszarów wiejskich w UE nieznacznie się zwiększy – z 8,5% do 
8,7% (tabela 9). 
 
Sytuacja zmienia się po zastosowaniu przeniesień między filarami i dokonaniu przeliczeń w 
cenach stałych. Przeniesienie środków między dwoma filarami WPR dokonywane przez 
państwa daje wynik netto na rzecz polityki rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 4 mld 
EUR na cały okres 2014-2020. Całkowita kwota dostępna dla UE-28 zmienia się z 
95 338,10 mld (początkowy przydział w wieloletnich ramach finansowych) na 99 343,26 
mld (tabela 10 - B). 
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Tabela 9. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przyznane początkowo Hiszpanii: porównanie między 
okresami 2007-2013 i 2014-2020 (w mln EUR w cenach stałych 2011 r.) 

 A. 
OKRES 2007-2013 

% 
UE-27 

B. 
OKRES 

2014-2020 

% 
UE-28 

ZMIANA  
% 

B/A  
 
HISZPANIA 
 

 
8 161,8 

 
8,5 

 
7 368,3 

 
8,7 

 
-9,7% 

 
UE 27 
UE 28 
 

 
95 545,4 

--- 

 
100 
-- 

 
--- 

84 936,0 

 
100 
-- 

 
-11,1% 

-- 

(*) Dane ujednolicone w celach porównawczych, z uwzględnieniem pomocy technicznej, specjalnych rekompensat 
przyznawanych każdemu państwu (500 mln na rzecz Hiszpanii) oraz obowiązkowej modulacji na lata 2007-2013. 
Źródło: PE, Departament Tematyczny B „Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych 
2014-2020 i WPR”, PE 495.846, lipiec 2013, s. 45 i 58. 

 
Tabela 10. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przyznane Hiszpanii po przeniesieniach między 

filarami: porównanie między okresami 2007-2013 i 2014-2020 (w mln EUR 
w cenach stałych) 

 A. 
OKRES 2007-2013 

B. 
OKRES 2014-2020 

ZMIANA  
% 

B/A  
 2007 2013 2007-

2013 
łącznie 

(A) 

2014 2020 Łącznie 
2014-2020 

(B) 

 

 
HISZP. 
 

 
286,65 

 
1 284,26 

 
8 053,07 

 
0,0 

 
1183,39 

 
8 297,38 

 
+3,0% 

 
UE 27 
UE 28 
 

 
10 873,9 

-- 

 
14 788,9 

-- 

 
96 244,1 

-- 

 
-- 

5 264,72 

 
-- 

14 299,1
8 

 
-- 

99 343,26 
 

 
 

+3,2% 

% 
HISZP.

/UE 
 

 
2,6% 

 
8,7% 

 
8,36% 

 
-- 

 
8,27% 

 
8,35% 

 
-- 

Źródło: Komisja Europejska. Dane zaktualizowane w lutym 2016 r.  
 
Hiszpania postanowiła nie zmniejszać swoich płatności bezpośrednich w celu zwiększenia 
środków w ramach drugiego filaru w okresie 2014-2020. Jednak nieco wzrosła wysokość jej 
ostatecznego budżetu na rozwój obszarów wiejskich z powodu innych przeniesień 
sektorowych i wynosi on 8 297,38 mln EUR (tabela 10 - B). W odróżnieniu od sytuacji w 
cenach stałych (tabela 9) jej budżet w cenach bieżących wzrasta o 3% w stosunku do 
okresu 2007-2013 (tabela 10). Jednak jeśli porówna się dwa końcowe lata każdego okresu 
finansowego (2013 i 2020), zmniejsza się jego wartość procentowa w stosunku do całości 
budżetu polityki rozwoju obszarów wiejskich (z 8,7% w 2013 r. do 8,27% w 2020 r.) 
(tabela 10). 
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Hiszpania utrzymuje piąte miejsce wśród państw członkowskich jako odbiorca płatności na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, pomimo zmian, do których doszło w kolejności ich 
beneficjentów. W latach 2007-2013 głównym odbiorcą była Polska (13,9% całości), za nią 
Niemcy (9,4%), Włochy (9,3%), Rumunia (8,4%), Hiszpania (8,36%) i Francja (7,9%). W 
okresie 2014-2020 klasyfikacja głównych odbiorców EFRROW ulega wyraźnej zmianie: 
Francja przechodzi na pierwszą pozycję (11,4%), za nią plasują się Włochy (10,5%), 
Niemcy (9,5%), Polska (8,7%), Hiszpania (8,27%) i Rumunia (8,1%). 

5.2.  Wsparcie z EFRG dla rolnictwa w regionie Andaluzji 

5.2.1.  Nowy hiszpański model stosowania dopłat bezpośrednich  

Nowy hiszpański model stosowania dopłat bezpośrednich na lata 2014-2020 jest bardzo 
szczególny. Jego głównym celem jest na pewno zminimalizowanie redystrybucji środków 
między rolnikami i między wspólnotami autonomicznymi. Same władze hiszpańskie 
oszacowały, przyjmując nowy system, że zmiana przydziału środków będzie dotyczyła 
mniej niż 1% beneficjentów w 2013 r.  
 
W celu zminimalizowania redystrybucji postanowiono: 

-  nie dodawać dodatkowych warunków do definicji „rolnika czynnego zawodowo” ani nie 
rozszerzać listy podmiotów wykluczonych z pomocy. Minimalny próg dla 
otrzymywania płatności wynosi 300 EUR (w 2017 r.); 

-  Nie korzystać z przeniesień środków z pierwszego filara (płatności bezpośrednie) na 
rzecz drugiego filara (rozwój obszarów wiejskich); 

- Zmniejszyć powierzchnię uprawnioną do płatności poniżej potencjalnego progu;  

-  Nie włączać do nowego systemu płatności producentów i powierzchni winnic oraz 
upraw owoców i warzyw nieobjętych pomocą w okresie 2001-2012; 

-  Płatność na zazielenienie oblicza się indywidualnie dla każdego gospodarstwa (jako 
procentową część całości otrzymanych podstawowych dopłat). Do trzech możliwości 
pobierania płatności na zazielenienie nie dodaje się „środków równoważnych”. Uprawy 
wieloletnie (takie jak drzewa oliwne) nie będą musiały spełnić warunków koniecznych 
do przyznania płatności na zazielenienie;  

-  Nie stosować dodatkowej dopłaty do pierwszych hektarów każdego gospodarstwa 
(„płatność redystrybucyjna”) ani dopłat fakultatywnych na obszarach z utrudnieniami 
naturalnymi; 

- Opcje systemu małych gospodarstw stosować wyłącznie w przypadku płatności 
poniżej 1 250 EUR (354 000 odbiorców płatności, 42% całości, którzy zostaną 
wyłączeni z zakresu konwergencji wewnętrznej) i płatności związanych z produkcją 
(łącznie 12,08% krajowej koperty płatności);  

-  Przestrzegać kryteriów minimalnych w celu zmniejszenia wysokości opłat i stosować 
górny limit. Wyznaczono maksymalny limit płatności na gospodarstwo w wysokości 
300 000 EUR (z wyłączeniem płatności na zazielenienie), z odliczeniem kosztów pracy 
i uwzględnieniem specyfiki rolnictwa zorganizowanego (spółdzielnie). Począwszy od 
150 000 EUR kwoty zmniejsza się o 5%; 

- Na koniec wdrożono jednolity model stosowania dopłat bezpośrednich dla całego 
kraju, którego zasady czynią go wyjątkowym w całej UE. W celu ograniczenia 
konwergencji wewnętrznej między gospodarstwami wdrożono regionalizację dopłat 
podstawowych o charakterze nieciągłym, w zależności od lokalizacji w jednym z 300 
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„obszarów" (5) i czterech typów terenu (uprawy nienawadniane, uprawy nawadniane, 
uprawy wieloletnie i pastwiska). W celu zmniejszenia wielkiego zróżnicowania kwot 
stosuje się identyczną wysokość dopłaty do hektara do powierzchni o podobnych 
kwotach, aby ostatecznie uzyskać jedynie nieco ponad 30 zakresów lub poziomów 
pomocy. W rezultacie, każdy z beneficjentów będzie dysponować maksymalnie 4 
rodzajami uprawnień na „obszar rolniczy” (w zależności od rodzaju terenu), z różnymi 
kwotami na hektar. Na podstawie indywidualnie przyznawanych dla każdego 
gospodarstwa uprawnień będzie odbywać się wewnętrzna konwergencja płatności do 
hektara między gospodarstwami do 2019 r. Niemniej wprowadza się prewencyjnie 
zasadę, że podmioty otrzymujące bardzo wysokie kwoty nie mogą stracić więcej niż 
30%. Podmioty otrzymujące kwoty poniżej średniej uzyskają podwyżkę co najmniej 
do 60% jednostkowej kwoty danej wspólnoty autonomicznej. Podmioty mieszczące 
się w zakresie od 60% do 90% średniej uzyskają podwyżkę o jedną trzecią różnicy, 
do 90% średniej kwoty jednostkowej. 

 
Andaluzja poparła model stosowania podobny do przyjętego przez rząd Hiszpanii z obawy o 
obniżenie średnich wartości swoich uprawnień (powyżej hiszpańskiej średniej) i konieczność 
przekazania części swoich dopłat bezpośrednich na rzecz innych wspólnot autonomicznych. 
W procesie negocjacji dotyczących nowego modelu płatności stosowanego w kontekście 
wewnętrznym jej głównym celem było zachowanie pierwszej pozycji wśród hiszpańskich 
regionów korzystających z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).  
 
Na podstawie wyników można przewidzieć, że w latach 2014-2020 Andaluzja otrzyma 
całkowitą kwotę dopłat bezpośrednich podobną jak w poprzednim okresie (2007-2013). Nie 
można wykluczyć zmian w niektórych gospodarstwach i na niektórych terytoriach, lecz będą 
miały one charakter punktowy, a całkowite wartości nie ulegną zasadniczej zmianie do 
2020 r.  
 
Dane już dostępne dla roku budżetowego 2015 potwierdzają te szacunki. 

5.2.2.  Dopłaty bezpośrednie i andaluzyjskie rolnictwo 

Trwa właśnie etap przejściowy między systemem płatności jednolitych a innym systemem 
dopłat bezpośrednich o charakterze wielofunkcyjnym. Z tego względu w danych 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) płatności z systemów przed reformą 
są wymieszane z innymi, które stopniowo były wdrażane w tym roku. 
 
W każdym wypadku, jak już wspomniano, wielkość płatności na rzecz Andaluzji z tytułu 
EFRG nie wykazuje wielkich zmian. Ogólnie można stwierdzić, że andaluzyjskie rolnictwo 
otrzymuje prawie jedną trzecią płatności z pierwszego filara WPR przyznawanych Hiszpanii.  
 

                                                 
5   „Obszary rolnicze” (comarcas agrarias) to strefy rolnicze o pewnym stopniu wzajemnego podobieństwa, które 

już wykorzystywano w procesie regionalizacji pierwszych płatności bezpośrednich w 1992 r. 
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Tabela 11. Uprawnienia do płatności jednolitych na rok budżetowy 2014 

UPRAWNIENIA DO PŁATNOŚCI 
JEDNOLITYCH NA 2014 R. 

ANDALUZJA HISZPANIA % 
AND./HISZP. 

 
Całkowita kwota uprawnień (mln EUR) 
 
Liczba beneficjentów 
 
Liczba uprawnień 
 
Średnia wartość na beneficjenta (EUR) 
 
Średnia wartość na uprawnienie (EUR) 

 
1 411,75 

 
 

270 358 
 

3 485 539 
 

5 222 
 

405,03 

 
4 473,87 

 
 

865 649 
 

17 120 911 
 

5 168 
 

261,31 
 

 
31,56% 

 
 

31,23% 
 

20,36% 
 

--- 
 

--- 

Źródło: Hiszpański Fundusz Gwarancji Rolnych (FEGA), dane z czerwca 2015 r. 
 
 
Uprawnienia do płatności jednolitych, które w poprzedniej WPR były najważniejszym 
systemem wsparcia z tytułu EFRG, w 2014 r. stanowiły dla Andaluzji 31,5% kwot 
otrzymywanych przez Hiszpanię jako całość (tabela 11). Liczba beneficjentów mieści się w 
podobnym zakresie wielkości (31,2%). Należy podkreślić, że Andaluzja uzyskała średnie 
wartości uprawnień do płatności znacznie przekraczające średnią hiszpańską (405 EUR w 
stosunku do 261 EUR) ze względu na wysokie dane historyczne niektórych z jej rodzajów 
produkcji (kukurydza czy drzewo oliwne) (tabela 11). 
 
Według wniosków złożonych w ramach nowego systemu płatności liczba potencjalnych 
beneficjentów w Andaluzji nieznacznie spadła (266 346) w stosunku do 2014 r. (270 358), 
ale w mniejszej proporcji niż dla całej Hiszpanii (tabela 12 - A). Jednak utrzymuje się 
względna wartość procentowa na poziomie krajowym (31,6% całości dla Hiszpanii). 43% 
beneficjentów to małe gospodarstwa (114 215) (tabela 12 - B). 
 

Tabela 12. Liczba potencjalnych beneficjentów dopłat bezpośrednich na 
podstawie wniosków złożonych w 2015 r.  

 (A) LICZBA 
ZŁOŻONYCH 
WNIOSKÓW  

(B) SZACUNKOWA 
LICZBA 

BENEFICJENTÓW W 
SYSTEMIE MAŁYCH 

GOSPODARSTW 

(C) % MAŁYCH 
GOSPODARSTW W 

STOSUNKU DO 
CAŁKOWITEJ LICZBY 

BENEFICJENTÓW  
(% B / A) 

 
HISZPANIA 
 
ANDALUZJA 
 
% 
AND./HISZP. 
 

 
842 353 

 
266 346 

 
31,6% 

 

 
354 074 

 
114 215 

 
32,2% 

 
42,0% 

 
42,8% 

 
--- 
 

Źródło: Hiszpański Fundusz Gwarancji Rolnych (FEGA). 
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Na podstawie analizy danych z 2015 r. dotyczących wszystkich płatności z EFRG 
otrzymanych od stycznia do grudnia Andaluzja otrzymała 28,2% środków przekazanych na 
rzecz Hiszpanii (tabela 13). Ze względu na wartość finansową wyróżniają się płatności 
niezwiązane (tabela 13 - 1): nowy system ustanowiony w 2015 r. stanowi 71% całości, do 
czego należy doliczyć pozostałości płatności jednolitych związanych z poprzednią WPR 
(2,8%). Nowe płatności bezpośrednie odpowiadają jednej trzeciej całości płatności 
otrzymywanych przez Hiszpanię (32,4%).  
  
Innymi pozycjami istotnymi dla wspólnoty autonomicznej są różne systemy płatności na 
rzecz sektora owoców i warzyw (5,8%) oraz płatności obszarowe i z tytułu rekonwersji 
bawełny (5%). 
 

Tabela 13. Płatności z EFRG na rzecz Andaluzji i Hiszpanii (2015 r.) 

PŁATNOŚCI Z EFRG W 2015 R. (*) 
(ROK KALENDARZOWY, TYS. EUR) 

ANDALUZJA HISZPANIA % ANDALUZJA 
/HISZPANIA 

CAŁKOWITA KWOTA Z EFRG  
w tym 

1 275 152,32 
 

4 520 487,09 
 

28,2% 
 

1) NOWE PŁATNOŚCI NIEZWIĄZANE,  
w tym 
Płatność podstawowa 
Płatność na zazielenienie 
Płatność dla młodych rolników 
Płatność dla małych gospodarstw 
 

1 042 269,70 
 

645 208,33 
336 716,41 

237,81 
60 107,15  

3 212 583,61 
 

2 207 587,24 
1 029 579,54 

3 488,02 
151 928,81 

32,4% 

2) PŁATNOŚĆ JEDNOLITA 
(NIEZWIĄZANA) 
(pozostałość poprzedniej WPR) 

35 988,56 122 950,01 29,3% 

3) PŁATNOŚCI Z TYTUŁU ART. 68 
(poprzednia WPR) 

18 208,60 111 170,92 16,4% 

4) OWOCE I WARZYWA 
w tym, między innymi 
Fundusze operacyjne 
 

73 924,31 
 

63 021,91 

229 628,76 
 

195 047,84 

32,1% 

5) BAWEŁNA 64 816,37 64 901,10 99,8% 

6) WINA I ALKOHOLE 
w tym, między innymi 
Restrukturyzacja i przekształcanie winnic 
Działania promocyjne w państwach trzecich 
 

6 038,86 
 

3 124,49 
1 954,84 

211 182,16 
 

80 199,68 
45 020,84 

2,8% 

7) PREMIA ZA KROWY MAMKI 2 864,85 115 145,75 2,5% 

8) PRYWATNE PRZECHOWYWANIE 
WIEPRZOWINY 

226,08 3 673,30 6,1% 

9) ZWROT Z TYTUŁU DYSCYPLINY 
FINANSOWEJ 

30 506,19 74 733,19 40,8% 

10) INNE (**) 308,80 374 518,29 0,1% 

(*) Płatności zrealizowane w roku kalendarzowym 2015 (od stycznia do grudnia), który jest pierwszym rokiem 
stosowania nowej WPR. Nakładają się systemy pomocy z 2014 i 2015 r. 

(**) „Inne płatności zregionalizowane” uwzględniają całkowity bilans zwrotów i wydatków (ze znakiem minusa) i 
innych otrzymanych płatności (ze znakiem plusa). 

Źródło: Hiszpański Fundusz Gwarancji Rolnych (FEGA), płatności otrzymane w 2015 r. 
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5.3.  Wsparcie z EFRROW dla rolnictwa w regionie Andaluzji 

5.3.1.  Ramy finansowe PROW w latach 2007-2013 i 2014-2020  

Konferencja Sektorowa ds. Rolnictwa (skupiająca państwowe i regionalne organy władzy 
odpowiedzialne za politykę w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich) zadecydowała o 
dystrybucji środków z EFRROW pomiędzy poszczególnymi wspólnotami autonomicznymi 
Hiszpanii w 2014 r.  
 
Andaluzja była jedynym regionem Hiszpanii, w odniesieniu do którego zmalał wkład 
wspólnotowy do jej programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w 
porównaniu z budżetem przydzielonym w poprzednim okresie 2007-2013 (około 200 mln 
EUR). Pomimo tego spadku Andaluzja nadal jest oczywiście regionem Hiszpanii 
otrzymującym największe wsparcie dla PROW (niemal 24% całości środków EFRROW 
przydzielonych Hiszpanii).  
 

Tabela 14. Dane finansowe programów rozwoju obszarów wiejskich w 
Andaluzji w okresach 2007-2013 i 2014-2020  

 
PROGRAM 
ROZWOJU 

OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

Udział publiczny (w EUR w cenach bieżących) 
Łączne wydatki 

publiczne 
(I+II+III) 

I. Część 
finansowania 
ze środków 

EFRROW 

II. Część 
finansowania 
ze środków 
generalnej 

administracji 
państwowej 

III. Część 
finansowania ze 
środków rządu 

Andaluzji 

(A) 
 

PROW 2007-2013 

2 783 524 727 
w tym: 
- wydatki 
współfinansowane: 

2 713 820 967 
- dodatkowe środki 
regionalne: 
69 703 760 

2 079 305 289 
(74,7%) 

232 314 006 
(8,3%) 

471 905 432 
(17,0%) 

(B) 
 

PROW 2014-2020 

2 499 957 176 
w tym: 
- wydatki 
współfinansowane: 

2 449 957 176 
- dodatkowe środki 
regionalne: 0,0 

1 910 461 300 
(78%) 

161 435 948 
(6,6%) 

378 059 929 
(15,4%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych PROW na lata 2007-2013 (wersja 11. z września 
2015 r.) i 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Komisję) 
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Wykres 5. Porównanie programów rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW) dla Andaluzji na lata 2007-2013 i 2014-2020 (mln EUR) 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

2007 - 2013
2014 - 2020

2.079,30
1.910,46

232,31

161,43

471,90

378,05

ANDALUCIA

ESTADO

FEADER

8,3% 

17%

74,7%

15,4%

6,6%

78%

2.783,52 M€

2.449,95 M€

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 14. 

 
Kwota całkowitych wydatków publicznych na PROW 2014-2020 (EFRROW + 
współfinansowanie krajowe) wynosi 2 783 500 000 EUR, z czego prawie 75% odpowiada 
EFRROW (tabela 14 i wykres 5). Należy podkreślić, że całkowity budżet nowego PROW 
został ograniczony w stosunku do okresu 2007-2013 (6).  
 
Do wcześniej wspomnianego zmniejszenia budżetu EFRROW przydzielonego Andaluzji przez 
Konferencję Sektorową dołączają znaczne ograniczenia budżetowe wprowadzone przez 
organy administracji wewnętrznej (państwowej i regionalnej). W ostatecznym rozrachunku 
kwota całkowitych wydatków publicznych okazała się niższa o 283,5 mln w stosunku do 
przyznanej w latach 2007-2013 (tabela 14). 

5.3.2.  Priorytety PROW dla Andaluzji na lata 2007-2013 i stopień 
realizacji  

PROW dla Andaluzji na lata 2007-2013 wciąż jest na etapie realizacji i dzieli się na 5 osi. Oś 
1 łączy środki na rzecz konkurencyjności sektora rolnictwa i leśnictwa. Oś 2 jest 
ukierunkowana na poprawę środowiska naturalnego i terenów wiejskich. Oś 3 dotyczy 
jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej. Oś 4 dotyczy 
inicjatywy wspólnotowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER. I wreszcie oś 5 
dotyczy pomocy technicznej. 
 

                                                 
6   Do celów porównania wykorzystano ostatnią wersję PROW 2007-2013 (z września 2015 r.), która uwzględnia 

zarówno dodatkowe środki z oceny funkcjonowania reformy WPR z 2009 r., jak i z WORR wina, a także 
poprawki wkładu państwa i rządu Andaluzji w stosunku do początkowego planowania finansowego. Zob. 
szczegółowe informacje w tabeli 15. 
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Priorytetową osią PROW dla Andaluzji na lata 2007-2013 jest oś nr 2 (środowisko), która 
odpowiada ponad połowie wydatków publicznych PROW (1 484 270 000 EUR, 54,6% 
całości). Pod względem finansowym dysponuje dwoma głównymi środkami PROW: 
działaniami rolno-środowiskowymi (713,8 mln) i środkami na rzecz zapobiegania klęskom 
żywiołowym i odtwarzania lasów (400,7 mln).  
 
Oś 2 (konkurencyjność) zajmuje drugą pozycję wśród priorytetów programu rozwoju 
obszarów wiejskich, z 31% całkowitych wydatków publicznych (842,7 mln EUR). 
Najważniejszymi środkami tej osi pod względem budżetowym są inwestycje 
infrastrukturalne (364,5 mln), środki na rzecz wartości dodanej produktów rolnych i leśnych 
(175,2 mln) i modernizacja gospodarstw rolnych (137,6 mln).  
 
Zwraca uwagę wartość procentowa osi 4 (LEADER) na rzecz strategii rozwoju lokalnego, 
która odpowiada 11,3% całkowitych wydatków publicznych (307 mln EUR). 
 
Oś 3, na rzecz jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej, 
stanowi zaledwie 1,6% całkowitych wydatków (44,7 mln EUR) i ma przede wszystkim na 
celu ochronę i ulepszenie dziedzictwa obszarów wiejskich. 
 
Z dniem 31 grudnia 2015 r. zamknięto możliwość wykorzystania środków z EFRROW na 
PROW na lata 2007-2013. Według ostatnich dostępnych danych finansowych stopień 
realizacji PROW dla Andaluzji wynosi 95% całości środków budżetowych (1 974 000 000 
EUR). Ten poziom realizacji plasuje się poniżej średniej krajowej. Należy zaczekać do 
kolejnych deklaracji, aby sprawdzić, czy doszło do utraty środków. Według (wstępnych) 
danych z grudnia 2015 r. możliwe było utracenie 105 mln środków z EFRROW (tabela 15).  
 
Najlepszy stopień realizacji rejestruje się dla osi 1 i 2, a najgorszy dla osi 3 (jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej). 
 

Tabela 15. Stopień realizacji środków EFRROW w ramach PROW na lata 
2007-2013 (w mln EUR i łączny % na 31.12.2015) 

(a) 
Przydział 

początkow
y  

(b) 
Nowe 
środki 
2009  

(c) 
Przeniesi

enie z 
krajoweg
o PROW 

d) 
Ustanie 

zobowiąz
ań 

(e) 
Obecny 
PROW 

(a+b+c-d) 

(f) 
Wydatki 
deklarow

ane na 
31.12.201

5  

(g) Środki 
niewykorzyst

ane na 
31.12.2015 

(e – f) 

% środków 
niewykorzyst

anych 
(g/e) 

 

1 881,74 216,32 19,74 38,5 2 079,3 1 974,18 105,13 5% 

Źródło: Komisja Europejska. 
 

5.3.3.  Priorytety PROW dla Andaluzji na lata 2014-2020  

PROW na lata 2014-2020 właśnie rozpoczął swój bieg. W porównaniu z poprzednim PROW 
osie zastąpiono priorytetami. 
 
Głównym priorytetem dla Andaluzji jest nr 4 (Przywrócenie, ochrona i rozwój ekosystemów 
związanych z rolnictwem i leśnictwem). Wysokość całkowitych wydatków publicznych na 
ten priorytet wynosi 921,87 mln EUR (co odpowiada 37,7% całkowitej dostępnej kwoty). 
Najlepiej zaopatrzonymi środkami są działania rolno-środowiskowe (o całkowitym budżecie 
328 mln – 13,4%), walka z erozją gleb (201,5 mln - 8,2%) i gospodarka wodna (166 mln – 
6,8%) (tabela 16).  
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Priorytet nr 2 (Poprawa opłacalności i konkurencyjności gospodarstw) zajmuje drugą 
pozycję na liście celów wspólnoty autonomicznej, z kwotą wydatków publicznych 524,36 
mln, z czego 434,4 mln odpowiada EFRROW. Główne środki to inwestycje w modernizację 
gospodarstw (283,7 mln, odpowiadające 11,6% całkowitych wydatków publicznych) i 
pomoc dla młodych rolników na podjecie działalności (130,2 mln) (tabela 16).  

Kolejnym priorytetem pod względem finansowym jest nr 5 (Promowanie wydajności 
zasobów i wsparcie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu) z 
wydatkami publicznymi w kwocie 344,9 mln EUR (14% całości PROW). Najważniejszymi 
środkami są zachowanie i pochłanianie dwutlenku węgla (219,2 mln EUR) oraz inwestycje w 
modernizację nawadniania (112,5 mln) (tabela 16). 

Na priorytet nr 6 (Promowanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich) przydzielono kwotę wydatków publicznych w wysokości 
330,9 mln (13,5% całości), w ramach której wyróżnia się inicjatywa LEADER (258 mln) 
(tabela 16). 

Ostatnim priorytetem pod względem wydatków jest nr 3 (Promowanie organizacji łańcucha 
dostaw żywności, łącznie z przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów oraz 
zarządzaniem ryzykiem w rolnictwie). Przydzielono na niego 254,8 mln EUR (10,4% całości 
wydatków). Jego głównym środkiem są oczywiście inwestycje na rzecz poprawy 
konkurencyjności (203 mln) (tabela 16).  

Priorytet nr 1 (Transfer wiedzy i innowacje w rolnictwie) nie posiada odrębnego budżetu, a 
jego działania rozkładają się przekrojowo w ramach pozostałych priorytetów.  

Tabela 16. Priorytety PROW dla Andaluzji na lata 2014-2020 
(w tys. EUR) 

PRIORYTET 
Wydatki ze 

środków 
publicznych 

ogółem 

% 
całości 

Przewidziane 
finansowanie 
ze środków 

EFRROW 

Główne środki na priorytet i % 
całkowitych wydatków 

4. Ochrona i rozwój
ekosystemów

921 876,6 37,7 714 414,3 Rolno-środowiskowe 
13,4% 
Erozja gleb      8,2% 
Gospodarka wodna   
6,8% 

2. Rentowność
gospodarstw

524 369,2 21,4 434 406,4 Inwestycje na rzecz modernizacji 
11,6% 
Młodzi rolnicy               5,3%  

5. Efektywna
gospodarka
zasobami i zmiana
klimatu

344 978,4 14,0 266 550,3 Ochrona zasobów węglowych     
9,0%     
Wydajne wykorzystanie zasobów 
wodnych (nawadnianie)  4,6% 

6. Włączenie
społeczne i rozwój
obszarów wiejskich

330 909,8 13,5 296 144,4 Inicjatywa LEADER  10,5% 

3. Łańcuch dostaw
żywności

254 858,0 10,4 198 945,8 Inwestycje rolno-przemysłowe 
8,3% 

Inne wydatki 
przekrojowe 

72 965,1 3,0 Już 
uwzględnione w 

priorytetach 

--- 

OGÓŁEM 2 449 957,1 100 1 910,4 --- 
Źródło: ENRD, Spain – Andalusia - 2014-2020 Rural Development Programme: Key Facts & Figures 

Bruksela, marzec 2016 r.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_andal_rdp_qnt_summary_v1.pdf
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ODESŁANIA DO NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH 
STATYSTYCZNYCH I DOKUMENTÓW 

Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wspólnoty 
Autonomicznej - Rząd Andaluzji Dochody z rolnictwa w Andaluzji w 2014 (dane 
szacunkowe z listopada 2015 r.)  

ENRD: Spain – National Programme - 2014-2020 Rural Development Programme: Key 
Facts & Figures 

ENRD: Spain – Andalusia - 2014-2020 Rural Development Programme: Key Facts & Figures 

FEGA: Środki otrzymane z EFRG (rok kalendarzowy 2015) 

Komisja Europejska: Fact sheet on 2014-2020 Rural Development Programme for the 
Region of Andalusia 

Komisja Europejska: Fact sheet on 2014-2020 National Rural Development Programme 
for Spain 

Eurostat: Agriculture, forestry and fisheries statistics, Edition 2015 

Eurostat: 2014 GDP per capita (updated on 26 February 2016) 

Instytut Statystyki i Kartografii Andaluzji: Ogólne dane statystyczne. 

Instytut Statystyki i Kartografii Andaluzji: Dane statystyczne z rolnictwa, hodowli i 
rybołówstwa. 

Instytut Statystyki i Kartografii Andaluzji: Rocznik statystyczny w dziedzinie rolnictwa i 
rybołówstwa Andaluzji 

Krajowy Urząd Statystyczny – rząd Hiszpanii: Sprawozdania gospodarcze 

Krajowy Urząd Statystyczny – rząd Hiszpanii: Terytorialne dane statystyczne 

Krajowy Urząd Statystyczny – rząd Hiszpanii: Badanie struktury gospodarstw rolnych 
w 2013 r. - Andaluzja 

Rząd Andaluzji: Program rozwoju obszarów wiejskich w Andaluzji 2007-2013 (wersja 11) 

Rząd Andaluzji: Ramy rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020  

Rząd Andaluzji: Program rozwoju obszarów wiejskich w Andaluzji 2014-2013. 

Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA) - rząd 
Hiszpanii: Dokumentacja terytorialna - Wspólnota Autonomiczna Andaluzji, styczeń 
2016 r. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/servicio-estadisticas/estadisticas-agrarias/2015/Estimacixn_Renta_Agraria_en_2014_noviembre_2015_RE.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_natprog_rdp_qnt_summary_v1_2.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_natprog_rdp_qnt_summary_v1_2.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_andal_rdp_qnt_summary_v1.pdf
http://www.fega.es/es/consulta-de-ayudas-dw-cargo-FEAGA?title=INFACTANO&field_a_o_natural_value=2015&=Aplicar
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-andalucia_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-andalucia_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-001-EN-N.pdf/11df7792-597e-4821-9555-9947e8092db2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-est.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_agricultura.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_agricultura.htm
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/anuario/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/anuario/index.html
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?fichas=49&busc_comu=&botonFichas=Ir+a+la+tabla+de+resultados
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t01/p044/a2013/ccaa01/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t01/p044/a2013/ccaa01/&file=pcaxis&L=0
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola-desarrollo-rural.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/marco-de-desarrollo-rural-2014-2020/desarrollo-rural-programa-de-desarrollo-rural-andalucia-2014---2020.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola.html
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_andalucia_enero2016_tcm7-390130.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_andalucia_enero2016_tcm7-390130.pdf
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Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA) - rząd 
Hiszpanii: Dokumentacja terytorialna Hiszpania - Unia Europejska 2015 r. 

Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA) - rząd 
Hiszpanii: Rolnictwo ekologiczne - dane statystyczne 2013 r. 

Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA) - rząd 
Hiszpanii: Roczne sprawozdanie obejmujące wskaźniki dotyczące rolnictwa, żywności i 
środowiska naturalnego, 2014 (opublikowane w 2015) 

Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska Naturalnego (MAGRAMA) - rząd 
Hiszpanii: Analiza i perspektywy - szereg wskaźników, lipiec 2015 r. 

Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności - rząd Hiszpanii: DATACOMEX 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_ue_espana2015versionweb_tcm7-405886.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/Estadisticas_AE_2013_tcm7-351187.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypindicadoresn16julio2015_tcm7-390491.pdf
http://datacomex.comercio.es/
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