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WPROWADZENIE
Rolnictwo wespó z ekosystemami i rónorodnoci biologiczn tworz
interesujc triad relacji, wzajemnych powiza, majcych zasadnicze znaczenie dla produktywnoci ekosystemów i penionych przez nie funkcji. Rolnictwo,
a mówic bardziej konkretnie praktyki rolnicze, wpywa bowiem w sposób bezporedni i poredni na rónorodno biologiczn w ekosystemie, w tym zwaszcza w tzw. agroekosystemach. W zalenoci od rodzaju praktyk – industrialnych, ekologicznych, integrowanych, tradycyjnych i innych – agroekosystemy
s zuboane lub wzbogacane w zakresie biorónorodnoci. Ta za ma fundamentalne znaczenie dla podtrzymywania funkcji i procesów ekologicznych zapewniajcych yzno gleby oraz funkcjonalno, stabilno i produktywno
agroekosystemów, a take w mniejszym stopniu innych ekosystemów oraz penienia funkcji ekosystemowych. Biorónorodno zwiksza bowiem odporno
agroekosystemów na stresy biotyczne i abiotyczne, zachowuje i tworzy siedliska
z rónymi gatunkami flory i fauny, podtrzymuje yzno gleby, a przez to sprzyja produktywnoci gruntów rolnych i stabilnoci plonów. Odnowa yznoci
gleb, a nawet jej zwikszanie jest konieczne w warunkach przechodzenia do intensyfikacji agroekologicznej – podstawowego atrybutu rolnictwa zrównowaonego, a stopniowego ograniczania intensyfikacji przemysowej (industrialnej),
bazujcej na nieodnawialnych zasobach naturalnych. W tym krgu zagadnie
plasuje si artyku B. Feledyn-Szewczyk Wpyw systemów produkcji rolnej na
biorónorodno i wiadczenia ekosystemowe, w którym przedmiotem opisu s
relacje w triadzie: rolnictwo – biorónorodno – ekosystemy. W szczególnoci
odniesiono si do oddziaywania rónych systemów produkcji rolniczej na biorónorodno i sposobów ochrony biorónorodnoci na terenach rolniczych.
Podniesiono take niezmiernie wane zagadnienie dotyczce wyceny dóbr
i funkcji ekologicznych.
W artykule J.S. Jankowiaka i E.M. Miedziejko – Efekty stosowania rónych systemów uprawy roli, mierzone wedug wiadczonych usug rodowiska –
podjto prób holistycznej oceny rónorodnych usug rodowiska w uprawie
tradycyjnej, uproszczonej i siewie bezporednim na podstawie syntetyzowanej
emergii1. System bezorkowej uprawy roli (uprawa bezpuna i siew bezpored1

Zagadnienie uprawy bezorkowej zostao ju podniesione w art.: J. Jankowiak, I. Maecka,
Uproszczenia uprawowe w zrównowaonym rozwoju rolnictwa [w:] Z bada nad rolnictwem
spoecznie zrównowaonym [6], Program Wieloletni 2005-2009, nr 102, IERiG -PIB, Warszawa 2008; za metoda emergetyczna w art.: J. Jankowiak, E. Miedziejko, Emergetyczna
metoda oceny wydajnoci produkcji, zuycia zasobów i zrównowaenia rodowiskowego na
przykadzie gównych upraw w Wielkopolsce [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym [23], Program Wieloletni 2011-2014, nr 100, IERiG -PIB, Warszawa 2014.
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ni) stanowi przykad wielkiego nawrotu w postpie naukowo-technicznym –
w danym przypadku w zakresie systemów produkcji rolnej. System bezorkowy
upowszechnia si zwaszcza w rolnictwie USA, Argentyny i wielu krajów europejskich, o czym przesdzaj jego walory rodowiskowe (m.in. ochrona gleby
przed przesuszaniem i erozj, zachowanie mikrofauny) i ekonomiczne (nisze
koszty zuycia energii, robocizny, skrócenie czasu zabiegów uprawowych).
Nawrót jest jednak moliwy w warunkach innowacji technicznych (nowoczesne
agregaty uprawowe) i duej wiedzy. Wane jest take to, i system uprawy bezorkowej wymaga stosowania wsiewek, midzyplonów i poplonów, co zwiksza
wykorzystanie energii sonecznej do tworzenia biomasy – prawdziwej wartoci
dodanej naszej planety – oraz sekwestracji wgla. Wyniki bada wykazay, e
wród porównywanych systemów uprawy roli najwiksz, sumaryczn warto
nierynkowych usug rodowiska uzyskuje si w systemie siewu bezporedniego,
a nastpnie w systemie upraw uproszczonych, natomiast najmniejsz – w tradycyjnej uprawie punej. System ten, ze wzgldu na potrzeb stosowania specjalistycznego, wysokooprzyrzdowanego sprztu, ma moliwo szerszego przyjcia si w duych gospodarstwach rolnych. Obiecujcy kierunek stanowi proponowany sposób ustalania cen ekologicznych za pomoc metody emergetycznej.
Potrzebne s jednak dalsze badania w tym zakresie.
Proces globalizacji, w tym pojawienie si nieprzekraczalnych granic ekologicznych wzrostu gospodarczego wnosz na wokand kwesti racjonalnoci
decyzji w zakresie podejmowanych dziaa na wszystkich poziomach hierarchicznej struktury kierowania rozwojem spoeczno-gospodarczym. Racjonalno w konwencjonalnym rozumieniu ekonomicznym, wyznaczana za porednictwem rynku, okazuje si ju niewystarczajca. Racjonalno mikroekonomiczna musi by uzupeniona przez racjonalno spoeczn uwzgldniajc tzw.
efekty zewntrzne2. Spraw znaczco komplikuje proces globalizacji, który
wymaga nowej kategorii racjonalnoci odnoszcej si do poziomu planetarnego3. Zagadnienie to rozwija K. Prandecki w artykule Racjonalno planetarna
w rolnictwie i gospodarce ywnociowej. W szczególnoci Autor odniós si do
samego pojcia racjonalnoci, zwaszcza w teorii ekonomicznej, wyróniajc
róne jego zakresy i interpretacje. Zastosowanie racjonalnoci planetarnej, co
jest bardzo trudne, jeeli w ogóle moliwe, spowoduje wzrost kosztów produkcji
2

Zagadnienie to podjto w art. J. Zegar, Konkurencyjno rolnictwa zrównowaonego
[w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym [11], Program Wieloletni 2011-2014,
nr 3, IERiG -PIB, Warszawa 2011.
3
Zagadnienie to podjto w art. W. Szymaski, Racjonalno globalna a konkurencyjno
ekonomiczno-spoeczna rolnictwa [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym
[11], Program Wieloletni 2011-2014, IERiG -PIB, Warszawa 2011.
8

rolniczej w pocztkowym okresie, natomiast w okresie dugim jest niezbdna
dla trwaego (zrównowaonego) rozwoju rolnictwa.
Metoda przepywów midzygaziowych (input-output analysis) od okoo
90 lat stanowi uyteczne narzdzie badania struktury gospodarki narodowej
w wielu krajach. Uyteczna jest ona take do badania struktury gospodarki ywnociowej, w tym badania zwizków rolnictwa i przemysu spoywczego z innymi czonami gospodarstwa spoecznego. Artyku A. Mrówczyskiej-Kamiskiej
Próba wykorzystania bilansu przepywów midzygaziowych do oceny zrównowaenia sektora rolno-ywnociowego wskazuje na moliwo wykorzystania
tej metody w ocenie zrównowaenia, zwaszcza jeli konwencjonalny bilans
przepywów zostanie zintegrowany z rachunkami rodowiskowymi. To otwiera
interesujc ciek do uwzgldnienia efektów zewntrznych i przeksztacenia
rachunków ekonomicznych w rachunki spoeczne.
W zrównowaonym rozwoju rolnictwa wiodca rola przypada rodzinnym
gospodarstwom rolnym. Znajduje to take wyraz w tzw. europejskim modelu
rolnictwa. Gospodarstwa rodzinne nie tworz heterogenicznej zbiorowoci, gdy
znaczco si róni w wielu zakresach. W szczególnoci róni si pod wzgldem praktyk rolniczych – mniej lub bardziej przyjaznych dla rodowiska przyrodniczego – sprawnoci produkcyjnej, ekonomicznej i spoecznej, powiza
z rynkiem, relacji czynników produkcji itd. Polskie rolnictwo cechuje znaczne
rozdrobnienie agrarne, co rzutuje na jego konkurencyjno oraz dochody rolników. Podana jest zatem poprawa struktury agrarnej, czemu suy obrót gruntami rolnymi w formie transakcji kupna-sprzeday i dzierawy. Temu zagadnieniu powicony jest art. A. Majchrzaka – Obrót gruntami rolnymi jako determinanta zrównowaonego rozwoju rolnictwa. Autor przedstawia zasady obrotu
gruntami rolnymi w Polsce, które ocenia jako stosunkowo liberalne. Obowizujce regulacje sprzyjaj koncentracji wasnoci ziemi rolniczej w rkach przede
wszystkim gospodarstw rodzinnych, przy tym jednak ocenia, i obowizujce
regulacje w zakresie gospodarowania ziemi rolnicz nie prowadz do zapewnienia realnych efektywnych przemian strukturalnych w rolnictwie. Nastpnie
uzasadnia celowo szerszego wykorzystania instytucji dzierawy w procesie
koncentracji ziemi w gospodarstwach rolnych. Istota tej instytucji sprowadza si
wspóczenie do moliwoci utworzenia albo powikszenia gospodarstwa rolnego bez koniecznoci wydatkowania znacznych rodków finansowych w celu nabycia wasnoci ziemi. Dziki temu moliwe jest równolege zainwestowanie
kapitau na cele produkcyjne. Niestety, obecne rozwizania legislacyjne, wedug
Autora, nie pozwalaj na uznanie dzierawy za aktywny instrument polityki rolnej w Polsce. W programowaniu tej polityki mona wykorzysta omówione
w artykule rozwizania w zakresie gospodarowania nieruchomociami rolnymi
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we Francji i Niemczech (s rozwinite regulacje) oraz Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (brak regulacji). Bdc przy zagadnieniu gospodarowania ziemi rolnicz,
trzeba zwróci uwag na osobliwo ziemi, która jest jednoczenie dobrem prywatnym i dobrem publicznym. Ponadto, niepomnaalno ziemi rolniczej nakazuje szczególn ostrono w obrocie ni, zwaszcza sprzeday – zapobiegania
rozprzestrzeniania si zjawiska tzw. grabiey (zawaszczania) ziemi przez podmioty zewntrzne. Ziemia w zasobie Skarbu Pastwa jest skarbem, a nie utrapieniem. I tego trzeba si trzyma. To wymaga uwzgldnienia w rozwizaniach
prawnych. Trafnie Autor wskazuje na konieczno ponownego okrelenia roli
Agencji Nieruchomoci Rolnych (ANR), która powinna czynnie uczestniczy
we wspieraniu zrównowaonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zwaszcza
w zakresie ksztatowania struktur agrarnych rolnictwa w Polsce.
Józef Stanisaw Zegar
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Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk
Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa – PIB
w Puawach
WPYW SYSTEMÓW PRODUKCJI ROLNEJ
NA BIORÓNORODNO
I WIADCZENIA EKOSYSTEMOWE
1. Wstp
Zagadnienie wykorzystania zasobów przyrodniczych przez czowieka jest
przedmiotem zainteresowania rónych dyscyplin badawczych [Solon 2008]. Do
gównych kierunków bada w tej dziedzinie nale: ocena reakcji ekosystemów
na róne formy uytkowania przez czowieka, poznanie mechanizmów ekologicznych lecych u podstaw funkcjonowania ekosystemów i odpowiadajcych
za ich trwao oraz tworzenie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów
przyrody zgodnie z zasadami rozwoju zrównowaonego. W ostatnich latach
szczególnego znaczenia nabieraj analizy zwizane z wycen pienin poszczególnych dóbr przyrodniczych, co jest zagadnieniem na styku nauk przyrodniczych, ekonomicznych i spoecznych.
Pojcie wiadcze ekosystemowych w znaczeniu ogólnym jest definiowane jako zestaw wytworów i dóbr (np. drewno, owoce lene, zwierzyna owna)
oraz funkcji ekosystemów (np. oczyszczanie wody i powietrza, produkcja tlenu,
miejsca rekreacji), z których korzysta spoeczestwo [Costanza et al. 1997, Solon 2008]. Wytwory obejmuj dobra materialne bezporednio wykorzystywane,
natomiast wród funkcji ekosystemów przydatnych dla czowieka wyróniamy
niezbdne do przetrwania ludzkoci, podtrzymujce moliwo ycia (np. regulacja klimatu, oczyszczanie powietrza, wody, zapylanie) oraz podnoszce jego
jako (np. walory estetyczne i dobra kulturowe) [Solon 2008].
W badaniach ekonomiczno-ekologicznych pojcie „usugi rodowiska”
(wiadczenia ekosystemów, ang. ecosystem services) zaistniao dopiero od 1981
roku [Michaowski 2013], a momentem przeomowym byo ukazanie si w „Nature” w 1997 r. artykuu, w którym Costanza i in. przedstawili wykaz 17 typów
usug ekosystemowych i ocenili ich warto ekonomiczn w skali caego globu
[Costanza et al. 1997]. Od lat 80. ubiegego wieku liczba publikacji na temat
usug ekosystemowych sukcesywnie i intensywnie wzrasta, przy czym wikszo
prac dotyczy roli rónorodnoci biologicznej w usugach ekosystemowych oraz
utylitarnej roli ekosystemów, czyli zdolnoci do dostarczania dóbr i usug na potrzeby spoeczestwa [Balvanera et al. 2006, Solon 2008, Fisher et al. 2009].
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2. Powi zania midzy biorónorodnoci a wiadczeniami ekosystemowymi
Z przegldu literatury wynika, e pojcie ecosystem services jest rónie
definiowane przez autorów i trwaj dyskusje co do zakresu takich terminów,
jak: wiadczenie, funkcja i proces ekosystemu, zasoby przyrodnicze i ich warto [Costanza 2008, Haines-Young i Potschin 2010, Michaowski 2013]. Próbami bardziej precyzyjnego wyraania usug rodowiska s rónorodne systemy
ich klasyfikacji. Najczciej przytaczany jest podzia wiadcze ekosystemów
zaproponowany w raporcie Millenium Ecosystem Assessment, tzw. Milenijnej
Ocenie Ekosystemów, który jest pierwszym caociowym oszacowaniem wpywu zmian ekosystemu na ludzi [MEA 2005]. Wyodrbniono w nim cztery podstawowe grupy usug:
zaopatrzeniowe (produkcja ywnoci, produkcja innych surowców, np.
drewna, paliwa, zaopatrzenie w wod i inne);
regulacyjne (regulacja skadu powietrza, klimatu, zjawisk ekstremalnych,
zanieczyszcze oraz procesy biologiczne);
wspomagajce (krenie pierwiastków, produkcja pierwotna, tworzenie
gleby, funkcja siedliskowa, cykl hydrologiczny);
usugi kulturowe (funkcje rekreacyjne, estetyczne, kulturowe i edukacyjne) [MEA 2005].
Wedug Greena i in. (1994) jedynie usugi zaopatrzeniowe i kulturowe
obejmuj wytwory bezporednio uyteczne dla spoeczestwa, a usugi regulacyjne i wspomagajce tworz ramy strukturalno-funkcjonalne, wpywajce na
ogóln integralno ekosystemu i moliwo produkowania przez nie usug
o charakterze szczegóowym. Podobnie dla Boyda i Banzhalfa (2006) usugi
ekosystemowe oznaczaj tylko „produkty kocowe”, a nie procesy porednie
zachodzce w ekosystemie, czyli w ich definicji nie s nimi usugi regulacyjne
i wspomagajce.
Haines-Young i Potschin (2010) stworzyli kaskadow teori usug, która
czy biorónorodno, funkcje ekosystemów i warto dla ludzi (rys. 1). Poznanie i zrozumienie rónych wiadcze ekosystemowych i korzyci dla czowieka jest obecnie jednym z najwaniejszych wyzwa dla specjalistów z rónych dziedzin naukowych, decydentów, a take caego spoeczestwa [Rosin et al.
2011]. Wedug Daily i Matsona (2008) wzrasta naukowe zrozumienie funkcji
produkcyjnych ekosystemów, ale nie idzie to w parze z wczaniem w systemy
decyzyjne oraz systemy polityki gospodarczej i finansowej.
W kadej z grup usug ekosystemowych znaczc rol odgrywa biorónorodno. Rónorodno biologiczna, zgodnie z definicj podan w Konwencji
o rónorodnoci biologicznej, oznacza zmienno ywych organizmów za-
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mieszkujcych wszystkie rodowiska oraz zmienno systemów ekologicznych,
których czci s te organizmy, przy czym tak ujta zmienno obejmuje rónorodno wewntrzgatunkow, midzygatunkow i rónorodno ekosystemów. Rónorodno biologiczna w obrbie gatunku ma szczególne znaczenie
dla zdrowotnoci i zdolnoci przystosowawczych gatunku do zmieniajcych si
warunków rodowiska. Im bardziej zrónicowana pula genowa wewntrz gatunku, tym wiksza jego odporno na choroby i zdolno przetrwania stresów
abiotycznych.
Rysunek 1. Relacje midzy biorónorodnoci , funkcjami ekosystemu
a dobrobytem czowieka
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ródo: [Haines-Young i Potschin 2010].

Biorónorodno ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonalnoci, stabilnoci i produktywnoci kadego ekosystemu. Ekosystemy stanowi podstaw
ycia i wszelkiej dziaalnoci czowieka. Zapewniane przez nie produkty i funkcje s niezbdne dla utrzymania dobrostanu czowieka, a take dla przyszego
rozwoju gospodarczego i spoecznego. Ochrona ekosystemów jest wanym zadaniem i wyzwaniem wspóczesnego wiata, na co zwraca si uwag w oficjalnych dokumentach UE [Ekonomia ekosystemów i biorónorodnoci 2008].
W raporcie z Milenijnej Oceny Ekosystemów podkrelono, e obecnie 60%
wiadcze ocenianych ekosystemów jest wykorzystywanych w niezrównowaony sposób, a przez to degradowanych [MEA 2005]. W ocenie ekosystemów
w Wielkiej Brytanii stwierdzono istotn utrat biorónorodnoci w cigu ostatnich 50 lat. 67% z 333 gatunków rolin i zwierzt zwizanych z ekosystemami
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rolnymi bya zagroona wyginiciem, gównie z powodu intensyfikacji rolnictwa [UK National Ecosystem Assessment 2011].
Biorónorodno i wiadczenia ekosystemowe s pojciami zoonymi, co
znajduje odzwierciedlenie w rónych interpretacjach znaczenia biorónorodnoci
dla ekosystemu [Mace et al. 2012]. Powizania midzy biorónorodnoci
a wiadczeniami ekosystemowymi s rónie postrzegane przez autorów. Niektórzy niemal utosamiaj te dwa pojcia, co oznacza, e jeeli wiadczenia ekosystemowe s dobrze zarzdzane, biorónorodno bdzie zachowana i odwrotnie
(ecosystem services perspective). Inni natomiast uwaaj, e biorónorodno jest
jednym ze wiadcze ekosystemowych i utrzymywanie rónorodnoci dzikich
gatunków, szczególnie zagroonych wyginiciem, jest jednym z dóbr, które ekosystem powinien dostarcza (conservation perspective) [Mace et al. 2012].
Wedug Fischera i Younga (2007) w biorónorodnoci wszystko jest poczone i zamyka si w tym samym rodowisku, ale bez jakiejkolwiek hierarchii. Mace i in. (2012) proponuj, eby rol biorónorodnoci w wiadczeniach
ekosystemowych uporzdkowa, uznajc, e róne relacje istniej na rónych
poziomach hierarchii wiadcze ekosystemowych (tab. 1). Wedug tej koncepcji
biorónorodno moe by regulatorem podstawowych procesów ekosystemowych, kocowym produktem/wiadczeniem, czyli usug ekosystemow oraz
dobrem samym w sobie (tab. 1).
Tabela 1. Schemat powi za midzy procesami ekosystemowymi, usugami
a ko cowymi produktami i wartoci dla czowieka
Procesy ekosystemowe
x
x
x
x
x

Tworzenie gleby
Obieg skadników
Zapylanie
Produkcja
pierwotna
Biomasa

x
x
x
x

Kocowa usuga
ekosystemowa
Czysta woda
Regulacja
obiegu wody
Roliny uprawne
Drzewa

x
x
x
x
x

Dobro/produkt

Warto dla czowieka

Woda pitna
Zapobieganie
powodziom
Zboa, miso
Drewno
Dzikie
gatunki ptaków

x
x
x
x
x

$, +/-, -//
$, +/-, -//
$, +/-, -//
$, +/-, -//
$, +/-, -//

ródo: [Mace et al. 2012].

Badania nad wpywem biorónorodnoci na funkcje ekosystemów s
trudne ze wzgldu na zoono relacji, wpyw systemów produkcji rolnej, krajobrazu i trudno te uogólnia wyniki uzyskane w danym ekosystemie na inne
[Loreau et al. 2001]. Metaanaliza przeprowadzona przez Balvaner i in. (2006)
wskazuje, e w wikszoci opublikowanych prac wykazano pozytywny wpyw
biorónorodnoci na funkcjonowanie ekosystemu, najsilniejszy na poziomie
zbiorowisk.
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Costanza i in. (2007) stwierdzili pozytywny wpyw biorónorodnoci na
produktywno ekosystemów w Ameryce Pónocnej. Zdaniem tych autorów 1%
zmian w biorónorodnoci wpywa na 0,5% zmian w wartoci usug ekosystemowych. Badania prowadzone w Europie dostarczaj dowodów na pozytywne
oddziaywanie biorónorodnoci na produktywno uytków zielonych [Bullock
et al. 2001]. Lavelle i in. (2006) wskazuj na pozytywny wpyw rónorodnoci
organizmów glebowych na produkcyjno rolin w ekosystemach rolniczych.
Wielu autorów podkrela, e rónorodno grup funkcyjnych organizmów tworzcych zbiorowiska jest jednym z kluczowych czynników wpywajcych na
waciwoci ekosystemu [Balnavera et al. 2006]. Podobnie Hillebrandt i Matthiessen (2009) uwaaj, e dla funkcjonowania ekosystemu wana jest nie tylko biorónorodno jako liczba gatunków, ale przede wszystkim ich skad, liczebno poszczególnych gatunków oraz grupy funkcjonalne.
Jednym ze wiadcze ekosystemów o duym znaczeniu dla czowieka jest
zapylanie. Ostatnie badania wskazuj, e 87 gównych rolin uprawnych i 35%
upraw na wiecie jest zapylanych przez zwierzta [Klein et al. 2007]. Rónorodno zapylaczy jest niezbdna dla utrzymania usug, które Constanza (1997)
z zespoem wycenili na 14 dolarów/ha/rok, a wedug innych autorów stanowi to
100 mld dolarów rocznie na caym wiecie [Gallai et al. 2009; Lenda et al. 2010
za: Rosin et al. 2011]. Utrata biorónorodnoci agroekosystemów spowodowana
intensyfikacj produkcji rolniczej i utrata siedlisk negatywnie wpywa na serwis
zapylaczy, co powoduje obnik plonów [Kremen et al. 2004].
Biorónorodno w ekosystemach warunkuje wikszo podstawowych
funkcji, takich jak rozkad i obieg pierwiastków w glebie, a take odporno ekosystemu na szkodniki oraz zmiany warunków rodowiskowych [Balnavera et al.
2006]. Wpywa take pozytywnie na biomas mikroorganizmów glebowych
i korzeni rolin, co ma dodatni wpyw na regulacyjn usug ekosystemow
przeciwdziaania erozji. W pracy Balnavery i in. (2006) wykazano, e wiksza
biorónorodno producentów zwikszaa rónorodno konsumentów pierwszego rzdu, przez co wpywaa pozytywnie na odporno rolin uprawnych na
szkodniki oraz ilo i konkurencyjno rolin inwazyjnych.
Mimo wielu dowodów na istnienie relacji midzy biorónorodnoci
a funkcjonowaniem ekosystemu niektórzy autorzy kwestionuj ten zwizek
[Grime 1997, Rodriguez i Hawkins 2000, Tscharntke et al. 2005].
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3. Oddziaywanie rónych systemów produkcji rolnej na biorónorodno
Biorónorodno w rolnictwie moe by postrzegana na dwóch paszczyznach: pierwszej, zwizanej z rónorodnoci gatunków i odmian rolin uprawnych oraz gatunków i ras zwierzt hodowlanych, czyli dostarczanych „produktów” oraz jako biorónorodno towarzyszca produkcji rolnej, tzn. biorónorodno dzikiej flory i fauny [Tyburski 2013].
Zdaniem Clergue i in. (2005) biorónorodno spenia trzy podstawowe
funkcje w agroekosystemach: genetyczne, rolnicze i ekologiczne. Pierwsze znaczenie biorónorodnoci polega na zachowaniu puli genowej gatunków, zwaszcza
zagroonych wyginiciem. Druga funkcja biorónorodnoci, zwizana z aktywnoci rolnicz, polega na zwikszaniu odpornoci agroekosystemów na stresy abiotyczne i biotyczne oraz zachowaniu ich roli produkcyjnej. Biorónorodno spenia take funkcje ekologiczne poprzez tworzenie siedlisk z rónymi gatunkami
flory i fauny, które maj okrelone znaczenie w ekosystemach rolniczych.
W ekosystemach rolniczych poddanych silnej presji czowieka tylko
utrzymanie rónorodnoci odpowiednio duej grupy organizmów gwarantuje
elastyczno i zdolno przywracania równowagi [Tscharntke et al. 2005]. Gatunki wystpujce w agrocenozach róni si potencjaln wartoci i wkadem
w usugi ekosystemowe [Hyvönen i Huusela-Veistola 2008; Rosin et al. 2011].
Zwikszanie bogactwa gatunkowego zwiksza zatem prawdopodobiestwo, e
w ogólnej puli znajdzie si gatunek, który wpywa istotnie na funkcjonowanie
ekosystemu.
Utrzymywanie wysokiej biorónorodnoci czyni produkcj roln i zwizane z ni dziaania bardziej zrównowaonymi i opacalnymi [EEA 2011].
Utrzymanie biorónorodnoci jest niezbdne do podtrzymania funkcji i procesów ekologicznych, które zapewniaj yzno gleby i produktywno ekosystemów rolniczych: zapylanie upraw, biologiczn kontrol, zapobieganie erozji
gleby, obieg skadników pokarmowych, kontrol przepywu i dystrybucji wody
[Ekonomia ekosystemów i biorónorodnoci 2008; Rosin 2011]. Skutki utraty
biorónorodnoci mog nie by od razu widoczne, ale zwiksza wraliwo ekosystemu na róne stresy [Tscharntke et al. 2005]. Poczenie ochrony biorónorodnoci z dochodow produkcj ywnoci jest jednym z zada zrównowaonego
rolnictwa [Ekonomia ekosystemów i biorónorodnoci 2008; EEA 2011].
Jednym z waniejszych czynników wpywajcych na biorónorodno
agroekosystemów jest sposób rolniczego gospodarowania i wykorzystania gruntów. Istniejce we wspóczesnym rolnictwie systemy produkcji rolniczej mog
w róny sposób oddziaywa na rodowisko, w tym na biorónorodno. Intensywny sposób gospodarowania, okrelany za Kusiem (1995 a) jako konwencjonalny, moe stwarza zagroenia dla rodowiska przyrodniczego na skutek za16

nieczyszczenia gleb i wód biogenami, substancjami aktywnymi rodków ochrony rolin oraz upraszczania krajobrazu rolniczego [van Elsen 2000]. Wedug
Tscharntke i in. (2005) intensyfikacja rolnictwa odbywa si w dwóch skalach
przestrzennych: na poziomie pola/gospodarstwa oraz krajobrazu rolniczego.
W skali krajobrazu polega gównie na scalaniu pól w celu zwikszenia efektywnoci gospodarowania, co powoduje upraszczanie krajobrazu rolniczego oraz
zanik cennych uytków przyrodniczych o charakterze obszarów ekologicznej
kompensacji. Fragmentacja naturalnych siedlisk na skutek intensywnego rozwoju rolnictwa jest gówn przyczyn wymierania maych, izolowanych populacji
gatunków. Przyczyn zmniejszania rónorodnoci gatunków s zarówno procesy
deterministyczne (intensyfikacja rolnictwa), jak i stochastyczne (fragmentacja
siedlisk). Przykadem utraty biorónorodnoci z powodu intensyfikacji metod
produkcji rolnej oraz zmian krajobrazu s zmniejszajce si w wielu krajach Europy populacje ptaków zwizanych z krajobrazem rolniczym [Chamberlain et al.
2000]. W badaniach Bentona i in. (2002) wykazano zwizek midzy zmianami
w populacjach ptaków zwizanych z terenami rolniczymi a liczb bezkrgowców i praktykami rolniczymi w Szkocji. Stwierdzono take negatywny wpyw
intensywnego rolnictwa na inne grupy organizmów: mikroorganizmy glebowe,
flor segetaln, ddownice, owady, pajki i ssaki [Andreasen et al. 1996; van
Elsen 2000; Hyvönen et al. 2003; Marshall et al. 2003; Urmler 2010; Flohre et al.
2011; Feledyn-Szewczyk 2013).
Upraszczanie agroekosystemów na skutek intensyfikacji praktyk rolniczych moe przez utrat biorónorodnoci oddziaywa na wane usugi ekosystemowe. Obejmuje to produkcj rolinn, ochron rolin, zapylanie, proces rozkadu i obiegu skadników pokarmowych, odporno na organizmy
inwazyjne [Altieri 1999; Donald 2004; Klein et al. 2007; Rosin et al. 2011;
Kennedy et al. 2002]. W niektórych przypadkach intensyfikacja produkcji
rolnej moe prowadzi do zwikszenia populacji niektórych, nawet rzadkich
gatunków. Wiksza produktywno terenów rolniczych w porównaniu z naturalnymi ekosystemami oznacza wicej pokarmu (biomasy rolin i owoców)
dla ptaków, ssaków i motyli [Tscharnatke et al. 2005]. Söderström i in.
(2001) stwierdzili wiksze bogactwo gatunkowe ptaków na obszarach uytkowanych rolniczo i zmniejszanie si tej rónorodnoci w czasie po zaprzestaniu gospodarowania, a Westphal i in. (2003) zwikszenie liczebnoci populacji trzmieli wraz ze wzrostem powierzchni uprawy rzepaku. Warto siedliskowa agroekosystemu jest zatem determinowana czsto przez zasoby pokarmu, bdce wynikiem duej produkcyjnoci, co z kolei moe mie inne
negatywne skutki rodowiskowe.
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Pod koniec ubiegego wieku zaczto rozwija koncepcje systemów produkcji rolnej przyjaznych dla rodowiska, takich jak rolnictwo ekologiczne i integrowane. Integrowany system produkcji wykorzystuje w harmonijny sposób
postp techniczny i biologiczny w uprawie, nawoeniu i ochronie rolin, pozwala uzyska stabiln wydajno i odpowiedni poziom dochodów rolniczych
w sposób niezagraajcy rodowisku [Ku 1995]. Wyniki wdroe systemu integrowanego w kilku krajach Europy wskazuj, e udao si wyra nie ograniczy zuycie chemicznych rodków ochrony rolin oraz syntetycznych nawozów azotowych, co spowodowao midzy innymi zwikszenie rónorodnoci
flory i fauny [Jordan 1992].
Rolnictwo ekologiczne, poprzez wykluczenie stosowania syntetycznych
nawozów mineralnych i chemicznych rodków ochrony rolin, ma jeszcze wikszy pozytywny wpyw na rónorodno flory i fauny ni system integrowany
[Ku 1995 b; Hald 1999; van Elsen 2000; Hyvönen et al. 2003; Pfiffner i Luka
2003; Bengtsson et al. 2005; Hole et al. 2005; Feledyn-Szewczyk 2013]. Niektórzy autorzy uwaaj, e upowszechnianie ekologicznego systemu gospodarowania na obszarach rolniczych pomoe odwróci niekorzystny trend zwizany
ze spadkiem biorónorodnoci na polach uprawnych na skutek intensyfikacji rolnictwa [van Elsen 2000]. Rolnictwo, które stosuje metody gospodarowania przyjazne dla rodowiska, przyczynia si do zachowania ekosystemów o duej biorónorodnoci, które wiadcz wiele usug ekosystemowych, dotyczcych m.in.
funkcji pokarmowych, utrzymywania zapylaczy oraz biologicznej kontroli agrofagów [Tscharnatke et al. 2005; Hillebrand i Matthiessen 2009; Rosin et al. 2011].
W Polsce istniej róne systemy produkcji rolnej, jednak ze wzgldu na
realizacj celów ochrony rodowiska i biorónorodnoci dominujce powinno
by rolnictwo zrównowaone, pozwalajce na harmonijne czenie celów produkcyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i spoecznych [Krasowicz 2009].
Gospodarstwa konwencjonalne i tradycyjne, które dominuj w naszym kraju,
powinny realizowa zasady zrównowaonego rozwoju i ewoluowa w kierunku
rolnictwa integrowanego lub ekologicznego [Pruszyski 2009]. Area upraw
ekologicznych i integrowanych jest jednak zbyt may, aby móg odegra istotn
rol w ochronie biorónorodnoci, dlatego bardzo wanie jest odpowiednie
ksztatowanie rodowiska rolniczego we wszystkich gospodarstwach [Feledyn-Szewczyk 2013].
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4. Wpyw krajobrazu na biorónorodno
Biorónorodno obserwowana na polu zaley nie tylko od warunków
siedliskowych i systemu gospodarowania rolniczego, ale take stopnia zrónicowania otaczajcego rodowiska i krajobrazu [Gabriel et al. 2005]. Wystpowanie rolin segetalnych na polu zaley od sposobu ich rozsiewania si, odlegoci od najbliszej populacji oraz czstotliwoci i iloci gleby przenoszonej
midzy polami [Gerowitt 2003]. Dla wielu rzadkich gatunków moliwo transportu midzy polami jest niewielka, co przemawia za koniecznoci stosowania
systemów gospodarowania przyjaznych dla rodowiska, które bd chroniy biorónorodno. Gaba i in. (2010) stwierdzili, e rónorodno i liczebno flory
segetalnej bya odwrotnie proporcjonalna do wielkoci pola i wprost proporcjonalna do liczby ssiadujcych dziaek rolnych, co odpowiada wikszemu rozdrobnieniu rolnictwa, zwikszajcej si rónorodnoci krajobrazu i istniejcych
w nim siedlisk. Krajobraz rolniczy powinien by zatem mozaik siedlisk, dobrze
poczonych w czasie i przestrzeni, eby wspiera du biorónorodno i przez
to zdolno odtwarzania ekosystemów po rónych czynnikach stresowych
[Bengtsson et al. 2003].
Wyniki bada niektórych autorów wskazuj na wikszy wpyw krajobrazu ni systemu gospodarowania na biorónorodno. Pula gatunków w krajobrazie, z których tworz si lokalne zbiorowiska, moe by bardziej istotna ni rónice midzy systemem ekologicznym a konwencjonalnym, co wykazano dla
rónorodnoci pajków [Schmidt et al. 2005; Tscharntke et al. 2005] oraz flory
segetalnej [Weibull et al. 2003; Gabriel et al. 2005]. Roschewitz i in. (2005)
wykazali, e wraz ze wzrostem heterogenicznoci krajobrazu rónorodno
chwastów w anach pszenicy ozimej zwikszaa si duo silniej w gospodarstwach konwencjonalnych ni ekologicznych (rys. 2).
Rónorodno chwastów bya wiksza w systemie ekologicznym ni
konwencjonalnym, ale tylko wtedy, gdy badania prowadzono w prostym krajobrazie. Wzrost rónorodnoci otaczajcego krajobrazu zwiksza rónorodno gatunków na polach uytkowanych konwencjonalnie do podobnego poziomu rónorodnoci jak w systemie ekologicznym. Potwierdzaj to rezultaty
metaanalizy Bengtssona i in. (2005), z których wynika, e pozytywny wpyw
systemu ekologicznego na biorónorodno by szczególnie duy w odniesieniu do pola, a bardziej zrónicowane wyniki uzyskiwano na poziomie gospodarstwa i krajobrazu.
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Rysunek 2. Rónorodno chwastów segetalnych w zalenoci od sposobu
gospodarowania (ekstensywne/ekologiczne vs. intensywne/konwencjonalne)
i zrónicowania krajobrazu (prosty vs. zoony)


bogactwogatunków

Rolnictwoekstensywne

Rolnictwointensywne

prosty

zoony
typkrajobrazu

ródo: [Roschewitz et al. 2005 za: Tscharntke et al. 2005].

Ponadto stwierdzono, e im bliej rodka pola, tym wikszy pozytywny
wpyw systemu produkcji na biorónorodno, a im bardziej oddalamy si od
rodka pola, tym wzrasta znaczenie krajobrazu [José-Maria et al. 2010]. Badania
Smitha i in. (1999) wykazay, e pozostawienie miedzy czy brzegów pola niepoddanych zabiegom zwalczania chwastów nie zwiksza zachwaszczenia pola
w sposób, który miaby istotny wpyw na plon roliny uprawnej, a stanowi cenne ostoje biorónorodnoci.
5. Koncepcje i formy ochrony biorónorodnoci na obszarach rolniczych
W skali globalnej naturalne ekosystemy s priorytetem dla dziaa
ochrony biorónorodnoci, ale take rolnicze wykorzystanie gruntów moe
wspiera biorónorodno i funkcje ekosystemów [Tscharntke et al. 2005].
Biorónorodno ekosystemów rolnych jest stosunkowo nowym zagadnieniem
w wiadomoci spoecznej. Przez dziesiciolecia mówiono raczej o ochronie
przyrody, nie uywajc terminu biorónorodno, i prezentowano j przez pryzmat ochrony zagroonych gatunków niezwizanych z ekosystemami rolnymi,
jak ochrona ubra, nied wiedzia, bobra [Tyburski 2013]. Tak rozumian
ochron realizowano przez parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, skupiajc si na ochronie gatunków, a nie siedlisk. Bierne formy ochrony rónorodnoci ekosystemów rolnych nie sprawdziy si i w wielu sytuacjach doprowadziy do sukcesji. Wedug Tyburskiego (2013) ochrona rónorodnoci biologicznej ekosystemów rolnych w Europie powinna polega nie tyle na tworzeniu obszarów chronionych, co wspieraniu ekstensywnych metod gospodarowa20

nia w rolnictwie, odpowiednio dostosowanych do potrzeb chronionych siedlisk
i gatunków. Takie podejcie jest zgodne ze Strategi Ochrony Rónorodnoci
Biologicznej do 2020 roku, która zakada integrowanie ochrony rónorodnoci
biologicznej z dziaalnoci rolnicz.
W skali Europy i wiata tradycyjne, mao intensywne rolnictwo i lenictwo wspiera rónorodno siedlisk w krajobrazach zdominowanych przez dziaalno czowieka i jest bardzo wane dla ochrony i zarzdzania przestrzeni
rolnicz [Sutherland 2002]. Uytki rolne zagroone s z jednej strony przez intensyfikacj rolnictwa, a z drugiej przez sukcesj naturaln, która moe by powstrzymana przez dawniej szeroko rozpowszechnione mao intensywne praktyki
rolnicze. Dotyczy to m.in. uytków zielonych na podou wapiennym (kalcyfilnych) i wrzosowisk, które s jednymi z najbardziej cennych gatunkowo obszarów w Europie. Krajobrazy rolnicze Europy charakteryzuj si duym udziaem
gatunków synantropijnych, obejmujcych wiele zagroonych wyginiciem gatunków flagowych, takich jak bocian biay, zajce i wiele innych gatunków ptaków, ssaków i rolin segetalnych. W Niemczech 350 gatunków chwastów polnych, gównie jednorocznych, jest zagroonych wyginiciem, co stanowi 38%
Czerwonej Ksigi [Tschantke et al. 2005]. W Polsce wci praktykowane s metody gospodarowania rolniczego, które su ochronie biorónorodnoci ekosystemów rolnych. Wedug Tyburskiego (2013) w tych rejonach Polski i Europy,
gdzie walory przyrodnicze ekosystemów s due, naley wspiera niskointensywne systemy rolnictwa.
W literaturze zagranicznej opisywane s dwa podejcia do ochrony biorónorodnoci na obszarach wykorzystywanych rolniczo, które okrela si jako
land sharing i land sparing [Phalan et al. 2011]. Pierwsze polega na prowadzeniu na jednym obszarze dziaalnoci rolniczej maointensywnej, dajcej zwykle
nisze plony, ale zapewniajcej jednoczenie ochron zasobów rodowiska,
w tym biorónorodnoci. Drugie zakada rozdzielenie powierzchni intensywnie
uytkowanych rolniczo od siedlisk naturalnych lub pónaturalnych, które z zaoenia stanowi rezerwuar rónorodnoci. Badania prowadzone przez Phalana
i in. (2011) w ekosystemach lasów tropikalnych wykazay, e land sparing by
korzystniejszy dla zachowania biorónorodnoci gatunków drzew i ptaków ni
land sharing. To podejcie pozwalao na ochron szczególnie cennych gatunków zagroonych wyginiciem, podczas gdy ekstensywna dziaalno rolnicza,
metodami przyjaznymi dla rodowiska, promowaa gatunki o szerokim spektrum wystpowania i mniejszym znaczeniu ekologicznym. Wyniki Phalana i in.
(2011) badania obejmoway jednak ograniczon liczb gatunków i ekosystemów
i nie mog by uogólniane. W Niemczech okoo 25% zagroonych wyginiciem
gatunków stwierdzono na 2% obszarów wydzielonych do ochrony biorónorod-
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noci, podczas gdy pozostae 75% gatunków znajdowao si na obszarze dziaalnoci rolniczej (50% powierzchni kraju) i lenej (30% powierzchni kraju), co
przemawia za ochron gatunków w miejscu prowadzenia dziaalnoci rolniczej
[Kaule 1991 cyt. za: Tscharntke et al. 2005]. Ekroos i in. (2014) wród instrumentów ochrony biorónorodnoci rozróniaj takie, które chroni szczególnie
cenne i rzadkie gatunki oraz takie, które chroni gatunki dostarczajce wanych
usug ekosystemowych dla rolnictwa zrównowaonego, wród których jest wiele pospolitych gatunków.
Jednym z instrumentów utrzymywania i zwikszania biorónorodnoci na
obszarach wiejskich s tzw. infrastruktury ekologiczne, do których zalicza si
midzy innymi miedze, ywopoty, pasy zaroli ródpolnych, zadrzewienia
ródpolne, rowy, sterty kamieni i oczka wodne [Boller et al. 2004; Dbrowski
i Wysocki 2009]. Struktury te su jako miejsce bytowania, rozwoju, schronienia oraz pozyskiwania pokarmu dla wielu poytecznych gatunków zwierzt,
w tym ptaków i naturalnych wrogów szkodników. Efektywno rónych uytków ekologicznych w utrzymaniu rónorodnoci flory i fauny zaley od ich cigoci w czasie i przestrzeni oraz powizania z innymi elementami infrastruktury ekologicznej zlokalizowanymi poza gospodarstwem [Dbrowski i Wysocki
2009]. W Polsce i innych krajach Europy niektóre formy struktur ekologicznych
i obszarów ekologicznej kompensacji s uwzgldnione w programie rolnorodowiskowym oraz innych dziaaniach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(m.in. zalesianie, planowane zazielenianie). Dziaania ujte w programach rolnorodowiskowych powinny by odpowiednio dobierane do warunków danego
kraju, a nawet regionu oraz prostych i bardziej urozmaiconych krajobrazów rolniczych [Kleijn i Sutherland 2003]. Dotychczas funkcjonujce, jednolite programy zastosowane w homogenicznym krajobrazie zwikszaj liczebno pospolitych, dominujcych gatunków dostarczajcych podstawowych usug ekosystemowych, jak pokarm dla zwierzt, natomiast w heterogenicznym rodowisku nie daj efektu w postaci zwikszenia rónorodnoci szczególnie cennych
gatunków speniajcych inne wane funkcje w ekosystemach.
6. Metody wyceny wiadcze ekosystemowych i biorónorodnoci
wiadczenia ekosystemowe do niedawna stanowiy gównie dobra publiczne, nie bdce produktem rynkowym i nieposiadajce ceny. Wedug niektórych autorów brak wyceny jest gówn przyczyn degradacji ekosystemów
i utraty rónorodnoci biologicznej [Ekonomia ekosystemów i biorónorodnoci
2008]. Wedug Michaowskiego (2013) w teorii i praktyce gospodarczej przedmiot usug ekosystemowych pozostaje nadal niedostatecznie rozpoznany. Przeprowadzenie ekonomicznej oceny ilociowej moe by moliwe tylko dla czci
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usug, które s wzgldnie dobrze poznane i na temat których dostpne s wystarczajce dane [Michaowski 2013]. Zdaniem Solona (2008) ekonomiczna
wycena wartoci usug dostarczanych przez rodowisko jest trudna, czasochonna i obarczona bdem. Próby wyceny wiadcze ekosystemowych podejmuj
si gównie naukowcy zajmujcy si ochron rodowiska, cho niektóre usugi
ekosystemowe mog by take wyceniane, z mniejsz lub wiksz dokadnoci, przez inne osoby i instytucje.
Przeomowym opracowaniem w temacie wyceny usug ekosystemowych
by artyku z 1997 roku The value of the world’s ecosystem services and natural
capital, opublikowany w Nature przez Costanza i in., którzy wycenili warto
17 podstawowych usug produkowanych przez ekosystemy na Ziemi na 33 biliony USD rocznie, czyli prawie dwa razy wicej ni warto produktu narodowego brutto USA (18 bilionów USD). Krytycy opracowania Costanzy i in.
(1997) zwrócili uwag na ograniczenia zastosowanych metod wyliczeniowych,
ma wiarygodno danych wyjciowych oraz nie zawsze waciw agregacj
typów ekosystemów i typów usug. Od tego czasu stosowano wiele rónych metod oceny [Solon 2008; Liziski 2010]. Zdaniem de Groota i in. (2002) i Solona
(2008) do wyceny kadej grupy usug ekosystemowych powinny by stosowane
inne metody.
Zoono zagadnienia rónorodnoci biologicznej przekada si na rozmaito sposobów jej mierzenia i stosowanych wska ników. Najczciej stosowan miar biorónorodnoci jest liczba gatunków [Duelli i Obrist 2003; Faliska 2004; Piernik 2012]. Nie jest to jednak obiektywna miara bogactwa gatunkowego, poniewa wszystkie gatunki traktuje jednakowo, niezalenie od ich
udziau w zbiorowiskach [Sienkiewicz 2010]. Innymi miarami s wska niki
rónorodnoci uwzgldniajce oprócz liczby gatunków ich udzia w zbiorowisku, takie jak: indeks rónorodnoci Shannona, wska nik dominacji Simpsona,
wska nik równocennoci [Sienkiewicz 2010; Feledyn-Szewczyk 2013]. Analizy
biorónorodnoci mog opiera si na rónych miarach: frekwencji gatunków,
zagszczenia ich populacji, pokrycia powierzchni, aktualnej biomasy [Kwiatkowska i Symonides 1985; Faliska 2004]. Do okrelania podobiestwa bd
rónic midzy zbiorowiskami chwastów wykorzystywane s wska niki podobiestwa jakociowego i ilociowego, np. indeks Sorensena [Magurran 1988].
W ocenach biorónorodnoci najczciej uwzgldnia si nastpujce grupy taksonomiczne: roliny naczyniowe, dzikie gatunki zapylaczy, pajki, motyle, ddownice, ptaki [Herzog i in. 2012]. Z przegldu literatury wynika, e sporód wska ników oceny biorónorodnoci najczciej stosowane w pracach rónych autorów s: liczba gatunków na poziomie pola i gospodarstwa, liczebno
osobników na jednostce powierzchni, procentowe pokrycie powierzchni rolin-
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noci oraz indeks rónorodnoci Shannona [Feledyn-Szewczyk 2013]. Ocena
przydatnoci rónych wska ników oraz kosztów ich stosowania wykazaa, e
wska niki oparte na bogactwie gatunkowym rónych grup organizmów s atwe
do zastosowania i stosunkowo niedrogie, przez co s wykorzystywane do oceny
biorónorodnoci na poziomie gospodarstwa, jak równie regionów i krajów.
Ponadto rozwijane s inne, bardziej zoone metody oceny, np. system punktowy (Credit Point System – CPS), które mog znale  praktyczne zastosowanie
do oceny gospodarstw pod ktem speniania funkcji ochrony biorónorodnoci
[Herzog i in. 2012].
Jedno z podej do okrelenia wielkoci dostpnych usug ekosystemowych bazuje na analizie ekologicznej, której celem jest identyfikacja tej czci
ekosystemu, która bezporednio odpowiada za produkcj usug, tzw. „jednostki
funkcjonalnej” [Kremen 2005]. Luck i in. (2003) zaproponowali koncepcj jednostki wiadczcej usug service providing unit (SPU). Jednostka taka to gatunek, grupa systematyczna, poziom troficzny lub inny segment biocenozy, który
jest producentem i dostawc usug, np. dostarczycielem usugi zapylanie jest
zgrupowanie pszczó i trzmieli, a miar wielkoci usugi moe by wielko depozycji pyku na jedn wizyt na rolinie. W przypadku usugi „regulacja liczebnoci szkodników” dostarczycielem s parazytoidy owadów szkodników,
a miar – udzia zainfekowanych owadów. Nie zawsze jednak zalenoci midzy
dostawc usugi a miar wielkoci tej usugi s jednoznaczne. Przykadem moe
by „krenie pierwiastków”, z grupy usug wspomagajcych. Dostawc s grupy
funkcjonalne mikroorganizmów glebowych, natomiast miar jest np. tempo rozkadu materii organicznej, a nie liczebno mikroorganizmów [Solon 2008].
7. Zarz dzanie biorónorodnoci i usugami ekosystemu
Istnieje potrzeba dalszych pogbionych bada zalenoci biorónorodno – funkcje ekosystemu, co pozwolioby wspóczesnemu czowiekowi na odpowiednie zarzdzanie ekosystemem dla osignicia okrelonych celów, np.
utrzymania procesów ekosystemowych (np. yznoci gleby), uzyskania kocowych wiadcze ekosystemowych (np. zapylanie upraw) lub specyficznych dóbr
chronionych (np. ochrona rycyka). Bardzo wana jest buforujca rola biorónorodnoci, poniewa zabezpiecza ekosystem przed zmianami, a zatem oferuje
trwao procesów i usug w niepewnej przyszoci. Najwikszym wyzwaniem
dla idei wiadcze ekosystemowych jest wczenie ich zoonoci w procesy
decyzyjne [Mace i in. 2012].
Prawie adna decyzja odnonie zarzdzania ekosystemem nie uwzgldnia
alternatywnych wyborów midzy wiadczeniami, chocia niektóre s dobrze
scharakteryzowane, jak na przykad sposób, w jaki historyczne zmiany uytko24

wania gruntów zwikszyy ilo dóbr zaopatrzeniowych, a zmniejszyy ilo
usug regulujcych i kulturowych. Rozpatrujc oddzielnie skadniki ekosystemu,
jak gatunki podlegajce ochronie, sie zapylaczy czy produkcj pierwotn,
dbamy tylko o wycinek ekosystemu [Mace i in. 2012].
Najbardziej rozpoznawana przez spoeczestwo jest rola biorónorodnoci w ochronie pewnych gatunków docelowych, mniej natomiast porednia rola
w procesach zachodzcych w ekosystemie (np. obieg pierwiastków). Potrzeba
szerszej perspektywy, eby dostarczy dodatkowych argumentów na ochron
biorónorodnoci, oprócz tych tradycyjnych, zwizanych z ochron rzadkich
gatunków. Na przykad, utrata lasów tropikalnych nie tylko zmniejsza biorónorodno i sekwestracj wgla, ale take przyczynia si do zanieczyszczenia atmosfery, co ma negatywny, bezporedni wpyw na zdrowie czowieka. Przykadem dziaa czcych typow ochron gatunków w szerszym kontekcie roli
biorónorodnoci w procesach ekosystemowych jest urzdzanie gruntów pod
ktem ochrony zapylaczy. Efektywne zarzdzanie ekosystemem w dzisiejszych
czasach, a zwaszcza w przyszoci, bdzie wymagao zidentyfikowania i analizy wszystkich ról biorónorodnoci, zarówno w celu optymalizacji dostarczania
wiadcze ekosystemowych, jak te ochrony gatunków, siedlisk i krajobrazów
[Mace i in. 2012].
wiadczenia ekosystemów coraz czciej staj si przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców, ale równie polityków [Mizgajski i Stpniewska
2012]. UE zachca pastwa czonkowskie do rozpoznania i oceny stanu ekosystemów i dostarczanych przez nie wiadcze. Mizgajski i Stpniewska (2012)
przedstawili ramow koncepcj oceny wiadcze ekosystemów w Polsce,
w oparciu o rekomendacje Europejskiej Agencji rodowiska (EEA), istniejce
róda danych [Corine Land Cover 2006] oraz dowiadczenia krajów bardziej
zaawansowanych w tej dziedzinie. Obecnie istnieje wiele przykadów efektywnego wdroenia koncepcji „usug rodowiska” do praktyki [Daily i Matson
2008; Ekonomia ekosystemów i biorónorodnoci 2008; Mizgajski i Stpniewska 2009; Rosin et al. 2011]. Dotyczy to w szczególnoci tzw. patnoci za
usugi ekosystemowe (PES).
Autorzy raportu z oceny ekosystemów w Wielkiej Brytanii stwierdzili, e
obecnie nie potrafimy caociowo oszacowa relacji midzy biorónorodnoci
a wiadczeniami ekosystemowymi, jakich ona dostarcza [UK National Ecosystem Assessment 2011]. Zmiany w zasigu i kondycji siedlisk mog istotnie
wpywa na usugi ekosystemowe biorónorodnoci. Intensyfikacja rolnictwa
spowodowaa, e produkcja rolnicza, a z ni usugi zaopatrzeniowe istotnie
wzrosy, ale towarzyszyo im zmniejszenie rónorodnoci krajobrazu, wzrost
erozji gleby, obnika jakoci gleby, zmniejszenie populacji ptaków i zapylaczy.
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Zmiany w ekosystemach mog mie pozytywny lub negatywny wpyw na dobrostan czowieka. Na przykad przeksztacenie naturalnych ekosystemów
w obszary produkcji rolnej wpywa na zwikszenie dochodów rolników, ale
jednoczenie zmniejszenie siedlisk do rekreacji i zagroenie zjawiskami atmosferycznymi. Zdaniem autorów opracowania w tego typu ocenach oprócz wartoci ekonomicznych powinno si bra pod uwag take warto zdrowia czowieka i wartoci spoeczne.
8. Podsumowanie
Biorónorodno peni kluczow rol w dostarczaniu wielu usug ekosystemowych. Utrzymanie biorónorodnoci jest niezbdne do podtrzymania funkcji i procesów ekologicznych, które zapewniaj yzno gleby i produktywno
ekosystemów rolniczych. Wzajemne zalenoci midzy rónymi grupami organizmów oraz oddziaywania midzy biorónorodnoci, funkcjami ekosystemów i dziaalnoci czowieka wymagaj jednak dalszych bada. Istnieje potrzeba bada interdyscyplinarnych oraz wdroenia standaryzowanych technik
i miar do wyceny biorónorodnoci i usug ekosystemowych. Badania te powinny poczy specjalistów z rónych dziedzin – biologów, geografów, agronomów, ekonomistów w celu stworzenia waciwej strategii rozwoju rolnictwa
przyjaznego dla rodowiska i czowieka.
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1. Wprowadzenie
Problematyka oceny rónych systemów uprawy roli odnosi si do generalnych kwestii rozwoju rolnictwa i cierania si dominujcej od duszego czasu idei rolnictwa industrialnego z coraz bardziej przebijajc si koncepcj
zrównowaonego rozwoju. U podstaw obu teorii rozwoju ley ograniczono
przyrodniczych zasobów produkcyjnych, gównie ich nieodnawialnej czci,
a take rozszerzajca si w duym tempie dysproporcja pomidzy obcieniami
antropogenicznymi rodowiska a jego pojemnoci odpadow. Pomijanie tych
gównych kanonów rozwoju bdzie prowadzi do degradacji rodowiska, wywoujc w rezultacie problemy ekonomiczne i spoeczne. Stacewicz [1991] rozwaajc róne kierunki rozwoju spoeczestw, stawia pytanie, czy kady wzrost
oznacza rozwój. Historycznie rozwój industrialny si nie sprawdza ze wzgldu
na powodowanie wyra nych, negatywnych skutków nadmiernej eksploatacji
i przecienia rodowiska naturalnego oraz rozlicznych innych zagroe [Zegar
2012; Bello 2011; Bittner 2009]. Poszukuje si zatem modyfikacji systemów
w kierunku zrównowaonego rozwoju, który w zaoeniu ma lepiej bilansowa
usugi rodowiska (korzystanie z zasobów naturalnych umoliwiajce ich regeneracj, oszczdne gospodarowanie zasobami wyczerpywalnymi i neutralizacj
odpadów).
W ksztatowaniu kierunków rozwoju rolnictwa, majcych due znaczenie
w procesach globalnych przemian, zasadnicz rol odgrywaj stosowane systemy produkcji. Poniewa pojcie systemu jest bardzo szerokie, warto je przybliy dla okazania miejsca i roli omawianego problemu. System to caociowy
i uporzdkowany zbiór regu umoliwiajcy sprawne zarzdzanie. Silnie rozbudowana wspóczenie teoria systemów wywodzi si z pierwotnej teorii biologicznej, a wic dotyczcej ukadów niemal idealnie uporzdkowanych [Kowalik
2005; Cempel 2008].
Systemy w rolnictwie s wyróniane wedug relacji pomidzy industrialnymi i przyrodniczymi czynnikami produkcji (system rolnictwa konwencjonalny, integrowany, precyzyjny i ekologiczny), struktury produkcji (produkcja
zwierzca i rolinna), na podstawie poziomu nakadów (intensywny, ekstensyw31

ny) oraz rodzaju stosowanej technologii produkcji (w produkcji rolinnej orkowa lub bezorkowa uprawa roli). Do systemu bezorkowego zalicza si tzw.
upraw uproszczon (powierzchniow upraw mechaniczn, bezpun) oraz
tzw. siew bezporedni (siew do gleby nieuprawionej po zbiorze roliny poprzedzajcej, czsto niesusznie nazywany upraw „zerow”). System bezorkowy, ze
wzgldu na walory ekonomiczne i rodowiskowe zyskuje coraz wiksz popularno na wiecie (gównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tym systemem
objtych jest ju 68% powierzchni uprawnej, a take w Europie, gdzie udzia tej
powierzchni wynosi ju rednio okoo 20,9%) [Basch et al. 2007; Friedrich et al.
2012; Soane et al. 2012; ECAF 2007].
Przemiany siedliska glebowego pod wpywem zmian systemu uprawowego z orkowego na bezorkowy nastpuj w powolnym tempie. Std pozytywne
efekty rodowiskowe wprowadzenia uprawy bezorkowej, mogce mie równie
korzystny wpyw na produkcyjno siedliska, odnotowuje si dopiero po kilku
latach (do powszechnie szacuje si ten okres na 5 lat). Efekty ekonomiczne
w postaci zmniejszenia kosztów uprawy osiga si natomiast natychmiast,
w momencie wprowadzenia uproszcze uprawowych. Nie uzyskuje si jednak
równoczenie finalnej efektywnoci ekonomicznej, ze wzgldu na wystpujcy
na ogó, w pocztkowej fazie uproszcze, spadek plonów rolin [Wodek et al.
1999]. Nierównomierno skutków wprowadzenia uproszczonych systemów
uprawowych (bezorkowych) stanowi znaczn trudno metodyczn oceny ich
efektów. Metodyczny problem oceny wynika take z wielorakoci powstajcych
skutków (przyrodniczych, ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych)
[Depresch et al. 2014].
W zwizku z wystpujcym w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem zagadnieniem ochrony zasobów gleby i wody w skali globalnej i regionalnej szczególnie intensywnie rozwijane s badania dotyczce biofizycznych podstaw procesów zachodzcych w ekosystemach pod wpywem przepywu masy
i energii. Wobec obserwowanych w dalszym cigu negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego, uwaga gremiów badawczych skupia si w szczególnoci
na zagadnieniu „cen ekologicznych” [Angelo i Brown 2007]. W odrónieniu od
wartoci monetarnych, które zale od subiektywnych preferencji ludzi, ceny
ekologiczne maj by wspóczynnikami normatywnymi, wynikajcymi z modeli
opisujcych przepywy masy i energii przez ukad ekologiczny i ekonomiczny
[Brown i Ulgiatti 2011].
Celem pracy jest próba holistycznej oceny rónorodnych usug rodowiska w uprawie tradycyjnej, uproszczonej i siewie bezporednim na podstawie
syntetyzowanej emergii. Jest to pierwsza próba takiej oceny w kraju, i zgodnie
z wiedz autorów, równie w wiecie.
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2. Charakterystyka porównywanych systemów uprawowych
Tradycyjna, orkowa uprawa roli ewoluowaa od czasów, gdy czowiek
w poszukiwaniu podstaw swojej egzystencji przeszed od zbieractwa i mylistwa do formy zaopatrywania si w ywno przez upraw ziemi. Pierwotnie
do uprawy ziemi nie suy, wedug wspóczesnego pojcia, pug, a narzdzia
przypominajce dzisiejsze czci robocze agregatów do powierzchniowej
uprawy [Jankowiak 2009]. Podobiestwa widoczne s na zdjciach 1 i 2.
Zmieniy si jednak zupenie oprzyrzdowanie i kultura pracy. Historia niekiedy zatacza takie krgi.
Zdjcie 1. Dawna uprawa powierzchniowa

ródo: Weigel Christoph, Miedzioryt, Nürnberg 1682 r., ABC Gallery, Pozna.
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Zdjcie 2. Agregat uprawowo-siewny stosowany obecnie
w uproszczonym systemie uprawy

ródo: zdjcie autorskie Maecka I., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W technologii produkcji rolinnej uprawa roli ma podstawowe znaczenie.
Do niedawna przypisywano jej pierwszorzdn funkcj w ksztatowaniu wielkoci i stabilnoci plonów uprawianych rolin. Gównym zadaniem uprawy roli
jest stworzenie rolinom moliwie najkorzystniejszych warunków dla ich wzrostu i rozwoju. Uprawa mechaniczna wpywa przede wszystkim na fizyczny,
chemiczny i biologiczny stan gleby i powinna by dostosowana do jej rodzaju
i wymaga poszczególnych gatunków rolin, a take do lokalnego agroklimatu
[Dzienia et al. 2006; Derpsch 2001; Holland 2004; Orzech et al. 2003].
Uprawa roli to wysoce praco- i energochonne ogniwo agrotechniki. Od
lat poszukuje si zatem sposobów jego racjonalizowania dla obnienia nakadów
energetycznych, przy jednoczesnym oddziaywaniu prorodowiskowym [Dzienia et al. 2006; Orzech et al. 2003; Radecki i Opic 1991]. Niewtpliwie
w tym ogniwie, drog rónych modernizacji, mona osign znaczce efekty
ekonomiczne, poprzez obnienie kosztów, a take organizacyjne, przez skrócenie
czasu wykonywania zabiegów, co ma ogromne znaczenie dla pozyskiwania darmowych efektów wynikajcych z dotrzymywania terminów agrotechnicznych.
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Najczciej stosowana dotd puna uprawa roli ma niewtpliwie wiele
zalet, do których naley zaliczy: gbokie spulchnienie i mieszanie (odwracanie) gleby, przykrywanie resztek poniwnych i nawozów naturalnych, mieszanie
ze stosowanymi nawozami mineralnymi, a przez zwikszon aeracj pobudzanie
aktywnoci mikrobiologicznej i w efekcie cznym zwikszanie strefy wzrostu
korzeni rolin. Orka umoliwia ponadto likwidowanie nierównoci na polu oraz
uatwia stworzenie dobrych warunków do siewu i wschodów rolin [Pabin 2002;
Radecki i Opic 1991; Orzech et al. 2003]. Tradycyjna orka ma jednak równie
szereg wad i niedoskonaoci. Przez stosunkowo gbokie, mechaniczne dziaanie nadmiernie przesusza warstw orn i zaburza obieg skadników pokarmowych oraz ogranicza populacj makrofauny. Przyczynia si do niszczenia naturalnej warstwy ochronnej gleby (pokrycia rolinnoci i resztkami poniwnymi)
oraz jej struktury i tekstury, przez co sprzyja erozji wodnej i wietrznej. Do niekorzystnego dziaania orki naley zaliczy ponadto zmniejszenie nonoci gleby, przyspieszenie rozkadu substancji organicznej oraz przemieszczanie nasion
chwastów, uatwiajce z jednej strony ich wczesne kiekowanie, ale z drugiej –
zwikszenie zasobów nasion w gbszych warstwach, tzw. glebowego banku
nasion (seed bank). Wykonanie orki wymaga poza tym optymalnej wilgotnoci
uprawowej gleby, jej odleenia przed siewem i nastpnie tzw. doprawienia
przed siewem (przeprowadzenie uprawek przedsiewnych) [Dzienia et al. 1995;
Orzech et al. 2003]. Ponadto uprawa puna charakteryzuje si stosunkowo du
kosztochonnoci, a szczególnie wysokim zuyciem paliwa i nie zawsze rekompensowane jest to ekwiwalentnym wzrostem plonu. Narastajcy w skali
globalnej deficyt energii, systematyczny wzrost cen podstawowych jej noników
oraz konieczno ochrony rodowiska wymusiy poszukiwanie nowych rozwiza w uprawie roli, o zmniejszonej czstotliwoci i intensywnoci stosowanych
zabiegów [Holland 2004; Pabin 2002; Tebrügge i Düring 1999]. Takie ukierunkowanie rozwoju w systemach uprawy roli speniaj uproszczenia uprawowe,
cechujce si cakowit eliminacj puga jako narzdzia uprawowego, dzielce
si, ze wzgldu na liczb i intensywno zabiegów uprawowych, na trzy gówne
rodzaje:
 upraw uproszczon, nazywan równie powierzchniow lub zredukowan albo – w rozszerzeniu z mulczowaniem – upraw konserwujc. Gboko uprawy wynosi w tym systemie 10-15 cm;
 upraw uproszczon z gbokim spulchnianiem. Spulchnianie odbywa si
podobnymi narzdziami, jak w uprawie pytkiej, powierzchniowej, lecz
do gbokoci 25 cm;
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 siew bezporedni, nazywany równie upraw „zerow”, wykonywany
najczciej w gleb z pozostawionymi na powierzchni resztkami rolinnymi (poniwnymi).
Uprawa uproszczona polega na powierzchniowej uprawie roli, wykonywanej przy pomocy kultywatorów cierniskowych o sztywnych apach z waem
strunowym i sekcj talerzy, brony talerzowej lub specjalnych agregatów talerzowych. Gboko uprawy jest dostosowana do rodzaju i stanu fizycznego
gleby, iloci resztek poniwnych i nierównoci pola, ale nie powinna przekracza 15 cm. W tak przygotowan gleb dokonuje si siewu. Te czynnoci mog
by wykonywane oddzielnie lub zespolone w jednym agregacie uprawowo-siewnym, w jednym przejciu roboczym.
Uprawa uproszczona z gbokim spulchnianiem wykonywana jest najczciej przy pomocy kultywatorów cierniskowych o sztywnych apach (gruberów), czy specjalnych agregatów uprawowych. Umoliwia ona dobre wymieszanie duej iloci pozostawianych resztek rolinnych na polu (np. somy) i powinna by stosowana pod roliny gboko korzenice si, które gorzej reaguj
na pytk upraw. Taki wariant uprawy najlepiej sprawdza si na glebach ciszych, szczególnie pod rzepak ozimy i buraki cukrowe.
Siew bezporedni (uprawa „0”) jest systemem, w którym nie wykonuje
si adnych zabiegów uprawowych pomidzy zbiorem roliny przedplonowej
a siewem roliny nastpczej. W systemie tym zabiegi agrotechniczne ograniczaj si do wysiewu nasion i nawoenia mineralnego (wspórzdnego) oraz stosowania rodków ochrony rolin, w jednym przejciu roboczym.
W omawianych technologiach stosowane s odpowiednie siewniki wyposaone najczciej w redlice talerzowe, lub noowe, radekowe, czy dutowe.
Coraz powszechniej siewniki czone s z talerzowym agregatem doprawiajcym. Istotnym zagadnieniem w bezorkowych systemach, a szczególnie w siewie
bezporednim, jest konieczno stosowania nieselektywnego herbicydu niszczcego chwasty i samosiewy rolin przedplonowych (np. Roundup Max 680 SG).
Systemy bezorkowe pozostawiajce ponad 30% resztek rolinnych na
powierzchni gleby okrelane s nazw uprawy zachowawczej lub konserwujcej
(conservation tillage) i s one podstawowym elementem agrotechniki w tzw.
rolnictwie zachowawczym (conservation agriculture), zgodnym z koncepcj
zrównowaonego rozwoju rolnictwa (sustainable agriculture) [Dzienia et al.
2006; Holland 2004]. Wan rol w uprawie konserwujcej przypisuje si resztkom rolinnym, które pozostaj na powierzchni pola, tworzc mulcz. Bardzo
czsto wykorzystywane s dla tego celu wczeniej wysiane roliny w postaci
midzyplonu cierniskowego lub ozimego, które pozostaj na powierzchni pola
w okresie zimy jako tzw. roliny okrywowe. W uprawie uproszczonej s one
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pytko mieszane z gleb, natomiast w siewie bezporednim s tylko desykowane, po czym wsiewa si nasiona roliny nastpczej.
Technologia siewu bezporedniego jest zalena w wikszym stopniu od
czynników siedliskowych i agrotechnicznych ni uprawa puna, utrudnia precyzyjny wysiew nasion, niesie te z sob wiksze ryzyko obnienia plonu rolin.
Nie umoliwia ona ponadto likwidacji kolein i nierównoci na polu. Z tych
wzgldów nie znajdzie ona prawdopodobnie w najbliszej perspektywie szerokiego zastosowania w polskim rolnictwie. Natomiast przyszociowymi systemami uprawy bd przypuszczalnie dwa rodzaje uprawy bezorkowej, stwarzajce warunki do dokadniejszego siewu nasion i pozostawiajce wicej resztek
rolinnych na powierzchni pola, a wic uprawa uproszczona, a szczególnie tzw.
uprawa zachowawcza. Systemy te zyskuj coraz wicej zwolenników w wiecie
i równie w Polsce. O uzyskaniu pozytywnych efektów decydujcy bdzie prawidowy dobór gleby i stanowiska, odpowiednich gatunków rolin uprawnych,
a nawet ich odmian, nawoenia oraz rodków ochrony rolin [Anken et al. 2004;
Radecki i Opic 1991]. Skuteczne stosowanie systemów bezorkowych wymaga,
oprócz posiadania odpowiedniego parku maszynowego, innego ni stosowanego
w tradycyjnej uprawie roli, równie wysokiego poziomu wiedzy.
Powszechnie uwaa si, e przechodzenie do systemów bezorkowych
moe odbywa si w gospodarstwie poprzez stopniowe wprowadzanie uproszcze w uprawie roli, w tym o rónej gbokoci lub stosowanie uproszczonej
uprawy na przemian z orkow, w zmianowaniu tylko pod wybrane roliny, np.
pod zboa, kukurydz lub roliny strczkowe, a stosowanie dalej orkowej uprawy, np. pod okopowe lub rzepak. Radykalnym wariantem moe by przejcie na
pene stosowanie uprawy uproszczonej powierzchniowej lub siewu bezporedniego, co wie si jednak z koniecznoci ograniczenia liczby uprawianych gatunków, a take moliwoci spadku plonów rolin w pocztkowej fazie zmiany.
Autorzy opowiadaj si za drugim wariantem, co zostanie rozwinite
w dalszej czci opracowania. Nie mona jednak czy uproszcze w uprawie
roli z uproszczeniem zmianowa, gdy zwiksza si wówczas niebezpieczestwo nasilenia wystpowania niektórych chwastów, chorób i szkodników.
W zmianowaniach z duym udziaem zbó powinno si ograniczy udzia zbó
ozimych, wprowadzajc w ich miejsce zboa jare. Zapobiega to wystpieniu
inwazji chwastów jednoliciennych, zwaszcza stokos, a take zapewnia lepsz
organizacj pracy (wykorzystanie maszyn).
W tabeli 1 przedstawiono powierzchnie uprawy uproszczonej i siewu
bezporedniego oraz ich udzia w ogólnej powierzchni uprawy w wybranych
krajach europejskich. Najwikszy udzia w stosowaniu uprawy bezorkowej
(uproszczonej i siewu bezporedniego) w ogólnej powierzchni uprawy wykazuje
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Wielka Brytania (46,6%), a nastpnie Finlandia i Sowacja (odpowiednio 34,1
i 31,9%). W tych dwóch krajach sporód upraw bezorkowych najwicej stosuje
si bezporedniego siewu. W duym zakresie upraw bezorkow (w granicach
24,9-20,6% ogólnej powierzchni uprawy) stosuj: Szwajcaria, Hiszpania, Niemcy, Francja i Portugalia. Najmniejszy udzia uprawy wród analizowanej grupy
krajów wykazuj Wochy i Wgry. Nie ma natomiast miarodajnych danych ródowych o wielkoci obszaru stosowania tego systemu uprawy roli w Polsce.
Stwierdzi jednak mona, e stosowanie uproszczonej uprawy roli w ogóle, zarówno w Europie, jak i w Polsce dynamicznie si rozszerza, gownie ze wzgldu
na jego walory ekonomiczne i organizacyjne. W Polsce dotyczy to przede
wszystkim gospodarstw wielkoobszarowych.
Tabela 1. Powierzchnie uprawy w systemach bezorkowych
w wybranych krajach Europy
Udzia w ogólnej
powierzchni uprawy
(proc.)

Powierzchnia (tys. ha)
Lp.

Kraje
uprawa
uproszczona

bezporedni
siew

uprawa
uproszczona i bezporedni siew

w tym bezporedni
siew

2 500

180

46,6

3,1

1

W. Brytania

2

Finlandia

550

200

34,1

9,1

3

Sowacja

320

130

31,9

9,1

4

Szwajcaria

80

12

24,9

2,9

5

Hiszpania

1 500

700

22,2

5,1

6

Niemcy

2 300

200

21,2

1,7

7

Francja

3 750

150

21,1

0,8

8

Portugalia

300

80

20,6

7,6

9

Wgry

490

10

10,8

0,2

10

Wochy

480

80

6,8

1,0

ródo: [ECAF 2007].

3. Koszty porównywanych systemów uprawowych
Istnieje w Polsce i w wiecie powszechne przewiadczenie, ksztatowane
na podstawie wyników rónych bada [Dzienia i Piskier 1999; Starczewski et al.
2004; Wodek et al. 1999; Ozpinar 2006; Sanhez-Giron 2007; Sombrero et al.
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2008], o przewadze systemów bezorkowych uprawy roli nad tradycyjn upraw
orkow pod wzgldem wysokoci kosztów. Stwierdzi jednak trzeba, e zrónicowanie wyników bada tego aspektu systemów uprawowych podawanych
w literaturze jest ogromne. Badania na ogó s fragmentaryczne, niejednolite
metodycznie, w wikszoci bazujce na metodach kalkulacyjnych, najczciej
wykorzystujce dane o nakadach ze cisych dowiadcze poletkowych, a wic
mao miarodajne. Z tych wzgldów s one trudne do porównania i syntezy. Ten
problem zreszt, jak ju wspomniano, jest coraz czciej podnoszony w ogóle
w stosunku do bada prowadzonych w wiecie, dotyczcych sfery technicznej,
produkcyjnej i rodowiskowej systemów uprawowych (technologie, produkcyjno, fizyczne, chemiczne i biologiczne waciwoci gleby, skutki rodowiskowe). Podkrela si te brak szczegóowych informacji o warunkach przeprowadzenia bada (metodyka, jako gleby, nastpstwo rolin, parametry yznoci
siedliska itp.) i potrzeb ich standaryzacji [Depresch et al. 2014].
W odniesieniu do kosztów uprawy, we wszystkich badaniach podkrela
si jednak due rónice w nakadach energetycznych oraz robocizny w systemach bezorkowych w stosunku do systemu tradycyjnego orkowego [Dzienia
i Piskier 1999; Starczewski et al. 2004; Wodek et al. 1999]. Dla przykadu,
w badaniach Kordasa [2009] obnienie kosztów paliwa w systemie uproszczonym wynosio 49,4%, a w siewie bezporednim 79,8% w stosunku do kosztów
w uprawie tradycyjnej. Natomiast zmniejszenie kosztów robocizny wynosio
43,9% w uprawie uproszczonej i 84,4% w siewie bezporednim w porównaniu
do systemu tradycyjnego.
W uprawie uproszczonej, obok obnienia kosztów energii, a take robocizny, zwikszaj si jednak koszty chemicznej ochrony rolin, co wynika przede
wszystkim z wyeliminowania w tym systemie uprawek mechanicznych zwalczajcych chwasty i zastpienia ich opryskami herbicydowymi. Ponadto w uprawie
niektórych rolin wystpuje wiksze zagroenie chorobami grzybowymi i przez
to konieczno intensywniejszej ochrony preparatami grzybobójczymi.
Wedug bada wasnych [Jankowiak i Maecka 2008], wykonanych w warunkach produkcyjnych, obnienie kosztów bezporednich, obejmujcych koszty uycia maszyn i koszty materiaowe, wynosio w systemie uproszczonym,
rednio w uprawie 6 gatunków podstawowych rolin rolniczych, 31,9% w stosunku do kosztów w systemie tradycyjnym, orkowym (najwicej w uprawie kukurydzy na kiszonk i na ziarno – rednio 46,3%, a najmniej w uprawie jczmienia jarego – 16,2% i rzepaku ozimego – 24,1%).
Wodek i in. [1999], powoujc si na badania innych autorów, twierdz,
e opinie dotyczce wpywu uproszcze na opacalno uprawy rolin nie s
jednoznaczne. Pomimo bowiem uzyskiwania znacznych oszczdnoci w naka-
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dach zarówno paliwa, jak i robocizny, straty wynikajce z obnienia plonów s
czsto wysze ni oszczdnoci uzyskane z stosowania uproszcze.
Korzystniejsze wyniki ekonomiczne uprawy rolin w systemie uproszczonym ni tradycyjnym orkowym znajduj odzwierciedlenie w badaniach zagranicznych. Ozpinar [2006] w badaniach efektów ekonomicznych uprawy pszenicy ozimej w obu systemach wykazuje wysz efektywno ekonomiczn uprawy w systemie uproszczonym ni orkowym (wska nik efektywnoci ekonomicznej wynosi odpowiednio 1,12 i 1,02). W badaniach odniesionych do caej
rotacji rolin i wielkoci farm [Sanhez-Giron et al. 2007] stwierdzono, e czne
koszty dla caej rotacji rolin, przeliczone na 1 ha, byy nisze w systemie
uproszczonym ni w orkowym. We wszystkich farmach wykazana bya take
wiksza nadwyka bezporednia w uprawie rolin systemem uproszczonym,
w stosunku do orkowego. Podobnie w badaniach Sombrero i in. [2008] dla rotacji rolin osignito, z wyjtkiem jednego przypadku, korzystniejsze wyniki
ekonomiczne w uprawie uproszczonej ni w orkowej. Wyniki ekonomiczne produkcji podawane w literaturze, szczególnie za dugie okresy czasu, uzasadniaj
zatem zmiany systemu uprawowego z tradycyjnego, orkowego na system bezorkowy.
4. Skutki rodowiskowe
Uproszczone, powierzchniowe systemy uprawy roli, ze wzgldu na inny
sposób i intensywno ingerencji w siedlisko glebowe ni uprawa tradycyjna,
orkowa, wywouj róne od systemu orkowego skutki w rodowisku. Skutki pojawiaj si, jak ju podkrelono, w sposób narastajcy, w rónym tempie, zalenym od wielu czynników o charakterze agrotechnicznym i przyrodniczym. Nie
daj si one na obecnym etapie bada miarodajnie lokalizowa w przedziaach
czasowych i warunkach przyrodniczych ich stosowania. Rónorodno efektów
rodowiskowych (zmiany w fizycznych, chemicznych i biologicznych waciwociach gleby, poszerzenie funkcji rodowiskowych, jak sekwestracja wgla,
zwikszenie odpornoci na erozj) nie pozwala na ich bezporednie sumowanie
i syntetyczne oceny. Wymaga to zastosowania podejcia holistycznego. Jest to
moliwe za pomoc metody emergetycznej i obliczonych, na podstawie przeksztace monetarnych, „cen ekologicznych”.
4.1. Teoretyczne podstawy oblicze
Ceny ekologiczne mona opisa wartoci okrelonej formy energii wydatkowanej przez biosfer w celu wytworzenia dobra ekonomicznego, w przeliczeniu na jednostk okrelonej wielkoci fizycznej, najczciej masy lub energii.
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Przy obliczaniu cen ekologicznych szczególnie uyteczna okazaa si metoda
emergetyczna [Odum 1996], uwzgldniajca podstawy energetyki i teorii systemów, w sposób teoretycznie uzasadniony czca prawa ekonomiczne i rodowiskowe.
U podstaw tej metody jest zaoenie, e energia zawarta w ródle lub dostarczona w wyniku usugi determinuje ich warto. Poniewa w biosferze wystpuj jakociowo zrónicowane formy energii, przyjto, e wielkoci wzorcow jest energia solarna (nazwana emergi), której jednostk jest seJ (ang. solar energy joule) [Odum 1996]. Emergia (Em) okrelonego produktu lub usugi
jest to cakowita energia solarna uyta bezporednio lub porednio do ich wytworzenia, obliczana na podstawie zalenoci:
Em W i E x i
(1)
gdzie Exi jest energi wykonujc prac (egzergi) a Wi jest przeksztacalnoci solarn i- tego niezalenego dopywu.
Wiksza przeksztacalno oznacza wicej energii potrzebnej do wytworzenia
produktu lub usugi i wiksz cen ekologiczn. W rachunku emergetycznym
uwzgldnia si take wartoci dóbr i usug, szacowane na podstawie cen rynkowych, po wyznaczeniu globalnego i krajowego zuycia emergii w relacji do
GWP i PKB. Tym sposobem cyrkulacja pienidzy zostaje przyporzdkowana
przepywowi emergii i mona dokona bilansowania wszystkich si napdowych
dla rozwaanego procesu. Wielkoci podstawow omawianej metody jest
emergetyczny równowanik monetarny definiowany w postaci:
'Em
P
(2)
PKB
gdzie 'Em jest sum emergii wszystkich dopywów, jakie determinuj proces, PKB jest krajowym (bd te wiatowym – GPG) produktem brutto.
wiatowe i krajowe równowaniki monetarne musz by czsto aktualizowane,
poniewa ich zmienno czasowa jest ogromna [Miedziejko 2009].
Z powyszej definicji wynika, e po wyznaczeniu wszystkich dopywajcych emergii mona obliczy ich ceny ekologiczne, jeeli produkt krajowy brutto i produkt wiatowy brutto s znane.
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Rysunek 1. Przebieg zmiennoci krajowego i wiatowego
monetarnego równowanika emergii
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ródo: badania wasne.

Z przebiegu zmiennoci krajowego i wiatowego równowanika monetarnego emergii wynika, e wielkoci te znacznie malay w ostatniej dekadzie
ubiegego wieku i trend ten utrzymuje si wspóczenie. Oznacza to moe, e
zuycie zasobów Ziemi przez populacj ludzk staje si wydajniejsze, lub te,
e miary monetarne nie s okrelone poprawnie. Wikszo badaczy [Brown
i Ulgiatti 2011] skania si do przyjcia drugiej z wymienionych hipotez. Naley
zwróci uwag, e zarówno krajowy, jak i wiatowy równowanik monetarny
malej liniowo, lecz krajowy w tempie wyszym ni wiatowy. Wykazane zalenoci umoliwiy obliczenie wartoci monetarnych (cen ekologicznych) kadego z analizowanych dopywów.
4.2. Obliczenie wartoci dopywów
Jednym z zabiegów powszechnie stosowanym w agrotechnice w celu
ograniczenia erozji i parowania gleby jest mulczowanie.
Dokonano oszacowania efektywnoci takich zabiegów na podstawie porównania zmian wartoci emergii traconej przez erozj do emergii doprowadzonej w postaci 5 cm warstwy somy o zmiennym wspóczynniku pokrycia powierzchni uprawy pszenicy.
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Rysunek 2. Zaleno emergii traconej pod wpywem erozji od emergii
doprowadzonej w wyniku mulczowania
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rodo: badania wasne na podstawie danych: [Pudeko et al. 1996; Jankowiak i Maecka 2008].

Na rysunku 2 ujawniono, e wraz ze wzrostem emergii dostarczonej w warstwie
okrywowej wystpuje logarytmiczny spadek traconej emergii pod wpywem erozji. W przeliczeniu na cechy emergetyczne wydajno procesu mulczowania wynosi rednio 15%, osigajc wartoci maksymalne dla maych stopni pokrycia.
Wan cech charakterystyczn rónego typu uprawy gleby jest ilo substancji odywczych, jakie pozostaj w glebie po wieloletniej ich kontynuacji,
wpywajcych na biopojemno gleby. Na rysunku 3 przedstawiono zaleno
emergii wgla organicznego, azotu, fosforu, potasu i wapnia dostarczanych
w postaci nawozów, pozostajcych w glebie po 7 latach stosowania analizowanych systemów uprawowych.
Najwiksz, skumulowan warto emergii wnosi do siedliska dopyw
azotu, najmniejsz – dopyw magnezu. Emergie analizowanych skadników,
z wyjtkiem fosforu, s najwiksze w glebie uprawianej metod siewu bezporedniego, a najmniejsze w glebie uprawianej tradycyjnie.
Porównano emergie syntetyzowane pod wpywem enzymów w warstwie powierzchniowej gleby uprawianej tradycyjnie i w siewie bezporednim
(rysunek 4).
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Rysunek 3. Warto emergii substancji odywczych pozostaj cych w glebie
po 7 latach upraw
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rodo: badania wasne na podstawie danych: [Pabin et al. 2008; Jankowiak i Maecka 2008].

Rysunek 4. Emergie syntetyzowane pod wpywem enzymów
w uprawie tradycyjnej i w siewie bezporednim
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ródo: badania wasne na podstawie danych: [Opic 2008].
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Jak wynika z rysunku 4, enzymem o najwikszej aktywnoci jest dehydrogenaza. Jednake najwiksze zrónicowanie w zalenoci od typu uprawy
zaobserwowano dla ureazy. Suma emergii wynikajca z aktywnoci wszystkich
enzymów jest o 17% wiksza w glebie w warunkach siewu bezporedniego, nie
w glebie uprawianej punie.
Interesujcy jest rozkad emergii wgla organicznego doprowadzonego do
ekosystemu w zalenoci od gruboci analizowanej warstwy gleby (rys. 5).
Rysunek 5. Rozkad emergii wgla organicznego w zalenoci
od gruboci warstwy
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ródo: badania wasne na podstawie danych: [Jankowiak i Maecka 2008].

Emergia wgla organicznego, kumulowanego w glebie w warunkach stosowania siewu bezporedniego jest znacznie wiksza ni w glebie uprawianej
tradycyjnie. Ekstremalne wartoci w pierwszym przypadku wystpuj w warstwie gleby o gruboci okoo 12,5 cm, a w drugim – w warstwie okoo 20 cm.
Dla gruboci warstwy wikszej ni 25 cm nie zaobserwowano wpywu typu
uprawy na grubo warstwy gromadzcej wgiel organiczny.
Wedug dostpnych danych obserwuje si nieznaczny wpyw typu uprawy
na wilgotno gleby. Obliczone wartoci kumulowanej energii przedstawia rys. 6.
Obliczona na podstawie danych z bada rónych autorów warto rednia
emergii wody okazaa si by najmniejsza w uprawie punej, a najwiksza
w siewie bezporednim.
Rozkad emergii wody jest jednak zrónicowany w zalenoci od gruboci
warstwy gleby. Przedstawia to rysunek 7.
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Rysunek 6. Wpyw wilgotnoci gleby na warto syntetyzowanej emergii
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ródo: badania wasne na podstawie danych: [Pabin et al. 2008; Soane et al. 2012; Jankowiak i Maecka 2008].

Rysunek 7. Rozkad emergii wody w zalenoci od odlegoci od powierzchni
gleby w rónych systemach uprawowych
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ródo: badania wasne na podstawie danych: [Pabin et al. 2008; Jankowiak i Maecka 2008].
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Najwicej emergii wody kumuluje si w odlegoci 20-25 cm od powierzchni gleby. Wpyw typu uprawy nie jest jednoznaczny. Przeprowadzone
badania ujawniy, e jedynie w odlegoci 0-5 cm emergia wody w uprawie
uproszczonej jest wiksza ni w uprawie tradycyjnej. Najwiksz warto emergii wody uzyskuje si w glebie uprawianej metod siewu bezporedniego.
Z przeprowadzonych analiz wynika, e bezporedni wpyw wody na yzno gleby w zalenoci od typu uprawy jest mniejszy ni mona byoby oczekiwa na podstawie prostych obserwacji. Dlatego poszukiwano poredniego
wpywu wody przy udziale biomasy ddownic i biorónorodnoci organizmów
glebowych. Zaleno emergii biomasy ddownic od rodzaju uprawy przedstawia rysunek 8.
Rysunek 8. Zaleno emergii biomasy ddownic od rodzaju uprawy
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ródo: badania wasne na podstawie danych: [Simonsen et al. 1991; Hubbard et al. 1996;
Chan i Heenan 2006; Lenart i Sawiski 2010; Soane et al. 2012].

Z rysunku 8 wynika, e emergia biomasy ddownic w siewie bezporednim, w porównaniu do uprawy punej, jest dwukrotnie wiksza. Niedua natomiast rónica wystpuje pomidzy upraw uproszczon a tradycyjn. Warto
emergii biomasy ddownic jest w ogóle stosunkowo niewielka. Jednak, jak
wiadomo, ich funkcja jest znaczca.
Badano ponadto wartoci emergii wynikajce ze zrónicowania biorónorodnoci w poszczególnych systemach uprawowych. Zaleno emergii biorónorodnoci od rodzaju uprawy przedstawia rysunek 9.

47

Rysunek 9. Zaleno emergii biorónorodnoci od rodzaju uprawy
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ródo: badania wasne na podstawie danych: [Menhinick 1964; Szefliska et al. 2003;
Twardowski et al. 2004; Soane et al. 2012].

Jak wynika z rysunku 9 wartoci bezwzgldne syntetyzowanej emergii
w postaci biorónorodnoci s relatywnie wysokie w stosunku do innych cech.
Emergia z biorónorodnoci w siewie bezporednim jest okoo 17% wysza,
a w uprawie uproszczonej okoo 9% wysza ni w uprawie tradycyjnej, orkowej.
Rysunek 10. Porównanie wartoci monetarnej dopywów emergii
z rónych róde
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ródo: badania wasne.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz mona oszacowa monetarne
wartoci syntetyzowanych dopywów emergii. Biorc pod uwag obliczony krajowy równowanik monetarny w roku 2012 o wartoci P2 = 1,7 TseJ/$ i relacje
waluty polskiej do waluty amerykaskiej PLN/USD = 3,257, otrzymuje si wartoci przedstawione na rysunku 10.
Na podstawie rysunku 10 mona oceni wartoci monetarne nierynkowych usug rodowiska w procesach agrotechnicznych. Najwiksz warto
monetarn dopywów emergii uzyskuje si z biorónorodnoci organizmów glebowych, a nastpnie z kumulowanych skadników pokarmowych. Najmniejszy
wkad wnosz enzymy glebowe, ale take stosunkowo nieduy zatrzymana
w glebie woda. Jednoczenie najwiksze rónice w wartoci monetarnej dopywów emergii midzy porównywanymi systemami uprawowymi wystpuj
w emergii wynikajcej z biorónorodnoci i w nastpnej kolejnoci z zawartoci
skadników pokarmowych.
Sumaryczne dopywy omówionych powyej dopywów emergii przedstawiono na rysunku 11.
Rysunek 11. Sumaryczne dopywy rónych typów emergii w zalenoci
od rodzaju uprawy
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ródo: badania wasne.

Na podstawie stwierdzonych zalenoci mona oszacowa, e warto nierynkowych usug rodowiska w rónych systemach uprawowych jest zrónicowana. Warto najwiksza uzyskiwana jest w siewie bezporednim. W porównaniu
do usug dostarczanych w uprawie punej, usugi wiadczone przez ekosystem
w siewie bezporednim s o 31,8% wiksze, a w uprawie uproszczonej o 15,5%.
Dzieje si tak gównie za spraw zachowanej biorónorodnoci organizmów glebowych i skadników pokarmowych oraz zgromadzonej biomasy ddownic.
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5. Podsumowanie
Wykonane badania odpowiadaj na istotny w nauce problem kategoryzacji usug rodowiska. Oceniane skutki rodowiskowe, powstajce w wyniku stosowania rónych systemów uprawy roli, nale niewtpliwie do rodzaju usug
zwikszajcych (wzbogacajcych) naturalne zasoby rodowiska. rodowisko
wykonao okrelon prac, powikszajc naturalne zasoby, które zostaj w nim
zakumulowane, tworzc potencjalne moliwoci wiadczenia rónych innych
usug, równie o charakterze materialnym.
Ocen wedug takiego podejcia umoliwio zastosowanie metody emergetycznej opierajcej si o prawa przepywu masy i energii oraz teorii systemów, pozwalajcej czy prawa ekonomiczne i rodowiskowe. Przeksztacalno monetarna identyfikowanych dopywów pozwala na ocen ich wartoci
ekonomicznej.
Wyniki bada wykazay, e wród porównywanych systemów uprawy roli
najwiksz, sumaryczn warto nierynkowych usug rodowiska uzyskuje si
w systemie siewu bezporedniego, a nastpnie w systemie upraw uproszczonych, natomiast najmniejsz – w tradycyjnej uprawie punej.
Za stosowaniem w praktyce siewu bezporedniego – systemu uprawowego najmniej ingerujcego mechanicznie w siedlisko glebowe, obok korzystnych
efektów rodowiskowych, przemawiaj równie wzgldy ekonomiczne – najmniejsze koszty wykonania zabiegu uprawowego.
System ten, ze wzgldu na potrzeb stosowania specjalistycznego, wysokooprzyrzdowanego i kosztownego sprztu, ma moliwo szerszego przyjcia
si w duych gospodarstwach rolnych.
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RACJONALNO
PLANETARNA W ROLNICTWIE
I GOSPODARCE YWNO CIOWEJ
1. Wprowadzenie
Prognozy dotyczce przyrostu liczby ludnoci (por. tab. 1) powoduj konieczno zastanowienia si nad dalszymi losami ludzkoci. W perspektywie
2050 r. naley bra pod uwag konieczno zaspokojenia potrzeb dodatkowych
okoo dwóch miliardów osób1 [United Nations 2013b]. Dodatkowi ludzie,
wzrost zamonoci oraz rosnce potrzeby konsumpcyjne powoduj narastanie
presji na rodowisko naturalne. Te czynniki oraz wiele innych symptomów np.
perspektywy dostpnoci zasobów naturalnych [Prandecki 2013] oraz zaburze
procesów geochemicznych [Rockström et al. 2009] prowadz do wniosku, e
ludzko stoi w obliczu granic planetarnych, czyli zagroe zwizanych z przekroczeniem wydolnoci planety.
Tabela 1. Perspektywy globalnych zmian w zakresie liczby ludnoci (w mln)
Wariant
Wysoki
redni
Niski
Staej dzietnoci

2000
6 128
6 128
6 128
6 128

Rok
2030
8 882
8 425
7 969
8 750

2010
6 916
6 916
6 916
6 916

2050
10 868
9 551
8 342
11 089

2100
16 641
10 853
6 750
28 646

ródo: opracowanie wasne na podstawie United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013b), World Population Prospects, New York,
http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm [dostp: 06.02.2014].

W aspekcie granic wzrostu szczególne znaczenie ma maltuzjaski dylemat zaspokojenia potrzeb ywnociowych ludzkoci. Dotychczas radzono sobie
z nim gównie za pomoc ekspansji terytorialnej. Nadmiar osób i gód w przeludniajcej si Europie XIX w. zosta zagodzony poprzez zasiedlenie Ameryki
Pónocnej i Poudniowej oraz Australii i Nowej Zelandii. Podobny proces kolonizacji dotyczy równie Syberii. W drugiej poowie XX w. postp techniczny
uznawano za panaceum na rosnc liczb ludzi.
1

Rozbienoci pomidzy szacunkami s do znaczne, co jest oczywiste przy tak dugim horyzoncie czasowym, ale przewidywane zmiany pokazuj skal zjawiska, co daje podstawy do
szacowania ich konsekwencji.
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Wspóczenie prawie ca planet mona uzna za zaludnion, co powoduje, e dalszy rozwój populacji ludzkiej nie moe odbywa si za pomoc kolonizacji, poniewa wikszo problemów powizanych z granicami wzrostu ju
ma charakter globalny. Dlatego te konieczne jest poszukiwanie nowych dróg
rozwoju oraz nowego sposobu racjonalnego rozwizania globalnych problemów, w szczególnoci powizanych ze rodowiskiem naturalnym.
Racjonalno to cecha wiadomej dziaalnoci ludzkiej polegaj ca na
dobieraniu odpowiednich rodków do osi gnicia zamierzonych celów [PWN
2004]. Najczciej dzieli si j na racjonalno rzeczow i metodologiczn
[Kotarbiski 1955]. Racjonalno rzeczowa oznacza dobór rodków do realizacji celu odpowiadajcy prawdziwej, obiektywnie postrzeganej sytuacji.
Z kolei racjonalno metodologiczna jest rozumiana jako dziaanie adekwatne
do celu z punktu widzenia podejmujcego decyzj, zgodn z jego stanem posiadanej wiedzy.
Z kolei noblista F. Hayek (1973) podzieli racjonalno na konstruktywistyczn i ekologiczn. Obie formy funkcjonuj równolegle, ale z wzajemnymi
interakcjami. Racjonalno konstruktywistyczna to celowe wykorzystanie rozumu do analizowania i zalecania dziaa ocenianych jako lepsze od alternatywnych i moliwych do zrealizowania rozwiza [Smith 2009]. Zdarza si, e poprzez racjonalno ekologiczn rozumie si ocen zachowa w ramach okrelonego rodowiska ludzkiego [Darley & Kauffman 1996], jednake nie jest to pene wyjanienie zagadnienia. V. Smith (2009) udowadnia, e racjonalno ekologiczna ma swoje korzenie w procesach biologicznych i ewolucji. Oznacza to, e
w odrónieniu od racjonalnoci konstruktywistycznej, gdzie racjonalne dziaania
czowieka zawsze stanowi przyczyn okrelonych zachowa, róde wielu procesów mona doszukiwa si w rodowisku naturalnym, którego uwarunkowania pomagaj w selekcji podejmowanych decyzji. W ten sposób racjonalno
ekologiczna umoliwia wyjanienie sytuacji, w których dziaania ludzi wydaj
si by nieracjonalne.
Wspóczenie wystpuj trzy podstawowe podejcia do racjonalnoci,
przyjmujce odpowiednio wystpowanie:
1) penej racjonalnoci – zakadajce, e wszelkie decyzje s podejmowane w oparciu o zastosowanie rozumu oraz przy penym dostpie do
informacji;
2) ograniczonej racjonalnoci – decyzje s podejmowane w warunkach
ograniczonego dostpu do informacji oraz w sytuacji, kiedy wielu
uczestników podejmuje rozstrzygnicia w oparciu o nieracjonalne
przesanki, jednake nadal wikszo decyzji, po uwzgldnieniu warunków, w jakich byy podejmowane, ma charakter racjonalny;
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3) nieracjonalnoci – decyzje s podejmowane w oparciu o emocje i dziaania innych, bez uwzgldnienia racjonalnych przesanek.
Przewiadczenie o penej racjonalnoci decyzji ludzkich wynika z filozofii owiecenia, a w szczególnoci utylitaryzmu oraz klasycznej i neoklasycznej
teorii ekonomii. Jednake badania nad czowiekiem i przyczynami podejmowanych przez niego decyzji, prowadzone przez psychologów, doprowadziy do
stwierdzenia, e w procesie decyzyjnym jedynie w niewielkim stopniu posuguje
si on rozumem, a znacznie czciej emocjami [por. Albin 1998; Kahneman
& Tversky 2000]. Wspóczenie wyrónia si pi podstawowych grup czynników powodujcych nieracjonalno. Zalicza si do nich: zaburzenia psychiczne,
konsekwencje problemów medycznych (np. konieczno uywania lekarstw
wpywajcych na percepcj), wiek (zarówno dzieci, jak i osoby starsze czsto
kieruj si impulsem, a nie rozumem), przynaleno do okrelonej klasy spoecznej (i wicy si z tym brak edukacji, albo ograniczenia kulturowe) oraz
poziom inteligencji [Yang i Lester 2008, s. 1228]. W konsekwencji coraz czciej wskazuje si na konieczno ograniczenia, a nawet negacji racjonalnoci
w procesach wyjaniania zachowa ludzkich. Trendy te s równie widoczne
w teoriach ekonomicznych.
ywno i woda to dwa czynniki niezbdne dla egzystencji czowieka.
Z tego powodu racjonalnym powinno by priorytetowe traktowanie dugookresowego mylenia o bezpieczestwie ywnociowym. Wspóczesne trendy w zakresie rozwoju rolnictwa pokazuj, e nie zawsze ma to miejsce. Celem niniejszego opracowania jest zatem okrelenie konsekwencji stosowania dotychczasowych kryteriów racjonalnoci w rolnictwie oraz wskazanie, jakie kryteria racjonalnoci ekonomicznej powinny by stosowane w rolnictwie i gospodarce
ywnociowej, aby w moliwie najbardziej prawdopodobny sposób zapewni
dugookresowe bezpieczestwo ywnociowe wiata. Teoretyczny charakter
rozwaa powoduje, e podstawowym narzdziem sucym do realizacji powyszego celu bya analiza krytyczna dostpnej literatury uzupeniona o rozumowanie indukcyjne.
2. Racjonalno w ekonomii
W naukach spoecznych racjonalno najprociej interpretuje si jako gospodarowanie przy zaangaowaniu rozumu. Teoretycznie kady wie, co to
oznacza, ale w praktyce niezmiernie trudno jest precyzyjnie zdefiniowa to pojcie. W ekonomii pojcie racjonalnoci jest interpretowane na wiele sposobów.
Podstawowym kryterium jest ocena racjonalnoci podejmowanych decyzji.
W ten sposób otrzymujemy wspomnian ju pen i ograniczon racjonalno
oraz zaoenie o braku racjonalnoci podejmowanych decyzji. Dodatkowym
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kryterium jest skala oddziaywania, czyli uwzgldnienie mikro, makro oraz planetarnego wymiaru dziaania (tab. 2).
Odrbne potraktowanie globalnej skali oddziaywania wynika ze specyfiki
gospodarowania w ukadzie zamknitym (jakim jest planeta), co zazwyczaj nie
ma odzwierciedlenia w teorii mikro- i makroekonomii. Przewiadczenie o istnieniu penej racjonalnoci w ramach ekonomii neoklasycznej powoduje, e nie
ma potrzeby wyodrbniania oddzielnej kategorii, poniewa niezalenie od skali
dziaania podmioty bd zachowywa si racjonalnie. W przypadku ekonomii
behawioralnej mona wyodrbni rónice pomidzy podejciem do racjonalnoci na poziomie mikro i makro a poziomem globalnym, co skania do wydzielenia oddzielnej kategorii. Niemniej naley podkreli, e racjonalno planetarna
jest specyficzn form ograniczonej racjonalnoci.
Tabela 2. Podzia racjonalnoci ze wzgldu na teori ekonomii
i skal oddziaywania
Mikro
Ekonomia
neoklasyczna
Ekonomia
behawioralna

Makro

Globalna

pena racjonalno

-

ograniczona racjonalno

racjonalno
planetarna

ródo: opracowanie wasne.

Ponadto w niektórych przypadkach stosuje si jeszcze podzia wedug
dziedzin ekonomii. W oparciu o to kryterium, wskazane jest zwrócenie uwagi na
kwestie rodowiskowe, czyli podzia na ekonomi rodowiska i ekonomi ekologiczn [Prandecki 2007)]. Pierwsza z nich wywodzi si z neoklasycznego nurtu ekonomii, a wic charakteryzuje si przewiadczeniem o penej racjonalnoci,
natomiast druga uwzgldnia istnienie nieracjonalnych (z ekonomicznego punktu
widzenia) motywów dziaania. Koncepcja zrównowaonego rozwoju wywodzi
si z ekonomii ekologicznej.
Zagadnienie racjonalnoci dziaa gospodarczych jest przedmiotem analizy od pocztku istnienia nauk ekonomicznych, tj. podstawy takiego podejcia
mona wywie od utylitaryzmu wystpujcego w owieceniu. Istotne rozwaania na ten temat znajduj si w pracach A. Smitha, J.S. Milla i J. Benthama, co
doprowadzio do uznania za podstawow zasad dziaalnoci gospodarczej denia do maksymalizacji indywidualnej funkcji celu (uytecznoci, dochodu
pieninego). Jej efektem byo powstanie i upowszechnienie w ekonomii paradygmatu czowieka ekonomicznego (homo oeconomicus). Jest to jednostka, która w swoich dziaaniach zawsze postpuje racjonalnie w celu osignicia jak
najlepszych efektów przy posiadanych zasobach (zasada maksymalizacji korzyci) lub te dy do osignicia zakadanego celu przy jak najmniejszych naka56

dach (zasada minimalizacji kosztów). Miar racjonalnoci jest wic efektywno
definiowana w sposób ilociowy, czyli odpowiadajca na pytanie, czy da si co
zrobi taniej lub szybciej, ewentualnie czy da si osign wiksze korzyci
przy okrelonej wielkoci nakadów?
W oparciu o te zaoenia J. Sucki stworzy swoj teori wyboru konsumenta, stwierdzajc, e zawsze czowiek postpuje racjonalnie, ale w zalenoci
od uwarunkowa, w których si znajduje, tj. m.in. od posiadanych zasobów
(rodków finansowych) jego decyzje mog si róni. W ten sposób powstay
twierdzenia dotyczce efektu substytucyjnego i dochodowego [Stankiewicz
1998]. To prowadzi do wniosku, e decyzje pozornie sprzecznie mog by
uznane za racjonalne. Takie mylenie zdominowao zarówno ekonomi liberaln, jak i keynesowsk, jednake lata obserwacji doprowadziy do negacji zaoenia o penej racjonalnoci dziaa gospodarczych.
Wtpliwoci budz dwie grupy zagadnie. Po pierwsze, wspomniane ju
badania psychologów wskazuj na istotn rol emocji w procesach podejmowania decyzji. Po drugie, zaoenie o penym dostpie do informacji napotyka na
coraz wiksze bariery. Jedn z nich jest wystpowanie efektów zewntrznych,
czyli zjawisk (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), które nie s uwzgldniane w konwencjonalnym rachunku ekonomicznym. Wynika to z ich nieznajomoci oraz braku umiejtnoci do wyliczenia ich w wartociach pieninych.
Konsekwencj tych obserwacji s dwa róne wnioski. Pierwszy zakada
brak racjonalnoci w procesach podejmowania decyzji lub jej minimalne znaczenie. Jego zwolennicy s w znacznej mniejszoci. Drugi z nich podkrela istnienie ograniczonej racjonalnoci [por. Simon 1957]. Zgodnie z tym stwierdzeniem czowiek nie maksymalizuje zysku, a jedynie zadawala si takim, który
pozwala na przetrwanie, skuteczn konkurencj i ewentualny rozwój. Jest to
wynikiem ekspansji rynków, co spowodowao niemono zebrania penego zestawu danych, a tym bardziej ich przetworzenia w celu osignicia penej wiedzy. W efekcie czowiek, podejmujc decyzje, kieruje si czciow informacj
lub intuicj wynikajc m.in. z analogii w stosunku do wczeniejszych dowiadcze. Ten ostatni sposób podejmowania decyzji jest nazywany przez H. Leibensteina racjonalnoci selektywn lub utorowan, czyli m.in. posugiwaniem si
znanymi schematami postpowania [Leibenstein 1988]. Celem jest uzyskanie
maksymalnej korzyci, ale skorygowanej o preferencje jednostki, np. zwizane
ze zdolnoci do ponoszenia presji.
Wspóczesne badania oparte na koncepcji ekonomii behawioralnej prowadz do wniosku, e podejcie zgodne z ide ograniczonej racjonalnoci peniej wyjania procesy podejmowania decyzji. Jednake w porównaniu do kla-
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sycznego postrzegania racjonalnoci jest rzadziej stosowane w praktyce gospodarczej.
Powysze rozwaania ograniczaj si do sfery mikroekonomii. Warto
pamita, e koncepcja racjonalnoci moe równie suy do wyjaniania zjawisk makroekonomicznych. Takie próby maj suy wytumaczeniu dziaa
zbiorowoci, gdzie badanie indywidualnych procesów jest metod, a nie aksjomatem [Blume i Easley 2007]. W ten sposób m.in. mona ocenia hipotez racjonalnych oczekiwa.
W Polsce, w latach siedemdziesitych i osiemdziesitych XX w., podejcie do racjonalnoci makroekonomicznej byo nieco odmienne. Wynikao ono
ze stosowania ideologii socjalistycznej, czego efektem byo inne spojrzenie na
racjonalno makroekonomiczn, gdy suya ona nie do wyjanienia racjonalnoci decyzji podejmowanych przez spoeczestwo, ale alokacji rodków w gospodarce [Sadowski 1980]. W ten sposób bya ona bardziej uzasadnieniem prowadzonej polityki gospodarczej w warunkach niewystarczajcych zasobów.
W przypadku racjonalnoci makroekonomicznej, niezalenie od jej ujcia,
zgodnie z pracami O. Lange, za miernik racjonalnoci uznaje si dochód narodowy [Czarny 1997]. To powoduje, e wszelkie decyzje gospodarcze s podejmowane w oparciu o rynek, analiz kosztów i korzyci oraz uyteczno konsumenta. Z tego powodu metody, które wykraczaj poza ten schemat, nie maj
wikszego zastosowania. W rezultacie, uzyskane efekty, których nie da si wyliczy w pienidzu, nie s uwzgldniane przy ocenie racjonalnoci decyzji.
W tym obszarze mieszcz si rónego rodzaju efekty zewntrzne, których spoeczne oraz rodowiskowe konsekwencje mog istotnie (zarówno pozytywnie,
jak i negatywnie) wpywa na uzyskiwane korzyci.
Na poziomie przedsibiorstwa ich internalizacja zazwyczaj wie si ze
wzrostem kosztów wyliczanych w pienidzu, co powoduje silny opór przed ich
wczaniem w dziaalno gospodarcz. W makroekonomii (na poziomie pastwa) wystpowanie negatywnych efektów zewntrznych równie wywouje
okrelone konsekwencje finansowe, jednake sytuacja staje si trudniejsza, poniewa ich wycena jest do ograniczona. Z kadym rokiem wiedza w tym zakresie zwiksza si. Z kolei pozytywne efekty zewntrzne s jeszcze rzadziej
zauwaane przez spoeczestwo, co powoduje, e w powszechnej opinii internalizacja efektów zewntrznych kojarzy si gównie ze wzrostem kosztów.
Globalny charakter wielu zjawisk gospodarczych powoduje, e coraz czciej zauwaana jest potrzeba ich analizowania na poziomie caej Ziemi
[Prandecki 2014]. W szczególnoci dotyczy to zagroe, m.in. rodowiskowych
lub finansowych. W efekcie pojawiaj si coraz liczniejsze postulaty stworzenia
dodatkowego dziau ekonomii ekonomii planetarnej [Grubb 2014].
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O koniecznoci podejmowania racjonalnych dziaa na poziomie ogólnowiatowym w latach siedemdziesitych XX w. wspomnia J. Pajestka (1973),
który w pó niejszych pracach [Pajestka 1990] rozwin swoj koncepcj okrelan jako racjonalno globalna lub egzystencjalna. Jak sam przyznawa jego
podejcie znacznie wykraczao poza typowe postrzeganie racjonalnoci w naukach ekonomicznych. Okrela je jako racjonalno spoeczno-ekonomiczn.
Uwaa, e konieczne jest odejcie od wskiego rozumienia racjonalnoci: Dlatego te za punkt wyjcia do dalszych rozwaa chc przyj najbardziej ogólne
okrelenie, i poszukujemy tego, co dobre dla ludzi, poddaj c to rozumowemu
rozpoznaniu i rozwaeniu. W tym sensie bd stosowa pojcie racjonalnoci
spoeczno-ekonomicznej. Bdziemy si stale uczy tego, co bardziej racjonalne
w dziaalnoci spoeczno-ekonomicznej, bdziemy obejmowa tym nowe obszary, wyksztaca nowe koncepcje rozumienia tego, co racjonalne, i wprowadza
nowe metody rozpoznawania. Takie podejcie wydaje mi si suszniejsze ni
przyjcie definicji racjonalnoci, okrelonej metod rozumowania dedukcyjnego, maj cej wyraa jak  racjonalno absolutn . W zwi zku z tym widz sens
w wykorzystaniu wskazanych uprzednio elementów wiadomego ksztatowania
procesów do okrelania rónych obszarów pojcia racjonalnoci, te róne obszary charakteryzuj si tym, i wymagaj rónego rozumienia racjonalnoci
[Pajestka 1983, s. 94].
Jak zauwaa A. Wierzbicki (1991) powysze podejcie kóci si z pogldami dominujcymi w ekonomii, co moe by podstawow barier w realizacji
zaoe tej koncepcji. Z tego powodu sugeruje on nazywa je odpowiedzialnoci lub wiadomoci globaln (global responsibility, planetary consciousness).
Jednake takie podejcie mona uzna za element nowej ekonomii – globalnej,
która podobnie jak makroekonomia posuguje si nieco innymi narzdziami
i kryteriami ni mikroekonomia. Z tego powodu wydaje si, e nie ma koniecznoci odejcia od pojcia racjonalno, pomimo e w wielu przypadkach jego
uycie wci budzi spory.
Podobne podejcie, lecz na mniejsz skal, mona zaobserwowa w nurtach ekonomicznych próbujcych wczy zagadnienia rodowiskowe do ekonomii. Opieraj si one na zaoeniu koniecznoci dugookresowej analizy kosztów i korzyci przy jednoczesnym wczeniu do rachunku ekonomicznego efektów zewntrznych. Istnieje wiele podej do tego zagadnienia. Najwczeniejszym z nich jest tworzenie rachunków sozoekonomicznych [por. Prandecka
1991]. Bardziej zaawansowane próby s podejmowane w ramach koncepcji
zrównowaonego rozwoju. W tym przypadku naley odróni odmienne podejcie do tej koncepcji w ramach ekonomii rodowiska i ekonomii ekologicznej
[Jeowski 2000]. Pierwsza z tych grup opiera swoje rozwaania na ekonomii

59

neoklasycznej, a wic przewiadczeniu o istnieniu penej racjonalnoci, natomiast druga uznaje za racjonalne dziaania podejmowane w oparciu o szerszy
zestaw czynników ni tylko maksymalizacja korzyci. Za najnowszy nurt zwizany z uwzgldnieniem czynników rodowiskowych w ekonomii naley uzna
koncepcj zielonej gospodarki. Jest ona nieco inna od zrównowaonego rozwoju, jednake nie zastpuje go, a stanowi raczej rodek do jego realizacji. Definicje dotyczce gospodarczych aspektów obu koncepcji s zblione [Ryszawska
2013]. Podstawow cech odróniajc te dwa pojcia jest zwikszenie nacisku
na gospodarcze aspekty funkcjonowania czowieka i konieczno zmiany postaw poprzez czynniki ekonomiczne.
Istotne jest, e z wyjtkiem ekonomii rodowiska opartej na ideach neoklasycznych, pozostae nurty skaniaj si (cho nie zawsze wprost) do szerszego rozumienia racjonalnoci, które przede wszystkim powinno uwzgldnia kryterium trwaoci analizowanej w dugim okresie, uwzgldniajcym potrzeby
przyszych pokole. Tylko takie podejcie moe doprowadzi do wdroenia skutecznych narzdzi umoliwiajcych uniknicia wystpienia globalnych granic
wzrostu i trwaoci cywilizacji ludzkiej.
Konieczne jest wic sprecyzowanie, w jaki sposób naley interpretowa
pojcie racjonalnoci planetarnej. W bardzo duym skrócie mona je okreli
jako otwarty zbiór zachowa umoliwiajcych uniknicie globalnych barier
rozwoju. Okrelenie, jakie instrumenty powinny si w nim znale , stanowi
spraw drugorzdn. Istotne jest przyjcie zaoenia, e czowiek jako istota rozumna posiada zdolno do przewidywania skutków swojego postpowania,
a wic równie wiadomego kreowania procesów spoeczno-gospodarczych. To
oznacza odejcie od paradygmatów wspóczesnej ekonomii nie tylko w zakresie
neoklasycznego pojmowania racjonalnoci, ale równie zaoenia o traktowaniu
niewidzialnej rki rynku jako optymalnego wyboru. Jak zauwaa J.S. Mill
(1966) czowiek nie tylko powinien by zainteresowany ruchem (wzrostem), ale
równie zastanowi si, dokd on prowadzi? Oznacza to, e powinien on posi umiejtno sterowania rozwojem. Przyjcie planetarnego podejcia do
racjonalnoci stanowi pierwszy krok w tym kierunku. Racjonalno planetarna
moe by wic nazwana spoeczn, poniewa jej celem jest stworzenie warunków rozwoju zmierzajcych do osignicia optimum spoecznego, umoliwiajcego jak najlepszy rozwój caej ludzkoci.
Z tego powodu racjonalno planetarna wydaje si by rozwizaniem niezbdnym dla utrzymania przyszego rozwoju cywilizacyjnego ludzkoci. Nie
jest ona zaprzeczeniem racjonalnoci mikroekonomicznej, a jedynie jej rozszerzeniem. Nadal dominuje antropogeniczne kryterium uytecznoci. Istotn
zmian jest rozszerzenie iloci czynników, które s brane pod uwag. Klasycz-
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nie rozumiane czynniki produkcji, czyli ziemia, praca i kapita nabywaj szerszego znaczenia, uwzgldniajcego dugookresowe korzyci dla spoeczestwa.
W praktyce oznacza ona konieczno ujcia rodowiskowych i spoecznych
aspektów gospodarowania. Dodatkowo naley uwzgldni ogólnowiatowe podejcie do problemów, poniewa rosnca liczba ludnoci i tym samym narastajca presja na rodowisko spowodoway, e coraz wiksza ilo zagroe ma
charakter globalny. Przeciwstawienie si im moe by skuteczne tylko przy
uyciu narzdzi oddziaujcych w takiej samej skali, a wic caej planety.
W rzeczywistoci, zarówno pena racjonalno, jak i jej ograniczone wersje wi si z zagadnieniem maksymalizacji korzyci. Wszyscy uznaj za racjonalne te postawy, które zapewniaj jak najwiksz uyteczno (liczon
w pienidzu). Dodatkowo, w oparciu o teorie ograniczonej racjonalnoci, za racjonalne przyjmuje si te rozwizania, które z rónych przyczyn pomijaj optymalny wybór, ale prowadz do grupy wyników uznawanych za satysfakcjonujce [Leibenstein 1988; Simon 1986]. Umoliwiaj one jednostce (czowiekowi,
przedsibiorstwu, pastwu) nie tylko utrzymanie istniejcego status quo, ale dalszy rozwój, a wic s podane.
3. Konsekwencje stosowania penej racjonalnoci w rolnictwie
W wiatowej gospodarce zagadnienia rolnictwa i gospodarki ywnociowej czsto s marginalizowane, poniewa ich udzia w wytwarzaniu globalnego
PKB jest niewielki, tj. wynosi ok. 3% [FAO 2012]. Produkty rolnicze (ywno
i produkty suce do jej wytwarzania) stanowi jedynie ok. 7% midzynarodowego handlu dóbr i usug [WTO 2013]. Jednake sektor ten stanowi podstaw
egzystencji ludzkoci oraz przyczyni si do utrzymania wysokiego tempa wzrostu populacji ludzkiej. Efektem jest cigy przyrost konsumpcji, na którym opiera si wspóczesna gospodarka.
Od poowy XX w. rolnictwo intensywnie si rozwija, przechodzc proces
industrializacji. Skutkiem tego jest niespotykana w dziejach ludzkoci atwo dostpu do poywienia. Wysoka poda ywnoci jest efektem postpu technicznego,
który umoliwi mechanizacj wielu procesów oraz stosowanie nowoczesnych
technologii, w tym nawoenia i genetycznej modyfikacji. Zmiany te byy równie
skutkiem stosowania teorii ekonomicznych opartych na penej racjonalnoci.
ywno jest traktowana jak kade inne dobro i podlega prawom rynku,
czyli siom popytu i poday. Czasami s one regulowane przez pastwo w postaci cen minimalnych, limitów produkcyjnych i podobnych instrumentów
utrzymujcych cen na odpowiednim, spoecznie akceptowalnym poziomie. Celem nadal jest maksymalizacja uytecznoci, czyli takie prowadzenie dziaalno-
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ci, które umoliwia osignicie jak najwikszych efektów przy staych lub nawet zmniejszonych nakadach.
Maksymalizacja korzyci, bdca podstawowym elementem racjonalnoci
w mikroekonomii, powoduje, e w sektorze rolnym nastpuje koncentracja ziemi oraz tendencja do ujednolicania produkcji. S to typowe efekty skali, które
umoliwiay wprowadzanie nowych bardziej wydajnych technologii, wymagajcych mniejszych nakadów pracy. Ten trend przez wiele lat by typowym dla
krajów wysokorozwinitych, gdzie procesom powikszania gospodarstw towarzyszyo przenoszenie si znacznej czci ludnoci do miast. Nadal jednak specyfik globalnej gospodarki ywnociowej jest dua ilo producentów. Wynika
to z opó nienia cywilizacyjnego pastw rozwijajcych si i dominowania na ich
terytorium tradycyjnej struktury spoecznej opartej o rolnictwo.
Globalizacja na rynkach produktów rolnych postpuje nieco wolniej ni
w przypadku wikszoci dóbr i usug. Wynika to ze specyficznej roli, jak peni
ywno w yciu czowieka. Ch ochrony wasnych producentów powoduje, e
wiele krajów stara si ogranicza napyw produktów spoywczych z zagranicy.
Ponadto istnieje potrzeba kontroli ich jakoci w celu eliminacji zagroe dla
zdrowia obywateli. To powoduje, e transgraniczne przemieszczanie ywnoci
jest obwarowane wieloma restrykcjami. Procesy integracji i globalizacji zmniejszaj poziom barier w handlu midzynarodowym, jednake wci rolnictwo pozostaje jednym z trudniejszych obszarów negocjacji w ramach porozumie midzynarodowych. Za przykad mog posuy komplikacje w uzgadnianiu najnowszego porozumienia podpisywanego pod egid wiatowej Organizacji Handlu (WTO), czyli Rundy z Doha.
Na ogó uwaa si, e uatwienia w handlu midzynarodowym przyczyniaj si do powstawania korzyci dla konsumentów w postaci moliwoci osignicia niszej ceny i wikszej dostpnoci produktów. Jest to wynikiem zarówno zmniejszania wielkoci stawek celnych, jak i eliminacji pozataryfowych
barier, np. ogranicze administracyjnych [WEF 2013]. Z punktu widzenia
wspóczesnej ekonomii i racjonalnoci opartej na zasadzie maksymalizacji korzyci i minimalizacji kosztów, takie podejcie jest najbardziej suszne.
Jednake w skali wiata wywouje ono wiele ujemnych efektów zewntrznych prowadzcych do silnych zaburze w skali makro, jak i na lokalnych rynkach. Do najwaniejszych z nich zalicza si:
 trudnoci w dostpie do ywnoci,
 wzrost relatywnego ubóstwa w rodzinach rolniczych krajów rozwijajcych si,
 wzrost ryzyka wystpienia sytuacji kryzysowych o duej skali oddziaywania wynikajcych z globalizacji,
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 naruszenie istniejcych struktur spoecznych i tradycji rolniczych,
 wywoanie wielu negatywnych efektów rodowiskowych.
Pierwszym czynnikiem, jaki naley w tym zakresie poruszy, jest kwestia
dostpnoci poywienia. Szacuje si, e w historii ludzkoci jedynie ostatnie
dziesiciolecia stanowi okres, w którym produkcja ywnoci umoliwia dostp
do tego dobra dla wszystkich ludzi. Nie powoduje to jednak szybkiego spadku
liczby osób cierpicych z powodu niedoywienia. W opinii FAO, w okresie
2011-2013 na niedobór kalorii cierpiao ok. 842 mln ludzi, czyli ponad 12% populacji. Równoczenie coraz wikszym problemem staje si nadwaga, na któr
cierpi ponad 1,4 mld osób, z czego ju ponad 500 mln boryka si z otyoci,
czyli chorobliw nadwag [FAO 2013]. Paradoksalnie problem otyoci jest
zwizany nie tylko z krajami wysokorozwinitymi, gdzie wystpuje nadwyka
poday ywnoci [Zegar 2012], ale równie z obszarami niedoywienia. Niejednokrotnie w przypadku zakoczenia problemów z dostpem do ywnoci dzieci
s przekarmiane w celu zapewnienia moliwie najbezpieczniejszego rozwoju.
Szacuje si, e zagadnienie to dotyczy ok. 7% dzieci poniej pitego roku ycia,
z czego okoo jedna czwarta z nich yje w Afryce Subsaharyjskiej [United Nations 2013a]. Zmiany, jakie dotycz dostpu do ywnoci, s wynikiem wzrostu
zamonoci. Pozytywne efekty w postaci redukcji liczby osób cierpicych na
niedoywienie s przede wszystkim konsekwencj wzrostu bogactwa w krajach
rozwijajcych si, tj. gównie w Chinach, Indiach, Indonezji i Brazylii. To prowadzi do przekonania, e gówn barier w dostpie do ywnoci s czynniki
dochodowe. Kwestie bezpieczestwa odgrywaj drugorzdn rol. Globalizacja
handlu ywnoci prowadzi do ujednolicenia cen na wiatowych rynkach. Ich
poziom bdzie dostosowany do osigania maksymalnie duych korzyci dochodowych. A wic ceny bd adekwatne do potrzeb krajów o rednich dochodach.
W efekcie w krajach wysokorozwinitych, gdzie ywno jest relatywnie tania,
udzia osób borykajcych si z problemami otyoci bdzie rós. Z kolei mieszkacy obszarów biednych nie bd w stanie zaspokoi swoich potrzeb. Z tego powodu wspóczesne podejcie do racjonalnoci w ekonomii, nakazujce maksymalizacj korzyci nie jest w stanie doprowadzi do rozwizania problemu godu.
Ponadto racjonalne gospodarowanie w skali globu przyczynia si do rozwoju podmiotów gospodarczych w krajach wysokorozwinitych. W wikszoci
przypadków s to porednicy, czyli m.in. przedsibiorstwa przetwarzajce ywno, które w celu zmniejszenia kosztów masowo, relatywnie tanio, wykupuj
ziemi w krajach rozwijajcych si, prowadzc do zwikszania powierzchni gospodarstw i wprowadzania gospodarki monokulturowej. Ten trend wydaje si
uzasadniony z ekonomicznego, rynkowego punktu widzenia, ale powoduje, e
lokalni mieszkacy nie s w stanie podejmowa podobnych kroków, poniewa
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nie sta ich na zakup ziemi po stawkach niskich z punktu widzenia koncernów,
ale duo wyszych od panujcych na lokalnych rynkach. W efekcie ich poziom
bogactwa relatywnie spada, poniewa nie s w stanie konkurowa.
Globalizacja powoduje nie tylko uatwienia w procesie przemieszczania
produktów i usug, ale równie standaryzacj procedur i wzrost wzajemnych powiza pomidzy rynkami. Skutkiem globalizacji jest wzrost ryzyka przenoszenia
si rónego rodzaju zjawisk niekorzystnych. W przypadku rolnictwa mog one
dotyczy czynników rynkowych, np. globalnych zaburze cenowych, czy te
wywoywania sytuacji kryzysowych. Procesy transmisji takich zjawisk zostay
bardzo dobrze zidentyfikowane na podstawie rynków finansowych [Lietaer et al.
2012]. W rolnictwie, ze wzgldu na niszy poziom wspópracy midzynarodowej
i istnienie szeregu instrumentów ochronnych, skala takich zjawisk jest mniejsza,
ale naley si spodziewa ich narastania. Za przykad mog posuy publiczne
oskarenia o produkcj ywnoci odbiegajcej od standardów lub nawet szkodliwej dla zdrowia. Rozchodz si one bardzo szybko, prowadzc do utraty zaufania
nie tylko na okrelonym rynku, ale równie wród innych partnerów, a czsto
wynikaj z nieprzemylanych wypowiedzi. Niejednokrotnie okazywao si, e
pomawiany producent zosta niesusznie oskarony, ale nawet oficjalne dementowanie plotek nie spowodowao szybkiego odzyskania zaufania.
Warto pamita, e w rolnictwie rozprzestrzenianie si ryzyka jest powizane nie tylko z elementami rynkowymi, takimi jak kwestie cenowe, ograniczenia w dostpie do kapitau czy wystpowanie kryzysów gospodarczych, ale
równie ze zjawiskami fizycznymi, np. przenoszeniem chorób. Rozwijajcy si
transport midzynarodowy powoduje, e uatwione jest niekontrolowane przenoszenie si rónego rodzaju organizmów. W wielu przypadkach mog one
prowadzi do zjawisk epidemiologicznych, wypierania gatunków rodzimych
i naruszenia równowagi ekologicznej. Ponadto problemy te mog wiza si
z dystrybucj czynników niezbdnych do produkcji rolnej. Intensyfikacja produkcji doprowadzia do koniecznoci zwikszania wykorzystania nawozów
sztucznych. Równolegle postpuje proces kapitaowej i fizycznej koncentracji
ich produkcji. W efekcie, w przypadku wystpienia nieprzewidzianych zjawisk,
np. przerwy w produkcji, czy przerwy w acuchu dostaw, konsekwencje mog
by znaczce.
Kwestie spoeczne s najbardziej problematycznym aspektem oceny. Nie
ulega wtpliwoci, e globalizacja powoduje mieszanie si wartoci spoecznych, co skutkuje nabywaniem nowych wzorców i eliminacj tradycyjnych rozwiza. W rolnictwie dotyczy to sposobów gospodarowania, które zazwyczaj s
mniej wydajne (zwaszcza w krótkookresowej analizie) w porównaniu do nowoczesnych, intensywnych, metod. Trudno jest jednak zastosowa obiektywn
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ocen zachodzcych procesów. Z jednej strony przyspieszone tempo wdraania
sposobów bycia, typowe dla krajów wysokorozwinitych, moe prowadzi do
naruszenia struktury spoecznej (np. relacji w rodzinie) i w wielu przypadkach
powodowa dugookresowe negatywne zjawiska. Jednym z tego przykadów
jest promocja konsumpcyjnego stylu ycia, który jest niezbdny dla globalnego
wzrostu gospodarczego, ale czsto wywouje zbdne, a nawet szkodliwe potrzeby. Z drugiej strony relacje spoeczne podlegaj cigym przemianom. Wynika
to ze zmiennoci warunków, w jakich yjemy. Niezalenie od procesów globalizacji mona spodziewa si, e wiele tradycyjnych sposobów gospodarowania
przestanie by przydatnych ze wzgldu na zachodzce zmiany klimatyczne,
chocia warto podkreli, e pod wpywem tych procesów, niektóre techniki np.
stosowanie midzyplonów ponownie s wykorzystywane. Niemniej na podstawie dostpnych danych nie da si jednoznacznie stwierdzi, czy przemiany spoeczne zachodzce w rolnictwie wiatowym, wynikajce z globalizacji, naley
okreli jako negatywne.
Zdecydowanie atwiejsza jest sprawa oceny niekorzyci rodowiskowych.
W tym zakresie mona zaobserwowa szereg zjawisk. Najgro niejszym z nich jest
utrata rónorodnoci biologicznej. Zazwyczaj jest ona kojarzona z wylesieniem
odlegych obszarów lasów tropikalnych. W mediach czsto mona napotka informacje na temat zastraszajcego tempa tych procesów oraz skali szkód wyrzdzanych w ten sposób. Bardzo czsto podkrela si, e wycinka cennych przyrodniczo terenów jest spowodowana koniecznoci poszukiwana nowych obszarów
upraw. Znacznie rzadziej zwraca si uwag, e te procesy wynikaj z rabunkowej
gospodarki rolniczej, która jest prowadzona na potrzeby krajów rozwinitych.
Przeznaczenie terenów rolniczych pod upraw zbó na rzecz lokalnej ludnoci zamiast wytwarzania dóbr masowo konsumowanych w krajach wysokorozwinitych (m.in. kakao, kawa, owoce) spowodowaoby rozwizanie wikszoci
lokalnych problemów zwizanych z niedoywieniem. Podobnych przykadów
mona doszukiwa si w zakresie hodowli zwierzt, które w biednych krajach
bardzo czsto s przede wszystkim towarem eksportowym. Jednake zmiana
istniejcych zachowa kóciaby si z zasadami penej racjonalnoci.
Utrata rónorodnoci biologicznej moe by spowodowana wieloma
czynnikami typowymi dla zwikszania efektywnoci dziaalnoci gospodarczej.
Poza wymienion powyej zamian terenów naturalnych na rolnicze problemy
te wi si z koncentracj gospodarstw, wprowadzaniem wielkoobszarowych
monokulturowych upraw, wypieraniem tradycyjnych gatunków flory i fauny modyfikowanymi, bardziej wydajnymi, oraz stosowaniem silnych rodków ochrony,
szkodliwych zarówno dla szkodników, jak i organizmów poytecznych.
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Racjonalno gospodarowania wie si take z kwesti wykorzystania
zasobów. Intensywny charakter rolnictwa powoduje nadmierne wykorzystanie
zasobów. Jest to szczególnie widoczne w kilku obszarach. Najwaniejszym
z nich jest zuycie wody. Teoretycznie wydaje si, e na Ziemi, pokrytej w 75%
wod, dostp do jej zasobów nie powinien by problemem. W praktyce jedynie
3% z nich stanowi woda sodka, z czego 2/3 stanowi lodowce i woda podziemna na duej gbokoci, co powoduje, e do picia i gospodarczego wykorzystania dostpny jest tylko ok. 1% tego zasobu. Wysokie koszty i brak odpowiednich technologii powoduj, e w okresie kilkunastu lat trudno jest spodziewa
si zwikszenia dostpu do wody pitnej. Ju obecnie na niedobór tego dobra
cierpi ponad miliard ludzi [UNDP 2006], a przewiduje si, e w cigu kilkunastu lat problem ten moe dotkn poow ludzkoci [RT 2013]. Wraz z postpem zmian klimatycznych dostp do wody pitnej staje si coraz wikszym wyzwaniem. To powoduje, e planowanie gospodarki rolnej powinno uwzgldnia
dugookresow dostpno tego zasobu, aby trwaa produkcja ywnoci bya
moliw [Chartres i Varma 2010]. Wspóczenie w ekonomii dominuje krótkookresowe podejcie do korzyci, co powoduje, e wskazane jest prowadzenie
najbardziej opacalnej dziaalnoci bez oceny dugookresowych konsekwencji
postpowania. W praktyce na obszarach ubogich w wod powinno si ogranicza hodowl zwierzt ze wzgldu na ograniczone jej zasoby.
Woda stanowi podstawowe ródo ycia. Bez niej produkcja ywnoci nie
jest moliwa. Z tego powodu jej znaczenie dla przyszoci jest coraz czciej
podkrelane. Uwaa si, e dbao o istniejce zasoby i ich jako powinna by
wiksza ni w przypadku zasobów nieodnawialnych, w tym surowców energetycznych. Jednake równolegle coraz wyra niej wida, e pojawia si szereg
nowych zagroe, które jeszcze niedawno nie byy przez czowieka zauwaane.
Analizy dotyczce przekroczenia zdolnoci odtworzeniowej Ziemi pokazuj, e
najwaniejsze problemy wynikaj nie z wyczerpywania si zasobów, ale z bardziej zoonych zjawisk, tj. procesów geochemicznych. Za najwiksze bariery
dla wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacji ludzkiej uznaje si:
 nadmierny poziom rolniczego wykorzystania ziemi,
 utrat biorónorodnoci,
 przekroczenie poziomów zuycia azotu i fosforu,
 zuycie wody,
 zakwaszenie oceanów,
 zmian klimatu,
 uszczuplenie warstwy ozonowej,
 stenie aerozolu i zanieczyszczenia chemiczne.
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Trzy sporód przytoczonych granic (zmiany klimatyczne, utrata biorónorodnoci oraz zmiany w naturalnych cyklach obiegu azotu) ju zostay przekroczone [Rockström et al. 2009]. Powane obawy budzi równie nadmierne wykorzystanie fosforu, który w przeciwiestwie do wielu innych rzadkich substancji nie posiada adnego zamiennika [Schröder et al. 2010]. Naley wic uzna,
e ludzko dotara do granic swojej ekspansji – granic planetarnych. Ju samo
zblienie si do nich moe powodowa tragiczne skutki dla caej cywilizacji
ludzkiej [Wijkman i Rockström 2012]. Warto podkreli, e z wyjtkiem ostatniego z wymienionych, pozostae zagroenia s powizane z rolnictwem. Czsto
ten sektor jest istotn przyczyn ich powstawania. Obecna sytuacja powinna
wic budzi istotne obawy spoecznoci midzynarodowej. Z tego powodu warto zastanowi si, czy wspóczesne podstawy gospodarowania w rolnictwie s
zasadne, skoro prowadz do wystpienia szeregu zagroe istotnych z punktu
widzenia egzystencji caej ludzkoci? Wydaje si, e wobec wci rosncej populacji ludzkiej i technicznych ogranicze w zakresie kolonizowania nowych
terenów zasady gospodarowania powinny by oparte na zupenie innym fundamencie. Podstaw racjonalnoci dziaania ludzkiego powinna by trwao
funkcjonowania w dugim okresie, a nie krótkookresowa maksymalizacja zysku.
4. Pojmowanie racjonalnoci planetarnej w rolnictwie
Przewidywany dalszy wzrost populacji ludzkiej oraz wzrost bogactwa
w krajach rozwijajcych si i osiganie przez nie poziomu konsumpcji porównywalnego z najbogatszymi spoeczestwami wiata powoduj zwikszenie wyzwa dla rolnictwa w zakresie poday ywnoci. Dodatkowo ronie oczekiwanie, e poywienie bdzie charakteryzowao si coraz lepsz jakoci. Powysze
rozwaania dotyczce efektów zewntrznych oraz dane dotyczce zmian w zakresie produktywnoci rolnictwa wskazuj, e dotychczasowa cieka rozwoju
oparta na intensyfikacji rolnictwa ma swoje granice [Conway 2012; Fuglie et al.
2012]. W efekcie naley stwierdzi, e aktywno gospodarcza w rolnictwie
oparta wycznie o kryteria racjonalnoci mikroekonomicznej jest niewystarczajca. Prowadzi ona do powstania rozbienoci pomidzy optimum mikroekonomicznym a optimum spoecznym, tj. nastpuje utrata czci spoecznych i rodowiskowych korzyci zewntrznych [Zegar 2010]. Niezbdne jest wdroenie dziaa, które miayby zastosowanie w skali caej planety, w dugim okresie czasu.
W myl omawianej koncepcji konieczne jest wyodrbnienie priorytetowych obszarów, które stanowi podstaw dla przetrwania ludzkoci. Powinny
one stanowi fundament spajajcy róne spoeczestwa o odmiennych korzeniach kulturowych i politycznych oraz niejednorodnym spojrzeniu na dalszy
rozwój wiata. Takie podejcie powoduje, e zakres dziaalnoci w skali plane67

tarnej byby ograniczony, ale ze wzgldu na trudnoci w zarzdzaniu na paszczy nie globalnej, tj. brak zgody na powstanie nawet namiastki wiatowego rzdu, wiksze zaangaowanie jest niemoliwe. Pewn prób takiej inicjatywy s
Milenijne Cele Rozwoju (MDG – Millenium Development Goals). Ich wypenienie ma na celu zmniejszenie nierównoci spoecznych i presji czowieka na
rodowisko w skali wiata, a wic jest form redukcji ryzyka wystpienia zagroe o charakterze globalnym. Ju wstpne rozmowy w zakresie uzgodnienia kolejnych dziaa po 2015 r. pokazuj, jak bardzo jest to skomplikowana sprawa.
MDG dotycz rónych zagadnie spoecznych i rodowiskowych, ale praktycznie pomijaj problemy gospodarcze, w szczególnoci zwizane z midzynarodowymi systemami finansowymi, które coraz czciej s uznawane za podstawowe ródo powstawania i przenoszenia kryzysów [Lietaer et al. 2012].
Z pewnoci jednym z podstawowych czynników zapewnienia rozwoju,
a nawet egzystencji ludzkoci jest zabezpieczenie potrzeb ywnociowych.
Z tego powodu rolnictwo, pomimo niewielkiego znaczenia w wiatowej gospodarce, stanowi filar trwaego rozwoju. Cigo tego sektora jest wic jednym
z priorytetów racjonalnoci planetarnej. W myl tej idei rozwój rolnictwa powinien nastpowa w taki sposób, aby zapewni dugookresow (w perspektywie
dziesicioleci) poda ywnoci zaspokajajc potrzeby ludzkoci. Jej zasoby
powinny by dostpne po akceptowalnej cenie, umoliwiajcej dostp nawet
najbiedniejszym. Produkcj ywnoci naley wic zorganizowa w taki sposób,
aby równie zapewnia równowag ekologiczn.
Ten ostatni postulat wynika z kryterium trwaoci, którego najbardziej
wyra nym przejawem jest konieczno zachowania potencjau produkcyjnego
gleby [Krasowicz 2005]. Zazwyczaj ogranicza si to do stosowania odpowiednich praktyk rolniczych, których celem jest co najmniej niedopuszczenie do degradacji substancji organicznej [Harasim 2006]. W rzeczywistoci proces ten
jest bardziej zoony, poniewa wymaga zapewnienia jeszcze innych czynników
wytwórczych. Sporód nich naley wymieni dwa podstawowe, tj. zapewnienie
wody o odpowiedniej jakoci oraz zapylanie rolin. Znaczenie dostpu do wody
jest oczywist spraw, zarówno w przypadku upraw, jak i hodowli, jednake
w dobie rosncego zagroenia wystpienia zmian klimatycznych zapewnienie
wody dla rolnictwa, zarówno w skali globalnej, jak i poszczególnych regionów
staje si wyzwaniem [Chartres i Varma 2010; IPCC 2014]. Istota zapylania jest
mniej zauwaalna. Warto jednak podkreli, e proces ten jest niezbdny dla
wikszoci upraw. W Europie dotyczy on 84% gatunków rolin wykorzystywanych w rolnictwie. Szacuje si, e w 2005 r. globalna warto tej dziaalnoci
wynosia ok. 153 mld euro [Gallai et al. 2009]. Trudno jednak wyobrazi sobie,
e w przypadku jej zaprzestania przez rodowisko (np. z powodu wyginicia
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owadów), czowiek rcznie miaby wykona t prac. Jest to moliwe, ale stanowioby nieefektywn alokacj zasobów.
Procesy takie jak zapylenie s nazywane usugami rodowiska, czyli dziaaniami wiadczonymi przez natur na rzecz czowieka. Mog one mie charakter
podstawowy (np. proces fotosyntezy), zaopatrujcy (np. produkcja ywnoci, zaopatrzenie w drewno), regulujcy (m.in. oczyszczanie wody) oraz kulturowy
(moliwoci rekreacji) [MEA 2005]. Ich cech wspóln jest brak uwzgldnienia
w rachunku ekonomicznym. W myl ekonomii neoklasycznej usugi rodowiska
s efektami zewntrznymi. Zazwyczaj maj one charakter pozytywny, tzn. powoduj wzrost wartoci dodanej, jednake pominicie ich w analizach powoduje, e
ulegaj cigej degradacji. Warto podkreli, e efekty zewntrzne mog mie
równie charakter negatywny, np. nadmierne stosowanie nawozów prowadzi do
zanieczyszczenia wód tymi substancjami, czego skutkiem s zmiany w zakresie
funkcjonowania wodnych ekosystemów oraz pogorszenie dostpu do wody o wysokiej jakoci. Biorc pod uwag, e wzrost produktywnoci upraw w intensywnym rolnictwie industrialnym jest okupiony rosncymi nakadami nawozów (ze
wzgldu na konieczno równowaenia strat substancji organicznej w glebie),
tendencje do nadmiernego nawoenia s czsto widoczne w gospodarkach pastw
rozwijajcych si, gdzie wiadomo problemów rodowiskowych jest niska.
W dugim okresie prowadzi to do tak duego wyjaowienia gleby, e dziaalno
rolnicza przestaje by opacalna, a nawet moliwa. Przykadów takich sytuacji
mona szuka na wszystkich kontynentach wiata, ale szczególnie jest to widoczne na najbiedniejszych obszarach, gdzie poziom inwestycji jest niewielki. W dugim okresie, przy stale rosncej populacji ludzkiej, taka polityka moe spowodowa powstanie trwaych niedoborów ywnoci. Perspektywa katastrofy jest jeszcze bardzo odlega, ale ryzyko jej wystpienia ronie.
Zakadan konsekwencj zastosowania racjonalnoci planetarnej w rolnictwie byby wzrost kosztów dziaalnoci rolnej, który prowadziby do podniesienia
cen ywnoci, zwaszcza w pocztkowym okresie przemian. W miastach oznaczaoby to krótkookresowe pogorszenie si nie tylko optimum mikroekonomicznego, ale przede wszystkim spoecznego. Natomiast na wsi najprawdopodobniej
podniosoby to poziom dochodów ze wzgldu na moliwoci produkcji ywnoci
na wasne potrzeby i wiksze zyski. Biorc pod uwag, e 70% ludzi ubogich yje na wsi [IFAD 2010], zmiana ta miaaby nie tylko istotne skutki rodowiskowe,
ale równie spoeczne. Co wicej, naley zaoy, e wzrost kosztów w rolnictwie
zostaby przeniesiony na konsumenta, a nie rolnika. Oznacza to, e relatywnie
w spoeczestwach zmniejszyaby si przepa dochodowa pomidzy producentami ywnoci a osobami pracujcymi w przemyle lub usugach.

69

Z powyszego powodu decyzja dotyczca wyboru podejcia do racjonalnoci nie jest atwa. Z jednej strony stosowanie dotychczasowych praktyk rolniczych powoduje krótkookresowy wzrost poday ywnoci, ale w dugim okresie
obserwuje si, e trend ten ulega wyhamowaniu, co w obliczu rosncej populacji
ludzkiej powoduje niepokój. W praktyce oznacza to, e w dugim okresie koszty
prowadzenia dziaalnoci, niezalenie od wybranej metody byyby porównywalne, róniyby si jedynie momentem wystpienia – w przypadku racjonalnoci
planetarnej ich wzrost nastpiby na pocztku procesu transformacji, natomiast
w przypadku braku jej zastosowania w pó niejszym terminie. Biorc pod uwag
dodatkowe korzyci rodowiskowe i spoeczne zwizane ze stosowaniem racjonalnoci planetarnej, wybór tej opcji jest bardziej zasadny.
Decyzje podejmowane przez rolników nadal powinny uwzgldnia kryteria penej racjonalnoci (tj. poszukiwa optimum ekonomicznego), ale korygowanym przez zaoenia racjonalnoci planetarnej. W ten sposób wybór okrelonej dziaalnoci rolniczej (uprawa czy hodowla i jej skala, rodzaj oraz stosowane
praktyki) powinny uwzgldnia podstawowe kryteria zrównowaonego rozwoju, umoliwiajce osignicie celów racjonalnoci planetarnej. Ich realizacja
powinna mie miejsce dziki zastosowaniu odpowiednich narzdzi polityki pastwa. Mog to by zarówno bezporednie instrumenty ekonomiczne (np. dopaty
do praktyk spoecznie podanych), jak równie narzdzia administracyjno-prawne (m.in. okrelone normy). Regulacja taka jest konieczna ze wzgldu na
nieuwzgldnianie przez rynek wszystkich elementów optimum spoecznego,
a nawet niemono wyraenia ich w wartociach pieninych.
Wdroenie kryteriów racjonalnoci planetarnej to skomplikowany proces.
Szanse na jednoczesne ich zastosowanie we wszystkich lub wikszoci pastw
wiata s znikome, poniewa mogoby to si odby jedynie poprzez wprowadzenie ogólnowiatowego rzdu. Takie dziaanie byoby zbyt du ingerencj
w suwerenno pastw. Bardziej prawdopodobne jest wypracowanie wspólnego
stanowiska, np. na forum ONZ. W wyniku gosowania moliwe byoby przyjcie zestawu pewnego rodzaju norm (standardów) dotyczcych dopuszczalnego
poziomu presji na rodowisko wystpujcej przy okrelonych rodzajach dziaalnoci rolniczej. Warto jednak pamita, e taki pakiet byby efektem negocjacji,
a wic kompromisu, co oznacza sabsz si oddziaywania i mniejsz skuteczno w zakresie ochrony przed zaamaniem cywilizacyjnym ludzkoci. Z tego
powodu równie podany efekt mógby by wywoany przez wdroenie kryteriów racjonalnoci planetarnej w wybranych, wiodcych gospodarkach (m.in.
Chin i USA), poniewa poprzez naladownictwo mógby on rozprzestrzenia si
na inne kraje.
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5. Podsumowanie
Zastosowanie penej racjonalnoci w rolnictwie skutkuje wytworzeniem
relatywnie taniej i atwo dostpnej ywnoci. Taka dziaalno, zgodnie z teori
ekonomii gównego nurtu, prowadzi do osignicia optimum ekonomicznego,
czyli najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Zazwyczaj proces ten
odbywa si z pominiciem efektów zewntrznych. Tym samym pojawia si problem zmniejszenia zasobnoci wielu dóbr publicznych, które s spoecznie podane. W dugim okresie pena racjonalno moe wic powodowa powstanie
makroekonomicznych niekorzyci.
Racjonalno planetarna nie tylko uwzgldnia efekty zewntrzne, co pozwala na minimalizacj ryzyka wystpienia utraty optimum spoecznego, ale
równie analizuje problemy w globalnej skali, co daje szans na powszechne
zastosowanie dziaa zapewniajcych przetrwanie ludzkoci. Wdroenie kryterium racjonalnoci planetarnej najprawdopodobniej bdzie si wiza ze wzrostem kosztów dziaalnoci rolnej, co moe zaowocowa spadkiem poday ywnoci. Powstaje wic dylemat krótkookresowego, powszechnego dostpu do taniej ywnoci, czy te dugookresowego do nieco droszej, ale wytwarzanej
w zrównowaony sposób. Biorc pod uwag ryzyko braku trwaoci rolnictwa
industrialnego, wynikajcego z przewidywanej koniecznoci wzrostu nakadów
spowodowanych szybkim uboeniem gleb (zmniejszaniem substancji organicznej), degradacj biorónorodnoci oraz rosncymi kosztami zaopatrzenia w wod i energi, naley stwierdzi, e bardziej racjonalne jest podjcie inicjatyw na
rzecz zapewnienia dugookresowego bezpieczestwa ywnociowego, czyli zastosowanie planetarnego kryterium racjonalnoci.
Proces ten nie jest atwy do zrealizowania, poniewa wymaga globalnego
konsensusu. Wydaje si jednak, e postulat trwaego zabezpieczenia ludzkoci
w ywno powinien by wystarczajco atrakcyjny, aby moliwe byo przyjcie
zasad racjonalnoci planetarnej w rolnictwie, na przewaajcym obszarze kuli
ziemskiej. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wzrost wiadomoci ryzyka
wystpienia zagroe i zbudowanie solidnych teoretycznych podstaw. W oparciu o nie mogaby si rozwin wiadomo spoeczna konsekwencji istniejcych trendów. Negocjacje i tworzenie odpowiedniej polityki gospodarczej stanowi dopiero efekt tych dziaa.
Naley przy tym podkreli, e koncepcja racjonalnoci planetarnej nie
jest tosama z ide zrównowaonego rozwoju. Jej wdroenie jest jednak niezbdne dla zrównowaonego rozwoju, czyli naley traktowa j jako warunek
niezbdny dla wprowadzenia koncepcji zrównowaonego rozwoju.
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1. Wstp
Koncepcja zrównowaonego rozwoju stanowi wany przedmiot bada
nad rozwojem rolnictwa i caego agrobiznesu. Przeprowadzone dotychczas analizy dotyczce sytuacji w sektorze rolno-ywnociowym realizowane przy wykorzystaniu bilansów przepywów midzygaziowych odnosiy si przede
wszystkim do gospodarki ywnociowej w jej klasycznym ujciu – produkcji
i dystrybucji ywnoci. Rozwój agrobiznesu w takim ujciu, oparty na przemysowych innowacjach technicznych i technologicznych, zwizany by z zanieczyszczeniem rodowiska przyrodniczego i ze zmniejszeniem rónorodnoci
biologicznej i degradacj zasobów naturalnych [Zegar 2012]. Z tego wzgldu we
wspóczesnym wiecie bardzo wane jest zachowanie równowagi midzy rozwojem spoeczno-gospodarczym a rodowiskiem naturalnym. Dlatego w analizach procesów ekonomicznych wane jest uwzgldnienie biofizycznego i spoecznego kontekstu procesów produkcji, wymiany i konsumpcji [Piwowar 2014
za Gowdy, Mesner 1998]. Wspóczesny poziom rozwoju gospodarczego, nauki
i globalizacji decyduje o zmianach oraz postpie w rolnictwie i produkcji ywnoci. Wystpuje to w powizaniu z ogólnym rozwojem gospodarczym, zmianami zachodzcymi w rolnictwie, potencjale produkcyjnym i moliwociach
wzrostu wydajnoci produkcji w stosunku do nakadów ziemi, pracy i kapitau
przy jednoczesnej ewolucji poziomu i struktury tych nakadów w kierunku ich
oszczdnoci i zwikszenia efektywnoci produkcyjnej, a tym samym zwikszenia wykorzystania i efektywnoci ponoszonych nakadów [Tomczak 2010].
Pastwa Unii Europejskiej (UE) postanowiy, e Unia bdzie dziaa na
rzecz trwaego rozwoju Europy. Jego podstaw s: zrównowaony wzrost gospodarczy i stabilno cen, spoeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjnoci, zmierzajca do penego zatrudnienia i postpu spoecznego oraz
wysoki poziom ochrony i poprawy rodowiska. Jest to ambitny cel wdroenia
idei zrównowaonego rozwoju dla polityki rozwoju spoeczno-gospodarczego
Unii. Dla realizacji tego celu niezbdne jest zmniejszenie presji na rodowisko
bdcej efektem dziaalnoci czowieka – produkcji i konsumpcji. W zwizku
z tym promowane s zrównowaone wzorce konsumpcji i produkcji, które dopro75

wadz do rozerwania powizania wzrostu gospodarczego i degradacji rodowiska. Rozdzielenie tempa wzrostu gospodarczego od tempa wykorzystania zasobów naturalnych i degradacji rodowiska naturalnego (decoupling)1 stanowi
sedno strategii majcych na celu osignicie zrównowaonego rozwoju. Rekomendowane s dziaania majce na celu zmniejszenie negatywnego wpywu na
rodowisko poprzez zmniejszenie zasobów naturalnych, zwikszenie produktywnoci zasobów (efektywnoci) oraz zmniejszenie emisji i odpadów, czyli
tzw. odmaterializowanie gospodarki [ wierkula 2006]. Do oceny realizacji takich zasad stosowane s rónego rodzaju metody. W niniejszym artykule podjto prób wykorzystania bilansów przepywów midzygaziowych do oceny
zrównowaenia w sektorze rolno-ywnociowym.
W celu uzyskania informacji o postpie w zrównowaonym rozwoju, przedstawiono na podstawie danych z bilansów przepywów midzygaziowych:
napywy materiaowe do rolnictwa i przemysu spoywczego,
wielko i struktur potencjau wytwórczego oraz wyników produkcyjnych i dochodowych,
wypywy materiaowe z rolnictwa i przemysu spoywczego do innych
gazi gospodarki narodowej,
oraz na podstawie Europejskich Rachunków rodowiska:
emisj gazów cieplarnianych i zanieczyszcze do rodowiska z rolnictwa
i przemysu spoywczego,
bezporednie nakady oraz krajow konsumpcj biomasy z rolnictwa
i przemysu spoywczego.
Gównymi materiaami statystycznymi byy bilanse przepywów midzygaziowych dla Polski za 1995, 2000, 2005 i 2010 rok oraz rachunki satelitarne do
bilansów przepywów midzygaziowych – Europejskie Rachunki rodowiska.
Analiza przepywów midzygaziowych i struktury sektora rolno-ywnociowego obejmuje trzy sfery wchodzce w jego skad: przemys wytwarzajcy rodki produkcji i usugi dla rolnictwa i przemysu spoywczego (sfera
I), rolnictwo (sfera II) oraz przemys spoywczy (sfera III) [Davis, Goldberg
1957]. Analiza ta zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu danych z bilansów przepywów midzygaziowych. Analiza przepywów produktów midzy
poszczególnymi agregatami sektora rolno-ywnociowego zostaa przeprowadzona wedug schematu przedstawionego na rysunku 1. W pierwszej kolejnoci
przeprowadzono analiz napywów do rolnictwa i przemysu spoywczego (za
1

Decoupling – rozdzielenie wzrostu gospodarczego od presji na rodowisko, tj. wzrost gospodarczy bez wzrostu presji na rodowisko. Decoupling absolutny ma miejsce, kiedy odpowiednia zmienna presji na rodowisko jest staa lub maleje, podczas gdy zmienna gospodarcza
ronie (np. PKB); decoupling relatywny ma miejsce, kiedy stopa wzrostu zmiennej rodowiskowej jest mniejsza od stopy wzrostu zmiennej gospodarczej [OECD 2001].
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znaczone strzakami normalnymi), czyli wszystkie surowce, produkty i usugi
wykorzystywane do produkcji gotowych produktów ywnociowych. Z kolei
wielko wypywów z rolnictwa i przemysu spoywczego do pozostaych gazi gospodarki narodowej (zaznaczone liniami i strzak przerywan) ze sfery
drugiej (rolnictwa), trzeciej (przemysu spoywczego) i pierwszej (obrót wewntrzny) agrobiznesu do pierwszej (przemysów wytwarzajcych rodki produkcji i usugi dla rolnictwa oraz przemysu spoywczego) stanowi przepywy
surowców rolniczych i odpadów przemysu spoywczego do produkcji artykuów nieywnociowych.
Rys. 1 Zalenoci midzy rolnictwem, przemysem spoywczym
i pozostaymi gaziami gospodarki narodowej

Sfera I
(przemysy wytwarzajce rodki
produkcji i usugi dla rolnictwa
i przemysu spoywczego)

Sfera II
(rolnictwo waciwe)

Sfera III
(przemys rolno-spoywczy)


Wypywy zwizane z produkcj ywnoci: wypywy ze sfery pierwszej obejmuj m.in. produkty przemysu paliwowo-energetycznego, metalurgicznego, elektromaszynowego, rodków
transportu, chemicznego, materiaów budowlanych, usug, budownictwa czy lenictwa i in.
Wypywy ze sfery drugiej obejmuj surowce produkcji rolinnej i zwierzcej,
Wypywy ze sfery trzeciej obejmuj produkty przemysu rolno-spoywczego
Wypywy z rolnictwa i przemysu spoywczego do sfery pierwszej, zwizane z produkcj
produktów nieywnociowych obejmuj m.in.
produkty przemysu paliwowoenergetycznego, metalurgicznego, elektromaszynowego, rodków transportu, chemicznego,
materiaów budowlanych, usug

ródo: opracowanie wasne.

Z kolei w celu wyliczenia wielkoci i struktury sektora rolno-ywnociowego oraz udziau tego sektora w gospodarce narodowej wykorzystano formu zaproponowan przez Wosia (1979). Wykorzystano pi mierników makroekonomicznych opisujcych analizowany sektor: potencja produkcyjny (zatrudnienie, wielko brutto rodków trwaych oraz nakady inwestycyjne) oraz produkcj globaln i warto dodan brutto. Wielkoci te zostay obliczone przy pomocy nastpujcej formuy:
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gdzie:
– produkcja globalna agrobiznesu;
– produkcja globalna rolnictwa;
– produkcja globalna przemysu spoywczego;
– produkcja globalna i-tych dziaów (gazi) zwizanych z rolnictwem
i przemysem spoywczym (i + 1,2, ..., n, n  r,p), biorcych poredni udzia w wytwarzaniu ywnoci;
– wspóczynnik okrelajcy przepyw produktów i usug i-tego dziau
(gazi) do rolnictwa, wyraony w procentach popytu poredniego
i-tego dziau (gazi);
– wspóczynnik okrelajcy przepyw produktów i usug i-tego dziau
(gazi) do przemysu spoywczego, wyraony w procentach popytu
poredniego i-tego dziau (gazi).

Do produkcji globalnej sektora rolno-ywnociowego zaliczamy ca warto produkcji globalnej rolnictwa (xr) i przemysu spoywczego (xp). S to ogniwa (gazie) bezporednio wytwarzajce ywno. Nieco bardziej skomplikowana
jest procedura ustalania „wkadu” gazi, które w wytwarzaniu ywnoci uczestnicz porednio. Bowiem tylko czstki ich produktów i usug przenosz si na
warto wytwarzanej ywnoci. Wielkoci te s proporcjonalne do rozmiarów
przepywów dóbr materialnych i usug i-tego dziau do rolnictwa i przemysu
spoywczego z pozostaych dziaów gospodarki narodowej obliczonych na podstawie tabel przepywów midzygaziowych (input-output analysis). Wedug
takiego samego schematu obliczono zatrudnienie, warto brutto rodków trwaych, nakady inwestycyjne i warto dodan brutto w agrobiznesie. Wyliczenie
tych wielkoci pozwoli wskaza, jakie tendencje wystpuj przy produkcji ywnoci w Polsce. Jaki jest wkad poszczególnych dziaów gospodarki narodowej,
obok rolnictwa i przemysu spoywczego, w produkcj ywnoci.
Drugim wanym ródem danych do oceny postpu zrównowaenia w sektorze rolno-ywnociowym s Europejskie Rachunki rodowiska, jako rachunki satelitarne do rachunków narodowych, które s podstaw tworzenia bilansów przepywów
midzygaziowych. Prace nad przygotowaniem Europejskich Rachunków rodowiska zostay zapocztkowane w celu monitorowania wdraania i monitorowania
zrównowaonego rozwoju w gospodarce2. W roku 1994 Komisja przedstawia swoj

2

Skodyfikowane w prawie na mocy rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych rodowiska, http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/duuel/2011/192/l_19220110722pl00010016.pdf data
dostpu: 25.06.2014. Rozporzdzenie stanowi ramy prawne dla zharmonizowania gromadzenia
porównywalnych danych z pastw czonkowskich UE. Ponadto ustala podstaw dla dalszego
rozwoju dodatkowych moduów, w celu dodawania ich do tego prawa statystycznego
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pierwsz strategi dotyczc „zielonej rachunkowoci”. Od tamtego czasu opracowane zostay metody takiej rachunkowoci, co skutkowao tym, e w 2014 roku pastwa czonkowskie UE sporzdziy pierwsze zestawy rachunków ekonomicznych
rodowiska. Najbardziej powszechne z nich to rachunki przepywów fizycznych
emisji do powietrza (w tym emisji gazów cieplarnianych) i zuycia materiaów oraz
rachunki pienine dotyczce podatków i opat rodowiskowych.
Rachunki przepywów materiaowych w gospodarce stanowi system satelitarny do rachunków narodowych i zapewniaj bogat empiryczn baz danych
dla bada analitycznych. Zintegrowanie przepywów materialnych z rachunkami
presji na rodowisko polegajce na pomiarach cakowitej materiaochonnoci
gospodarki opiera si na zaoeniach tablicy nakadów i wyników w ujciu fizycznym PIOT (Phisical Input Output Table), dla której baz jest tablica InputOutput (przepywów midzygaziowych). Jednak nie odzwierciedla ona wzajemnych powiza pieninych, lecz przedstawia przepywy produktów w kategoriach fizycznych (w tonach) oraz przepywy materialne midzy rodowiskiem
naturalnym a gospodark (przepywy surowców oraz emisji, odpadów czy pozostaoci) [ wierkula 2006]. Tablica PIOT przedstawia w jednostkach fizycznych
przepywy nakadów materialnych (w tonach), wydobywanych, przeksztacanych
i zwracanych do rodowiska w wyniku dziaalnoci gospodarczej. Tablice PIOT
pozwalaj na analiz materiaochonnoci i presji na rodowisko generowanych
przez sektory gospodarki – po stronie nakadów materialnych widniej pozyskane
surowce krajowe, zakupy produktów wytworzonych w innych sektorach, import
surowców, produktów i pozostaoci; po stronie wyników widniej produkty dostarczane innym sektorom, zwrócone odpady do rodowiska oraz eksportowane
surowce, produkty oraz pozostaoci [ wierkula 2006]. Moliwoci statystyki publicznej (Systemu Rachunków Narodowych) ograniczaj si do dostarczenia danych zwizanych z bezporednimi przepywami nakadów. Jednake do przedstawienia obcie rodowiska generowanych przez gospodark naleaoby doczy ukryte przepywy (balast materialny) towarzyszce przepywom bezporednim, jednak na ten moment jest to sprawa przyszoci.


w najbliszej przyszoci. W dniu 27 maja 2014 r. Nowe rozporzdzenie (UE) nr 538/2014 zostao opublikowane w Dzienniku Urzdowym UE zmieniajcego rozporzdzenie (UE) nr 691/2011
w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych rodowiska, dodajc trzy dodatkowe moduy
obejmujce rachunki wydatków na ochron rodowiska, dóbr rodowiskowych i usugi oraz rachunki fizyczne przepywu energii. Rozporzdzenie stanowi równie cz odpowiedzi UE na
midzynarodow inicjatyw na rzecz rozwoju Systemu Rachunków rodowiskowych i Ekonomicznych (SEEA), pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych wraz z Komisj Europejsk (Eurostat), OECD, Bank wiatowy i MFW www.epp.eurostat.ec.europa.eu., data dostpu:
10.07.2014 r.
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2. Analiza przepywów materiaowych w sektorze rolno-ywnociowym
Klasyczna koncepcja gospodarki ywnociowej wskazuje na podstawowe zalenoci pomidzy poszczególnymi sferami sektora a pozostaymi gaziami gospodarki narodowej. W kontekcie badania zrównowaenia w sektorze
rolno-ywnociowym wane wydaje si przeanalizowanie sytuacji w sektorze
pod wzgldem przepywów materiaowych. Jeeli chodzi o przepywy materiaowe, to zostan one przeanalizowane zarówno jako napywy do rolnictwa
i przemysu spoywczego, jak i wypywy z tych sektorów do pozostaych dziaów gospodarki narodowej.
Przepywy midzygaziowe w sektorze rolno-ywnociowym pozwalaj
okreli udzia i znaczenie poszczególnych gazi gospodarki narodowej w produkcji surowców rolnych i ywnociowych. Gospodarka ywnociowa jest zbiorem
zintegrowanych pionowo jednostek uczestniczcych w sposób bezporedni lub poredni w produkcji surowców rolnych i gotowych produktów ywnociowych.
Skada si ona z wielu rónych gazi wzajemnie ze sob powizanych. Produkty
jednych zuywane s jako nakady innych, które bez nich w ogóle nie mógby prowadzi dziaalnoci produkcyjnej. W ten sposób tworz si wanie przepywy
midzygaziowe, które poprzez analiz zwizków typu dostawca – odbiorca, konkretyzuj idee funkcjonowania mechanizmu gospodarczego, jego wewntrzne powizania i zalenoci [Czyewski 2001, 2008; Tomaszewicz 1994; Leontief 1936].
Badanie przepywów midzygaziowych, ich struktury i zmian w czasie, jest wane z punktu widzenia badania zrównowaenia w sektorze rolno-ywnociowym
w kontekcie ekonomicznym i spoecznym. Zwikszone napywy (zuycie porednie) do rolnictwa i przemysu spoywczego z poszczególnych gazi gospodarki
narodowej wskazuj na rosnc zaleno produkcji ywnoci od okrelonego surowca, co moe wskazywa na brak zrównowaonego rozwoju.
Metoda input-output jest jedn z najwaniejszych metod wykorzystywanych
do okrelenia wielkoci i struktury przepywów materialnych w sektorze rolno-ywnociowym. Dane z bilansów przepywów midzygaziowych s jedynym
dostpnym materiaem statystycznym, na podstawie którego mona zanalizowa
wielko i struktur przepywów materialnych. Przedmiotem analizy tych przepywów jest zbadanie powiza produkcyjnych, jakie wystpuj midzy poszczególnymi gaziami produkcji materialnej w gospodarce narodowej. Poprzez powizania te naley rozumie zuywanie przez przedsibiorstwa, nalece do jednych gazi gospodarki narodowej, produktów wytworzonych przez inne gazie. W rezultacie analiza przepywów midzygaziowych daje moliwo uzyskania fotografii
sfery produkcji materialnej, wielkoci produkcji, jej poszczególnych elementów
i zachodzcych midzy nimi wspózalenoci [Pawowski 1978].
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Z punktu widzenia celu opracowania szczególn uwag naley zwróci na
sfer pierwsz3, poniewa siy dynamizujce produkcj surowców rolnych i gotowych produktów ywnociowych pochodz przede wszystkim z zewntrz, s wytworem przemysu i wszelkiego rodzaju usug. Poprzez badanie przepywów ze sfery pierwszej do rolnictwa i przemysu spoywczego mona próbowa oceni postp
w zrównowaonym rozwoju sektora. Z jednej strony rolnictwo i przemys spoywczy stawiaj do dyspozycji coraz wiksz mas surowców, z drugiej jednak zgaszaj coraz wiksze zapotrzebowanie na rodki produkcji pochodzenia przemysowego
oraz wszelkiego rodzaju usugi. W procesie integracji rolnictwa z przemysem coraz
waniejsz pozycj zajmuje zaopatrzenie obejmujce wszystkie rodki produkcji
i usugi [Wo, Zegar 1983]. Rozwinity przemys w istotny sposób wspiera i modernizuje rolnictwo, przeksztacajc je w swoist ga przemysu, aktywizuje jego
rozwój, a take rozwój caego sektora rolno-ywnociowego. Jednak naley pamita, e due zapotrzebowanie na przemysowe rodki produkcji nie sprzyja zrównowaonemu rozwojowi sektora rolno-ywnociowego, poniewa konsekwencj
duego zuycia np. nawozów i rodków ochrony rolin moe by zbyt wysoka emisja gazów i zanieczyszcze do rodowiska.
2.1. Napywy do rolnictwa4
W tabeli 1 przedstawiona zostaa wielko i struktura zaopatrzenia materiaowego rolnictwa w latach 1995-2010. W zaopatrzeniu materiaowym (surowcowym) produkcji rolnej istotn pozycj stanowi samozaopatrzenie, natomiast pozostaa cz zuycia poredniego trafia ze sfery pierwszej i trzeciej. W wyniku rozwoju gospodarczego w produkcji surowców rolnych ronie udzia sektorów zaopatrujcych rolnictwo w rodki produkcji i usugi [Tomczak 2005; Mundlak 2000].
badanym okresie udzia sfery pierwszej w zaopatrzeniu materiaowym polskiego
rolnictwa utrzymywa si na poziomie 45%. W 2010 roku udzia tej sfery wyniós
ju 45,7% (24,9 mld z) i byo to o 8 p.p. (okoo 15,0 mld z w cenach biecych)
wicej ni w 1995 roku. Mona przypuszcza, e istotny wpyw na wzrost tych
wartoci miao objcie polskiego sektora rolnego funduszami w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej UE. Wzrost dochodów, wywoany czciowo transferami do rolnictwa, umoliwi przesunicia z samozaopatrzenia na rzecz zakupu przemysowych
rodków produkcji. Wród najwaniejszych gazi gospodarki, które zaopatryway

3

Klasyfikacji dokonano wedug PKWiU: przemys paliwowo-energetyczny (10, 11, 12, 13, 14,
23, 40), przemys metalurgiczny (27, 28), przemys elektromaszynowy (31), przemys rodków
transportu (29, 34, 35), przemys chemiczny (24), przemys materiaów budowlanych (20, 26),
pozostae przemysy (17, 18, 19, 21, 22, 25, 30, 32, 33, 36, 37), usugi (55, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 80, 85, 90, 91, 92, 93), handel (50, 51, 52), budownictwo (45), transport i czno
(60, 61, 62, 63, 64), lenictwo (02), pozostae gazie (05, 41). 
4
Wykorzystano fragmenty publikacji [Czubak et al. 2014].
81

rolnictwo w rodki produkcji i usugi przeznaczone do produkcji podstawowej, naley wymieni przemys paliwowo-energetyczny, chemiczny, usugi oraz przemys
rodków transportu, z których cznie w 2010 roku wpyno do rolnictwa 90%
wszystkich rodków, jakie napyny z pierwszej sfery agrobiznesu5. W badanym
okresie najwaniejsze znaczenie w ramach tej sfery agrobiznesu, w zaopatrzeniu
materiaowym rolnictwa, zajmuj usugi 21,2% (11,5 mld z), przemys chemiczny
(9,9% – 5,4 mld z) i przemys paliwowo-energetyczny6 – 9,2% (5,0 mld z).
W badanym okresie w bardzo istotnym zakresie wzroso zuycie porednie w rolnictwie produktów pochodzcych z tych gazi gospodarki narodowej. Przepywy
z przemysu paliwowo-energetycznego wprawdzie wskazuj na unowoczenianie
parku maszynowego w polskim rolnictwie i tym samym na wysze zuycie energii
w gospodarstwach7, które jest istotnym miernikiem okrelajcym stopie rozwoju
rolnictwa przy obecnym poziomie techniki stosowanej w tym sektorze gospodarki
narodowej. Jednak ze zwikszonym zuyciem energii wie si problem emisji do
rodowiska gazów cieplarnianych, gównie dwutlenku wgla, co nie sprzyja zrównowaonemu rozwojowi. Podobnie naley oceni produkty przemysu chemicznego (gównie nawozy i rodki ochrony rolin). Udzia tego przemysu w napywie do
rolnictwa w badanych latach zwikszy si z poziomu 8,1% (2,0 mld z) w 1995
roku do ponad 5,3 mld z (9,9%) w 2010 roku. Wyniki te wskazuj, e przemys
chemiczny zajmuje rosnc pozycj w zaopatrzeniu materiaowym rolnictwa. Ju
w pocztkowym okresie integracji Polski z UE zaobserwowano wzrost zuycia
nawozów i rodków ochrony rolin w polskim rolnictwie, a w kolejnych latach wystpia zdolno do utrzymania tego zuycia na rosncym poziomie. Jest to niepokojcy sygna, e w Polsce nie wystpuje zrównowaony rozwój w sektorze rolnym. Rosnce zuycie nawozów i rodków ochrony rolin w rolnictwie jest jednym
z waniejszych róde emisji gazów cieplarnianych do rodowiska, o czym bdzie
mowa pó niej.
Kolejnym istotnym napywem do rolnictwa s wszelkiego rodzaju usugi.
W 2010 roku okoo 12% wszystkich napywów do rolnictwa stanowiy usugi
(weterynaryjne, doradztwa finansowego, ubezpiecze, prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej).
Z punktu widzenia wzrostu wydajnoci pracy i zaopatrzenia w nowoczesne rodki produkcji w sektorze rolnym udzia pierwszej sfery w zaopatrzeniu
rolnictwa powinien rosn. Zgodnie z teoriami rozwoju gospodarczego jest to

5

Obliczenia wasne na podstawie tabeli 1.
Zuycie produktów i usug przemysu paliwowo-energetycznego obejmuje zuycie wgla
i innych paliw staych, energii elektrycznej oraz paliw pynnych. 
7
W 1995 roku energochonno produkcji globalnej w rolnictwie wyniosa 0,06, natomiast
w 2010 roku 0,08.
6
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wyznacznik zmian strukturalnych i poziomu nowoczesnoci w caej gospodarce
narodowej. Jednak z punktu widzenia koncepcji zrównowaonego rozwoju
zwikszone przepywy z poszczególnych gazi gospodarki narodowej tworzcych sfer pierwsz agrobiznesu mog przyczynia si do zwikszenia negatywnego wpywu na rodowisko.
Tabela 1. Wielko i struktura zaopatrzenia materiaowego rolnictwa w Polsce
na podstawie bilansu przepywów midzygaziowych w latach 1995, 2000, 2005 i 2009
(mln z, proc.)
1995

Wyszczególnienie
Z I sfery
Przemys
paliwowo-energetyczny
Przemys metalurgiczny
Przemys elektromaszynowy
Przemys rodków transportu
Przemys chemiczny
Przemys mat. budowlanych
Pozostae przemysy
Usugi
Budownictwo
Lenictwo
Pozostae gazie
Z II sfery
Z III sfery
Razem

2005

2010
proc
mln z proc. mln z proc. mln z proc. mln z
.
9 672
37,6 16 814
45,6 18 792
44,6 24 875 45,7
2 828
605
83
972
2 094
572
553
1673
212
59
23
12 789
3 273
25 735

2000

11,0
2,4
0,3
3,8
8,1

3 084
463
199
1 244
2 506

2,2
294
2,1
142
6,5 8671
0,8
153
0,2
10
0,1
49
49,7 15 638
12,7 4 437
100 36 889

8,4
1,3
0,5
3,4
6,8

3 073
667
236
1 808
3 799

7,3
1,6
0,6
4,3
9,0

5 024
706
156
1 041
5 394

9,2
1,3
0,3
1,9
9,9

0,8
395
0,4
140
23,5 8 396
0,4
206
0,0
3
0,1
70
42,4 16 257
12,0 7 045
100 42 094

0,9
0,3
19,9
0,5
0,0
0,2
38,6
16,7
100,0

504
227
11 520
253
48
2
18 973
10 590
54 439

0,9
0,4
21,2
0,5
0,1
0,0
34,9
19,5
100,0

ródo: obliczenia wasne na podstawie bilansów przepywów midzygaziowych za 1995,
2000, 2005 i 2010 rok, GUS, Warszawa 1999, 2004, 2009 i 2014 rok.

Rozpatrujc przepywy w ramach rolnictwa i przemysu spoywczego, naley wskaza, e w Polsce rolnictwo traktowane jest gównie jako dzia surowcowy,
poniewa udzia samozaopatrzenia w sferze drugiej agrobiznesu w 2010 roku wyniós a 34,9%. Wprawdzie od 1995 roku nastpi spadek tego udziau o okoo
15 p.p., ale w dalszym cigu rolnictwo „samo dla siebie” jest istotnym dostarczycielem rodków produkcji. Z kolei, jeeli chodzi o napywy rodków produkcji
z przemysu spoywczego w badanym okresie nastpi wzrost tego udziau z okoo
13% w latach 1995 do okoo 20% w 2010 roku. W wartociach bezwzgldnych jest
to prawie trzykrotny wzrost wartoci (okoo 10,6 mld z w 2010 roku). Zwizane
jest to przede wszystkim ze zwikszonym strumieniem produktów przemysu paszowo-utylizacyjnego. Przykadowo w 2000 roku produkcja sprzedana gotowych
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pasz dla zwierzt wyniosa 4,3 mld z, natomiast w 2005 roku 5,6 mld z, a w 2012
ju ponad 11,0 mld z [Rocznik Statystyczny Przemysu 2001, 2006, 2013].
Na podstawie wielkoci dotyczcych przepywów materiaowych i produkcji globalnej mona okreli efektywno poszczególnych rodzajów nakadów oraz efektywno makroekonomiczn rolnictwa. T pierwsz mona okreli za pomoc m.in. wspóczynników produktochonnoci (materiaochonnoci), majtkochonnoci, inwestochonnoci [Czyewski, Grzelak 2009]. Najczciej stosowany jest wspóczynnik bezporedniej materiaochonnoci, zwany technicznym wspóczynnikiem produkcji. Oblicza si go jako stosunek dóbr
zuytych bezporednio przez badan ga do wartoci wytworzonej produkcji
globalnej. Natomiast efektywno makroekonomiczna rozumiana jest jako
udzia wartoci dodanej brutto w produkcji globalnej lub jako relacja popytu
kocowego na produkty rolne do wartoci strumieni zasilajcych rolnictwo
(efektywno powiza midzygaziowych). W badanym okresie w Polsce
odnotowano zmniejszenie wspóczynnika bezporedniej produktochonnoci
z poziomu 0,66 do 0,58 w 2010 roku. W 1995 roku wska nik ten ksztatowa
si na podobnym poziomie jak w 2005 roku – 0,58. W latach 1995-2010 udzia
wartoci dodanej brutto w produkcji globalnej rolnictwa ksztatowa si na poziomie okoo 40%. Zmiany tych wska ników mog wiadczy o polepszeniu
pozycji rolnictwa w wietle mechanizmu przepywów midzygaziowych
i mniejszym transferze wypracowanych w rolnictwie efektów do pozarolniczego otoczenia, co zapewne sprzyja zrównowaonemu rozwojowi sektora.
2.2. Napywy do przemysu spoywczego
W latach 1995-2010 warto napywów do przemysu spoywczego wzrosa z poziomu 47 mld z do ponad 134 mld z. (tabela 2). W 2010 roku podobny,
okoo 30,0% udzia w napywach do przemysu spoywczego stanowiy surowce
rolne i produkty poszczególnych gazi przemysu spoywczego. Jednak jest to
okoo 10 p.p. mniej ni na pocztku badanego okresu. Wprawdzie udzia jest
mniejszy, jednak wartoci bezwzgldne tych przepywów znacznie wzrosy, co
wskazuje na due wykorzystywanie surowców rolnych do produkcji gotowych
produktów ywnociowych. Zmniejszenie udziau obrotów wewntrznych
w napywach do przemysu spoywczego i zaopatrzenie w surowce rolne nastpio wskutek wzrostu udziau sfery pierwszej w zaopatrzeniu materiaowym sfery trzeciej. Produkty pochodzce ze sfery pierwszej s bardzo istotne w zaopatrzeniu materiaowym przemysu spoywczego z punktu widzenia potrzeby
unowoczeniania i modernizowania zakadów tej brany. W okresie pitnastu lat
udzia ten wzrós o okoo 20 p.p. i w 2010 roku uksztatowa si na poziomie
okoo 42% (55,8 mld z). W strukturze tych napywów dominujce znaczenie
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zajmuj usugi. W 2010 roku do trzeciej sfery wpyno usug o cznej wartoci
ponad 37 mld z i warto ta od poowy lat 90. sukcesywnie wzrastaa. Spowodowane jest to przede wszystkim do szybkim rozwojem gospodarki narodowej
w tym okresie i wzrastajcym znaczeniem sfery usug w produkcie krajowym
brutto. Naley wskaza tutaj na due znaczenie usug zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej (usugi prawnicze, rachunkowoci, ksigowoci
itp.) oraz usugami porednictwa finansowego, zwizanymi z nieruchomociami,
wynajmem maszyn i urzdze, a take usug informatycznych. Istotne znaczenie
zajmuj take usugi transportu i cznoci. Due znaczenie wród gazi zaopatrujcych przemys spoywczy w rodki produkcji i usugi zajmuj pozostae
przemysy (okoo 4-6% w analizowanych latach), a wród nich przemysy produkujce wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, papier i wyroby z papieru oraz
druki i noniki informacji. Stosunkowo wany i utrzymujcy si na jednakowym
poziomie jest udzia przemysu paliwowo-energetycznego (3,9% w 2010 roku).
W zaopatrzeniu trzeciej sfery wzroso znaczenie przemysu metalurgicznego.
W 2010 roku udzia tego dziau gospodarki narodowej w przepywach do przemysu spoywczego uksztatowa si na poziomie 1,5% (ponad 2 mld z) i od
poowy lat 90. sukcesywnie wzrasta, tak e w kocu lat 90. wynosi 0,6%) 0,6%
– okoo 286 mln z). Wskazuje to na korzystanie przez przedsibiorstwa przemysu spoywczego w coraz wikszym zakresie z wyrobów metalowych gotowych (oprócz maszyn i urzdze), co zwizane byo z rozbudowywaniem i modernizacj przedsibiorstw przemysu rolno-spoywczego w zwizku z dostosowywaniem si do standardów UE. Analizujc napywy do przemysu spoywczego z pierwszej sfery agrobiznesu, naley zwróci uwag jeszcze na ryby
i pozostae produkty rybactwa. W 2010 roku wykorzystano tych produktów
o wartoci ponad 1,7 mld z, co w porównaniu z wczeniejszymi latami wskazuje na bardzo due zainteresowanie tego rodzajem surowca.
Podsumowujc, mona stwierdzi, e przemys spoywczy w gównej
mierze wykorzystuje do produkcji gotowych produktów ywnociowych surowce naturalne, pochodzce z rolnictwa. Istotne znaczenie maj równie produkty przemysu paliwowo-energetycznego, co zwizane jest przede wszystkim z unowoczenieniem i powikszeniem parku maszynowego zgromadzonego w przemyle spoywczym. Z jednej strony wiadczy to o powikszaniu
rozmiarów polskiego przetwórstwa przemysowego, z drugiej jednak strony
moe mie negatywne konsekwencje zwizane ze zwikszonym zanieczyszczeniem rodowiska.
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Tabela 2. Przepywy materiaowe do przemysu spoywczego w Polsce
w latach 1995-2010 (ceny bie ce; mln z)
Wyszczególnienie
Z I sfery
Przemys
paliwowo-energetyczny
Przemys
metalurgiczny
Przemys
elektromaszynowy
Przemys rodków
transportu
Przemys
chemiczny
Przemys mat.
budowlanych
Pozostae
przemysy
Usugi
Budownictwo
Lenictwo
Pozostae gazie
Z II sfery
Z III sfery
Razem

1995
2000
2005
2010
mln z
proc.
mln z
proc.
mln z
proc.
mln z proc.
10 467
22,3 31 286
40,1 45 732
42,8 55 722 41,6

1 535

3,3

1 889

2,4

4 026

3,8

5 170

3,9

286

0,6

686

0,9

1 326

1,2

2 011

1,5

93

0,2

100

0,1

169

0,2

107

0,1

546

1,2

646

0,8

1 269

1,2

660

0,5

789

1,7

878

1,1

1 729

1,6

1 662

1,2

296

0,6

505

0,6

935

0,9

1 086

0,8

2 977
3 274

6,3
7,0

3 160
22 592

4,0
28,9

5 050
30 121

4,7
28,2

5 307
37 385

4,0
27,9

136
311

0,3
0,7

225
68

0,3
0,1

512
85

0,5
0,1

484
73

0,4
0,1

225
17 825
18 728
47 020

0,5
37,9
39,8
100,0

537
24 802
21 959
78 047

0,7
508
31,8 32 482
28,1 28 706
100,0 106 920

0,5
1777
1,3
30,4 39058 29,2
26,8 39139 29,2
100,0 133919 100,0

ródo: obliczenia wasne na podstawie Bilansów przepywów midzygaziowych dla Polski
za 1995, 2000, 2005 i 2010 rok, GUS, Warszawa 1999, 2004, 2009 i 2014 rok.

3. Struktura sektora rolno-ywnociowego w Polsce w zakresie
potencjau wytwórczego oraz wyników produkcyjnych i dochodowych8
W ujciu teoretycznym zmiany strukturalne w gospodarce w procesach
rozwoju nazwano teoriami strukturalistycznymi oraz teoriami zmian strukturalnych. Teorie strukturalnego rozwoju wskazuj, e zmiany struktury gospodarki,
obok wzrostu gospodarczego, s niezbdnym warunkiem rozwoju gospodarczego zarówno w kontekcie caej gospodarki, jak i jej poszczególnych sektorów.
Teorie strukturalistyczne opieraj si z kolei na analizie struktur gospodarczych
(i spoecznych) oraz zachodzcych w nich zmian. W strukturach tych istotne
znaczenie ma udzia i rola poszczególnych sektorów gospodarki (rolnictwa,
przemysu, usug) w gospodarce krajowej, a take powizania poszczególnych

8

Wykorzystano fragmenty publikacji [Mrowczyska-Kamiska 2014; Czubak et al. 2014].
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elementów danego subsystemu gospodarki narodowej [Czerny 2005; Jakubczyk
2010]. Zgodnie z teoriami rozwoju gospodarczego w wyniku wzrostu produktu
krajowego brutto zmniejsza si rola sektora rolniczego, na korzy sektora
przemysowego i usugowego w tworzeniu dochodu narodowego [Jakubczyk
2010]. Zmiana ta polega na stopniowym zastpowaniu sektorów tradycyjnych
(przede wszystkim rolnictwa) sektorami nowoczesnego przemysu i usug, które
staj si gównym impulsem rozwojowym. Wraz ze wzrostem produktu spoecznego per capita w strukturze dochodu narodowego maleje udzia rolnictwa,
a ronie udzia przemysu i usug. Jest to pewna prawidowo rozwojowa agrobiznesu. Jednak naley zastanowi si, jaka jest granica przemian strukturalnych
w agrobiznesie i caej gospodarce narodowej. Czy Polska rzeczywicie powinna
powiela drog rozwoju wyznaczon przez kraje wysoko rozwinite, czy powinna wypracowa swoj, niezalen od tendencji wiatowych, drog przemian
strukturalnych w gospodarce, opart na koncepcji zrównowaonego rozwoju,
w której udzia rolnictwa w strukturze agrobiznesu pozostaje na wysokim poziomie i poszukuje si alternatywnych dróg rozwoju sektora? Z tego wzgldu wanym elementem bada jest analiza zmian udziau rolnictwa w strukturze gospodarki ywnociowej oraz w caej gospodarce narodowej w zakresie potencjau
wytwórczego oraz wyników produkcyjnych i dochodowych.
3.1. Potencja wytwórczy sektora rolno-ywnociowego:
zasoby pracy, rodki trwae brutto i nakady inwestycyjne
W tabeli 3 przedstawiona zostaa struktura wewntrzna agrobiznesu
i udzia w gospodarce narodowej w zakresie zasobów pracy. W analizowanych
latach zatrudnienie w agrobiznesie wykazywao pewn stabilizacj, zarówno
jeeli chodzi o bezwzgldn liczb zatrudnionych, jak i o relacje w strukturze
zatrudnienia. Od 1995 roku zarówno struktura wewntrzna pracujcych w agrobiznesie, jak i udzia w caej gospodarce narodowej ulegy zmianie9. Zatrudnienie jest jednym z podstawowych wska ników okrelajcych rozmiar pracy, któr
spoeczestwo przeznacza na wytwarzanie ywnoci. W Polsce jest to liczba
bardzo poka na. Jeeli uwzgldnimy wszystkich pracowników zatrudnionych
w rolnictwie i przemyle spoywczym oraz odpowiednie czci zatrudnienia
gaziach zaopatrujcych rolnictwo i przemys spoywczy, to stwierdzimy, e
cznie w gospodarce ywnociowej w 2012 roku zatrudnionych byo okoo
3 mln osób (20% ogólnego zatrudnienia w gospodarce narodowej). W dalszym
cigu o wielkoci zatrudnienia w sektorze rolno-ywnociowym w Polsce decy
9

Jednak sytuacja taka zostaa spowodowana zmian metodyki liczenia pracujcych w rolnictwie podczas Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego, który
odby si 2002 roku.
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duje bardzo wysokie zatrudnienie w rolnictwie. Zgodnie z teori strukturalnego
rozwoju gospodarczego, aby doprowadzi do wyszego poziomu rozwoju, naley stymulowa przesuwanie nadwyek siy roboczej z rolnictwa do innych pozarolniczych prac. Naley jednak pamita, e z punktu widzenia koncepcji zrównowaonego rozwoju taka struktura nie jest konieczna i najwaniejsza.
Tabela 3. Wielko i struktura wewntrzna pracuj cych
w gospodarce ywnociowej w Polsce w latach 1995, 2000, 2005 i 2012
Wyszczególnienie
Przemys wytwarzajcy
rodki do produkcji i usugi
dla rolnictwa i przemysu
spoywczego
Rolnictwob)
Przemys spoywczy c)
Razem agrobiznes
Udzia agrobiznesu
w gospodarce narodowej
a)

1995
tys.
proc.
osób

336

2000
tys.
proc.
osób

2005
tys.
proc.
osób

6,7

407

8,4

444

4 125 82,5
537 10,7
4 990 100,0

3 932
502
4 841

81,2
10,4
100

2 082
458
2 984

×

32,2

×

×

32,3

14,9

2012a)
tys.
proc.
osób

434

13,5

69,8 2 326
15,3 443
100 3 203

72,6
13,8
100

21,0

20,1

×

b)

dane dotyczce I sfery s z 2010 roku; dane dotyczce liczby pracujcych w rolnictwie s
nieporównywalne ze wzgldu na istotn zmian metodyki (PSR 2002); c) przecitne w roku
ródo: opracowanie wasne na podstawie Bilansu przepywów midzygaziowych za
w 1995, 2000, 2005 i 2010 roku; Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
1999, 2004, 2009 i 2014; www.epp.eurostat.ec.europa.eu, data dostpu: 15.03.2014 rok;
Rocznik Statystyczny RP 2004 i 2013 GUS, Warszawa 2004, 2013; Rocznik Statystyczny
Przemysu 2004 i 2013, GUS, Warszawa 2004 i 2013.

Kolejnym wska nikiem charakteryzujcym sytuacj w agrobiznesie jest
warto brutto rodków trwaych. Zasoby kapitaowe maj szczególne znaczenie
w powizaniach poszczególnych agregatów agrobiznesu z gospodark narodow. W analizowanych latach najwiksz warto rodków trwaych w polskim
agrobiznesie miao rolnictwo – okoo 130 mld z w 2012 roku, co stanowio
47,5% caego potencjau wytwórczego skupionego w rodkach trwaych gospodarki ywnociowej (tab. 4). W porównaniu do roku 1995 udzia tego dziau
w wewntrznej strukturze gospodarki ywnociowej zmniejszy si o okoo
20 p.p., ale warto rodków wzrosa o ponad 20 mld z. Przyspieszenie wzrostu
wartoci rodków trwaych w polskim rolnictwie nastpio po 2004 roku, gdy
polskie rolnictwo zostao objte funduszami unijnymi. Pomimo wzrostu wartoci tych rodków charakteryzuj si one jednak wysokim stopniem zuycia, który w 2012 roku wyniós a 76,9% [Rocznik Statystyczny RP 2013]. Tak due
zuycie rodków trwaych w tej sferze agrobiznesu oznacza, e przecitnie gospodarstwa rolne w Polsce s mao nowoczesne i wyposaone w przestarzay
majtek. Wikszo rodków trwaych wykorzystywanych w rolnictwie stano88

wi budynki i budowle10, które wprawdzie stanowi podstaw do produkcji, lecz
nie uczestnicz w niej bezporednio. O poziomie technicznym rolnictwa decyduj w gównej mierze przestarzae maszyny i urzdzenia rolnicze. W tej sytuacji
o technice wytwarzania w produkcji ywnoci, poziomie i tempie technicznego
uzbrojenia pracy oraz modernizacji decyduje jeszcze rolnictwo z nienowoczesnymi technikami wytwarzania. Ten stan rzeczy charakteryzuje porednio istniejce w rolnictwie technologie, a take wskazuje na konieczno poszerzenia strumienia rodków trwaych, nie tylko dla zwikszenia produkcyjnych zasobów
w rolnictwie, ale take zasadniczej ich renowacji i podniesienia sprawnoci technicznej poszczególnych procesów produkcyjnych.
W analizowanych latach zwikszy si udzia przemysu spoywczego
w ogólnej wartoci rodków trwaych wykorzystywanych do produkcji ywnoci
w Polsce – z 13,6% w 1995 roku (21,9 mld z) do 34,2% (94,0 mld z). Majtek
trway zgromadzony w polskim przemyle spoywczym jest relatywnie nowoczesny. Stopie jego zuycia wynosi w 2012 roku okoo 49%. Udzia przemysów wytwarzajcych rodki produkcji i usugi dla rolnictwa i przemysu spoywczego zmniejszy si o 6 p.p. w 2012 roku w stosunku do 1995 roku
i uksztatowa si na poziomie 18,3% (50,1 mld z).
Tabela 4. Wielko i struktura wewntrzna rodków trwaych brutto
w gospodarce ywnociowej w Polsce w latach 1995, 2000, 2005 i 2012
Wyszczególnienie

1995
mld z proc.

Przemys wytwarzajcy
rodki do produkcji
i usugi dla rolnictwa
i przemysu spoywczego
Rolnictwob)
Przemys spoywczy
Razem agrobiznes
Udzia agrobiznesu
w gospodarce narodowej
a)

28,6 17,7
110,8 68,7
21,9 13,6
161,3 100,0
×

2000
mld z proc.

2005
mld z proc.

44,1 22,7
109,1 56,2
40,8 21,1
194,0 100,0

18,1

×

13,4

48,0
112,7
60,4
221,1
×

2012a)
mld z proc.

21,7 50,1 18,3
51,0 130,3 47,5
27,3 94,0 34,2
100,0 274,4 100,0
12,0

×

9,0

b)

dane dotyczce I sfery s z 2010 roku; rolnictwo i owiectwo
ródo: Jak w tabeli 3.

Majtek produkcyjny agrobiznesu stanowi w 1995 roku 18,1%, a w 2012
roku – 9,0% ogólnych zasobów produkcyjnych rodków trwaych w caej gospodarce narodowej (tab. 4). Wyniki te wskazuj na malejce znaczenie kompleksu gospodarki ywnociowej w majtku produkcyjnym gospodarki narodo
10

W 2012 roku budynki i budowle stanowiy okoo 66,0% w wewntrznej strukturze wybranych grup rodków trwaych w rolnictwie, pozostae 34% stanowiy maszyny, urzdzenia
techniczne i narzdzia oraz rodki transportowe. 
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wej, jednak w stosunku do sytuacji makroekonomicznej w polskiej gospodarce
w tym okresie s to zmiany do powolne.
Istotnym czynnikiem, który przyczynia si do zmian w sytuacji majtku
trwaego w polskim agrobiznesie, s nakady inwestycyjne. W 2012 roku w stosunku do roku 1995 wzrós zarówno udzia rolnictwa w caoci nakadów inwestycyjnych agrobiznesu, jak i sama warto inwestycji w sektorze rolnym11.
W pierwszym etapie rozwoju agrobiznesu naley uzna to za korzystne zjawisko.
W 2012 roku warto inwestycji w agrobiznesie wyniosa okoo 17 mld z, z tego
w samym rolnictwie poniesiono ponad 25% (4,5 mld z) wszystkich nakadów
w agrobiznesie (tab. 5). W okresie przed integracj Polski z Uni Europejsk
w polskim rolnictwie nakady inwestycyjne byy dwukrotnie nisze. W 1995 roku
wynosiy 1,4 mld z i stanowiy okoo 23% wszystkich nakadów poniesionych
w polskim agrobiznesie. Wielko nakadów inwestycyjnych w polskim rolnictwie
jest szans na zahamowanie dalszej dekapitalizacji majtku trwaego w najbliszych latach. Szczególnie w grupie gospodarstw towarowych, które przesdzaj
o sytuacji produkcyjnej i konkurencyjnoci gospodarki ywnociowej, istnieje konieczno unowoczeniania majtku trwaego. W tym procesie skuteczne byy
i niezbdne nadal pozostaj dziaania WPR wspierajce inwestycje w gospodarstwach rolnych. Istotne znaczenie w caej polskiej gospodarce ywnociowej posiadaj równie nakady ponoszone w przemyle spoywczym. W 2012 roku stanowiy okoo 46% wszystkich nakadów w tym subsystemie gospodarki narodowej
i wyniosy ponad 8 mld z. Wyniki te wskazuj na proces unowoczeniania polskiej
gospodarki ywnociowej. Udzia sfery zaopatrzeniowej w 2012 roku wyniós 29%
(5,1 mld z) wszystkich nakadów poniesionych w polskim agrobiznesie.
Tabela 5. Wielko i struktura wewntrzna nakadów inwestycyjnych
w gospodarce ywnociowej w Polsce w latach 1995, 2000, 2005 i 2012
Wyszczególnienie
Przemys wytwarzajcy rodki
do produkcji i usugi dla rolnictwa
i przemysu spoywczego
Rolnictwob)
Przemys spoywczy
Razem agrobiznes
Udzia agrobiznesu
w gospodarce narodowej
a)

1995
2000
2005
2012a)
mld z proc. mld z proc. mld z proc. mld z proc.

1,9 31,1
1,4 23,0
2,8 45,9
6,1 100,0
×

13,0

3,4 33 ,0
2,1 20,4
4,8 46,6
10,3 100,0
×

7,7

4,0 31,7
2,4 19,0
6,2 49,2
12,6 100,0
×

9,0

5,1 28,8
4,5 25,4
8,1 45,8
17,7 100,0
×

7,0

b)

dane dotyczce I sfery s z 2010 roku; rolnictwo i owiectwo
ródo: jak w tabeli 3.


11

Efekt inwestycji „netto” po akcesji Polski do UE do 2011 r. mona szacowa na 11-12 mld z
[Czubak 2013], co naley rozumie, e bez wsparcia rodkami WPR inwestycje zrealizowane
w rolnictwie byyby mniejsze o t kwot.
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Udzia nakadów inwestycyjnych poniesionych w agrobiznesie w stosunku do
nakadów inwestycyjnych w caej gospodarce narodowej w badanych latach praktycznie nie uleg zmianie. W 2000 roku wyniós 7,7%, natomiast w 2012 roku 7%.
Polski sektor rolno-ywnociowy zosta przedstawiony w wietle wska ników charakteryzujcych potencja wytwórczy zgromadzony w rodkach trwaych, nakadach inwestycyjnych i zasobach pracy. Wyniki analizy wskazuj, e
kompleks gospodarki ywnociowej jest niezwykle wanym czonem gospodarki narodowej. adna inna ga czy dziedzina produkcji materialnej nie przedstawia sob potencjau równego gospodarce ywnociowej. W badanym okresie
nastpi spadek udziau agrobiznesu w gospodarce narodowej, co potwierdza
zachodzce w gospodarce polskiej zmiany zgodne z teori zmian strukturalnych
w gospodarce. Ronie udzia sfery pierwszej, co wskazuje na powielanie drogi
rozwojowej krajów wysokorozwinitych, z punktu widzenia zrównowaonego
rozwoju, co moe by kontestowane.
3.2. Wyniki produkcyjne i dochodowe sektora rolno-ywnociowego
W tabeli 6 przedstawiono zmiany struktury wewntrznej produkcji globalnej wytworzonej w polskim agrobiznesie. W analizowanych latach zmniejszyo
si znaczenie rolnictwa (z okoo 38% w 1995 roku do 28,0 % w 2012 roku), jednak w dalszym cigu sfera druga posiada duy wpyw na wielko produkcji globalnej agrobiznesu. Najwiksze znaczenie w strukturze wewntrznej produkcji
globalnej polskiego agrobiznesu miaa sfera trzecia (przemys spoywczy) (ponad
56% w 2012 roku). W 2012 roku produkcja globalna w przemyle spoywczym
wyniosa 209 mld z i byo to ponad 150 mld z wicej ni w 1995 roku. Wyniki
te wskazuj na ksztatowanie si nowoczesnej struktury wewntrznej agrobiznesu
w Polsce. Potwierdza to take znaczenie sfery pierwszej w tworzeniu produkcji
globalnej agrobiznesu. Wprawdzie udzia ten w ostatnim roku zmniejszy si
z okoo 20% w 1995 roku do 16% w 2012 roku), ale w wartociach bezwzgldnych warto produkcji globalnej cay czas ronie12.
Udzia agrobiznesu w gospodarce narodowej w zakresie produkcji globalnej zmniejszy si z 17,8% w 1995 roku do poziomu 12,9% w 2012 roku. Od
pocztku lat 90. udzia ten zmniejszy si do znacznie. Zahamowanie spadku
udziau agrobiznesu w produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ostatnich latach mona tumaczy niszym tempem wzrostu produktu krajowego brutto w ostatnim okresie, a do istotnym wzrostem produkcji globalnej
w sektorze rolno-ywnociowym. Z bada wynika, e rolnictwo i cay sektor

12

W 2012 roku produkcja rolnicza w stosunku do 2005 roku wzrosa w cenach staych
o 8,9%, z kolei w przemyle spoywczym o okoo 31%) [Rocznik Statystyczny Rolnictwa
2013, Rocznik Statystyczny Przemysu 2013].
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ywnociowy najmniej dotkliwie odczuwa skutki kryzysów gospodarczych
[Czyewski i Grzelak 2011]. Z tego wzgldu udzia agrobiznesu w tworzonej
produkcji globalnej pozosta na takim samym poziomie.
Tabela 6. Wielko i struktura produkcji globalnej w gospodarce ywnociowej
w Polsce w latach 1995, 2000, 2005 i 2012 (mln z)
Wyszczególnienie

Przemys wytwarzajcy rodki
do produkcji i usugi dla rolnictwa
i przemysu spoywczego
22,1 19,3 37,3
Rolnictwo b)
43,3 37,8
56
Przemys spoywczy
49,2 42,9 96,1
Razem agrobiznes
114,6 100,0 189,4
Udzia agrobiznesu
w gospodarce narodowej
× 17,8
×
a)

2012 a)
mld z proc.

1995
2000
2005
mld z proc. mld z proc. mld z proc.

dane dotyczce I sfery s z 2010 roku;
ródo: jak w tabeli 3.

b)

19,7 57,0
29,6 63,3
50,7 128,4
100 248,7
13

22,9
25,5
51,6
100

× 13,6

59,5
103,1
208,9
371,5

16,0
27,8
56,2
100

× 12,9

rolnictwo i owiectwo

Tabela 7. Wielko i struktura wewntrzna wartoci dodanej brutto
w gospodarce ywnociowej w Polsce w latach 1995, 2000, 2005 i 2012
Wyszczególnienie
Przemys wytwarzajcy rodki
do produkcji i usugi dla rolnictwa
i przemysu spoywczego
Rolnictwo b)
Przemys spoywczy
Razem agrobiznes
Udzia agrobiznesu
w gospodarce narodowej
a)

1995
2000
2005
2012 a)
mld z proc. mld z proc. mld z proc. mld z proc.

7,3 21,3
15,7 45,9
11,2 32,7
34,2 100,0

dane dotyczce I sfery s z 2010 roku;
ródo: jak w tabeli 3.

×
b)

11,5

16,8
17,7
21,8
56,3

29,8
31,4
38,7
100

15,6
22,3
28,3
66,2

23,6
33,7
42,7
100

×

8,5

×

6,0

16,2
40,7
40,7
97,6

16,6
41,7
41,7
100

× 6,0

rolnictwo i owiectwo

W tabeli 7 przedstawiony zosta poziom wytworzonej wartoci dodanej brutto
w agrobiznesie w Polsce oraz udzia sektora w tworzeniu dochodu narodowego.
W okresie objtym analiz obserwowano podobn tendencj, jak w odniesieniu do
potencjau wytwórczego i produktu globalnego. W 1995 roku agrobiznes osign
11,5-procentowy udzia w wartoci dodanej gospodarki narodowej, natomiast
w kolejnych latach zmniejszy si do poziomu 6,0%. Ten stan rzeczy wiadczy
o malejcym znaczeniu dochodotwórczym agrobiznesu w gospodarce narodowej13.

13

Jednak warto dodana brutto w cenach staych, zarówno w rolnictwie, jak i przemyle spoywczym ronie. W 2012 roku w stosunku do 2005 roku wzrosa odpowiednio o 12,6% i okoo 30% [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Rocznik Statystyczny Przemysu 2013].
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Spadajcy udzia agrobiznesu w tworzeniu dochodu narodowego jest konsekwencj
przeobrae strukturalnych i szybszego tempa wzrostu dziaów pozarolniczych
w gospodarce narodowej. Dane te potwierdzaj malejc tendencj wkadu kompleksu ywnociowego w gospodark narodow, który po akcesji ustabilizowa si
na poziomie 6%.
Natomiast w zakresie struktury wewntrznej kompleksu ywnociowego
w badanych latach zwikszy si udzia rolnictwa w tworzeniu wartoci dodanej
o okoo 10 p.p. i wyniós w 2012 roku 42,0% (40,7 mld z); taki sam udzia uzyska przemys spoywczy, za zmniejszy si udzia sfery pierwszej (z okoo
21,3% w 1995 roku do 16,6% w 2012 roku).
Przeprowadzona analiza wskazuje, e w Polsce w badanych latach nastpia niewielka zmiana struktury wewntrznej agrobiznesu i jego udziau w polskiej gospodarce narodowej w zakresie analizowanych cech. Struktura zatrudnienia w agrobiznesie i jego udzia w gospodarce narodowej w dalszym cigu
pozostaje na etapie gospodarki przedindustrialnej, w którym dominuje sektor
rolny. Praktycznie w caym badanym okresie 1/5 zasobów pracy zgromadzonych
w gospodarce narodowej jest zaangaowana przy produkcji ywnoci. Zgodnie
z teori rozwoju gospodarczego, aby doprowadzi do wyszego poziomu rozwoju, powinno stymulowa si przesuwanie nadwyek siy roboczej do innych pozarolniczych prac. Jednak z punktu widzenia koncepcji zrównowaonego rozwoju zasoby pracy zgromadzone w rolnictwie mog suy do innych, nie tylko
produkcyjnych celów.
4. Wypywy z rolnictwa i przemysu spoywczego
4.1. Wypywy materiaowe na podstawie bilansów
przepywów midzygaziowych
Na podstawie bilansów przepywów midzygaziowych mona okreli
wielko wypywów materiaowych z rolnictwa i przemysu spoywczego do
pozostaych gazi gospodarki narodowej. W tabeli 8 przedstawiono wielko
wypywów materiaowych z sektora rolno-ywnociowego do pozostaych gazi gospodarki narodowej w Polsce.
W analizowanym okresie wypywy z rolnictwa i przemysu spoywczego
do gospodarki narodowej wzrastay w cenach biecych. W 2010 z rolnictwa wypyny rodki o wartoci prawie 62 mld z, natomiast z przemysu spoywczego
69 mld z. Analizujc szczegóowe zaopatrzenie poszczególnych dziaów gospodarki narodowej przez sektor rolno-ywnociowy naley zauway, e surowce
z tego sektora wykorzystywane s gównie do produkcji ywnoci, czyli w samym
rolnictwie i przemyle spoywczym. W badanym okresie ponad 90% surowców
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Tabela 8. Przepywy materiaowe z sektora rolno-ywnociowego
do gospodarki narodowej w Polsce na podstawie bilansów przepywów
midzygaziowych w latach 2000-2010 (mln z)
Wypywy z rolnictwa
Wyszczególnienie
2000
Napywy do:
rolnictwa
przemysu spoywczego
przemysu paliwowo-energetycznego
przemysu tkanin, odziey
i wyrobów skórzanych
przemysu chemicznego
przemysu wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych
przemysu drewna i wyrobów
z drewna oraz z korka (oprócz mebli),
wyroby ze somy i materiaów
uywanych do wyplatania
przemysu produktów i preparatów
farmaceutycznych
przemysu meblarskiego i innych
wyrobów
pozostaych przemysów
budownictwa
Usugi w tym:
handel detaliczny i hurtowy
hotele i restauracje
usugi edukacyjne
usugi zdrowia i pomoc spoeczna
inne usugi biznesowe
pozostae usugi
Razem wypywy z sektora

2005

2010

Wypywy z przemysu
spoywczego
2000

2005

2010

15 241 16 257 18 973 4 844 7 045
24 787 32 425 39 058 21 534 28 486
4
9
142
47
46

10 590
39 139
61

386
28

235
159

93
181

339
168

317
328

174
172

144

331

968

5

19

30

62

108

26

11

6

6

-

-

70

-

-

14

3
5
8
180
257
82
82
92
170
171
25
28
43
92
107
1 842 1 531 2 200 10 712 12 783
1 355 1 020 1 145 5 031 6 394
140
139
205 3 744 4 214
6
10
13
158
381
70
26
93
116
399
49
53
842
416
221
283
743
820
980
42 603 51 169 61 855 38 103 49 567

371
305
185
17 975
7 991
7 144
504
749
8
1 580
69 141

ródo: obliczenia wasne na podstawie Bilansów przepywów midzygaziowych dla Polski
za lata 1995, 2000, 2005 i 2010, GUS, 1999, 2004, 2009 i 2014.

rolniczych trafiao albo do przemysu spoywczego, albo stanowio obrót wewntrzny w rolnictwie. Podobnie w przemyle spoywczym ponad 70% surowców z tego dziau gospodarki narodowej byo wykorzystywanych do produkcji
albo surowców rolnych, albo gotowych produktów ywnociowych. Z kolei
w pozostaych dziaach gospodarki narodowej zaopatrzenie w surowce rolnicze
jest niewielkie. W badanych latach najwicej surowców rolniczych trafio do
przemysu chemicznego (181 mln z w 2010 roku), przemysu wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych (968 mln z) oraz do usug (2,2 mld z). W ramach usug
surowce rolnicze trafiy przede wszystkim do handlu hurtowego i detalicznego
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(1,1 mld z). Z punktu widzenia badania zrównowaenia w sektorze rolno-ywnociowym warto przeanalizowa wypyw z rolnictwa do przemysu paliwowo-energetycznego. W latach 2000-2005 niewielka ilo surowców rolnych
zostaa przekazana do produkcji paliw i energii (4-9 mln z). W 2010 roku
wprawdzie warto surowców przekazanych do przemysu paliwowoenergetycznego wzrosa (142 mln z), jednak w dalszym cigu nie wskazuje to
na istotne znaczenie rolnictwa w produkcji energii w kraju.
Analizujc wielko wypywów z przemysu spoywczego do gospodarki
narodowej, podobnie jak w rolnictwie, wikszo surowców trafia do dalszego
przetworzenia w dziaach bezporednio uczestniczcych w produkcji ywnoci.
Dua cze surowców trafia do sfery usug, gównie do handlu hurtowego i detalicznego oraz hoteli i restauracji (w 2010 roku za ponad 15,0 mld z okoo 22,0%
wszystkich wypywów z przemysu spoywczego do pozostaych dziaów gospodarki narodowej).
4.2. Wypywy materiaowe na podstawie rachunków rodowiska
– emisja gazów cieplarnianych oraz zanieczyszcze powietrza
Pierwszym, istotnym elementem rachunków rodowiskowych jest badanie
emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszcze powietrza przez rolnictwo
i przemys spoywczy. Emisje te zaliczane s do wska ników wyników, które
opisuj przepywy materiaowe wychodzce z systemu gospodarczego, zwizane
z procesami produkcji i konsumpcji. Obejmuj one materiay opuszczajce gospodark albo w postaci odpadów i emisji, albo w postaci eksportu.
W tabeli 9 przedstawiono poziom emisji amoniaku, metanu dwutlenku
wgla i podtlenku azotu z rolnictwa oraz dwutlenku wgla i niemetanowych lotnych zwizków organicznych z przemysu spoywczego w Polsce w latach
2008-2011. Dodatkowo przedstawiono emisj na 1 mieszkaca, na 1 euro produkcji globalnej oraz na 1 ha UR (tylko w rolnictwie) (tabela 10).
Wród rónych dziaa w obszarze rolnictwo–rodowisko konieczno
ochrony powietrza na terenach uytkowanych rolniczo jest bardzo istotna. Substancjami zanieczyszczajcymi powietrze, które w znacznych ilociach powstaj
w toku szeroko rozumianej produkcji rolniczej, s midzy innymi gazowe, nieorganiczne zwizki azotu: amoniak oraz podtlenek azotu. Amoniak i podtlenek
azotu przyczyniaj si do zakwaszenia i eutrofizacji ekosystemów naturalnych,
a podtlenek azotu ma istotne znaczenie w nasileniu efektu cieplarnianego i przyczynia si do zanikania sfery ozonowej [Marcinkowski 2010]. W badanym okresie
w Polsce emisja amoniaku z rolnictwa zmniejszya si i w 2011 roku wyniosa
265,0 tys. ton. Emisja amoniaku z rolnictwa do rodowiska wynika przede wszystkim ze znaczenia produkcji zwierzcej w ogólnej produkcji rolniczej.
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W gospodarstwach rolnych z duym udziaem produkcji zwierzcej gównym
(chocia nie jedynym) ródem rozpraszania azotu w formie amoniaku s odchody
zwierzt gospodarskich, gromadzone, przechowywane i stosowane przede wszystkich w postaci gnojowicy [Marcinkowski 2010 za Makowiak 1999]. Emisja amoniaku wystpuje take po zastosowaniu naturalnych i mineralnych nawozów azotowych [Marcinkowski 2010]. Z punktu widzenia dbaoci o rodowisko istotne
jest zmniejszenie emisji amoniaku z rolnictwa. Jedn z metod zmniejszenia emisji
amoniaku z rolnictwa jest np. upowszechnienie i masowe stosowanie doglebowych
technik aplikacji pynnych nawozów naturalnych, co w konsekwencji powinno
sprzyja zrównowaonemu rozwojowi w sektorze rolno-ywnociowym. Emisja
amoniaku na 1 mieszkaca wyniosa w 2011 roku 6,9 kg na 1 osob, na 1 ha UR
okoo 18,0 kg, natomiast patogenno produkcji wyniosa 0,012 t/1 euro produkcji.
Tabela 9. Emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszcze powietrza
do rodowiska z rolnictwa Polsce w latach 2008-2011 (tys. ton)
Wyszczególnienie
Amoniak
Metan
Dwutlenek wgla
Podtlenek azotu

2008
279,5
610,4
15 289
77,5

2009
268,0
600,1
14 297,7
75,1

2010
265,6
604,0
15 623,6
73,0

2011
265,0
597,7
15 000,7
74,5

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych z Eurostatu, data dostpu 20.06.2014 r.

Tabela 10. Emisja wybranych gazów cieplarnianych i zanieczyszcze
powietrza z rolnictwa na 1 mieszka ca, 1 ha UR i produkcj globaln
w Polsce w 2011 roku
Wyszczególnienie
kg/1 osob
kg/1 ha UR
tonach/euro

Amoniak

Metan

6,9
18,3
0,012

15,5
41,4
0,027

Dwutlenek wgla Podtlenek azotu
389,3
1,9
1 038,3
1,3
0,697
0,003

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych z tabeli 9 i danych z Eurostatu, data dostpu
20.06.2014 r.

Jeeli chodzi o podtlenek azotu, to jego emisja do rodowiska z polskiego
rolnictwa w badanym okresie zmniejszya si i w 2011 roku wyniosa 74,5 tys. ton,
co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje 1,9 kg, a na 1 euro produkcji 0,003 t. Atropogenicznym ródem podtlenku azotu jest amoniak niemal w caoci pochodzenia
rolniczego. Bardzo wane jest dalsze ograniczanie emisji podtlenku azotu, poniewa poprzez zwikszanie tego gazu w atmosferze nastpuje niszczenie sfery ozonowej i nasilenie si zmian klimatycznych [Marcinkowski 2010].
Najwikszy udzia w emisji z rolnictwa gazów cieplarnianych do rodowiska posiada dwutlenek wgla. W 2011 roku wyemitowano z polskiego rolnictwa
najwiksze wród wszystkich krajów Unii Europejskiej iloci dwutlenku,
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w 2011 roku ponad 15,0 mln ton. Analizujc z kolei poziom emisji dwutlenku
wgla na osob, to w Polsce wyniós 390,0 kg/osob/rok). Z kolei emisja tego
gazu na 1 ha UR wyniosa okoo 1,5 tony/ha. Polutogenno produkcji w przypadku dwutlenku wgla jest w Polsce bardzo wysoka i wynosi okoo 0,7 tony na
1 euro produkcji. Emisji dwutlenku wgla z rolnictwa do atmosfery sprzyjaj
wszystkie zabiegi zwikszajce dostp do niej tlenu oraz wzrost temperatury.
Takie zabiegi jak orka, mieszanie rónego rodzaju biomasy z powierzchniow
warstw gleby i usuwanie z niej nadmiaru wody sprzyjaj tym procesom i s
wanym ródem dwutlenku wgla emitowanego do atmosfery. Trwae uytki
zielone i grunty zalesione s mniej wydajnym ródem emisji tego gazu i s sposobem gospodarowania sprzyjajcym zatrzymaniu wgla w glebie. Jednak
wszystkie zabiegi agrotechniczne: nawoenie i wapnowanie zwikszaj emisj
dwutlenku wgla [Sapek 2009]. Metod zmniejszania emisji dwutlenku wgla
moe by zmiana gruntów ornych na ki i pastwiska oraz zalesianie. Zmniejszenie wgla w glebach wskutek emisji gazowych i wymywania spowodowao
dziaania w kierunku odnowy globowej materii organicznej gleby i zwikszania
wizania glebowego wgla organicznego, czyli sekwestracji14. Pojcie to wprowadzono gównie w odniesieniu do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery. Stosuje si je take do procesów glebowych ograniczajcych emisje i straty wgla [Sapek 2009 za Lal 2000].
W warunkach niedostatku tlenu, w glebie przebiega reakcja chemiczna redukcji zwizków wgla organicznego, której gazowym produktem jest metan (inaczej gaz botny). Jest on podstawowym i bardzo aktywnym gazem cieplarnianym, bardziej ni dwutlenek wgla. Metan przebywa w atmosferze tylko okoo 12
lat, natomiast dwutlenek wgla 50-200 lat15 [Sapek 2009 za Lal 2000]. ródem
emisji metanu s tereny zabagnione i zalewowe oraz mokrada. Ze róde rolniczych jest on emitowany z fermentacji jelitowej oraz z odchodów zwierzcych.
Jego ilo z procesów trawiennych uzaleniona jest od pogowia zwierzt przeuwajcych, jak i równie rodzaju i masy skarmianej paszy. Z kolei na wielko
emisji metanu z odchodów ma wpyw gównie sposób ich przechowywania, co
wie si z temperatur i dostpem tlenu, bowiem najwiksze iloci tego gazu
powstaj w warunkach beztlenowych [Mielcarek 2012; Myczko i in. 2002; Kolasa-Wicek 2011]. W badanym okresie nie zaobserwowano istotnych zmian w iloci emisji metanu z rolnictwa polskiego. W 2011 roku wielko ta wyniosa 598
tys. ton. W 2011 roku na 1 mieszkaca ilo tego gazu wyniosa 15,5 kg, na 1 ha
UR 41,4 kg, a na 1 euro produkcji 0,027 tony. Ze wzgldu na to, e metan posiada

14

Ze wzgldu na brak wystarczajcych danych nie byo moliwoci wyliczenia wielkoci
sekwestracji w rolnictwie polskim.
15
Z tego wzgldu emisja dwutlenku wgla ma istotne znaczenie dla rodowiska w skali wiatowej.
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znacznie wikszy potencja cieplarniany ni dwutlenek wgla, naley ogranicza
jego emisj. W zakresie ograniczania tej emisji rozpowszechni obowizek stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, który zawiera zasady rolniczego
gospodarowania w sposób przyjazny rodowisku, co przyczyni si do bardziej
zrównowaonego rozwoju w sektorze rolno-ywnociowym.
Przemys spoywczy emituje do rodowiska przede wszystkim dwutlenek
wgla oraz niemetanowe lotne zwizki organiczne. W latach 2008-2011 zmniejszya si emisja dwutlenku wgla z przemysu spoywczego w Polsce z poziomu
4,9 mln ton do 4,6 mln ton. W Polsce emituje si jedne z najwyszych iloci tego gazu w caej Unii Europejskiej (okoo 7,7% caoci emisji w caej UE). Emisja tego gazu na 1 mieszkaca wynosi okoo 120 kg/rok i 0,1 tony/1 euro produkcji. Analizujc z kolei emisje niemetanowych lotnych zwizków organicznych z przemysu spoywczego do atmosfery, mona zauway, e w badanych
latach wystpiy niewielkie zmiany w tym zakresie. W 2011 roku emisja tych
zwizków z polskiego przemysu spoywczego wyniosa 21,2 tys. ton, co daje
niewielkie iloci na 1 mieszkaca i 1 euro produkcji.
Tabela 11. Emisja dwutlenku wgla i niemetanowych lotnych zwi zków
organicznych do rodowiska z przemysu spoywczego w Polsce
w latach 2008-2011 (tys. ton)
Wyszczególnienie
Dwutlenek wgla
Niemetanowe lotne zwizki organiczne
(m.in. alkohole, aldehydy, alkany, ketony
i zwizki aromatyczne)

2008
4 986,5

2009
4 720,6

2010
4 699,4

2011
4 617,7

22,3

22,2

21,4

21,2

ródo: obliczenia wasne na danych z Eurostatu, data dostpu 20.06.2014 r.

Tabela 12. Emisja dwutlentku wgla i niemetanowych lotnych zwi zków
organicznych z przemysu spoywczego na mieszka ca i produkcj globaln
w Polsce w 2011 roku
Wyszczególnienie
Przemys
spoywczy

kg /1 osob
dwutlenek
niemetanowe
wgla
zwizki
119,847

0,550

tony/euro
dwutlenek
niemetanowe
wgla
zwizki
0,110

0,001

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych z tabel 6.5-6.8 i danych z Eurostatu, data
dostpu 20.06.2014 r.

Jedynym wyraonym wartociowo efektem opracowywania rachunków
rodowiska jest publikowanie podatków „ekologicznych” paconych w poszczególnych dziaach gospodarki narodowej. Istota podatków ekologicznych polega
na doprowadzeniu do ograniczenia emisji zanieczyszcze podczas prowadzonej
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dziaalnoci gospodarczej. Zastosowanie podatków ekologicznych w wikszoci
przypadków spowoduje podniesienie poziomu kosztów przedsibiorstwa. Jednak
naley mie nadziej, e uzalenienie wysokoci podatku od zanieczyszczenia
rodowiska spowoduje zmian dotychczasowych zachowa producentów
i zmotywuje ich do efektywnego wykorzystywania zasobów rodowiska16.
W ramach publikowanych podatków ekologicznych wyróniamy podatek od
energii, od zanieczyszcze, z tytuu uytkowania zasobów naturalnych oraz transportowy. Podatek w tym przypadku jest to podatek lub opata, w której podstaw
jest jednostka fizyczna, majca okrelony negatywny wpyw na rodowisko [Domaska 2013]. Jednak ze wzgldu na to, e w Polsce prace nad opracowywaniem
tego podatku dopiero si rozpoczy, nie ma jeszcze danych na temat podatków
„ekologicznych” paconych w sektorze rolno-ywnociowym i tym samym nie
ma moliwoci przeprowadzenia takiej analizy.
5. Gówne wska niki przepywów materiaowych
(material flow indicators)17
W celu monitorowania wdraania i monitorowania aspektów rodowiskowych w gospodarce potrzebne s wska niki, które umoliwi ocen postpów w zrównowaeniu. Jednym z moliwych wska ników s wska niki przepywów materiaowych, które mog suy do pomiaru wydajnoci wykorzystania zasobów naturalnych oraz presji na rodowisko wywieranej przez gospodark. Wikszo zmian w rodowisku naturalnym jest spowodowana dziaalnoci
czowieka. Analiza przepywów materiaowych (Material Flow Analisy – MFA)
umoliwia opisanie fizycznego wymiaru tej dziaalnoci – w jednostkach masy
(np. tony). Podstawowym pojciem lecym u podstaw podejcia MFA jest prosty model wzajemnych relacji pomidzy gospodark a rodowiskiem naturalnym, w którym gospodarka jest systemem spoeczno-ekonomicznym rodowiska
i zaley od staych przepywów materiaów i energii. Surowce, woda i powietrze
s pobierane ze rodowiska naturalnego jako nakady do gospodarki, przeksztacane w produkty i ostatecznie oddane do rodowiska jako efekt produkcji i konsumpcji w postaci emisji i odpadów. Proces ten nazywany jest „industrialnym”
lub „spoecznym metabolizmem” ze wzgldu na podobiestwo do naturalnych
procesów metabolicznych.
W najprostszym schemacie tego procesu wyrónia si cztery kategorie nakadów (input): surowce abiotyczne (noniki energii, mineray, metale), surowce

16
Podatki ekologiczne droga do stworzenia „zielonego pastwa” – efektywna reakcja czy
chwilowy trend, materia ze strony internetowej, http://www.advisor.uni.lodz.pl, data dostpu:
15.07.2014 r.
17
Opracowano na podstawie [ wierkula 2006].
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biotyczne (biomasa z rolnictwa, lenictwa, owiectwa i ryboówstwa), woda oraz
powietrze. W praktyce wod i powietrze wyklucza si z rachunku przepywów
materiaowych ze wzgldu na ogromn ich mas wykorzystywan w gospodarce,
znacznie przewyszajc mas pozostaych nakadów. Wynikiem (output) procesów zachodzcych w systemie spoeczno-ekonomicznym jest emisja zanieczyszcze do powietrza, odprowadzanie cieków do wód oraz odpady [ wierkula
2006]. Do celów rachunku przepywów materiaowych naley dostarczanie informacji o strukturze i zmianach fizycznego metabolizmu gospodarki oraz dostarczenie zbioru zagregowanych wska ników dotyczcych wykorzystania zasobów
w gospodarce. Ze wzgldu na brak wystarczajcej iloci danych w niniejszej pracy przedstawiono wstpne wyniki, dotyczce wska ników nakadów (biomasa
z rolnictwa i przemysu spoywczego) i konsumpcji. Przedstawione wczeniej
wielkoci dotyczce emisji do rodowiska zaliczane s do wska ników wyników.
Wska niki nakadów opisuj materiay wykorzystane w gospodarce i s
one cile zwizane z mas produkcji danego kraju. Do wska ników nakadów
zaliczamy bezporednie nakady materialne (Direct material input – DMI), które
obejmuj bezporedni strumie materiaów, który fizycznie wchodzi do gospodarczego systemu jako nakad w celu dalszego przetwarzania w gospodarce (materiay, które maj warto rynkow i s wykorzystane w procesie produkcji
i konsumpcji).
W rachunku przepywów materiaowych DMI równa si sumie masy (wagi) wykorzystanego krajowego pozyskania (used domestic extraction – DE) i importu (Im).
DMI dostarcza informacji o masie zasobów naturalnych wykorzystanych
przez krajow produkcj i konsumpcj.
DE dostarcza informacji o masie zasobów naturalnych pozyskanych na terytorium kraju.
DMI = DE + Im
W przypadku sektora rolno-ywnociowego – bdzie to biomasa, która
trafia do gospodarki w celu dalszego przetworzenia.
Z kolei wska niki konsumpcji opisuj materiay zuywane w systemie gospodarczym. Rónica pomidzy wska nikami konsumpcji a nakadów wskazuje
stopie integracji danej gospodarki z gospodark wiatow (zaley od rozmiarów gospodarki). Zaliczamy tutaj krajow konsumpcj materiaów (Domestic
material consumption – DMC), która jest sum wszystkich materiaów zuytych
bezporednio w procesach ekonomicznych na potrzeby krajowej gospodarki.
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DMC obejmuje wykorzystane krajowe pozyskanie i import (cakowita
waga importowanych dóbr) minus eksport (Ex) wyraone w jednostkach fizycznych (cakowita waga eksportowanych dóbr) [ wierkula 2006].
DMC = DE + Im-Ex = DMI – Ex
Do celów rachunku przepywów materiaowych, oprócz wspomnianych
wczeniej, naley równie dostarczenie wska ników produkcyjnoci (wydajnoci)
zasobów oraz wska ników materiaochonnoci gospodarki. W dalszej czci publikacji przedstawione zostan wska niki produkcyjnoci (wydajnoci) zasobów
oparte s na relacji PKB (produktu krajowego brutto) do wybranego agregatowego wska nika przepywów materiaowych, np.: PKB/DE, PKB/DMI, PKB/DMC.
Wzrost wartoci tych wska ników w czasie wskazuje na wzrost efektywnoci
uytkowania zasobów w zwizku z dziaalnoci gospodarcz. Z kolei wska niki
materiaochonnoci gospodarki oparte s na relacji wybranego agregatowego
wska nika przepywów materiaowych do PKB, np.: DE/PKB, DMI/PKB,
DMC/PKB. Okrelaj one zakres korzystania z przyrody, intensywno korzystania ze rodowiska wyraon iloci zuywanych materiaów lub iloci powstajcych zanieczyszcze na jednostk produkcji. Zmniejszenie tych wska ników
w czasie oznacza zmniejszenie intensywnoci korzystania ze rodowiska i jego
zasobów (zmniejszenie materiaochonnoci), czyli proces odmaterializowania.
Koncepcja odmaterializowania (dematerialisation), tj. ograniczania zuycia zasobów naturalnych, produkcji i konsumpcji np. DMI, DPO – obnienie zuycia nakadów lub emisji jest celem strategii rozwoju UE. Ilo zuywanych przez gospodark surowców wiadczy o skali obcienia rodowiska naturalnego, jakie
generuje gospodarka. Porównanie cieek wzrostu wska ników nakadów i PKB
dostarcza informacji czy ma miejsce zjawisko oddzielenia (decoupling) wzrostu
gospodarczego od zuycia surowców [ wierkula 2006].
W tabeli 13 przedstawione zostay bezporednie nakady materialne (DMI)
biomasy z rolnictwa i przemysu rolno-spoywczego w Polsce w latach 20002012. W badanym okresie w Polsce bezporednie nakady materialne z biomasy
wyniosy 155,4 mln ton. W caym badanym okresie strumie biomasy z rolnictwa i przemysu spoywczego, który wchodzi do gospodarki jako nakad w celu
dalszego przetworzenia, utrzymywa si na bardzo podobnym poziomie. Z punktu widzenia badania produktywnoci zasobów warto odnie poziom PKB
w danym kraju do nakadów materialnych biomasy (wska nik DMI) z badanego
sektora. W tabeli 13 przedstawiona zostaa relacja PKB do bezporednich nakadów materialnych (DMI) biomasy z rolnictwa i przemysu spoywczego. W latach 2000-2012 relacja PKB do DMI wzrastaa i wyniosa w ostatnim badanym
roku 2,5, co oznacza, e z 1 tony biomasy uzyskano 2,5 euro PKB. Wskazuje to
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na wzrost efektywnoci uytkowania zasobów w zwizku z dziaalnoci gospodarcz w sektorze. Z kolei wska niki materiaochonnoci gospodarki, oparte na
relacji wybranego agregatowego wska nika przepywów materiaowych do
PKB, równie uksztatoway si na korzystnym, malejcym poziomie. W 1995
roku wyniós on 0,8, natomiast w 2012 roku ju 0,41. Oznacza to zmniejszenie
intensywnoci korzystania ze rodowiska i jego zasobów (zmniejszenie materiaochonnoci), czyli proces odmaterializowania. Z punktu widzenia koncepcji
zrównowaonego rozwoju tendencja ta jest podana.
Tabela 13. Bezporednie nakady materialne (DMI)) i krajowa konsumpcja
(DMC) biomasy z sektora rolno-ywnociowego w Polsce w latach 2000-2012
Wyszcze
gólnienie

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Bezporednie nakady
materialne
(DMI))
(tys. ton)
148 587
152 637
140 428
135 728
154 227
145 500
133 131
153 683
150 661
157 470
145 056
162 209
155 380

Krajowa
konsumpcja
(DMC)
(tys. ton)

PKB/DMI
(euro/
1 ton)

PKB/DMC
(tony/
1 euro)

146 298
149 883
137 413
132 024
150 380
139 907
127 708
148 796
145 900
150 041
138 326
156 439
148 878

1,2
1,4
1,5
1,4
1,3
1,7
2,0
2,0
2,4
2,0
2,4
2,3
2,5

1,3
1,4
1,5
1,5
1,4
1,7
2,1
2,1
2,5
2,1
2,6
2,4
2,6

DMI/PKB DMC/PKB
(euro/
(tony/
1 ton)
1 euro)
0,80
0,72
0,67
0,71
0,76
0,60
0,49
0,49
0,41
0,51
0,41
0,44
0,41

0,79
0,71
0,66
0,69
0,74
0,57
0,47
0,48
0,40
0,48
0,39
0,42
0,39

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych z Europejskich Rachunków rodowiska, Eurostat, data dostpu: 20.06.2014 r.

Analizujc poziom krajowej konsumpcji materiaów (DMC), czyli biomasy z rolnictwa i przemysu spoywczego, naley zauway, e w badanych latach poziom tej biomasy utrzymywa si na podobnym poziomie okoo
150,0 mln ton. Wska nik ten obrazuje biomas bezporednio zuyt w procesach ekonomicznych na potrzeby krajowej gospodarki. Odnoszc PKB do poziomu tej konsumpcji, mona zauway, e w caym badanym okresie wystpi
wzrost efektywnoci uytkowania zasobów z 1,3 do 2,6. Z kolei wska nik materiaochonnoci gospodarki maleje, co jest zjawiskiem korzystnym.
Z przeprowadzonej analizy wynika, e biomasa z rolnictwa i przemysu
spoywczego stanowi wane ródo materiaów wykorzystywanych w gospodarce. Poziom tego wykorzystania w ujciu bezwzgldnym utrzymuje si na
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stabilnym, wysokim poziomie. Jednak w stosunku do PKB relacje malej,
co wiadczy o zmniejszeniu intensywnoci korzystania ze rodowiska. Wskazuje
to na proces odmaterializowania, co zgodnie z koncepcj zrównowaonego rozwoju jest preferowanym kierunkiem rozwoju. Podobnie wzrost efektywnoci
zasobów potwierdza kierunek rozwoju gospodarki narodowej sprzyjajcy, zgodny z paradygmatem zrównowaonego rozwoju.
Biomas z sektora rolno-ywnociowego mona wykorzysta na potrzeby
biopaliw (ester metylowy) z rzepaku, zbó, ziemniaków i innych rolin uprawnych. W ostatnim okresie coraz popularniejsze s takie trendy w zwizku ze
zmianami klimatycznymi oraz wyczerpywaniem si kopalin energetycznych.
Wykorzystanie biomasy, w tym przypadku z rolnictwa i przemysu spoywczego na cele energetyczne, wpisuje si w koncepcj rozwoju zrównowaonego rozumianego jako taki rozwój spoeczny i gospodarczy, który zaspokaja potrzeby
wspóczesnego pokolenia bez naruszania moliwoci zaspokojenia potrzeb przyszych pokole. Naley jednak pamita, e wykorzystywanie biomasy, gównie
z rolnictwa, na cele energetyczne zderza si z produkcj ywnoci, na któr popyt take szybko ronie, w wyniku wzrostu liczby ludnoci. Dlatego te cele te
nie powinny by nigdy wzgldem siebie konkurencyjne [Sadowski 2013; Zegar
2013]. Przedstawione powyej badania dotyczce wypywów materialnych
z rolnictwa i przemysu spoywczego do pozostaych gazi gospodarki narodowej nie potwierdziy jeszcze zbyt duego zainteresowania surowcami pochodzcymi z sektora rolno-ywnociowego do produkcji energii i innych pozaywnociowych produktów.
6. Podsumowanie
Przeprowadzona wstpna próba wykorzystania bilansów przepywów
midzygaziowych do oceny zrównowaenia w sektorze rolno-ywnociowym
w Polsce wskazaa, e bilanse mog by uytecznym narzdziem w ocenie realizacji tej koncepcji. Przedstawione napywy i wypywy w rolnictwie i przemyle
spoywczym wskazay na rosnc rol przepywów do sektora z pozostaych
dziaów gospodarki narodowej (m.in. przemysu paliwowo-energetycznego czy
chemicznego). Z drugiej strony surowce rolne i produkty przemysu spoywczego w dalszym cigu w niewielkim stopniu wykorzystywane s do produkcji innych, pozaywnociowych produktów. Badanie wielkoci i struktury gospodarki
ywnociowej w zakresie potencjau wytwórczego oraz wyników produkcyjnych i dochodowych wskazao, e zmiany struktury przebiegaj zgodnie z teoriami rozwoju gospodarczego (maleje udzia rolnictwa), jednak w dalszym cigu
zmiany te s bardzo powolne. Podobne wnioski dostarcza analiza udziau go-
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spodarki ywnociowej w gospodarce narodowej, gdzie udzia tego sektora
zmniejsza si w zakresie analizowanych cech.
Uytecznym narzdziem w ocenie zrównowaonego rozwoju w sektorze
rolno-ywnociowym okazay si dane pochodzce z Europejskich Rachunków
rodowiska, czyli rachunków satelitarnych do rachunków narodowych, które s
gówn baz tworzenia bilansów przepywów midzygaziowych. Wyniki oblicze emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszcze do rodowiska z sektora rolno--ywnociowego ukazay zmniejszanie si wpywu na rodowisko przez sektor, czyli odmaterializowanie gospodarki. Nastpuje take zjawisko rozdzielenia
tempa wzrostu gospodarczego od tempa wykorzystania zasobów naturalnych
i degradacji rodowiska, zwiksza si produktywno (efektywno) zasobów.
Podsumowujc, naley stwierdzi, e z uwagi na brak wielu danych badany problem udao si przedstawi tylko w ograniczonym zakresie. Wane zjawiska musiay zosta w ogóle wyczone z rozwaa. Przede wszystkim nie
uchwycono przepywów biomasy z sektora rolno-ywnociowego, które w rzeczywistoci zostay przeznaczone na cele energetyczne. Nie przedstawiono take
danych dotyczcych sekwestracji dwutlenku wgla. Jednak przeprowadzone
analizy dowodz, e wykorzystywanie danych z bilansów przepywów midzygaziowych moe sta si bardzo przydatne do wyjaniania nowych zjawisk
i procesów zachodzcych w gospodarce, zwizanych z koncepcj zrównowaonego rozwoju.
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w Poznaniu
OBRÓT GRUNTAMI ROLNYMI JAKO DETERMINANTA
ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU ROLNICTWA
1. Wstp
Pojcie rozwoju zrównowaonego pojawia si midzy innymi w pierwotnym prawie Unii Europejskiej2, niemniej w dokumentach legislacyjnych brak
jest jego definicji. Tym bardziej daremne jest poszukiwanie wytycznych odnonie zrównowaonego rozwoju obszarów wiejskich czy rolnictwa. Z tego powodu zasadne jest odwoanie si do powszechnie przyjtych kryteriów zrównowaonego rozwoju, który wymaga wspórealizacji adu rodowiskowego, ekonomicznego i spoecznego. W odniesieniu do samego rolnictwa naley za podkreli, e zgodnie z celami wspólnej polityki rolnej (WPR) polityka ta kadzie
przede wszystkim nacisk na aspekt ekonomiczny oraz spoeczny, za aspekt
rodowiskowy znajduje odzwierciedlenie w polityce strukturalnej. Dopiero analiza instrumentów wspólnej polityki rolnej po 1992 r. (w tym przede wszystkim
patnoci bezporednich w systemie SPS oraz narzdzi II filara po 2003 r.) pozwala na konkluzj o jej roli w ksztatowaniu zrównowaonego rozwoju rolnictwa we wszystkich trzech adach. Podkrelenia wymaga przy tym fakt, e WPR
w sposób bezporedni nie dotyczy gospodarowania gruntami rolnymi. Jednoczenie jednak kluczowymi pozostaj ogólne dyrektywy dotyczce ksztatowania
struktur agrarnych, do których zaliczy naley:
przyjcie gospodarstwa rodzinnego za podstawowy podmiot, na którym
oparte jest funkcjonowanie rolnictwa unijnego, co stanowi barier dla koncentracji ziemi rolniczej w rkach duych wacicieli ziemskich oraz osób
prawnych3;
uznanie, w wyniku wdroenia planu Mansholta, dzierawy za podstawow
metod powikszenia gospodarstwa rolnego [Kunierczak et al. 2013];

1

Mgr Adam Majchrzak, doktorant w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki ywnociowej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
2
Zobacz art. 11, art. 26 pkt 3, art. 191 pkt. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE C 83 z 20 marca 2010).
3
Ustawodawstwo Unii Europejskiej nie reguluje jednak pojcia gospodarstwa rodzinnego.
Zobacz: [Taska-Hus, Orlewski 2006; Tomczak 2006].
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wprowadzenie w Agendzie 2000 pojcia Europejskiego Modelu Rolnictwa4.
Majc powysze na uwadze, naley rozway, jaka struktura gospodarstw
rolnych bdzie suya realizacji zrównowaonego i wielofunkcyjnego modelu
rolnictwa oraz w jaki sposób przyczyniaj si do tego zasady obrotu ziemi.
2. Struktura agrarna dla realizacji koncepcji rolnictwa zrównowaonego
i wielofunkcyjnego
2.1. Po dana struktura agrarna w europejskim rolnictwie
W Unii Europejskiej przewiduje si koegzystencj gospodarstw industrialnych dcych do zrównowaenia w zakresie adu: rodowiskowego, ekonomicznego i spoecznego, jednoczenie realizujcych przede wszystkim funkcj producenta ywnoci oraz pozostaych, dziki którym wypeniana bdzie
rola spoeczna, kulturowa i przyrodnicza. Cho nadmierne rozdrobnienie gruntów jest barier rozwoju rolnictwa, efektywnoci gospodarstw rolnych i alokacji
zasobów, na forum UE coraz czciej uznaje si, i mae gospodarstwa powinny
mie trwae miejsce w strukturze rolnictwa europejskiego. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, i wskazane podmioty reprezentuj model rolnictwa
o charakterze spoecznym, s bardziej przyjazne dla rodowiska, wpywaj na
ksztatowanie walorów krajobrazu w Europie, su utrzymaniu biorónorodnoci, kultywuj tradycje i zwyczaje, jak równie wytwarzaj produkty lokalne
i regionalne, w zwizku z czym s dostawcami licznych dóbr publicznych oraz
zapewniaj wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [Bukraba-Rylska 2012].
Obok tego mae gospodarstwa rolne zapewniaj czsto utrzymanie rodzinom,
które nie maj moliwoci znalezienia pozarolniczych róde dochodu, przez co
stanowi swoistego rodzaju siatk bezpieczestwa [Michalska 2012; Zegar
2012]. To za powoduje, i procesy restrukturyzacji sektora rolnego nie powinny polega na ograniczaniu liczby drobnych gospodarstw rolnych. Przy tym,
zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze [Michna 2008], celem
kadego pastwa europejskiego powinno by osignicie takiej struktury agrarnej, w której 75-80% ziemi rolniczej znajduje si w posiadaniu (uytkowaniu)
sprawnych, rozwojowych gospodarstw, zdolnych do reprodukcji rozszerzonej,
a w tym do wdraania innowacji i postpu rolniczego [Michna 2009a]. W tym
miejscu naley zaznaczy, i realizacja idei rolnictwa zrównowaonego w kontekcie gospodarowania ziemi rolnicz wie si z przestrzeganiem przez gospodarstwa rolne zasad wzajemnej zgodnoci (ang. cross-compliance), które
4

Istot EMR jest zachowanie wielofunkcyjnego charakteru produkcji rolniczej, systemu
rolniczego i obszarów wiejskich, przy jednoczesnym uwzgldnieniu rynkowej orientacji
rolnictwa oraz koniecznoci zaspokojenia potrzeb konsumentów [Kowalczyk, Sobiecki 2011].
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zwizay wspieranie dochodów z przestrzeganiem standardów rodowiskowych,
bezpieczestwa ywnoci oraz dobrostanu zwierzt, w tym utrzymania ziemi
w dobrej kulturze rolnej, co sprzyja zachowaniu terenów wiejskich w dobrej
kondycji agronomicznej i rodowiskowej [Bajek et al. 2007]. Jak si jednak
okazuje, otrzymywane patnoci nie s wystarczajce dla pokrycia dodatkowych
kosztów zwizanych z kultywacj obszarów uprawnionych do tego wsparcia
[Swinnen et al. 2013]. Dlatego te zasady wzajemnej zgodnoci moliwe do
spenienia bd w gospodarstwach realizujcych reprodukcj rozszerzon,
a wic gospodarstwach rozwojowych. Z punktu widzenia powierzchni gospodarstw rolnych w literaturze wskazuje si, i gospodarstwo rozwojowe powinno
by w posiadaniu przynajmniej 20 ha redniej jakoci ziemi rolniczej [Michna
2009]. Wskazane kryterium obszarowe ulega zrónicowaniu w zalenoci od
rodzaju powadzonej dziaalnoci, dlatego jest uzasadnione uzupenienie powyszego kryterium o ekonomiczn wielko gospodarstw. W tym przypadku uznaje si, i gospodarstwo rozwojowe powinno uzyskiwa nadwyk ekonomiczn
równ 8 ESU5.
Zgodnie z danymi Eurostatu w 2010 r. w gospodarstwach o powierzchni
powyej 20 ha znajdowao si przynajmniej 80% uytków rolnych w 11 z 15
„starych” pastw czonkowskich6, a take 4 sporód pastw, które przystpiy
do Unii Europejskiej w 2004 r. Z kolei kryterium wielkoci ekonomicznej
(8 ESU) spenione jest w 9 z pastw UE-15 oraz 3 z UE-10. Przy tym w pastwach tych udzia uytków rolnych w dzierawie wynosi odpowiednio od blisko 30% w Holandii do ponad 75% we Francji oraz blisko 50% na Wgrzech do
niemal 90% na Sowacji. Poniej przedstawiono zasady gospodarowania gruntami rolnymi w pastwach speniajcych powysze warunki, a jednoczenie
dysponujcych najwikszymi w Unii Europejskiej zasobami ziemi rolniczej –
we Francji, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Na tym tle zaprezentowano struktur ziemi rolniczej w Polsce oraz poddano ocenie regulacje z zakresu obrotu nieruchomociami rolnymi, skutkujcej rekomendacjami dotyczcymi
niezbdnych dla uzyskania konkurencyjnej struktury agrarnej zmian.
5

Nie jest to kryterium powszechnie akceptowalne. Jak wskazuj przeprowadzone przez
IERiG badania, za zdolne do konkurowania na europejskich rynkach rolnych naley uzna
gospodarstwa o wielkoci ekonomicznej równej co najmniej 16 ESU. Powinny one stanowi
25% ogóu gospodarstw powyej 1 ha UR oraz by w posiadaniu 75% zasobów ziemi rolniczej [Michna 2009; Chmieliski et al. 2009]. W polskich warunkach gospodarstwami speniajcymi kryterium osigania dochodu na poziomie co najmniej równym rednim zarobkom
w dziaalnoci nierolniczej s jednostki o przecitnej sile ekonomicznej 32 ESU oraz redniej
powierzchni 30 ha uytków rolnych [Sikorska 2009].
6
Kryterium nie speniaj jedynie: Portugalia, Austria, Wochy i Grecja, a wic pastwa
o specyficznych uwarunkowaniach przyrodniczych.
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2.2. Zarys struktury agrarnej w Polsce
Struktura agrarna w Polsce jest rozdrobniona. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2010 r. rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego ksztatowaa si na poziomie niespena 10 ha. Z PSR 2010 wynika za, e ponad 60% gospodarstw
miao powierzchni uytków rolnych nieprzekraczajc 5 ha, a odsetek gospodarstw o powierzchni uytków rolnych 15 ha i wicej wynosi zaledwie 10%.
rednia powierzchnia uytków rolnych w gospodarstwach prowadzcych dziaalno rolnicz nie przekraczaa 8 ha. Przy tym nadmierne rozdrobnienie jest
dodatkowo nasilone niekorzystnym rozogiem gruntów wielu gospodarstw bdcych niekiedy w posiadaniu ponad 6 odrbnych dziaek pooonych w znacznych odlegociach od siebie. Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego
z 2010 r. co najmniej 6 dziaek posiadaa blisko jedna czwarta wszystkich gospodarstw indywidualnych, a na jednej dziace dziaalno prowadzio zaledwie
okoo 30% jednostek [Uytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010,
2011]. Ponadto zaledwie niespena 8% gospodarstw dysponowao powierzchni
wiksz ni 20 ha (por. tabela 1).
Tabela 1. Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce
Struktura
obszarowa
w 2010 r.
konkurencyjna
w 2010 r.
Docelowa

1-2 ha 2-3 ha 3-5 ha 5-10 ha 10-15 ha 15-20 ha 20-50 ha 30-50 ha >50 ha
Udzia gospodarstw wedug klas obszarowych [proc.]
22,0 14,8 18,5 22,6
9,8
4,6
3,9
2,3
1,6
28,4 17,9 16,6
4,1
3,7
2,3
20,8
9,8
6,2
Udzia gruntów w gospodarstwach wedug klas obszarowych [proc.]
3,7
4,2
8,4 18,7
13,8
9,3
11,0
10,1 20,9
2,1
2,7
2,8
3,9
2,0
3,8
21,0
27,9 33,8

ródo: opracowanie wasne na podstawie: [Chmieliski et al. 2009; Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny spis rolny 2010, 2012].

Majc na wzgldzie przyjte wczeniej kryteria, w strukturze agrarnej
w Polsce gospodarstwa rozwojowe wg danych Eurostatu gospodaruj na 49%
(wg kryterium obszarowego) i 52% (wg wielkoci ekonomicznej) uytków rolnych. Zgodnie z PSR 2010 wielko ta nie przekracza za 43% (por. tabela 1).
Przy tym w dzierawie znajduje si zaledwie niespena 20% uytków. Niemniej
celem polityki rolnej pastwa jest denie do osignicia konkurencyjnej w stosunku do wskazanych pastw UE struktury gospodarstw rolnych, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w powyszych tabelach. Naley jednak podkreli, i
przy obecnych uwarunkowaniach bdzie ona moliwa do osignicia dopiero
w latach 2040-2045. Std te zasadne wydaje si wprowadzenie instrumentów,
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dziki którym moliwe bdzie przyspieszenie wskazanych procesów7. Gównym
priorytetem polskiej polityki agrarnej powinien by proces koncentracji ziemi
midzy innymi za porednictwem procesów komasacji gruntów. Tym zjawiskom towarzyszy za powinno jednoczesne promowanie wielofunkcyjnoci
obszarów rozdrobnionego rolnictwa. Naley mie przy tym na uwadze, i zmiana struktury agrarnej poprzez powikszanie wielkoci gospodarstw wymaga
ograniczenia zatrudnienia oraz liczby podmiotów gospodarujcych w rolnictwie,
intensyfikacji procesów rozwoju usug na wsi oraz stworzenia pozarolniczych
miejsc pracy na obszarach wiejskich, które stan si obszarami wielofunkcyjnymi [Michna 2009a]. Konieczne jest przy tym jednoczenie zapewnienie
mieszkacom obszarów wiejskich odpowiedniego poziomu dochodów pozwalajcych na kreowanie popytu na usugi pynce z tych obszarów.
3. Zasady gospodarowania nieruchomociami rolnymi
w wybranych pa stwach Unii Europejskiej
3.1. Uzasadnienie dla ingerencji pa stwa w rynek ziemi rolniczej
Sprawny obrót gruntami rolnymi, jak równie prawidowo funkcjonujcy
rynek ziemi odgrywaj wan rol w rozwoju ekonomicznym oraz wzrocie gospodarczym [Deininger, Feder 2001]. Z drugiej jednak strony, majc na uwadze,
i ziemia jest dla rolnictwa elementem koniecznym, który jest niepomnaalny,
gospodarowanie gruntami rolnymi nie moe by pozostawione dziaaniom wolnego rynku. Co wicej, jako uzasadnienie interwencjonizmu w rynek wskazuje
si: wystpowanie cykli koniunkturalnych, zagwarantowanie dostpnoci dóbr
publicznych, wystpowanie efektów zewntrznych, problemy informacyjne, jak
równie konieczno redystrybucji dochodów i dóbr podanych spoecznie
[Begg et al. 1999]. Ponadto szczególn rol przypisa naley ksztatowaniu podanej w poszczególnych pastwach struktury agrarnej, w tym przeciwdziaaniu nadmiernej koncentracji ziemi rolniczej, ale take nadmiernym podziaom
nieruchomoci rolnych.
Jak wskazuje W. Michna [Michna 2009b], rolnictwo nie jest pozostawiane prawom rynku w adnym z krajów rozwinitych, a tym bardziej pastw nalecych do OECD czy Unii Europejskiej. W UE-27 niemal wszystkie rynki rolne
poddawane s regulacjom instytucjonalnym, które wpywaj na ich funkcjonowanie. Nie inaczej jest w przypadku rynku ziemi rolniczej. Ksztatowanie struktury agrarnej nie podlega bowiem czystemu mechanizmowi rynkowemu, lecz
7

Naley przy tym zaznaczy, i w latach 2016-2020 oczekuje si w Polsce pocztku bardziej
aktywnej przebudowy struktury agrarnej. Komitet Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”, Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Synteza, Warszawa 2000 za: [Tomczak 2009].
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jest ona tworzona przez pastwo za porednictwem szczególnych uwarunkowa
obrotu nieruchomociami. Obejmuj one instrumenty suce unormowaniu podanej struktury wasnoci ziemi z uwzgldnieniem nierzadko równie aspektu
dochodowego, moliwoci obrotu czy warunków sukcesji. Dotyczy to midzy
innymi zakazu sprzeday gruntów na cele niespeniajce zaoe planu zagospodarowania przestrzennego, wymogów posiadania przez nabywc wyksztacenia lub praktyki zawodowej w rolnictwie, wymogów zwizanych z miejscem
zamieszkania na danym obszarze, a take ogranicze dalszej odsprzeday gruntów [Zadura 2008]. W gównej mierze chodzi o zagwarantowanie cigoci rodzinnego charakteru rolnictwa przy jednoczesnym tworzeniu warunków do poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziaaniu nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych, zapobieganiu nieracjonalnym podziaom gospodarstw rolnych, a take zapewnieniu korzystania z gruntów rolnych przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje gwarantujce prawidowe ich zagospodarowanie.
Rysunek 1. Wska niki regulacji prawnych w zakresie gospodarowania
nieruchomociami rolnymi w wybranych pa stwach czonkowskich
Unii Europejskiej

ródo: [Swinnen et al. 2013].

Powysze cele realizowane s najczciej przy pomocy szczególnych instytucji poredniczcych w ksztatowaniu struktur agrarnych, które powoane
zostay w wikszoci pastw czonkowskich Unii Europejskiej. S nimi tzw.
banki ziemi (fundusze ziemi), które jak dotd nie zostay precyzyjnie sformali-
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zowane. Mona jednak uzna, i bankiem ziemi jest organizacja, której celem
jest pozyskiwanie (nabywanie) i czasowe zarzdzanie zasobami ziemi na obszarach wiejskich, a take redystrybucja (przez sprzeda lub dzieraw) pozyskanych zasobów, suca poprawie struktury agrarnej, bd te przekazanie ziemi
do celów pozarolniczych, zgodnie z interesem publicznym. Tym samym s to
podmioty majce istotny wpyw na gospodarowanie gruntami rolnymi. Sektor
publiczny jest tym samym integraln czci rynku ziemi rolniczej. Z jednej
strony jako legislator ustala ramy prawne funkcjonowania rynku nieruchomoci
rolnych, z drugiej za poprzez powoane przez siebie instytucje wystpuje bd
jako waciciel czci zasobu, bd porednik przy jego zagospodarowaniu.
Sporód pastw czonkowskich Unii Europejskiej najbardziej uregulowany rynek ziemi rolniczej wystpuje we Francji oraz na Wgrzech, a najbardziej
liberalny sporód pastw UE-15 w Irlandii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii, za
w przypadku UE-12 – w Rumunii i Czechach (rysunek 1). Przy tym rynki ziemi
rolniczej w pastwach UE-12 ksztatowane s obecnie przez wprowadzanie
rozwiza prawnych regulujcych prywatny obrót nieruchomociami rolnymi,
uruchomienie systemów rejestracji gruntów, procesy reprywatyzacji (restytucji
praw wasnoci) oraz dziaania przeciwdziaajce nadmiernemu rozdrobnieniu
agrarnemu [Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy 2008].
3.2. Reguy gospodarowania nieruchomociami rolnymi we Francji
Francja jest pastwem o najwyszym wska niku regulacji prawnych
w zakresie gospodarowania gruntami rolnymi. Obejmuj one z jednej strony
planowanie przestrzenne wyznaczajce kierunki zagospodarowania ziemi rolniczej [Sobota 2004], z drugiej za reglamentacj wtórnego obrotu nieruchomociami majc na celu ksztatowanie podanej struktury agrarnej. Podstawow
wytyczn dla ksztatowania ustroju rolnego byo przyznanie nadrzdnego znaczenia w rolnictwie kraju gospodarstwu rodzinnemu. Naley jednak przy tym
zaznaczy, i podobnie jak ma to miejsce w prawodawstwie Unii Europejskiej,
równie we Francji brak jest definicji legalnej gospodarstwa rodzinnego.
W doktrynie przyjmuje si natomiast, e powinno ono zapewni pene zatrudnienie dla obojga maonków oraz ich dzieci. Zgodnie z kryterium obszarowym
dla okrelenia gospodarstwa rodzinnego stworzono we Francji now jednostk
powierzchni – SMI8, która wynosi okoo 25 hektarów. Przyjto przy tym, e go8

SMI (fr. Surface Minimale d’Instalation en Agriculture, minimalna powierzchnia
urzdzenia) to jednostka powierzchni gruntów rolnych mogca zapewni zatrudnienie cznie
2 osobom pracujcym w penym wymiarze. SMI jest norm o charakterze krajowym, jej
wielko jest ustalana w departamentalnych planach strukturalnych. Przepisy francuskie
przewiduj równie now jednostk referencyjn (fr. Unite de Reference) stosowan na
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spodarstwem rodzinnym jest podmiot o obszarze nie wikszym ni 4 SMI
(ok. 100 ha), a za optymalne uznaje si jednostki o powierzchni 2-4 SMI, a zatem o powierzchni w zakresie 50-100 ha (przy uwzgldnieniu gruntów wasnych
oraz dzierawionych) [Stankiewicz 2002]. Przy tym prowadzona polityka obrotu
nieruchomociami rolnymi suy popieraniu i uatwianiu przekazywania gospodarstw w krgu rodziny rolnika, tworzeniu i zapewnianiu trwaoci bytu ju istniejcym gospodarstwom rodzinnym, uniemoliwieniu rozdrobnienia czy zlikwidowania gospodarstwa, którego obszar wynosi powyej 1 SMI oraz ograniczeniu powikszenia go do rozmiarów powyej 4 SMI bez wzgldu na to, czy s
to grunty dzierawione, czy wasne9. Warto równie zaznaczy, e we Francji
wyrónia si dwa podtypy gospodarstw rodzinnych:
prowadzone na wasn odpowiedzialno i rachunek ekonomiczny rolnika
oraz
o charakterze zespoowym, w skad którego wchodz krewni oraz powinowaci do III, a nawet IV stopnia pokrewiestwa. Funkcjonuj one jako
rolnicza grupa wspólnego gospodarowania, spóka z ograniczon odpowiedzialnoci lub te w formie rolniczego zespou gruntów o charakterze
rodzinnym.
Dodatkowo ustawodawstwo francuskie przewiduje instrumenty przeciwdziaajce podziaowi gospodarstw rolnych w drodze spadkobrania, jak równie
konieczno uzyskania zezwolenia (fr. autorisation préalalble) kompetentnego
organu administracyjnego na dokonanie czynnoci, która prowadzi do powstania, powikszenia lub poczenia gospodarstwa rolnego pod rygorem sankcji
ekonomicznych oraz karnych [Blajer 2008].
Powysza polityka ksztatowania struktury agrarnej realizowana jest we
Francji za porednictwem dwóch instytucji:
SAFER – Stowarzyszenia Zagospodarowania Ziemi i Urzdzania Obszarów Wiejskich – powstaego celem poprawy struktury rolnej i utrzymania
rolnictwa na terenie caego pastwa oraz
FASASA – Funduszu Spoecznej Akcji na Rzecz Przebudowy Struktur
Rolnych – utworzonego w celu uatwienia przechodzenia rolników do
zawodów pozarolniczych,

poziomie departamentów, poprzez któr okrela si powierzchni zapewniajc ekonomiczn
ywotno gospodarstwa. 0,5-1,5 UR odpowiada 2-4 SMI.
9
Wszelkie transakcje prowadzce do likwidacji bd zmniejszenia gospodarstw o wielko
2 SMI podlegaj kontroli i wymagaj zgody organu administracji. Procedurze tej poddano
take transakcje prowadzce do powikszenia bd poczenia si gospodarstw przekraczajcych 2-4 SIM. M. Sobota, System…, op. cit., s. 8.
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przy czym na szczególn uwag zasuguje pierwsza z nich. SAFER jest prywatn spók sektora non-profit10 znajdujc si pod nadzorem pastwowym – komisarzy z ramienia Ministra Rolnictwa oraz Ministra Finansów, której celem
jest [Holst van 2009]:
przyczynianie si do utrzymania i rozwoju dynamicznego i zrównowaonego rolnictwa, które nastpuje poprzez instrumenty suce poprawie
zdolnoci produkcyjnych ziemi (w tym poprawie jakoci gleby), jak równie tworzeniu nowych gospodarstw domowych lub rolnych czy otoczenia infrastrukturalnego dla produkcji rolnej;
wspieranie regionalnych organów w prowadzonej przez nie polityce rozwoju obszarów wiejskich (wspieranie instytucji publicznych odpowiedzialnych za ksztatowanie planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie infrastruktury, wspomaganie twórców projektów);
udzia w ochronie rodowiska i krajobrazu na obszarach wiejskich i podmiejskich.
Do dodatkowych zada SAFER naley dziaalno na rzecz poprawy
struktury gospodarstw rolnych, która polega na rozwoju i powikszaniu gospodarstw rodzinnych (do 4 SMI). Odbywa si to najczciej poprzez: powiadamianie spoeczestwa o sprzeday nieruchomoci wiejskich, doradztwo i informowanie nabywców, monitorowanie rynku ziemi oraz sprawowanie funkcji regulatora rynku, udzielanie wsparcia inwestorom w finansowaniu inwestycji (akcje
kredytowe), ocen nieruchomoci rolnych oraz porednictwo pomidzy sprzedawcami i nabywcami gruntów. Co wicej, poprawa struktur gruntowych realizowana jest we Francji poprzez przyznanie SAFER uprawnienia do nabywania
nieruchomoci rolnych na wasno11, przeprowadzania na tych gruntach zabiegów bonifikacyjnych i modernizacyjnych oraz obowizkowej redystrybucji pomidzy rolników – tzw. retrocesji.
Podstawowym narzdziem pozwalajcym na realizacj przez SAFER naoonych zada jest przyznane prawo pierwokupu (fr. droit de préemption) [Blajer 2008]. Kady zamiar sprzeday ziemi rolnej we Francji podlega bowiem
zgoszeniu do spóki przez biuro notarialne, a SAFER moe skorzysta z przysugujcego jej prawa w terminie dwóch miesicy od dnia zgoszenia. Najczciej taka decyzja jest podejmowana w przypadku, gdy potencjalnym nabywc
nie jest rolnik, gdy transakcja spowodowaaby utrat przez gospodarstwo ro10

SAFER funkcjonuje jako spóka akcyjna o lokalnym zasigu dziaania, obecnie skada si
z 27 agencji.
11
W praktyce dziaalno SAFER polega najczciej na nabywaniu wielkich posiadoci
ziemskich, ich repartycji na kilka gospodarstw o charakterze rodzinnym oraz wydzieleniu
czci gruntów na powikszenie ssiadujcych gospodarstw rodzinnych [Stankiewicz 2002;
Sobota 2004].
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dzinnego charakteru lub gdy grunty maj by przeznaczone na cele publiczne.
Ziemie z zasobu nalecego do SAFER sprzedawane s w drodze przetargów,
do których przystpowa mog modzi rolnicy, rolnicy wywaszczeni, a take
inne osoby pracujce w gospodarstwie. Koniecznym warunkiem jest posiadanie
odpowiedniego wyksztacenia lub praktyki w rolnictwie. Grunty s przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, które s zdolne zapewni ich wykorzystanie z najwikszymi szansami powodzenia. W praktyce SAFER przy sprzeday
preferuje dwie grupy rolników: grup od niedawna bezrobotnych, ale aktywnych
i chtnych do pracy rolników, którzy zostali bez pracy nie do koca ze swojej
winy (wskutek niekorzystnych zapisów spadkowych, koca okresu dzierawy
itp.) oraz grup modych rolników, którzy d do zaoenia nowych, wasnych
gospodarstw. Co wicej, nabyte od SAFER ziemie podlegaj ograniczeniom
zwizanym z ich dalszym obrotem. Nabywca jest bowiem zobowizany do osobistego prowadzenia gospodarstwa oraz wykonywania na nim caoci lub czci
prac przez co najmniej 15 lat bez moliwoci oddania gruntów w dzieraw lub
uytkowanie. Powysze powoduje, i pochodnym zadaniem SAFER jest dziaanie antyspekulacyjne.
W sposób szczególny ustawodawstwo francuskie reguluje równie instytucj dzierawy nieruchomoci rolnych, która oparta zostaa o model protekcjonistyczny z punktu widzenia ochrony prawnej dzierawcy. Co do zasady umowy
dzierawy zawierane s na okres dziewicioletni, przy czym moliwe jest odmienne ksztatowanie okresu dzierawy poprzez nawizanie stosunków jednorocznych, dugoletnich na minimum osiemnacie lat, zawodowych do chwili
osignicia przez dzierawc wieku emerytalnego, nie krócej ni na 25 lat, jak
równie dzieraw wieczystych trwajcych od 18-99 lat. Majc ponadto na uwadze, i zakoczenie dzierawy w niektórych sytuacjach moe by szczególnie
dotkliwe dla dzierawcy, ustawodawstwo francuskie przewiduje np. moliwoci
automatycznego przeduenia umowy o dalsze 9 lat [Stankiewicz 2002]. Dodatkowo zawiera ono szczególne zasady dotyczce poownictwa, najmu za wypowiedzeniem, wieloletnich konwencji uytkowania rolniczego i pastwiskowego
oraz dzierawy maych dziaek [Sobota 2004]. W odniesieniu do czynszów
dzierawnych naley zaznaczy, i ustalane s one przez lokalne wadze rzdowe – prefektów, którzy okrelaj dolne i górne limity wysokoci zobowizania
dla kadej kategorii dzierawy i dla kadego naturalnego regionu rolniczego12.

12

Stawki s corocznie aktualizowane w oparciu o zmiany tzw. wspóczynnika czynszów
dzierawnych, który ustalany jest dla kadego departamentu na podstawie dochodu brutto
z gospodarstwa oraz cen stwierdzonych w danym regionie dla jednego lub wielu produktów
rolnych nieobjtych dopatami wyrównawczymi w ramach WPR.
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3.3. Uwarunkowania obrotu gruntami rolnymi w Hiszpanii
Hiszpania w przeciwiestwie do Francji jest przykadem pastwa, w którym szczególne regulacje obrotu gruntami rolnymi waciwie nie wystpuj.
Ustawowe zasady przewiduj jedynie, i transakcja zbycia gruntu nie moe
prowadzi do zmniejszenia obszaru gospodarstwa poniej minimalnej powierzchni uprawnej. Ta jest za okrelana na podstawie powierzchni przynoszcej „zadowalajcy dochód”, który z kolei podlega ustaleniom administracyjnym.
Jednoczenie przepisy przyznaj gospodarstwom rodzinnym tzw. ssiedzkie
prawo pierwokupu, które podlega jednak wyczeniu w sytuacji, gdy przedmiotem sprzeday jest nieruchomo o wielkoci przekraczajcej dwukrotno minimalnej powierzchni uprawnej [Zadura 2008].
Take instytucja banku ziemi nie ma w Hiszpanii ugruntowanej pozycji.
Próba stworzenia takiej organizacji podjta zostaa w pierwszej dekadzie biecego wieku, co skutkowao ostatecznie powoaniem banku ziemi w 2007 r. Jedynie w Galicji, w której struktura agrarna jest szczególnie trudna, jako i obszary wiejskie zajmuj powierzchni blisko 3 milionów ha, a funkcjonuje na ich
terenie ponad 100 tys. gospodarstw, co powoduje bardzo due rozdrobnienie
agrarne (rednia powierzchnia pola nie przekracza 0,25 ha) oraz trudnoci
w osigniciu nawet standardowego minimum dochodów. Utworzony podmiot
zarzdzany jest przez instytucj pastwow – Bantegal (es. Banco de Tierras de
Galicia), która poredniczy pomidzy wacicielami gruntów a osobami skonnymi do zakupu lub dzierawy nieruchomoci. Bantegal posiada równie prawo
pierwokupu ziemi rolniczej znajdujcej si na terenach o szczególnym znaczeniu dla rolnictwa, a przejte tereny moe odsprzeda bd wydzierawi w drodze bezprzetargowej rolnikom wacicielom dziaek ssiadujcych, na cele
ochrony rodowiska lub uytecznoci publicznej, bd w drodze przetargu ograniczonego lub przetargów ofert [Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy
2008]. Do przystpienia do przetargu ograniczonego uprawnione s osoby bdce wacicielami lub zarzdzajcymi gospodarstwami, pracujce w rolnictwie,
a take modzi rolnicy, którzy zobowi si do wykorzystania ziemi na cele
rolnicze. Celem takiej redystrybucji jest powikszenie istniejcych gospodarstw
rodzinnych, uatwienie startu modym rolnikom, przekazywanie gruntów
w uytkowanie instytucji naukowych oraz organizacji non-profit, a co ciekawe,
take kobietom dowiadczajcym przemocy w rodzinie. Do informowania banku o zamiarze sprzeday ziemi zobowizani s waciciele gruntów [Holst van
2009]. Naley przy tym równie zaznaczy, i grunty pooone w Galicji podlegaj okresowym przegldom zagospodarowania. W przypadku gdy dziaka nie
jest uprawiana lub zostaa porzucona, waciciel lub uytkownik zostaje zobo-
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wizany do jej zagospodarowania, sprzeday, rozdysponowania w inny sposób
lub przekazania bankowi.
3.4. Funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej w Wielkiej Brytanii
W przypadku Wielkiej Brytanii trway obrót nieruchomociami nie ma
adnych ogranicze, przy czym ustawodawca nie dokona rozrónienia nieruchomoci na rolnicze i pozarolnicze. Brak jest tu systemowych rozwiza dotyczcych obrotu gruntami rolnymi, co powoduje, e ich rynek charakteryzuje si
wysokim stopniem otwarcia nie tylko dla aktywnych rolników, ale równie dla
inwestorów spoza rolnictwa, w tym zarówno osób chccych prowadzi „wiejski
tryb ycia”, jak i nabywców ziemi w celach spekulacyjnych [Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy 2012]. W Wielkiej Brytanii uregulowana jest natomiast
dzierawa gruntów prywatnych, przy czym ustawa o dzierawie nieruchomoci
rolnych z roku 1995, determinujc jej ksztat i charakter, nie narzuca adnych
warunków potencjalnym dzierawcom, w zwizku z czym moliwo zawarcia
umowy zaley tylko od wyniku negocjacji pomidzy wacicielem a potencjalnym dzierawc. Jedynym ograniczeniem swobody jest minimalny okres dzierawy, który jednak wynosi tylko rok. Cho ustawodawstwo nie przewiduje górnej granicy okresu dzierawy, moliwe jest zawarcie stosunków doywotnich,
które z mocy prawa przeksztacaj si w umowy na 99 lat [Marks--Bielska et al.
2006]. To za wiadczy o duym liberalizmie prawa brytyjskiego w ksztatowaniu struktury agrarnej13.
3.5. Zasady obrotu ziemi w Niemczech
W sposób odmienny od powyszych ksztatuje si z kolei zarzdzanie nieruchomociami w Niemczech, gdzie gospodarowanie gruntami rolnymi regulowane jest ustawowo od 1918 r. Obecnie podstawowymi aktami prawnymi w tym
zakresie s: ustawa z 28 lipca 1961 r. o obrocie nieruchomociami (niem. Grundstückverkehrsgesets – GrdstVG) oraz ustawa z 8 lipca 1985 r. o obrocie dzierawnym nieruchomociami rolnymi (niem. Landpachtverkehrsgesetz –
LachtVG). Na ich podstawie obrót nieruchomociami rolnymi inter vivos podlega administracyjnej kontroli umów prowadzcych do przeniesienia wasnoci
czy wydzierawienia nieruchomoci rolnych. Dla skutecznego nabycia wasnoci nieruchomoci konieczne jest bowiem uzyskanie urzdowego zatwierdzenia
waciwego organu administracji publicznej [Blajer 2008], co wynika z przyjtego zaoenia, zgodnie z którym kupno ziemi suy powinno poprawie struktu13

Regulacje z zakresu gospodarowania nieruchomociami rolnymi w Wielkiej Brytanii
dotycz dzierawy gruntów pastwowych [ wiaty et al. 2011].
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ry agrarnej [Zadura 2008]. Zgodnie z postanowieniami ustawy o obrocie gruntami rolnymi z 28 lipca 1961 r. organ administracji moe odmówi zgody na
transakcj, gdy: 1) powoduje ona ryzyko nadmiernej koncentracji gruntów,
2) nabywc jest osoba niebdca rolnikiem bd nabycie nieruchomoci suy
celom spekulacyjnym rozumianym jako brak zamiaru trwaego wczenia gruntu
do gospodarstwa nabywcy i jego rolniczego uytkowania, 3) na skutek podpisania umowy moe doj do nieuzasadnionego gospodarczo podziau14 lub
zmniejszenia gospodarstwa rolnego. Dodatkowo organy administracyjne ograniczaj obrót spekulacyjny poprzez blokowanie sprzeday gruntów za raco wysok cen15. Warto take zaznaczy, i w Niemczech wyczone zostao prawo
dzielenia gospodarstw w trybie ich dziedziczenia. Powinno ono w caoci by
nabyte przez spadkobierców pracujcych w gospodarstwie i posiadajcych odpowiednie przygotowanie do pracy w rolnictwie.
Instytucjami, które maj wpyw na rynek ziemi rolniczej w Niemczech, s
stowarzyszenia ziemskie (Landgesellschaften) dziaajce jako spóki z ograniczon odpowiedzialnoci. Ich zadaniem jest pozyskiwanie, uytkowanie i tworzenie rezerwy gruntów, poprawa struktury obszarowej gospodarstw, komasacja
gruntów, wspieranie zmian wasnociowych, a take rozwoju obszarów wiejskich. Udziaowcami takich stowarzysze s: administracja rzdowa landów,
spóka wyceny i zarzdu gruntami (niem. Bodenververtungs Und Verwaltungs
GmbH – BVVG), banki, spóki organów samorzdowych, a take stowarzyszenia rolników. Spókom tym przysuguje prawo pierwokupu w przypadku odmowy wyraenia zgody na transakcj przez organy administracyjne, a przejte
grunty przeznaczane s na tworzenie nowych lub powikszanie istniejcych gospodarstw rodzinnych. Dalszy nabywca takich ziem jest zobowizany do ich
osobistego uprawiania oraz zamieszkiwania na terenie gospodarstwa, w skad
którego wchodz. Ograniczenia dotycz równie odsprzedania tych gruntów, co
moe nastpi na rzecz maonka lub innego czonka rodziny. W pozostaych
przypadkach stowarzyszeniom przysuguje prawo odkupu [Zadura 2008].
Jeeli chodzi za o kwesti dzierawy gruntów rolnych, w Niemczech jest
ona zawierana zgodnie z zasad swobody umów z zachowaniem ustawowo
okrelonych treci. Przy tym jednak rozlegle uregulowany zosta zakres uprawnie i obowizków dzierawcy [Krawczyk 2007]. Od wydzierawiajcego wymaga si take zawiadomienia waciwego urzdu o zawartej umowie dziera14

Nieracjonalny podzia nieruchomoci ma miejsce, gdy transakcja jest sprzeczna ze
rodkami podejmowanymi w celu poprawy struktury rolnictwa lub te nabywc jest osoba
niebdca rolnikiem, a o t sam nieruchomo ubiega si osoba, dla której rolnictwo stanowi
zawód gówny lub uboczny [Sroka, Ender 2011].
15
Naley mie przy tym na uwadze, i zgodnie z orzecznictwem podstaw okrelania ceny
gruntu w Niemczech jest jego warto dochodowa, a nie rynkowa.
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wy, a w wyniku kontroli administracyjnej organy mog zada zmiany warunków kontraktu w sytuacji, gdy prowadzi on do nieracjonalnego podziau gospodarstwa rolnego czy amania zasad prawidowej gospodarki lub wie si z nieproporcjonaln stawk czynszu.
Warto take w tym miejscu zaznaczy, i w sposób szczególny regulowany jest obrót nieruchomociami rolnymi w przypadku, gdy przedmiotem transakcji s grunty pastwowe, które wystpuj przede wszystkim na terenach byej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Do 2009 r. zastosowanie miay
preferencyjne warunki zakupu ziemi, przejawiajce si przede wszystkim niszymi cenami gruntów. Podmiotami uprzywilejowanymi do nabycia ziemi pastwowej na preferencyjnych warunkach byli waciciele nieruchomoci oraz
dugoletni (powyej 6 lat) dzierawcy gruntów pastwowych, którzy mogli naby nieruchomo Skarbu Pastwa za 65% urzdowej ceny [Zadura 2005]. Od
2010 r. cena preferencyjna musi ksztatowa si na poziomie nie mniejszym ni
90% ceny rynkowej. Sprzedane ziemie pozostaj pod nadzorem spóki wyceny
i zarzdu gruntami BVVG przez okres 20 lat. Jeeli w tym czasie nabywca odsprzeda zakupion nieruchomo osobie trzeciej, ewentualna nadwyka ceny
musi zosta przekazana na rzecz BVVG. W przypadku, gdy ziemie pochodzce
z pastwowego zasobu s sprzedawane innym podmiotom, odbywa si to
w formie przetargu ofert. Oferent musi przedstawi plan zagospodarowania nieruchomoci i finansow gwarancj udzielon przez bank. Te elementy decyduj
o wyborze oferty, a sprzedane nieruchomoci podlegaj nadzorowi przez BVVG
przez okres 10 lat. Od 2001 r. obowizuje równie przepis, na mocy którego nabywca decydujc si w okresie nadzoru na sprzeda ziemi na cele nierolnicze
(o ile BVVG wyrazi uprzednio zgod), nadwyk ceny musi przekaza na rzecz
BVVG. Co wicej, od 2006 r. obowizuj w Niemczech ograniczenia wielkoci
rocznej sprzeday gruntów przez instytucj pastwow w ramach przetargów
ograniczonych – do 25 tys. ha, a ponadto w 2009 r. przyjto równie czasowe
moratorium sprzeday oraz dzierawy ziemi rolniczej przez BVVG. Nowe zasady obrotu ziemi przez BVVG, wprowadzone w 2010 r., przewiduj midzy innymi moliwo nabycia ziemi przez dotychczasowych dzierawców16, przeduenie umów dzierawy, ograniczenia sprzeday dzierawcy ziemi na poziomie do
450 ha (z uwzgldnieniem transakcji przeszych), powizania limitu nabywanego
przez dzierawc gruntu z udziaem procentowego udziau gruntu dzierawionego
od BVVG w cakowitej powierzchni uytkowanej przez rolnika ziemi [ wiaty et
al. 2011].

16

Zakup moe przyj form natychmiastowego kupna gruntów albo podpisania nowej czteroletniej umowy dzierawy, w trakcie której dzierawca wykupi okrelon cz ziemi.
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3.6. Reglamentacja ziemi rolniczej w Polsce
3.6.1. Prywatny obrót nieruchomociami rolnymi
W Polsce zgodnie z postanowieniami Konstytucji [Konstytucja RP 1997]
podstaw ustroju rolnego pastwa jest gospodarstwo rodzinne. Pojcie to definiowane jest w ustawie o ksztatowaniu ustroju rolnego [Ustawa z dnia
11 kwietnia 2003], zgodnie z któr gospodarstwo tego typu musi spenia nastpujce warunki:
by prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
czna powierzchnia uytków rolnych nie przekracza 300 ha.
Rolnikiem indywidualnym jest przy tym osoba fizyczna bdca wacicielem, uytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierawc nieruchomoci rolnych, których czna powierzchnia uytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadajca kwalifikacje rolnicze17 oraz co najmniej od 5 lat zamieszkaa w gminie, na obszarze której jest pooona jedna z nieruchomoci
rolnych wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego i prowadzca przez ten
okres osobicie to gospodarstwo. Tej wytycznej podporzdkowane s pozostae
zasady obrotu gruntami rolnymi, przy czym, podobnie jak w Niemczech, take
w Polsce konieczne jest wyrónienie uwarunkowa form obrotu dla rynku prywatnego oraz transakcji z udziaem Agencji Nieruchomoci Rolnych jako powiernika majtku Skarbu Pastwa wchodzcego w skad Zasobu Wasnoci
Rolnej Skarbu Pastwa.
W odniesieniu do rynku prywatnego sprzeda nieruchomoci w Polsce
podlega regulacjom Kodeksu cywilnego [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964], co
znajduje równie zastosowanie do gruntów rolnych. W wietle tych regulacji
nabywc nieruchomoci rolnej moe by kada osoba fizyczna, jak i prawna.
Naley przy tym jednak zaznaczy, i zastosowanie znajduj tu równie przepisy ustawy o ksztatowaniu ustroju rolnego, których celem jest:
poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
przeciwdziaanie nadmiernej koncentracji nieruchomoci rolnych oraz
zapewnienie prowadzenia dziaalnoci rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

17

W doktrynie postuluje si wprowadzenie wymogu kwalifikacji rolniczych jako instrumentu
kontroli obrotu nieruchomociami rolnymi inter vivo midzy wszystkimi stronami, a nie tylko
rolnikami indywidualnymi. Obecna forma regulacji oceniana jest bowiem jako niedostateczna
[Blajer 2008]. Jedn z sugestii jest uzalenienie moliwoci nabycia nieruchomoci rolnej
przez osob nieposiadajc odpowiednich kwalifikacji pod warunkiem uzyskania wczeniejszego zezwolenia organu administracji publicznej.
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Realizacji celu pierwszego i trzeciego suy midzy innymi prawo pierwokupu przyznane w pierwszej kolejnoci dotychczasowemu dzierawcy sprzedawanej nieruchomoci, jeli spenione s przy tym ustawowe warunki18. Z kolei realizacja wszystkich powyszych wytycznych jest moliwa za porednictwem Agencji Nieruchomoci Rolnych, która równie wyposaona zostaa
w prawo pierwokupu. Ma ono zastosowanie, gdy prawo pierwokupu dzierawcy
nie bdzie miao zastosowania lub nie zostanie wykonane, sprzeday podlega
nieruchomo o powierzchni co najmniej 5 ha, przy czym jest wyczone, jeli
nabywc nieruchomoci rolnej jest osoba bliska zbywcy, a take gdy w wyniku
transakcji nastpuje powikszenie gospodarstwa rodzinnego w granicach 300 ha,
a nabywana nieruchomo rolna jest pooona w gminie, w której ma miejsce
zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczcej z t gmin. Analogicznie
funkcjonuje przyznane Agencji prawo nabycia, które zastosowanie znajduje
w przypadku przeniesienia wasnoci nieruchomoci w drodze umowy innej ni
sprzeday. W wyniku skorzystania przez ANR z przysugujcych jej praw
przedmiotowa nieruchomo wchodzi w skad Zasobu WRSP, a tym samym
podlega zagospodarowaniu zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie
o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa.
Wikszym ograniczeniom nie podlega równie instytucja dzierawy nieruchomoci rolnych, która z kolei w prawie polskim nie doczekaa si jak dotd
szczególnej regulacji. Tym samym obowizujce w tym zakresie s przepisy
Kodeksu cywilnego, przy czym regulacje te maj charakter wzgldnie obowizujcy – znajduj zastosowanie, jeli strony umowy nie ureguloway tego stosunku odmiennie w oparciu o zasad swobody umów. Co wicej, postanowienia
kodeksowe nie ograniczaj zakresu podmiotów, które mog by stronami tego
stosunku, nie reguluj w sposób szczególny wysokoci ani sposobu ksztatowania czynszu dzierawnego ani okresu obowizywania umowy. Przepisy dotyczce dzierawy zawarte w Kodeksie cywilnym uznawane s przez doktryn za
anachroniczne, uwzgldniajce specyfik dzierawy sprzed 1990 r., kiedy to
uwaano j za instytucj marginaln oraz niepodan w dugim okresie. Jako
powód takiego stanu rzeczy wskazuje si rezygnacj przez ustawodawc z traktowania dzierawy jako instrumentu aktywnego oddziaywania na waciwe wykorzystanie gruntów rolnych, intensyfikacj produkcji oraz popraw struktury
agrarnej kraju. Wynika to natomiast midzy innymi z potraktowania przez usta18

Warunkiem jest zawarcie umowy w formie pisemnej z dat pewn oraz wykonywanie jej
przez co najmniej 3 lata, liczc od tej daty. Jednoczenie nabywana nieruchomo musi
wchodzi w skad gospodarstwa rodzinnego dzierawcy lub by dzierawiona przez spódzielnie produkcji rolnej. O treci umowy sprzeday nieruchomoci rolnej zawiadamia si
dzierawc tej nieruchomoci, jeeli umowa dzierawy trwaa co najmniej 3 lata od dnia jej
zawarcia.
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wodawc dzierawy jako instytucji jedynie tymczasowego gospodarowania
ziemi, bdc form poredni suc docelowo przejciu gruntu rolnego na
wasno.
3.6.1.1. Obrót nieruchomociami rolnymi z Zasobu Wasnoci Rolnej
Skarbu Pastwa
W celu wykonywania prawa wasnoci i innych praw rzeczowych na rzecz
Skarbu Pastwa midzy innymi w stosunku do pastwowych nieruchomoci rolnych w 1991 r. powoano w Polsce Agencj Nieruchomoci Rolnych. Na mocy
ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa ANR realizuje zadania wynikajce z polityki pastwa, w szczególnoci w zakresie:
tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;
tworzenia warunków sprzyjajcych racjonalnemu wykorzystaniu potencjau produkcyjnego Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa;
restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Pastwa uytkowanego
na cele rolnicze;
obrotu nieruchomociami i innymi skadnikami majtku Skarbu Pastwa
uytkowanymi na cele rolne;
popierania organizowania na gruntach Skarbu Pastwa prywatnych gospodarstw rolnych19.
Celom tym su przewidziane ustawowo formy gospodarowania Zasobem
WRSP20. Dotychczas w praktyce podstawowym zadaniem ANR bya wtórna
restrukturyzacja dzierawionych wikszych obszarowo nieruchomoci oraz
sprawowanie nadzoru wacicielskiego nad dzierawami [Sikorska 2009], które
19

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 6 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami
rolnymi Skarbu Pastwa do zada Agencji naleaa realizacja zada wynikajcych z polityki
pastwa, w szczególnoci w zakresie: 1) tworzenia warunków sprzyjajcych racjonalnemu
wykorzystaniu potencjau produkcyjnego Zasobu Skarbu Pastwa; 2) restrukturyzacji oraz
prywatyzacji mienia Skarbu Pastwa uytkowanego na cele rolnicze; 3) obrotu nieruchomociami i innymi skadnikami majtku Skarbu Pastwa uytkowanego na cele rolne; 4) administrowania zasobami majtkowymi Skarbu Pastwa przeznaczonymi na cele rolne; 5) tworzenia gospodarstw rolnych; 6) zabezpieczenia majtku Skarbu Pastwa; 7) prowadzenia prac
urzdzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Pastwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Pastwa prywatnych gospodarstw rolnych; 8) tworzenia miejsc pracy w zwizku
z restrukturyzacj pastwowej gospodarki rolnej.
20
Na mocy art. 24 ust. 1. Ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa Agencja gospodaruje zasobem w drodze: 1) w pierwszej kolejnoci sprzeday mienia
w caoci lub jego czci; 2) oddania na czas oznaczony do odpatnego korzystania osobom
prawnym lub fizycznym; 3) wniesienia mienia lub jego czci do spóki strategicznej lub innej spóki prawa handlowego, w której Skarb Pastwa lub instytut badawczy posiada wikszo udziaów lub akcji; 4) oddania na czas oznaczony administratorowi caoci lub czci
mienia w celu gospodarowania; 5) przekazania w zarzd; 6) zamiany nieruchomoci.
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zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi
Skarbu Pastwa zawierane s na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Regulacj szczególn jest przy tym moliwo wyczenia czci powierzchni
uytków rolnych oraz zawarcie umowy, co do zasady, po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Obecnie za obrót nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa w pierwszej kolejnoci nastpowa
powinien poprzez sprzeda nieruchomoci21, która dochodzi do skutku, co do
zasady, w drodze przetargów, w tym przetargów ograniczonych – adresowanych
do rolników indywidualnych, osób posiadajcych odpowiednie kwalifikacje rolnicze, czonków rolniczych spódzielni produkcyjnych czy osób zwizanych ze
zlikwidowanymi pastwowymi gospodarstwami rolnymi. Procedura przetargowa moe zosta pominita w sytuacji, gdy sprzeda nieruchomoci suy poprawie warunków zagospodarowania nieruchomoci przylegej stanowicej wasno osoby chccej naby t nieruchomo lub jej cz, o ile nieruchomo ta
nie moe by zagospodarowana samodzielnie.
4. Komparatywna ocena zasad gospodarowania gruntami w Polsce
w wietle koncepcji rolnictwa zrównowaonego.
Wnioski w zakresie obrotu ziemi
Majc na uwadze wskazane powyej uwarunkowania obrotu nieruchomociami w wybranych pastwach, jak równie struktur agrarn podan w krajach czonkowskich UE z punktu widzenia realizacji idei rolnictwa zrównowaonego, naley podkreli, e:
regulacje z zakresu gospodarowania nieruchomociami rolnymi w poszczególnych pastwach róni si midzy sob, co powoduje, i nie s
one jedynymi determinantami ksztatowania struktury agrarnej;
zasady obrotu gruntami rolnymi w Polsce s stosunkowo liberalne. Zakup
gruntów rolnych przez gospodarstwa rolne bdce gospodarstwami rodzinnymi (oraz pozostajcymi nimi po przeprowadzeniu transakcji) pooone na obszarze lokalizacji nieruchomoci lub ssiednim nie jest niczym
ograniczony. Mona zatem stwierdzi, e obowizujce regulacje sprzyjaj koncentracji wasnoci ziemi rolniczej w rkach podmiotów czynnych
w produkcji rolnej, w tym przede wszystkim gospodarstwach rodzinnych.
Przy tym jednak ocenia si, i obowizujce regulacje w zakresie gospodarowania ziemi rolnicz nie prowadz do zapewnienia realnych efektywnych przemian strukturalnych w rolnictwie [ lusarz 2013]. Barier
21

Sprzeda nieruchomoci rolnej przez ANR moe nastpi, o ile powierzchnia uytków
rolnych bdcych wasnoci nabywcy nie przekroczy 500 ha.
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w tym zakresie pozostaje bowiem przede wszystkim cena ziemi. Realizacja zrównowaonego modelu rolnictwa wymaga bowiem zaangaowania
kapitau w pierwszej kolejnoci w biec produkcj, co powoduje, e
moliwoci zakupu gruntów rolnych przez gospodarstwa rolne s w Polsce bardzo ograniczone. Jak wykaza prof. Zitara, zakupowi gruntów nie
sprzyjaj równie warunki kredytowe [Zitara 2014];
realizacji modelu rolnictwa zrównowaonego i wielofunkcyjnego w Polsce suy powinny procesy koncentracji ziemi w gospodarstwach rolnych. W zwizku jednak z ograniczeniami w zakupie ziemi podstawowym instrumentem przyczyniajcym si do realizacji powyszego powinna by dzierawa. Istota tej instytucji sprowadza si wspóczenie do
moliwoci utworzenia albo powikszenia gospodarstwa rolnego bez koniecznoci wydatkowania znacznych rodków finansowych w celu nabycia wasnoci ziemi. Dziki temu moliwe jest równolege zainwestowanie kapitau na cele produkcyjne. Wzrost powierzchni gospodarstwa przekada si przy tym na zwikszenie skali produkcji, a tym samym przyczynia si, co do zasady, do uzyskania dochodów na wyszym poziomie.
Dzierawa przyczynia si równie do poprawy efektywnoci wykorzystania pozostaych czynników produkcji – gównie rodków trwaych oraz
zasobów pracy. Stosunek dzierawny wymaga jednak odpowiednich regulacji prawnych, które zapewni dzierawcy ochron prawidowego jego
wykonywania. Dziki temu moliwe staje si racjonalne podejmowanie decyzji inwestycyjnych poprzez przeprowadzenie wzgldnie realnego rachunku ekonomicznego prowadzonej na dzierawionym gruncie dziaalnoci;
obecny stan prawny nie pozwala na uznanie dzierawy za aktywny instrument polityki rolnej w Polsce, w zwizku z czym niezbdne jest
wprowadzenie takich zasad dzierawy, które gwarantowayby pewno
gospodarowania dzierawcy na obcej nieruchomoci. Majc za na uwadze, i wysoko czynszu dzierawnego jest zazwyczaj funkcj ceny ziemi oraz biorc pod uwag ograniczenia wzrostu dochodów rolniczych, naley rozway wprowadzenie mechanizmów kontrolowania ceny ziemi
lub wysokoci czynszu. Rozwizaniem zasugujcym na uwag jest przyjcie zasad ustalenia wysokoci czynszu w oparciu nie o rynkow, a dochodow warto ziemi, zgodnie z modelem francuskim czy niemieckim;
w kontekcie banku ziemi, jakim jest Agencja Nieruchomoci Rolnych,
podkreli naley ograniczon skuteczno realizacji przez ni celów
przewidzianych w ustawie o ksztatowaniu ustroju rolnego. Tym samym,
w zwizku z nasileniem procesów prywatyzacji pastwowych gruntów
rolnych w Polsce, koniecznym staje si ponowne okrelenie roli, jak in-
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stytucja ta powinna spenia, a w konsekwencji dokonanie jej przeksztacenia. Uzasadnionym wydaje si pogld, zgodnie z którym Agencja powinna wykonywa zadania zupenie zmienionej agendy, której przysugiwa bdzie funkcja czynnego udziau we wspieraniu zrównowaonego
rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza to, e kierunkiem przyszego
ksztatu ANR jest skupienie zada na ksztatowaniu struktur agrarnych
rolnictwa w Polsce, do czego niezbdne jednak bdzie wyposaenie
Agencji w odpowiednie instrumentarium;
biorc pod uwag zasady funkcjonowania banków ziemi w krajach Europy Zachodniej, jak równie uwarunkowania struktury obszarowej i dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce, trudno si zgodzi z polityk,
wedug której poprawa struktury obszarowej gospodarstw powinna si
odbywa przede wszystkim poprzez przeniesienie wasnoci nieruchomoci w drodze sprzeday. W przypadku denia do ograniczenia dzierawy
ziemi przez ANR naley rozway popularyzacj rzadko stosowanego dotychczas instrumentu, jakim jest leasing rolniczy.
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