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Wst p 

 
W szybko zmieniaj cym si  wiecie innowacje staj  si  jednym z najlep-

szych sposobów zdobycia przewag konkurencyjnych. Zbudowanie trwa ej zdolno-
ci do tworzenia i wdra ania innowacji jest warunkiem uzyskiwania coraz wy szej 

warto ci dodanej, a w konsekwencji osi gania wy szego dochodu narodowego. 
Polska zaj a w 2016 roku 39 miejsce na li cie 128 najbardziej inno-

wacyjnych gospodarek, awansuj c o 7 miejsc wzgl dem poprzedniego roku. 
Wy sz  pozycj  w rankingu zawdzi cza m.in. atwo ci zak adania firm 
(awans o 5 miejsc), edukacji (awans o 2 miejsca), wydatkom na B+R w relacji 
do PKB (awans o 3 miejsca), zawartym umowom na rynku venture capital 
(awans o 16 miejsc), pracownikom z zaawansowan  technologicznie wiedz  
(awans o 4 miejsca), artyku om naukowym (awans o 2 miejsca), kreatywno ci 
sektora ICT1 (awans o 14 miejsc)2. 

W sektorze rolno-spo ywczym istniej  jeszcze znaczne rezerwy, które 
mog  zwi kszy  konkurencyjno  tego sektora, je li lepiej wykorzysta si  trady-
cyjne metody wzrostu produktywno ci, jak konsolidacja czy szersza ekspansja 
na rynki zagraniczne. Zachodz ce w otoczeniu sektora zmiany stawiaj  jednak 
pod znakiem zapytania skuteczno  dotychczasowego podej cia do formu owa-
nia strategii rozwoju tego sektora w nadchodz cych latach. Proponuj c okre lone 
rozwi zania, warto zastanowi  si : czy s usznie sektor rolno-spo ywczy uwa-
any jest za sektor niskiej techniki? Je li tak, to czy mo e sta  si  innowacyj-

nym i jak tego dokona ? 
Próby odpowiedzi na postawione pytania badawcze zosta y zaprezento-

wane w niniejszej monografii. Bior c pod uwag  fakt, e wspomniany sektor 
uzale niony jest w du ym stopniu od pozosta ych cz ci gospodarki oraz uwa-
runkowa  makroekonomicznych, przedstawiona argumentacja ma charakter nie 
tylko sektorowy, lecz tak e ogólnoekonomiczny. Jako cel pracy przyj to wyko-
nanie scenariuszowej analizy rozwi za  w zakresie polityki innowacyjnej oraz 
przygotowanie rekomendacji dla strategii rozwoju innowacyjno ci sektora rolno- 
-spo ywczego po 2020 roku. 

                                           
1 ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne (information and communication techno-
logies), nazywane zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinforma-
tycznymi lub technikami informacyjnymi – rodzina technologii przetwarzaj cych, gromadz -
cych i przesy aj cych informacje w formie elektronicznej. 
2 Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation, Cornell University, INSEAD, 
and the World Intellectual Property Organization, 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ 
wipo_pub_gii_2016.pdf (dost p: pa dziernik 2017). 
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W rozdziale pierwszym pokazano przydatno  i zasady tworzenia scena-
riuszy w kontek cie ich wykorzystania w kszta towaniu polityk publicznych,  
w tym polityki innowacyjnej. W drugim z kolei omówiono metod  foresight 
oraz dokonano przegl du projektów zagranicznych i polskich, które – korzystaj c 
z tej metody – prognozuj  rozwój sektora rolno-spo ywczego w przysz o ci.  
Rozdzia y te wskazuj  na potrzeb  zmiany zasad kszta towania polityk publicz-
nych i pokazuj  przyk ady skutecznej realizacji w praktyce gospodarczej. 

Budowa d ugookresowych scenariuszy rozwoju wybranego sektora gospo-
darki wymaga wskazania zmian w jego otoczeniu, które mog  w istotny sposób 
wp yn  na jego wielko  i kierunek ewolucji. W rozdziale trzecim skoncen-
trowano si  na przedstawieniu obecnego stanu innowacyjno ci sektora rolno- 
-spo ywczego w Polsce, pokazuj c jego s abe i mocne strony oraz szanse i zagro-
enia dla dalszego rozwoju w nadchodz cych latach. Z kolei rozdzia  czwarty 

prezentuje g ównie uwarunkowania globalne i regionalne, które mog  mie  wp yw 
na rozwój sektora rolno-spo ywczego w przysz o ci. Wskazano na istotn  rol  
d ugookresowego strategicznego kierowania pa stwem i tym samym wyznacza-
nia kierunków rozwoju gospodarczego. 

Rozdzia  pi ty przedstawia trzy mo liwe scenariusze rozwoju innowacyj-
no ci w sektorze rolno-spo ywczym, z podkre leniem uwarunkowa , które musz  
by  spe nione, by scenariusze te urzeczywistni y si  w przypadku Polski. 

W za o eniu niniejszej monografii nie by o celem pokazywanie kon-
kretnych rozwi za , które zapewni  wzrost innowacyjno ci sektora rolno- 
-spo ywczego w kilku najbli szych latach. Proces wdra ania innowacji, aby by  
skuteczny, wymaga czasu. Potrzebna jest d ugoterminowa strategia, modyfiko-
wana w zale no ci od zachodz cych zmian w otoczeniu. Dlatego te  w rozdziale 
ostatnim po o ono g ównie nacisk na wskazanie obszarów dzia a , które nale y 
uwzgl dni  w strategii rozwoju innowacyjno ci sektora rolno-spo ywczego, aby 
zwi kszy  jego konkurencyjno  w perspektywie d ugoterminowej. 
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1. Teoretyczne aspekty metody scenariuszowej w prognozowaniu 

 

 Scenariusze jako narz dzie do prognozowania przysz o ci w sferze spo-
eczno-gospodarczej s  dzisiaj stosunkowo rozpowszechnione3. Wed ug bada  

70% firm stosowa o je w planowaniu w 2006 roku (a 40% w 1999 roku)4.  
W sferze publicznej s  równie  powszechnie stosowane, np. w prognozach  
demograficznych (zob. poni ej), a tak e w planowaniu rozwoju spo eczno- 
-gospodarczego na szczeblu kraju czy regionu. Mo na je rozpatrywa  w kontek-
cie my lenia o przysz o ci w ramach Unii Europejskiej, która jest istotnym 

punktem odniesienia w planowaniu strategicznym dla krajów cz onkowskich, 
jak i w zapewnieniu róde  wspó finansowania inwestycji w innowacyjno  po-
przez szereg narz dzi w postaci funduszy unijnych oraz programów na szczeblu 
wspólnoty (np. Horyzont 2020). Dobrym przyk adem powi zania zasad i kon-
cepcji planowania strategicznego na szczeblu krajowym, wspieraj cego si   
o za o enia podane w formie scenariusza makroekonomicznego, jest dokument 
rz du RP pt. Krajowy Program Reform z 2011 roku5. 
 Zgodnie z literatur  przedmiotu scenariusze s  szczególnie u yteczne  
w tworzeniu strategii rozwoju, gdy (a) przyjmujemy perspektyw  d ugofalowego 
(minimum pi cioletniego) horyzontu czasowego strategii, (b) mamy ograniczon  
ilo  kluczowych elementów wp ywaj cych na jej sukces oraz (c) cechuj  si  one 
wysokim stopniem niepewno ci6. Dodatkow  zalet  jest to, e nawet w przypadku, 
gdy prawdopodobie stwo zaj cia wydarze  opisanych w scenariuszu jest nik e, 
s  one ród em nauki czy te  inspiracji dla decydentów, umo liwiaj c my lenie 
niestandardowe (okre lane po angielsku jako out of the box). Jest to szczególnie 
istotne w kontek cie kszta towania polityki innowacyjno ci, zak adaj cej koncen-
tracj  na rozwi zaniach nieszablonowych i niewynikaj cych wprost z dotychcza-
sowych kierunków rozwoju. 

                                           
3 M. Su ek, Prognozowanie i symulacje mi dzynarodowe, Scholar, Warszawa 2010; 
M.D.A. Rounsevell i in., Future scenarios of European agricultural land use II. Projecting 
changes in cropland and grassland, „Agriculture, Ecosystems and Environment” 2005, vol. 107, 
s. 117-135. 
4 T. Hindle, Guide to management ideas and gurus, Profile Books Ltd., London 2008; Euro-
pean Environment Agency, Knowledge base for Forward-Looking Information and Services. 
Catalogue of scenario studies, EEA Technical Report, nr 1/2011, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg 2011, s. 5. 
5 Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja, Rada 
Ministrów, Warszawa, 26 kwietnia 2011. 
6 G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, 
Seventh Edition, Pearson, Harlow 2005, s. 77. 
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Celem niniejszego rozdzia u jest zapoznanie czytelnika ze specyfik   
badania przysz o ci, a w szczególno ci zastosowania metody scenariuszowej, 
poprzedzone krótkim rysem historycznym rozwoju tej metody, jak równie  pre-
zentacj  wybranych definicji oraz ich relacj  z poj ciami powi zanymi, jak stra-
tegia czy foresight. 
 
1.1. Metoda scenariuszowa w perspektywie historycznej  

 Jak stwierdza Su ek7, „scenariusze (…) tak jak wiele narz dzi analitycz-
nych, maj  rodowód wojskowy i w lu nym rozumieniu by y stosowane ju   
w staro ytno ci”. Stratedzy przed podj ciem bitwy starali si  wyobrazi  sobie 
rozmaite scenariusze wydarze  i dopasowa  do nich swoje dzia ania. W podob-
nym rozumieniu mo na przyj , e w dyplomacji (polityce mi dzynarodowej), 
jak i w polityce wewn trznej my lano w kategoriach alternatywnych wizji przy-
sz o ci, któr  mo na okre li  mianem scenariuszy. Podobnie rzecz mia a si   
w literaturze, gdzie autorzy tacy jak G. Orwell czy A. Huxley stworzyli wizje, 
które wywar y znacz cy wp yw na to, w jaki sposób postrzega si  zagro enia 
zwi zane z post pem8. Jednak a  do czasów wspó czesnych takie podej cie nie 
by o obudowane aparatur  naukow  i nie odwo ywa o si  do sformalizowanych 
procedur i schematów. 
 Pocz tki wykorzystania metody scenariuszowej w dzisiejszej postaci si -
gaj  lat 50. ubieg ego wieku, gdy w Stanach Zjednoczonych powo ano do ycia 
RAND Corporation, w której pracowa  H. Kahn, uznawany za twórc  samego 
poj cia „scenariuszy”9. Pocz tkowo metoda ta wpisywa a si  bardzo dobrze  
w zimnowojenny podzia  wiata, daj c ameryka skim decydentom do r ki na-
rz dzie umo liwiaj ce niestandardowe podej cie do przysz o ci, wykraczaj ce 
poza przyj te wówczas metody prognozowania (w tym samym kontek cie roz-
wijano, równie  w ramach RAND, teori  gier). Scenariusze by y wi c nakiero-
wane globalnie, próbuj c opisa  mo liwe warianty rozwoju wydarze  i zacho-
wanie Zwi zku Radzieckiego, co do którego w Stanach Zjednoczonych nie by o 
rozbudowanej wiedzy eksperckiej. W miar  rozwoju wydarze  scenariuszami 
zainteresowa  si  tak e wiat biznesu. Pierwsz  globaln  firm , która si gn a 

                                           
7 M. Su ek, Prognozowanie…, op. cit., s. 186. 
8 A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze w antycypowaniu i kszta towaniu przysz o ci, Oficyna 
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, s. 19. Tam e szerokie omówienie perspektywy 
historycznej. 
9 E.B. Masini, Penser le Futur, Dunond, Paris 2000, s. 121. Zob. te  B. Radzikowska, Scena-
riusze, [w:] M. Cie lak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
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po scenariusze by  Shell10, co zosta o uwie czone sukcesem w biznesie zauwa-
onym przez wiat nauki i przemys u11. 

 Warto nadmieni , e wykorzystanie scenariuszy do wsparcia decydentów, 
w tym w szczególno ci dla nowo wybranego prezydenta, jest obecne w USA do 
dzi . Poczynaj c od 1997 roku Narodowa Rada Wywiadu (National Intelligence 
Council), istniej ce od 1979 roku cia o doradcze przy Dyrektorze Wywiadu 
USA, publikuje co 4 lata raporty o globalnych trendach i ich potencjalnym 
wp ywie na wiat. Raporty te s  przygotowywane przez ekspertów i prezento-
wane w postaci globalnych scenariuszy. Ich tezy s  ywo dyskutowane w spo-
eczno ci mi dzynarodowej, a tak e t umaczone na obce j zyki (np. w 2009 

roku ukaza o si  t umaczenie na j zyk polski z przedmow  J. Staniszkis12). 
Scenariusze tam zawarte opracowywane s  w oparciu o zidentyfikowane trendy 
globalne i mo liwe ich konsekwencje dla systemu mi dzynarodowego i po-
szczególnych pa stw. 
 Obecnie scenariusze znajduj  coraz szersze zastosowanie w d ugofalo-
wym my leniu nad przysz o ci . Na zlecenie Europejskiej Agencji rodowiska 
w latach 2006-2008 skatalogowano 263 scenariusze (scenario studies), obej-
muj ce ró ne obszary geograficzne13. Samo zainteresowanie t  metod  przez 
unijn  instytucj  powi zan  z problematyk  rolnictwa poprzez ukierunkowanie 
na rodowisko naturalne, jak równie  szerokie zastosowanie scenariuszy do 
okre lenia przysz o ci rolnictwa przez naukowców w Europie14 pozwala na lep-
sze zrozumienie natury my lenia scenariuszowego, jak równie  zobrazowania 
procesu konstruowania scenariuszy. Dzi ki temu instytucje publiczne oraz akto-
rzy zwi zani z sektorem rolno-spo ywczym15 maj  mo liwo  wpisania si   
w obecny w rodowisku mi dzynarodowym sposób my lenia o przysz o ci. 
Trendem, jaki obserwuje si  równie  w procesie opracowywania wizji rozwoju 
danego sektora, jest odchodzenie od prognoz opracowanych przez ekspertów dla 
decydentów na rzecz w czania tzw. interesariuszy publicznych, których opinia 
na temat prezentowanych ustale  oraz ich pó niejsza akceptacja s  istotne dla 
dalszego procesu budowania dokumentów strategicznych opieraj cych si  na 
przyj tych prognozach. Scenariusze opisowe, wykorzystuj ce do wiadczenie 
                                           
10 M. Su ek, Prognozowanie…, op. cit., s. 188. 
11 A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze…, op. cit., s. 22. 
12 wiat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, AlfaSagittarius, Kraków 2009. 
13 European Environment Agency, Knowledge…, op. cit. 
14 Przegl d literatury po wi conej wykorzystaniu scenariuszy dla opisania przysz o ci rolnictwa: 
I. Öborn i in., Scenario Development as a Basis for Formulating a Research Program on Future 
Agriculture: A Methodological Approach, „AMBIO” 2013, vol. 42, s. 823-839. 
15 Przegl d aktorów zawarto w pozycji: S. Sta ko (red.), Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria 
i przyk ady zastosowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 28. 
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ekspertów i ró norodne metody wypracowywania wizji przysz o ci (np. metoda 
delficka, okre lana cz sto z angielskiego jako Delphi), s  doskona ym narz -
dziem do tego celu. 
 
1.2. Definicje scenariuszy i ich powi zanie z poj ciami pokrewnymi  

(prognoza, foresight, strategia) 

 S owo scenariusz jest poj ciem wieloznacznym i na gruncie nauki o pro-
gnozowaniu mo e ono znaczy  m.in.: 
a) mo liw  wizj  przysz o ci opisan  za pomoc  nienaukowego, przyst p-

nego j zyka (np. 5 scenariuszy dla Europy16, wspomniane ju  scenariusze 
Narodowej Rady Wywiadu USA17) lub w sposób naukowy (np. Raport 
„Polska 2050”18); 

b) efekt zastosowania metody prognozowania (metody scenariuszowej), naj-
cz ciej bazuj cej na podej ciu eksperckim (np. z wykorzystaniem metody 
delfickiej – Delphi, przyk adowo przy opracowaniu Strategii Rozwoju Ener-
getyki na Dolnym l sku19); 

c) opis poprzedzaj cy symulacj  lub gr  decyzyjn , daj cy wytyczne dla 
uczestników takiego eksperymentu naukowego w odniesieniu do ich dzia a  
w trakcie jego przeprowadzania. 

 Cho  istnieje wiele definicji scenariuszy (niektóre przyk ady przytoczone 
zostan  poni ej), to jednak warto na wst pie podkre li , e w najszerszym uj ciu 
scenariusze maj  za zadanie wyja ni  mo liwe wizje przysz o ci, wskazuj c 
ogólne kierunki rozwoju dla decyzji (politycznych, biznesowych, militarnych)20. 
Johnson i in. definiuj  scenariusze jako „szczegó owe i wiarygodne spojrzenie na 
to, w jaki sposób rodowisko biznesowe organizacji mo e rozwin  si  w przy-
sz o ci, opieraj c si  na kluczowych elementach rodowiskowych i katalizatorach 
zmian, co do których istnieje wysoki poziom niepewno ci”21. Wed ug nich s  
one szczególnie przydatne, „gdy rodowisko biznesowe cechuje si  wysokim 
                                           
16 European Commission, Scenarios Europe 2010. Five Possible Futures for Europe, Forward 
Studies Unit, Working Paper, July 1999. 
17 Global Trends. Seria raportów National Intelligence Council, wszystkie dost pne w wersji 
on-line pod adresem: https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/nic/nic-related-
menus/nic-related-content/global-trends (dost p: lipiec 2017). 
18 PAN, Raport „Polska 2050”, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2011. 
19 E. opuszy ska-Surma, Z. Szalbierz (red.), Strategia rozwoju energetyki na Dolnym l sku 
na podstawie metody foresightowej Delphi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, 
Wroc aw 2011. 
20 Wyczerpuj cy przegl d definicji i klasyfikacji scenariuszy z uwzgl dnieniem przegl du 
literatury przedmiotu zosta  zawarty w pozycji A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze…, op. cit. 
21 G. Johnson i in., Exploring Corporate…, op. cit. 
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stopniem niepewno ci wynikaj cej b d  ze z o ono ci, b d  z szybkiego tempa 
zmian (lub z obu tych czynników wyst puj cych cznie) i [w zwi zku z tym] 
nie jest mo liwe rozwini cie jednej perspektywy na to, w jaki sposób [ze-
wn trzny] wp yw rodowiska b dzie oddzia ywa  na strategie organizacji”22. 
Europejska Agencja rodowiska definiuje scenariusz jako „spójny i wiarygodny 
obraz mo liwej alternatywy przysz o ci, dostarczaj cy informacji na temat 
g ównych zagadnie  w debacie publicznej”23. Radzikowska definiuje scenariusz 
jako „uk ad zdarze  powi zanych w logiczn , na ogó  chronologiczn  sekwen-
cj ”24. Gregory i Duran definiuj  je krótko jako „opowiadania, które opisuj   
jakie  przysz e wydarzenie”25. 
 Istotn  uwag  jest to, e scenariusze, cho  mog  sprawia  wra enie wyni-
kania jedynie z intuicji niepopartej g bszym przes aniem, nie mog  by  zbio-
rem lu nych my li, wizj  pozbawion  spójno ci logicznej. Dlatego opieraj  si  
one na pewnej metodologii (a w a ciwie metodologiach, jako e brak jednej, 
powszechnie akceptowanej „recepty” pisania scenariuszy). Wa ne jest, aby przy-
st puj c do budowy scenariuszy zaplanowa  proces ich budowy, uwzgl dniaj c 
szereg czynników, takich jak: dost pne rodki (materialne, np. finansowe, jak 
i niematerialne – jak np. czas), dost pn  wiedz  (zarówno eksperck , jak i w po-
staci róde  danych i / lub dost pnych informacji), oczekiwania odbiorców co do 
efektu ko cowego (np. horyzont czasowy scenariuszy). Scenariusze mog  by  
opisowe (oparte o postaw  neutraln , nie przyjmuj c  perspektywy zlecenio-
dawcy / odbiorcy badania) lub normatywne (kiedy bierze si  wprost interesy od-
biorcy badania i sprawdza si  wyst pienie (nie)po danych skutków wydarze , 
jakie mog  zaj  w przysz o ci26. 
 Kolejnym istotnym rozró nieniem w odniesieniu do scenariuszy jest po-
dzia  na scenariusze ilo ciowe i jako ciowe. Te pierwsze obejmuj  badania 
oparte na modelach, w których przyjmuje si  ró ne za o enia wp ywaj ce na 
rezultaty prognoz konstruowanych z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 
Przyk adem s  prognozy demograficzne, które maj  ró ne warianty – w najnow-
szym modelu ONZ z 2017 roku jest ich dziewi 27. Co ciekawe, autorzy nie 
u ywaj  s owa scenariusz, lecz „wariant”. Z kolei najnowsza prognoza G ównego 

                                           
22 Ibid., s. 76. 
23 European Environment Agency, Knowledge…, op. cit., s. 7. 
24 B. Radzikowska, Scenariusze, op. cit., s. 223. 
25 W.L. Gregory, A. Duran, Scenarios and acceptance of forecasts, [w:] S. Armstrong (red.), 
Principles of Forecasting, Pennsylvania 2001, s. 519. 
26 B. Radzikowska, Scenariusze, op. cit., s. 224-225. 
27 United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division, DVD Edition, 2017. 
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Urz du Statystycznego (GUS) z 2014 roku podkre la wybór „scenariusza za o e ” 
przy konstruowaniu prognozy ludno ci Polski w perspektywie do 2050 roku 
(w oparciu o kilkadziesi t wst pnie sformu owanych scenariuszy, opracowanych 
na bazie czterech wariantów p odno ci). W efekcie ko cowym przygotowano 
cztery scenariusze, okre lone jako niski, redni, wysoki oraz bardzo wysoki, 
wskazuj c jeden z nich jako „oficjaln  prognoz  GUS”28. W makroekonomii 
opracowuje si  scenariusze ilo ciowe dotycz ce rozwoju wska ników spo eczno- 
-gospodarczych, jak np. PKB czy bezrobocie. Scenariusze jako ciowe z kolei – 
których przyk adem s  wspomniane ju  scenariusze Narodowej Rady Wywiadu 
USA oraz Scenariusze Europa 2010 – bazuj  na formu owaniu wniosków w postaci 
opisu s ownego, a nie za pomoc  warto ci liczbowych. Jak wykazuj  wyniki 
bada  przeprowadzonych na temat scenariuszy w prognozowaniu, plastyczno  
ich wizji i atrakcyjno  opisu zwi kszaj  ich pozytywny odbiór (i w rezultacie 
szanse na ich samorealizacj )29. 
 Przedmiotem ró nic mi dzy badaczami zajmuj cymi si  scenariuszami 
jako ciowymi i prognozowaniem jest relacja mi dzy tymi poj ciami. Dla jed-
nych scenariusze s  bowiem jedn  z metod prognozowania, dla innych wyst -
puj  one jako osobny element w opisywaniu rzeczywisto ci i s  „narz dziami 
analitycznymi” lub „s abymi prognozami”30. Jest to w zasadzie – z punktu  
widzenia odbiorców scenariuszy – problem czysto akademicki, którym zajmuj  
si  naukowcy podejmuj cy aspekty teoretyczne. Niemniej jednak warto mie  na 
uwadze, e ze wzgl du na dalece jako ciowy efekt finalny scenariuszy opiso-
wych trudno oczekiwa  od nich konkretnych wyników czy te  warto ci danych 
– je li nawet w warstwie narracyjnej scenariusza jest wymienione konkretne 
wydarzenie (zob. ramka 1.1), to s u y raczej uatrakcyjnieniu prezentowanej wizji 
ni  próbie szczegó owego jej nakre lenia. 
 Kwesti  wymagaj c  osobnego rozwa enia jest zwi zek procesu budowy 
scenariuszy z podej ciem okre lanym jako foresight. Poj cie to jest popularne  
w dokumentach podejmuj cych problematyk  badania przysz o ci, jak równie  
– od kilkunastu lat – w kreowaniu polityki publicznej (policy-making)31. Definiuje 
                                           
28 GUS, Prognoza ludno ci na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, Departament Bada  
Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl (dost p: czerwiec 2017). 
29 W.L. Gregory, A. Duran, Scenarios…, op. cit., s. 519. 
30 Na przyk ad M. Su ek, Prognozowanie…, op. cit., s. 186. 
31 M. Weber, Foresight and adaptive planning as complementary elements in anticipatory 
policy-making: a conceptual and methodological approach, [w:] J-P. Vo , D. Bauknecht, 
R. Kemp (red.), Reflexive Governance for Sustainable Development, Edward Elgar Publish-
ing, 2006, s. 197. Nale y tu zauwa y , e termin policy-making nie odnosi si  do powszech-
nie (w sko) rozumianej polityki, jako dzia a  na szczeblu partii politycznych, walki o g osy 
wyborców (co mo na okre li  dla rozró nienia jako „politykierstwo”), lecz do procesu two-
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si  go jako „systematyczny, przysz o ciowy sposób docierania do informacji  
w celu budowania rednio- lub d ugookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków 
i priorytetów, s u cy jako narz dzie podejmowania bie cych decyzji i mobili-
zowania wspólnych dzia a ”32. To, w jaki sposób mo na przeprowadzi  badanie 
za pomoc  metody foresight, zale y w du ej mierze od wizji zleceniodawców 
takiego badania. Najcz ciej wykorzystuje si  do tego badania ekspertów, a ich 
wiedza jest zebrana w postaci panelu ekspertów (okre lanego cz sto – a czasem 
na wyrost – jako burza mózgów). Grupa ekspertów mo e wykorzystywa  z góry 
przyj t  struktur  (np. podzia  na podgrupy panelowe / sekcje tematyczne) i spo-
tyka  si  w sposób cykliczny, realizuj c przyj ty harmonogram) albo w nie-
ustrukturyzowany sposób podj  si  przewidywania przysz o ci, zak adaj c, 
e wiedza przez nich posiadana predestynuje ich do wyra ania miarodajnych  

s dów na temat przysz o ci. Ten drugi model wyst puje coraz rzadziej, gdy  po 
pierwsze, zamawiaj cy badanie foresightowe na ogó  oczekuje bardziej „profe-
sjonalnego” podej cia (a rozci gni ty w czasie, ustrukturyzowany harmonogram 
takie wra enie na ogó  sprawia), a po drugie, z przeprowadzonych bada  nad 
metodami prognozowania i udzia u ekspertów wynika, e brak struktury i opar-
cie si  wy cznie na zdaniu ekspertów (dzia aj cych pojedynczo lub w grupie) 
obni a trafno  prognozy (lub foresightu)33. Na gruncie polskim wzorcowym 
przyk adem realizacji modelu pierwszego by  Narodowy Program Foresight 
„Polska 2020”, realizowany w 2009 roku34. 
 W tym miejscu warto poczyni  uwag  na temat relacji poj  „scenariusz” 
i „strategia”, jako e z uwagi na pewne podobie stwa w procesie konstrukcji 
scenariuszy i strategii mo e dochodzi  do konfuzji mi dzy dwoma poj ciami. 
Podobie stwa i ró nice pokazano w poni szej tabeli. 
  

                                                                                                                                    
rzenia polityk publicznych, a wi c dzia a  decydentów politycznych ró nych szczebli nakie-
rowanych na sfer  publiczn . 
32 Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, opis metodyki bada , dost pny na 
http://www.ippt.pan.pl/WWW-IPPT-oldhtml/foresight/foresight-narodowy.html#metodyka 
(dost p: lipiec 2017). Zob. równie : A. Havas, D. Schartinger, M. Weber, The impact of fore-
sight on innovation policy-making: recent experiences and future perspectives, „Research 
Evaluation”, vol. 19(2), June 2010, s. 91-104. 
33 J. Roche, Forecasting Commodity Markets, Probus Publishing Company, London 1995; 
J.S. Armstrong, Role playing: a method to forecast decisions, [w:] J.S. Armstrong (red.), 
Principles of Forecasting, Springer, 2001. 
34 Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, Wyniki Narodowego Programu Foresight 
Polska 2020, Warszawa, czerwiec 2009, http://www.ippt.pan.pl/WWW-IPPT-oldhtml/foresight/  
Wyniki_NPF-Polska2020.pdf (dost p: lipiec 2017). Kontekst i opis metodologii dost pny pod 
adresem wskazanym w przypisie 32. 
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Tabela 1.1. Scenariusz i strategia: podobie stwa i ró nice 
Cecha Scenariusz Strategia 

Zorientowanie na przysz o  Tak Tak 
D ugi horyzont czasowy Tak Tak 
Wieloznaczno  poj cia Tak Nie 
Zorientowanie na konkretne dzia ania (zmiana obecnego  
i oczekiwanego stanu rzeczy) Nie Tak 

Wielowariantowo  Tak Tak 
Proces budowy scenariusza i strategii Zbli ony Zbli ony 

ród o: opracowanie w asne na podstawie cytowanej literatury przedmiotu. 
  
 Jak wida  z powy szej tabeli, pomimo znacz cej zbie no ci mi dzy sce-
nariuszem a strategi  zachodz  ró nice, które powoduj , e nale y traktowa  te 
terminy roz cznie35. W istocie, scenariusz powinien poprzedza  strategi , jako 
e jest on (w rozumieniu przyj tym na potrzeby niniejszego rozdzia u) elemen-

tem niezb dnym do w a ciwego przygotowania strategii – a wi c zespo u dzia-
a  wiod cych do konkretnego celu. Wybór konkretnej wizji przysz o ci, zary-

sowanej w scenariuszu, jest warunkiem dalszego procesu budowania strategii. 
Dzia ania wiod ce do ustalenia jednej (lub w przypadku wykorzystania metody 
scenariuszowej – kilku) wizji przysz o ci s  elementami procesu prognostycznego. 
 W ostatnich latach mamy do czynienia z coraz wi kszym przenikaniem 
si  obu procesów, co znajduje swoje odbicie w podej ciu znanym jako „plano-
wanie adaptacyjne” (adaptive planning). Zak ada ono – w kontek cie wielo ci 
mo liwych kierunków rozwoju danego zjawiska – d enie do utrzymania wielu 
potencjalnych kierunków rozwoju w celu jak najbardziej elastycznego reagowa-
nia na zmieniaj ce si  okoliczno ci. St d te  takie nastawienie do budowania 
strategii zak ada potrzeb  budowania scenariuszy, aby uchwyci  wielo  mo li-
wych wizji przysz o ci i po czenia ich z dokonywaniem realnych decyzji 
kszta tuj cych rzeczywisto 36. 
 W tym kontek cie nale y zauwa y , e metody scenariuszowe – w zestawie-
niu z tradycyjnymi metodami prognozowania, stosowanymi w naukach ekono-
micznych (i nie tylko), takimi jak metody ekonometryczne, opartymi na analizie 
„twardych” danych – maj  znacz c  przewag  w prognozowaniu d ugookre-
sowym, które poprzedza opracowanie strategii. Przede wszystkim dociekaj  one 
przyczyn i potencjalnych skutków dzia a  (lub zaniecha ) bie cych i przy-
sz ych decyzji w odniesieniu do obiektu prognozowania, nie poprzestaj c jedynie 
                                           
35 Zob. tak e G. Johnson i in., Exploring Strategy. Text and Cases, Eleventh Edition, Pearson, 
Harlow 2017. 
36 M. Weber, Foresight…, op. cit. 
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na okre leniu warto ci (lub przedzia u) prognozowanego zjawiska. Nie znaczy 
to wszak e, e scenariusze nie powinny si  opiera  na analizie dost pnych  
danych i informacji, odwo uj c si  do prognoz ilo ciowych – wr cz przeciwnie. 
Wa ne jest jednak, aby znale  równowag  mi dzy dwoma podej ciami, cz c 
ich zalety i – w miar  mo liwo ci – eliminowa  ograniczenia. 
 Jednym z elementów planowania d ugofalowego, na który zwracaj  uwag  
Popper i in.37, jest konieczno  zmiany podej cia przez decydentów z nastawio-
nego na optymalne rozwi zanie, opartego na jednej wizji przysz o ci, na roz-
wi zanie daj ce zadowalaj ce wyniki, bez nacisku na pe n  optymalno  (w j -
zyku angielskim okre lane jako robust strategy – solidna strategia). Propozycja 
przez nich zg oszona idzie nawet dalej i przyjmuje odwrócenie tradycyjnej sekwen-
cji dzia ania zak adaj cej poprzedzenie planowania przez opracowanie prognozy 
(zob. poni ej), a nast pnie jej wdro enie i weryfikacj  po up ywie danego czasu. 
Wykorzystuj c wyniki bada  prowadzonych z zastosowaniem symulacji kompu-
terowej nastawionej nie tylko na rozci gni cie w czasie (ekstrapolacj ) danych 
przyj tych w oparciu o pewne za o enia, ale równie  na okre lenie wp ywu 
przeprowadzanych dzia a  na przysz o , zak adaj  oni zwi kszenie efektyw-
no ci podejmowanych przez decydentów decyzji i ich p ynn  adaptacj  w miar  
rozwoju sytuacji. Takie podej cie zak ada wykorzystanie komputerów w sposób 
dalece bardziej zaawansowany, ni  ma to miejsce obecnie. 
 
1.3. Proces budowy scenariuszy 

 Proces budowy scenariuszy jest zwi zany z procesem konstruowania 
prognoz. Na gruncie polskim Radzikowska zaproponowa a podej cie opiera-
j ce si  na 7 krokach w odniesieniu do opracowania scenariusza. Ich kolejno  
jest nast puj ca: 
1. Zdefiniowanie obiektu prognozy – okre lenie jego elementów oraz relacji 

mi dzy nimi, jak równie  zdefiniowanie zakresu scenariusza. 
2. Rozpoznanie i opisanie zjawisk nale cych do danego obiektu, czyli obszarów 

oddzia ywa  wywieraj cych istotny wp yw na rozwój obiektu prognozowanego. 
3. Dokumentowanie ilo ciowe powi za  mi dzy elementami obiektu oraz tych 

zachodz cych mi dzy obiektem a jego otoczeniem. 
4. Sporz dzenie prognoz zmiennych z zakresu otoczenia obiektu w sposób 

istotny wp ywaj cych na obiekt badany – np. korzystaj c z opinii ekspertów 

                                           
37 S.W. Popper, R.J. Lempert, S.C. Bankes, Shaping the Future, „Scientific American”, April 
2005, s. 66-71. 
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oraz si gaj c do opracowa  sporz dzonych dla innych celów (np. demogra-
ficznych, ekonomicznych). 

5. Opracowanie pre-scenariuszy – sporz dzenie prognozy zmiennych nale -
cych do obiektu. S u  one do stworzenia wielowariantowego opisu rozwoju 
obiektu. 

6. Identyfikacja czynników zak ócaj cych proces rozwoju obiektu – nag ych 
zdarze , które sprawiaj , e prognozowane zjawisko zmienia swój przyj ty 
tor rozwoju. 

7. Sporz dzenie scenariuszy – syntetycznego opisu stanu oraz rozwoju bada-
nego obiektu w okre lonej przysz o ci, uwzgl dniaj cego zmiany ilo ciowe  
i jako ciowe wyst puj ce w samym obiekcie, jak i jego otoczeniu, w tym 
czynników zak ócaj cych38. 

 W ramach instytucji funkcjonuj cych w Unii Europejskiej proces budowy 
scenariuszy zosta  opisany w cz ci metodologicznej, m.in. przy budowie scena-
riuszy dla Europy. Metoda ta, okre lana po angielsku jako Shaping Actors  
– Shaping Factors (Kszta tuj cy aktorzy – Kszta tuj ce czynniki), zosta a wyczer-
puj co opisana w literaturze39, wi c ograniczy  si  nale y jedynie do zasygnali-
zowania istotniejszych jej elementów. Mo e ona stanowi  inspiracj  dla poten-
cjalnych twórców scenariuszy, m.in. w sektorze rolno-spo ywczym. St d te  
poni ej zamieszczono skrócony opis. 
 Metoda opracowywania scenariuszy dla Europy, trwaj ca w sumie dwa 
lata (1997-1999), zacz a si  od etapu przygotowawczego. Wybrano w nim pi  
istotnych tematów, bior c pod uwag  procesy rozwojowe istotne dla przysz o ci 
Europy i jej integracji40. Do ka dego z nich powo ano grup  robocz  z o on   
z 12-15 urz dników Komisji Europejskiej, zainteresowanych wzi ciem udzia u  
w inicjatywie i zwi zanych z podejmowan  tematyk . cznie wiczenie obj o 
ponad 60 urz dników. Podzielono je na dwa zasadnicze etapy, z których ka dy 
zako czy  si  osobnym produktem: (1) scenariuszami cz stkowymi, a nast pnie 
(2) scenariuszami globalnymi. W ramach pierwszego etapu przeprowadzono 
sze  kroków, które wpisuj  si  w metod  opisan  wy ej przez Radzikowsk : 

                                           
38 B. Radzikowska, Scenariusze…, op. cit. 
39 W. Kazanecki, Metoda scenariuszowa Shaping Actors-Shaping Factors a wybrane trendy 
rozwoju spo eczno-gospodarczego do 2030 roku: polska perspektywa, „Przysz o . wiat-
Europa-Polska”, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk, 2015, nr 1(31), t. I, s. 49-65; K.J. Stryjski, Prognozowanie i symulacje mi dzy-
narodowe, WSSM, ód  2004. 
40 European Commission, Scenarios…, op. cit. 
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1. Wyg oszenie przez koordynatora danej grupy roboczej referatu inicjuj cego 
debat  i zapraszaj cego do dyskusji, zawieraj cego g ówne fakty i pytania 
dotycz ce przysz o ci. 

2. Przeprowadzenie burzy mózgów w celu zestawienia listy zmiennych mog -
cych mie  wp yw na dany temat. Ka da z nich zosta a nast pnie zaklasyfi-
kowana jako czynnik (rozumiany jako trend strukturalny) lub aktor (mog cy 
wp ywa  na czynniki). Na tym etapie zredukowano te  pocz tkowo rozbu-
dowan  list  zmiennych z kilkudziesi ciu do kilkunastu, aby da o si  praco-
wa  na takim zbiorze. 

3. Konstruowanie miniscenariuszy – ka dy z cz onków grupy wype nia  kwe-
stionariusz, w którym proponowa  bardzo krótk  wizj  (2 linijki tekstu) dla 
ka dego aktora oraz czynnika. Nast pnie odpowiedzi opracowano tak, aby 
umo liwi  ich zestawienie. 

4. Selekcja zmiennych kluczowych – by a osi gana w ka dej grupie poprzez 
dalsz  redukcj  zmiennych do 5-6 (z 10-15 u ytych do konstrukcji mini-
scenariuszy). Selekcja zosta a przeprowadzona z wykorzystaniem matrycy 
zaprezentowanej na rysunku 1.1 (zob. poni ej). 

5. Selekcja scenariuszy – korzystaj c wy cznie ze zmiennych kluczowych, grupy 
wybra y od sze ciu do o miu kombinacji miniscenariuszy, dbaj c o jak naj-
wi ksz  spójno  i realno . Ka dej z kombinacji nadano tytu , a nast pnie 
uzupe niono je o zmienne nieoznaczone jako kluczowe, uzupe niaj c scena-
riusze o dodatkowe elementy. W nast pnym kroku zredukowano liczb  mo -
liwo ci do pi ciu, b d cych szkieletem dla danego scenariusza. 

6. Pisanie scenariuszy cz stkowych – w oparciu o „szkieletowe” scenariusze 
opracowano teksty o d ugo ci ok. 3000 s ów, b d ce wersj  narracyjn  usta-
lonych czynników. 

  

Drugi etap projektu sk ada  si  równie  z sze ciu kroków: 
1. Okre lenie spójno ci mo liwych kombinacji scenariuszy cz stkowych, aby 

wybra  do dalszych prac tylko te, które by y najbardziej konkretne. 
2. Wybór scenariuszy globalnych – w oparciu o 8-10 najbardziej spójnych 

kombinacji. W ka dej z nich wybierano wiod cy element, wyró niaj cy dany 
szkic scenariusza od pozosta ych. Nast pnie cz c i eliminuj c scenariusze 
redukowano kombinacje do pi ciu – i to one stanowi y materia  wyj ciowy 
do dalszych prac. 

3. Analiza kluczowych czynników sprawczych scenariuszy globalnych – po po-
nownym przestudiowaniu scenariuszy cz stkowych nast powa  wybór i selek-
cja, w tym równie  odrzucenie najbardziej sprzecznych z ca o ci  elementów. 
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4. Testowa prezentacja szkieletów scenariuszy – po ich zwizualizowaniu przed-
stawiono je ekspertom zarówno z Komisji Europejskiej, jak i zewn trznym 
w celu zebrania dodatkowych uwag i ewentualnego ich uwzgl dnienia dla 
dokonania korekty scenariuszy. 

5. Nadanie scenariuszom formy narracyjnej (teksty po ok. 4000 s ów). 
6. Poddanie wst pnych wersji scenariuszy globalnych w takiej formie dwukrot-

nej ocenie ekspertów, jak równie  samych cz onków grupy uczestnicz cych 
w opracowaniu scenariuszy. 

 Jak wida , metoda ta jest niezwykle skrupulatna i rozci gni ta w czasie,  
z wieloma elementami wyszczególnionymi w trakcie trwania procesu. Wydaje si , 
e nie zawsze – zw aszcza w biznesie lub w sytuacjach kryzysowych w sferze 

publicznej (a nawet w ramach wyznaczanych czteroletni  kadencj ) jest mo liwy 
(i celowy) tak bardzo czasoch onny wysi ek. Niemniej jednak warto zwróci  
uwag , e w czenie w proces my lenia o przysz o ci wi kszej liczby osób  
z danej organizacji niew tpliwie sprzyja budowaniu ogólnej refleksji my lenia  
o jutrze, a nie wy cznie o chwili obecnej. W tym kontek cie jest to zaleta, która 
zbli a metod  scenariuszow  w wersji tak rozbudowanej, jak Shaping Actors – 
Shaping Factors do foresightu. 
 W literaturze przedmiotu podkre la si , e utrzymanie prostoty pomaga  
w utrzymaniu przejrzysto ci zarówno w procesie, jak i w wyniku prognozy, nie 
zmniejszaj c jej warto ci wyja niaj cej. Stosowanie zbyt wielu czynników do 
wyznaczenia przysz o ci nie skutkuje jej lepszym, trafniejszym opisaniem – raczej 
zaciemnia obraz ni  go rozja nia41. 
 W zachodnich podr cznikach akademickich do nauki zarz dzania korpora-
cjami mo na spotka  podej cie uproszczone, które bywa zredukowane do pi ciu 
podstawowych kroków, nast puj cych po sobie42: 
1. Zdefiniowanie zakresu scenariusza (w odniesieniu do ga zi przemys u, re-

gionu geograficznego, horyzontu czasowego). 
2. Identyfikacja kluczowych czynników kszta tuj cych (drivers) – za pomoc  

metod, takich jak PESTEL (zob. poni ej), kostka scenariuszowa (rozbu-
dowana matryca ukazana na rysunku 1.1 – zob. poni ej), ew. inne metody  
(np. warsztatowe, delfickie). 

3. Budowa odr bnych narracji w formie scenariuszy (scenario ‘stories’) – z wy-
ró niaj cymi, podbudzaj cymi wyobra ni  tytu ami. 

                                           
41 S.W. Popper, R.J. Lempert, S.C. Bankes, Shaping..., op. cit. 
42 G. Johnson i in., Exploring Strategy…, op. cit. 
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4. Identyfikacja mo liwego zasi gu i wp ywu (wraz z opracowaniem strategii 
adaptacyjnych). 

5. Monitorowanie procesu (wraz z elementami wczesnego ostrzegania). 
 Metoda PESTEL to analiza zmiennych zewn trznych (makro rodowisko- 
wych) wp ywaj cych na obiekt prognozy (np. firm , dzia  gospodarki, pa stwo) 
w rozbiciu na 6 elementów: Polityczny, Ekonomiczny, Spo eczny, Technolo-
giczny, rodowiskowy i Prawny. Jest to rozbudowana wersja analizy PEST, 
znanej adeptom zarz dzania. PESTEL jest stosunkowo popularnym na Zachodzie 
Europy (m.in. we Francji) narz dziem oceny wp ywu rodowiska zewn trznego 
na badany obiekt. Trudno znale  podr cznik do zarz dzania strategicznego 
wydany przez uznanych mi dzynarodowych wydawców, w którym metoda ta 
nie zosta aby opisana. 
 Alternatywn  metod  analizy kluczowych czynników jest „kostka scena-
riuszowa”, któr  przedstawia si  jako sze cian sk adaj cy si  z trzech wymiarów 
(dwa pokazano na rysunku 1.1). S  to niepewno  i potencjalny wp yw – dwie 
cechy charakteryzuj ce ka dy z czynników, branych pod uwag  przy analizie 
przysz o ci. Przypisuj c odpowiedni  wag  ka demu z nich, wyznacza si  tym 
samym te, które z perspektywy danego zadania prognostycznego s  najistotniejsze. 
Te dwa wymiary s  uzupe nione o trzeci wymiar: niezale no  od innych czyn-
ników. Istotne, aby bra  pod uwag  takie czynniki, które powoduj  ró ne rezul-
taty, b d ce od siebie niezale ne. Dla przyk adu, wydajno  w rolnictwie oraz 
trendy ywieniowe – oba wydaj  si  by  wa ne z punktu widzenia my lenia  
o przysz o ci i mie  du y wp yw na produkcj  roln  i jej op acalno , nie b d c 
jednocze nie w prostej zale no ci od siebie. 
 Dodatkowo, w odniesieniu do identyfikacji kluczowych czynników kszta -
tuj cych przysz o  istotna jest, wed ug cytowanych autorów, konieczno  zwró-
cenia uwagi na trzy kluczowe elementy, wyznaczaj ce niejako kierunki rozwoju 
i sygnalizuj ce kluczowe zmiany. S  to: 
a) Megatrendy – czyli g bokie, powolne zmiany zachodz ce w jednym z wy-

ró nionych wy ej obszarów zakre lonych ramami PESTEL, wp ywaj ce na 
zmiany zachodz ce na wiecie przez dziesi ciolecia. Przyk adem takiego 
megatrendu mo e by  post puj cy wzrost cyfryzacji i technicyzacji spo e-
cze stwa (w tym procesów produkcyjnych i wytwórczych w rolnictwie), czy 
te  globalne ocieplenie – równie  maj ce prze o enie na zmiany zachodz ce 
w obszarze rolnictwa; 

b) Punkty prze omowe (inflection points) – czyli potencjalne czynniki zak óca-
j ce wolno rozwijaj ce si  megatrendy, zmieniaj ce nagle ewolucyjnie za-
chodz ce zmiany; 
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1.4. Struktura i forma scenariuszy 

 Jak ju  wspomniano wy ej, scenariusze mog  mie  ró n  struktur  i form , 
wynikaj c  z przyj tych na pocz tku ustale , b d  z dotychczasowej tradycji ich 
opracowywania, b d  z grupy odbiorców, dla której s  opracowywane. W tym 
ostatnim kontek cie mog  one by  opisane za pomoc  nienaukowego (popularno-
naukowego), przyst pnego j zyka, u ywaj c czasu przesz ego, dla dodania wizji 
i dodatkowej atrakcyjno ci. Jest to szczególnie istotne w przypadku ch ci pobu-
dzenia debaty publicznej i w czenia jak najwi kszej liczby osób zainteresowa-
nych tematyk  danego sektora do debaty na temat przysz o ci, które nie posia-
daj  specjalistycznej wiedzy i znajomo ci naukowej terminologii. Przyk adem 
jest dokument 5 Scenariuszy dla Europy, w którym alternatywne wizje rozwoju 
Europy w 2010 roku (opracowane w 1999 roku) przedstawiono w postaci nar-
racji (ramka 1.1). 
 

Ramka 1.1. Przyk ad scenariusza – wersja popularnonaukowa:  
5 Scenariuszy dla Europy (fragment) 

Scenariusz 2: Sto kwiatów 

 2000-2010 – dekada bez rz dów, taki tytu  nada  „Everywhere’s Citizens” specjalnemu 
numerowi, który po wiecono przegl dowi pierwszych dziesi ciu lat stulecia. Pismo to – wy-
dawane przez wielkie mi dzynarodowe stowarzyszenie o tej samej nazwie, z milionami 
cz onków: osób, firm i organizacji pozarz dowych we wszystkich krajach – jest jednym  
z wielu przyk adów oddolnych inicjatyw, które obserwuje si  dzi  na ca ym wiecie. Cotygo-
dniowe wydanie tej elektronicznej publikacji donosi o nowo przeprowadzanych eksperymen-
tach, cz sto w skromnej skali, w ca ym szeregu dziedzin od handlu do kultury poprzez pomoc 
spo eczn  i ochron  rodowiska. Niektórzy obserwatorzy s  przekonani, e te p czkuj ce pro-
jekty lokalne zwiastuj  pocz tek globalnej demokracji partycypacyjnej. Proces jest, w rzeczy 
samej, kompletnie nie sterowany, a wiat wchodzi w niestabilny stan równowagi, na który ani 
rz dy, ani firmy wielonarodowe nie maj  adnego wp ywu – co wynika z ich ograniczonego 
pola manewru i braku legitymizacji. Wydajno  gospodarki, ogólnie rzecz bior c, raczej roz-
czarowuje, nawet w stosunku do zmniejszonych oczekiwa  z ko ca XX wieku. Coraz bar-
dziej nierównomierna dystrybucja bogactwa, szerzenie si  mi dzynarodowej przest pczo ci  
i mno enie si  ma ych konfliktów regionalnych destabilizuj  system globalny, który jednak 
wci  jako  funkcjonuje. Europa, na swoim podwórku, ewoluuje podobnie nierównomiernie 
jak jej partnerzy. Niektóre regiony zapad y w letarg i wygl daj  jakby si  nigdy nie mia y 
obudzi , podczas gdy inne pr  do przodu z godn  odnotowania witalno ci  i entuzjazmem. 
(…) 

ród o: European Commission, Scenarios Europe 2010. Five Possible Futures for Europe, 
Forward Studies Unit, Working Paper, July 1999. 
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 Podobny j zyk narracji jest zastosowany w scenariuszach Narodowej  
Rady Wywiadu USA oraz w zaktualizowanej wersji Scenariuszy dla Europy43. 
Inaczej konstruuje si  je w sposób naukowy (np. w Raporcie „Polska 2050”), 
gdy odbiorcami wizji przysz o ci s  decydenci i specjali ci z zakresu obj tego 
prognoz . Poni szy fragment ilustruje ró nic  w odniesieniu do j zyka opisu 
przysz o ci (ramka 1.2). 
 

Ramka 1.2. Przyk ady scenariuszy – wersja naukowa: 
Scenariusze rozwoju Polski do 2050 roku (fragmenty) 

Scenariusz realistyczny 
Podstaw  tego scenariusza jest za o enie „interesy jak zwykle” (business as usual): wiat  
toczy si , jak dotychczas, niezbyt przychylnie dla Polski (przed u a si  lub powtarza kryzys 
finansowo-ekonomiczny), ale te  niezbyt nieprzychylnie. (…) Gospodarczo sytuacja Polski  
w stosunku do redniej europejskiej b dzie pocz tkowo powoli poprawia  si , a pó niej coraz 
wyra niej nast pi jej spowolnienie, wynikaj ce z dzia ania barier rozwojowych. (…) W sce-
nariuszu tym Polska w roku 2050 b dzie mia a silnie rozwarstwione, dualne spo ecze stwo,  
a w zwi zku z tym dualn  gospodark . 
 
Scenariusz pozytywny 
[za o enia wzgl dem wiata zewn trznego s  takie same jak w scenariuszu realistycznym,  
w przypadku wiata wewn trznego s  optymistyczne] 
(…) trzy dekady 2021-2050 wystarcz , aby rozwin  Polsk  siln  gospodarczo, o du ym eks-
porcie wysokiej techniki oraz rozwini tej infrastrukturze komunikacyjnej, wysoce wykszta -
con  i z ograniczonym zró nicowaniem spo ecznym (…) 
 
Scenariusz zagro e  
Przyjmujemy tu takie samo za o enie „interesy jak zwykle”, jak w scenariuszu realistycznym, 
ale zak adamy pogorszenie si  uwarunkowa  zewn trznych. Obok kryzysu finansowo- 
-gospodarczego mo e rozwin  si  wiatowy kryzys spo eczny (…). Mo e to nast pi   
w dwóch kierunkach, obu wykraczaj cych poza ramy systemu demokratycznego. Pierwszy  
z tych kierunków to neototalitaryzm czy te  neofaszyzm. (…) Drugi to terrorystyczny anar-
chizm rewolucyjny. (…) 

ród o: PAN, Raport „Polska 2050”, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2011, 
s. 68-72. 
 
 Dla uzupe nienia, warto zaznaczy , e cz  ekspertów zajmuj cych si  
budowaniem scenariuszy radzi decydentom nie poprzestawa  na budowie 
trzech scenariuszy (pozytywnego, negatywnego oraz neutralnego / realistycznego).  
Wynika to z faktu, e w ich opinii cz  przynajmniej decydentów zdecydowanie 

                                           
43 European Commission, Global Europe 2050, Directorate-General for Research and Innova-
tion, Luxembourg 2012. 
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ogranicza si  do scenariusza realistycznego i w ten sposób zmniejsza potencja  
uczenia si  („my lenia”) organizacji w odniesieniu do mniej prawdopodobnych 
zjawisk. Ich rad  jest opracowywanie dwóch lub czterech scenariuszy – w tym 
przypadku nie grozi decydentom „pu apka rodka”, a wi c wybieranie ( wiado-
mie lub nie) rozwi zania najbardziej „wypo rodkowanego”44. 
 Na koniec warto wspomnie  o radach zwi kszaj cych wp yw i znaczenie 
scenariuszy i ich ustale  dla decydentów i generalnie odbiorców tego rodzaju 
prognoz. Opieraj c si  na dotychczasowych badaniach temu po wi conych, 
Armstrong wskaza  nast puj ce punkty, je li chodzi o bardziej efektywne przed-
stawienie scenariuszy: 
 u ywa  konkretnych przyk adów; 
 sprawi , aby opis by  obrazowy, ciekawy; 
 w czy  wydarzenia, które wydaj  si  dobrze reprezentowa  sytuacj , nawet 

je li s  ma o znacz ce; 
 w czy  w opis wydarzenia, które u atwi  decydentom przypomnie  sobie 

dost pne argumenty wspieraj ce dane twierdzenie; 
 po czy  opis wydarze  poprzez pokazanie zwi zku przyczynowo-skutkowego 

w przekonywuj cy sposób; 
 uwzgl dni  wspó mierne / podobne rodki w ró nych wersjach scenariuszy, 

je li s  one ma o istotne; 
 zaproponowa  decydentom, aby wczuli si  w dan  sytuacj ; 
 zaproponowa  decydentom, jak zachowaliby si  w ramach danego scenariusza. 

 Zdaniem badacza zastosowanie tego rodzaju technik mo e uczyni  scena-
riusze bardziej wiarygodne, zwi kszy  szans  potraktowania ich powa nie oraz 
w czy  w procedury planowania strategicznego45. 
 Budowanie scenariuszy jest – w zmiennej rzeczywisto ci XXI wieku – 
pewn  trwa  tendencj  w odniesieniu do d ugofalowego my lenia o przysz o ci. 
Jak podkre laj  Kononiuk i Nazarenko, „Wnioskowanie na temat przysz o ci  
w perspektywie d ugoterminowej za pomoc  tradycyjnych metod prognozowa-
nia opartych na ekstrapolacji trendu cz sto nie sprawdza si  w wielu wypadkach 
z powodu niespe nienia za o e  zwi zanych z zachowaniem status quo czynni-
ków oddzia uj cych na prognozowane zjawisko”46. W a ciwe wykorzystanie 
metody scenariuszowej, opartej na solidnej podstawie metodologicznej, odno-
                                           
44 G. Johnson i in., Exploring Strategy…, op. cit., s. 54. 
45 J.S. Armstrong, Long-Range Forecasting. From Crystal Ball to Computer, 2nd edition, John 
Wiley & Sons, New York 1985, s. 42-43. 
46 A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze…, op. cit., s. 9. 
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sz cej si  na przyk ad do istniej cej ju  i omówionej pokrótce metody Shaping 
Actors – Shaping Factors, lub tworz cej now  jako  – je li chodzi o podej cie 
do zagadnienia – wydaje si  niezb dne w spojrzeniu wybiegaj cym daleko w przód. 
 Jaka wi c pozostaje rada dla opracowywania scenariuszy i budowania na 
ich podstawie strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego? W anglosaskim my-
leniu biznesowym dominuje obecnie przekonanie, e najbardziej sensownym 

podej ciem jest bycie agile, co oznacza adaptacyjno  i elastyczno . Takie 
w a nie podej cie wskazuj  równie  Popper i in.47, zauwa aj c konieczno  
bie cego reagowania na zmiany zachodz ce w odniesieniu do kwestii zrów-
nowa onego rozwoju i takiego planowania polityki (strategii), aby by y one 
najskuteczniejsze w danym momencie, bior c pod uwag  zmienno  i dynamik  
procesów, jakie zachodz  w otoczeniu48. 
 
 
 
 

 
  

                                           
47 S.W. Popper, R.J. Lempert, S.C. Bankes, Shaping..., op. cit. 
48 http://scenarios.pbe.eea.europa.eu/ – zarchiwizowany w lutym 2017 r. portal informacyjny 
po wi cony scenariuszom rodowiskowym, w którym zgromadzono wiedz  dotycz c  
wska ników, modeli, odno ników do opracowa  metodologicznych oraz skatalogowano ju  
opublikowane scenariusze. 
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2.  Przegl d bada  foresightowych w zakresie rozwoju  
sektora rolno-spo ywczego 

  
Pocz wszy od lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku, zarówno na poziomie 

naukowym, jak i w praktyce gospodarczej, pojawi o si  wiele nowych sposobów 
badania otoczenia w celach planistycznych – prognozowanie za pomoc  mode-
lowania oraz technik ekonometrycznych, koncepcja s abych sygna ów o nadcho-
dz cych zmianach, programowanie rozwoju i zarz dzanie strategiczne obejmu-
j ce m.in. instrumenty obserwacji i analizy rodowiska oraz inne. Tymczasem 
rosn ca zmienno  rodowiska podmiotów gospodarczych i wynikaj ce z niej 
poczucie niepewno ci przynios y szczególn  popularno  kompleksowym na-
rz dziom planowania strategicznego. W ród nich za  metodzie wszechstronnej 
projekcji przysz o ci, znanej pod nazw  foresight, któr  od tradycyjnego plano-
wania ró ni jednoczesne wykorzystywanie wielu metod systematycznych, obej-
muj cych szeroki przedzia  czasowy i uwzgl dniaj cych partycypacj  spo eczn 49. 

S ownik oksfordzki j zyka angielskiego definiuje foresight jako zdolno  
do przewidywania i przygotowania si  na przysz e zdarzenia i potrzeby. Termin 
ten nie znalaz  dotychczas polskiego odpowiednika – „prognozowanie”, „prze-
widywanie” czy „planowanie” nie obejmuj  ca o ci pola znaczeniowego, jakie 
si  za nim kryje. Niekiedy spotyka si  t umaczenie jako „aktywne budowanie 
obrazu przysz o ci”, co czy trzy elementy: monitorowanie, prognozowanie oraz 
oddzia ywanie na rzeczywisto  z uwzgl dnieniem czynników spo ecznych, 
ekonomicznych, technologicznych, ekologicznych i politycznych50. W literaturze 
dost pnych jest wiele definicji foresightu, w ród nich uwag  zwraca propozycja 
Gruppa i Linstone’a51, którzy okre laj  foresight jako systematyczny wysi ek 
kierowania wi zki spojrze  w przysz o  i dokonywania najbardziej efektywnego 
wyboru, przy za o eniu, e istnieje wiele wariantów przysz o ci, zale nych od dzia-
ania lub jego braku w tera niejszo ci, cho  tylko jedna z tych wersji zaistnieje. 

W tek cie przyj to za cel rozpoznanie dotychczasowego dorobku foresightu 
w rozwoju rolnictwa i przemys u rolno-spo ywczego. Zasadnicz  metod  badaw-
cz  by a analiza pi miennictwa. 

                                           
49 A. Rogut, B. Piasecki, Foresight jako instrument zarz dzania rozwojem regionalnym. 
Pierwsze do wiadczenia, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/df759ba52128d8ee957 
d9198bd6426ad.pdf (dost p: czerwiec 2017). 
50 PARP, Foresight jako Narz dzie Zarz dzania Wiedz  i Innowacj , Warszawa 2010. 
51 H. Grupp, H.A. Linstone, National Technology Foresight Activities Around the Globe: 
Resurrection and New Paradigms, „Technological Forecasting and Social Change” 1999,  
vol. 60(1), s. 85-94. 
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2.1. wiatowy rozwój foresightu 

Pocz tki stosowania metody foresightu wi e si  zazwyczaj z firmami 
przemys u zbrojeniowego armii ameryka skiej w okresie II wojny wiatowej. 
Jednak za pioniera jej wykorzystywania w polityce gospodarczej kraju uznaje 
si  Japoni , która prowadzi te badania systematycznie od 1970 roku. Jako na-
rz dzia dominowa y wówczas panel ekspercki oraz burza mózgów. Wyra ny 
sukces gospodarki japo skiej w latach 70., bazuj cy w du ej mierze na opraco-
wanych foresightach, przyci gn  zainteresowanie innych pa stw. Najpierw 
tych najbardziej rozwini tych, jak USA, Niemcy, Francja i Holandia (tabela 2.1), 
pó niej za  krajów s abiej rozwini tych gospodarczo, tj. Korei Po udniowej, 
Meksyku, Peru i Brazylii. 
 

Tabela 2.1. Chronologia narodowych programów foresight do roku 2002 
Rok / lata Kraj Delphi Mieszane Panel / scenariusz 

70. Japonia ×   
1989 Holandia   × 
1990 Niemcy ×   

1991/1992 Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia   × 
1993 Republika Korei ×   

 Niemcy   × 
1994 Francja ×   

 Wielka Brytania  ×  
 Japonia / Niemcy ×   

1995 Francja i Australia   × 
1996 Japonia / Niemcy ×   

 Holandia   × 
 W ochy   × 

1997 Hiszpania  ×  
 Irlandia   × 

1998 Austria ×   
 W gry  ×  
 RPA, Nowa Zelandia, Szwecja   × 

1999 Wielka Brytania, Niemcy   × 
2000 Francja, Portugalia, W ochy   × 
2001 Japonia ×   

 Czechy, Malta, Cypr, Estonia   × 
2002 Turcja  ×  

 Bu garia, Rumunia, Wielka Brytania   × 
ród o: A. Kononiuk, A. Magruk, Do wiadczenia polskich programów foresight, „Zeszyty 

Naukowe Politechniki Bia ostockiej. Ekonomia i Zarz dzanie” 2008, z. 13, s. 71-84. 
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W 1967 roku pod kierownictwem socjologa J. Galtunga powsta a mi dzy-
narodowa organizacja World Future Studies Federation, za  w USA powo ano 
do ycia World Future Society. W 1985 roku terminem foresight po raz pierw-
szy pos u y  si  J.F. Coates, mówi c o strategicznych badaniach przysz o ci. 
Pierwsze takie programy zosta y uruchomione na naszym kontynencie przez 
Holendrów w latach 70., w celu wzmocnienia powi za  wiata nauki ze spo e-
cze stwem. Pocz wszy od 1980 roku Holendrzy przeprowadzili wiele bada   
z zakresu rolnictwa, ochrony rodowiska oraz zdrowia na potrzeby kszta towa-
nia polityki pa stwa wobec nowych technologii oraz dostarczania informacji 
przedsi biorcom na temat szans i zagro e  wynikaj cych z analizy obszarów 
badawczych przy zastosowaniu metody foresight52. 

W ród krajów Europy rodkowej i Wschodniej poddanych procesom 
transformacji ustrojowej badania typu foresight zosta y podj te pocz tkowo 
przez W gry (tabela 2.1), a nast pnie przez Czechy, Bu gari , Rumuni  oraz 
Polsk . Rz d polski zrealizowa  zako czony w 2006 roku pilota owy program 
foresight „Zdrowie i ycie” oraz zako czony w 2009 roku „Narodowy Program 
Foresight Polska 2020”. 

Europejska Sie  Monitorowania Foresightów (European Foresight Moni-
toring Network) odnotowa a w 2009 roku realizacj  ponad 1900 projektów fore-
sightowych, wliczaj c w to projekty ponadnarodowe (Unia Europejska), krajowe, 
regionalne i bran owe. 
 
2.2. Metodyka foresightu 

Proces przeprowadzenia foresightu zawiera si  w trzech fazach: przygo-
towawczej, realizacyjnej i wdro eniowej. Decyzj  o podj ciu projektu poprze-
dza analiza jego wykonalno ci, tj. stwierdzenie, czy istniej ce warunki pozwol  
na przeprowadzenie skutecznego badania. Przygotowania obejmuj  okre lenie 
celów i zakresu projektu oraz czasu, wybór zespo u i komitetu steruj cego, grup 
roboczych ekspertów oraz partnerów spo ecznych. Istotne jest równie  okre le-
nie bud etu i róde  finansowania, szczegó owego planu wdro eniowego oraz 
metod komunikacji. We w a ciwej fazie (realizacyjnej) foresightu najpierw 
przeprowadzane s  badania wst pne, a nast pnie w a ciwe. 

Etap ostatni to, poza podsumowaniem, kontynuacja projektu: jako proces 
systematycznego spogl dania w przysz o  foresight nie powinien si  ko czy . 
Je li kontynuowanie w szerokim zakresie nie jest mo liwe, to powinno przy-
najmniej dotyczy  najistotniejszych elementów – dziedzin b d cych g ównym 
                                           
52 P. Stanovik, M. Kos, Technology Foresight in Slovenia, Institute for Economic Research, 
Ljubljana 2005. 
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obiektem zainteresowania. Poza weryfikacj  efektów realizowanego projektu 
po dane jest wyznaczenie toku dalszych prac. 

Podstawowym warunkiem realizmu w my leniu o przysz o ci jest pogo-
dzenie si  z tym, e nie da si  jej przewidzie , ale mo na podejmowa  dzia ania, 
które pozwol  na ni  wp ywa . Analizy przysz o ci maj  sprzyja  podejmowa-
niu lepszych decyzji w tera niejszo ci przy ustawicznym kwestionowaniu przy-
j tych za o e . Najgorszym rozwi zaniem wydaje si  by  próba przewidzenia 
czego , a nast pnie uparte trzymanie si  tej prognozy, przy po wi ceniu coraz 
wi kszych rodków na powstrzymanie niezgodnych z przewidywaniami zmian. 

W foresightcie stosuje si  wiele zró nicowanych metod badawczych do-
stosowanych do uczestników projektu, tematu, celów, czasu trwania, bud etu. 
Krótki opis wybranych metod / technik przedstawiono w tabeli 2.2. 
 

Tabela 2.2. Wybrane metody / techniki stosowane w foresight 
Metoda Opis 

Skanowanie rodowiskowe 
(bierne, czynne, skierowane) 

Identyfikacja wa nych elementów w rodowisku przy wyko-
rzystaniu ró nych technik. 

Analiza SWOTa 
 

Narz dzie analityczne wykorzystywane do kategoryzacji zna-
cz cych (aktualnych i przysz ych) zewn trznych i wewn trz-
nych czynników wp ywaj cych na strategie terytorialne. 

Ankiety problemowe 
 

Instrument szerokich konsultacji opinii eksperckich, w drugiej 
fazie równie  spotkania ekspertów w cztery oczy dla uzgod-
nienia najistotniejszych aspektów badanych obszarów. 

Ekstrapolacja trendu 
 

Trend odnosi si  do danych historycznych (np. wzrost popula-
cji, rozwój gospodarczy, postawy spo eczne itp.). Ekstrapola-
cja oznacza, e dokonuje si  projekcji tych danych. 

Modelowanie symulacyjne 
 

Komputerowe modele symulacyjne to narz dzie prognozowa-
nia, które pozwala na prezentacj  badanego obszaru w kon-
tek cie jego kluczowych komponentów i zale no ci. Mo e 
by  wykorzystany do projekcji dzia ania w przysz o ci lub 
jako rezultat konkretnych interwencji. 

Prognozowanie geniusza 
 

Generowanie wizji (lub kilku wizji) przysz o ci poprzez 
wk ad utalentowanej i szanowanej osoby. Niektóre osoby  
mog  wnie  wie e my lenie do foresightu, przyjmuj c per-
spektywy cz sto ignorowane w pracach komisji i paneli.  
„Geniuszami” mog  by  naukowcy, dziennikarze, ró ni dzia-
acze zbieraj cy przez lata wyniki w asnych bada  i do wiad-

cze , jak i futury ci korzystaj cy z pracy innych. 
Delphi  
(w czaj c tzw. Policy  
Delphi, Public Delphi,  
Delphi Conference,  
Delphi face-to-face) 

Ankieta opinii – w zasadzie powinna to by  opinia ekspercka. 
Tym, co czyni metod  delfick  odmienn  od innych ankiet 
opinii, jest sposób, w jaki si  j  wykonuje. Metoda Delphi nie 
dotyczy tylko jednorazowego zadawania pyta , lecz jest roz-
prowadzana w tej samej grupie respondentów przynajmniej 
dwa razy. 
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Metoda Opis 
Burza mózgów 
 

Metoda generowania nowatorskich rozwi za  dla problemów, 
obejmuj ca dwa etapy: (1) okres wolnego my lenia, który jest 
wykorzystywany do wyra enia i uchwycenia koncepcji, bez 
krytycznych komentarzy, (2) bardziej zdyscyplinowana dys-
kusja nad pomys ami. 

Panele eksperckie 
 

Dzia ania oparte na uczestnictwie i rozmowie, wykorzystuj ce 
dost p do dowodów i os dów o ró nym poziomie profesjonali-
zmu i ró nym spektrum tematycznym. Metoda szczegó owych 
dyskusji i debaty obejmuj cej nawet du  liczb  uczestników. 

Analiza mi dzy 
wp ywami 
 

Metoda opieraj ca si  na ekspertach generuj cych wyniki 
ilo ciowe. Podej cie opieraj ce si  na poproszeniu ekspertów 
o ocen  prawdopodobie stwa ró nych zdarze , które maj  
miejsce, a nast pnie ocen  prawdopodobie stwa ka dego zda-
rzenia, je li zachodz  b d  nie. 

Scenariusze Wizja przysz o ci i dróg rozwoju, zorganizowana w sposób 
systematyczny. 

Technologie krytyczne 
lub kluczowe 

Ocena ró nych technologii (lub kierunków bada ), gdzie wy-
bór priorytetów jest g ównym zadaniem dzia ania foresightu. 

Mapy technologii 
 

Metoda przyjmuj ca ró ne formy. Najcz ciej mapy techno-
logii sk adaj  si  z wielowarstwowych wykresów graficznych 
opieraj cych si  na czasie, które s  dopasowywane do tren-
dów rynkowych. 

Proces hierarchii 
analitycznej 
 

Technika stosowana do opisu scenariuszy w kontek cie 
wska ników, wykorzystuj ca tzw. sieci hierarchiczne dla kon-
strukcji modelu prawdopodobie stwa lub realizacji ka dego 
mo liwego scenariusza. 

Model Bayesa 
 

Technika pozwalaj ca – na podstawie zaobserwowanego do-
wodu – zrozumie , który z mo liwych scenariuszy dla przy-
sz o ci stanie si  rzeczywisto ci . Jest to dobre narz dzie do 
przewidywania tendencji w ci le okre lonych scenariuszach. 
Technika s u ca do wsparcia procesu decyzyjnego, ostrzega-
j ca przed tym, co mo e zdarzy  si  w przysz o ci. 

Analiza morfologiczna 
 

Technika ustanowiona w podej ciach systemowych, wymaga-
j ca identyfikacji parametrów w badanych obszarach; logiczno-
-analityczna metoda poszukiwania rozwi za  problemów  
w drodze systematycznej analizy wszystkich mo liwych roz-
wi za ; przebiega w trzech fazach. 

a S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – s abe strony, O (Opportunities) – szanse,  
T (Threats) – zagro enia 

ród o: K. Borodako, R. Cichocki, A. Rogut, Obszary bada  foresightu rekomendowane do 
realizacji w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego, 
UMWW, Pozna  2009, s. 22-23. 
 

Metody wykorzystywane w ramach foresightu mo na sklasyfikowa   
z uwzgl dnieniem ró nych kryteriów, poni ej podano najwa niejsze z nich: 
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– Metody wst pne i ko cowe (kryterium: etap bada  foresightu) 
Pierwsza grupa – metody wst pne – s u  identyfikacji zagadnienia, na których 
skupia si  dany foresight, m.in. przegl d literatury, analiza bibliometryczna, analiza 
przez analogie, analiza korelacyjna, modele przyczynowe, SWOT. Grup  drug  
stanowi  metody identyfikuj ce priorytety bada  i rozwoju technologii, np. analiza 
interesariuszy, backcasting53, DEA54. 
 

– Metody eksploracyjne i normatywne (kryterium: punkt wyj cia) 
Tu w pierwszym przypadku punktem wyj cia jest tera niejszo , nast pnie 
antycypacja w kierunku mo liwej przysz o ci (np. ekstrapolacja trendów). 
Metody normatywne (np. analiza interesariuszy czy metoda scenariuszowa) 
zak adaj  odwrotny kierunek – najpierw kreuje si  po dany przysz y obraz, 
a nast pnie na tej podstawie okre la si  dzia ania, które do takiego stanu rzeczy 
mog  doprowadzi . 
 

– Metody ilo ciowe i jako ciowe (kryterium: rodzaj analizowanych danych) 
Metody ilo ciowe opieraj ce si  g ównie na analizie mniej z o onych zjawisk 
przy u yciu modeli matematycznych pos uguj  si  ró nego rodzaju algorytmami. 
Szukaj  odpowiedzi na pytania badawcze typu „co” oraz „ile”. Przyk adem mog  
by : ekstrapolacja trendów, modele AHP55, analiza regresji. Z kolei metody jako-
ciowe wykorzystuje si  przy zjawiskach (trendach) bardziej z o onych, trudnych 

do jednoznacznego zobrazowania liczbowego, poszukuj c odpowiedzi na pytania 
badawcze typu „jak” oraz „dlaczego”. Oparte s  na eksperckich opiniach, jak 
metoda delficka czy analiza potrzeb. Dla ostatecznego wyniku foresightu istotne 
jest zachowanie równowagi pomi dzy u yciem metod ilo ciowych i jako ciowych. 
 
                                           
53 Backcasting (prognozowanie wstecz) – metoda analizy alternatywnych przysz o ci. Metoda 
ta wyró nia si  odwrócon  logik  wnioskowania, tzn. rozpoczynamy od wizji przysz o ci, 
któr  chcemy osi gn , a nast pnie krok po kroku cofamy si , a  do dzi . Horyzont docelowy 
najcz ciej si ga od 25 lat do 50 lat w przysz o . Metoda ma charakter prognostyczny i naj-
cz ciej s u y do tworzenia normatywnych scenariuszy i okre lenia ich wykonalno ci oraz 
mo liwych konsekwencji. 
54 DEA – Data Envelopment Analysis (Metoda Obwiedni Danych) – z technicznego punktu 
widzenia nale y do metod programowania liniowego, w których w odró nieniu od metod 
parametrycznych wykorzystuje si  warto ci graniczne, a nie przeci tne, co nie pozostawia 
miejsca na wyst powanie b dów losowych. 
55 AHP – Analytic Hierarchy Process (wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy pro-
blemów decyzyjnych) – umo liwia dekompozycj  z o onego problemu decyzyjnego oraz 
utworzenie rankingu finalnego dla sko czonego zbioru wariantów. Metoda zosta a opracowana 
w 1970 roku przez T.L. Saatiego i jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak: zarz -
dzanie, politologia, socjologia, wytwarzanie czy transport. Metoda jest zaliczana do amery-
ka skiej szko y wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM). 
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– Metody analityczne i heurystyczne 
Metody analityczne (w ród nich: ekstrapolacja trendów, analiza bibliometryczna, 
benchmarking, analiza korelacyjna) bazuj  na wiedzy ekspertów lub statystykach. 
Metody heurystyczne (np. metoda delficka, burza mózgów, prognozowanie ge-
niusza, panele eksperckie) oparte s  na intuicji. 
 

– Badania typu bottom-up i top-down 
Badania bottom-up (np. metoda delficka, wywiady, panele obywatelskie, konfe-
rencje, warsztaty) oparte s  na otwartym uczestnictwie jak najszerszego grona 
interesariuszy z ró nych rodowisk, za  w badaniach top-down (np. benchmar-
king, burza mózgów, prognozowanie geniusza) g ówn  rol  odgrywaj  eksperci. 

Oprócz doboru metod w a ciwych do realizacji konkretnych zada  ba-
dawczych kluczowe jest efektywne ich po czenie, co umo liwia osi gni cie 
efektu synergii we wnioskowaniu. 

W polskich projektach foresight najpopularniejszymi metodami badaw-
czymi s : metoda delficka, metody scenariuszowe, panele eksperckie, SWOT  
i analiza PEST56. 
 
2.3. Zagraniczne do wiadczenia bada  foresightowych w rolnictwie i jego 

otoczeniu 

Pierwsze szerokie podsumowanie w zakresie bada  foresightowych zrea-
lizowanych w zakresie rolnictwa i jego otoczenia zosta o wykonane przez Euro-
pejsk  Sie  Monitorowania Foresightów (EFMN) i sfinansowane przez Komisj  
Europejsk 57 (patrz za cznik 2.1). W efekcie zidentyfikowano i cz ciowo prze-
analizowano 1308 raportów foresight. Tylko 88 z nich (7%) dotyczy o takich 
zagadnie , jak rolnictwo, ywno  i obszary wiejskie (liczebno  wed ug tema-
tyki: rolnictwo – 18, ywno  – 6, le nictwo – 14, gospodarka wodna / morska – 12, 
obszary wiejskie – 6). Powy sze dane wskazuj  na s abe zainteresowanie sektorem 
rolno-spo ywczym oraz obszarami wiejskimi. EFMN przygotowa a streszczenia 
najwa niejszych raportów foresight. Przewa aj ca cz  raportów z zakresu rol-
nictwa i obszarów wiejskich dotyczy a ca ej Europy, ca ej Unii Europejskiej lub 
pojedynczych europejskich krajów angloj zycznych (Irlandia, Wielka Brytania). 

                                           
56 Analiza PEST (Political, Economic, Social, Technological) jest metod  s u c  do badania 
makroekonomicznego otoczenia przedsi biorstwa. Inaczej nazywana jest generaln  segmen-
tacj  otoczenia. Okre la podstawowe obszary, które maj  kluczowy wp yw na funkcjonowa-
nie organizacji. 
57 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Mo liwo ci wykorzystania foresightu na rzecz 
kszta towania polityki rolnej, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2012. 
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Wi kszo  zagranicznych foresightów rolnych wykonana zosta a przez  
instytucje naukowo-badawcze i uczelnie wy sze (cz sto zgrupowane w formie 
konsorcjów), niekiedy by y to te  instytucje o charakterze doradczym lub grupy 
ekspertów. Badania mia y zazwyczaj charakter aplikacyjny i by y zamawiane,  
a tak e finansowane przez Komisj  Europejsk , instytucje rz dowe poszczegól-
nych krajów oraz zainteresowane przedsi biorstwa. W ród przeanalizowanych 
wówczas foresightów najd u szym przyj tym horyzontem czasowym by  rok 
2054, a jego oddalenie od pocz tku projektu wynosi o ponad 40 lat. Najkrótsze 
za  oddalenie od pocz tku projektu wynosi o 5 lat. Przewa a y foresighty o hory-
zoncie czasowym oddalonym o 10-20 lat. 

Po ród licznych foresightów zwi zanych z przemys em spo ywczym oraz 
ywieniem cz owieka najstarszym i trwaj cym nadal projektem jest Food Fore-

sight – Trends Intelligence for Agri-Food Chain, rozpocz ty w 1993 roku przez 
firm  konsultingow  Nuffer, Smith & Tucker Inc. z San Diego w Kalifornii oraz 
Kalifornijski Instytut Bada  nad ywno ci  i Rolnictwem przy Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Davis58. Eksperci uczestnicz cy w projekcie ustawicznie ana-
lizuj  trendy i opracowuj  scenariusze rozwoju w mi dzynarodowym handlu 
ywno ci . Wyniki ich prac cz sto stanowi  podstaw  planowania w przed-

si biorstwach sektora rolno-spo ywczego. 
W krajach europejskich tematyka ta by a przedmiotem bada  w ramach 

narodowych projektów foresight Wielkiej Brytanii59, Czech60, Niemiec61, Francji62 
i Danii63. Cz  z tych bada  koordynowano w ramach projektu Foresight 
Knowledge Sharing Platform, finansowanego przez Komisj  Europejsk 64. 
Tematyka zwi zana z ywno ci  sta a si  te  materi  dwóch projektów fore-
sight: pierwszego – zrealizowanego w latach 2005-2009 przez Sta y Komitet 
Komisji Europejskiej ds. Nauk Rolniczych (Standing Committee on Agricultural 
Research, SCAR) oraz drugiego – Food Foresight: Analysis of the development 
patterns of the food industry and markets using TRIZ concepts, wykonanego 
przez konsorcjum Uniwersytetu w Cork w Irlandii, Uniwersytetu w Wageningen 
w Holandii oraz Instytutu WOIS w Coburg w Niemczech w latach 2002-2004  
w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Efekty tych bada  stano-
                                           
58 www.http://nstpr.com/en/blog/top-2015-trends-affecting-the-agri-food-chain/ (dost p: 
czerwiec 2017). 
59 www.foresight.gov.uk (dost p: lipiec 2017). 
60 www.foresight.cz (dost p: lipiec 2017). 
61 www.isi.fhg.de/publ/downloads/isi98b07/delphi98-engl-short.pdf (dost p: sierpie  2017). 
62 www.international.inra.fr/the_institute/missions_and_strategies/foresight/agriculture_2013 
(dost p: czerwiec 2017). 
63 www.risoe.dk/rispubl/SYS/syspdf/sys_10_2005.pdf (dost p: lipiec 2017). 
64 www.cordis.europa.eu/foresight/platform.htm (dost p: sierpie  2017). 
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wi y podstaw  scenariusza rozwoju sektora rolno-spo ywczego w Europie do 
2025 roku i zosta y uwzgl dnione przez ekspertów Europejskiej Platformy 
Technologicznej Food for life opracowuj cych „Strategiczn  wizj  rozwoju 
do roku 2020 i dalej” oraz „Strategiczny plan badawczy na lata 2007-2020”. 

Kolejne mi dzynarodowe podsumowanie foresightów rolniczych mia o 
zwi zek ze wiatow  Konferencj  na Temat Bada  w Dziedzinie Rolnictwa na 
Rzecz Rozwoju (Second Global Conference on Agricultural Research for  
Development – GCARD2), która odby a si  w 2012 roku w Punta del Este  
w Urugwaju, gdzie zorganizowano równie  sesj  na temat foresightu65. Jej celem 
by o podzielenie si  do wiadczeniami z wykorzystania tej metody w odniesieniu 
do kwestii ywno ci i rolnictwa. Przygotowanie do sesji obejmowa o przegl d 
dost pnych bada  foresightowych, które zidentyfikowano za pomoc  przeszu-
kiwania stron internetowych, ustalenia i zgromadzenia odpowiedniej dokumen-
tacji oraz ogólno wiatowego badania ankietowego. Ankieta zosta a przygotowana 
w siedmiu j zykach i zawiera a pytania dotycz ce dzia a  zwi zanych z przy-
sz o ci  rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w horyzoncie 20 lat. Zarz dzano 
ni  za pomoc  internetowego dostawcy ankiet, a zaproszenia do udzia u wys ano 
do 5848 organizacji lub osób, w tym wszystkich partnerów GFAR (Global forum 
on agricultural research) oraz CGIAR (Consultative Group on International 
Agricultural Research). Ankieta by a dost pna online przez siedem tygodni. 

cznie z o ono 1136 ankiet (20%), z czego 620 by o kompletnych i zosta y one 
uj te w analizie. Taki odsetek odpowiedzi uznano za dopuszczalny, bior c pod 
uwag  bardzo szczególny charakter ankiety i fakt, e zaproszenia zosta y wys ane 
do bardzo wielu osób i organizacji. 

cznie 411 respondentów wskaza o, e byli zaanga owani w dzia ania 
foresightowe dotycz ce rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich lub systemów 
rolnictwa. Skontaktowano si  ze wszystkimi i poproszono o dostarczenie doku-
mentacji tych prac. Dokumentacja zosta a zbadana przez grup  12 specjalistów 
ds. foresightu z mi dzynarodowych o rodków badawczych (4), uczelni (3), kra-
jowych o rodków badawczych i organizacji (5), reprezentuj cych osiem ró nych 
krajów. W analizie uwzgl dniono tylko te badania, które spe ni y nast puj ce 
trzy kryteria: (1) prace przeprowadzono niedawno (zosta y opublikowane lub 
uko czone w okresie krótszym ni  pi  lat przed przeprowadzeniem ankiety); 
(2) horyzont czasowy badania obejmowa  co najmniej dziesi  lat do przodu;  
i (3) podstawowe kwestie by y zwi zane z rolnictwem, rozwojem obszarów 
wiejskich i / lub systemami rolnictwa. 

                                           
65 Foresight in International Development, „IDS Bulletin Transforming Development Knowledge”, 
vol. 47, nr 4, September 2016. 
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Respondentów ankiety poproszono równie  o informacje na temat innych 
bada , o których istnieniu wiedzieli. Jednocze nie wieloj zyczna grupa sta y-
stów przeszukiwa a literatur  i Internet, aby odnale  dodatkowe badania, które 
odpowiada y wspomnianym trzem kryteriom. Ustalono, e kryteria spe nia cznie 
65 bada . Ich autorów zaproszono do udzia u w jednym z trzech warsztatów,  
w których zosta o im udzielone wsparcie przy przygotowaniu krótkiego, cztero-
stronicowego podsumowania lub streszczenia bada . Wszystkie streszczenia 
mia y podobn  form  obejmuj c  tre , przebieg, wp yw i zdobyte do wiadczenia. 
W sumie przygotowano 38 streszcze  i opublikowano je w ramach otwartej sesji 
pt. „Przysz o  rolnictwa” (patrz za cznik 2.2). 

W ród 38 bada  12 obejmowa o skal  globaln , 10 regionaln , 12 krajow  
i 4 lokaln . Metody stosowane w oryginalnych badaniach pogrupowano jako 
ilo ciowe, jako ciowe lub mieszane. Stwierdzono, e bada  ilo ciowych wyko-
rzystuj cych wy cznie projekcje, analizy trendów i modelowanie by o 4, bada  
jako ciowych korzystaj cych wy cznie ze scenariuszy badawczych, Delphi  
i skanowania horyzontu by o 22, za  bada  mieszanych 12. 

Poni ej pogrupowano badania wed ug rozk adu kluczowych kwestii poru-
szanych w badaniach. Okaza o si , e bezpiecze stwo ywno ciowe stanowi o 
najwa niejszy temat w skali globalnej i regionalnej, natomiast produktywno   
i zrównowa ony rozwój by y wa niejsze w skali krajowej. 
 

Zmiany klimatu. Dwadzie cia cztery badania dotyczy y zmian klimatu trakto-
wanego jako globalne ograniczenie, które nale y wzi  pod uwag  w ramach 
strategii dostosowania. Dziewi  z nich to badania globalne, siedem to badania 
regionalne, a pi  – badania krajowe. Kluczowym wyzwaniem przedstawionym 
w tych badaniach jest radzenie sobie z rosn c  niepewno ci  z powodu coraz 
cz ciej wyst puj cych i nieprzewidywalnych warunków pogodowych. W naj-
bardziej pesymistycznych scenariuszach powa ne zak ócenia wynikaj ce ze 
zmian klimatu zmniejszaj  produkcj  roln  i zagra aj  yciu populacji ludzkiej. 
Wi kszo  bada  zak ada, e terminowe dzia ania naprawcze mog  zapobiec 
negatywnym skutkom zmian klimatu lub je z agodzi , ale dzia ania te wymagaj  
znacznych zmian w polityce i zachowaniach spo ecznych. Koncepcja dzia a  
typu no regret66 proponowana jest w Brazylii, natomiast w Azji zak ada si , e 
wi ksza dok adno  modelowania klimatu dzi ki zwi kszonej mocy przetwa-
rzania komputerów u atwi przej cie w kierunku spo ecze stwa niskoemisyjnego. 
 

                                           
66 Opcje (przystosowania) typu no regret: dzia ania przynosz ce natychmiastowe korzy ci 
gospodarcze i rodowiskowe. S  op acalne we wszystkich mo liwych scenariuszach klima-
tycznych (nawet w przypadku braku zmian klimatu). 
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Demografia. Pi  bada  globalnych, cztery regionalne i trzy lokalne k ad  na-
cisk na demografi . Najcz ciej wymienianym problemem jest wzrost liczby 
ludno ci, a nast pnie zmienne, takie jak urbanizacja, migracja oraz g sto  za-
ludnienia, a tak e struktura ludno ci, w tym starzenie si . Pi  bada  wyra nie 
ujmuje zmienne demograficzne jako kluczowe czynniki nap dowe zmian. 
G ównym zaobserwowanym wyzwaniem wynikaj cym z demografii jest dost p-
no  ywno ci. Badania te na wietlaj  równie  lokalne warunki cz ce demo-
grafi  z bezpiecze stwem ywno ciowym. 
 

Handel i rynki. Dziewi tna cie bada  obejmowa o w analizie handel i rynki. 
Siedem z nich wykorzystywa o handel i rynek jako czynniki nap dowe zmian. 
Pokazuj  one rol  regulacji, takich jak bariery handlowe i rynkowe w kszta to-
waniu przysz ego bezpiecze stwa ywno ciowego. Badania te koncentruj  si  
wokó  scenariuszy, które kontrastuj  z systemami handlu, jakie mog  zdomino-
wa  przysz o : liberalny wiat sterowany przez globalne si y rynkowe; wiat 
globalnego handlu regulowany przez mi dzynarodowe instytucje; wiat regio-
nalnego lub rozdrobnionego handlu i rynków. Autorzy tych bada  uwa aj , e 
zderegulowany handel móg by zagrozi  zrównowa onemu rozwojowi i zwi k-
szy  brak bezpiecze stwa ywno ciowego oraz nierówno ci. Niektóre badania 
opisuj  strategie zwi zane z ewolucj  handlu wiatowego. Na przyk ad badanie 
przeprowadzone przez FONTAGRO koncentruje si  na bardziej konkurencyj-
nym, skutecznym i zrównowa onym rolnictwie rodzinnym, w oparciu o powi -
zania z rynkami i lepsze przep ywy wiedzy, lepsze wykorzystanie zasobów na-
turalnych i dostosowanie do zmian klimatu. W badaniu dotycz cym Maroka 
(Streszczenie nr 41 – patrz za cznik 2.2) opracowano trzy scenariusze regulacji 
handlu, w wyniku czego powsta  projekt Plan Maroc Vert. W planie tym bazuje 
si  na dwóch filarach rozwoju rolnictwa: pierwszy wspiera integracj  przedsi -
biorstw rolnych i rolno-przemys owych w gospodarce wiatowej, drugi nato-
miast ma na celu modernizacj  drobnego rolnictwa opartego na solidarno ci  
i wspieranego poprzez interwencj  publiczn , która czy lokaln  przedsi bior-
czo  i rozwój spo eczno ci. Z kolei w badaniu Agrimonde scenariusz wzrostu 
gospodarczego ró ni si  od scenariusza zachowania ekosystemu. Jednak e 
wniosek jest taki, e w obydwu scenariuszach handel ywno ci  pozostaje nie-
zb dny do zaspokojenia regionalnych potrzeb ywno ciowych, a globalne bez-
piecze stwo ywno ciowe w 2050 roku b dzie g ównie kwesti  dystrybucji. 
 

Dochody i wzrost. Cztery badania wymieni y dochody lub rozwój i wzrost  
gospodarczy jako kluczowe czynniki nap dowe zmian. Wzrost gospodarczy na-
p dza zmiany wzorców konsumpcyjnych, nios c powa ne potencjalne konse-
kwencje dla ca ego systemu ywno ciowego. Studium przypadku Dualine 
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stwierdza, e „gdy dochody rosn , obserwujemy wzrost spo ycia kalorii, a na-
st pnie wzrost udzia u kalorii pochodz cych z produktów zwierz cych, a potem 
stabilizacj ”. Wzrost gospodarczy i rosn ce dochody mo na powi za  z nast -
puj cymi efektami: z jednej strony globalne bezpiecze stwo ywno ciowe ulega 
poprawie, ale z drugiej rosn  problemy z od ywianiem i zdrowiem, takie jak 
oty o . Krytyczny jest tak e podzia  dochodów: chocia  produkcja mo e wzro-
sn  na tyle, aby zaspokoi  potrzeby globalne, to nie ma adnej gwarancji, e 
brak bezpiecze stwa ywno ciowego zostanie z agodzony. 
 

Technologia. Pi  bada  globalnych, cztery regionalne i sze  krajowych jako 
czynnik nap dowy zmian uwzgl dni o technologi . W wi kszo ci podchodz  
one do technologii w bardzo szerokim kontek cie. Przyk adowo, w niektórych 
badaniach intensyfikacja w ramach paradygmatu produktywno ci jest przeciw-
stawiona agroekologii lub intensyfikacji ekologicznej. Gdy badanie Agrimonde 
sugeruje, e bezpiecze stwo ywno ciowe mo na osi gn  za pomoc  alterna-
tywnego paradygmatu intensyfikacji ekologicznej, to badanie dotycz ce Maroka 
pokazuje, e potrzebne s  odmienne cie ki technologiczne do wspierania ró -
nych systemów rolnictwa. Jednak wi kszo  bada  czy zmiany paradygmatu 
technologii ze zmian  warto ci spo ecznych i polityk, tak aby bezpiecze stwo 
ywno ciowe oraz zrównowa ony rozwój da y si  pogodzi . Zosta o to podkre-
lone w Streszczeniu 09 (patrz za cznik 2.2), które sugeruje, e technologia 

nowych generacji mo e zmniejszy  negatywne skutki produkcji biopaliw dla 
bezpiecze stwa ywno ciowego. Jednak e przypadek Streszczenia 21 (patrz za-

cznik 2.2) „Obalanie mitu niedoborów wody: zrozumienie przysz ych wyzwa  
w zakresie korzystania z wody” pokazuje, e technologi  nale y rozpatrywa   
w szerszym kontek cie potencjalnie sprzecznych celów i kompromisów (np. za-
pora dla potrzeb energii wodnej zagra a rybo ówstwu i produkcji ry u). 

Niektóre badania dotycz  kwestii systemów rolnictwa, których przysz o  
widziana jest jako przepa  mi dzy technologi  i systemami kapita och onnymi, 
typowymi dla rolnictwa produkuj cego na du  skal , a systemami nastawionymi 
na ekologi , zwi zanymi z drobnym rolnictwem rodzinnym. Pierwszy rodzaj 
zwi zany jest z trendami w kierunku bardziej skoncentrowanej produkcji towa-
rowej dla potrzeb masowej konsumpcji. Drugi przybiera ró ne formy w zale no-
ci od lokalizacji (ma e rodzinne rolnictwo w regionach, gdzie ludzie s  ubodzy,  

a poziom edukacji niski, ale rolnictwo mo e odgrywa  istotn  rol  w gospodarce 
i yciu spo ecznym) – Streszczenie 41 (patrz za cznik 2.2) lub traktowane jest 
jako hobby b d  rolnictwo w niepe nym wymiarze w przypadku bardziej zró -
nicowanej konsumpcji i / lub rynków niszowych. Podkre lano równie  interakcje 
mi dzy ró nymi rodzajami gospodarstw, co rodzi pytanie: w jaki sposób ró ne 
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gospodarstwa mog  wspó istnie  w tej samej przestrzeni geograficznej i gospo-
darczej? W istocie wiele bada  rozwa a mo liwo ci alternatywnej przysz o ci  
w przypadku ró nych rodzajów rolnictwa, podaj c szczegó owe informacje do-
tycz ce potencjalnej ewolucji i wyzwa  lub priorytetów dla rolników i przy-
sz ych wzorców rolnictwa. 
 

Wzorce konsumpcyjne. W 13 badaniach zmiana konsumpcji ywno ci wyra nie 
uznawana jest za czynnik nap dowy przysz ych wzorców produkcji i bezpie-
cze stwa ywno ciowego. Z tego osiem uwa a zachowania konsumentów za 
globalny czynnik nap dowy, a wi kszo  podkre la trend w kierunku ujednoli-
cenia zachodnich wzorców konsumpcyjnych, obejmuj cych wi ksz  ilo  bia ka 
zwierz cego oraz wy sze spo ycie kalorii. Zmiany wzorców konsumpcyjnych 
zwi zane s  z takimi czynnikami nap dowymi, jak wzrost dochodów i urbanizacja. 
Polityka postrzegana jest jako odgrywaj ca kluczow  rol  dzi ki swoim mo li-
wo ciom wp ywu na wzorce konsumpcji ywno ci. Zarz dzanie odpadami  
i stratami jawi si  jako obszar, gdzie polityka mo e wp ywa  tak na produkcj , 
jak i na konsumpcj . Niektóre badania sugeruj  potencjalne roz amy tam, gdzie 
popyt na ywno  staje si  bardziej regionalny i zró nicowany, i gdzie wzorce 
ywieniowe mog  ewoluowa  w niejednorodny sposób, w czaj c w to mo liwe 

zmniejszenie spo ycia bia ka zwierz cego i zdrowsz , bardziej zró nicowan  diet . 
Dwa badania sugeruj , e zbie no  wzorców ywieniowych nie jest pewna. 
 

Polityka. Polityka zosta a przedstawiona jako kluczowy czynnik nap dowy zmian 
w 30 badaniach. W badaniach krajowych opisywana jest jako jedna z dwóch osi 
niepewno ci, wykorzystywana do budowy scenariuszy przysz o ci rolnictwa  
w Afryce Po udniowej i w Tajlandii. Jest to równie  jeden z sze ciu czynników 
nap dowych, na których zbudowano scenariusze ochrony przyrody i rozwoju 
rolnictwa w dystrykcie Kapuas Hulu, w Indonezji. Kilka zmiennych polityki  
po czono w celu zbudowania scenariuszy planowania wspólnego u ytkowania 
gruntów na wyspie Seram, tak e w Indonezji. Krajowa polityka handlowa to 
g ówny czynnik nap dowy trzech scenariuszy w przypadku rolnictwa w Maroku. 
Polityka tworzy równie  o  krajowego obszaru bada , rozwoju i innowacji  
w scenariuszach wykorzystywanych do budowy 5 Planu Dzia a  Embrapa  
w Brazylii. Wi kszo  autorów tych bada  uwa a polityk  za czynnik nap dowy 
zmian. To, e polityka ma znaczenie, nie jest wi c tylko ogólnym stwierdzeniem; 
niektóre badania si gaj  g biej i sugeruj , w jaki sposób polityki mog  kszta -
towa  przysz o . Obejmuj  one, na przyk ad, style zarz dzania i wspó pracy, 
takie jak odpowiednia rola podmiotów pa stwowych i niepa stwowych lub sto-
sunków w adzy. 
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Warto ci spo eczne. Dwana cie bada  podkre li o znaczenie czynników spo-
ecznych jako si  nap dowych zmian, wymieniaj c takie warto ci, jak zachowania 

(z wyj tkiem zachowa  konsumentów) i edukacj . W siedmiu badaniach przyj to 
perspektyw  krajow  lub lokaln , uwypuklaj c znaczenie warto ci spo ecznych 
w przygotowaniu na pojawiaj ce si  wyzwania dotycz ce zdrowia zwierz t, 
ewolucj  w kierunku bardziej zrównowa onego korzystania z zasobów, plano-
wanie u ytkowania gruntów. Badania te pokazuj , jak wa ne s  spo eczne czyn-
niki nap dowe dla bezpiecze stwa ywno ciowego i zrównowa onego rozwoju 
oraz to, e ywno ci i rolnictwa nie mo na oddzieli  od ich otoczenia spo eczno- 
-gospodarczego i kulturowego. Jak stwierdzono w Streszczeniu 21 (patrz za cz-
nik 2.2), „nie chodzi o bezpiecze stwo ywno ciowe, chodzi o ycie ludzi”. 
 
2.4. Polskie do wiadczenia w zakresie bada  foresightowych 

Historia bada  typu foresight jest w naszym kraju do  krótka i niezbyt 
bogata. Badania te zyskuj  jednak stopniowo na popularno ci (list  foresightów 
o ró nym charakterze zawiera za cznik 2.3). Projekty te maj  w Polsce g ównie 
charakter regionalny i bran owy. Wi kszo  z nich zwi zana jest z ga ziami 
uznawanymi za przysz o ciowe, ale przedmiotem analiz bywaj  te  dziedziny 
tradycyjne, takie jak wydobycie w gla, rud miedzi czy przemys  drzewny. Wynika 
to z konieczno ci okre lenia roli bran y w wizji rozwoju regionu oraz optymal-
nego wykorzystania dost pnych zasobów (jak np. przemys  wydobywczy na 
Górnym l sku lub w ókienniczy w odzi). aden z dotychczasowych ogólno-
polskich foresightów nie by  po wi cony rolnictwu czy obszarom wiejskim, nawet 
nie stanowi y one najwa niejszych zagadnie  w ród poddawanych analizie. Z tre ci 
raportów wynika, e w wi kszo ci przypadków brakuje bezpo rednich odniesie  
do sektora rolno-spo ywczego zarówno w scenariuszach, jak i w rekomendacjach. 

Kwesti  rolnictwa poruszono w foresightcie regionalnym województwa 
podkarpackiego67, którego efektem jest scenariusz dla rolnictwa i przetwórstwa 
„Ziele  z odrobin  szaro ci”68. Zak ada si  w nim, e czynnikiem decyduj cym 
o zmianach w gospodarce ywno ciowej jest coraz wyra niejsze oczekiwanie 
konsumentów odno nie przyjaznych rodowisku i dobrostanowi zwierz t metod 
produkcji, a wi c – by  mo e – wzrost popytu na produkty ekologiczne, czyli 
rozwój ekologicznej produkcji rolnej i przetwórstwa. Zgodnie z tym scenariu-
szem ekologia b dzie odgrywa a dominuj c  rol . Wybrano zatem najwa niejsze 
kierunki rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa, tj. gospodarstwa ekologiczne, 

                                           
67 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=12221 (dost p: lipiec 2017). 
68 http://www.prz.edu.pl/foresight/ (dost p: czerwiec 2017). 
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produkcja i przetwórstwo biomasy, uprawa ro lin oparta na zjawisku mikoryzy, 
rozwój przetwórstwa ywno ci ekologicznej, wytwarzanie ro linnych i zwierz -
cych produktów regionalnych. 

Nawi zanie wprost do sektora rolno-spo ywczego znalaz o si  tak e  
w najbardziej prawdopodobnym „neutralnym” scenariuszu rozwoju województwa 
mazowieckiego69. Scenariusz zak ada, e motorem wzrostu gospodarczego w tym 
regionie pozostawa  b d  du e przedsi biorstwa, g ównie w sektorze us ugo-
wym, za  rolnictwo b dzie sektorem najwolniej rozwijaj cym si , ze spadkiem 
udzia u w warto ci dodanej (do poziomu zbli onego do krajów wysokorozwi-
ni tych). Zmiany zachodz ce w samym sektorze województwa mazowieckiego 
maj  by  stosunkowo wolne, a struktura gospodarstw niezmienna, jako konse-
kwencja systemu dop at bezpo rednich do produkcji rolniczej. 

Pierwszy „Narodowy Foresight Polska 2020”70 w zaprezentowanych sce-
nariuszach oraz rekomendacjach porusza  tematyk  rolnictwa tylko w kontek-
cie rodowiskowym. Odniesiono si  do rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-

skich g ównie w aspekcie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, 
ochrony bioró norodno ci, ekologii w rolnictwie oraz kosztów rodowiskowych. 

Rola sektora rolniczego jako ród a zdrowej i bezpiecznej ywno ci po-
jawi a si  m.in. w Pilota owym Projekcie Foresight w polu badawczym „Zdro-
wie i ycie”, zalecaj cym wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, rozwoju  
i inwestycji w sektorze rolno-spo ywczym oraz produkcji ywno ci bezpiecznej 
i wysokiej jako ci w systemie rolnictwa zrównowa onego. Badania te jednak e 
nie doprowadzi y do stworzenia spójnych scenariuszy, a g ówn  przeszkod  by o 
ogromne zró nicowanie badanych sektorów i stosowanych technologii. Stworzenie 
spójnej wizji typuj cej priorytetowe kierunki prac badawczo-rozwojowych na 
najbli sze kilkana cie lat by o celem projektu „ ywno  i ywienie w XXI wieku 
– wizja rozwoju polskiego sektora spo ywczego”71, realizowanego w latach 
2009-2013 przez konsorcjum, w sk ad którego wchodzi y: Instytut Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa (od 01.01.2011 roku Instytut Ogrodnictwa) ze Skierniewic, Poli-
technika ódzka, Spo eczna Wy sza Szko a Przedsi biorczo ci i Zarz dzania  
z odzi oraz Spó dzielnia Mleczarska MLEKPOL z Grajewa. W toku inwentary-
zacji istniej cych zasobów oraz wyznaczenia priorytetowych technologii w bada-
                                           
69 http://mcig.zpwim.pl/index.php/component/attachments/download/23 (dost p: lipiec 2017). 
70 Konferencja otwieraj ca przedsi wzi cie pn. Narodowy Program Foresight – wdro enie 
wyników, Warszawa, 29.11.2011 r., http://www.nauka.gov.pl/prognozy-rozwoju/konferencja-
otwierajaca-przedsiewziecie-pn-narodowy-program-foresight-wdrozenie-wynikow.html (dost p: 
czerwiec 2017). 
71 http://docplayer.pl/1398150-Zywnosc-i-zywienie-w-xxi-wieku-wizja-rozwoju-polskiego- 
sektora-spozywczego-przewodnik-metodyczny.html (dost p: lipiec 2017). 
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niach delfickich zidentyfikowano tzw. technologie krytyczne, czyli najbardziej 
istotne dla przysz o ci kraju. Za takie uznano technologie generyczne i przed-
konkurencyjne72, ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologie wy ania-
j ce si  (tym mianem okre la si  nowe wyroby lub us ugi, które w nast pnych 
20 latach mog  stanowi  istotn  cz  rynku). 
 
2.5. Uwagi ko cowe 

Wi kszo  foresightów rolnych ma na celu analiz  wyzwa  oraz okre le-
nie dzia a  potrzebnych do zrównowa onego rozwoju produkcji rolniczej i ob-
szarów wiejskich. Stosuje si  ró ne metody bada , zale nie od celu oraz mo li-
wo ci wykonawcy. Najcz ciej s  to panele eksperckie, Delphi i analiza SWOT. 
W rozpatrywanych scenariuszach najcz ciej bierze si  pod uwag  nasilenie 
procesów globalizacji i problemów energetycznych, zmiany klimatyczne, bez-
piecze stwo ywno ciowe, rozwój „zielonych” technologii oraz zrównowa enie 
produkcji rolniczej. 

Globalne wyzwania – zmiany klimatyczne i demograficzne, stopniowe 
wyczerpywanie kopalnych surowców energetycznych oraz rozwój produkcji 
biopaliw – s  brane pod uwag  przy opracowaniu wizji rozwoju rolnictwa w po-
szczególnych regionach oraz krajach. W ród mo liwych scenariuszy uwzgl dnia 
si  zarówno rozwój zrównowa ony, zapewniaj cy bezpiecze stwo ywno-
ciowe przy optymalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, jak i scenariusz 

zwi kszonej intensywno ci wykorzystania zasobów, pog biaj cych si  proble-
mów rodowiskowych oraz znacznej konkurencji ze strony surowców do pro-
dukcji biopaliw. Ogólnym zaleceniem wynikaj cym z wi kszo ci foresightów 
jest lepsze wykorzystanie nowych technologii i osi gni  naukowych w celu 
zrównowa enia produkcji rolniczej, oszcz dne gospodarowanie gruntami, wod  
i energi , liberalizacja handlu mi dzynarodowego oraz wszechstronne wsparcie 
obszarów wiejskich. 

W najnowszych pracach foresightowych nie postrzega si  ju  polityków 
i wi kszo ci zainteresowanych podmiotów jako u ytkowników ko cowych. 
Foresight dotycz cy bezpiecze stwa ywno ciowego, rolnictwa i rozwoju obsza-
rów wiejskich wchodzi w now  faz , dla której badacze ukuli termin foresight 

                                           
72 Technologie generyczne – technologie o du ym potencjale wszechstronnego zastosowania 
w wielu produktach i procesach wykorzystywanych w ró nych przemys ach, wywo uj ce 
liczne efekty zewn trzne, nieograniczaj ce si  do pojedynczych zastosowa . Rzeczywiste 
wykorzystanie komercyjne tych technologii wymaga dalszych bada  naukowych i prac roz-
wojowych; technologie przedkonkurencyjne – technologie, które s  przed etapem komercjali-
zacji, na etapie badania rynku, wykonywania prototypu itd. 
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trzeciej generacji (Georghiou i Keenan, 2006)73. Oznacza to dodanie perspektywy 
spo ecznej do tradycyjnych ju  technologicznych i rynkowych; czynniki spo-
eczne i zachowania oraz zmiany w procesach politycznych, spo ecznych i go-

spodarczych zaczynaj  by  traktowane jako g ówne czynniki nap dowe zmian 
(Cachia, Compañó i Da Costa, 2007, Erb i in., 2009)74. 

Bior c powy sze pod uwag , wydaje si , e potrzebne jest nakre lenie 
scenariuszy rozwoju polskiego sektora rolno-spo ywczego w d u szej perspek-
tywie, z uwzgl dnieniem czynników oddzia uj cych na ten sektor w skali wia-
towej. Spo ród rekomendacji wyp ywaj cych ze wiatowych bada  foresightu  
w rolnictwie szczególnie wa ne dla Polski mo e by : 
 wkomponowanie wsi i rolnictwa w zrównowa ony rozwój kraju i Unii Euro-

pejskiej (UE) wraz z okre leniem miejsca polskiego rolnictwa w zapewnieniu 
bezpiecze stwa ywno ciowego w kraju, UE i na wiecie; 

 pogodzenie zasad konkurencyjnego rolnictwa z wymaganiami dostarczania 
spo ecze stwu dóbr publicznych zwi zanych z dzia alno ci  rolnicz ; 

 wprowadzenie rolnictwa i zwi zanej z nim dzia alno ci gospodarczej w kon-
tekst gospodarki opartej na wiedzy, a wi c – zwi kszenie nak adów na bada-
nia s u ce rozwojowi wsi i rolnictwa. 

Ponadto foresight rolny powinien wskazywa  dzia ania pomocne w rozwi zaniu 
trudnych i specyficznych problemów polskiej wsi, takich jak rozdrobnienie go-
spodarstw rolnych, niska wydajno , niedobór kapita u, niekorzystna sytuacja 
demograficzna i ukryte bezrobocie. 
  

                                           
73 Georghiou i Keenan (2006), zob. w: Foresight in International…, op. cit. 
74 Cachia, Compañó i Da Costa (2007), Erb i in. (2009) zob. w: Foresight in International…, 
op. cit. 
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3. Ocena rozwoju innowacyjno ci  
sektora rolno-spo ywczego w Polsce 

 
 W niniejszym rozdziale podj to prób  analizy rozwoju innowacyjno ci  
w polskim przemy le spo ywczym i rolnictwie przy u yciu metody SWOT75, 
czyli na poziomie mezoekonomicznym (sektora gospodarki). Analiz  SWOT 
najcz ciej stosuje si  do diagnozowania przedsi biorstw i oceny zmian zacho-
dz cych w ich otoczeniu w celu sformu owania w a ciwej strategii rozwoju. 
Przedstawiona poni ej analiza sektora z za o enia musi by  nieco inna, poniewa  
dotyczy du ej zbiorowo ci ró norodnych podmiotów konkuruj cych mi dzy 
sob . Trudno ci w stosowaniu analizy SWOT s  ci le zwi zane z komplekso-
wo ci  tej metody. Jednak mo e by  ona tak e przydatna do sformu owania 
strategii dla danego sektora. 
 W analizie SWOT czynniki wewn trzne stanowi  mocne i s abe strony, 
natomiast czynniki zewn trzne to szanse i zagro enia. Porównanie mocnych  
i s abych stron ma na celu szukanie potencjalnej przewagi strategicznej. Z kolei 
analiza szans to ocena zasobów, które powinny korzystnie wp yn  na dalszy 
rozwój. Zagro enia wyst puj ce w otoczeniu przemys u spo ywczego i rolnictwa 
s  definiowane jako uzasadnione prawdopodobie stwo wyst powania zdarze , 
które mog  hamowa  dalszy rozwój innowacyjno ci. 
 Analiz  SWOT przeprowadzono odr bnie dla przemys u spo ywczego  
i rolnictwa, poniewa  zarówno ocena bie cej sytuacji, jak i uwarunkowania oraz 
czynniki rozwoju innowacyjno ci w tych dzia ach w du ym stopniu s  odmienne. 

Polski przemys  spo ywczy XXI wieku nale y do jednego z najszybciej 
rozwijaj cych si  dzia ów przetwórstwa w Unii Europejskiej. W latach 2001-2013 
rednie tempo przyrostu warto ci produkcji sprzedanej (w cenach bie cych)  

w tym dziale przemys u wynios a w Polsce 5,8% rocznie, podczas gdy w ca ej 
UE rednio 2,5%, a w UE-15 – 2,2%. Tempo rozwoju polskiego przemys u spo-
ywczego nale a o wówczas do najwy szych w ca ej Unii Europejskiej, dzi ki 

czemu dystans pomi dzy polskim przemys em spo ywczym a jego odpowiedni-
kami w innych krajach UE si  zmniejszy . Udzia  naszego kraju w produkcji 
przemys u spo ywczego UE (w cenach porównywalnych) zwi kszy  si  z 6,4% 
w 2000 roku do 8,8% w 2015 roku. Pomimo e przemys  spo ywczy zaliczany 
jest do sektora tzw. niskiej techniki, nale y do najwa niejszych ga zi naszej 
gospodarki, o czym wiadczy m.in. relacja warto ci produkcji sprzedanej tego 

                                           
75 SWOT – akronim czterech angielskich s ów: Strengths – mocne strony, Weaknesses – s abe 
strony, Opportunities – szanse w otoczeniu, Threats – zagro enia w otoczeniu. 
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dzia u przemys u do wielko ci PKB. W 2013 roku relacja ta wynosi a 0,13  
i by a na podobnym poziomie jak w Irlandii (0,14), przy redniej wynosz cej 
0,07 w Unii Europejskiej76. 

Zasadniczym ród em sukcesów podmiotów tego sektora by y dotychczas 
czynniki o charakterze kosztowo-cenowym oraz jako ciowym. Tego typu prze-
wagi mog  jednak w d u szym okresie okaza  si  niewystarczaj ce. Wynika to  
z post puj cej internacjonalizacji polskich przedsi biorstw, presji ze strony 
konkurentów, a tak e wzrostu wymaga  konsumentów. Szans  na trwa y rozwój 
daj  innowacje. 
 Z kolei polskie rolnictwo w konfrontacji z rolnictwem rozwini tych kra-
jów UE oraz rolnictwem wiatowym wydaje si  by  ma o konkurencyjne z racji 
swojego zapó nienia technicznego, technologicznego, niskiej koncentracji pro-
dukcji i wydajno ci pracy itd. Zasoby polskiego rolnictwa (ziemia, praca, kapita ) 
w porównaniu z innymi krajami UE s  równie  jednymi z najmniej konkuren-
cyjnych. Tak wi c szeroko poj ta dzia alno  innowacyjna mo e tak e przyczy-
ni  si  do poprawy efektywno ci i konkurencyjno ci naszego rolnictwa. 
 
3.1. Nak ady finansowe na dzia alno  innowacyjn  w przemy le  

spo ywczym 

Jak wynika z oficjalnych statystyk GUS, dzia alno  innowacyjna przed-
si biorstw przemys u spo ywczego w latach 2003-2014 mia a relatywnie nie-
wielki wp yw na rozwój produkcji tego sektora. wiadczy  o tym mo e niski 
udzia  nak adów na dzia alno  innowacyjn  w warto ci sprzeda y przemys u 
spo ywczego, który wykazuje tendencj  malej c  i w 2014 roku wyniós  zaled-
wie 1,5%. Charakteryzowa  si  ponadto du  zmienno ci  w poszczególnych 
latach (tabela 3.1)77. 

                                           
76 R. Mroczek (red.), Przemiany strukturalne przemys u spo ywczego w Polsce i UE na tle 
wybranych elementów otoczenia zewn trznego, seria „Monografie Programu Wieloletniego”, 
nr 12, IERiG -PIB, Warszawa 2015, s. 89-104. 
77 GUS, Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw w latach 2010-2012, Informacje i opraco-
wania statystyczne, Warszawa 2013; GUS, Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw w la-
tach 2012-2014, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015. Niektórzy eksperci 
s  zdania, e z polsk  innowacyjno ci  jest lepiej ni  to wygl da w statystykach i ró nego 
rodzaju rankingach. Na przyk ad, prof. M. Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Bada   
i Rozwoju (NCBiR), zauwa a, e ksi gowanie w firmach prac badawczo-rozwojowych po 
stronie kosztów uzyskania przychodu by o do tej pory ryzykowne ze wzgl du na nieko-
rzystne rozwi zania podatkowe. Ale brak nak adów na B+R w bilansach przedsi biorstw 
nie oznacza , e nie by y one ponoszone (M. Duszczyk, Ukryta innowacyjno  poka e swoje 
oblicze, „Rzeczpospolita” z 17.01.2017 r.). 
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Tabela 3.1. Nak ady finansowe na dzia alno  innowacyjn  w zakresie innowacji  
produktowych i procesowych w przemy le spo ywczym,  

wed ug rodzajów dzia alno ci innowacyjnej (w mln z , ceny bie ce) 

Wyszczególnienie 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2013 
(w proc.)

Nak ady na dzia alno  B+R 46,8 43,2 59,7 162,3 82,3 97,8 4,1 

Nak ady na zakup gotowej  
technologii w postaci  
dokumentacji i praw 

18,2 36,7 39,8 10,8 30,8 45,4 1,8 

Nak ady inwestycyjne  
na maszyny i urz dzenia  
techniczne, narz dzia i rodki 
transportu  

1406,5 1366,9 1497,4 977,8 1077,2 1660,5 70,5 

Nak ady inwestycyjne  
na budynki, budowle  
oraz grunty 

437,8 534,0 425,5 270,6 206,8 374,1 15,8 

Nak ady na szkolenie  
personelu zwi zane  
z dzia alno ci  innowacyjn  

1,2 2,2 1,6 2,8 7,0 5,4 0,2 

Nak ady na marketing  
dotycz cy nowych i istotnie  
ulepszonych produktów 

65,1 85,7 233,8 82,8 189,6 145,1 6,2 

Pozosta e nak ady 41,2 44,5 57,7 78,5 17,9 26,8 1,4 

Ogó em nak ady na dzia alno  
innowacyjn  2016,8 2113,2 2315,5 1585,6 1611,6 2355,1 100,0 

ród o: I. Szczepaniak, Ekonomiczna ocena innowacyjno ci przedsi biorstw polskiego prze-
mys u spo ywczego, „Przemys  Spo ywczy” 2016, nr 2, s. 4 i obliczenia w asne struktury. 
 

Przedstawiona struktura nak adów na dzia alno  innowacyjn  w przemy-
le spo ywczym oznacza, e polega ona przede wszystkim na absorpcji nowych 

technologii w postaci materialnej ze róde  zewn trznych. Przedsi biorstwa 
przemys u spo ywczego tylko w niewielkim stopniu s  zainteresowane genero-
waniem lub nabywaniem nowej wiedzy. Sytuacja ta, mimo ogromnego post pu, 
jaki dokona  si  w tym sektorze gospodarki w okresie cz onkostwa Polski w UE, 
utrzymuje si  od wielu lat78. 

W ostatnich latach notowany jest w przemy le spo ywczym coraz mniej-
szy udzia  przedsi biorstw wprowadzaj cych innowacje. W latach 2012-2014 
zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe wprowadzi o tylko 9% przed-
si biorstw, a udzia  nowych i zmodernizowanych wyrobów w produkcji sprze-
danej przemys u spo ywczego nie przekracza  w tym okresie 4%. Blisko 6% 
                                           
78 I. Szczepaniak, Ekonomiczna ocena innowacyjno ci przedsi biorstw polskiego przemys u 
spo ywczego, „Przemys  Spo ywczy” 2016, nr 2, s. 4. 
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przedsi biorstw przemys u spo ywczego wprowadzi o w ostatnim okresie inno-
wacje organizacyjne, a 8,5% firm – innowacje marketingowe79. 

Nale y jednak podkre li , e udzia  przedsi biorstw innowacyjnych zwi k-
sza si  wraz ze wzrostem ich wielko ci. Najmniejszy odsetek firm innowacyjnych 
zanotowano w grupie firm ma ych, najwi kszy w grupie firm du ych. Podobne 
tendencje zanotowano w krajach UE-15. 
 
3.2. Dyferencjalny przebieg procesów innowacyjnych w przemy le  

spo ywczym 

Analizuj c przemys  spo ywczy w Polsce pod k tem dzia alno ci inno-
wacyjnej, nale y zwróci  uwag  na ró nice wyst puj ce pomi dzy dwoma gru-
pami przedsi biorstw, tj. du ymi reprezentuj cymi w znacznym stopniu kapita  
zagraniczny, g ównie korporacje transnarodowe (KTN), a ma ymi i rednimi 
reprezentuj cymi przewa nie kapita  krajowy. Dotycz  one zarówno skali pro-
dukcji, sytuacji ekonomicznej, jak te  wydajno ci pracy oraz technicznego 
uzbrojenia, co przek ada si  na poziom konkurencyjno ci, ale te  na ró nice we 
wdra aniu innowacyjno ci w tych grupach przedsi biorstw. 

Najcz stszym, a zarazem najkorzystniejszym sposobem pozyskania no-
wych technologii z zagranicy s  bezpo rednie inwestycje zagraniczne (BIZ). 
Mi dzy innymi dlatego od 1995 roku równie  do polskiego przemys u spo yw-
czego zacz y szerokim strumieniem nap ywa  BIZ. Obecnie filie korporacji 
transnarodowych maj  ponad 50% udzia  w produkcji przemys u spo ywczego 
w Polsce, a tak e dominuj ce znaczenie w procesach innowacyjnych. 

J. Dunning wyodr bni  osobno ,,inwestycje zagraniczne oraz wymian  
handlow  jako czynniki maj ce znaczenie dla konkurencyjno ci z dwóch zasad-
niczych powodów: 
 ze wzgl du na ich wp yw na innowacyjno , która decyduje o zasobach  

i efektywno ci ich wykorzystania; 
 ze wzgl du na fakt, e lokalizacja inwestycji bezpo rednich przez korporacje 

transnarodowe stanowi ród o innowacyjno ci i konkurencyjno ci gospoda-
rek spe niaj c nast puj ce funkcje: 
 kreacyjn , polegaj c  na bezpo redniej dzia alno ci innowacyjnej pod-
miotów z udzia em kapita u zagranicznego na rynku lokalnym; 

                                           
79 I. Szczepaniak, Wspó praca w zakresie dzia alno ci innowacyjnej i konkurencyjno  przed-
si biorstw przemys u spo ywczego, [w:] T. Wawak (red.), Zarz dzanie w szko ach wy szych  
i innowacje w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2016, s. 243-250. 



48 

 informacyjn , u atwiaj c  przep yw informacji o nowych produktach  
i technikach wytwarzania oraz ich asymilacj ; 

 edukacyjn  (np. rozwijaj c  zdolno ci do uczenia si  – learning to learn, 
uczenia si  przez podpatrywanie – learning by watching i uczenia si  po-
przez dzia anie – learning by doing, learning by using); 

 motywuj c  lokalne firmy do poszukiwa  doskonalszych rozwi za  lub 
imitacji; 

 efektywno ciow , wp ywaj c na efektywno  wykorzystania zasobów”80. 
Jak zauwa a Weresa81, oddzia ywanie korporacji transnarodowych na 

kreowanie i dyfuzj  innowacji w kraju przyjmuj cym inwestycje odbywa si  
we wszystkich fazach procesu innowacyjnego: inwencji, innowacji i dyfuzji 
imitacji. Potencjalnie mog  zatem wyst pi  co najmniej trzy grupy pozytyw-
nych skutków: 
 wraz z kapita em transferowane s  rozwi zania stosowane w kraju inwestora, 

czyli nast puje dyfuzja innowacji w skali mi dzynarodowej; 
 przedsi biorstwa z udzia em kapita u zagranicznego kreuj  innowacje w kraju 

przyjmuj cym, wykorzystuj c m.in. wyniki B+R firmy-matki; 
 pomys y wprowadzone przez inwestorów zagranicznych mog  by  imitowane 

przez firmy lokalne b d  mog  inspirowa  do kreowania nowych rozwi za  
(efekty spill-over). 

Oprócz pozytywnych efektów mog  wyst pi  tak e niekorzystne efekty 
transferu technologii z KTN, do których mo na zaliczy : 
 transfer moralnie zu ytej technologii (umo liwiaj cej ekspansj  na rynku 

lokalnym, bez szans na eksport); 
 transfer najnowocze niejszych technologii wysoko kapita och onnych pro-

wadz cych do eliminacji lokalnych przedsi biorstw, np. w przemy le olejar-
skim, cukrowniczym, piwowarskim czy spirytusowym transfer najnowszych 
technologii spowodowa  negatywne skutki, bowiem doprowadzi  do wyco-
fania wielu firm krajowych z rynku lub ich marginalizacji, a tym samym 
utrwalenia pozycji oligopolistycznych; 

 drena  rynku krajowego z nowych rozwi za  technicznych, technologicz-
nych lub innej wiedzy, dotycz cej na przyk ad lokalnych wyrobów. 

                                           
80 M.A. Weresa, Systemy innowacyjne a konkurencyjno  w wietle wybranych koncepcji teo-
retycznych, SGH, Instytut Gospodarki wiatowej, nr 311, Warszawa 2012, s. 16. 
81 Ibid., s. 17. 
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 W przypadku przemys u spo ywczego i rolnictwa innowacje prze omowe 
zdarzaj  si  stosunkowo rzadko (w porównaniu np. z sektorami, gdzie dominuj  
nowe technologie), a dzia alno  innowacyjna opiera si  w g ównej mierze na 
innowacjach ewolucyjnych, drobnych zmianach produktów i procesów. Now  
warto ci  dla klientów staj  si  innowacje produktowe o wy szej jako ci.  
Wynika to z ró nicy cykli ycia technologii i produktów mi dzy tymi sektorami 
oraz percepcj  innowacji przez klientów. Konsumenci ywno ci obawiaj  si   
z regu y zupe nie nowych produktów i zmian swoich przyzwyczaje  konsump-
cyjnych. Dlatego te  przedsi biorstwom z krajowym kapita em w tych ogniwach 
sektora rolno-spo ywczego nieco atwiej jest konkurowa  z bardziej innowacyj-
nymi korporacjami transnarodowymi ni  dzieje si  to w sektorach wymagaj -
cych nowych technologii. 

Podobnie Porter82 zauwa a, e ród em przewag przedsi biorstw nad in-
nymi nie musi by  prze omowa innowacja, ale mo e by  nim umiej tne po -
czenie znanych wcze niej technologii. Innowacja technologiczna kszta tuje 
przewagi konkurencyjne przedsi biorstwa poprzez: 
 wp yw na obni enie kosztów i / lub wzrost dywersyfikacji firmy oraz awans 

do pozycji technologicznego lidera; 
 popraw  struktury kosztów i pozytywny wp yw na stopie  zró nicowania 

firmy; 
 korzy ci pocz tkowe (korzy ci innowatora), zwi zane z tym, e dana firma 

jako pierwsza wprowadza innowacj , np. uzyskuj c wy czno  na procesy 
uczenia si , korzystniejszy dost p do czynników wytwórczych itp.; 

 popraw  ogólnej struktury bran y. 
Dlatego te  pozytywne rezultaty dzia alno ci korporacji dla przedsi -

biorstw krajowych mog  sprowadza  si  do na ladownictwa poprzez innowacje 
drobnych udoskonale  podpatrzonego rozwi zania (innowacje imitacyjno- 
-adaptacyjne) b d  do inspiracji dla zupe nie nowych pomys ów (innowacje kre-
atywne). Natomiast skuteczne przejmowanie wiedzy w tym zakresie zale y od: 
 oryginalno ci innowacji stosowanej przez KTN (czy jest nowa na skal  wia-

tow , krajow , bran y, w zwi zku z tym czy trudno j  adaptowa ) oraz od 
luki technologicznej pomi dzy korporacj  a przedsi biorstwami krajowymi; 

 otwarto ci KTN na udost pnienie innowacji, np. kosztów zakupu licencji, ch ci 
wspó pracy, kooperacji itd., czy te  odwrotnie – strze eniem tajemnicy rozwi -
za  innowacyjnych w celu utrzymania jak najd u ej przewagi technologicznej. 

                                           
82 M. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osi ganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, 
Gliwice 2006, s. 219-220. 
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W literaturze tematu powszechnie uwa a si , e aktywno  innowacyjna 
krajowych przedsi biorstw przemys u spo ywczego w ostatnich latach wynika a 
najcz ciej z na ladownictwa oraz imitacji istniej cych pomys ów i rozwi za , 
których ród em by y KTN, a nie wdro enia nowo ci. Wi kszo  nowych wyro-
bów przemys u spo ywczego w Polsce ma bowiem charakter na ladowczy, uzu-
pe niaj cy (nowe smaki i wersje opakowania) lub tylko nieznacznie zmieniony, 
np. w celu poprawy jako ci i / lub obni enia kosztów produkcji. Rzadko poja-
wiaj  si  innowacje wykorzystuj ce nowoczesne technologie (tj. biotechnologia, 
in ynieria genetyczna czy nanotechnologia) oraz najnowsze osi gni cia nauki, 
np. mikrokapsu kowanie sk adników lub opakowania biodegradowalne83. 

Niski udzia  nak adów na dzia alno  badawczo-rozwojow  potwierdza 
imitacyjny charakter innowacyjno ci polskich przedsi biorstw sektora ywno-
ciowego84. W zakresie innowacji nietechnologicznych producenci artyku ów 

spo ywczych cz ciej wprowadzaj  innowacje marketingowe ni  organizacyjne. 
Dominuj cym rodzajem innowacji marketingowych s  zmiany w projekcie, 
konstrukcji lub opakowaniu wyrobu. Natomiast najcz ciej stosowan  zmian  
organizacyjn  s  nowe metody w zasadach zarz dzania85. 

Reasumuj c, mo na stwierdzi , e w przypadku przedsi biorstw przemy-
s u spo ywczego z polskim kapita em korzystniejszym rozwi zaniem w pierw-
szym okresie konfrontacji z KTN by o przyj cie strategii na ladownictwa (adap-
tacji) innowacyjno ci. Natomiast obecnie, gdy nasila si  konkurencja na rynku, 
skuteczniejsz  strategi  mog  okaza  si  procesy generowania innowacji. S  one 
bardziej efektywne w warunkach rosn cej zmienno ci otoczenia polskich przed-
si biorstw, tj. gdy popyt na rynku staje si  coraz bardziej niepewny, a dzia ania 
konkurentów coraz bardziej nieprzewidywalne. 

Niski statystycznie poziom innowacyjno ci polskiego przemys u spo yw-
czego nie oznacza, e w sektorze tym brak jest podmiotów, które wykorzystuj  
nowe technologie i wprowadzaj  na rynek nowe produkty, a tak e nowoczesne 
systemy marketingowe lub nowe metody organizacyjne. Podmioty te w swoich 
strategiach rozwoju wykorzystuj  w asne innowacje – transferowane z zagranicy. 
Najwi cej przyk adów tego typu zachowa  obserwuje si  w ród przedsi biorstw 

                                           
83 J. Kaczorowska, Innowacyjna dzia alno  produktowa polskich przedsi biorstw przemys u 
spo ywczego, „Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa wiatowego” 2009, t. 7(XXII), 
s. 50-57. 
84 M. Ch drzy ski, Problematyka innowacyjno ci przedsi biorstw przemys u spo ywczego, 
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2011, t. XIII, z. 1, 
s. 50-54. 
85 M. Juchniewicz, Innowacje nietechnologiczne w przemy le spo ywczym, „Roczniki Naukowe 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2011, t. XIII, z. 2, s. 86-97. 
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du ych, g ównie korporacji transnarodowych. Poziom innowacyjno ci mniejszych 
firm jest du o skromniejszy. Jak ju  wspomniano, w przedsi biorstwach z kapi-
ta em krajowym najwa niejsze by y innowacje imitacyjne i szeroko poj te na-
ladownictwo czerpane od korporacji transnarodowych. 

Bior c pod uwag  uwarunkowania makroekonomiczne, przekszta cenia 
systemowe i dzia alno  w nowym konkurencyjnym otoczeniu, kierunek tych 
dzia a  w minionym okresie mo na uzna  za prawid owy. Jednak e prowadze-
nie nadal dzia alno ci badawczo-rozwojowej w dotychczasowym wymiarze 
przez przedsi biorstwa z kapita em krajowym oraz polskie jednostki naukowe 
mo e doprowadzi  do: 
 wi kszego uzale nienia od korporacji transnarodowych, zwi zanego z zaku-

pem nowej technologii i techniki; 
 dalszego pog bienia ró nic w efektywno ci produkcji mi dzy przedsi bior-

stwami z kapita em krajowym a korporacjami transnarodowymi; 
 zdominowania polskiego rynku ywno ci produktami korporacji transnaro-

dowych; 
 zwi kszenia udzia u w produkcji przemys u spo ywczego korporacji trans-

narodowych; 
 rynku oligopolistycznego z wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami, 

czego mamy ju  przyk ady w przemy le tytoniowym czy cukrowniczym. 
 Aktualnie potrzebna jest koncentracja i integracja dzia alno ci innowacyj-
nej przez podmioty z kapita em krajowym. Je eli b d  ma o innowacyjne, nie 
przeciwstawi  si  konkurencji. Dlatego te  polityka pa stwa powinna zmierza  
do wspierania dzia alno ci innowacyjnej, zw aszcza rednich i ma ych przedsi -
biorstw oraz rozwoju bada  w krajowych instytucjach naukowych. T  grup  
podmiotów trzeba zach ca  do realizowania dzia alno ci innowacyjnej poprzez 
ró nego rodzaju mechanizmy fiskalne (ulgi podatkowe i dotacje) oraz u atwie-
nia instytucjonalne (np. klastry, grupy producenckie), pomoc (gwarancje) na 
udzielanie kredytów dla przedsi biorstw na dzia alno  innowacyjn 86. 
 Problemem w Polsce jest tak e brak w pe ni ukszta towanego rynku B+R, 
niedostateczna wspó praca mi dzy sektorem B+R a przedsi biorstwami, du a 
liczba aktów normatywnych, cz ste zmiany orzecznictwa, nadmierna forma-
lizacja i biurokratyzacja. 
                                           
86 Wed ug badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci wa nym czynnikiem utrud-
niaj cym dzia alno  innowacyjn  jest dla 20,2% polskich przedsi biorstw brak wystarczaj -
cych rodków finansowych. Ankietowane przedsi biorstwa a  w 63% wskaza y na wa no  tego 
hamulca innowacyjno ci. P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsi biorczo  w Polsce. 
Odkryty i ukryty potencja  polskiej innowacyjno ci, PARP, Warszawa 2015, s. 109-118. 
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3.3. Analiza SWOT rozwoju innowacyjno ci w przemy le spo ywczym 

Ró norodno  procesów wp ywaj cych na rozwój innowacyjno ci pol-
skiego przemys u sprawia, e zjawisko to nie poddaje si  atwo kwantyfikacji. 
Wraz z post puj c  integracj  i globalizacj  pojawiaj  si  bowiem zarówno 
mo liwo ci, jak i ograniczenia, a niektóre istniej ce nabieraj  nowego znaczenia. 

Mo e si  równie  zdarzy , e te same czynniki mog  nie  zarówno szanse, 
jak i zagro enia dla krajowych producentów ywno ci, tak jak to ma miejsce  
w przypadku korporacji transnarodowych, czy braku spójno ci procesów rozwo-
jowych polskiego rolnictwa i przemys u spo ywczego87 oraz polaryzacji spo e-
cze stwa. W tabeli 3.2 przedstawiono wyniki analizy SWOT przeprowadzonej 
w odniesieniu do przemys u spo ywczego w Polsce. 

Silne strony. Rozwój polskiego przemys u spo ywczego w XXI wieku 
zdeterminowany by  cz onkostwem w Unii Europejskiej. Procesy dostosowawcze 
do funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym oraz zwi zane z nim liczne 
dzia ania inwestycyjne dodatnio wp yn y na konkurencyjno  i efektywno  
przemys u spo ywczego. 

Silna konkurencja na rynku UE sprawi a, e wraz ze wzrostem produkcji 
nast pi a szybka poprawa efektywno ci polskiego przemys u spo ywczego.  
Poprawi a si  efektywno  nak adów pracy oraz nak adów materialnych i kapi-
ta u, co przyczyni o si  do zwi kszenia nadwy ki ekonomicznej i zysku produ-
centów ywno ci. Wzrost eksportu wp yn  na rozwój przedsi biorstw i ich 
konkurencyjno , a jednocze nie warunkowa  zwi kszenie ich innowacyjno ci, 
zapewniaj c rodki finansowe na rozwój tej dzia alno ci. W efekcie polski 
przemys  spo ywczy sta  si  jednym z najnowocze niejszych przemys ów  
w Unii Europejskiej. 

Wi kszo  polskich przedsi biorstw posiada certyfikaty jako ci umo li-
wiaj ce produkcj  bezpiecznej i zdrowej ywno ci. Dzi ki temu polska ywno  
zyska a uznanie zw aszcza w ród wymagaj cych konsumentów krajów Europy 
Zachodniej. wiadczy  o tym mo e wysoka dynamika eksportu oraz dodatnie 
saldo w obrotach handlu zagranicznego z tymi krajami. 
                                           
87 R. Urban (Ocena spójno ci procesów rozwojowych rolnictwa i przemys u spo ywczego, 
,,Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2012, nr 1, s. 15) wskazuje na brak spójno ci procesów 
rozwojowych polskiego rolnictwa i przemys u spo ywczego. ,,Zjawisko takie wyst pi o  
w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy  rozwój produkcji ywno ci istotnie przy-
spiesza y powi zania z rynkiem unijnym w formie eksportu produktów przemys u spo yw-
czego oraz importu surowców i pó fabrykatów. Umo liwi o to tak e rozwój wielu dzia ów 
przetwórstwa spo ywczego, które nie maj  w asnego zaplecza surowcowego (przemys  rybny, 
tytoniowy, produkcja wyrobów czekoladowych, czy te  przetwórstwo kawy i herbaty), a mimo 
to produkowa y i dostarcza y ywno  nie tylko na rynek krajowy, lecz tak e na wiele rynków 
zagranicznych”. 
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Jednak e najwa niejszymi czynnikami wzrostu eksportu i produkcji kiero-
wanej na krajowy rynek by y relatywnie niskie ceny oraz wysoka jako  pro-
duktów. Te pierwsze wynika y g ównie z ni szych kosztów pracy i cen krajowych 
surowców. Przewagi te jednak si  zmniejszaj . 

Poziom koncentracji przetwórstwa ywno ci decyduje o sile krajowych 
przedsi biorstw, ale tak e o poziomie innowacyjno ci. Jest on niski zw aszcza  
w takich bran ach, jak: mi sna, mleczarska i owocowo-warzywna. W bran ach 
z dominuj cym kapita em zagranicznym, g ównie korporacjami transnarodo-
wymi, nast pi a wysoka koncentracja produkcji prowadz ca nawet do oligo-
polizacji. Ma to g ównie miejsce w przemy le tytoniowym, piwowarskim,  
cukrowniczym, spirytusowym. 

W bran ach o ni szym poziomie globalizacji obecno  korporacji transna-
rodowych aktywizuje podmioty krajowe. Mo na wnioskowa , e wi kszo  
przeprowadzonych przemian strukturalnych w przemy le spo ywczym by a  
i prawdopodobnie nadal b dzie przede wszystkim reakcj  na coraz wi ksz  
konkurencj  ze strony firm globalnych. Sprzyja to rozwojowi ca ego sektora. 
Mo na si  zatem spodziewa , e najbli sze lata b d  okresem dalszego znacz -
cego wzrostu wydajno ci pracy i efektywno ci wi kszo ci przedsi biorstw 
przemys u spo ywczego, ale te  innowacyjno ci produkcji. 

O silnej pozycji przedsi biorstw przemys u spo ywczego na krajowym 
rynku, oprócz wy ej wymienionych cech, decydowa o te  przywi zanie konsu-
mentów do lokalnych marek. 

S abe strony. Niew tpliwie s ab  stron  s  niskie nak ady finansowe kiero-
wane na rozwój dzia alno ci B+R, zarówno w skali ca ej gospodarki, jak i przemy-
s u spo ywczego. Efektem tego jest niska dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw 
z kapita em krajowym, zw aszcza produktowa, organizacyjna i marketingowa. 
 S ab  stron  przemys u spo ywczego jest te  ci gle jeszcze niedostateczna 
rozpoznawalno  marek polskich na rynku unijnym i wiatowym, spowodowana 
g ównie przez niewystarczaj ce dzia ania promocyjne producentów oraz zdol-
no  pozyskiwania mi dzynarodowych kontaktów. KTN cz  produkowanych 
w Polsce wyrobów sprzedaj  pod swoimi markami globalnymi. 
 Rozwój firm globalnych zbli a nasz przemys  do poziomu wiatowego. 
Wi e si  to jednak z wieloma ró nymi konsekwencjami dla gospodarki, jak 
chocia by konkurowanie KTN w zakresie innowacji z pozosta ymi przedsi -
biorstwami (ma ymi, rednimi, du ymi) z kapita em krajowym. 

Niska koncentracja i konsolidacja jest równie  przyczyn  rosn cego dyk-
tatu w negocjacjach przedsi biorstw z sieciami handlowymi. Z regu y w gorszej 
sytuacji s  ma e i rednie (rozproszone) przedsi biorstwa ni  du e czy korpora-
cje transnarodowe. 
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Tabela 3.2. Analiza SWOT rozwoju innowacyjno ci w przemy le spo ywczym 
Silne strony S abe strony 

 zmodernizowany przemys  
 p ynna i zró nicowana struktura podmiotowa 
przedsi biorstw 

 wysoka jako  produktów 
 du y asortyment wyrobów 
 smaczne i zdrowe produkty 
 niskie koszty produkcji 
 konkurencyjno  cenowa 
 rosn ca sprzeda  wyrobów na rynku krajo-
wym i zagranicznym 

 przewaga konkurencyjna korporacji transna-
rodowych zapewnia rozwój przemys u spo-
ywczego w Polsce (silne marki, wy sza 

efektywno , sprawniejsza organizacja,  
zarz dzanie, marketing itp.) 

 tania i stosunkowo dobrze wykwalifikowana 
si a robocza 

 wysoka rentowno  wi kszo ci bran  
 elastyczno  dostosowania si  do potrzeb 
klientów 

 relatywnie szybki wzrost wydajno ci  
pracy i technicznego uzbrojenia pracy  
w przemy le spo ywczym 

 dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa seg-
mentu spo ywczego pozwalaj ca na wzrost 
dzia alno ci B+R 

 wzrost produkcji przemys u spo ywczego 
oznaczaj cy zwi kszenie zapotrzebowania na 
produkty rolne, co sprzyja rozwojowi  
integracji z rolnictwem 

 na ladownictwo (spillovers) przedsi biorstw 
z kapita em zagranicznym przez polskie 
przedsi biorstwa 

 ma a rozpoznawalno  marek polskich na 
rynkach UE i wiata 

 niska wydajno  pracy mikro-, ma ych  
i rednich przedsi biorstw 

 ni sza koncentracja produkcji w wielu  
dzia ach 

 oligopolizacja niektórych bran   
(np. tytoniowej, olejarskiej, piwowarskiej,  
cukrowniczej) 

 niska innowacyjno  (produktowa, organiza-
cyjna i marketingowa) 

 niski poziom integracji z polskim rolnictwem 
 niskie nak ady na rozwój dzia alno ci B+R 
przedsi biorstw w przemy le spo ywczym,  
a tak e ma a efektywno  wspó pracy nauki 
z przemys em 

 silna konkurencja ze strony korporacji trans-
narodowych (dla krajowych producentów) 

 zbyt skomplikowane prawo (podatkowe, 
du e obci enia fiskalne, zmienno   
przepisów itd.) 

Szanse Zagro enia 
 wzrost zamo no ci polskiego konsumenta 
 rozszerzenie wspó pracy z globalnymi sie-
ciami handlowymi 

 dost p do rodków UE (np. Fundusze: Kapi-
ta  Ludzki, Innowacyjna Gospodarka,  
Regionalne Programy Operacyjne) 

 wsparcie rodkami finansowymi pa stwa  
i UE promocji polskich wyrobów za granic  

 rozwój klastrów bran owych oraz dzia alno-
ci badawczo-rozwojowej 

 nowe technologie (w produkcji, transporcie, 
marketingu itp.) 

 wzrost i niestabilno  cen surowców rolnych 
 rosn cy dyktat ze strony sieci handlowych 
 wahania kursów walut 
 brak stabilnych przepisów prawnych i podat-
kowych 

 wzrost konkurencji z krajów spoza UE  
(np. MERCOSUR) 

 wzrost protekcjonizmu wiatowego 
 spowolnienie globalnej konsumpcji 
 nieprzewidziane dzia ania pa stwa  
(np. wzrost podatków) 
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Szanse Zagro enia 
 rosn ce inwestycje polskich przedsi biorstw 
za granic  

 rozwój produkcji wyrobów z grupy premium 
 rozwój nowych przewag konkurencyjnych 
(np. walory zdrowotne, smakowe, ekolo-
giczne itp.) 

 rozwój rynku bioproduktów i procesów opar-
tych na biotechnologii 

 robotyka i automatyzacja linii produkcyjnych 
 wdro enie nowych technologii cyfrowych 
 dalszy wzrost eksportu (tak e do krajów spo-
za UE)

 wzrost znaczenia korporacji transnarodo-
wych (produkcyjnych i handlowych) 

 ograniczenie nap ywu rodków finansowych 
z UE 

 nowe trendy (moda) w konsumpcji ywno ci 
 nasilaj ce si  wymagania rodowiskowe 
 malej ca cenowa konkurencyjno  polskich 
produktów rolno-spo ywczych 

 deficyt pracowników o odpowiednich kwali-
fikacjach dla dzia alno ci B+R 

ród o: opracowanie w asne. 
 

Przedsi biorstwa przemys u spo ywczego wykazuj  si  s ab  wspó prac  
w zakresie dzia alno ci innowacyjnej. W latach 2012-2014 tak  wspó prac  za-
deklarowa o tylko 13,6% firm produkuj cych artyku y spo ywcze oraz 27,9% 
produkuj cych napoje. W ramach inicjatyw klastrowych wspó pracowa o jeszcze 
mniej podmiotów, odpowiednio 11,2 oraz 11,8% firm. Wi ksza by a jedynie 
sk onno  do wspó pracy w tym zakresie producentów wyrobów tytoniowych88. 

Mniejsze podmioty gospodarcze nie s  z regu y w stanie samodzielnie 
prowadzi  i rozwija  dzia a  innowacyjnych, oczekuj  na wsparcie ze strony 
pa stwa. Natomiast filie du ych zagranicznych korporacji maj  wsparcie w swoich 
centralach, z których otrzymuj  zarówno gotowe rozwi zania innowacyjne, jak  
i pomoc w ich wdra aniu. Przy niektórych filiach KTN dzia aj  równie  samo-
dzielne o rodki B+R. 

W rozwa aniach dotycz cych kszta towania innowacyjno ci wewn trz 
przedsi biorstw wymienia si  wiele czynników, które utrudniaj  t  dzia alno . 
Generalnie mo na je podzieli  na czynniki ekonomiczne89, jak brak rodków 
w asnych i mo liwo ci pozyskiwania zewn trznych, niezb dnych do finansowa-
nia dzia alno ci innowacyjnej, wysoki koszt prowadzenia takiej dzia alno ci 
oraz czynniki, które wi  si  z szeroko rozumian  wiedz . Chodzi w tym 
wypadku przede wszystkim o brak odpowiednio kwalifikowanych zasobów 
ludzkich (kapita  intelektualny), informacji na temat nowych (nierozpoznanych) 
rynków, kwestie zwi zane z poszukiwaniem nowych partnerów, a tak e pozo-
sta e czynniki rynkowe, np. daleko posuni ta monopolizacja rynku czy niepewny 

                                           
88 I. Szczepaniak, Wspó praca w zakresie dzia alno ci innowacyjnej…, op. cit., s. 243-250. 
89 K. Janasz, J. Wi niewska, Aktywno  innowacyjna przedsi biorstw w Polsce, [w:] J. Kaczma-
rek, P. Krzemi ski (red.), Doskonalenie dzia ania przedsi biorstw i instytucji wobec przemian 
spo eczno-gospodarczych, Wyd. UEK i Fundacja UEK, Kraków 2017, s. 17-29. 
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popyt. W ród pozosta ych czynników wp ywaj cych na nisk  aktywno  przed-
si biorstw wymienia si  brak potrzeby podejmowania tego typu dzia alno ci 
b d  brak popytu na innowacje. 

W du ej cz ci ma ych i rednich przedsi biorstw przemys u spo ywczego 
s ab  stron  przedsi wzi  rozwojowych pozostaj : dzia alno  w krótkiej per-
spektywie, niech  do integracji, nieformalny charakter wi kszo ci planów roz-
wojowych, brak dba o ci o rozwój kadr, ograniczona racjonalizacja struktur  
i funkcji organizacyjnych, niewykorzystanie nowoczesnych metod i technik za-
rz dzania. Efektem zaniechania tego typu dzia a  jest brak presji wewn trznej na 
podejmowanie dzia alno ci innowacyjnej, która niejako schodzi na dalszy plan. 

Szanse. Na rynku krajowym wzrost produkcji b dzie uzale niony od 
wzrostu zamo no ci polskiego konsumenta, który b dzie te  wymaga  bardziej 
innowacyjnych produktów i coraz szerszego asortymentu wyrobów. 

Szanse rozwoju innowacyjno ci w przemy le spo ywczym wynikaj  tak e 
z mo liwo ci wzrostu produkcji na eksport, ju  nie tylko do krajów UE, ale tak e 
do innych krajów wiata. Wzrost eksportu musi by  jednak uwarunkowany 
wzrostem innowacyjno ci przejawiaj cym si  rozwojem nowych przewag kon-
kurencyjnych produktów eksportowych jak: walorami prozdrowotnymi, sma-
kowymi i rozszerzeniem asortymentu, rozwojem produkcji wyrobów z grupy 
premium itp. Istotne znaczenie dla eksportu b dzie mia  te  rozwój filii polskich 
przedsi biorstw przemys u spo ywczego za granic . 

Jak zauwa a Boguski, ,,oddzia ywanie pa stwa na decyzje i zachowania 
podmiotów funkcjonuj cych w ramach systemu innowacji mo e odbywa  si   
w sposób bezpo redni za pomoc  regulacji dotycz cych sfery badawczej, przed-
si biorczo ci, us ug, dotacji itp. lub w sposób po redni, np. kszta tuj cy rynek 
pracy (polityka innowacyjna, u atwienia dla nap ywu wykwalifikowanych pra-
cowników z zagranicy itp.), po dane zmiany w kapitale spo ecznym i kulturze 
innowacji. Prowadzona przez rz d polityka innowacyjna powinna koncentrowa  
si  na kreowaniu otoczenia, które sprzyja  b dzie tworzeniu systemowego mo-
delu generowania innowacyjnych rozwi za  pomi dzy ró nymi organizacjami  
i instytucjami maj cymi charakter publiczny oraz prywatny”90. 

W najbli szym czasie zapowiadane s  przez pa stwo równie  nowe roz-
wi zania prawne i finansowe wspieraj ce dzia alno  innowacyjn . W 2018 roku 
ma zosta  uchwalona ,,Du a ustawa o innowacyjno ci”, która prawdopodobnie 
wprowadzi status innowacyjnego przedsi biorstwa, uprawniaj cy do odlicze   
w wysoko ci nawet 100% wydatków na dzia alno  B+R. 
                                           
90 J. Boguski, Innowacyjne pa stwo i spo ecze stwo, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typo-
grafika, Warszawa 2016, s. 15. 
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Z kolei Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju uruchamia dwa fundusze, 
których czne rodki na inwestycje wynios  2 mld z . W najbli szych latach 
CVC (corporate venture capital) i VC (venture capital) b d  kreowa y rynek 
inwestycji w technologie. Fundusze te b d  inwestowa  w nowe, obiecuj ce 
przedsi wzi cia firm dzia aj cych w sektorze nowych technologii, równie  do-
tycz cych przemys u spo ywczego (obiecuj ce start-upy)91. 

Unia Europejska nadal b dzie udost pnia a rodki finansowe, z których 
mog  korzysta  przedsi biorstwa przemys u spo ywczego, zw aszcza na dzia-
alno  innowacyjn , szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy, dzia alno  

badawczo-rozwojow  itd. Dost pne b d  rodki finansowe z takich funduszy 
jak: Kapita  Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne, 
które powinny u atwi  przedsi biorcom rozwój dzia alno ci innowacyjnej. 

Po stronie otoczenia wspieraj cego innowacyjno  przedsi biorstw wy-
mienianych jest równie  coraz wi cej podmiotów zarówno sektora publicznego, 
jak i prywatnego, z którymi przedsi biorstwo mo e podj  wspó prac  w celu 
pozyskania informacji o dost pno ci nowych rozwi za , warunkach ich pozy-
skania, korzy ci wynikaj cych z wdro enia oraz procesu adaptacji i zastosowa-
nia w przedsi biorstwie. W konsekwencji takiej wspó pracy powinno pojawi  
si  zmniejszenie kosztów jednostkowych wdro e  i zwi kszenie ich liczby. 

Szans  b d  te  inwestycje w roboty i linie automatyczne. Z punktu wi-
dzenia w a cicieli przedsi biorstw oznaczaj  ogromne oszcz dno ci, w lad za 
którymi id  te  zyski. Robot, zast puj c pracownika, wykonuje swoje zadania 
wydajniej, szybciej, bardziej powtarzalnie i precyzyjnie, wi c atwiej jest uzy-
ska  bardzo dobr  jako  produktu ko cowego. 

Rozwój robotyzacji i automatyzacji w przemy le spo ywczym w Polsce 
jest w du ym stopniu zwi zany z dzia ami przemys u, w którym dominuj  kor-
poracje transnarodowe, np. piwowarskim, tytoniowym, spirytusowym, cukrow-
niczym, napojów bezalkoholowych itd. Przemys  piwowarski w naszym kraju 
zaliczany jest do jednych z najnowocze niejszych w Europie, o czym wiadcz  
jego wyniki w osi ganej wydajno ci pracy i techniczne uzbrojenie pracy na jed-
nego zatrudnionego, które nale  do najwy szych w ród krajów UE. W dzia ach 
tych rozwi zania innowacyjne, zarówno zwi zane z procesami wytwórczymi, 
jak i innowacjami produktowymi oraz marketingowymi przekazywane s  z cen-
tral zagranicznych KTN. Decyzje o poziomie innowacyjno ci ich filii w Polsce 
s  zale ne od wielu czynników: konkurencyjno ci i pozycji na rynku lokalnym, 
kierunków eksportu np. do krajów Europy rodkowo-Wschodniej czy krajów 
rozwini tych Zachodniej Europy, modernizacji czy budowy od nowa filii itd. 
                                           
91 M. Ko tuniak, Rz dowa agencja czy si y z korporacjami, „Rzeczpospolita” z 26.04.2017 r. 
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W bran ach, w których dominuj  krajowe przedsi biorstwa, inwestycje  
w roboty i linie automatyczne s  rzadsze, jednak te  wyst puj . Na przyk ad  
w firmie cukierniczej Tago od 2015 roku 12 robotów tworzy supernowoczesn  
lini  produkcji i pakowania ciastek. Firma od trzech lat na du  skal  inwestuje 
w automatyzacj  pakowania s odyczy92. Z kolei firma Polmlek otworzy a  
w 2017 roku w pe ni zautomatyzowany zak ad przerobu serwatki i laktozy  
w Lidzbarku Warmi skim. 

S  te  inne formy wspierania dzia alno ci innowacyjnych, np. w postaci 
us ug doradczych, zespo ów kreacji innowacji, klastrów czy inkubatorów przed-
si biorczo ci. Jednak efektywno  tych dzia a  jest ci gle zbyt ma a. 

Inwestycje w dzia alno  B+R oraz wdra anie innowacji z udzia em kapi-
ta u zagranicznego w przemy le spo ywczym, w tym zw aszcza korporacji trans- 
narodowych, b d  odgrywa y coraz wi ksz  rol . Powinno to przek ada  si  na 
dalszy wzrost konkurencyjno ci mi dzynarodowej tego sektora. B dzie on  
w znacznym stopniu kszta towany przez post puj cy proces globalizacji gospo-
darki wiatowej. 

 Zagro enia. Dalszy rozwój produkcji i eksportu polskiego przemys u 
spo ywczego w nadchodz cych latach b dzie uzale niony w du ym stopniu od 
czynników zewn trznych, zwi zanych ze stanowiskiem Unii Europejskiej 
wobec takich problemów jak: polityka finansowa (wysoko  dotacji do rolnictwa 
i przemys u spo ywczego, bariery celne itp.), zakres wspó pracy z innymi ugru-
powaniami pa stw jak np. MERCOSUR-em, ograniczenie spekulacji na cenach 
surowców rolnych i kursach walut, bezpiecze stwo ywno ciowe, rosn ce ceny 
energii, koniunktura gospodarki wiatowej, tempo wzrostu zapotrzebowania na 
ywno  krajów rozwijaj cych si , rozwój post pu technicznego i technologicz-

nego w dziedzinie produkcji ywno ci, transportu i przechowalnictwa itp. 
Hamuj co na rozwój dzia alno ci innowacyjnej w naszym przemy le spo-

ywczym mog  wp ywa  równie  zbyt cz sto zmieniaj ce si  regulacje, zarówno 
krajowe, jak i unijne, coraz szerszy ich zasi g, rosn ce wymagania dotycz ce 
ochrony konsumentów, konkurencji i rodowiska oraz ich dokumentowania. 

Zagro eniem s  tak e wieloszczeblowe systemy podejmowania decyzji, 
kontroli oraz nadzoru, utrudniaj ce dzia alno  innowacyjn  zarówno ze strony 
organów UE, jak i administracji krajowej. 

Rosn cy wp yw korporacji transnarodowych, zarówno finansowych, hand- 
lowych, jak i produkcyjnych w wiatowej gospodarce, powoduje, e globalny 

                                           
92 M. Duszczyk, S odka robota precyzyjnego robota, „Rzeczpospolita” z 21.01.2017 r. 
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rynek ywno ci staje si  coraz bardziej zintegrowany poziomo, ale te  cz sto 
pionowo, a KTN uzyskuj  nadmiern  si  rynkow . 

Wi kszo  ekspertów, a tak e naukowców ocenia, e wspó praca nauki  
z biznesem nie jest najlepsza. Przede wszystkim niski jest odsetek wdro e  kon-
kretnych efektów bada  opracowanych przez naukowców93. 

Zagro eniem jest równie  presja silnej konkurencji jako rezultat nasyce-
nia rynków, krótszy cykl ycia produktu i szybszy rozwój nowych technologii 
wymagaj cy skrócenia czasu cyklu innowacyjnego od pomys u do wej cia no-
wego produktu na rynek. 

W d u szej perspektywie obecnie niskie koszty pracy mog  okaza  si  
niewystarczaj ce do zwi kszania, a nawet utrzymania dotychczasowej konku-
rencyjno ci tego sektora na rynku krajowym i wiatowym. Brak innowacyjnych 
rozwi za  mo e szczególnie silnie uwidoczni  si  zw aszcza w przypadku ko-
nieczno ci ekspansji na rynki poza krajami UE. Wówczas przemys  spo ywczy 
zmuszony b dzie konkurowa  zarówno z krajami o znacznie wy szym poziomie 
innowacyjno ci, jak i z krajami o ni szych kosztach si y roboczej. 

Z raportu firmy doradztwa strategicznego The Boston Consulting Group94 
wynika, e firmy nie najlepiej radz  sobie z zarz dzaniem talentami i przywódz-
twem, ocen  wyników i nagradzaniem najlepszych ludzi oraz z rekrutacj  pracow-
ników do dzia ów B+R. Bez ludzi o odpowiednich kwalifikacjach b dzie trudno  
o wzrost innowacyjno ci nawet przy zwi kszonych nak adach i inwestycjach. 

Podsumowanie. Generalnie mo na postawi  tez , e makroekonomiczne 
determinanty rozwoju innowacyjno ci w polskim przemy le spo ywczym to po-
chodna uwarunkowa  globalnych i polityki wewn trznej Unii Europejskiej. 
Oczywi cie pozostaje jeszcze wa na rola pa stwa w kszta towaniu kierunków 
priorytetowych dla rozwoju tego sektora i tworzenia dobrego otoczenia bizne-
sowego. Jednak e najwa niejszym wydaje si  – zw aszcza w przedsi biorstwach 
z kapita em krajowym – zmiana dotychczasowego my lenia proinnowacyjnego, 
zarówno w kierownictwie, jak i u pracowników. Powinno ono zawiera : zmiany 
w kulturze i systemie warto ci, wprowadzenie strategii rozwoju innowacyjno ci, 
u ycie narz dzi motywuj cych pracowników, demonstrowanie przez naczelne 
kierownictwo zaanga owania w problem oraz udzielanie przez nie pomocy 
uczestnikom procesu innowacyjnego. 

                                           
93 Wspó praca nauki z biznesem przynosi efekty. Innowacyjne rozwi zania dla sektora rolno- 
-spo ywczego, www.portalspozywczy.pl (dost p: 29.07.2016). 
94 A. B aszczak, Deficyt pracowników mo e utrudni  rozwój innowacji, „Rzeczpospolita”  
z 20.09.2017 r. 



60 

3.4. Analiza SWOT rozwoju innowacyjno ci w rolnictwie 

Podobnie jak w przypadku przemys u spo ywczego, równie  w rolnictwie 
wyst puje wiele uwarunkowa  maj cych wp yw na jego innowacyjno . Z jednej 
strony mamy rolnictwo przemys owe, wysoce specjalistyczne i intensywnie 
produkuj ce, z drugiej rolnictwo zrównowa one, przewa nie rozdrobnione,  
w którym kwestie rodowiskowe wydaj  si  dominowa  nad pozosta ymi. Wynika 
to z faktu, e stan rodowiska naturalnego wp ywa nie tylko na funkcj  pro-
dukcyjn  rolnictwa, ale równie  na jego funkcje niekomercyjne, zwi zane  
np. z zachowaniem bioró norodno ci, krajobrazu czy podtrzymywaniem tzw. dzie-
dzictwa kulturowego. 

Wspó cze nie proces rozwoju innowacyjno ci w rolnictwie ewoluuje wraz 
ze zmieniaj c  si  wizj  rolnictwa i obszarów wiejskich. Do niedawna badania 
koncentrowa y si  prawie wy cznie na poszukiwaniu technologii sprzyjaj cych 
zwi kszaniu produktywno ci rolnictwa. Z czasem pogl dy zacz y si  zmienia . 
Stwierdzono, e intensywne praktyki rolnicze towarzysz ce zmianom technolo-
gicznym wywo uj  niekorzystne efekty w stosunku do rodowiska naturalnego. 
Spowodowa o to wprowadzenie do rolnictwa licznych ogranicze  rodowisko-
wych i ekologicznych. 

Obecnie idei zrównowa onego rolnictwa nie mo na zaw a  jedynie do 
równowagi rodowiskowej. Jak zauwa a Runowski95, rolnictwo zrównowa one 
powinno odnosi  si  do takich metod gospodarowania, które zapewniaj  jedno-
czesn  realizacj  celów produkcyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i spo-
ecznych. Istniej ce aktualne systemy rozwojowe rolnictwa (typy rolnictwa) 

ró nie odnosz  si  do tej koncepcji gospodarowania. 
W niniejszej analizie SWOT starano si  uwzgl dni  uwarunkowania roz-

woju innowacyjno ci dla obydwu rodzajów rolnictwa. Chocia  ich cele w wielu 
przypadkach s  sprzeczne ze sob , to w kwestiach ekonomicznych i spo eczno- 
-kulturowych coraz bardziej si  zbli aj 96. 

Warto zaznaczy , e rozszerzeniu tych celów sprzyja idea innowacyjno ci 
oparta nie tylko na rozwoju technologicznym. Dzi ki temu zwi kszy  si  zakres 
innowacyjno ci o nowe pola bada , jak organizacja a cuchów ywno ci, zarz -
dzanie rodowiskiem, us ugi rodowiskowe i inne. Powoduje to zmian  procesu 
innowacyjno ci z adaptacji innowacji generowanych przez pa stwo i prywatnych 

                                           
95 H. Runowski, Gospodarstwo ekologiczne w zrównowa onym rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich, „Wie  i Rolnictwo” 2004, nr 3(124), s. 24-37. 
96 D. mija, Zrównowa ony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polce, „Studia Ekono-
miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 166 (Poli-
tyka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu), s. 149-158. 
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sponsorów dzia alno ci B+R w kierunku innowacji indywidualnych, zale nych 
od kreatywno ci osób spoza formalnych systemów. 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy obserwujemy w polskim 
rolnictwie g ównie post p o charakterze imitacyjnym, polegaj cy na stosowaniu 
podobnych rozwi za , jakie wyst puj  w gospodarstwach rolnych krajów roz-
wini tych gospodarczo. Dotyczy to m.in. systemu przechowywania produktów 
rolnych, stosowania nowoczesnych maszyn do zbiorów i doskonalenia potencja u 
genetycznego ro lin i zwierz t. W Polsce ma obecnie miejsce du a poda  i do-
st pno  wykazuj cych cechy innowacyjno ci rodków produkcji dla rolnictwa 
(sprz tu rolniczego, rodków ochrony ro lin, rodków plonotwórczych, nasion  
i sadzonek). Problemem jest natomiast ma a, w porównaniu z innymi krajami, 
skala ich stosowania, a wynika to g ównie z relatywnie s abej kondycji ekono-
micznej wi kszo ci gospodarstw97. 

Niektórzy autorzy (np. Nosecka i Pawlak98) zwracaj  uwag  na brak metod  
badawczych zwi zanych z doborem kryteriów oceny i sposobem ich pomiaru, 
co nie pozwala na dok adniejsze okre lenie wp ywu innowacji na post p doko-
nuj cy si  w rolnictwie. 

Poni ej przedstawiono prób  oceny rozwoju innowacyjno ci polskiego 
rolnictwa w oparciu o analiz  SWOT (tabela 3.3). 

Silne strony rolnictwa wskazuj  na du y potencja  rozwojowy i mo liwo ci 
konkurowania na rynku europejskim, a tak e zapewnienie samowystarczalno ci 
ywno ciowej kraju. Polska ma – po Francji i Hiszpanii – trzeci pod wzgl dem 

wielko ci obszar ziemi rolnej. Zajmuje istotne (chocia  malej ce) znaczenie  
w rolnictwie UE: w 2004 roku posiada o 8,9% jej u ytków rolnych oraz 6,4% 
warto ci produkcji rolnej, natomiast w 2012 roku odpowiednio 8,3 i 5,8%99. 

Generalnie rolnictwo polskie zachowa o tradycyjny charakter, a gospo-
darstwa rolne w wi kszo ci prowadz  produkcj  wielokierunkow . Stan rodo-
wiska obszarów rolniczych w porównaniu z wi kszo ci  krajów UE-15 nale y 
oceni  jako dobry100. 
  
                                           
 97 B. Nosecka, K. Pawlak, Czynniki konkurencyjno ci polskiego rolnictwa na tle Unii Euro-
pejskiej, [w:] A. Kowalski, R. Grochowska, B. Nosecka (red.), Analiza uwarunkowa  i wy-
zwa  rozwoju sektora rolno- ywno ciowego w Polsce na tle tendencji wiatowych (Synteza), 
seria „Program Wieloletni 2011-2014”, nr 139, IERiG -PIB, Warszawa 2014, s. 90. 
 98 Ibid. 
 99 Eurostat, Agriculture in the European Union 2005 [2006] i 2012 [2013]. 
100 R. Baum, Szanse i zagro enia rozwoju rolnictwa zrównowa onego w Polsce, [w:] J. Zegar 
(red.), Z bada  nad rolnictwem spo ecznie zrównowa onym [35], seria „Monografie Programu 
Wieloletniego”, nr 24, IERiG -PIB, Warszawa 2016, s. 33. 
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Tabela 3.3. Analiza SWOT rozwoju innowacyjno ci w rolnictwie 

Silne strony S abe strony 

 du e zasoby ziemi 
 dobrze zachowana ró norodno  biologiczna 
u ytków rolnych, w tym zasobów genetycz-
nych w rolnictwie 

 dobry stan rodowiska obszarów rolniczych 
 rozwój ekologicznej produkcji ywno ci 
 wysoka jako  produktów rolno- 
-spo ywczych 

 programy i rodki finansowe otrzymywane  
z UE, maj ce charakter prorozwojowy  
i przyspieszaj cy dzia ania innowacyjne 

 wzrost popytu na surowce ze strony zmoder-
nizowanego i konkurencyjnego sektora prze-
twórczego 

 wzrost specjalizacji i koncentracji gospo-
darstw rolnych 

 wzrost liczby gospodarstw rolnych powy ej 
50 ha 

 wzrost dochodów rolników (dotacje z UE) 
 korzystna struktura wiekowa mieszka ców 
wsi, relatywnie wysoki odsetek ludzi m odych 

 przedsi biorczo  mieszka ców wsi 
 silne wi zi spo eczne w obr bie spo eczno ci 
lokalnych 

 rosn cy dost p do Internetu 
 odnowiony park maszyn i urz dze  rolniczych 
 zawieranie umów kontraktacyjnych z du ymi 
firmami zagranicznymi (mo liwo  dost pu 
do nowych technologii produkcji, kredytu, 
materia u genetycznego itp.) 

 mo liwo  zakupu nowoczesnych rodków 
produkcji dla rolnictwa od wiatowych lide-
rów w tej dziedzinie 

 dobrze dzia aj ce doradztwo pa stwowe 
(ODR finansowane s  cz ciowo przez  
pa stwo) 

 relatywnie niska jako  gleb w Polsce 
 bardzo rozdrobniona struktura agrarna, która 
nie stanowi zach ty do wprowadzania  
nowoczesnych rozwi za  produkcyjnych  
i ekonomicznych (innowacyjno ci) 

 niska efektywno  wykorzystania czynników 
produkcji niezapewniaj ca reprodukcji  
maj tku 

 niski poziom specjalizacji gospodarstw  
rolnych 

 s aba integracja pionowa i pozioma w sekto-
rze rolno-spo ywczym i ma e sk onno ci do 
wspólnych dzia a  

 powi kszaj ce si  dysproporcje w dochodo-
wo ci pomi dzy ma ymi a wielkoobszaro-
wymi gospodarstwami 

 ma o efektywna wspó praca nauki z rolnic-
twem (niski odsetek wdro e ) 

 ma e zainteresowanie innowacjami w ród 
rolników 

 niska rozpoznawalno  przez rolników  
instytucji i organizacji wdra aj cych inno-
wacyjno  

 niskie wykszta cenie mieszka ców wsi 
 niska mobilno  zawodowa ludno ci wiejskiej 
 niska kreatywno  mieszka ców wsi 
 du a cz  ludzi z wykszta ceniem wy szym 
nie wraca na wie  

 brak kapita u oraz niska zdolno  kredytowa 
podmiotów sektora rolnego 

 zyski ze sprzeda y innowacyjnych rodków 
produkcji w sektorze rolno-spo ywczym  
w du ym stopniu trafiaj  do firm  
zagranicznych 

 s abo rozwini ta infrastruktura spo eczna 
(szko y, instytucje kulturalne) oraz infra-
struktura techniczna, sanitarna, transportowa 
i energetyczna 

 skomplikowane regulacje prawne przy 
otrzymaniu rodków finansowych na realiza-
cje innowacyjnych projektów 

 ryzyko niskiego popytu na nowe produkty 
innowacyjne 
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Szanse Zagro enia 

 zwi kszone rodki finansowe na rozwój in-
nowacyjno ci p yn ce z ró nych programów 
UE w ramach ,,Strategia Europa 2020”, fun-
duszy krajowych i regionalnych w tym sek-
torze (np. EIP-AGI, SIR, ,,Wspó praca” itp.) 

 kontynuacja dotacji z UE i pa stwa na roz-
wój przedsi biorczo ci pozarolniczej  
(w szczególno ci w ramach WPR i polityki 
spójno ci) 

 stworzenie narodowego systemu  
innowacyjno ci 

 stworzenie spójnej strategii dla innowacyjno-
ci sektora rolno-spo ywczego w Polsce i UE 

 efektywna wspó praca nauki z rolnictwem, 
skutkuj ca wi ksz  liczb  wdro e  (reforma 
nauki i szkolnictwa wy szego) 

 stworzenie sprawnie funkcjonuj cych syste-
mów tworzenia innowacji w o rodkach nau-
kowo-badawczych i uczelniach 

 wzrost nak adów na dzia alno  innowacyjn  
w rolnictwie z programów pa stwowych 

 w czenie do wspó pracy w dziedzinie 
innowacyjno ci gospodarstw rolniczych 
oraz przedsi biorców, bankowców, w adz 
lokalnych, organizacji pozarz dowych 
oraz wzmocnienie wymiany informacji 
mi dzy nimi 

 korzystna koniunktura na wiecie dla sektora 
rolno-spo ywczego 

 pozytywne wyniki rozwoju gospodarki  
Polski przenosz ce si  na sektor rolno- 
-spo ywczy 

 wzrost popytu i cen na surowce rolne na 
wiecie 

 wzrost znaczenia rolnictwa zrównowa onego 
i produkcji ekologicznej 

 dualny charakter naszego rolnictwa (inten-
sywny i zrównowa ony) 

 zmiana struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych 

 szybka koncentracja produkcji 
 wzrost poziomu wykszta cenia rolników 
 rozwój doradztwa: prywatnego i pa stwowego 
 powszechny dost p do Internetu 

 zmiany klimatyczne i rosn cy deficyt wody 
 zmniejszanie si  terenów rolniczych 
 wzrost produkcji nierolniczej (np. biopaliwa) 
 utrzymuj ce si  rozdrobnienie struktury 
agrarnej 

 nap yw na rynek krajowy i UE ywno ci  
o niskich cenach 

 liberalizacja wymiany handlowej produktami 
rolno-spo ywczymi 

 wzrost upraw ro lin i chowu zwierz t pocho-
dz cych z GMO na wiecie 

 marginalizacja obszarów wiejskich w polity-
ce krajowej i UE, przyczyniaj ca si  do ob-
ni enia nap ywu rodków finansowych do 
rolnictwa 

 rozbie no  priorytetów WPR mi dzy roz-
wini tymi pa stwami UE a Polsk  

 rosn ce koszty produkcji rolnej (wzrost cen 
energii, ropy naftowej, maszyn, nawozów 
sztucznych itd.) 

 ni szy poziom tempa rozwoju polskiej go-
spodarki od krajów wysokorozwini tych 

 niski potencja  konkurencyjny polskiego 
rolnictwa w UE (niska produktywno :  
ziemi i pracy stanowi a odpowiednio  
60 i 17% redniej produktywno ci w rolnic-
twie krajów UE-15) 

 ograniczenie rodków na rozwój infrastruk-
tury na obszarach wiejskich 

 rosn ca cena ziemi utrudniaj ca powi ksza-
nie gospodarstw rolnych 

 ograniczone rodki finansowe na dzia ania 
innowacyjne w rolnictwie 

 niski poziom wdra ania post pu techniczne-
go w polskim rolnictwie z uwagi na brak 
rodków finansowych 

 brak doradztwa komercyjnego, bardziej efek-
tywnego ni  pa stwowe 

 niekorzystne zmiany demograficzne na ob-
szarach wiejskich 

 spadek poziomu wykszta cenia m odzie y 
wiejskiej (migracja do miast) 
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 rozwój infrastruktury technicznej i spo ecz-
nej na obszarach wiejskich 

 tworzenie grup producentów i klastrów rolno- 
-przetwórczych 

 partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 
umo liwiaj ce inwestowanie w sposób bar-
dziej efektywny ekonomicznie 

 wzrost aktywno ci korporacji transnarodo-
wych (produkcyjnych i handlowych) przy-
spieszaj cy integracj  pionow , 

 utrzymuj cy si  wysoki popyt na artyku y 
spo ywcze z Polski na Jednolitym Rynku 
oraz na wiecie 

 wzrost promocji i eksportu ywno ci do kra-
jów trzecich (powi kszenie rynków zbytu) 

 wzrost wiadomo ci konsumentów w zakre-
sie wiedzy na temat zdrowego trybu ycia  
i wp ywu ywno ci na zdrowie 

 preferencje polskich konsumentów wobec 
polskiej ywno ci 

 zach ty podatkowe dla du ych gospodarstw 
przy wprowadzaniu innowacyjno ci

ród o: opracowanie w asne. 
 

Jedn  z charakterystycznych cech rolnictwa polskiego jest znaczne zró -
nicowanie przyrodniczych warunków produkcji (ukszta towanie terenu, warunki 
glebowe, klimatyczne), a tak e warunków produkcyjno-ekonomicznych, infra-
strukturalnych i spo eczno-kulturowych. Jest ono mniej wydajne w porównaniu 
z rolnictwem pa stw UE-15 i wolniej przebiegaj  w nim procesy modernizacyjne. 
Jednak w ostatnich latach dynamika wzrostu wydajno ci pracy w polskim rol-
nictwie by a wy sza ni  w krajach Unii Europejskiej. 

W Polsce wyst puj  zazwyczaj gospodarstwa rolne, które cz  umiarko-
wany wzrost kapita och onno ci produkcji z relatywnie wysok  jej pracoch on-
no ci . Jest to strukturalnie optymalny uk ad czynników wzrostu produkcji rol-
niczej bez degradacji rodowiska naturalnego, przy relatywnie wysokiej jako ci 
ekologicznej potencja ów wytwórczych101. 

Dodatkowo, w obszarach wiejskich tkwi ogromny, jak dot d niewyko-
rzystany potencja  walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, 
niespotykany w skali mi dzynarodowej. Kontynuacja rozwoju infrastruktury 
technicznej, kulturalnej i ochrony rodowiska stwarza mo liwo ci rozwoju dzia-
                                           
101 Ibid. 
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alno ci pozarolniczej, a tym samym powinna przyczyni  si  do redukcji bezro-
bocia i nap ywu wykszta conych mieszka ców miast. W ród licznych czynni-
ków stwarzaj cych szans  rozwoju obszarów wiejskich bardzo istotnym jest 
zmniejszanie dysproporcji w dochodach mi dzy miastem a wsi . 

W programach UE dotycz cych rolnictwa coraz wi ksz  wag  przywi -
zuje si  do rozwoju rolnictwa nie zagra aj cemu rodowisku przyrodniczemu. 
Dlatego te  coraz cz ciej wskazuje si  na wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich w ramach rozwoju zrównowa onego. W Polsce a  57% rolników 
akceptuje ten kierunek rozwoju rolnictwa102. 

Polskie rolnictwo charakteryzuje si  stosunkowo znaczn  liczb  m odych 
rolników. W gospodarstwach powy ej 15 ha m odzi rolnicy stanowi  43% 
wszystkich rolników, a w a cicielami 1/3 gospodarstw rolnych s  osoby maj ce 
mniej ni  40 lat103. 

Nale y podkre li , e rozwój polskiego rolnictwa ma trwa e podstawy. 
Tworzy je du y krajowy rynek zbytu oraz szybko rosn cy eksport, który wci  
wykazuje tendencj  rozwojow , a polskie wyroby charakteryzuj  si  wysok  
jako ci , s  cz sto traktowane jako produkty ekologiczne i o ma ej zawarto ci 
,,chemii”. Oferta rynkowa jest do  zró nicowana (produkty tradycyjne, regio-
nalne, ekologiczne). Nasze rolnictwo osi ga przewagi w sektorach i kierunkach 
produkcji o wysokich nak adach pracy i ziemi. Polska jest licz cym si  produ-
centem wyrobów ekologicznych. Pod wzgl dem ilo ci certyfikowanych gospo-
darstw rolnych (26 tys.) wyprzedzaj  nas tylko W ochy (43,9 tys.) i Hiszpania 
(30,5 tys.). Istotne unowocze nienie maj tku produkcyjnego zachodzi g ównie 
w gospodarstwach rozwojowych, o odpowiednio du ym potencjale, korzystaj -
cych ze wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej104. 

Na polskim rynku istnieje mo liwo  zakupu nowoczesnych rodków 
produkcji dla rolnictwa od wiatowych korporacji – liderów w tej dziedzinie.  
Na obszarze ca ego kraju systematycznie zwi ksza si  dost pno  do Internetu 
oraz dobrze dzia aj cego doradztwa rolniczego, co przyczynia si  do rozwoju 
przedsi biorczo ci na terenach wiejskich. 

S abe strony. Istotny wp yw na produkcj  roln  maj  warunki przyrodniczo- 
-glebowe, które s  w Polsce gorsze od przeci tnych warunków w krajach UE 
(niskie temperatury, krótszy okres wegetacyjny, mniejsze opady, du y udzia  
gleb s abych i zakwaszonych). Do niekorzystnych uwarunkowa  naszego rolnic-

                                           
102 GUS, Rolnictwo w 2012 r., Studia i analizy statystyczne, Warszawa 2013. 
103 Ibid. 
104 Polska wie  2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2014, s. 85-113. 
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twa nale y zaliczy  tak e nieracjonaln  gospodark  wodn  oraz rolnicze wyko-
rzystanie gleb s abych i podatnych na erozj . Istotne s  równie  zaniedbania  
w zakresie agrotechniki, decyduj ce o niskim poziomie wykorzystania potencja u 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 W Unii Europejskiej prawie wszystkie gospodarstwa rolne produkuj  
na rynek. W Polsce takich gospodarstw jest tylko 15-16%, pozosta e zaspoka-
jaj  g ównie w asne potrzeby, a tylko niewielk  ilo  produktów dostarczaj  
do odbiorców. 
 Polska nale y do krajów o najbardziej rozdrobnionej strukturze agrarnej  
w Unii Europejskiej. W 2010 roku w gospodarstwach o obszarze do 10 ha skon-
centrowane by o blisko 30% ogólnej powierzchni u ytków rolnych (UR), pod-
czas gdy rednio w krajach UE-15 w takich gospodarstwach znajdowa o si   
jedynie 7,5% ogólnej powierzchni UR. W naszym kraju w gospodarstwach  
powy ej 50 ha skupionych by o 29,5% UR, natomiast w krajach UE-15 a  71%105. 
 Rozdrobniona struktura agrarna stanowi przeszkod  w efektywnym wyko-
rzystaniu zasobów pracy, trwa ego maj tku produkcyjnego i nie pozwala na 
uzyskanie poziomu dochodów umo liwiaj cych rozwój gospodarstw. Ma y  
obszar gospodarstw nie stanowi zach ty do wprowadzania nowoczesnych roz-
wi za  produkcyjnych i ekonomicznych, tym samym i wprowadzaniu innowa-
cyjnych rozwi za . 
 Rolnictwo polskie charakteryzuje si  ma o korzystnymi relacjami ziemia 
– praca i kapita  – praca. Ni sza ni  w wi kszo ci krajów UE jest efektywno  
wykorzystania czynników produkcji. Zmiany tych relacji uwarunkowane s   
w bardzo du ym stopniu struktur  obszarow  gospodarstw rolnych. 

Jak zauwa aj  Nosecka i Pawlak106, ,,wprowadzenie nowoczesnych roz-
wi za  i bardziej efektywne wykorzystanie czynnika ziemi i kapita u zale y  
w ogromnym stopniu od jako ci si y roboczej mierzonej poziomem wykszta ce-
nia zatrudnionych w tym sektorze gospodarki. Cele „Strategii 2020” w zakresie 
wykszta cenia na terenach wiejskich sprowadzaj  si  do zmniejszenia w UE 
udzia u ludno ci w wieku 18-24 lat z wykszta ceniem podstawowym w ogólnej 
liczbie ludno ci z 14,4% w 2009 roku do 10% lub mniej w 2020 roku oraz do 
zwi kszenia udzia u liczby osób z wykszta ceniem wy szym w ogólnej liczbie 
mieszka ców w wieku 30-34 lat z obecnych 32 do 40%”. 

W Polsce pierwszy cel, czyli udzia  osób z najni szym wykszta ceniem 
mieszkaj cych na terenach wiejskich, zosta  osi gni ty, bowiem ju  dzisiaj nie 
przekracza 10%. Natomiast drugi cel zwi zany ze zwi kszeniem liczby osób  
                                           
105 B. Nosecka, K. Pawlak, Czynniki konkurencyjno ci…, op. cit., s. 77. 
106 Ibid., s. 78. 
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z wykszta ceniem wy szym do 40% b dzie trudny do osi gni cia, bowiem  
w 2009 roku wynosi  tylko 27%107. 

W obecnych warunkach rynkowych odnoszenie sukcesów gospodarczych 
polega na umiej tno ci dostosowywania si  do zmieniaj cych si  warunków. 
Dotyczy to tak e rolnictwa, w którym wiedza odgrywa ogromn  rol . W Polsce 
w 2013 roku jedynie 3% w a cicieli gospodarstw rolnych posiada o wy sze wy-
kszta cenie. Jednak spo ród kieruj cych gospodarstwami rolnymi o powierzchni 
powy ej 15 ha (15% ogólnej liczby gospodarstw) wykszta ceniem wy szym legi-
tymowa o si  6% osób, a rednim 48%. W gospodarstwach najmniejszych do  
2 ha stanowi cych 20% gospodarstw ogó em wska niki te wynosi y odpowiednio 
1 i 13%. Wyniki te potwierdzaj  zale no  wykszta cenia z popraw  struktury 
agrarnej w procesie budowania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy108. 

Podobnie uwa aj  Poczta i Siemi ski109, twierdz c, e ,,stan wykszta ce-
nia rolników polskich jest jednym z czynników hamuj cych post p i przemiany  
w rolnictwie oraz wp ywa negatywnie na konkurencyjno  jako ciow  zasobów 
ludzkich”. Gospodarstwa prowadzone przez rolników z wykszta ceniem podsta-
wowym, zasadniczym i rednim w niewielkim stopniu powi kszaj  swój area . 
St d te  wprowadzanie rozwi za  dostosowuj cych osi gni cia naukowe do 
praktyki musz  uwzgl dnia  uwarunkowania zwi zane z umiej tno ciami, kom-
petencjami i wiedz  producentów rolnych w Polsce. 

G ównymi barierami rozwoju innowacyjno ci rolnictwa s  przede wszyst-
kim: niskie kwalifikacje zawodowe pracuj cych w tym sektorze, brak zaintere-
sowania prac  w rolnictwie wykszta conych m odych osób oraz post puj cy 
proces starzenia si  rolników. Problemy te s  zró nicowane regionalnie i dotycz  
zw aszcza ma ych i rednich gospodarstw rolnych. 

Jak zauwa a Chy ek, do istotnych barier innowacyjno ci w rolnictwie 
nale y w czy  nieodpowiedni system kszta cenia, ma y przep yw wiedzy od 
sfery nauki do rolnictwa (bezpo rednich wdro e ). Brak jest ponadto stymulato-
rów systemowych zwi kszaj cych zapotrzebowanie sektora na innowacje110. 
Dlatego te  ludno  wiejska, ze wzgl du na niskie kwalifikacje, ma  aktywno  
(przedsi biorczo ) i niskie zasoby kapita u intelektualnego, nie chce podejmo-
wa  trudnych i ryzykownych decyzji dotycz cych innowacji. 

                                           
107 Ibid., s. 78. 
108 Ibid., s. 79. 
109 W. Poczta, P. Siemi ski, Konkurencyjno  rolnictwa polskiego po przyst pieniu do Unii 
Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pozna  2012, s. 76. 
110 E.K. Chy ek, Po dane kierunki i perspektywy rozwoju nauk rolniczych w Polsce, ,,Woda 
– rodowisko – Obszary Wiejskie” 2011, t. 11, z. 1(33), s. 31-59. 
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W ród barier ograniczaj cych wdra anie innowacji w ma ych i rednich 
gospodarstwach rolnych wymienia si  równie  brak rodków finansowych oraz 
nisk  zdolno  kredytow , wysokie koszty innowacji, skomplikowane regulacje 
prawne oraz ryzyko niskiego popytu na nowe produkty. 

Szanse. Znacz c  szans  dla polskiego rolnictwa jest pomoc otrzymywana 
z Unii Europejskiej, poniewa  umo liwia procesy jego modernizacji i innowa-
cyjno ci. Wsparcie w postaci dotacji finansowych p yn cych z ró nych progra-
mów ma charakter ekonomiczny i strategiczny, ale równie  socjalny i edukacyjny. 
Nigdy przedtem polscy rolnicy nie otrzymywali tak du ych rodków na rozwój. 
Polskie rolnictwo wymaga znacznych przeobra e , by mog o dorówna  rolnictwu 
zachodnioeuropejskiemu, a tak e globalnemu, zarówno pod wzgl dem proeduka-
cyjnym, jak i organizacyjnym. Powinno zapewni  odpowiedni dochód mieszka -
com wsi, a równocze nie nie powodowa  negatywnych zmian w rodowisku. 

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 szczególn  wag  
przypisuje si  europejskim partnerstwom innowacyjnym w zakresie rolnictwa 
zrównowa onego, zarz dzania zasobami wodnymi, surowcami rolniczymi, roz-
woju spo eczno ci lokalnych itp. Jest to nowy instrument maj cy stymulowa  
komunikacj  i wspó prac  mi dzy nauk  a praktyk  oraz innymi instrumentami111. 
Jego g ówny cel stanowi wzmacnianie konkurencyjno ci i rozwoju zrównowa o-
nego poprzez wykorzystanie mniejszej ilo ci zasobów oraz produkcj  w harmonii 
ze rodowiskiem. Konkretne dzia ania maj  by  realizowane przy wykorzystaniu 
grup operacyjnych cz cych rolników, badaczy, doradców, przedsi biorców itp. 
Zadaniem grup jest przetestowanie i aplikacja do praktyki produktów, procesów, 
us ug i technologii innowacyjnych. Dzia ania te zosta y wpisane do krajowych 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zak ada si , e istotn  pomoc  w do-
starczaniu podstawowej wiedzy dla innowacyjnych dzia a  w praktyce b dzie 
program Horyzont 2020112. 

Unia Europejska, pragn c zaktywizowa  pa stwa cz onkowskie do wi k-
szej aktywno ci w sektorze rolno-spo ywczym w zakresie innowacyjno ci, uru-
chamia ró ne projekty i dzia ania w tym zakresie. Jednym z nich jest dokument 
,,D ugoterminowa unijna strategia bada  naukowych i innowacji w dziedzinie 
rolnictwa”113, wskazuj cy na konieczno  podj cia zdecydowanych dzia a  na 
rzecz skutecznego transferu rozwi za  innowacyjnych do praktyki. 

                                           
111 EIP-AGRI 2014, http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl. 
112 S. Figiel (red.), Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spo ywczym 
i na obszarach wiejskich, seria „Monografie Programu Wieloletniego”, nr 43, IERiG -PIB, 
Warszawa 2016, s. 64-65. 
113 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_pl. 
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Szans  dla rozwoju innowacyjno ci zarówno w rolnictwie, jak i innych 
sektorach gospodarki w Polsce jest stworzenie Narodowego Systemu Inno-
wacji (NSI). Wi kszo  rozwini tych gospodarczo krajów posiada takie systemy 
od wielu lat. Daj  one gwarancj  realizacji spójnego systemu rozwoju dzia alno ci 
innowacyjnej danego kraju. Wspó czesne podej cie polityki innowacyjnej opiera 
si  na modelu systemowym polegaj cym na wspó dzia aniu i powi zaniach 
mi dzy najwa niejszymi podmiotami nale cymi do modelu NSI, np. firmami 
krajowymi oraz mi dzynarodowymi instytucjami naukowymi, jednostkami rz do-
wymi, pa stwem itp. Pomimo coraz bardziej popularnych koncepcji regionalnego, 
sektorowego czy te  bran owego systemu innowacji, w literaturze nadal przypi-
suje si  wiod c  rol  narodowemu systemowi innowacji. 

Ocena naukowców dotycz ca zasad i kolejno ci wdra ania czynników  
innowacyjno ci w rolnictwie jest do  zró nicowana. Na przyk ad Grochowska 
uwa a, e do rozwoju innowacyjno ci w rolnictwie ,,niezb dna jest sie  uczenia 
si  (farm and food innovation networks) oraz wzmocnienie organizacji produ-
cenckich, rozwój inwestycji publiczno-prywatnych, ulg podatkowych minimali-
zuj cych ryzyko inwestowania w innowacyjne rozwi zania. Potrzebna jest stra-
tegia dla rozwoju wiedzy i innowacji w sektorze, rozszerzenie zakresu szkole  
rolników i doradztwa dla agrobiznesu. Podj te dzia ania powinny sprzyja  stwo-
rzeniu spójnej strategii dla innowacyjno ci sektora rolnego”114. 

Z kolei Chy ek twierdzi: ,,poziom innowacyjno ci oraz skuteczno  wy-
korzystania istniej cego potencja u w niewielkim stopniu zale  od ró nych 
strategii, a w wi kszym od wielu innych czynników, z których najwa niejsza 
jest wiadomo  rolników, cz sto ju  przedsi biorców, o konieczno ci wprowa-
dzania innowacji w gospodarstwach / firmach. Dlatego te  w pierwszej kolejno ci 
powinno si  po o y  nacisk na edukacj  odbiorców bada , tj. rolników, przed-
si biorców obejmuj c  zasady i warunki wprowadzania innowacji, a tak e ich 
umiej tnego i skutecznego wykorzystania w sektorze rolno- ywno ciowym”115. 

D ugookresowa poprawa sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie, 
przek adaj ca si  po rednio na rozwój innowacyjno ci, jest uwarunkowana 
przede wszystkim: 
 zmniejszeniem liczby zatrudnionych bezpo rednio w rolnictwie (stworze-

niem alternatywnych miejsc pracy na wsi, w wyniku wielofunkcyjnego roz-
woju obszarów wiejskich); 

                                           
114 R. Grochowska, Udzia  WPR w tworzeniu innowacyjnego rolnictwa, [w:] M. Wigier (red.), 
Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, seria „Pro-
gram Wieloletni 2011-2014”, nr 26, IERiG -PIB, Warszawa 2011, s. 120. 
115 E.K. Chy ek, Unijna strategia bada  naukowych i innowacji w rolnictwie, „Przemys  Spo-
ywczy” 2016, nr 1, s. 7. 
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 zwi kszeniem liczby m odych ludzi z wysokim poziomem wykszta cenia  
i umiej tno ci, chc cych pracowa  w rolnictwie; 

 koncentracj  produkcji w mniejszej liczbie gospodarstw rolnych; 
 edukacj  i transferem wiedzy (efektywne wspomaganie i doradztwo zwi -

zane z produkcj ); 
 wzrostem znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych rolnictwa; 
 wzrostem popytu na polsk  ywno  na rynku krajowym oraz europejskim  

i globalnym. 
 Procesy te mog  zagwarantowa  trwa e podstawy innowacyjno ci pol-
skiego rolnictwa. Sprzyja  im powinny zmiany oczekiwa  konsumentów w za-
kresie metod produkcji na korzy  ekstensywnych, przyjaznych rodowisku  
i dobrostanowi zwierz t o wysokiej jako ci oraz rosn cy rynek zbytu na ywno  
ekologiczn , a tak e wzrost produkcji energii ze róde  odnawialnych. 
 Warto równie  wspomnie  o dzia alno ci korporacji transnarodowych 
(produkcyjnych i handlowych), które wywieraj  coraz wi kszy wp yw na rolnic-
two, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Warunkiem wspó pracy gospodarstw 
rolnych z korporacjami jest dostarczanie jednorodnych jako ciowo, zestandary-
zowanych partii surowców do przetwórstwa lub sieci handlowych. W zamian 
firmy te zapewniaj : pasze, nasiona, rodki ochrony ro lin, maszyny, doradztwo, 
cz ciowe dofinansowanie itd. Prowadzi to do wzajemnego uzale nienia stron. 
Efektem tego typu dzia a  w polskim rolnictwie mo e by  koncentracja produkcji 
(zmniejszenie liczby gospodarstw i zwi kszenie powierzchni upraw). Pozytywne 
zmiany wyst puj  ju  w uprawie: tytoniu, buraków cukrowych, rzepaku, gdzie 
nast pi o zwi kszenie plonów z hektara, modernizacja gospodarstw, dost p do 
nowych technologii i stabilno  sprzeda y. Nale y jednak pami ta , e korporacje 
transnarodowe narzucaj  swoje warunki, które nie zawsze musz  by  korzystne 
ekonomicznie dla gospodarstw rolnych. 

Wsparciem dla rozwoju innowacyjno ci polskiego sektora rolno-spo ywczego 
mog  by  nast puj ce inicjatywy: 
 Europejski Instytut Innowacji i Technologii116 utworzy w Warszawie Cen-

trum EIT Food (konkurs wygra o licz ce 50 partnerów z 13 krajów UE kon-
sorcjum Food Connect). Do ko ca 2017 roku ma powsta  pi  oddzia ów 
EIT Food. Jednym z nich b dzie w a nie warszawski oddzia , odpowiadaj cy 

                                           
116 A. Ptak, Aby ywno  by a nowoczesna, „Rzeczpospolita” z 05.06.2017 r. EIT jako unijny 
o rodek organizuje konkursy na tworzenie innowacji w ca ej Europie. Zg aszaj  si  do nich 
konsorcja biznesu, edukacji i instytucji badawczych. EIT ma 30 centrów innowacji i ponad 
1000 partnerów w Europie, jest najwi ksz  europejsk  instytucj  w sprawie innowacji. Dzia a 
w sze ciu obszarach: klimatu, energii, surowców, zdrowia, IT i ywno ci. 
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za dzia ania innowacyjne w sektorze ywno ci w krajach Europy rodkowo- 
-Wschodniej oraz krajach nordyckich. Do zada  EIT Food b dzie nale a  
m.in. rozwój na du  skal  innowacyjno ci produkcji ywno ci. Organizatorzy 
zak adaj  utworzenie 350 start-upów, wykszta cenie 10 tys. studentów, po-
wstanie blisko 300 nowych produktów, us ug i procesów. Prace skupi  si  na 
spersonalizowanej, zdrowej ywno ci, cyfryzacji systemu ywno ci, rozwoju 
a cucha dostaw oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów. W EIT Food 

dzia aj  ju  polskie firmy – producent ywno ci Maspex, firma logistyczna 
Raben Polska, dwa start-upy (GeoPulse i Kontakt.io), a tak e Uniwersytet 
Warszawski oraz Instytut Rozrodu Zwierz t i Bada  ywno ci PAN. Projekt 
EIT Food otrzyma do podzia u 400 mln euro, a partnerzy zainwestuj  cz-
nie oko o 1,2 mld euro; 

 agroklastry u atwiaj ce wspó prac  mi dzy przedsi biorstwami, rolnikami  
a wiatem nauki (uniwersytety i instytucje B+R) oraz w adzami rz dowymi  
i samorz dowymi; 

 partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) umo liwiaj ce inwestowanie w spo-
sób bardziej efektywny ekonomicznie; 

 rozwój innowacyjno ci bankowej dla sektora rolno-spo ywczego, na przy-
k ad rachunek Biznes AgroKomfort oferowany przez Alior Bank117, daj cy 
mo liwo  wykonywania wszystkich operacji za po rednictwem bankowo ci 
internetowej oraz wsparcie eksperckie klientów z bran y agrobiznesu. 

 Mo na tak e wymieni  pozytywne przyk ady wspó pracy nauki z bizne-
sem, np. projekt ,,BIO YWNO  – innowacyjne, funkcjonalne produkty po-
chodzenia zwierz cego”, realizowany w latach 2009-2015 przez Konsorcjum 
Naukowo-Przemys owe, w tym koordynatora projektu Instytut Genetyki i Ho-
dowli Zwierz t PAN oraz partnerów naukowych i przemys owych118. 

 Zagro enia. Powa nym problemem dla polskiego rolnictwa staje si  szybki 
spadek terenów rolniczych. Tylko w ostatnim dziesi cioleciu powierzchnia u yt-
ków rolnych zmniejszy a si  o ok. 1 mln ha, natomiast ok. 1,2 mln ha zosta o 
zaj tych pod produkcj  nierolnicz . 

Zagro eniami wewn trznymi dla polskiego rolnictwa by y i b d  nadal 
s abe nasycenie post pem biologicznym, technologicznym i organizacyjnym, co 
skutecznie opó nia procesy innowacyjne, a jednocze nie zaw a mo liwo ci 
poprawy efektywno ci produkcji rolnej. Innowacyjno  ogranicza równie  sto-
                                           
117 Mocna oferta Alior Banku dla agro, „Rzeczpospolita” z 10.09.2017 r. 
118 Celem projektu by o kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania produktów (surow-
ców i przetworów) spo ywczych pochodzenia zwierz cego o optymalnej warto ci od ywczej 
i prozdrowotnej, spe niaj cych kryteria ywno ci funkcjonalnej. 
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sunkowo niski poziom wykszta cenia rolników. Istotn  rol  odgrywaj  ponadto 
s abe powi zania producentów, ma a liczba grup producenckich, s abe zwi zki 
bran owe, brak poczucia konieczno ci zrzeszania si  i wspólnego dzia ania. 

W ostatnich latach nie zasz y w naszym rolnictwie zasadnicze zmiany  
w zakresie wielko ci zasobów (ziemi, pracy, kapita u) wykorzystywanych w pro-
dukcji. Nie uleg y równie  istotnym zmianom relacje mi dzy tymi czynnikami: 
 nadal niska jest produktywno  zasobów ziemi i pracy oraz du a liczba za-

trudnionych; 
 wi kszo  zasobów ziemi rolniczej znajduje si  we w adaniu gospodarstw 

ma ych i rednich, prowadz cych produkcj  rynkow  na ma  skal , co po-
woduje, e osi gaj  nisk  wydajno  pracy, a przez to niskie dochody i prak-
tycznie nie uczestnicz  w rozwoju innowacyjno ci. 

 Do czynników globalnych, zagra aj cych po rednio rozwojowi innowa-
cyjno ci w naszym rolnictwie mo na zaliczy : 
 nap yw na rynek krajowy i UE ywno ci o niskich cenach, co mo e przyczyni  

si  do zmniejszenia op acalno ci produkcji polskich rolników, a w skrajnych 
przypadkach nawet ich eliminacji z rynku; 

 wzrost upraw ro lin i chowu zwierz t GMO na wiecie; 
 spekulacyjne wahania cen surowców rolnych na wiatowych gie dach; 
 protekcjonizm pa stwowy; 
 liberalizacj  wiatowego handlu produktami rolno-spo ywczymi; 
 rosn ce koszty produkcji rolnej (wzrost cen energii, ropy naftowej, maszyn, 

nawozów sztucznych, rodków ochrony ro lin, ale tak e patentów i licencji). 
 Rolnictwo unijne, a szczególnie polskie, nie zawsze jest w stanie sprosta  
konkurencji na globalnym rynku rolno- ywno ciowym, st d potrzeba dzia a  
wspieraj cych rolnictwo unijne. Zbyt daleko posuni te ust pstwa ze strony UE 
w zakresie polityki rolnej wobec partnerów pozaunijnych mog  prowadzi  do 
jego os abienia. Konsekwencje ust pstw w unijnej polityce rolnej mog  bardziej 
negatywnie odbi  si  na polskim rolnictwie ni  rolnictwie zamo nych krajów 
Unii Europejskiej. Nasze rolnictwo wymaga bowiem dalszej restrukturyzacji  
i modernizacji w celu poprawy konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarstw 
rolnych, a to nie jest mo liwe bez wsparcia finansowego w ramach mechani-
zmów WPR119. Istnieje jednak zagro enie, e wyst pi rozbie no  priorytetów 
polityki rolnej mi dzy niektórymi krajami UE a Polsk . 

                                           
119 D. Komorowska, Prawid owo ci rozwoju rolnictwa a rozwój wspó czesnego rolnictwa, 
„Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa wiatowego”, 2014, t. 14(29), nr 3, s. 98-110. 
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 W ród zagro e  nale y wymieni  brak w Polsce rynku bada  nauko-
wych, transferowanych do praktyki. Niewielkie jest te  zainteresowanie dzia-
aniami innowacyjnymi i komercjalizacj  bada  naukowych. Stawia to Polsk  

na jednym z ostatnich miejsc spo ród cz onków UE pod wzgl dem wykorzy-
stania rozwi za  innowacyjnych. Polska pozostaje tak e daleko w tyle za 
wi kszo ci  krajów Europy rodkowej znajduj cych si  na podobnym pozio-
mie rozwoju gospodarczego. 
 Wdro enia post pu technicznego oraz innowacyjno ci w rolnictwie nie 
u atwia te  obecna struktura instytucjonalna i organizacyjna w nauce polskiej 
oraz przyj te zasady finansowania bada  naukowych. W Polsce nak ady na 
dzia alno  badawczo-rozwojow  w rolnictwie w ogólnych nak adach na sfer  
B+R zmala y z 7,7% w 2010 roku do 5,1% w 2013 roku i pochodz  prawie wy-

cznie z bud etu pa stwa. Zmniejszy o si  tak e w latach 2000-2013 o 46% 
zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych i w innych podmiotach zaj-
muj cych si  problematyk  rolnicz . Nale a oby t  tendencj  jak najszybciej 
odwróci . W przeciwnym razie grozi dzia alno ci B+R w rolnictwie marginali-
zacja. W badania i partycypacji w ich kosztach nale a oby w wi kszym stopniu 
w czy  sektor prywatny. 
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4. Uwarunkowania wp ywaj ce na rozwój innowacyjno ci  
w sektorze rolno-spo ywczym po 2020 roku 

 
Budowa d ugookresowych scenariuszy rozwoju wybranego sektora gospo-

darki wymaga wskazania zmian w jego otoczeniu, które mog  w istotny sposób 
wp yn  na jego wielko  i kierunek ewolucji. W niniejszym rozdziale podj to 
prób  ogólnej oceny uwarunkowa  mog cych mie  wp yw na rozwój sektora 
rolno-spo ywczego, w tym jego innowacyjno ci. Celem jest wi c charakterystyka 
uwarunkowa  oraz, w wybranych przypadkach, próba okre lenia ich wp ywu na 
sektor rolno-spo ywczy i mo liwo ci rozwoju innowacyjno ci w jego ramach. 
Autor nie skupia si  na okre leniu trendów, jakie z tego wynikaj , poniewa  
wymaga to oddzielnych, znacznie obszerniejszych rozwa a . 

Na wst pie nale y podkre li , e pierwsza po owa XXI wieku to okres 
wyj tkowo trudny do przeprowadzania analiz d ugookresowych, poniewa  cha-
rakteryzuje si  bardzo du  dynamik  zmian. Zmiany te wynikaj  nie tylko ze 
sta ego przyspieszenia, b d cego skutkiem post pu technicznego, ale przede 
wszystkim z wyst pienia przesile  cywilizacyjnych. Wiele pa stw rozwijaj -
cych si  wesz o na cie k  przej cia od cywilizacji rolniczej do przemys owej, 
co poci ga za sob  budow  nowych relacji spo ecznych i dostosowania si  do 
nowych uwarunkowa  cywilizacyjnych. Proces ten charakteryzuje si  du  nie-
przewidywalno ci , ale w oparciu o zmiany, jakie zachodzi y w krajach Zachodu, 
mo na wyznaczy  pewne trendy. 

Znacznie wi cej niepewno ci powoduje jednak przesilenie, które zachodzi 
w ramach krajów wysokorozwini tych, gdzie nast puje odej cie od cywilizacji 
przemys owej na rzecz nowej, nie do ko ca zdefiniowanej jeszcze formy120. 
Kszta tu tej nowej cywilizacji nie mo na przewidzie , poniewa  na obecnym 
etapie nie ma jeszcze wizji, jak taka cywilizacja ma wygl da . Z tego powodu 

                                           
120 Nowa forma cywilizacji jest ró nie nazywana przez badaczy, np. jako postprzemys owa 
(D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York 1973), postrynkowa 
(J. Rifkin, The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the 
Post-Market Era, New edition, Tarcher, New York 1996), wiedzy (por. P. Drucker, The Age 
of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society, Harper and Row, New York 1969), 
m dro ci (A. Kukli ski, Knowledge based economy versus wisdom based economy. The di-
lemma of the XXI century, [w:] A. Kukli ski, K. Paw owski, J. Swianiewicz (red.), The Turn-
ing Points of World History. Financial and Methodological Interpretations, Wy sza Szko a 
Biznesu – National-Louis University – Rewasz Publishing House, Nowy S cz–Pruszków 2012), 
sieci (M. Castells, The Rise of the Network Society, 2nd edition, Wiley-Blackwell, Oxford 
2000), trzeciej fali (A. Toffler, The third wave, Bantam Books, New York 1984). 
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wprowadzane zmiany maj  charakter dzia ania po omacku121. Zak ada si , e 
powstanie nowej cywilizacji b dzie wi za o si  m.in. z przemianami w zakresie 
strukturalnym (nowa koncepcja pa stwa) oraz gospodarczym (nowe koncepcje 
ekonomiczne), jednak e skala i kierunek tych zmian nie s  mo liwe do przewi-
dzenia. Do wiadczenia historyczne ucz , e czas przemian cywilizacyjnych to 
okres chaosu i wojen pomi dzy starymi strukturami opieraj cymi si  zmianom  
a nowymi, które wprowadzaj  rozwi zania bardziej adekwatne do sytuacji. Z tych 
powodów analizowanie przysz o ci w kontek cie po owy stulecia jest obarczone 
bardzo du  niepewno ci  i z tego powodu musi by  ograniczone jedynie do 
ogólnych stwierdze . 

D ugookresowy charakter badania, tj. uj cie zmian w perspektywie 2050 
roku, powoduje konieczno  przyj cia wielu uproszcze . W tak odleg ym  
horyzoncie bezzasadne jest wskazywanie szczegó owych tendencji, poniewa  
prawdopodobie stwo ich wyst pienia jest bliskie zeru. Takie uj cie tematu 
powoduje, e jedynie ogólny zarys uwarunkowa  jest mo liwy do przekazania. 
W praktyce sprowadza si  to do wskazania megatrendów122, jednak e nawet  
w tym przypadku prawdopodobie stwo ich wyst pienia jest uzale nione od 
wielu innych czynników. 

Zastosowane uproszczenia obejmuj  m.in. wykluczenie mo liwo ci zaist-
nienia nag ych zjawisk katastroficznych o globalnym zasi gu oddzia ywania – 
tzw. czarnych ab dzi123. Dotyczy to m.in. wybuchu trzeciej wojny wiatowej, 
podobnej do poprzedniej takiej wojny124, uderzenia w Ziemi  obiektu kosmicznego 

                                           
121 wiadczy  o tym mo e m.in. poszukiwanie nowych rozwi za  w sferze ekonomii, gdzie 
pojawiaj  si  nowe nurty, takie jak: ekonomia zrównowa onego rozwoju, ekonomia ekolo-
giczna, ekonomia umiaru, ekonomia zerowego wzrostu, ekonomia dobra wspólnego, czy te  
koncepcja b kitnej gospodarki. Wymienione nurty maj  wiele cech wspólnych, ale nie ma 
d enia do stworzenia jednej wspólnej koncepcji opartej o elementy zbie ne wyst puj ce we 
wszystkich wymienionych nurtach. Wi cej na temat nowych trendów w ekonomii por. 
K. Prandecki, Trendy w teorii ekonomii, „Przysz o . wiat-Europa-Polska” 2015, nr 1(31), 
t. 1, s. 9-29. 
122 Megatrendy to (G. Larsen, Why megatrends matter?, „Futureorientation” 2006, vol. 5, 
http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1469) „wielkie si y w rozwoju spo ecznym, które 
wp ywaj  na wszystkie obszary – pa stwo, rynek i spo ecze stwo – na wiele lat wprzód”. 
Wi cej nt. megatrendów por.: G. Larsen, Why megatrends matter?, op. cit.; J. Muszy ski, 
Megatrendy a polityka, Alta2, Wroc aw 2001; J. Naisbitt, Megatrends: ten new directions 
transforming our lives, Warner Books, New York 1984; K. Prandecki, Rola megatrendów  
w przewidywaniu przysz o ci, „Przysz o . wiat-Europa-Polska” 2012, nr 2(26), s. 75-94. 
123 Poj cie „czarny ab d ” opisuje ma o prawdopodobne zjawiska o du ej sile oddzia ywania. 
Po raz pierwszy u y  go N.N. Taleb (The black swan: the impact of the highly improbable, 
Random House Trade Paperbacks, New York 2010). 
124 Niektórzy naukowcy wskazuj , e ju  mamy do czynienia z tzw. pe zaj c  trzeci  wojn  
wiatow . Jej charakter jest znacz co odmienny od znanych nam wojen wiatowych.  
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o znacznej wielko ci, wybuchu superwulkanu, czy te  innych katastrof o podobnej 
skali125. Nie oznacza to, e prawdopodobie stwo tych zjawisk jest zerowe, 
a jedynie, e s  one ma o prawdopodobne, a ich skutki tak daleko id ce, e rozpa-
trywanie w ich kontek cie zmian w sektorze rolno-spo ywczym mija si  z celem. 

Wykluczenie wspomnianych czynników nie oznacza ca kowitego wy -
czenia wojen, czy te  zagro e  naturalnych z analizy uwarunkowa . Wr cz 
przeciwnie, wydaje si , e wraz z up ywem czasu b d  one odgrywa  coraz 
wi ksz  rol 126. 

W pracy przyj to równie  za o enie o trwa o ci integracji europejskiej. 
Prze wiadczenie to wynika z uwarunkowa  globalnych, tj. jedynej mo liwo ci 
odgrywania istotnej roli i konkurowania pa stw europejskich w wiecie poprzez 
ich wzajemn  wspó prac . Kszta t (liczba przynale cych pa stw) i nazwa 
ugrupowania integracyjnego maj  drugorz dne, cho  te  istotne znaczenie; przy-
j to jednak, e forma integracji i zakres realizowanych polityk b d  zbli one do 
obecnie obowi zuj cego w UE. Takie za o enie jest bardzo ryzykowne, nie-
mniej rozwa ania na temat przysz o ci UE s  zbyt z o one, aby uwzgl dnia  je 
w niniejszym opracowaniu127. Podobnie za o ono, e Polska w badanym okresie 
b dzie cz onkiem UE. Zakres integracji, np. przynale no  do pierwszej lub 
drugiej pr dko ci, nie zosta  okre lony. 

Opracowanie zosta o przygotowane w oparciu o analiz  krytyczn  dost p-
nej literatury oraz wiedz  eksperck  autora. W przygotowaniu tekstu wykorzy-
stano metod  indukcyjn .   

                                                                                                                                    
Toczy si  ona na innych frontach (np. w cyberprzestrzeni, mediach), ale swoim zasi giem 
obejmuje ca y wiat. Jej skutki s  mniej zauwa ane przez spo ecze stwa poszczególnych kra-
jów, niemniej konsekwencje spo eczno-gospodarcze s  znacz ce (por. m.in. Z. Sabak, Per-
manentna wojna globalny chaos. Czy tak ma wygl da  przysz o ?, „Przysz o . wiat- 
-Europa-Polska” 2016, nr 1(33), s. 11-47). 
125 Wi cej na temat zagro e  naturalnych por. K. Prandecki, M. Sadowski, Mi dzynarodowa 
ewolucja ochrony rodowiska, LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa 2010. 
126 Por. K.A. Nawrot, M. Rybicka, W. Wieszczycka, Nierówno ci spo eczno-ekonomiczne i prze-
mieszczanie si  ludno ci a katastroficzne wizje rozwoju wspó czesnego wiata, „Przysz o . 

wiat-Europa-Polska” 2016, nr 2(34), s. 75-108; K. Prandecki, A. Micha owski, rodowiskowe 
ryzyko katastrofy rozwoju cywilizacyjnego, „Przysz o . wiat-Europa-Polska” 2016, nr 2(34), 
s. 24-58. 
127 Wi cej na temat przysz o ci UE mo na znale  w cyklu publikacji wydawanych przez 
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, pt. „Dok d zmierza Europa”, 
m.in. w: J. Kleer, K. Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w wiecie, Polska Aka-
demia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2016; J. Kleer, P. Szukalski, 
K Prandecki (red.), Dok d zmierza Europa: pa stwo-gospodarka-spo ecze stwo-finanse, 
Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2016; J. Ni nik (red.), 
Unia Europejska w systemie geopolitycznym a kierunki ewolucji jej systemu politycznego, Polska 
Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2016. 
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Uwzgl dniaj c powy sze za o enia, przyj to podzia  uwarunkowa  na: 
 globalne – o charakterze ponadregionalnym, wynikaj ce z procesów globali-

zacji lub relacji polityczno-gospodarczych pomi dzy mocarstwami; 
 regionalne – obejmuj ce zmiany w ramach Unii Europejskiej oraz relacje  

w Europie, np. pomi dzy UE a Rosj  lub Turcj ; 
 wewn trzne – o charakterze krajowym. 

Powy szy podzia  nie jest idealny, poniewa  niektóre zjawiska mog  by  ró nie 
kwalifikowane, ale wydaje si , e na potrzeby niniejszego opracowania zapro-
ponowane grupy uwarunkowa  s  wystarczaj co przejrzyste. W opracowaniu 
uwag  skupiono g ównie na uwarunkowaniach globalnych, jako najbardziej 
prawdopodobnych. Problemy regionalne, a zw aszcza lokalne maj  zazwyczaj 
wtórne znaczenie, st d po wi cono im mniej miejsca. 
 
4.1. Uwarunkowania globalne 

W kontek cie ponad 30 lat z pewnym prawdopodobie stwem mo na si  
wypowiada  g ównie o uwarunkowaniach globalnych, poniewa  w takim okre-
sie wiele krótkookresowych lub lokalnych fluktuacji zostanie zniwelowanych  
i nie b dzie mia o istotnego wp ywu na d ugookresowy trend. Jak ju  wspo-
mniano, takie podej cie powoduje jednak mo liwo  prowadzenia rozwa a   
jedynie na ogólnym poziomie. 

W niniejszym opracowaniu poruszono tylko wybrane, w opinii autora 
najwa niejsze, uwarunkowania dla rozwoju innowacyjno ci sektora rolno- 
-spo ywczego. Uwarunkowania te maj  charakter ogólnogospodarczy i wp ywaj  
na ca okszta t gospodarki, a nie tylko na ten sektor. S  nimi: 
1. Zmiany demograficzne, w tym: 

 zmiany liczby ludno ci, 
 wyd u enie redniej d ugo ci ycia, 
 starzenie si  spo ecze stw, 
 migracje, 
 urbanizacja. 

2. Globalizacja i powi zane z tym wyzwania gospodarcze, w tym: 
 przenoszenie produkcji przemys owej (zw aszcza uci liwej dla rodowiska 

do krajów rozwijaj cych si ), 
 promowanie konsumpcji i ujednolicanie jej wzorców, 
 zmiany w zakresie bogactwa, 
 konsekwencje nadmiernej p ynno ci finansów w skali globalnej. 
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3. Post p techniczny i rewolucja informacyjna. 
4. Zmiany klimatyczne, destrukcja ekosystemów i trudno ci z dost pem do 

zasobów. 
Analiz  uwarunkowa  globalnych naj atwiej jest rozpoczyna  od oceny 

zmian demograficznych, poniewa  przy za o eniu braku wojny globalnej takie 
prognozy maj  du e szanse realizacji128. W niniejszym opracowaniu wykorzy-
stano prognozy ONZ jako najbardziej z o one analizy tego rodzaju. Na ich pod-
stawie mo na stwierdzi , e liczba ludno ci b dzie dalej rosn . W wariancie 
rednim wyniesie ona prawie 9,8 miliarda osób129. Co wi cej, w porównaniu  

z poprzednimi szacunkami z lat 2011, 2013 i 2015 zauwa a si  sta  tendencj  
wzrostow  w zakresie przewidywanej liczby ludno ci. Dla sektora rolno- 
-spo ywczego oznacza to wzrost liczby konsumentów potrzebuj cych ywno ci. 

Rozk ad geograficzny wspomnianego wzrostu ma znacznie wi ksze zna-
czenie ni  ogólno wiatowa liczebno  populacji (tabela 4.1). Wynika z niego, e 
w 2050 roku, w porównaniu z 2010 rokiem, liczba ludno ci w Europie zmaleje, 
natomiast prawie ca y wspomniany wcze niej przyrost przypada na kraje rozwi-
jaj ce si . Oznacza to, e zapotrzebowanie na ywno  w tych krajach b dzie 
ros o, przy wzgl dnie sta ym poziomie konsumpcji w krajach wysokorozwi-
ni tych. Globalnie rola tych ostatnich rynków b dzie wi c mala a. 
  

                                           
128 Nale y jednak pami ta , e s  to tylko prognozy, a wi c przedstawionych szacunków nie 
nale y traktowa  jako wyroczni , a jedynie jako wskazówk  informuj c  o najbardziej praw-
dopodobnych kierunkach zmian. Za przyk ad mog  pos u y  cytowane w niniejszej pracy 
prognozy zmian ludno ciowych ONZ. S  one aktualizowane co dwa lata, a w kolejnych aktu-
alizacjach (w tym samym wariancie) prognozowana liczba ludno ci wiata w 2050 roku si  
zwi ksza. Oznacza to, e zmiany zachodz ce w wiecie s  szybsze od za o e  naukowców. 
Podobnie jest z prognoz  demograficzn  Polski do 2050 roku, przygotowan  przez GUS 
(Prognoza ludno ci na lata 2014-2050, op. cit.). W minionych latach dzietno  w Polsce by a 
znacz co wy sza ni  zak adano podczas pisania tego dokumentu, co istotnie wp ywa na pro-
gnoz  d ugookresow . 
129 United Nations, World Population Prospects 2017, United Nations Department of Economic 
and Social Affairs/Population Division, New York 2017. W 2050 roku ludno  wiata ma  
wynie : wariant niski – 8,75 mld, wariant redni – 9,77 mld, wariant wysoki – 10,85 mld, 
wariant sta ej dzietno ci – 10,94 mld. W wi kszo ci analiz, w tym tworzonych przez ONZ,  
za najbardziej prawdopodobny przyjmuje si  wariant redni. W kontek cie bezpiecze stwa 
ywno ciowego warto bra  pod uwag  wariant wysoki i by  przygotowanym na mo liwo   

wyst pienia wi kszej ni  przewidywana liczby ludno ci, ale w przypadku innowacyjno ci  
w sektorze spo ywczym odniesienia do wariantu redniego wydaj  si  najbardziej wskazane. 
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Tabela 4.1. Prognoza zmian liczby ludno ci w perspektywie 2050 roku 
Region 2010 2020 2030 2040 2050 

wiat 6 958 169 7 795 482 8 551 199 9 210 337 9 771 823 
w tym: 
Afryka 1 049 446 1 352 622 1 703 538 2 100 302 2 527 557 
Azja 4 194 425 4 623 454 4 946 586 5 154 419 5 256 927 
Europa 737 164 743 390 739 456 728 823 715 721 
Ameryka aci ska  
i Karaiby 597 562 664 474 718 483 757 027 779 841 
Ameryka Pó nocnaa 342 937 369 159 395 453 417 193 434 655 
Oceania 36 636 42 384 47 683 52 572 57 121 
a Uwzgl dnia Bermudy, Grenlandi  oraz Saint Pierre i Miquelon. 

ród o: United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Department of Eco-
nomic and Social Affairs, Population Division, 2017. Dane niestandardowe pozyskane za po-
rednictwem strony internetowej. 

 
Analizy wskazuj , e zmiany liczby ludno ci wynikaj  nie tylko ze 

zwi kszonej dzietno ci i prze ywalno ci noworodków, ale równie  z wyd u-
ania si  przeci tnej d ugo ci ycia. To powoduje nie tylko przyrost liczby 

ludno ci, ale równie  zmian  struktury demograficznej spo ecze stw. Jest to 
szczególnie widoczne w krajach o niskim przyro cie naturalnym, gdzie siln  
tendencj  jest tzw. starzenie si  spo ecze stw. Starsze osoby maj  nieco inne 
upodobania konsumpcyjne ni  m odzi, charakteryzuj  si  wi kszym konserwa-
tyzmem, co oznacza, e w starszych spo ecze stwach sk onno  do korzystania 
z innowacji b dzie mniejsza. Europa, a w szczególno ci Polska wypadaj  nieko-
rzystnie w kontek cie starzenia si  ludno ci, poniewa  do lat 2050-2060 zna-
cz co niekorzystnie zmieni si  u nas struktura ludno ci. W 2060 roku w Unii 
Europejskiej130 udzia  osób powy ej 65 roku ycia mo e wynie  nawet 30%. 
Wi e si  z tym konieczno  ponoszenia wy szych kosztów emerytalnych, 
opieki zdrowotnej i spo ecznej. W Polsce niekorzystne trendy demograficzne 
mog  wyst pi  ze szczególn  si 131. Szacuje si , e w 2060 roku na jednego 
emeryta przypada  b dzie dwóch Polaków czynnych zawodowo, czyli dwa razy 
mniej ni  obecnie132. 

                                           
130 Badania przeprowadzono w 27 krajach, tj. z wy czeniem Chorwacji, ale z uwzgl dnieniem 
Wielkiej Brytanii. 
131 J. Sta czak, D. Sza tys, J. Witkowski, Potencja  ludno ciowy Unii Europejskiej, [w:] J. Kleer, 
K. Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus”, Warszawa 2016. 
132 G. Sabbati, Aeging population: projections 2010-2060 for the EU27, European Parlimen-
tary Research Service, Brussels 2013. 
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Analizy przedstawione przez ONZ jedynie w niewielkim stopniu uwzgl d-
niaj  migracje133. W skali wiata czynnik ten nie musi mie  wielkiego znaczenia, 
ale w uk adzie regionalnym mo e istotnie oddzia ywa  na wielko  i struktur  
ludno ci. W szczególno ci na problem migracji nale y zwróci  uwag , badaj c 
potencja  ludno ciowy Europy. Europa jest regionem atrakcyjnym dla wielu  
ludzi szukaj cych dla siebie nowego miejsca na Ziemi. Wynika to z ró nych 
czynników. Po pierwsze kraje Europy Zachodniej s  uwa ane za bogate. Po drugie 
panuje powszechne przekonanie o wysokim poziomie opieki spo ecznej w tych 
pa stwach, co w praktyce oznacza u atwienie dla aklimatyzacji migruj cych osób. 
Po trzecie Europa jest uznawana za region bezpieczny, gdzie ryzyko wojny jest 
znikome. Ataki terrorystyczne, poza silnym efektem medialnym, równie  nie 
stanowi  istotnego zagro enia dla bezpiecze stwa, zw aszcza je li porównamy 
je z ilo ci  zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi czy chorobami 
cywilizacyjnymi, np. oty o ci . W konsekwencji Stary Kontynent b dzie stanowi  
atrakcyjne miejsce dla migrantów z ca ego wiata. Przyczyny tej migracji mog  
by  ró ne, np. poruszane wcze niej zagro enie wojn , przest pczo , bieda, nie-
efektywno  systemów pa stwowych, brak wolno ci, np. w zakresie wiary, 
przekona , a tak e narastaj ce ryzyko i skala katastrof naturalnych134. 

Z punktu widzenia Europy migracje stanowi  zarówno szans , jak i za-
gro enie. Z jednej strony nale y spodziewa  si , e do Europy nap ynie ludno  
stosunkowo m oda, co nieco zmniejszy presj  zwi zan  ze starzeniem si  lud-
no ci. Ponadto m odzi imigranci, b d c w wieku produkcyjnym, mog  wype ni  
przewidywan  luk  na rynku pracy. Dodatkowo nale y spodziewa  si , e lud-
no  przybywaj ca do Europy b dzie charakteryzowa  si  pewnego rodzaju dy-
namik , sk onno ci  do podejmowania ryzyka oraz przedsi biorczo ci , co mo e 
pozytywnie wp yn  na rozwój gospodarczy, innowacyjno  i sk onno  do 
konsumpcji. Z drugiej strony ró nice kulturowe w zakresie nastawienia do pracy, 
terminowo ci oraz sumienno ci, a tak e brak sk onno ci do integracji ze spo e-
cze stwami goszcz cymi, mog  by  przyczyn  wielu napi  spo ecznych, a wi c 
sta  si  istotnymi barierami rozwoju Europy. W kontek cie rolnictwa wydaje si , 
e migracje mog  by  czynnikiem zapewniaj cym poda  niewykwalifikowanej 

si y roboczej w okresach zwi kszonego na ni  zapotrzebowania. 

                                           
133 Z. Strzelecki, Tendencje rozwoju ludno ci wiata, [w:] Z. Strzelecki, E. Kry ska, J. Witkow-
ski (red.), Kryzys jako ci ycia, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 
Warszawa 2014. 
134 W tym ostatnim zakresie za najwi ksze zagro enie uwa a si  brak dost pu do wody, który 
wymusi masowe migracje w wielu regionach wiata (por. N. Stern, The Economics of Climate 
Change (The Stern Review), Cambridge University Press, Cambridge 2006). 
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Analizuj c globalne przemiany demograficzne, nale y równie  poruszy  
problem urbanizacji, a w szczególno ci powstawania megamiast135. Zagadnienie 
to w mniejszym stopniu dotyczy Europy, poniewa  jej poziom urbanizacji jest wy-
soki i ustabilizowany, a mo liwo ci tworzenia megamiast równie  s  znikome136. 
Natomiast na wiecie obserwuje si  siln  tendencj  do rozbudowy struktur miej-
skich. Przewiduje si , e obszary zurbanizowane wch on  ca y przyrost ludno ci 
spodziewany w najbli szych dekadach oraz dodatkowo przyci gn  do siebie 
cz  ludno ci z terenów wiejskich, co w perspektywie 2050 roku spowoduje 
spadek ludno ci yj cej na wsi o oko o 300 mln osób137. W dodatku odp yw ten 
spowoduje znacznie szybsze starzenie si  ludno ci wiejskiej ni  miejskiej. 

W konsekwencji miasta b d  jeszcze silniej nadawa y ton przemianom 
zachodz cym w wiecie. Rola megamiast w zakresie kreowania innowacji  
i trendów konsumpcyjnych b dzie jeszcze silniejsza138, co wynika z atwo ci 
komunikacji w ramach tych o rodków oraz pomi dzy nimi (sieci przesy ania 
danych oraz bezpo rednie mo liwo ci kontaktu poprzez wydajne rodki trans-
portu, np. samoloty czy szybk  kolej). W konsekwencji nastawienie producentów 
na zdobycie innowacyjnych rynków spo ywczych megamiast mo e przynie  
dodatkowe korzy ci w postaci du ej liczby odbiorców oraz pozytywnych efek-
tów dyfuzji wzorców zachowa  w kierunku prowincji. 

Kolejny proces, którego nie mo na pomin  w d ugookresowej analizie, 
to globalizacja. W niniejszym opracowaniu jest ona interpretowana jako „wielo-
wymiarowy proces obejmuj cy wzrastaj ce we wszech wiecie wspó zale no ci 
struktury, kultury i agencji”139. Oznacza to, e jest ona ujmowana w szeroki spo-
sób, tj. nie tylko jako proces gospodarczy, ale równie  spo eczny i kulturowy. 
Jest to o tyle trudne, e, jak zauwa a Morawski140, „ atwiej jest wyobrazi  sobie 
»gospodark  bez granic« ni  »kultur  bez granic«”. Niemniej takie uj cie jest 

                                           
135 Za megamiasta uwa a si  o rodki miejskie powy ej 10 mln mieszka ców. Wi cej na temat 
megamiast por. J. Kleer, Z. Strzelecki (red.), Megamiasta przysz o ci szansa czy zagro enie 
rozwoju, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2015. 
136 W Europie Zachodniej tylko Pary  spe nia kryterium megamiasta. W perspektywie 2030 roku 
na list  megamiast mo e jeszcze trafi  Londyn. Z innych europejskich miast jedynie Moskwa 
spe nia to kryterium. 
137 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, United Nations  
Department of Economic and Social Affairs/Population Division, New York 2012. 
138 M. Wawrzy ski, Urbanizacja, komunikacja lotnicza, cyfryzacja cz owieka – kluczowe mega-
trendy zmian XXI w., „Przysz o . wiat-Europa-Polska” 2012, nr 2(26), s. 95-116. 
139 M. Archer, Sociology for One World: Unity and Diverity, „International Sociology” 1991, 
vol. 6(2), s. 133. 
140 W. Morawski, Konfiguracje globalne struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 39. 
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konieczne, poniewa  kwestie spo eczno-kulturowe wydaj  si  odgrywa  coraz 
wi ksz  rol  w procesach globalizacji, wp ywaj c na kszta t relacji pomi dzy 
pa stwami, jak i wewn trz nich. 

Autorzy opracowa  dotycz cych przysz o ci w przewa aj cej mierze s  
zgodni, e globalizacja b dzie nadal post powa 141. Jednak e kszta t tego procesu 
nie jest oczywisty. W wi kszo ci przypadków zak ada si , e dalszy post p 
globalizacji b dzie przebiega  na zasadzie business as usual, czyli zgodnie z do-
tychczasowymi trendami, jednak e niektórzy badacze, w tym autor niniejszego 
opracowania, przychylaj  si  do stwierdzenia, i  globalizacja mo e by  nieco 
spowolniona w skali wiata, ale wywiera  coraz wi ksz  presj  na budow   
powi za  regionalnych i dopiero w pó niejszym okresie poprzez wi ksze regio-
nalne struktury (ugrupowania) szybciej prowadzi  do powstawania coraz licz-
niejszych po cze  w skali wiata. Takie stanowisko wynika z rosn cych napi  
kulturowych, które powoduj , e ró nego rodzaju powi zania oparte o warto ci 
niekoniecznie musz  by  akceptowalne, a nawet optymalne w ró nych regio-
nach wiata. Za przyk ad mo e pos u y  promocja demokracji w krajach Afryki 
Pó nocnej i Bliskiego Wschodu, która doprowadzi a do Arabskiej Wiosny,  
destabilizacji pa stw, mierci wielu obywateli, pogorszenia si  warunków ycia 
(zarówno pod wzgl dem bezpiecze stwa, jak i warunków materialnych), a nawet 
otwartej wojny na terenie Syrii. W konsekwencji po 7 latach142 Arabska Wiosna 
coraz cz ciej jest oceniana negatywnie, jako proces nieprzystaj cy kulturowo 
do tego regionu wiata. 

O roli systemu kulturowego w rozwoju gospodarczym wiadcz  równie  
trudno ci z powieleniem fenomenu rozwoju krajów Azji Wschodniej w innych 
regionach wiata. Przyczyn  mo e by  specyfika Azji Wschodniej wynikaj ca  
z konfucjanizmu oraz przynale no ci do tzw. cywilizacji ry owej143. Umo liwi o 
to wytworzenie si  spo ecze stw, które charakteryzuj  si  du  pracowito ci , 
silnym poczuciem respektowania prawa (niejednokrotnie demokracja jest postrze-
gana jako obowi zek wobec pa stwa i odpowiedzialno  za nie, a nie jako przy-

                                           
141 W opracowaniu wykluczono mo liwo  wyst pienia globalnej wojny, która z du ym praw-
dopodobie stwem zahamowa aby, a nawet odwróci a proces globalizacji. 
142 Za wybuch Arabskiej Wiosny, nazywanej te  Wiosn  Ludów lub Arabsk  Zim  Ludów 
uznaje si  17 grudnia 2010 r., kiedy to Mohamed Bouazizi dokona  w Tunisie samospalenia  
w prote cie przeciwko dysfunkcji w adzy i panuj cej korupcji. 
143 Poj cie „cywilizacja ry owa” zosta o stworzone przez J. Kleera do wskazania ró nic kultu-
rowych pomi dzy wiatem Zachodu a Dalekim Wschodem. Podzieli  on wiat na dwie cywili-
zacje: zbo ow  (pszeniczno-kukurydzian ) i ry ow . Pierwsza z nich w opinii autora charakte-
ryzuje si  wi kszym indywidualizmem, natomiast druga, ze wzgl du na specyfik  uprawy ry u, 
ma wbudowan  konieczno  wspó pracy i tworzenia rozwi za  na rzecz dobra wspólnego. 
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wilej i gwarancja praw obywatelskich i warto ci liberalnych), wiar  w liderów oraz 
d ugookresowym my leniem. Taka mieszanka powoduje, e wyznaczane przez 
pa stwo cele strategiczne s  wype niane z mo liwie najwi ksz  staranno ci , co 
w przypadku wykreowania skutecznych strategii przynosi d ugookresowe, nad-
zwyczajne efekty144. Przeszczepienie takich rozwi za  na tereny odmienne kultu-
rowo, np. do Azji Centralnej czy Afryki145, nie przynosi spodziewanych efektów. 

W sferze gospodarczej globalizacja oznacza narastanie konkurencyjno ci 
pomi dzy przedsi biorstwami. Konkurencyjno  ta b dzie dotyczy a wszystkich 
trzech czynników produkcji, tj. poszukiwania przewag w zakresie dost pu do 
zasobów (czynnik ziemia), w zakresie dost pu do odpowiednio wykwalifikowa-
nej si y roboczej (praca) oraz kapita u. Przy czym kapita  nale y równie  rozu-
mie  szeroko, poniewa  na t  kategori  sk adaj  si  zarówno rodki pieni ne, 
jak i wiedza. 

Skutkiem wspomnianej konkurencyjno ci jest przenoszenie produkcji na 
tereny o mniejszych kosztach. Trend ten jest najlepiej widoczny w przypadku 
sektora odzie owego, w którym europejskie marki pocz tkowo przenios y swoj  
produkcj  do Chin, a nast pnie, w wyniku rosn cych kosztów, przenie  j  do 
innych krajów regionu, np. Indonezji, Wietnamu, aby w ko cu umie ci  fabryki 
w Bangladeszu. Wraz ze wzrostem bogactwa tego kraju i rosn cymi kosztami 
produkcji mo na si  spodziewa  dalszego przeniesienia fabryk do kolejnego 
kraju rozwijaj cego si . 

Podobna sytuacja jest widoczna równie  w innych sektorach gospodarki. 
W rolnictwie trend ten b dzie mia  mniejsze znaczenie, poniewa  produkcja jest 
silnie uzale niona od zasobu ziemi i warunków klimatycznych, a te nie daj  si  
przenie  (w nowym miejscu uwarunkowania nie musz  sprzyja  okre lonej 
produkcji). Niemniej jednak nale y spodziewa  si  tym sektorze skutków globa-
lizacji. G ównie b dzie ona dotyczy a rynków handlu gotowymi produktami 
oraz migracji zak adów przetwórstwa spo ywczego, si a oddzia ywania tych 
procesów b dzie jednak mniejsza, ni  mo na si  spodziewa . 

Konkurencyjno  wynikaj ca z globalizacji mo e sta  si  równie  przy-
czyn  napi , poniewa  w krajach, w których zauwa alny jest odp yw przedsi -
biorstw, mog  pojawia  si  problemy z dost pem do pracy. Ponadto kapita o-

                                           
144 Taki model rozwoju zazwyczaj okre lany jako autorytarny dewelopmentalizm by  podstaw  
rozwoju praktycznie wszystkich pot g azjatyckich, tj. Japonii, Republiki Korei, Singapuru, 
Tajwanu, Chi skiej Republiki Ludowej, a obecnie Indonezji i Wietnamu. Wi cej nt. auto-
rytarnego dewelopmentalizmu por. K. Prandecki, Will authoritarian developmentalism 
domiate the world?, „Przysz o . wiat-Europa-Polska” 2014, nr 2, s. 35-54. 
145 Oczywi cie od tej regu y s  wyj tki, do których zaliczy  mo na m.in. Etiopi . 
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biorcy zaczynaj  coraz bardziej konkurowa  o inwestycje, co niejednokrotnie 
prowadzi do podpisywania niekorzystnych umów. To powoduje frustracj  i nie-
ch  do obcych. 

Przenoszenie produkcji w po czeniu ze zmianami demograficznymi 
skutkuje popraw  sytuacji maj tkowej mieszka ców krajów rozwijaj cych si . 
Trend ten jest tak szybki, e ju  obecnie kraje rozwijaj ce si  s  odpowiedzialne 
za wi kszo  wytwarzanego PKB146, a w perspektywie kilku, najpó niej kilku-
nastu lat mo na mówi  o przeniesieniu centrum gospodarczego wiata do Azji147 
oraz wytworzeniu si  nowego trójk ta powi za  gospodarczych pomi dzy kra-
jami rozwijaj cymi si , z wy czeniem rozwini tych148. 

Powy szy trend gospodarczy w po czeniu z tendencjami demograficz-
nymi skutkuje zmianami w zakresie globalnego bogactwa. Pierwszym tego 
symptomem by a znacz ca redukcja ubóstwa na wiecie. Jednak e bardziej 
szczegó owe badania149 dowodz , e najwa niejszy prze om nast puje w zakre-
sie klasy redniej150. Jak pokazuj  najnowsze badania151, tempo rozwoju tej grupy 
jest znacznie szybsze, ni  si  spodziewano. Oko o 2020 roku ju  ponad po owa 
ludzko ci powinna by  zaliczana do tej grupy, natomiast w 2030 roku liczba 
Azjatów w tej grupie dochodowej powinna wzrosn  do prawie 3,5 mld osób 
(65% wiatowej klasy redniej). Jednocze nie udzia  Europejczyków w tej gru-
pie b dzie malej cy i najprawdopodobniej spadnie z 24% w 2015 roku do 14% 
w 2030 roku. Ze wzgl du na du  niepewno  prognozy w zakresie bogactwa 
nie s  prowadzone w d u szym okresie, ale nawet w przypadku wyst pienia  
pu apki redniego dochodu w wielu krajach rozwijaj cych si  mo na spodzie-
wa  si , e dominuj ca rola Azji w wiecie, w perspektywie 2050 roku, b dzie 

                                           
146 J. Koty ski, Charakter wspó czesnej gospodarki – g ówne tendencje, [w:] Dok d zmierza 
Europa: pa stwo-gospodarka-spo ecze stwo-finanse, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus”, Warszawa 2016, s. 86-113. 
147 A. Brunet, J.-P. Guichard, Chiny wiatowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Pa -
stwa rodka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011; A. Lubowski, wiat 2040. Czy 
Zachód musi przegra ?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013; K. Prandecki, K.A. Nawrot, 
M. Wawrzy ski, Nowe centrum i nowe peryferia po owy XXI wieku, „Przysz o . wiat-
Europa-Polska” 2013, nr 28(2), s. 58-81; J. Sulmicki, Chiny i Polska w nowym adzie globalnym, 
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016. 
148 K.A. Nawrot, Pa stwo polskie wobec przemian na rynkach wschodnioazjatyckich, [w:] J. Kleer  
i in. (red.), Wizja przysz o ci Polski. Studia i analizy, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus”, Warszawa 2011, t. II, s. 215-238. 
149 H. Kharas, The Emerging Middle Class in Developing Countries, Working Paper No. 285, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 2010. 
150 Za klas  redni  uznano osoby zarabiaj ce lub wydaj ce 100 USD dziennie. 
151 H. Kharas, The Unprecedented expansion of the global middle class. An update, Working 
Paper No. 100, Brookings Institution, Washington D.C. 2017. 
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si  utrzymywa . To powoduje, e zainteresowanie Europ  jako rynkiem doce-
lowym b dzie mala o. Nie oznacza to, e Stary Kontynent ca kowicie straci na 
znaczeniu, ale e w przysz o ci trendy konsumpcyjne mog  istotnie zmieni  si  
na rzecz upodoba  z regionów obcych kulturowo. Jest to trudne do uchwycenia, 
ale producenci rolni i przetwórcy ywno ci my l cy o rozwini ciu swojej 
dzia alno ci ju  obecnie powinni zwraca  coraz wi ksz  uwag  na potrzeby 
rynków wschodz cych. 

W kontek cie rolnictwa i przemys u spo ywczego globalizacja b dzie od-
grywa  istotn  rol  w zakresie promocji odpowiednich wzorców konsumpcyjnych. 
Zazwyczaj podkre la si , e globalizacja prowadzi do unifikacji w sferze kon-
sumpcji, tj. przejmowania ogólno wiatowych wzorców. Dotychczas za punkt 
odniesienia s u y a cywilizacja Zachodu, a wi c jej ywieniowe wzorce kon-
sumpcyjne by y powielane przez spo ecze stwa reszty wiata. W ten sposób roz-
win y si  liczne sieci lokali gastronomicznych szybkiej obs ugi, czy te  mo liwe 
by o stworzenie przez producentów ywno ci globalnych marek. Z pewno ci  
ten trend b dzie jeszcze jaki  czas trwa , ale wraz z rozwojem technik informa-
cyjnych, przyrostem bogactwa w krajach rozwijaj cych si  oraz promocj  innych 
wzorców kulturowych (np. kino rodem z Bollywood), konkurencja ze strony 
producentów obcych kulturowo b dzie narasta . 

Globalizacja finansów, czyli zapewnienie mo liwie najbardziej p ynnego 
przep ywu kapita u, stanowi powa ne wyzwanie dla wspó czesnego wiata. 
Wydaje si , e w najbli szych kilkunastu latach proces ten b dzie post powa , 
ale nale y podkre li , e wbrew teoriom liberalnym g ównego nurtu coraz wi -
cej badaczy wskazuje na zagro enia p yn ce z nadmiernej p ynno ci kapita u.  
W tym zakresie za najbardziej kompleksowe opracowanie nale y uzna  raport 
europejskiego oddzia u Klubu Rzymskiego z 2012 roku152. Jego autorzy prze-
analizowali ró ne wyniki bada  i doszli do wniosku, e nadmierna p ynno  jest 
szkodliwa dla d ugookresowego rozwoju. Wynika to z trudno ci w podejmowa-
niu dalekosi nych decyzji i inwestycji, w tym dotycz cych przedsi wzi  
zwi zanych z innowacjami, które z natury rzeczy silnie wi  si  z ryzykiem 
oraz z narastaj cego zagro enia transmisjami kryzysów finansowych. Zagro e-
nie nag ego odp ywu kapita u w trakcie procesu inwestycyjnego grozi utrat  
p ynno ci, a nawet bankructwem. Nadmierna p ynno  powoduje, e inwestorzy 
ca y czas poszukuj  okazji do maksymalizacji swojego zysku i przenosz  swój 
kapita  tam, gdzie istniej  szanse na osi gni cie wi kszych korzy ci. Zmiany te 

                                           
152 B. Lietaer i in., Money and Sustainability. The Missing Link, Triarchy Press Ltd., Axmin-
ster 2012. 



86 

cz sto nast puj  w czasie krótszym ni  przewidywany projekt. Kapita obiorcy 
s  liczniejsi od inwestorów, co powoduje narastaj c  konkurencj  o pozyskanie 
i utrzymanie kapita u na danym terenie. Coraz cz stsze s  przypadki „walki” 
pa stw o inwestycje, co sprowadza si  do przedstawiania jak najbardziej dogod-
nych warunków inwestycyjnych, niejednokrotnie granicz cych z op acalno ci  – 
bilans kosztów i korzy ci dla spo ecze stwa jest bliski zeru. 

W d u szym okresie przewiduje si , e jakie  formy kontroli globalnego 
przep ywu kapita u b d  wprowadzone. Na razie trudno jest wskazywa  kon-
kretne rozwi zania. Niektórzy uwa aj , e konieczne jest wprowadzenie walut 
lokalnych, o ograniczonej wymienialno ci, które w znacznej cz ci by yby od-
porne na kryzysy153, inni wskazuj  na konieczno  stworzenia globalnych insty-
tucji finansowych154, ale sami podkre laj , e nie jest to mo liwe w przewidy-
walnym czasie. W konsekwencji mo na spodziewa  si , e co najmniej do 2035 
roku nie b d  wdro one w ycie adne istotne rozwi zania maj ce na celu 
wprowadzenie kontroli przep ywu finansów i ograniczenie ryzyka transmisji 
kryzysów finansowych. W dalszym okresie takie rozwi zania s  mo liwe, ale 
ma o prawdopodobne. W dodatku nie da si  okre li  ich kszta tu. Oznacza to, e 
poszukiwanie kapita u do realizacji innowacyjnych rozwi za  w sferze rolnictwa 
i przetwórstwa ywno ciowego najprawdopodobniej b dzie wi za o si  z coraz 
wi ksz  konkurencj  w dost pie do pieni dza i ryzykiem odp ywu kapita u. 

Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na przysz e warunki prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej jest post p techniczny i powi zana z nim rewolucja 
informacyjna155. Zmiany w zakresie techniki s  coraz szybsze, co z jednej strony 
stwarza ogromne mo liwo ci, a z drugiej powoduje presj  na wzrost konsumpcji. 
W kontek cie 2050 roku niemo liwe jest opisywanie wiata z perspektywy  
nowych technologii, ale mo liwe jest wskazanie kilku podstawowych trendów. 
Spo ród nich nale y wskaza  automatyzacj  procesów produkcji, elektryfikacj  
i miniaturyzacj  urz dze  oraz wzrost znaczenia wykorzystania wiedzy i baz 
danych w procesach produkcji. W tym ostatnim przypadku oznacza to dostoso-
wywanie procesów do lokalnych uwarunkowa  i specyfiki klienta. W rolnictwie 
przyk adem zastosowania post pu technicznego s  autonomiczne systemy nawad-
niania, które w oparciu o dane z czujników same podejmuj  decyzj  o koniecz-

                                           
153 Ibid. 
154 W. Szyma ski, Niepewno  i niestabilno  gospodarcza. Gwa towny wzrost i co dalej?, 
Difin, Warszawa 2011. 
155 Wi cej na temat rewolucji informacyjnej por. J. Auleytner, J. Kleer (red.), Rewolucja infor-
macyjna a kryzys intelektualny, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 
Warszawa 2015. 
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no ci dostarczenia wody bezpo rednio tam, gdzie jest ona potrzebna. Innym 
przyk adem post pu technicznego mog  by  roboty zapylaj ce uprawy. 

W analizie post pu technicznego zdecydowanie nale y zwróci  uwag  na 
konsekwencje rewolucji informacyjnej. Zmiany, jakie zachodz  w spo ecze -
stwach w wyniku powszechnego dost pu do informacji, nie mog  by  ignorowane. 
Dotyczy to nie tylko post pu w zakresie budowy urz dze  i sposobów komuni-
kacji, ale powszechno ci zastosowania rozwi za  komunikacyjnych. Wspó cze nie 
trudno jest wyobrazi  sobie wiat bez telefonu komórkowego czy smartfona, ale 
20 lat temu by o to rzeczywisto ci . Mo liwo ci kontaktów, zawierania trans-
akcji, pozyskiwania wiedzy, organizacji procesów produkcyjnych, zarz dzania  
oraz wielu innych aspektów prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i relacji spo-
ecznych uleg y diametralnej zmianie. 

Przy obecnym tempie zmian mo liwo ci komunikacji w po owie XXI wieku 
b d  niewyobra alne. Problemem nie b dzie dost p do informacji, ale zdolno  
do wybierania w a ciwych, adekwatnych do potrzeb i obiektywnych wiadomo ci. 
Technologie komunikacyjne stan  si  pot nym narz dziem marketingu, który 
mo e okaza  si  czynnikiem decyduj cym o powodzeniu inwestycji156. Niestety 
w badanej perspektywie nie jest mo liwe okre lenie kszta tu relacji wynikaj -
cych z wprowadzenia rewolucji informacyjnej, poniewa  nale  one do kategorii 
czynników podlegaj cych szybkim przekszta ceniom. 

Uwarunkowania rodowiskowe cz sto s  pomijane157 w analizach gospo-
darczych, poniewa  w dobie globalizacji autorom cz sto si  wydaje, e gospodarka 

                                           
156 W niniejszym opracowaniu skupiono si  jedynie na zaznaczeniu biznesowych aspektów 
wynikaj cych z rewolucji informacyjnej. Autor ma jednak wiadomo , e wi  si  z ni  
liczne rodzaje ryzyka. Technologie komunikacyjne mog  by  wykorzystane do kreowania 
nastrojów spo ecznych, zarówno oddolnych, jak i sterowanych przez grupy interesu. Istnieje 
ryzyko, e post p w zakresie technologii komunikacyjnych i wizualizacja zjawisk zachodz -
cych w wiecie (np. pokazywanie niejednokrotnie upi kszonych zachodnich standardów ycia 
w krajach rozwijaj cych si ) mo e prowadzi  do niepokojów spo ecznych, migracji, a nawet 
globalnej rewolucji. Zjawisk tych nie da si  jednoznacznie sklasyfikowa . 
157 W ostatnich dziesi cioleciach zauwa alny jest wzrost zainteresowania problemami rodowi-
ska w teorii ekonomii. W tym zakresie mo na wymieni  takie nurty jak: ekonomia rodowiska, 
ekonomia ekologiczna, ekonomia umiaru, koncepcja trwa ego i zrównowa onego wzrostu 
(sustainable development), koncepcja zerowego wzrostu, czy koncepcja mno nika 4 i mno -
nika 10 von Weizsackera. Ich prze o enie na praktyk  gospodarcz  jest jednak znikome. Nawet 
je li pojawiaj  si  próby wdro enia rozwi za  pro rodowiskowych do praktyki gospodarczej, 
np. w formie spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (CSR), to maj  one bardziej marketingowy 
charakter. Równie  regionalne rozwi zania administracyjne, np. w ramach UE, niewiele wnosz , 
poniewa  prowadz  do „outsourcingu” szkodliwych sektorów gospodarki i importu produk-
tów z nich pochodz cych. Bior c pod uwag , e w wi kszo ci przypadków rodowiskowe 
konsekwencje dzia alno ci gospodarczej s  zaliczane do efektów zewn trznych i tym samym 
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jest oderwana od rodowiska, a zakup surowców do produkcji jest nieograniczony. 
W praktyce coraz cz ciej zwraca si  uwag  na problem wyczerpywania zaso-
bów, w tym równie  odnawialnych. Ryzyko dotyczy nie tylko wyczerpania si  
z ó  poszczególnych pierwiastków, ale przede wszystkim zaburzenia funkcji 
ekosystemów, w cznie z utrat  us ug rodowiska158. Istnieje du e ryzyko, e po 
2030 roku czynniki rodowiskowe w istotny sposób wp yn  na globalne warunki 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. W kontek cie rolnictwa szczególne zna-
czenie b d  mia y zmiany klimatyczne, których skutki b d  si  z ka dym ro-
kiem nasila . Najwi cej k opotów mo e sprawi  zapewnienie odpowiedniego 
dost pu do wody (przewidywane s  zarówno susze, jak i powodzie), ale zmiany 
okresu wegetacyjnego, wyst pienie anomalii pogodowych oraz ekstremalnych 
temperatur spowoduj  równie silne skutki159. 

Nale y podkre li , e zmiany klimatyczne nie zawsze musz  oznacza  
pogorszenie zdolno ci produkcyjnych regionu. Istniej  takie obszary, np. Kanada, 
Rosja, gdzie przewiduje si  wzrost mo liwo ci produkcyjnych, jednak e w skali 
globalnej, w d ugiej perspektywie, szacuje si  pogorszenie zdolno ci produkcji 
ywno ci160. Oznacza to zwi kszone zapotrzebowanie na ziemi . Dodatkowo 

nale y zwróci  uwag , e popyt ten b dzie rós  w wyniku wzrostu populacji 
(chocia by potrzeba wi cej miejsca na domy i sieci transportowe) oraz prawdo-

                                                                                                                                    
nie maj  ekonomicznej warto ci i nie s  uwzgl dniane w rachunku ekonomicznym, to stwier-
dzenie o ich pomijaniu w analizach gospodarczych nale y uzna  za zasadne. W przysz o ci, 
wraz ze wzrostem problemów rodowiskowych nale y spodziewa  si  rosn cego znaczenia 
tych uwarunkowa  w praktyce gospodarczej. 
158 Por. K. Prandecki, A. Micha owski, rodowiskowe ryzyko katastrofy…, op. cit.; W. Steffen 
i in., Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, „Science” 2015, 
vol. 347(6223), https://doi.org/10.1126/science.1259855 (dost p: lipiec 2017). 
159 K. Prandecki, Agriculture and climate change, [w:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Bu kow-
ska (red.), The new EU agricultural policy – continuation or revolution?, „Multi-annual Pro-
gramme 2011-2014”, no. 99.1, Institute of Agricultural and Food Economics – National  
Research Institute, Warsaw 2014, s. 130-140. 
160 C. Delgado, M. Wolosin, N. Purvis, Restoring and protecting agricultural and forest land-
scapes and increasing agricultural productivity, Seizing the Global Opportunity: Partnerships 
for Better Growth and a Better Climate, New Climate Economy, London and Washington, 
DC 2015, http://newclimateeconomy.report/misc/working-papers/ (dost p: lipiec 2017); 
IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the In-
tergovernmental Panel on Climate Change, USA: Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, 2014. Za o enie to opiera si  na modelach, w których 
wykorzystywano rolnictwo industrialne, w przypadku innych rozwi za , np. rolnictwa zrów-
nowa onego, te wyniki mog  by  inne. 
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podobnego wzrostu popytu na tereny zalesione161. W efekcie innowacyjne dzia-
ania zmierzaj ce do pozyskania lub efektywnego przetworzenia ywno ci mog  

by  bardzo potrzebne. 
 
4.2. Uwarunkowania regionalne 

Bezpo rednie otoczenie Polski mo e równie  silnie oddzia ywa  na zdol-
no  do rozwoju krajowego sektora rolno-spo ywczego i jego mo liwo ci in-
nowacyjnych. W tym zakresie na pierwszym miejscu nale y wymieni  cz onko-
stwo w Unii Europejskiej, która poprzez liczne regulacje mo e wp ywa  na 
konkurencyjno  sektora. Ponadto warto zwróci  uwag  na wspó prac  z krajami 
s siednimi, tj. g ównie z Rosj  i Ukrain . Wspó praca ta ma znaczenie zarówno 
w wymiarze bilateralnym, jak i w kontek cie relacji z Uni  Europejsk . Ostatnim, 
chyba najmniej istotnym elementem uk adu regionalnego, s  relacje z Turcj , 
która ze wzgl du na potencja  ludno ciowy oraz dynamicznie rozwijaj c  si  
gospodark  sta a si  regionalnym mocarstwem oraz silnym partnerem Unii  
Europejskiej. Jej wp yw na sytuacj  w ramach UE (w tym i w Polsce) jest 
znacznie silniejszy ni  innych krajów regionu. 

W relacjach Polski z krajami europejskimi najwi kszy wp yw na rozwój 
sektora rolno-spo ywczego b dzie mia o funkcjonowanie Unii Europejskiej  
i cz onkostwo Polski w tym obszarze integracyjnym. W tym zakresie analizie po-
winny by  poddane problemy zwi zane z realizacj  tzw. Europy wielu pr dko ci. 
W praktyce ju  obecnie mo na mówi  o dwóch pr dko ciach integracji. Plany 
Unii Europejskiej w zakresie integracji fiskalnej oraz d enia Francji i Niemiec 
do zacie nienia integracji wskazuj , e rozwój UE w oparciu o co najmniej dwie 
pr dko ci wydaje si  by  bardzo prawdopodobnym. Obecna sytuacja polityczna 
                                           
161 Taki wzrost popytu mo e wynika  z dwóch czynników: polityki klimatycznej oraz rosn -
cego zapotrzebowania na drewno. Lasy jako czynnik poch aniaj cy CO2 s  jednym z naj-
prostszych i najta szych sposobów walki ze zmianami klimatycznymi. Powoli w polityce 
mi dzynarodowej zauwa a si  skuteczno  tego rozwi zania, co powoduje, e jest ono w -
czane do coraz wi kszej ilo ci porozumie  mi dzynarodowych. Z tego powodu mo na si  
spodziewa  wzrostu zainteresowania zalesianiem i tym samym zapotrzebowaniem na ziemi  
jako sposobem na rozwi zanie problemów klimatycznych. 
W gospodarce zauwa a si  stale rosn ce zapotrzebowanie na drewno. W praktyce to prowadzi 
do masowego wylesiania, które ma charakter globalny. Tempo tych procesów mo e spowo-
dowa  wiele niekorzystnych zjawisk ekosystemowych oraz doprowadzi  do trwa ych niedo-
borów drewna. W wi kszo ci przypadków drewno w gospodarce mo e by  zast pione, ale 
czynniki kulturowe powoduj , e wydaje si  to by  ma o prawdopodobne. W d ugim okresie, 
ze wzgl du na rosn c  rzadko  drewna i tym samym jego cen , przewiduje si  wzrost zainte-
resowania zalesianiem w celach gospodarczych, tj. pozyskania drewna w przysz o ci. Wyst -
pienie obu czynników powoduje, e w przysz o ci lasy mog  sta  si  istotn  konkurencj  dla 
rolnictwa w dost pie do powierzchni Ziemi. 
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w Polsce powoduje, e cz onkostwo w grupie krajów pierwszej pr dko ci (co 
wi e si  m.in. z przyj ciem euro) jest ma o prawdopodobne. Nawet w przypadku 
zmiany w adzy na bardziej przychyln  integracji dzia ania zwi zane z wdro-
eniem euro s  wystarczaj co czasoch onne, aby przyj , e realnie wej cie do 

grupy krajów pierwszej pr dko ci nie nast pi wcze niej ni  po 2025 roku. Ozna-
cza to, e Polska b dzie traci  realny wp yw na kszta t polityki wspólnotowej,  
w tym w zakresie rolnictwa i przetwórstwa spo ywczego. Co wi cej, mo na przy-
j , e polityka zacie niania restrykcji klimatycznych b dzie kontynuowana. Jej 
skutkiem najprawdopodobniej b dzie zwi kszanie wysi ku na rzecz ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych. To z jednej strony oznacza konieczno  po-
noszenia dodatkowych wydatków przez polskich rolników i producentów 
ywno ci, a wi c utrat  cz ci przewag konkurencyjnych, a z drugiej przymus 

wdra ania nowych niskoemisyjnych technologii, co mo e prowadzi  do wzrostu 
innowacyjno ci sektora. 

Relacje z Rosj  wydaj  si  by  kluczowymi w d ugookresowym kontek cie. 
G ównie ma to znaczenie w globalnej geopolityce, jednak e warto pami ta , e 
w obliczu prognozowanych zmian klimatycznych tereny Rosji staj  si  dogodn  
baz  do produkcji ywno ci. Rozwój tego kraju jako globalnego producenta 
ywno ci uzale niony jest jednak od budowy odpowiedniej infrastruktury.  

W perspektywie 2050 roku wydaje si , e pozycja tego kraju na rynkach rolno- 
-spo ywczych mo e by  znacznie wy sza ni  obecnie. W efekcie nie nale y 
traktowa  Rosji jako atwego, potencjalnego rynku zbytu. 

W przypadku Ukrainy sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Zmiany 
klimatyczne najprawdopodobniej b d  oddzia ywa  niekorzystnie na zdolno ci 
konkurencyjne tego kraju. Ich skala jest jednak trudna do przewidzenia. Konflikt 
w Donbasie prawdopodobnie b dzie problemem d ugookresowym, co spowoduje 
ograniczenia w tempie rozwoju tego kraju. Obecna struktura w asno ci ziemi,  
tj. towarowa produkcja w gospodarstwach nastawionych na kooperacj  z kon-
cernami mi dzynarodowymi i du a liczba ma ych gospodarstw o charakterze 
zbli onym do samozaopatrzenia powoduj , e jeszcze przez wiele lat kraj ten 
nie powinien stanowi  silnej konkurencji dla polskich podmiotów, a w pó niej-
szym okresie powszechne wdra anie innowacyjnych rozwi za  równie  powinno 
by  utrudnione ze wzgl du na brak kapita u, niewydolne struktury instytucjo-
nalne oraz deficyt odpowiedniej kadry. 

Wp yw Turcji na polski sektor rolno-spo ywczy jest uwarunkowany jej 
cz onkostwem w Unii Europejskiej. Nawet w perspektywie 2050 roku pe ne 
cz onkostwo wydaje si  w tpliwe, zw aszcza w obliczu wspomnianego podzia u 
na Europ  kilku pr dko ci. Jednak e pewna forma stowarzyszenia i wzajemny 
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dost p do rynków s  prawdopodobne. Dynamicznie rozwijaj ca si  gospodarka 
turecka i wzrost zamo no ci jej obywateli powoduj , e zniesienie barier we 
wzajemnej wymianie handlowej jest bardzo prawdopodobne, co wi cej – wy-
daje si  to by  korzystne dla obu stron. Nale y przypuszcza , e produkty rolno- 
-spo ywcze pochodzenia tureckiego nie powinny stanowi  bezpo redniej 
konkurencji dla produktów pochodz cych z Polski, co wynika ze specyfiki 
ywno ci tureckiej, ale nale y pami ta , e producenci b d  konkurowa   

o tego samego klienta. 
 
4.3. Uwarunkowania wewn trzne 

Uwarunkowania wewn trzne s  najtrudniejsze do opisania. W uk adzie 
globalnym nieprzewidywalne, lokalne zdarzenia niweluj  si  lub s  minimali-
zowane przez g ówny trend, co powoduje, e atwiej jest budowa  d ugookre-
sowe prognozy. W uk adzie krajowym takie sytuacje mog  prowadzi  do ca -
kowitego odwrócenia trendu, co ogranicza skuteczno  prognozy jedynie do 
bardzo ogólnych za o e . W niniejszym opracowaniu za przedmiot badania 
przyj to innowacyjno  w sektorze rolno-spo ywczym. W efekcie analiz  krajo-
wych uwarunkowa  podporz dkowano temu celowi, tj. podj to prób  okre lenia 
warunków, jakie b d  sprzyja  rozwojowi takich innowacyjnych podmiotów. 
Za o ono, e proces wdra ania innowacji ma charakter kilkuletni, co stwarza 
konieczno  finansowania przedsi wzi cia w tym okresie. Ponadto rozwój in-
nowacyjnych podmiotów jest uwarunkowany odpowiednim zapotrzebowaniem 
na nowe lub ulepszone produkty oraz zdolno ciami do ich wytworzenia. W ten 
sposób za kluczowe przyj to nast puj ce kryteria mi kkie: 
 zdolno  do tworzenia wynalazków, 
 zdolno  do absorpcji innowacji, 
 stabilno  systemów finansowych, 
 stabilno  warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

Pobie na analiza powy szych cech wskazuje na dwa istotne trendy: stabi-
lizacj  oraz innowacyjno . Stabilizacja dotyczy przede wszystkim warunków 
finansowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, co wynika z czynników 
rynkowych oraz z ingerencji pa stwa w rynek. Zmiany rynkowe mog  wynika  
z ró nych przes anek i nie b d  w niniejszym opracowaniu analizowane, bardziej 
zasadne jest wskazanie roli pa stwa w zapewnieniu wspomnianej stabilno ci. 
Rola ta mo e by  zarówno stabilizuj ca, np. poprzez agodzenie szoków rynko-
wych, jak i destabilizuj ca. W tym drugim przypadku nale y wymieni  brak 
trwa o ci, czy wr cz ci g o ci warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 
w wyniku zmian prawnych, np. w sferze podatkowej. W przypadku wdra ania 
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projektów innowacyjnych, z istoty rzeczy charakteryzuj cych si  du ym ryzy-
kiem, ponoszenie dodatkowej niepewno ci wynikaj cej z niestabilno ci systemu 
podatkowego czy zmiany warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej162 
mo e by  czynnikiem decyduj cym o przeniesieniu inwestycji do innego kraju. 

W podobny sposób nale y odnie  si  do zmian systemu podatkowego, 
które s  realizowane prawie w sposób ci g y, tj. zako czenie prac w jednym  
obszarze skutkuje rozpocz ciem zmian w innym. W efekcie trudno jest uzyska  
d ugookresowe przekonanie co do prawid owo ci kalkulacji op acalno ci inwe-
stycji. Im bardziej z o ona jest inwestycja i jej zwrot wyd u ony w czasie163, tym 
wi ksze jest to ryzyko. 

Innowacje to nie tylko zdolno  do wytworzenia wynalazku i umiej tno  
jego wdro enia na rynek, ale równie  sk onno  rynku do zaakceptowania  
nowych rozwi za 164. Wymaga to pewnego rodzaju otwarto ci na nowe rozwi -
zania i nieszablonowego my lenia. Niezale nie od rodzaju innowacji kluczem 
jest niestandardowe podej cie do istniej cego problemu. Z tego powodu pod-
stawowym sposobem zwi kszania innowacyjno ci dzia alno ci gospodarczej  
i sk onno ci spo ecznej do akceptacji innowacyjnych rozwi za  powinna by  
edukacja oparta na kreatywno ci, umiej tno ci interdyscyplinarnego kojarzenia 
faktów oraz nastawiona na my lenie w kategoriach przysz o ci. O skuteczno ci 
innowacji b dzie przes dza  zdolno  do odpowiadania na przysz e potrzeby 
istniej ce na rynku w momencie wej cia nowego rozwi zania w ycie. W przy-
padku zmian organizacyjnych czy marketingowych okres wyprzedzenia jest sto-
sunkowo krótki, ale w przypadku innowacji produktowych mo e on by  liczony 
nawet w dziesi tkach lat. Z tego powodu innowatorzy musz  mie  zdolno  
przewidywania przysz ych potrzeb. 

                                           
162 Za przyk ad mo e pos u y  propozycja nowelizacji ustawy o odnawialnych ród ach ener-
gii z dnia 12.07.2017 r., która po raz kolejny diametralnie zmienia warunki prowadzenia tej 
dzia alno ci i czyni nieop acalnym, m.in. rozwój energetyki wiatrowej. Istnieje ryzyko, e wiele 
niedawno uruchomionych inwestycji zostanie zamkni tych ze wzgl du na zmian  warunków 
prowadzenia dzia alno ci. 
163 W tym miejscu nale y podkre li , e z punktu widzenia gospodarki kraju najwi ksze zna-
czenie maj  innowacje prze omowe, w przypadku których czas od powstania wynalazku do 
upowszechnienia si  innowacji jest liczony w dziesi tkach lat, zazwyczaj oko o czterdziestu 
(por. P. Drewe, Long waves of innovations, turning points and cycles oraz A.P. Wierzbicki, 
Fundamental innovations, turning points and cycles, [w:] A. Kukli ski, K. Paw owski, 
J. Swianiewicz (red.), The Turning Points of World. History Financial and Methodological 
Interpretations, Wy sza Szko a Biznesu – National-Louis University – Rewasz Publishing 
House, Nowy S cz–Pruszków 2012). 
164 Por. K. Prandecki, Innowacyjno  a rozwój – uj cie teoretyczne, „Kwartalnik Naukowy 
Uczelni Vistula” 2013, nr 2(36), s. 5-15. 
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System edukacji w Polsce podlega diametralnym zmianom. Jego kszta t 
nie jest do ko ca znany. Z tego powodu nie da si  oceni , jak wprowadzane 
rozwi zania wp yn  na innowacyjno  spo ecze stwa, a wi c kluczow  cech  
umo liwiaj c  tworzenie innowacyjnych podmiotów gospodarczych. Wiadomo, 
e okresom zmian w systemach edukacyjnych towarzysz  przej ciowe spadki 

efektywno ci nauczania. Z tego powodu obecn  reform  b dzie mo na oceni  
dopiero w perspektywie co najmniej kilku, a w praktyce kilkudziesi ciu lat. Bior c 
pod uwag , e okres edukacji obejmuje oko o 20 lat, obecnie rodz ce si  dzieci, 
które w 2050 roku b d  przedstawicielami m odego pokolenia (25-40 lat), b d  
mia y istotny wp yw na kszta t innowacyjno ci w Polsce. Z tego powodu na-
stawienie obecnego systemu edukacji do kreatywno ci, innowacji i nowych 
technologii mo e okaza  si  kluczowe dla rozwoju innowacyjno ci, równie   
w sektorze rolno-spo ywczym. 

W Polsce targanej silnymi napi ciami spo eczno-politycznymi trudno jest 
spodziewa  si  nawet w bardzo d ugim okresie, tj. do po owy stulecia, stabilizacji 
w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Cykliczno  zmian jest powi -
zana z kalendarzem wyborczym. Ka da zmiana w adzy wi e si  z zerwaniem 
ci g o ci strategii rozwoju kraju i budow  w asnych rozwi za . Skutkuje to tylko 
kilkuletnim, zbyt krótkim okresem ich obowi zywania. W efekcie, nawet je li 
mamy do czynienia z ci g ym powtarzaniem has a o potrzebie zwi kszania in-
nowacyjno ci gospodarki, to stosowanie ró nych rozwi za  do realizacji tego celu 
i ich du a zmienno  powoduj , e ponoszone wysi ki nie przynosz  rezultatów. 
Do wiadczenia 25 lat przemian nie wskazuj , aby w podobnym okresie mia y 
nast pi  istotne zmiany w tym zakresie. Co wi cej, do wiadczenia historyczne 
pozwalaj  na stwierdzenie, e zmiana podej cia i wypracowanie odpowiedniego 
klimatu na rzecz innowacyjno ci i stabilno ci gospodarczej s  bardziej prawdo-
podobne w wyniku dzia ania z zewn trz ni  jako krajowy proces. 

Podsumowuj c, nale y podkre li , e o sukcesie gospodarczym Polski, 
którego jednym z istotnych sk adników powinna by  innowacyjno , przes dzi 
zdolno  do zbudowania, w ci gu najbli szych kilku lat, d ugookresowej strategii 
gospodarczej realizowanej ponad podzia ami, niezale nie od wyników wyborów. 
 
4.4. Uwagi ko cowe 

D ugookresowe trendy wp ywaj ce na innowacyjno  sektora rolno- 
-spo ywczego podlegaj  wielu uwarunkowaniom. W niniejszym opracowaniu 
g ównie zwrócono uwag  na uwarunkowania o bardzo ogólnym spo eczno- 
-gospodarczym charakterze. W ladowym stopniu pokazano znaczenie uwarun-
kowa  politycznych. Odleg y horyzont czasowy prawie uniemo liwia ocen  
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znaczenia ró nych uwarunkowa  w kontek cie badanych rynków, ponadto ocena 
takiego wp ywu, tj. wyznaczanie trendów, nie by o celem niniejszego opracowania. 

Przedstawiona analiza wskazuje, e przewidywanie klimatu dla innowacji, 
tj. sk onno ci do ich absorpcji, mo liwo ci finansowania przedsi wzi , wielko ci 
potencjalnych rynków itp. jest niezwykle trudne. Mo liwe jest jedynie wskazanie 
ogólnych uwarunkowa  wp ywaj cych na ca o  gospodarki, a wi c po rednie 
szacowanie sytuacji w sektorze rolno-spo ywczym. 

Przedstawiony opis pokazuje równie , e analiza praktycznie sprowadza 
si  jedynie do uwarunkowa  globalnych. Bardziej szczegó owe rozwa ania  
wi  si  z du ym prawdopodobie stwem wyst pienia b dów, co czyni je ma o 
przydatnymi. Z tego powodu w uwarunkowaniach krajowych wymieniono tylko 
czynniki mi kkie, a nie np. prognozy wzrostu gospodarczego. 

Przedstawione uwarunkowania wskazuj  na silne oddzia ywanie demo-
grafii na przysz y kszta t gospodarki, konsumpcji i rynków. Wynika to nie tylko 
ze zmian ilo ciowych (np. liczba ludno ci, jej rozk ad i poziom urbanizacji), ale 
równie  jako ciowych (m.in. wzrost zamo no ci i zmiana jego rozk adu geogra-
ficznego, starzenie si  ludno ci). 

W po czeniu z procesami globalizacji i post pem technicznym b dzie to 
powodowa  silne przemiany spo eczne, które w istotny sposób mog  zawa y  
na kszta cie rynków rolnych. Kierunek tych zmian mo e mie  wp yw na poziom 
konsumpcji ywno ci i skal  jej marnotrawienia. Obserwowane w ostatnich latach 
przyspieszone tempo przyrostu ludno ci oraz wzrostu jej zamo no ci z du ym 
prawdopodobie stwem mo e prowadzi  do wi kszego zapotrzebowania na 
ywno , ni  jest to najcz ciej przytaczane w literaturze165. 

W kontek cie innowacyjno ci rolnictwa, a g ównie przetwórstwa spo yw-
czego, warto równie  zwróci  uwag  na rosn c  rol  urbanizacji, w tym mega-
miast, które niejednokrotnie uzyskuj  tak siln  pozycj , e praktycznie staj  si  
podmiotami wydzielonymi ze struktury pa stwowej. Ich rola w kreowaniu trendów 

                                           
165 W wi kszo ci prognoz zak ada si , e do 2050 roku konieczny jest wzrost poda y ywno ci  
o 70%. Za o enie to opiera si  na badaniach sprzed oko o 10 lat (J. Bruinsma, The Resource 
Outlook to 2050, zaprezentowano na How to Feed the World in 2050, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome 2009; FAO, World agriculture towards 2030/2050: 
Interim report, Food and Agriculture Organization of the United Nations 2006, www.fao.org/ 
fileadmin/templates/em2009/docs/FAO_2006_.pdf (dost p: lipiec 2017); FAO, How to feed 
the World in 2050, zaprezentowano na How to feed the World in 2050: High-level expert  
forum, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2009, www.fao.org/ 
fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf (dost p: 
lipiec 2017)), które powstawa y z uwzgl dnieniem zupe nie innych uwarunkowa  ni  ana-
lizowane w niniejszym opracowaniu. Wywo uje to potrzeb  aktualizacji prognoz zapotrzebo-
wania na ywno  w perspektywie po owy stulecia. 
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konsumpcyjnych oraz nowych technologii jest nieoceniona. Ponadto procesy 
urbanizacyjne prowadz  do drena u obszarów wiejskich z najbardziej odwa nych 
innowacyjnych jednostek, co mo e prowadzi  do przyspieszonego starzenia si  
tych regionów oraz do zmniejszenia sk onno ci do innowacji. 

Nale y równie  podkre li , e du  rol  w przysz ych procesach gospo-
darczych b dzie odgrywa a globalizacja. Jej post pu nie da si  zatrzyma , co 
oznacza wzrost wp ywu centrum gospodarczego wiata na globalne peryferia. 
Obserwowane przemieszczanie si  tego centrum w kierunku Azji Wschodniej 
prowadzi do wniosku, e trendy konsumpcyjne równie  b d  podporz dkowane 
klientom z tego regionu, co w d u szej perspektywie oznacza wzrost globalnej 
dyfuzji kultury wschodniej i zast powanie ni  kultury zachodniej. To mo e  
poci gn  za sob  zmiany w ofercie producentów ywno ci. Przedsi biorstwa 
nastawione na nowego klienta pochodz cego z tzw. rynków wschodz cych mog  
osi gn  znacz ce przewagi nad konkurencj . 

Bior c pod uwag  skrótow  analiz  zmian w zakresie post pu technicznego, 
mo na stwierdzi , e bardziej interesuj ce od samych technologii s  spo eczne 
aspekty, b d ce skutkiem tego post pu. Mog  one prowadzi  do jeszcze wi k-
szych i bardziej gwa townych zmian spo ecznych, ni  to obserwujemy obecnie. 
Rosn ce przywi zanie do efektów rewolucji informacyjnej, w szczególno ci do 
wirtualnego wiata, mo e prowadzi  do wi kszej alienacji cz owieka i rozpadu 
wi zi spo ecznych. Konsekwencj  tej tendencji mo e by  wzrost zapotrzebowa-
nia na ywno  wysoko przetworzon , przygotowywan  z my l  o jednostkach, 
a nie zbiorowo ciach – rodzinach. 

W perspektywie 2050 roku konieczne jest uwzgl dnianie uwarunkowa  
rodowiskowych. W licznych opracowaniach wskazuje si  na rosn ce zagro e-

nie wyczerpania znanych zasobów nieodnawialnych. Jako alternatyw  wskazuje 
si  mo liwo ci czerpania zasobów z g bin morskich, ale technologie s u ce 
temu celowi s  jeszcze zbyt s abo rozwini te lub zbyt kosztowne. Coraz cz ciej 
obawy naukowców budz  zasoby odnawialne, w tym woda i dost p do ziemi, 
które wydaj  si  by  niezb dne do pozyskiwania ywno ci na masow  skal . 
Utrudnienia w dost pie do tych zasobów mog  wynika  z nadmiernej ich kon-
sumpcji lub przerwania naturalnych procesów nazywanych us ugami rodowiska. 
Jako przyczyn  cz sto wskazuje si  zmiany klimatyczne. Oznacza to, e produk-
cja ywno ci b dzie musia a odbywa  si  w nowych, nie do ko ca zbadanych 
warunkach. W przypadku Polski przewiduje si  m.in. konieczno  intensywnego 
nawadniania upraw. 

Warto podkre li , e uwarunkowania regionalne (europejskie) i krajowe 
maj  charakter drugorz dny w stosunku do ogólno wiatowych. S  one pewn  
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form  odpowiedzi na procesy globalizacji i prób  dostosowania si  do nowych, 
zmieniaj cych si  uwarunkowa  globalnych. Na to nak adaj  si  jeszcze prze-
miany cywilizacyjne, które powoduj  kruszenie si  istniej cej struktury spo-
ecznej. W efekcie uwarunkowania te bardziej mo na opisywa  w charakterze 

zagro e  ni  kierunków przemian. Takie podej cie nie by oby jednak skuteczne 
w kontek cie celu niniejszego opracowania. Z tego powodu przyj to, e prze-
miany zachodz ce w Unii Europejskiej w du ej mierze b d  mia y charakter 
ekstrapolacji istniej cych trendów, tj. nadal b d  zmierza  do ograniczania 
wsparcia dla rolnictwa, przy jednoczesnym wzro cie wymaga  w zakresie  
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Te uwarunkowania mog  stanowi  silny 
bodziec dla rozwoju innowacyjno ci, o ile b d  rodki na sfinansowanie nowych, 
ryzykownych rozwi za  oraz nie spotka si  to z oporem spo ecznym. 

W ramach uwarunkowa  krajowych skupiono si  na opisaniu uwarunko-
waniach mi kkich, niezb dnych do rozwoju innowacyjno ci. Wskazano na 
istotn  rol  d ugookresowego strategicznego kierowania pa stwem i tym samym 
wskazywania kierunków rozwoju gospodarczego. Bez takiego podej cia Polska 
b dzie powoli traci  przewagi konkurencyjne w stosunku do dynamicznie roz-
wijaj cych si  gospodarek wschodz cych. 
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5. Próba zarysowania scenariuszy rozwoju innowacyjno ci  
w sektorze rolno-spo ywczym w Polsce 

 
Wzrastaj ca rola procesów innowacyjnych, zw aszcza w kontek cie glo-

balizacji gospodarki, powoduje, e zagadnieniom tym po wi ca si  coraz wi cej 
opracowa  o charakterze naukowym, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. 
Zwi kszaj ce si  znaczenie tych procesów w rozwoju spo eczno-gospodarczym 
widoczne jest tak e w dokumentach o charakterze strategicznym, opracowywanych 
przez ró ne instytucje. W przypadku Unii Europejskiej podkre la si  znaczenie 
innowacji w rozwoju podmiotów gospodarczych w odniesieniu do ró nych roz-
wi za  prawno-instytucjonalnych (Strategia Lizbo ska oraz obecnie obowi -
zuj ca Strategia Europa 2020). Strategia Europa 2020166 – Unia Innowacji167 
wskazuje na wyzwania, jakie stoj  przed pa stwami cz onkowskimi w zakresie 
innowacji, oraz na dzia ania, jakie powinny by  przeprowadzone, aby cel zapew-
nienia stabilnego rozwoju gospodarczego móg  by  realizowany. 

Bior c pod uwag  powy sze dokumenty, mo na stwierdzi , e istnieje  
potrzeba podj cia skoordynowanych, efektywnych i skutecznych dzia a  przez 
pa stwa cz onkowskie w odpowiedzi na wyzwania spo eczno-gospodarcze skie-
rowane na: 
 realizacj  zrównowa onej gospodarki zasobami naturalnymi, która wynika 

z ograniczonej dost pno ci tych zasobów, ich nieefektywnego wykorzystania, 
potrzeby ochrony rodowiska oraz dzia a  skierowanych na zrównowa on  
produkcj  przy zastosowaniu idei zrównowa onego rozwoju; 

 zapewnienie bezpiecze stwa ywno ciowego – szacuje si  wzrost liczby lud-
no ci do 9 mld w 2050 roku oraz zwi kszenie zapotrzebowania na ywno  
o 70%, a w tym podwojenie zapotrzebowania na mi so; 

 ograniczenie zale no ci od zasobów nieodnawialnych – st d istotna pro-
mocja gospodarki niskoemisyjnej oraz wzrost produkcji ekologicznej; 

 przeciwdzia anie zmianom klimatycznym – opracowanie systemów produk-
cyjnych zmniejszaj cych emisj  gazów cieplarnianych. 

 

W budowie scenariuszy rozwoju nale y uwzgl dni  szereg czynników, 
m.in.: potencja  badawczo-rozwojowy, nak ady na dzia alno  innowacyjn , wspó -
prac  mi dzy nauk  a biznesem oraz jako  otoczenia biznesowego. Nie nale y 
                                           
166 Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego 
rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja 
ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dost p: lipiec 2017). 
167 www.euractiv.pl/.../unia-innowacji-elementem-strategii-ue-2020-002121 (dost p: lipiec 2017). 
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jednak zapomina  o determinantach wynikaj cych z ca ego sektora rolno- 
-spo ywczego, a maj cych wp yw na rozwój gospodarki, kszta towanie popytu 
na ywno  w skali globalnej, warunki przyrodnicze zwi zane ze zmian  klimatu 
czy post puj c  degradacj  rodowiska naturalnego. Szerszy opis tych zagad-
nie  zosta  przedstawiony w rozdzia ach 3 i 4, poni ej zostan  poruszone tylko 
wybrane kwestie z tej problematyki. 

Opisuj c scenariusze rozwoju przemys u rolno-spo ywczego w Polsce, 
nale y g ównie zwróci  uwag  na uwarunkowania dotycz ce drobnych i rednich 
firm rolno-spo ywczych, charakteryzuj cych si  du ym zró nicowaniem pod 
wzgl dem skali i rodzaju aktywno ci gospodarczej oraz sytuacji finansowo- 
-ekonomicznej. W tym kontek cie istotn  rol  odgrywaj  nak ady na badania  
i rozwój (B+R), które w przypadku najbardziej konkurencyjnych gospodarek,  
do jakich nale  ameryka ska czy japo ska, kszta tuj  si  na poziomie 3% PKB. 
W Polsce natomiast pozostaj  na niskim poziomie i wynosz  ok. 0,7% PKB,  
co oznacza blisko trzykrotnie mniej ni  przeci tnie w UE (2,01%)168. 

Tylko efektywne wykorzystanie tych nak adów i wdra anie bada  do 
praktyki pozwoli na wykreowanie przewagi technologicznej, przek adaj cej si  
na innowacyjno  i jako  wytwarzanych produktów oraz koszty produkcji. 
Ka da dzia alno  gospodarcza zwi zana jest z ponoszeniem okre lonych na-
k adów, które s  szczególnie wysokie w przypadku aktywno ci innowacyjnej. 
Wynika to m.in. z faktu, e dzia alno  ta wi e si  z finansowaniem rozwi za  
naukowo-badawczych wymagaj cych kosztownej, specjalistycznej aparatury oraz 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wdra anie innowacyjnych produk-
tów wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, zakupu specjalistycznego 
oprogramowania, zewn trznego wsparcia specjalistycznego, co nie pozostaje 
bez znaczenia dla ponoszonych kosztów, które s  znacznie wi ksze ni  utrzy-
manie dotychczas wykorzystywanych linii technologicznych169. 

Dla sprawnego wdra ania wyników bada  do praktyki niezb dna jest  
kooperacja nauki z biznesem, która nie jest jeszcze w Polsce wystarczaj co po-
wszechna, poniewa  wyniki bada  naukowych najcz ciej ko cz  si  wy cznie 
ich publikacj  w czasopismach naukowych i bran owych, bez wdro enia i wyni-
kaj cych z tego korzy ci gospodarczych. W ród podmiotów realizuj cych wy-
znaczone za o enia w zakresie kreowania i wdra ania innowacji mog  uczestni-

                                           
168 W. Poczta i in., Ekspertyza „Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, 
przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 
2014-2020”, Pozna  2012, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ 
ekspertyzy/Ekspertyza_Przemysl_spozywczy_POCZTA_Poznan.pdf. 
169 P. Zadura-Lichota (red.), wit innowacyjnego spo ecze stwa. Trendy na najbli sze lata, 
PARP, Warszawa 2013. 
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czy  ró ne rodzaje instytucji partnerskich, m.in.: placówki naukowe, instytuty 
badawcze, szko y wy sze, ale równie  dostawcy, klienci, firmy doradcze. Taka 
wspó praca mo e nie tylko wspomóc procesy adaptacyjne nowych rozwi za , 
ale przede wszystkim zmniejszy  koszty jednostkowe wdra ania tych rozwi za . 
Jest to tak e mo liwo  pozyskania informacji o zapotrzebowaniu na innowa-
cyjne rozwi zania, co prowadzi  mo e do przechodzenia z modelu poda owego 
tworzenia innowacji na popytowy. Pozwala wi c uzyska  wymierne korzy ci 
finansowe wynikaj ce ze sprzeda y posiadanych rozwi za  lub po rednictwa  
w transferze innowacji. 

Niezb dne staje si  zatem stworzenie rozwi za  prawno-instytucjonalnych 
wspomagaj cych wspó prac  nauki z przemys em. Dlatego tworzone s  ró ne 
formy wspierania takich dzia a  w postaci us ug doradczych, zespo ów kreacji 
innowacji, klastrów czy inkubatorów przedsi biorczo ci170. Jednak efektywno  
tych dzia a  jest ci gle zbyt ma a, w szczególno ci w odniesieniu do przemys u 
rolno-spo ywczego, o czym wiadczy m.in. niewielka wspó praca pomi dzy 
przedsi biorcami z tej bran y a placówkami badawczo-rozwojowymi. 

Omawiaj c czynniki wp ywaj ce na sektor rolno-spo ywczy w przysz o ci, 
nie mo na pomin  zmian klimatycznych, które s  coraz wyra niejsze w skali 
globalnej. Nale y spodziewa  si , e w przysz o ci emisja CO2, CH4 i N2O, b dzie 
bardziej zauwa alna i coraz dotkliwiej odczuwalna dla spo ecze stw i gospodarek. 
W przypadku produkcji ywno ci mamy do czynienia z dualno ci  problemu.  
Z jednej strony sektor rolny odpowiada za emisj  50% CH4, który przyczynia si  
do ocieplenia klimatu. Z drugiej jednak strony zwi kszone st enie CO2 w po-
wietrzu mo e spowodowa  wzrost wydajno ci fotosyntezy, a co za tym idzie 
zwi kszon  produkcj  biomasy i cz ciow  sekwestracj  w gla171. 

W ostatnim stuleciu rednia temperatura powietrza przy powierzchni  
ziemi wzros a o 0,74°C i nadal odnotowuje si  jej wzrost. Wieloletnie obserwacje 
wskazuj , e obszary l dowe na obu pó kulach ocieplaj  si  szybciej ni  oceany. 
W ostatnich 20 latach tempo wzrostu temperatury by o dwukrotnie wy sze nad 
l dem ni  nad oceanem i wynosi o odpowiednio 0,27 i 0,13°C na dziesi cio-
lecie172. Symulacje wykonane przez Mi dzyrz dow  Komisj  ds. Zmian Klimatu 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPPC) wykaza y, e do roku 

                                           
170 Ministerstwo Gospodarki, Przedsi biorczo  w Polsce, Warszawa 2010. 
171 P. Smith, Carbon sequestration in croplands: the potential in Europe and the global con-
text, „European Journal of Agronomy” 2004, vol. 20(3), s. 229-236. 
172 Instytut Ochrony rodowiska – Pa stwowy Instytut Badawczy, Opracowanie i wdro e-
nie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu, 
Etap III Adaptacja wra liwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070, 
Warszawa 2013. 
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2030 rednia temperatura w Europie rodkowej i Pó nocnej wzro nie o 1°C173, 
co spowoduje przesuni cie si  stref upraw w kierunku biegunowym. Zdaniem 
Kundzewicza i Kozyry174, prawdopodobne jest globalne ocieplenie na poziomie 
0,2°C w ci gu 10 lat. Przyjmuje si , e wzrost temperatury o 1°C przyspiesza 
upraw  np. kukurydzy o 2 tygodnie175, pszenicy o 1 tydzie 176. Wed ug przewi-
dywa 177, wzrost temperatury powietrza o 3-4°C spowoduje przy pieszenie  
terminu siewu zbó  jarych o oko o 3 tygodnie, a terminu zbiorów ro lin nawet  
o 3-4 tygodnie. Stwarza to mo liwo ci uprawy w Polsce ro lin ciep olubnych, 
takich jak soja czy nawet owoców krajów strefy tropikalnej. 

Kluczowe znaczenie dla omawianego problemu ma tak e gospodarka wodna. 
Modele klimatyczne tworzone przez ekspertów wskazuj , e do roku 2050 red-
nia opadów w Europie obni y si  o 15-20%. Jednak ich zmiana nie b dzie równo-
mierna – na po udniu Europy spadek ten mo e wynie  od 20 do 30%, co mo e 
doprowadzi  do cz ciowego pustynnienia niektórych obszarów ródziemno-
morskich, podczas gdy na pó nocy Europy opady stan  si  bardziej intensywne178. 

Potrzeby adaptacyjne rolnictwa wobec zmian klimatycznych nie s   
atwe do sprecyzowania, zmuszaj  jednak do wprowadzania innowacyjnych 

rozwi za , przyk adowo w zakresie nowych rodków produkcji czy odmian 
ro lin uprawnych179. 

Obecne kierunki innowacji w sektorze rolno-spo ywczym dotyczy  mog  
ró nych obszarów, w ród których najwa niejsze dziedziny wprowadzania inno-
wacji przedstawiono w tabeli 5.1. 

                                           
173 S. Solomon i in., Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge and 
New York 2007. 
174 Z.W. Kundzewicz, J. Kozyra, Ograniczanie wp ywu zagro e  klimatycznych w odniesieniu 
do rolnictwa i obszarów wiejskich, „Polish Journal of Agronomy” 2011, nr 7, s. 68-81. 
175 R. Rosa, Wp yw terminu siewu i przykrycia gleby agrow óknin  na wzrost i d ugo  okresu 
wegetacji kukurydzy cukrowej uprawianej w warunkach wschodniej Polski, „Nauka, Przyroda, 
Technologie” 2013, t. 7, z. 4. 
176 T. Górski, Zmiany warunków agroklimatycznych i d ugo  okresu wegetacyjnego w ostat-
nim stuleciu, [w:] D ugotrwa e przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i u yt-
kowania ziemi, IGBP-Global Change, Pozna  2006, s. 65-77. 
177 T. Deputat, Konsekwencje zmian klimatu w fenologii wybranych ro lin uprawnych,  
[w:] Zmiany i zmienno  klimatu Polski, Materia y ogólnopolskiej konferencji naukowej, 
Uniwersytet ódzki, ód  1999, s. 49-56. 
178 R.G. Jones, J.M. Murphy, M. Noguer, Simulation of climate change over Europe using  
a nested regional-climate model. I: Assessment of control climate, including sensitivity to 
location of lateral boundaries, „Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society” 1995, 
vol. 121(526), s. 1413-1449. 
179 I. Burton, B. Lim, An Adaptation Policy Framework: Capacity Building for Stage II Adap-
tation, UNDP-GEF, National Communications Support Programme, New York 2001. 
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Tabela 5.1. Obecne kierunki innowacji w sektorze rolno-spo ywczym 

Lp. Obszar dzia a  innowacyjnych Rozwi zania innowacyjne 
1. Technologia produkcji  ywno  minimalnie przetworzona 

 technologie zmniejszaj ce alergiczno  mleka i jaj 
 technologie pozwalaj ce na zast powanie t uszczów 

zwierz cych ro linnymi 
 technologie otrzymywania t uszczów o obni onej 

zawarto ci izomerów trans kwasów t uszczowych 
2. Surowiec, produkt, us ugi  ywno  funkcjonalna 

 produkty o zmniejszonej ilo ci soli, kwasów t usz-
czowych czy cholesterolu 

 uprawa nowych gatunków ro lin uprawnych boga-
tych w bioaktywne substancje 

 atwiejsza dost pno  do produktów funkcjonalnych 
3. Opakowanie  wykorzystanie odnawialnych surowców 

 stosowanie inteligentnych opakowa  ze wska ni-
kiem monitoruj cym stan ywno ci  

4. Gospodarka odpadami  recykling 
5. ywienie cz owieka  

i bezpiecze stwo ywo ci 
 ywno  funkcjonalna 
 indywidualne diety dla ka dego z konsumentów 
 wykorzystanie procesów nanotechnologicznych 
 wykorzystanie mikrobiologii prognostycznej 

ród o: opracowano na podstawie: L. Michalczuk (red.), ywno  i ywienie w XXI w. Scena-
riusze rozwoju polskiego sektora rolno-spo ywczego, Spo eczna Wy sza Szko a Przedsi bior-
czo ci i Zarz dzania w odzi, ód  2011. 
 

Wed ug bada  przeprowadzonych przez Poczt  i in.180 do najbardziej 
znanych przez przedsi biorców rozwi za  innowacyjnych nale  te z zakresu 
technologii produkcji ywno ci ekologicznej i opakowa  biodegradowalnych 
(74-78% respondentów). Na dalszych miejscach znalaz y si  surowce genetycznie 
modyfikowane (73%), biotechnologia (64%), in ynieria genetyczna, zamienniki 
t uszczu i zamienniki cukru oraz opakowania specjalnego przeznaczenia. Tego 
typu technologie rozpoznaje 58-61% respondentów. Du o mniej znane s  tech-
nologie do produkcji ywno ci minimalnie przetworzonej, do pakowania w mo-
dyfikowanej atmosferze, i technologie rodowiskowe, bowiem w tym przypadku 
rozpoznaje je 44-48% respondentów. Natomiast ma o znane okaza y si  opako-
wania aktywne i inteligentne, nanotechnologie i nanoopakowania, opakowania 
barierowe (26-34% respondentów). Na ko cu rankingu znalaz y si  technologie 
do produkcji ywno ci wygodnej i ywno ci projektowanej, identyfikowa o je 
15-18% ankietowanych firm. 
                                           
180 W. Poczta i in., Ekspertyza „Analiza potrzeb…”, op. cit. 



102 

Porz dkuj c determinanty kszta towania konkurencyjno ci i innowacyjno ci 
sektora rolno-spo ywczego w Polsce, wyznaczy  mo na sze  grup, w ród których 
istotne znaczenie maj  rozwi zania: 
I. Instytucjonalno-prawne: 

 rozwój przedsi biorczo ci, 
 integracja nauki i biznesu, 
 tworzenie krajowych platform wspó pracy (klastry, parki technologiczne), 
 doradztwo dla przedsi biorców, 
 polityka rolna UE wp ywaj ca na pozycj  konkurencyjn  polskich produ-

centów ywno ci, 
 podatkowe ulgi dla inicjatyw z zakresu bada  i rozwoju; 

II. Ekonomiczne: 
 wzrost nak adów publicznych na B+R, 
 udzia  przemys u w dzia aniach z zakresu badania i rozwój, 
 wzrost popytu na ywno  wysokiej jako ci (promowanie zdrowego stylu 

ycia); 
III. Rynkowe: 

 wzrost globalnego popyt na ywno , 
 tworzenie i umacnianie polskich marek na wiatowym rynku, 
 kszta towanie pozycji konkurencyjnej na rynkach ywno ciowych; 

IV. Techniczno-technologiczne: 
 zdolno ci do absorpcji nowych rozwi za  technologicznych (np. ekoin-

nowacje), 
 wzrost kompetencji kadry kierowniczej; 

V. Demograficzne i socjokulturowe: 
 wzrost wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa, 
 rozwój szkolnictwa w dziedzinie ywno ci i ywienia; 

VI. rodowiskowe: 
 zmiany klimatyczne, 
 degradacja rodowiska naturalnego. 

Scenariusze rozwoju s  sposobem prezentacji mo liwej przysz o ci, s u-
cej wyborowi najlepszego wariantu polityki rozwojowej z uwzgl dnieniem jej 

celów i priorytetów. Istot  scenariuszy rozwojowych jest pokazanie, na podsta-
wie analizy trendów i ustalenia pozycji rozwojowej, jaki mo e by  obraz rze-
czywisto ci w perspektywie po roku 2020. W niniejszym rozdziale proponowane 
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scenariusze zosta y uj te w perspektywie d ugookresowej, tj. do roku 2030. 
Przedstawiono trzy nast puj ce scenariusze: 
1. Scenariusz optymistyczny zak ada, e sektor rolno-spo ywczy stanie si  lide-

rem innowacyjno ci w polskiej gospodarce. 
2. W scenariuszu umiarkowanym sektor rolno-spo ywczy traktowany jest jako 

jeden z wielu sektorów polskiej gospodarki, który potencjalnie mo e sta  si  
ród em wybranych rozwi za  innowacyjnych. 

3. Scenariusz pesymistyczny wskazuje na zmniejszaj c  si  rol  sektora rolno- 
-spo ywczego we wdra aniu innowacyjnych rozwi za  w polskiej gospo-
darce (tabela 5.2). 

 
Tabela 5.2. Porównanie scenariuszy rozwoju innowacyjno ci sektora  

rolno-spo ywczego w Polsce do 2030 roku 

Determinanty 
Warianty scenariuszy rozwoju sektora rolno-spo ywczego 

optymistyczny umiarkowany pesymistyczny 
Instytucjonalno-prawne 
Rozwój  
przedsi biorczo ci 

przyj cie i wdro enie 
wszystkich ustaw  
z tzw. „Pakietu 
na rzecz rozwoju 
przedsi biorczo ci”a 

przyj cie, ale tylko 
cz ciowe wdro enie 
ustaw z „Pakietu  
na rzecz rozwoju  
przedsi biorczo ci”a 

s abe egzekwowanie 
wdra ania „Pakietu  
na rzecz rozwoju  
przedsi biorczo ci”a 
 

Integracja nauki  
z biznesem 

wspierany przez 
pa stwo dynamiczny 
rozwój instytucji  
wsparcia 

instytucje wsparcia 
tworzone przy 
niewielkim udziale 
pa stwa 

brak rozwoju  
instytucji wspieraj cych 
takie dzia ania  

Tworzenie krajowych  
platform wspó pracy 

liczne umiarkowane nieliczne 

Doradztwo efektywny system 
doradztwa finansowany 
z bud etu pa stwa  
i przez przemys  

efektywny system 
doradztwa finansowany 
z bud etu pa stwa,  
bez udzia u przemys u 

niedofinansowany 
i ma o skuteczny 
system doradztwa 

Polityka rolna UE skuteczna i efektywna 
ochrona przed nieuczciw  
konkurencj  

ma o efektywna ochrona 
przed nieuczciw  
konkurencj  

brak 

Ulgi podatkowe  
dla dzia a  B+R 

skuteczny i efektywny 
system zach t  
podatkowych 

ma o efektywny  
system zach t  
podatkowych 

brak  

Ekonomiczne 
Wzrost nak adów  
publicznych na B+R 

wzrost co najmniej 
do poziomu zalecanego 
w programie Europa 2020 

wzrost co najmniej 
do redniej dla 
krajów UE 

nak ady na niezmie-
nionym poziomie 

Udzia  przemys u  
w dzia aniach  
z zakresu B+R 

wzrost powy ej redniego 
poziomu w krajach 
OECD i UE 

wzrost co najmniej 
do redniego poziomu 
w krajach OECD i UE 

bez zmian 

Wzrost gospodarczy wyró niaj cy na tle UE zbli ony do redniego 
w UE 

bez zmian 
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Determinanty 
Warianty scenariuszy rozwoju sektora rolno-spo ywczego 

optymistyczny umiarkowany pesymistyczny 

Rynkowe 
Wzrost globalnego  
popytu na ywno  

wysoki umiarkowany bez zmian 

Kreowanie polskich  
marek 

wzrost umiarkowany bez zmian 

Kszta towanie pozycji  
konkurencyjnej  
na rynkach  
ywno ciowych 

wysoka umiarkowana niska 

Techniczno-technologiczne 
Absorbcja nowych 
rozwi za   
technologicznych 

wysoka rednia niska 

Wzrost kompetencji 
kadry kierowniczej 

wysoki redni  niski 

Demograficzne i socjokulturowe 
Wzrost wiadomo ci 
ekologicznej  
spo ecze stwa 

wysoka wiadomo  
ekologiczna i potrzeba 
ochrony rodowiska 

rednia wiadomo  
ekologiczna i potrzeba 
ochrony rodowiska  

potrzeba ochrony 
rodowiska jest 

znana, lecz stosowana 
w niewielkim zakresie 

Rozwój szkolnictwa  
w dziedzinie ywienia 
i ywno ci 

silny umiarkowany  brak dzia a  w tym 
zakresie 

rodowiskowe 
Zmiany klimatyczne niewielki wzrost  

temperatury  
i zwi kszenie opadów 

umiarkowany wzrost 
temperatury  
przy utrzymaniu  
dotychczasowego  
poziomu opadów 

znaczny wzrost  
temperatury  
przy spadku  
poziomu opadów 

Degradacja rodowiska 
naturalnego 

znikoma umiarkowana znacz ca 

a Pakiet zmian przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju w 2016 roku w ramach „Planu 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, maj cy s u y  poprawie funkcjonowania otoczenia 
prawnego przedsi biorstw. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: L. Michalczuk (red.), ywno  i ywienie…, op. cit. 
 
Scenariusz optymistyczny 

W scenariuszu tym za o ono przede wszystkim dobr  koniunktur  gospo-
darcz  Polski oraz korzystne zmiany w polityce administracyjnej pa stwa, ukie-
runkowane na przepisy finansowe i podatkowe, dost pno  kredytów przeznacza-
nych na dzia alno  gospodarcz  oraz mo liwo ci uproszczenia obowi zuj cych 
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przepisów prawa gospodarczego181, w tym wsparcie finansowania kreacji in-
nowacji na poziomie krajowym i unijnym. Opiera si  on tak e na za o eniu 
maksymalnego wykorzystania efektów synergicznych mocnych stron sytuacji 
wewn trznej z zewn trznymi szansami stwarzanymi przez otoczenie rynkowe  
i pozarynkowe. Celem zastosowania takiego scenariusza jest osi gni cie wyso-
kiej stopy zwrotu przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka, jak równie  
ekspansja i zdywersyfikowanie rozwoju poprzez aktywne wykorzystywanie 
pojawiaj cych si  szans, wzmacniane pozycji sektora na rynku, przejmowanie 
podmiotów gospodarczych o podobnym profilu oraz koncentracja zasobów na 
konkurencyjnych produktach182. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju tego sektora ma tak e zjawisko konkurencji, 
której g ównym za o eniem jest kszta towanie przewagi konkurencyjnej ca ego 
sektora poprzez wykorzystanie powstaj cych szans w otoczeniu. Jej kreowanie 
w praktyce jest jednak trudne, szczególnie w przypadku wielu bran  przemys u 
rolno-spo ywczego w Polsce, gdy scenariusz zak ada powi kszanie zasobów 
finansowych, ulepszanie linii produkcyjnych, zwi kszanie produktywno ci, 
redukcj  kosztów. 

Mo na przypuszcza , i  scenariusz optymistyczny ma szans  realizacji 
pod warunkiem konsekwentnego wdra ania nowoczesnych rozwi za  oraz  
wyst powania sprzyjaj cych uwarunkowa  zewn trznych. Potwierdzeniem tego 
mog  by  kraje, takie jak: Japonia, Korea Po udniowa czy Chiny, które swój 
dynamiczny rozwój gospodarczy uzyska y poprzez podniesienie poziomu inno-
wacyjno ci. W Europie przyk adem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy 
i silnym przemy le mog  by  Niemcy. 

Dla osi gni cia wy ej wymienionych za o e  niezb dne jest, aby wyzna-
czone determinanty rozwoju kszta towa y si  na najwy szym poziomie. Naj-
trudniejszy do spe nienia wydaje si  postulat zwi zany ze wzrostem nak adów 
na badania i rozwój. Obecnie w Polsce wynosz  one 0,7% PKB i nale  do naj-
ni szych w Unii Europejskiej. 

Kraje, które od lat przeznaczaj  znacz ce rodki na badania i rozwój s  
dzi  liderami technologicznymi wiata. W scenariuszu optymistycznym zak ada 
si  szybki wzrost wydatków na ten cel na poziomie co najmniej 3,0% PKB183. 
Jest to uzasadnione pod warunkiem, e wsparcie skierowane b dzie nie tylko na 
                                           
181 D. Zuzek, Rola sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w rozwoju spo eczno-gospodarczym 
obszarów cennych przyrodniczo w Polsce po udniowo-wschodniej, Wyd. Stowarzyszenie  
Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Warszawa–Kraków 2015. 
182 K. Firlej, Rozwój przemys u rolno-spo ywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008. 
183 http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm (dost p: lipiec 2017). 
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wst pny etap kreowania innowacji, ale przede wszystkim na ich wdra anie  
i transfer wiedzy w tym zakresie. Tworzenie nowych produktów, powstawanie 
technologii czy nowoczesne dzia ania marketingowe powinny zosta  zweryfiko-
wane zarówno w produkcji, jak i us ugach. Dzia alno  B+R powinna w wi k-
szym stopniu by  skoncentrowana na potrzeby rynkowe, a nie tylko w oparciu  
o w asne koncepcje innowacyjnych rozwi za . Wi kszo  wdra anych innowacji 
to innowacje procesowe, które nawet przy wzro cie skali produkcji mog  pro-
wadzi  do minimalizacji zatrudnienia, co znacz co wp ynie na rynek pracy. 

Wspó praca mi dzy sfer  nauki a biznesem b dzie si  nasila a w wyniku 
u wiadamiania sobie korzy ci, jakie z niej wynikaj , oraz potrzeb powodowanych 
czynnikami rynkowymi. Okoliczno ci  sprzyjaj c  rozwojowi tej kooperacji 
b dzie te  pojawianie si  na rynku wyspecjalizowanych instytucji otoczenia 
biznesu. Rozwój wspó pracy mi dzy nauk  a otoczeniem biznesu b dzie reali-
zowany w kilku etapach: 
 pozyskiwanie zaufania, 
 komunikacja i tworzenie sieci kontaktów, 
 efektywna wspó praca. 

W Polsce biznes zaanga owany jest w niewielkim stopniu w finansowanie 
bada  i rozwoju. Finansowanie nauki w Polsce w ci gu ostatniej dekady wzra-
sta o minimalnie, a okresami nawet ulega o zmniejszeniu184, mo liwo  zwi k-
szenia nak adów w krótkim okresie jest wi c ma o realna. Brak wystarczaj cych 
nak adów nawet przy spe nieniu pozosta ych determinantów rozwoju na naj-
wy szym poziomie stwarza niewielkie szanse na zdobycie przewagi konkuren-
cyjnej w skali unijnej przez polski przemys  rolno-spo ywczy. Tu nale y nad-
mieni , e Polska posiada relatywnie du y potencja  naukowo-badawczy, który 
nie jest nale ycie zagospodarowany. 

Zaproponowany scenariusz rozwoju zak ada, e nast pi znacz ce zwi ksze-
nie rodków finansowych przeznaczonych dla przedsi biorstw z sektora rolno- 
-spo ywczego pochodz cych z bud etu pa stwa. Ich wysoko  b dzie sk ania a 
przedsi biorstwa do inwestowania w badania na rzecz rozwoju, co stanowi szans  
dla ca ego sektora. Przedsi biorstwa te powinny równie  zwi kszy  swoje 
uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej. W najbli szej przy-
sz o ci pozwoli to na wzrost do wiadczenia w zakresie mo liwo ci efektywnego 
pozyskiwania funduszy, jak i korzystania z nich oraz mo liwej wspó pracy  
mi dzy przedsi biorstwami a jednostkami naukowymi185. 

                                           
184 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dost p: lipiec 2017). 
185 D. Zuzek, Rola sektora…, op. cit. 
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Szans  rozwoju innowacyjnych rozwi za  w sektorze rolno-spo ywczym 
mo e sta  si  koncentracja podmiotów gospodarczych o podobnym profilu, co 
umo liwi jego specjalizacj  i unowocze nienie technologii produkcji. Efektem 
tych dzia a  b dzie wzrost potencja u mo liwo ci wykorzystania posiadanego 
kapita u ludzkiego i zarz dzania wiedz . Bardzo wa nym celem realizacji tego 
scenariusza jest koncentracja zasobów na konkurencyjnych produktach, które 
maj  w przysz o ci charakteryzowa  polski sektor rolno-spo ywczy oraz przy-
czyni  si  do rozpoznawania polskich marek. Istotne, aby ma e i rednie przed-
si biorstwa sektora rolno-spo ywczego otrzyma y niezb dn  pomoc dzi ki 
przygotowanym dla nich programom wspieraj cym podejmowanie inicjatyw 
innowacyjnych poprzez zach canie do inwestycji kapita owych w polskie i za-
graniczne technologie, a tak e stymulacj  rynku finansowego do tworzenia szer-
szej oferty dla przedsi biorstw. Pa stwo powinno wspiera  tworzenie w przed-
si biorstwach w asnych o rodków badawczo-rozwojowych przy udziale i we 
wspó pracy z jednostkami naukowymi, a liczba innowacyjnych przedsi biorstw 
powinna wzrosn  do ok. 40%. Po roku 2020 nast pi  powinien widoczny 
wzrost klastrów i inicjatyw klastrowych, który b dzie rezultatem wzrostu wia-
domo ci w tym zakresie oraz utwierdzenia si  w przekonaniu, e taka forma  
organizowania przedsi biorczo ci jest wysoce skuteczna. 

W najbardziej optymistycznym scenariuszu zmiany klimatyczne b d  na tyle 
powolne, e w ci gu najbli szych kilku lat przemys  rolno-spo ywczy b dzie  
w stanie przystosowa  si  do nich przy u yciu posiadanych nak adów finansowych. 
 
Scenariusz umiarkowany 

Scenariusz umiarkowany zak ada wyst powanie w gospodarce wiatowej 
sytuacji cechuj cej si  okresami wzrostu i stagnacji. Okresy te zgodnie z cyklem 
koniunkturalnym b d  wyst powa  naprzemiennie, jednak b dziemy mieli 
do czynienia ze sta ym i powolnym trendem wzrostu gospodarki wiatowej. 
Przewiduje si  tak e stabilizacj  sytuacji gospodarczej i politycznej za wschod-
ni  granic  Polski oraz dalszy rozwój gospodarek tych pa stw w wi kszym 
stopniu w oparciu o sektor prywatny ni  pa stwowy. Sytuacja ta mo e sprzyja  
rozwojowi wzajemnej wymiany handlowej na zasadzie interesu ekonomicznego, 
a nie ze wzgl du na realizowan  polityk  przez dane pa stwo186. 

Ide  scenariusza umiarkowanego jest efektywne wykorzystanie potencja u 
przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego oraz ograniczanie zagro e  stwa-
rzanych przez otoczenie. Mo e zosta  zrealizowany przy za o eniu osi gni cia 

                                           
186 Ibid. 



108 

przez polski przemys  rolno-spo ywczy silnej pozycji konkurencyjnej w obr bie 
wybranych rozwi za  technologicznych (powy ej 60% wdro onych innowacji) 
lub dla wybranych bran . 

Podobnie jak w scenariuszu optymistycznym, najwi ksze znaczenie dla 
rozwoju sektora b dzie mia  poziom nak adów na badania i rozwój, jednak  
w przypadku tego scenariusza kryteria te zosta y obni one. Przy wysokim po-
ziomie spe nienia pozosta ych determinant dla zdobycia przewagi konkurencyj-
nej w wybranych obszarach innowacyjnych nale y d y , aby nak ady na B+R 
by y co najmniej równe nak adom w krajach cz onkowskich UE, co oznacza oby 
ich kszta towanie na poziomie 1,0-1,2%187 (warto  mo liwa do osi gni cia). 
Szczególnie w przypadku, gdy na skutek mniej restrykcyjnych rozwi za  podat-
kowych znacz co zwi kszy si  udzia  przemys u w finansowaniu nauki z obec-
nego poziomu ok. 40% do najcz ciej spotykanego w krajach OECD poziomu 
70-80%188. Przy niskich nak adach istotne jest ich efektywne wykorzystanie. 

Do zaistnienia tego scenariusza przy umiarkowanych nak adach na B+R 
niezb dne jest, aby wszystkie inne determinanty rozwoju kszta towa y si  na 
wysokim poziomie. Konieczne staje si  zatem przyj cie takich rozwi za , w któ-
rych innowacyjno  firm staje si  jednym z pi ciu filarów rozwoju gospodarczego. 
Konieczne s  rozwi zania prawno-instytucjonalne przyjazne rozwojowi przed-
si biorczo ci i innowacyjno ci, w tym aktywne wspieranie przez pa stwo ini-
cjatyw wspó pracy przedsi biorstw i jednostek naukowych oraz systemów  
doradztwa w zakresie innowacji. Kluczow  kwesti  dla mo liwo ci rozwojowych 
sektora rolno-spo ywczego jest równie  zdolno  do efektywnego wydatkowa-
nia rodków przeznaczanych na wspó finansowanie projektów oraz skuteczno  
w likwidowaniu i omijaniu przeszkód wynikaj cych z rozwi za  instytucjonalno- 
-prawnych. Usprawnienie funkcjonowania pa stwa jest wi c niezwykle wa ne  
z punktu widzenia rozwoju przedsi biorczo ci, jak i dla rozwoju nowoczesnych, 
innowacyjnych rozwi za . Pa stwo powinno tworzy  stabilne, przewidywalne 
warunki do prowadzenia aktywno ci gospodarczej. Zmiany na szczeblu central-
nym prze o y  powinny si  na sposób funkcjonowania na poziomie regional-
nym lub lokalnym. 

W zwi zku z powy szym, priorytetem dla wszystkich bran  sektora rolno- 
-spo ywczego powinna by  idea zrównowa onego rozwoju, realizowana poprzez 
odpowiedzialne wykorzystanie dost pnych zasobów naturalnych. Innowacyjne 
metody zarz dzania pozwol  na minimalizowanie negatywnego wp ywu na  
                                           
187 The World Bank, Research and development expenditure, http://data.worldbank.org (dost p: 
lipiec 2017). 
188 ANBERD (Analytical Business Enterprise Research and Development) database, 
http://stats.oecd.org (dost p: lipiec 2017). 
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rodowisko. Konieczna jest dywersyfikacja wykorzystywanych róde  energii. 
Chc c sprosta  wyzwaniom zwi zanym z redukcj  emisji dwutlenku w gla, 
przedsi biorstwa powinny wykorzystywa  nowoczesne technologie i narz dzia 
pozwalaj ce na ograniczenie tej emisji. Nale y równie  oczekiwa  wzrostu 
udzia u alternatywnych róde  energii. Przestarza e technologicznie systemy 
przesy ania i rozdzia u energii powinny zosta  zast pione nowoczesn  infra-
struktur  przesy ow , z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi za  IT. B dzie to 
mia o wp yw na popraw  efektywno ci energetycznej, aktywizacj  odbiorców,  
a w konsekwencji zwi kszenie konkurencji. 

W nadchodz cych latach sektor rolno-spo ywczy b dzie uzyskiwa  wraz 
z wykorzystaniem nauk biologicznych czy techniczno-technologicznych coraz 
lepszej jako ci produkty ywno ciowe. Ze wzgl du na zmieniaj ce si  prefe-
rencje konsumentów, wynikaj ce ze zmian stylu ycia cz  przedsi biorstw  
wyspecjalizuje si  w produkcji eko ywno ci wysokiej jako ci, jak równie  pro-
duktów wytwarzanych wed ug tradycyjnych receptur. Interdyscyplinarne podej-
cie do tego zagadnienia b dzie wspiera  procesy transformacyjne w sektorze 

rolno-spo ywczym. Zauwa alne b dzie tworzenie si  i umacnianie silnych pol-
skich marek na wiatowym rynku. Dzia ania te wzmacnia  b d  silne instytucje 
wsparcia procesów proinnowacyjnych w gospodarce. 

Niewiadom  stanowi  zmiany klimatu na produkcj  rolno-spo ywcz   
w Polsce. Zmniejszaj ce si  zasoby wodne do celów rolniczych mog  negatyw-
nie wp yn  na wielko  produkcji lub sta  si  bardziej kosztowne. Znaczenie 
tego problemu jest zjawiskiem globalnym, z którym nie tylko Polska b dzie  
musia a si  zmierzy . 

Realizacja scenariusza umiarkowanego, tzn. realnego rozwoju, jest naj-
bardziej prawdopodobna przy wzro cie nak adów na dzia alno  badawczo- 
-rozwojow  do poziomu redniej dla krajów europejskich, przy jednoczesnym 
zachowaniu warunków makroekonomicznych kszta tuj cych wzrost globalnego 
popytu, wynikaj cego ze wzrostu zamo no ci spo ecze stw. Jedynym zagro e-
niem przy realizacji tego scenariusza mog  sta  si  warunki klimatyczne lub 
kryzys gospodarczy czy polityczny. 
 

Scenariusz pesymistyczny 

Scenariusz ten zak ada, e sektor rolno-spo ywczy pozostanie na nie-
zmienionym poziomie rozwoju w odniesieniu do ca ej gospodarki i nie wyko-
rzysta szans rozwojowych, jakie przed nim stoj . Ostrzegawczo-zachowawcze 
podej cie scenariusza pokazuje hamowanie koniunktury gospodarczej w Polsce  
i Europie oraz brak szybkiego wprowadzania zmian w rozwi zaniach prawno- 
-instytucjonalnych i usuwania tych, które s  nieprzyjazne dla aktywno ci gospo-
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darczej, powoduj c np. wzrost kosztów inwestycji i pracy. W scenariuszu tym 
uwzgl dniono równie  niestabilno  spo eczno-gospodarcz  krajów s siadu-
j cych, np. Ukrainy, która mo e wp ywa  negatywnie na wzajemne relacje 
spo eczno-ekonomiczne189. 

Przy niskim poziomie konkurencyjno ci w zakresie rozwi za  innowa-
cyjnych rola sektora rolno-spo ywczego w Polsce b dzie niewielka. G ówn  
przyczyn  tego stanu rzeczy b d  ponoszone nak ady na badania i rozwój, które 
w przeci gu najbli szych lat nie ulegn  zmianie w stosunku do aktualnego po-
ziomu. Wa nym czynnikiem decyduj cym o takim scenariuszu rozwoju b dzie 
tak e brak opracowania strategicznego programu badawczego sprzyjaj cego 
rozwojowi innowacyjno ci w Polsce i jego wdro enie. 

Do s abego wzrostu mog  przyczyni  si  tak e ma o sprzyjaj ce warunki 
rozwoju przedsi biorczo ci wynikaj ce z niekorzystnego otoczenia prawno- 
-administracyjnego, powoduj c, e inicjatywy przedsi biorcze i innowacyjne b d  
s abiej wdra ane, np. z powodu braku rozporz dze  wykonawczych. Zarówno te 
zmiany, jak i nieefektywne doradztwo w zakresie rozwi za  innowacyjnych 
ograniczy wspó prac  podmiotów gospodarczych z jednostkami badawczo- 
-rozwojowymi i nisk  komercjalizacj  wyników bada . 

Z powodu braku popularyzacji zasad zdrowego ywienia w spo ecze -
stwie krajowy popyt na ywno  wysokiej jako ci b dzie na ni szym poziomie 
ni  w poprzednich scenariuszach. Scenariusz równie  zak ada, e tylko w nie-
wielkim stopniu wzro nie wiadomo  producentów w zakresie dobrowolnej 
kontroli jako ci i rozwoju certyfikacji produkcji. Otrzymane wsparcie dla sek-
tora MSP nie zostanie efektywnie wykorzystane. Wi kszo  rodków zostanie 
przeznaczona na cele bie ce, bez uwzgl dnienia d ugookresowych strategii 
rozwoju przedsi biorstw. 

Tak jak w przypadku poprzednio przedstawionych scenariuszy, niezale n  
determinant  od dzia a  prawnych czy instytucjonalnych b d  zmiany klima-
tyczne, które w przypadku tego scenariusza zak adaj  tak e obni enie rednich 
opadów rocznych o blisko 20% przy równoczesnej du ej wariancji powoduj cej 
naprzemienne wyst powanie okresów suszy i ulewnych deszczy w sezonie wege-
tacyjnym190. Gdyby ten model si  spe ni , spowodowa oby to drastyczny spadek 
produkcji rolnej w Polsce, a co za tym idzie – istotne pogorszenie pozycji konku-
rencyjnej polskiego sektora rolno-spo ywczego. 

                                           
189 D. Zuzek, Rola sektora…, op. cit. 
190 L. Kuchar, S. Iwa ski, Symulacja opadów atmosferycznych dla oceny potrzeb nawodnie  
ro lin w perspektywie oczekiwanych zmian klimatycznych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich” 2011, nr 5, s. 7-19. 
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Bior c jednak pod uwag , e zmiany klimatyczne to proces d ugotrwa y, 
istniej  realne szanse, aby w ramach przedstawionych scenariuszy podj  dzia-
ania zmierzaj ce do: 
 pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania rodków finansowych, 
 dost pno ci nowoczesnych technologii, 
 zmian rozwi za  prawno-instytucjonalnych, 
 rozwoju infrastruktury, 
 przygotowania bazy naukowo-badawczej. 

Gdyby przyj  omawiany scenariusz, w którym nast pi pog bienie  
sytuacji kryzysowych, nale y liczy  si  z utrzymuj cym si  zacofaniem tech-
nologicznym. Skutkiem tego by oby zwi kszenie ryzyka powstawania awarii 
technologicznych, zagro enia zdrowia i ycia ludzi oraz powi kszenia obsza-
rów ekologicznej degradacji. 

Reasumuj c, mo na stwierdzi  na podstawie zaprezentowanych scenariuszy, 
e polski sektor rolno-spo ywczy ma du e szanse na znalezienie si  w gronie lide-

rów w zakresie wybranych rozwi za  innowacyjno-technologicznych. Konieczne 
jest jednak zwi kszenie nak adów na B+R do poziomu nak adów ponoszonych 
przez g ównych konkurentów Polski, czyli do 1,0-1,2% PKB. Pozwoli oby to na 
realizacj  scenariusza rozwoju umiarkowanego. Istotne, aby we wzro cie nak a-
dów uczestniczy y w wi kszym stopniu firmy prywatne. W Polsce ponad 60% 
nak adów na B+R pochodzi z bud etu pa stwa, podczas gdy w krajach OECD 
udzia  ten nie przekracza 25%. Aby t  sytuacj  zmieni , niezb dne b dzie syste-
mowe wsparcie innowacyjno ci, w tym ulgi podatkowe dla przedsi biorstw191. 
Ponadto nale y ulepszy  prawne i instytucjonalne podstawy systemu doradztwa 
dla producentów i przetwórców ywno ci oraz tworzenia platform wspó pracy. 

Wobec zmian na rynku i rosn cej konkurencji przedsi biorstwa, zw aszcza 
ma e, b d  musia y przej  od planowania krótkookresowego, nastawionego na 
szybki zysk w stron  d ugookresowych strategii dzia ania, których celem jest stop-
niowe zdobywanie przewag konkurencyjnych dzi ki produktom wysokiej jako ci  
i nowoczesnej obs udze klienta. Nie wszystkim przedsi biorstwom jednak to si  uda. 

Tak wi c, bior c pod uwag  aspekty ekonomiczne i spo eczne polskiej 
gospodarki, mo na oczekiwa  realizacji scenariusza umiarkowanego, tj. po red-
niego pomi dzy scenariuszem wysokiego a ma ego wzrostu. W przypadku 
aspektów rodowiskowych w poszczególnych scenariuszach s  one zró nicowane, 
co wskazuje, e konsekwencje klimatyczne mog  zasadniczo ró ni  si  w zale -
no ci od rozpatrywanego scenariusza.    
                                           
191 L. Michalczuk (red.), ywno  i ywienie w XXI w. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno- 
-spo ywczego, Spo eczna Wy sza Szko a Przedsi biorczo ci i Zarz dzania w odzi, ód  2011. 
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6. Rekomendacje dla strategii rozwoju innowacyjno ci  
w sektorze rolno-spo ywczym po 2020 roku 

 
 

Przedstawione powy ej scenariusze zak adaj , e sektor rolno-spo ywczy 
mo e pe ni  wiod c  rol  w rozwoju innowacyjno ci w Polsce. Wprawdzie sektor 
ten traktowany jest jako nale cy do sektorów niskiej techniki, to niew tpliwie, 
przy optymalnej strategii jego rozwoju, mo e ujawni  znacz cy potencja . 

Celem niniejszego rozdzia u jest wskazanie obszarów dzia a  / rekomendacji, 
które powinny by  uwzgl dnione w strategii rozwoju innowacyjno ci sektora 
rolno-spo ywczego, by zapewni  wzrost jego konkurencyjno ci w przysz o ci. 
 
6.1. Zasadno  traktowania sektora rolno-spo ywczego jako sektora  

niskiej techniki 

Zaliczanie sektora rolno-spo ywczego do sektorów niskiej techniki jest 
konsekwencj  powszechno ci przyj cia klasyfikacji innowacyjno ci przemys u 
w oparciu o wska nik intensywno ci bada  i rozwoju, zaproponowany przez 
OECD i Eurostat. Wska nik ten liczony jest jako relacja nak adów bezpo red-
nich na dzia alno  badawczo-rozwojow  (B+R) do warto ci dodanej lub warto-
ci produkcji / sprzeda y)192 i wywodzi si  jeszcze z liniowej koncepcji procesu 

innowacyjnego. Na tej podstawie wyodr bniono cztery nast puj ce kategorie: 
 sektory wysokiej techniki – intensywno  B+R powy ej 5%, 
 sektory redniowysokiej techniki – intensywno  B+R mi dzy 3 a 5%, 
 sektory rednioniskiej techniki – intensywno  B+R mi dzy 1 a 3%, 
 sektory niskiej techniki – intensywno  B+R poni ej 1%. 

Atrakcyjno  tej kategoryzacji wi e si  z jej prostot  i wzgl dn  atwo ci  mie-
rzenia. W tabeli 6.1 pokazano miejsce poszczególnych sektorów w wymienionej 
klasyfikacji. Nale y jednak zaznaczy , e przyj ta metoda szacowania wska nika 
intensywno ci B+R dyskryminuje te dziedziny i grupy wyrobów, w których ma 
miejsce szybki wzrost produkcji / sprzeda y (szybszy ni  wzrost nak adów na B+R), 
spowodowany wzrostem popytu lub / i dynamiczn  polityk  handlow  w danym 
sektorze193. Warto wspomnie , bior c pod uwag  wspomnian  klasyfikacj , e 
                                           
192 OECD, High-Tech Trade, Employment and Value Added in High-Tech Industries and 
Knowledge-Intensive Services, „Statistics in focus” 2004, nr 2. 
193 PARP, S ownik innowacji 2011. Portal innowacji, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_ 
96055.asp?soid=B2933E3BCC9B47B6A1A819E5AE8ADBCE (dost p: pa dziernik 2017). 
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Polska nale y do grupy krajów OECD o najwi kszej wzgl dnej przewadze  
w sektorach rednioniskiej i niskiej techniki oraz o najwi kszym braku przewagi 
w sektorach wysokiej i redniowysokiej techniki. 
 

Tabela 6.1. Umiejscowienie poszczególnych sektorów / grup wyrobów  
wed ug klasyfikacji OECD 

Wysoka technika redniowysoka technika 
Farmaceutyki 
Komputery i maszyny biurowe 
Elektronika – komunikacja 
Aparatura naukowo-badawcza 
Przestrze  kosmiczna 

Chemikalia, z wyj tkiem farmaceutyków 
Maszyny nieelektryczne 
Maszyny elektryczne 
Produkcja samochodów 
Inne urz dzenia transportowe 

rednioniska technika Niska technika 
Koks, rafinowane produkty ropy naftowej 
i paliwo nuklearne 
Guma i produkty plastikowe 
Niemetaliczne produkty mineralne 
Metale podstawowe 
Przetworzone produkty metalowe 

Drewno, produkty papiernicze, drukowanie 
i publikowanie 

ywno , napoje i tyto  
Tekstylia i ubrania 
Inne produkty przemys u i recyklingu 
 

ród o: T. Hansen, L. Winther, Manufacturing in the knowledge economy: innovation in low-
tech industries, [w:] J.R. Bryson, J. Clark, V. Vanchan (red.), The Handbook of Manufactur-
ing Industries in the World Economy, Edward Elgar Publishing, 2015, s. 439-450. 
 

Uwa a si , e proces innowacyjny jest zbyt z o ony, by mo na go by o 
ocenia  jednym wska nikiem. Dlatego podzia  na sektory niskiej, redniej i wy-
sokiej techniki staje si  coraz mniej przydatny, aby wystarczaj co pokaza  obraz 
zmian strukturalnych i konkurencyjno ci danego sektora. St d te  podejmowane 
s  próby klasyfikacji innowacyjno ci sektorów przemys u z uwzgl dnieniem 
innych jeszcze miar jej oceny. Przyk adowo, Pavitt (1984) uwzgl dni  dodatkowo 
zatrudnienie pracowników wykwalifikowanych, uczenie si  przez dzia anie  
(learning by-doing) oraz uczenie si  przez wykorzystanie / wdra anie (learning 
by-using). Na tej podstawie stwierdzi , e firmy mog  by  klasyfikowane jako 
wysokiej techniki nawet wówczas, gdy ich intensywno  B+R jest niewielka. 
Podobnie Bar-El i Felsenstein (1989) uwa ali, e intensywno  technologiczna 
przemys u zale y od wk adu naukowców i pracowników wykwalifikowanych, 
zaanga owanego kapita u (inwestycje w zaawansowane maszyny i procesy) oraz 
intensywno ci B+R. Z kolei Laestadius i in. (2005), chocia  w czyli w swe 
rozwa ania wymienione wcze niej elementy, to podkre lali tak e znaczenie innych 
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czynników, jak zdolno  organizacyjn  czy zdolno  kszta towania rozwi za  
poprzez syntez  wiedzy z ró nych obszarów194. 

Ocena innowacyjno ci sektorów jest ponadto o tyle utrudniona, e wi k-
szo  z nich definiowana jest wed ug produktów lub technologii. Dobrym przy-
k adem mo e by  biotechnologia ro lin, która brana jest pod uwag  jako cz  
przemys u biotechnologicznego (definicja pochodz ca od technologii) lub rolnic-
twa (definicja pochodz ca od produktu). Zdarza si , e dzia alno ci innowacyjne 
realizowane w sektorach niskiej techniki wyst puj  poza konwencjonalnymi defi-
nicjami dzia alno ci B+R (wymienionymi w Frascati Manual, rekomendowanym 
przez OECD), nie s  wi c traktowane jako innowacje. 

Zbytnia koncentracja na sektorach wysokiej techniki spowodowa a brak 
zainteresowania decydentów oraz naukowców dla rozwijania i zrównowa enia 
innych sektorów, które mog  by  dla gospodarki danego kraju bardziej ywotne. 
Wed ug szacunków OECD sektory wysokiej techniki tworz  ok. 3% warto ci 
dodanej, wzrastaj c do 8,5% z sektorami redniowysokiej techniki195. W Polsce 
przychody netto ze sprzeda y produktów w przedsi biorstwach zaliczanych do 
wysokiej techniki stanowi y w 2014 roku 5,3%196. Sektory niskiej techniki maj  
zazwyczaj znacz cy i sta y udzia  w warto ci dodanej przemys u w mniej roz-
wini tych gospodarczo krajach, stanowi  ponadto g ówne ród o zatrudnienia. 
Nawet w zaawansowanych gospodarczo krajach sektory niskiej techniki odgry-
waj  ci gle istotn  rol . Wraz z nieustannym doskonaleniem technologicznym 
staj  si  coraz bardziej innowacyjne i zachowuj  przewagi komparatywne197. 
Ma e zainteresowanie sektorami niskiej techniki wynika równie  z faktu, e za-
zwyczaj sektory te s  w fazie dojrza ego rozwoju, zdaniem wielu nie s  wi c  
w stanie wch ania  nowych technologii i si  zmienia . 

Zgodnie z koncepcj  Asheima i Gertlera198 w sektorach niskiej techniki 
dominuje stopniowe wprowadzanie innowacji (incremental innovations), czyli 
sta e doskonalenie produktu lub procesu, które nie ró ni  si  zdecydowanie od 

                                           
194 T. Hansen, L. Winther, Manufacturing in the knowledge economy: innovation in low-tech 
industries, [w:] J.R. Bryson, J. Clark, V. Vanchan (red.), The Handbook of Manufacturing 
Industries in the World Economy, Edward Elgar Publishing, 2015, s. 439-450. 
195 J. Lin, Innovation in Low-Tech Industries An Example of the Food Industry in China, Mas-
ter thesis, Lund University, 2017. 
196 GUS, Nauka i technika w 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015. 
197 M. Hoveskog, Innovation-related Activities in a Low-tech Industry: A Study of the Elec-
troplating and Surface Treatment Industry in Sweden, [w:] S.A. Hörte (red.), Research on 
Technology, Innovation and Marketing Management 2009-2011: Introducing the Research 
Area of Innovation Science, Halmstad 2011, s. 55-82. 
198 B.T. Asheim, M. Gertler, The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems,  
[w:] The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005, s. 291-317. 
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dobrze znanych rozwi za  w danym sektorze. Proces tworzenia tego rodzaju 
innowacji jest bardziej zwi zany z syntetyczn  baz  wiedzy (synthetic knowledge 
base), charakteryzuj c  si  kombinacj  istniej cej wiedzy. Ró ni si  wi c od 
sektorów wysokiej techniki, które opieraj  si  na analitycznej bazie wiedzy 
(analytical knowledge base), wynikaj cej z wiedzy naukowej, zaawansowanych 
technologii i intensywnej dzia alno ci B+R. Dzi ki temu powstaj  radykalne 
innowacje (radical innovations), ró ni ce si  kompletnie od obecnych produktów 
i procesów dost pnych na rynku. Innowacje w sektorach niskiej technologii s  
zatem efektem wiedzy zdobytej podczas interaktywnego procesu zachodz cego 
w miejscu zatrudnienia, s u cego sta emu doskonaleniu produktów i procesów. 
Ta odmienno  sektorów jest niezwykle istotna w ocenie ich innowacyjno ci, poka-
zuje bowiem, e proces innowacji zachodzi na wielu zró nicowanych poziomach. 

W przesz o ci analiza procesu innowacyjnego zachodzi a w sposób liniowy. 
Ten pocz tkowy model innowacji zak ada , e to dzia alno  naukowo-badawcza 
stanowi pocz tek procesu innowacyjnego. W modelu tym rozwój, produkcja  
i marketing nowych technologii nast powa y wed ug ci le okre lonej sekwencji 
czasowej (rysunek 6.1). 
 

Rysunek 6.1. Liniowy model wdra ania innowacji 

 
ród o: OECD, Technology and the Economy: The Key Relationships (Technology/Economy 

Programme), OECD, 1992. 
 

Model liniowy dobrze odpowiada  za o eniom poda owej koncepcji ró-
de  innowacji, wed ug której powstawanie innowacji uwarunkowane jest rozwo-
jem nauki i techniki. W rezultacie tworzono rozwi zania, na które nie by o 
wcze niej zapotrzebowania konsumentów, producentów czy agend rz dowych. 
Model ten dobrze tak e korespondowa  z popytow  koncepcj  róde  innowacji, 
wed ug której tempo i kierunki zmian technicznych zale  od popytu na wyna-
lazki zg aszane ze strony produkcji, a nie od poda y wynalazków199. Od lat 80. 
XX wieku zacz o dominowa  przekonanie, e model liniowy nie przystaje jednak 
do rzeczywisto ci, pojawiaj  si  bowiem nowe sposoby inicjuj ce powstawanie 

                                           
199 S. Marciniak, Innowacyjno  i konkurencyjno  gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2010. 
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innowacji. Kline200 zaproponowa  nieliniowy model innowacji, w którym ka da 
z pi ciu dróg ich powstawania odgrywa istotn  rol  (rysunek 6.2). Nale y za-
znaczy , e Kline ograniczy  innowacje tylko do efektywnych ekonomicznie, 
eliminuj c innowacje nie przynosz ce bezpo rednio zysku, np. w zakresie 
ochrony rodowiska. 
 
Rysunek 6.2. Nieliniowy model „zwi zanego a cucha” dla wdra ania innowacji 

1 2 3 4 5

ród o: S.J. Kline, Innovation is not a Linear Process, „Research Management” 1985, nr 28(4), 
s. 36-45. 
 

We wspó czesnych teoriach kreacja wiedzy widziana jest nie jako proces 
liniowy „top-down” (góra – dó ), lecz jako kompleksowy proces z wieloma inter- 
akcjami. Wed ug najpopularniejszego modelu „potrójnej helisy” (triple helix 
model) trzy niezale ne struktury instytucjonalne (w adza publiczna, nauka i biznes) 
wchodz  w interakcje, tworz c kluczowe ogniwa innowacyjno ci201. 

Nieliniowy model innowacji mo e wi c sprzyja  sektorom niskiej techniki 
w promowaniu interakcji i wspó pracy, które u atwi  firmom przezwyci enie 
asymetrycznej natury wiedzy. Istotne jest jednak, by firmy, staj c si  zarówno 
ród em, jak i odbiorc  wiedzy, budowa y w asn  zdolno  absorpcji innowacji. 

W niektórych obszarach, jak konkurencyjno  produktów, „post p” nie musi 
oznacza  zwi kszenia intensywno ci zjawiska, lecz przybiera kszta t litery U: 
efekty dzia alno ci B+R, a przez to wzrost ca kowitej produktywno ci czynni-
ków produkcji s  najwi ksze przy do  wysokim, ale nie bardzo wysokim  
poziomie konkurencji. Tak wi c w przypadku niektórych sektorów gospodarki 
dalsze zwi kszanie konkurencji nie sprzyja innowacyjno ci. Dotyczy to g ównie 
tych sektorów, w których dzia alno  B+R ma charakter stopniowy (incremental 
innovation), wymaga du ych nak adów pocz tkowych i jest skoncentrowana  
w du ych firmach. 

                                           
200 S.J. Kline, Innovation is not a Linear Process, „Research Management” 1985, nr 28(4), 
s. 36-45. 
201 L. Leydesdorff, H. Etskowitz, The triple helix as a model for innovation studies, „Science 
and Public Policy” 1998, nr 25(3), s. 195-203. 
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Brak liniowo ci widoczny jest równie  w odniesieniu do przeci tnej wielko-
ci firm. Z jednej strony efekty dzia a  innowacyjnych sprzyjaj  rozwojowi 

firm. Z drugiej za  w grupie du ych przedsi biorstw nie obserwuje si  ju  kore-
lacji intensywno ci nak adów na B+R z wielko ci  firmy. Intensywno  ta jest 
natomiast wyra nie ni sza w ród ma ych i rednich przedsi biorstw. Oznacza to, 
e cho  zasadne jest eliminowanie barier naturalnego rozwoju innowacyjnych 

firm, to polityka nakierowana bezpo rednio na wspieranie wzrostu firm mo e ju  
nie przynie  po danych rezultatów. Szczególnie, e przedsi biorstwa wyma-
gaj  innych instrumentów wsparcia dzia alno ci innowacyjnej na poszczegól-
nych etapach rozwoju. Inn  kwesti  jest odleg o  od wiatowej granicy techno-
logicznej. W firmach i sektorach odleg ych od tej granicy wydatki na B+R nie 
b d  przek ada y si  na wzrost gospodarczy. Bardziej efektywne jest kierowanie 
rodków do firm i sektorów relatywnie bliskich wiatowej granicy technolo-

gicznej, aby beneficjenci mieli szans  konkurowa  na rynkach wiatowych202. 
Jak wspomniano wcze niej, sektor rolno-spo ywczy uwa any jest za sek-

tor o niewielkim stopniu innowacyjno ci. Wed ug Evenson i Pingali203 tylko  
ok. 1% innowacji pochodzi z sektora rolnego, natomiast wi cej ni  80% paten-
tów rolniczych dostarczaj  inne sektory, jak chemiczny, farmaceutyczny czy 
maszynowy. Wynika to ze specyfiki procesów wytwórczych, rodzaju stosowa-
nych materia ów oraz technologii. Przemys  pracuj cy na potrzeby rolnictwa 
(np. produkcja nowych odmian ro lin, rodków ochrony ro lin oraz ras zwierz t 
gospodarskich) uczestniczy w ok. 45% rolniczych B+R. Prywatne rodki wspiera-
j ce B+R wykorzystywane s  w obr bie stosunkowo ma ej grupy du ych mi dzy-
narodowych firm, które prowadz  dzia alno  B+R na globalnym poziomie oraz 
dysponuj  dobrze rozwini t  sieci  powi za  rynkowych204. 

Dobrym przyk adem funkcjonowania procesu innowacyjno ci jest holen-
derski sektor rolny, uwa any za jeden z najbardziej innowacyjnych w UE.  
Oko o 14% przedsi biorstw tego sektora dokona o istotnych udoskonale  w pro-
duktach lub procesach w 2012 roku. Proporcj  „prawdziwych innowatorów” – 
firm, które wprowadzi y nowe produkty lub procesy produkcyjne – szacowano 
na mniej ni  2% wszystkich firm. Udzia  firm innowacyjnych zmienia si  jednak 
w czasie i w bran ach. I tak bran a drobiarska by a zaliczana do najbardziej  
innowacyjnych w sektorze rolnym i ogrodnictwie w 2011 roku. Wynika o to 
jednak z obowi zku spe nienia nowych wymaga  dla dobrostanu zwierz t w bu-
                                           
202 NBP, Potencja  innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, 
Warszawa 2016. 
203 R. Evenson, P. Pingali (red.), Handbook of Agricultural Economics, Agricultural Develop-
ment: Farmers, Farm Production and Farm Markets, Vol. 3, North Holland 20071. 
204 OECD, Agricultural innovation systems: a framework for analysing the role of the gov-
ernment, TAD/CA/APM/WP(2012)19/FINAL, 26 March 2013. 
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downictwie gospodarskim. Z kolei w ogrodnictwie obserwowany jest spadek 
liczby innowacyjnych firm w Holandii w ostatnich latach. Wiele innowacji ob-
serwuje si  natomiast w szklarnictwie (kwiaty i warzywa). Nowe rozwi zania 
dotycz  linii do sortowania i pakowania, kontroli wilgotno ci i temperatury  
w pomieszczeniach oraz o wietlenia. W gospodarstwach polowych nast pi  
wzrost wykorzystania elektronicznych systemów sterowania, np. GPS (Global 
Positioning System), GIS (Geographic Information System), LPS (Local Posi-
tioning System). Dzi ki temu zwi kszono wydajno , efektywniej stosowane s  
nawozy i rodki ochrony ro lin oraz poprawi a si  kontrola rozwoju chwastów205. 

Podobnie w przemy le spo ywczym zachodz  istotne zmiany, szczególnie 
w kontek cie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych i przetwór-
czych. Wprawdzie stopie  robotyzacji w Polsce jest prawie 19 razy ni szy ni   
w Niemczech, to coraz cz ciej zast puj  one pracowników w miejscach nie-
bezpiecznych i na uci liwych stanowiskach pracy. Najcz ciej zautomatyzo-
wane s  procesy zwi zane z technologi  wytwarzania, transportu wewn trznego 
produktów oraz pakowania produktów w opakowania jednostkowe. Co istotne, 
o ile dzi ki robotyzacji zmniejsza si  liczba potrzebnych pracowników, o tyle 
wzrasta na nich zapotrzebowanie w dzia ach odpowiedzialnych za utrzymanie 
maszyn. Prognozy wskazuj , e tylko w strefie euro roboty zast pi  w ci gu 
najbli szych lat ok. 1,5 mln niewykwalifikowanych pracowników. Automatyza-
cja i robotyzacja pozwalaj  nie tylko podnie  jako  procesów wytwórczych, 
ale tak e zaoszcz dzi  koszty o ok. 20-40%206. 

Ze wzgl du na znacz c  liczb  ma ych i rednich przedsi biorstw w Pol-
sce wykorzystanie robotyki nie jest ci gle zbyt powszechne. Mniejsi przedsi -
biorcy, stanowi cy ok. 90% producentów przemys u spo ywczego, obawiaj  si  
kosztownych inwestycji oraz nie wykazuj  wystarczaj cej elastyczno ci w od-
powiedzi na wci  zmieniaj ce si  zapotrzebowanie rynku. W tej sytuacji szer-
sze wprowadzenie robotyzacji mo e jedynie wyst pi  w ród niewielkiej liczby 
przedsi biorców zaliczanych do potentatów, dysponuj cych odpowiednim poten-
cja em inwestycyjnym. Optymistyczny jest jednak fakt, e coraz wi cej rednich, 
a nawet ma ych przedsi biorstw decyduje si  na wprowadzenie robotów do 
swych zak adów207. 

                                           
205 OECD, Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands, 2015, 
http://www.oecd.org/environment/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-the- 
netherlands-9789264238473-en.htm (dost p: wrzesie  2017). 
206 R. Wieczorkiewicz, Przed robotyzacj  nie ma ucieczki, „Rynek Spo ywczy”, wrzesie  
2016, nr 48. 
207 K. Jaroszewski, Roboty w przemy le spo ywczym, AutomatykaOnline.pl, http://automatyka 
online.pl/Artykuly/Robotyka/roboty-w-przemysle-spozywczym (dost p: pa dziernik 2017). 



119 

Pokazane wcze niej zró nicowanie sektorów wzgl dem aktywno ci inno-
wacyjnej, z podzia em na sektory wysokiej i niskiej techniki, wskazuje na po-
trzeb  odmiennego podej cia do ich dalszego rozwoju pod wzgl dem innowa-
cyjno ci. Szczególnie, gdy we mie si  pod uwag  ró norodno  innowacyjnych 
aktorów, procesów uczenia si , powi za , wykorzystywanych baz wiedzy, po-
trzeb instytucjonalnych i organizacyjnych. Do stworzenia skutecznej strategii 
nie wystarczy jedynie zwi kszenie nak adów na B+R, konieczne s  tak e zmiany 
strukturalne i instytucjonalne wspomagaj ce rozwój przedsi biorczo ci opartej 
na innowacjach. To w a nie te zmiany s  najtrudniejsze, o czym wiadcz  przy-
k ady nieudanych modernizacji. 

Badania Firleja208 dotycz ce analizy scenariuszowej makro- i mikrooto-
czenia przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego wskazuj  na du  rozpi to  
wyników mi dzy scenariuszami: pesymistycznym, optymistycznym i najbardziej 
prawdopodobnym. wiadczy to o znacz cym wp ywie zmian zachodz cych  
w makro- i mikrootoczeniu na funkcjonowanie polskich przedsi biorstw. 
 
6.2. Potencjalne motory wzrostu innowacyjno ci w sektorze  

rolno-spo ywczym 

Nale y przypuszcza , e to szczególnie nowe technologie wymusz  w przy-
sz o ci zmiany strategii, modeli biznesowych, metod marketingowych, struktur  
i procesów organizacyjnych, poj cia konkurencji i przewag konkurencyjnych 
czy zarz dzania lud mi. Dlatego dzisiejszy biznes potrzebuje liderów, którzy s  
równocze nie rebeliantami kwestionuj cymi status quo i generuj cymi zmiany209. 

Wed ug raportu Deloitte i MHI210 najwi ksze wyzwania stoj ce przed 
firmami w nadchodz cych latach obejmuj : presj  klientów na obni anie cen 
(51% respondentów), wymagania dotycz ce szybszego zapewnienia dost pu do 
produktu (50%) oraz wzrastaj ce oczekiwania konsumentów wzgl dem us ug 
serwisowych (49%). W celu spe nienia oczekiwa  konsumentów firmy zmieniaj  
swoje strategie dzia ania, stosuj c np. logistyczny insourcing lub outsourcing, 
buduj c lub modyfikuj c kana y dystrybucji dla przerzucania wi kszego wolu-
menu produktów, czy buduj c magazyny zlokalizowane blisko kluczowych 
klientów b d  rynków. Obecne strategie i modele zarz dzania mog  okaza  si  
jednak wkrótce niewystarczaj ce w celu zachowania konkurencyjno ci na rynku. 

                                           
208 K. Firlej, Rozwój przemys u rolno-spo ywczego…, op. cit. 
209 P. P oszajski, Kres zarz dzania, jakie znamy, „Rzeczpospolita” z 6.09.2016 r. 
210 Deloitte, MHI, The 2015 MHI Annual Industry Report. Supply chain innovation – Making 
the impossible possible, 2015, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/ 
process-and-operations/2015%20MHI%20Industry%20Report.pdf (dost p: pa dziernik 2017). 
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Wed ug wspomnianego raportu nale y oczekiwa , e przysz o  a cuchów 
dostaw zrewolucjonizuje osiem nast puj cych technologii: ewidencja i siecio-
wanie narz dzi optymalizacyjnych, sensory i identyfikacja automatyczna, obli-
czenia w chmurze i gromadzenie danych, robotyzacja i automatyzacja, analityka 
prognozowania, mobilne technologie, druk 3D, samochody bez kierowcy i drony. 
Dok adniejszy opis wymienionych technologii przedstawiono w tabeli 6.2. 

Zdaniem Rutkowskiego211 o zdobyciu przewagi konkurencyjnej firm  
w przysz o ci b d  decydowa y umiej tno ci wykorzystania takich nowych 
technologii jak Internet Rzeczy, Przemys  4.0 i SMAC. Technologie te mog  
by  pomocne w poprawie wydajno ci, obni eniu kosztów, spe nieniu oczekiwa  
klientów, poprawie elastyczno ci a cucha dostaw czy sprostaniu ryzyku zwi -
zanemu z zarz dzaniem tymi strukturami w zglobalizowanej gospodarce. 

Internet Rzeczy (Internet of Things) jest zbiorem technologii – czujników, 
urz dze  komunikacyjnych, serwerów, platform danych, narz dzi, które auto-
matycznie identyfikuj  przedmioty – i wsparciem przy podejmowaniu decyzji, 
zapewniaj cym czno  mi dzy wiatem fizycznym a informatycznym. W tech-
nologiach tych tkwi niepoznany jeszcze do ko ca potencja  gromadzenia i wysy-
ania danych wp ywaj cych na podejmowane decyzje. 

Przemys  4.0 (Industry 4.0) jest cz ci  Internetu Rzeczy, lecz odnosi si  
wy cznie do aspektów produkcyjnych. W ramach tej koncepcji dochodzi do fuzji 
automatyki i cyfryzacji, co ma przek ada  si  na efektywniejsze metody produkcji. 
Integracja oprogramowania pozwala analizowa  zbiory danych w czasie rze-
czywistym i generowa  kompleksowe raporty odnosz ce si  do stanu produkcji  
i zu ycia energii. Dzi ki temu posiadane zasoby mo na przemieszcza  zgodnie  
z potrzeb , co przynosi oszcz dno ci finansowe i zwi ksza elastyczno  produkcji. 

Z kolei SMAC to zbiór, na który sk adaj  si  cztery technologie: sieci 
spo eczno ciowe (Social), urz dzenia mobilne (Mobile), zaawansowana analityka 
(Analytics) i przetwarzanie w chmurze (Cloud). Jest wi c koncepcj  opisuj c  
efekty synergii i wspó pracy wymienionych technologii bran y ICT. Ka da z nich 
dotyczy pewnego wycinka procesów zachodz cych w przedsi biorstwach, 
wp ywaj c na popraw  jako ci i wydajno ci pracy, natomiast traktowane razem 
tworz  zupe nie nowe modele zarz dzania biznesem212. 
  

                                           
211 K. Rutkowski, Rola prze omowych technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej a -
cuchów dostaw w XXI wieku, [w:] K. Rutkowski (red.), Zarz dzanie a cuchem dostaw w XXI 
wieku. W poszukiwaniu nowych róde  przewagi konkurencyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2016, s. 13-48. 
212 Ibid. 
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Tabela 6.2. Nowe technologie wyznaczaj ce przysz o  a cuchów dostaw 
Faza rozwoju Nazwa technologii Charakterystyka 

Dojrza e  ewidencja i sieciowanie 
narz dzi optymalizacyjnych, 

 
 sensory i identyfikacja  
automatyczna,  

 
 obliczenia w chmurze  
i gromadzenie danych, 

 
 robotyzacja i automatyzacja, 

 

obecnie znacz cy poziom adaptacji 
(35%), z przewidywanym umiarkowanym 
wzrostem (ok. 10%) w ci gu najbli szych 
3-5 lat; 
uzyska y ju  punkt krytyczny adaptacji  
w szeregu zastosowa  i wykaza y sw  
przydatno  dla biznesu; 
mog  by  dalej doskonalone, co umo liwi 
im stanie si  przemys owym standardem, 
osi gaj c poziom adaptacji 80-90%  
przed 2019 r. 
 
Konkluzja: firmy ró nicuj  swe inwesty-
cje w zale no ci od przyj tej strategii ze 
wzgl du na oczekiwania konsumentów 
wywieraj cych presj  na niskie koszty 
oraz doskonalenie poziomu us ug. 

Rozwijaj ce si   analityka prognozowania, 
 
 mobilne technologie, 

 

obecnie umiarkowany poziom adaptacji 
(20%) z mo liwo ciami wzrostu w ci gu 
3-5 lat; 
poziom zaawansowania ok. 1-2 lata za 
technologiami dojrza ymi; 
zastosowanie mniej powszechne,  
ze wzgl du na pewne w tpliwo ci doty-
cz ce ich warto ci oraz wymaga  wzgl -
dem kryteriów inwestycyjnych i tolerancji 
ryzyka. 
 
Konkluzja: Pionierzy stosuj cy te techno-
logie maj  szans  wyprzedzi  konkuren-
cj  poprzez wprowadzenie rozwi za   
pilota owych, a nast pnie ich wdro enie. 

Wschodz ce  druk 3D, 
 
 samochody bez kierowcy  
i drony 

 

obecnie niski poziom adaptacji (poni ej 
10%) ze znacznymi mo liwo ciami 
wzrostu; 
poziom zaawansowania ok. 6 lat za tech-
nologiami dojrza ymi; 
obecne zastosowania s  ograniczone do 
wybranych sektorów. 
 
Konkluzja: Firmy powinny przeanalizowa  
obecne i przysz e mo liwo ci aplikacji 
tych technologii oraz potencjalne zak ó-
cenia wynikaj ce z ich wykorzystania. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Deloitte, MHI, The 2015 MHI Annual Industry 
Report. Supply chain innovation – Making the impossible possible, 2015. 
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W literaturze przedmiotu wymienionych jest jeszcze wiele innych zesta-
wie  wiod cych technologii przysz o ci. Przyk adowo PwC213 zalicza do klu-
czowych technologii wschodz cych: Internet Rzeczy, Rozszerzon  i Wirtualn  
Rzeczywisto , Blockchain (zdecentralizowane bloki informacji), Sztuczn  Inte-
ligencj , Druk 3D, Drony oraz Robotyk . Za raportem Instytutu Gartnera214 
mo na je nazwa  disruptive innovations, tj. technologiami, które tworz  nowe 
rynki i mog  zmieni  sposób funkcjonowania firm lub osób prywatnych, zabu-
rzaj c zasta y porz dek ekonomiczny. 

Nale y przypuszcza , e proces wdra ania wymienionych technologii b dzie 
post powa , doprowadzaj c do powstania luki mi dzy firmami wcze niej je im-
plementuj cymi a wolniejszymi konkurentami. Luka ta mo e powsta  szczegól-
nie w przypadku firm o tradycyjnym charakterze a cucha dostaw, jaki wyst puje 
w sektorze rolno-spo ywczym. Wed ug bada  Deloitte i MHI tylko 35% przed-
si biorstw zamierza adaptowa  nowe technologie wcze niej ni  ich konkurenci. 
Du a liczba (46%) woli czeka  a  zostan  do tego zmuszeni – przez np. regula-
cje prawne lub konkurencj . Natomiast 19% firm przyjmuje zachowawcze po-
dej cie, deklaruj c, e wdro  nowe technologie, gdy sytuacja rynkowa b dzie 
wystarczaj co dla nich korzystna. 

Takie podej cie mo e wynika  z istniej cej luki kompetencyjnej doty-
cz cej znajomo ci technologii cyfrowych. Wprawdzie ro nie wiadomo , e 
wprowadzanie technologii informatycznych mo e wp yn  na zwi kszanie war-
to ci przedsi biorstw, to problemem jest ich wykorzystanie do usprawnienia co-
dziennej dzia alno ci firmy. Badania PwC215 wskazuj , e stosunkowo niewielka 
grupa przedsi biorstw w Polsce (38%) posiada w asne zespo y zajmuj ce si  
eksplorowaniem nowych technologii. Wi kszo  z nich dzia a w oparciu o za-
soby zewn trzne (40%) oraz dora nie organizowane grupy projektowe (20%). 
Mimo e 71% respondentów by o przekonanych o dostatecznym wypracowaniu 
usystematyzowanego podej cia do oceny nowych technologii informatycznych 
w swej firmie, to wi kszo  z nich charakteryzuje bierny stosunek do innowacji. 
Najcz ciej zwracaj  si  do dostawców technologii ICT i firm konsultingowych, 
aby dostosowa  dan  technologi  do swojej dzia alno ci gospodarczej. Pomimo 
obecno ci wielu róde  wiedzy (np. akceleratory / inkubatory / start-upy / venture 
capital, crowdsourcing, crowdfunding, oprogramowanie otwarte, laboratoria 

                                           
213 PwC, Digital IQ. Cyfrowy wy cig firm, Pa dziernik 2017, https://www.pwc.pl/pl/pdf/  
publikacje/digital-iq-2017-raport.pdf (dost p: 25.10.2017 r.). 
214 Institute Gartner, Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond: Pace Yourself, for Sanity’s 
Sake, 29 September 2017, https://www.gartner.com/doc/3803530?srcId=1-8485921392#-
1227283756 (dost p: pa dziernik 2017). 
215 PwC, Digital IQ…, op. cit. 
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uniwersyteckie), wi kszo  z nich nadal polega na opinii analityków bran o-
wych, wywiadowni gospodarczych i dostawców. S  jednak wiadomi, e rozwój 
nowych technologii cyfrowych mo e w znacz cy sposób wp yn  na koniecz-
no  zmiany modelu biznesowego firm w nast pnych latach. 

Na podobne wnioski wskazuje raport Ministerstwa Rozwoju i Siemensa216, 
koncentruj cy si  na innowacyjno ci MSP. Stwierdzono w nim brak wspó pracy 
firm z o rodkami naukowymi. Przy wdra aniu nowych technologii, metod pro-
dukcji lub zmian produktowych jedynie 13,7% respondentów przyzna o, e po-
mog a im wspó praca z polskimi naukowcami. Wykorzystanie niezale nych eksper-
tów tak e by o rzadko wymieniane w ród róde  pozyskiwania innowacji (23,2%). 
Najmniej wagi przywi zywano do zakupu licencji, patentów, praw autorskich, 
wzorów przemys owych, znaków towarowych, kow-how (6,3%), które mog yby 
u atwi  wdro enie nowych produktów lub us ug. 

Wprawdzie czna wysoko  nak adów na inwestycje w technologie  
cyfrowe wzrasta, to inwestowane kwoty nie przekraczaj  5% rocznych przycho-
dów badanych firm w Polsce. Najwi ksz  cz  bud etów przeznaczono na ICT 
(29% respondentów), operacje (13%) oraz rozwój produktów i us ug (9%). Tylko 
44% ankietowanych wskaza o, e od 10 do 19% tych rodków inwestowa o  
w technologie wschodz ce217. 

W tym kontek cie obawy mo e budzi  niech  przedsi biorstw sektora 
rolno-spo ywczego do podj cia decyzji o wej ciu w nowy, innowacyjny seg-
ment spo ywczy. Pracownicy boj  si  utraty swoich stanowisk oraz utraty repu-
tacji firmy w razie niepowodzenia na rynku nowego produktu. W a ciciele i rady 
nadzorcze oczekuj  efektów na dzi . S  to znacz ce bariery dla innowacyjno ci 
przedsi biorstw. Aby my le  o innowacjach, potrzeba co najmniej trzech lat 
od pomys u do wdro enia oraz ci kiej pracy tej samej grupy ludzi. A tylko co 
15 projekt jest sukcesem rynkowym, a dochody z jego wdro enia pozwalaj  na 
pokrycie strat z pozosta ych 14. Dlatego polskie firmy spo ywcze wprowadzaj  
innowacje ma ymi kroczkami. Najpierw zmieniaj  opakowania, etykiety, zakr tki 
swoich produktów. Im mniejsza firma, tym atwiej namówi  j  na produkcj  
próbnej serii innowacyjnego produktu, bo koszty s  stosunkowo mniejsze ni   
w przypadku du ej firmy. Zdaj  sobie spraw , e innowacje to jedyna szansa dla 
firm, które nie maj  znanej marki, eby j  stworzy , wykreowa , a nast pnie 
promowa  z wy sz  mar , bowiem produkty innowacyjne s  dro sze ni  trady-

                                           
216 Ministerstwo Rozwoju, Siemens Sp. z o.o., Smart industry Polska 2017, Adaptacja inno-
wacji w dzia alno ci mikro oraz ma ych i rednich przedsi biorstwach produkcyjnych w Pol-
sce. Raport z bada , Warszawa, maj 2017. 
217 PwC, Digital IQ…, op. cit. 



124 

cyjne218. Dodatkowo przedsi biorstwa rozwijaj ce dzia alno  innowacyjn   
b d  mia y w przysz o ci wi ksze szanse na eksport swych produktów na rynki 
unijne i globalne. 

Znacz cym ograniczeniem dla rozwoju innowacyjno ci obecnych a cu-
chów dostaw w sektorze rolno-spo ywczym jest wed ug raportu Rabobanku219 
model liniowy, w którym dostawcy, przetwórcy i dystrybutorzy tworz  krótko-
okresowe partnerstwa, niezale ne od wp ywu i interesów innych cz onków 
a cucha. Model ten jest bardzo nieefektywny, zmniejszaj c elastyczno  w reago-

waniu na zmiany. Zmiana modelu umo liwia transformacj  sektora. W wyspe-
cjalizowanej, wielosieciowej strukturze a cucha dostaw dostawcy i przetwórcy 
wchodz  w d ugotrwa e partnerstwa ka dy z ka dym, a informacja dzielona jest 
mi dzy wszystkich cz onków a cucha. Taki model redukuje ryzyko rynkowe, 
zmniejszaj c podatno  na zmienno  cen, zwi ksza efektywno  dzia ania,  
a partnerzy mog  wspólnie szuka  sposobów ograniczenia lub redukcji strat. 
Dzi ki temu powstaj  wi ksze mo liwo ci lepszego kszta towania innowacji 
produktowej i dost pu do nowych rynków, a w konsekwencji lepszego przep ywu 
gotówki i wy szego rankingu kredytowego, co u atwia pozyskanie nowych 
róde  finansowania. 

Mo na spodziewa  si , e najlepsz  adaptacj  do nadchodz cej ery cyfry-
zacji b d  charakteryzowa  si  przedsi biorstwa zlokalizowane w regionach  
o wysokim poziomie innowacyjno ci. Wed ug bada  przeprowadzonych przez 
Bank Millennium220 na czele województw o najwi kszym potencjale innowa-
cyjno ci znajduj  si  od kilku lat cztery województwa: mazowieckie, ma opol-
skie, dolno l skie oraz pomorskie. W regionach tych dominuj c  rol  odgrywaj  
aglomeracje miejskie: warszawska, krakowska, wroc awska i trójmiejska. Sukces 
tych województw tkwi w obecno ci najlepszych uczelni i o rodków naukowo- 
-badawczych, dobrze rozwini tej ofercie edukacyjnej oraz wspó pracy biznesu  
z nauk . Stworzony indeks innowacyjno ci regionów w Polsce obejmowa  takie 
sk adowe, jak: wydajno  pracy (mln z /liczba zatrudnionych), stopa warto ci  
dodanej (proc.), wydatki na badania i rozwój (B+R w relacji do PKB), edukacja 
policealna (liczba studentów na 10 tys. mieszka ców), pracuj cy w B+R (na 1 tys. 
aktywnych zawodowo) oraz liczba wydanych patentów (na 1 mln mieszka ców). 
                                           
218 Z. Lichota, Polskie firmy spo ywcze wprowadzaj  innowacje ma ymi kroczkami, 
www.portalspo ywczy.pl, 13.07.2015 r. 
219 Rabobank, Transforming the Food & Agri Supply Chain, 14.02.2013 r., https://www.rabobank. 
com/en/press/search/2013/Transforming_the_Food_Agri_Supply_Chain.html (dost p: pa dzier-
nik 2017). 
220 Bank Millennium, Indeks Millennium 2017. Potencja  innowacyjno ci regionów, 
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/25989931/Indeks_Millennium_2017.pdf 
(dost p: pa dziernik 2017). 
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Co istotne, zauwa alny jest coraz mniejszy dystans mi dzy województwem 
mazowieckim a pozosta ymi trzema regionami, porównuj c lata 2010-2015.  
W Ma opolsce, Dolno l skiem oraz Pomorskiem nast puje szybki wzrost wydat-
ków na B+R w przeliczeniu na PKB, a tak e liczb  pracuj cych w badaniach  
i rozwoju. Zachodzi to dzi ki dynamicznemu rozwojowi innowacyjnego prze-
mys u i us ug, jak sektor nowoczesnych us ug wsparcia dla biznesu w obszarze 
ICT, us ug wspólnych w zakresie finansów i ksi gowo ci, kadr, dzia ów zaku-
pów, oraz w obszarze B+R – sektorach motoryzacyjnym, biotechnologicznym  
i chemicznym. Dodatkowym czynnikiem wspieraj cym s  specjalne strefy eko-
nomiczne, które przyci gaj  kapita , rozwój infrastruktury, zarówno transportowej 
(autostrada A1, A4, lotniska), jak i edukacyjnej, nastawionej na innowacyjne 
kierunki studiów. Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na zmniejszanie dystansu 
do województwa mazowieckiego s  tak e centra transferu technologii i innowacji. 

Nie mo na pomin  województw, które uplasowa y si  na ko cu rankingu 
innowacyjno ci regionów w Polsce, tj. wi tokrzyskiego, warmi sko-mazurskiego  
i lubuskiego. Ostatnie miejsca tych województw wynika y g ównie z niskiej 
wydajno ci pracy, niskich nak adów na B+R w relacji do PKB oraz najni szej  
w kraju liczby studentów i wydanych patentów. Przyczyn tego zjawiska nale y 
szuka  w do  niskim uprzemys owieniu tych regionów oraz niedostatecznym 
rozwoju sektora us ug, infrastruktury transportowej i edukacyjnej (s abe zaple-
cze kadrowe, niedopasowanie kierunków studiów do potrzeb gospodarki inno-
wacyjnej) oraz badawczo-rozwojowej221. 

Post puj ca rewolucja cyfrowa, wyra aj ca si  w powszechnym dost pie 
do komputerów i obiektów po czonych sieci  (Internet of Things), rosn cymi, 
coraz ta szymi mocami obliczeniowymi i pami ci , algorytmizacj  produktów, 
rozwi zaniami chmurowymi, drukiem 3D, sieciami spo eczno ciowymi i inno-
wacyjnymi modelami biznesowymi (freeeconomics, sharing economy) wymusi 
transformacj  ca ych systemów produkcji i zarz dzania na poziomie mikro  
i makro. Mo liwo ci miliardów urz dze  po czonych z wielk  moc  oblicze-
niow , wyposa onych w sztuczn  inteligencj , z dost pem do wiedzy s  nie-
ograniczone. Rynki ju  obecnie przechodz  dynamiczne zmiany nap dzane wy-
k adniczym post pem technologii cyfrowych. Dzi ki temu firmy mog  tworzy  
równocze nie produkty ta sze, lepsze i atrakcyjniejsze dla klientów. W konse-
kwencji ca e linie produktów oraz ca e rynki powstaj  i znikaj  w jednej chwili. 
Problem w tym, e wielu liderów biznesu, polityków i naukowców, przywy-
k ych do newtonowskiego wiata hierarchii, prostych modeli i krótkotermino-
wego my lenia wydaje si  nie rozumie  nowych mechanizmów222. 
                                           
221 Ibid. 
222 P. P oszajski, Kres zarz dzania…, op. cit. 
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Dobrym przyk adem nowych mo liwo ci jest koncepcja Przemys  4.0, 
która pozwala w kompleksowy sposób spojrze  na zmiany technologiczne za-
chodz ce obecnie w przemy le, tak e spo ywczym. Urz dzenia w sieci mo na 
zdalnie programowa , szybciej zmienia  profil produkcji, dostosowuj c do 
aktualnego popytu, atwiej optymalizowa  koszty, tj. kontrolowa  zu ycie mate-
ria ów i energoch onno . Big data (ogromne bazy danych) pozwala gromadzi  
pochodz ce z czujników informacje o przebiegu procesów technologicznych,  
a nast pnie optymalizowa  je w celu uzyskania oszcz dniejszej produkcji  
lub poprawy jako ci produktów ko cowych. Internet Rzeczy sprawi, e atwiej  
b dzie przewidzie , w jakich okoliczno ciach pojawiaj  si  problemy z u ywa-
nym przez klienta produktem. Dzi ki tym danym mo na odpowiednio wcze nie 
ingerowa  w procesy produkcji, co umo liwi zwi kszenie ywotno ci i jako ci 
wytwarzanych produktów. 

Fabryka „cyfrowa” b dzie bardziej nasycona czujnikami, które poinfor-
muj  na bie co w szczegó ach o stanie produkcji, przesy aj c dane do chmury. 
Cz owiek nie jest zdolny poradzi  sobie w czasie rzeczywistym z tak du  ilo ci  
danych. Jedynie inteligentne algorytmy big data pozwol  wy owi  informacje  
o nieprawid owo ciach w procesie produkcji lub tak nimi sterowa , by uzyska  
jak najwi ksze oszcz dno ci materia owe i energetyczne. Plany produkcyjne z do-
k adnymi wytycznymi dla ka dej maszyny b d  mog y by  wysy ane cyfrowo  
z jednego miejsca – centrum dowodzenia. 

Ju  dzisiaj firmy z sektora energetycznego, producenci samochodów oraz 
urz dze  AGD korzystaj  z rozwi zania IBM Predictive Maintenance & Quality, 
które na podstawie danych historycznych i aktualnych odczytów buduje modele 
prognostyczne. Umo liwia to prognozowanie awarii nawet na kilka godzin 
przed ich wyst pieniem. U ytkownicy maj  dodatkowy czas na podj cie decyzji 
i w ten sposób unikaj  kosztownych przestojów w produkcji, a przede wszystkim 
utraty zaufania swoich klientów. W rozwi zaniu tym wykorzystuje si  równie  
dane pogodowe. Firma Weather Company, nale ca do IBM, dostarcza setek 
tysi cy danych pogodowych, które s  szczególnie istotne w takich sektorach, jak 
transport, ubezpieczenia, rolnictwo223. 

Wed ug prognoz PwC224 inwestycje w cyfryzacj  europejskiego przemy-
s u zapewni  wzrost jego produktywno ci o ok. 20% w stosunku do poziomu 
sprzed dwóch lat, za  dodatkowe zyski firm z tym zwi zane wynios  nawet  
110 mld euro rocznie. Przemys  4.0 przyniesie innowacje w postaci nowych 

                                           
223 T. Hajduk, Siemens poka e rewolucj  cyfrow , Targi Innowacyjnych Rozwi za  Przemy-
s owych, Warsaw Industry Week, „Rzeczpospolita” z 2.10.2017 r. 
224 PwC, Digital IQ…, op. cit. 
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modeli biznesowych oraz zmiany w a cuchach tworzenia warto ci. Przyk adem 
mo e by  model biznesowy product-as-a-service, czyli „produkt jako us uga”. 
Zamiast kupowa  kompresory, firmy mog  wykupi  us ug  dostarczania spr -
onego powietrza do zak adu, natomiast zamiast inwestowa  w roboty –

wypo yczy  je, a w a ciwie kupi  ich czas pracy. Z kolei wirtualne spo eczno ci, 
np. start-upy, mog  komunikowa  si  z us ugodawcami zajmuj cymi si  dru-
kiem 3D i szybko wytwarza  innowacyjne produkty bez inwestycji w sprz t 
produkcyjny. W ten sposób powstaj  nowe rodzaje sieci warto ci, co mo e 
zmienia  sposoby dzia ania ca ych bran  i sektorów. 

Ide  Przemys u 4.0 jest usprawnienie procesów produkcyjnych, wp ywa-
j cych na zwi kszenie wydajno ci, konkurencyjno ci, oraz odci enie cz owieka 
od prac uci liwych lub wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 
Barier  dla robotyzacji w Polsce by a tania i atwo dost pna si a robocza. Obecnie, 
przy rosn cym braku r k do pracy, sytuacja zmieni a si , wzrasta zapotrze-
bowanie na kadry, które potrafi  obs u y  roboty i je serwisowa . Problemem  
mo e by  to, e tylko ok. 40% mieszka ców UE ma potrzebne kompetencje, 
które w niedalekiej przysz o ci b d  wymagane przy 90% prac225. Nic dziwnego, 
e wielu pracodawców obawia si  niskiej poda y pracowników w nadchodz -

cych latach, wynikaj cej ze starzenia si  Europy, oraz systemu edukacji, który 
nie odpowiada potrzebom zmian rynkowych i technologicznych. 

Kolejnymi barierami dla rozwoju Przemys u 4.0 w Polsce mo e by , 
oprócz niedostatku kapita u finansowego, niech  do zmian. Brakuje kadry  
wyspecjalizowanej we wdra aniu nowych technologii, które by nie odczuwa y 
obaw przed wprowadzaniem czego  nowego. Ta sytuacja powoli zmienia si  
wraz z pokoleniem obcuj cym od urodzenia z nowymi technologiami. 

Warto jeszcze wspomnie  w kontek cie nowych technologii o przysz ym 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji (SI) w przemy le i us ugach. Wed ug 
raportu Instytutu Gartnera226 do ko ca dekady elementy sztucznej inteligencji 
znajd  si  w niemal ka dej aplikacji biznesowej – niezale nie od tego, czy b dzie 
ona oferowana jako gotowy produkt czy us uga. Aplikacje oparte na sztucznej 
inteligencji s  w stanie automatyzowa  procesy dotychczas wykonywane przez 
personel danej firmy, wspiera  pozyskiwanie nowych klientów i pracowników, 
czy analizowa  przep yw finansów, sugeruj c najlepsze drogi optymalizacji 
kosztów. Do 2020 roku 85% interakcji pomi dzy konsumentami a obs ug  
klienta mo e zachodzi  przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 

                                           
225 Ibid. 
226 Institute Gartner, Top Strategic…, op. cit. 
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A  72% kadry kierowniczej zbadanej przez PwC227 wierzy, e sztuczna 
inteligencja zdecyduje o przewadze konkurencyjnej firm w przysz o ci. Ponad 
po owa tej grupy twierdzi, e wykorzystanie SI wp ynie na popraw  produktyw-
no ci, strategii biznesowej i lepszy wzrost przy jednoczesnej minimalizacji do-
tychczasowych wyzwa  kadrowych. Co ciekawe, a  74% badanych wskaza o na 
wi ksze prawdopodobie stwo b du po stronie ludzkiej ni  sztucznej inteligencji. 
Gdy rynki globalne staj  si  coraz bardziej niestabilne, a produktywno , luka 
kompetencyjna i potrzeba innowacji s  ogromnymi wyzwaniami, sztuczna inte-
ligencja jest szans  na optymalizacj  wielu procesów w przedsi biorstwach. 

Po czenie ywno ci z technologi  to nieod czna cz  nowego systemu 
ywieniowego, b d ce odpowiedzi  na trzy fale ywieniowych innowacji, które 

mog  nast pi  w najbli szych 10 latach228. Do pierwszej zalicza si  „uberyzacj ” 
ywno ci, prowadz c  do fundamentalnej zmiany modeli konsumpcji i dystry-

bucji. Firma Uber, warta obecnie 44 mld euro – dwa razy wi cej ni  Renault, 
bez posiadania adnego samochodu – stworzy a w a nie us ug  Uber Eats w celu 
wykorzystania swej dynamicznie rosn cej sieci klientów. Trendy jedzenia poza 
domem si  rozwijaj . To oznacza, e zarówno producenci, jak i dystrybutorzy 
ywno ci musz  przygotowa  si  na dostarczanie ywno ci z wykorzystaniem 

zupe nie nowych, innowacyjnych kana ów. Drug  fal  innowacji ywieniowych 
mo e okaza  si  „inteligentna kuchnia” w domu. Wzorce korzystania z lodówek 
nie zmieni y si  od 80 lat. Obecnie firmy Siemens, Bosch, Samsung proponuj  
„inteligentne lodówki”, które informuj  konsumentów o wie o ci, zbli aj cej 
si  dacie wa no ci znajduj cych w niej produktów, mog  nawet przygotowa  
list  brakuj cych produktów czy znale  w Internecie potrzebny przepis kulinarny. 
Lodówka b dzie monitorowa  zindywidualizowane preferencje ywieniowe 
domowników, dostosowuj c si  do ich zwyczajów i upodoba . Jako trzeci  fal  
innowacji ywieniowych wymienia si  „inteligentn  ywno ” powstaj c  za 
pomoc  nanotechnologii, przy wykorzystaniu upraw hydroponicznych bez 
wiat a czy zupe nie nowego pochodzenia (np. algi morskie, owady). Producent 
ywno ci zmieni si  w wysoko kwalifikowanego pracownika, monitoruj cego 

produkcj  ywno ci w laboratoriach i szklarniach, zlokalizowanych na terenach 
zurbanizowanych. Ma to by  równie  recepta na zmniejszaj c  si  liczb  gospo-

                                           
227 PwC, Bot.Me: A revolutionary partnership. How AI is pushing man and machine closer 
together, maj 2017, https://www.pwc.com/us/en/press-releases/assets/img/bot-me.pdf (dost p: 
pa dziernik 2017). 
228 N. Michail, Is your firm ready for 3 waves of disruptive food innovation?, 
https://www.foodnavigator.com/Article/2016/09/16/Is-your-firm-ready-for-3-waves-of-
disruptive-food-innovation (dost p: pa dziernik 2017). 
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darstw rolnych i powierzchni gruntów rolnych. Czy realne? Czy przywi zanie do 
ywno ci tradycyjnej ze znanym miejscem pochodzenia a  tak si  zmieni?  

Przewiduje si , e do rewolucji ywieniowej mo e ju  doj  przed 2025 rokiem. 
 
6.3. Czynniki komplementarne do rozwoju innowacyjno ci 

W procesie wdra ania nowych technologii cyfrowych istotn  rol  odegra 
wiedza i do wiadczenie. Respondenci badania przeprowadzonego przez PwC229 
wyra nie wskazuj  na brak wykwalifikowanych zespo ów (69%) jako jedn   
z g ównych barier innowacyjno ci. Uwzgl dnienie pe nego spektrum ludzkich 
do wiadcze  pozostaje powa nym wyzwaniem dla wi kszo ci firm. Zwyci  
te, które przy wprowadzaniu technologii cyfrowych wezm  pod uwag  czynnik 
zmiany kulturowej. Uwzgl dniaj c fakt, e coraz wi ksza cz  komunikacji  
z klientami czy konsumentami odbywa si  za pomoc  technologii cyfrowych, 
konieczne b dzie ci g e szkolenie zespo ów obs ugi klienta, reklamy (w tym  
e-marketingu), b d cych pierwsz  lini  kontaktu z odbiorcami. Oprócz rozwi -
za  technologicznych, jak e-commerce, marketing automation, niezb dne b dzie 
równie  sta e monitorowanie nowo powstaj cych i stosowanych na masow  skal  
platform cyfrowych, z których korzystaj  klienci. 

W tym kontek cie warto wskaza  na znaczenie kultury innowacji w roz-
woju innowacyjno ci, rozumianej jako stopie  zakorzenienia w spo ecze stwie 
lub organizacji warto ci i wzorów dzia a  sprzyjaj cych innowacyjno ci. Badania 
z zakresu powiaza  mi dzy kultur  a poziomem innowacyjno ci opierane s  
cz sto na modelu kulturowym Hofstede, umo liwiaj cym wykorzystanie czyn-
ników kulturowych do analizy zjawisk ekonomicznych oraz ich atwiejszego 
modelowania230. Hofstede wyró ni  pi  wymiarów kultur narodowych: dystans 
w adzy, kolektywizm i indywidualizm, kobieco  i m sko , unikanie niepew-
no ci oraz orientacj  d ugo- i krótkoterminow . 

Jego zdaniem takie cechy organizacji, jak brak nacisku na hierarchi ,  
pozioma komunikacja, zaufanie do pracowników zamiast cis ej kontroli i silna 
etyka pracy powi zane s  z niskim dystansem w adzy. U atwiaj  dzielenie si  
wiedz , promuj  inicjatyw  pracowników, ale te  pozwalaj  spiera  si  z prze-
o onymi bez obawy o konsekwencje. W krajach o niskim dystansie w adzy  

zach ca si  dzieci w szko ach do eksperymentowania, zadawania pyta  i wyra-
ania niezadowolenia. Takie rodowisko wspiera ludzi z pomys ami. 

                                           
229 PwC, Digital IQ…, op. cit. 
230 G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umys u, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2011. 
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Drugim wymiarem kultury sprzyjaj cej innowacyjno ci jest indywidua-
lizm. W spo ecze stwach i organizacjach, w których wa n  warto ci  jest auto-
nomia i niezale no , jednostki s  wynagradzane za rozwijanie w asnych idei. 
Co wi cej, wysoka innowacyjno  zwi ksza popyt na innowacyjne produkty. 

Jako trzeci, istotny w kontek cie innowacyjno ci wymiar, wymienia si  
unikanie niepewno ci. Niektóre spo ecze stwa traktuj  nowe i niejednoznaczne 
sytuacje jako zagro enia i d  do tego, by je uregulowa , np. tworz c rozbu-
dowane przepisy prawne. Taki wzór dzia ania cechuje kultury o silnym unikaniu 
niepewno ci. Tymczasem innowacyjno  wymaga przyj cia niejasno ci i nie-
okre lono ci jako nieod cznych elementów rzeczywisto ci oraz bycia gotowym 
do nawet radykalnego przedefiniowania pomys u, nad którym si  pracuje. 

Niski dystans w adzy, wysoki indywidualizm oraz niskie unikanie nie-
pewno ci charakteryzuje spo ecze stwa anglosaskie i skandynawskie. W ród 
najbardziej innowacyjnych pa stw s  równie  Szwajcaria, Niemcy, Korea Po u-
dniowa oraz Japonia. ród em ich innowacyjno ci mo e by  prawdopodobnie 
wymiar nazwany orientacj  d ugoterminow . Kultury takie cechuje nastawienie 
na d ugotrwa y sukces, wytrwa o , gospodarno , pragmatyzm i odpowiedzialno . 
Cho  nie wi e si  ich zazwyczaj z innowacyjno ci , s  nieocenione na etapie 
przechodzenia od pomys u do jego rozwoju i implementacji231. 

Te ciekawe rozwa ania wskazuj , jak istotn  rol  w rozwoju innowacyj-
no ci odgrywaj  czynniki kulturowe. Nie oznacza to jednak, e spo ecze stwa,  
a w naszym przypadku analizowany sektor rolno-spo ywczy, s  z góry skazane 
na pora k . B dem jest wi zanie innowacji z prze omowymi wynalazkami.  
Te zdarzaj  si  wyj tkowo rzadko, wymagaj  przy tym znacz cych nak adów 
finansowych. W krajach rednio rozwini tych gospodarczo, jakim jest Polska, 
gospodark  nap dzaj  nieznane zastosowania istniej cych ju  rozwi za  technolo-
gicznych, ekonomicznych i spo ecznych, stanowi ce nowo  na rynku lokalnym. 
Dobrym kierunkiem dzia ania jest szukanie nisz rynkowych, które mog  zapew-
ni  mo liwo ci rozwoju biznesu. 

Tak wi c kluczem do rozwoju innowacyjno ci nie s  pieni dze na inwe-
stycje, lecz ludzka aktywno  okre lana przedsi biorczo ci . Tym bardziej,  
e zgodnie z paradoksem produktywno ci, sformu owanym przez R. Solowa  

w 1987 roku w zwi zku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych  
i telekomunikacyjnych, ujawnienie si  pozytywnego wp ywu wdro enia ICT na 
produktywno  wymaga czasu oraz zaistnienia czynników komplementarnych. 
W ród nich wymienia si  zazwyczaj zmiany w organizacji pracy i procesach 
                                           
231 S. Rudnicki, Je li innowacja jest problemem, to kultura innowacji jest rozwi zaniem, 
„Rzeczpospolita” z 17.10.2017 r. 
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biznesowych, inwestycje w kapita  ludzki, bezpo rednie inwestycje zagraniczne, 
a tak e budowanie przyjaznego otoczenia instytucjonalnego dla przedsi biorczo ci. 

Odpowiedzi  na takie w a nie podej cie do rozwoju innowacyjno ci jest 
zaproponowana przez Hwanga i Horowitta232 koncepcja „ekosystemu lasu tropi-
kalnego”, maj ca umo liwi  odej cie w polityce proinnowacyjnej od schema-
tycznego, systemowego my lenia. Wspomniany ekosystem to z o ony, zró ni-
cowany i dynamiczny system adaptacyjny o strukturze sieci. Pokazuje on, e 
gospodarka charakteryzuj ca si  dynamizmem, a tym samym dysponuj ca  
potencja em innowacyjnym przybiera struktur  podobn  do lasu tropikalnego, 
której nie da si  zredukowa  do prostych mechanizmów wyja niaj cych, jak 
rynkowe prawo popytu i poda y. Dynamizm systemu zale y od wielu oddzia u-
j cych jednocze nie czynników o charakterze infrastrukturalnym i kulturowym. 
Dla rozwoju potrzebna jest zatem dobra infrastruktura techniczna sprzyjaj ca 
upowszechnianiu wiedzy i idei, miejsca umo liwiaj ce komunikacj  mi dzy 
lud mi oraz regulacje prawne stabilizuj ce wytwarzanie i upowszechnianie tej 
wiedzy i idei. 

Zdaniem wymienionych powy ej autorów poda  innowacji zale y w du ym 
stopniu od czynników kulturowych, jak chocia by ró norodno  rodowiska 
ludzkiego. Innowacje powstaj  bowiem w efekcie ró nych motywacji w odnie-
sieniu do podejmowanego ryzyka. Potrzebne jest wi c zaufanie oraz zwi zana  
z nim nieformalna siatka zasad rz dz cych „lasem”. Autorzy przekonuj , e re-
dukcjonistyczne systemy wspierania innowacji przypominaj ce uporz dkowane, 
sztucznie wyhodowane lasy nie maj  szans na osi gni cie celu. Przyk adowo 
w tpi , czy mo na oczekiwa  pozytywnych skutków z rozwijania regionalnych 
systemów innowacji, opartych na idei silnego terytorialnego zwi zku zaplecza 
akademickiego i gospodarczego, bior c pod uwag , e w dobie globalizacji 
koszt dotarcia do odpowiedniego rozwi zania nie jest funkcj  odleg o ci, lecz 
dost pu do informacji. 

W przypadku Polski mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Z jednej 
strony przynale no  do Unii Europejskiej wi e si  z presj  ze strony pa stw 
bardziej rozwini tych forsuj cych swoje modele rozwojowe odpowiadaj ce 
ich poziomowi zaawansowania gospodarczego. Presja ta oznacza dla Polski 
szanse przyspieszenia modernizacji struktur administracyjnych i zarz dzaj cych.  
Z drugiej natomiast mo e by  ród em zagro e . Zdaniem Mezue i in.233 inno-
wacje o charakterze efektywno ciowym, polegaj ce na ci g ym usprawnianiu 
                                           
232 V.W. Hwang, G. Horowitt, The rainforest: the secret to building the next Silicon Valley, 
Calif.: Regenwald, Los Altos Hills 2012. 
233 B.C. Mezue, C.M. Christensen, D. van Bever, The Power of Market Creation. How Inno-
vation Can Spur Development, „Foreign Affairs” 2015, vol. 94(1), s. 69-76. 
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metod wytwarzania warto ci ekonomicznej, co wp ywa na wzrost produktywno ci, 
nie musz  prowadzi  do trwa ego rozwoju. Istotne, by wzrostowi produktywno ci 
towarzyszy a poda  innowacji o charakterze podtrzymuj cym paradygmat go-
spodarczy (np. coraz to nowsze technologie samochodowe, które zapewniaj  
utrzymywanie potencja u sektora motoryzacyjnego). St d te  wi ksze znaczenie 
przypisuj  wspomniani autorzy innowacjom kreuj cym nowe rynki, czyli zaspo-
kajaj cym nieujawnion  konsumpcj . Bior c powy sze pod uwag , wnioskuj , 
e kraje mniej zaawanasowane gospodarczo pope niaj  b d, k ad c w swych 

politykach rozwojowych nacisk na inwestycje infrastrukturalne i przyci ganie 
bezpo rednich inwestycji zagranicznych, a zapominaj c o kluczowym znaczeniu 
innowacji kreuj cych nowe rynki. 

Obecnie znacz c  cz  inwestycji krajowych stanowi  inwestycje pu-
bliczne, w nieco ponad po owie finansowane ze rodków unijnych. Po 2022 roku 
transfery te zmniejsz  si , a z czasem b d  zanika . Inwestycje b d  wi c uza-
le nione od rodków krajowych, a te s  niskie z powodu wysokiego deficytu 
finansów publicznych oraz niskich oszcz dno ci gospodarstw domowych.  
W Polsce niemal jedynym ród em oszcz dno ci krajowych jest sektor przed-
si biorstw. Czynnikami, które decyduj , czy przedsi biorcy s  sk onni inwesto-
wa , to spodziewany poziom zysku oraz oczekiwane ryzyko, zwi kszaj ce si   
w wyniku gwa townych zmian w prawie. Dlatego te  przysz o  rozwoju inno-
wacyjno ci w Polsce le y w dokonaniu zmian systemowych, tj. strukturalnych  
i instytucjonalnych. Istotne jest ponadto uruchomienie potencja u kreatywno ci, 
zamro onego w sferze publicznej i obywatelskiej. 

Pozytywnym przejawem zmian w zakresie rozwoju innowacyjno ci jest 
powstanie w Polsce niewielkiej grupy innowacyjnych firm, które stale zwi k-
szaj  nak ady na dzia alno  innowacyjn , w tym tak e na dzia alno  badawczo- 
-rozwojow . Ponoszone nak ady znajduj  si  na poziomie tylko nieco ni szym 
w porównaniu ze redni  UE, co pozwala s dzi , e firmy te s  konkurencyjne 
nie tylko w kraju, ale tak e poza nim. Wielko  nak adów na jedno polskie 
przedsi biorstwo, które mo na uzna  za innowacyjne, wynosi a 1 mln euro  
w 2012 roku wobec 785 tys. euro w 2010 roku ( redni poziom nak adów inno-
wacyjnych dla 28 krajów UE to 1,15 mln euro w 2012 roku)234. 

Nale y jednak zaznaczy , e tylko najwi ksze firmy sta  na utrzymanie 
wieloosobowych, kosztownych zespo ów zajmuj cych si  innowacjami, cz sto-
kro  przez wiele lat przed ich komercjalizacj . Znaczna cz  firm, optymalizuj c 
koszty, szuka potrzebnych z ich punktu widzenia innowacji na rynku start-upów. 

                                           
234 P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsi biorczo …, op. cit. 
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Tego typu strategia ogranicza koszty, ale nie pozwala na wykorzystanie w pe ni 
wiedzy oraz energii w asnych pracowników, najlepiej znaj cych przedsi bior-
stwo, jego mo liwo ci i ograniczenia. 

Wed ug szacunków235 warto  dodana wytworzona przez start-upy  
w Polsce mo e osi gn  w 2023 roku ok. 2,2 mld z , a liczba stworzonych 
miejsc pracy ponad 50 tys. Kluczem do sukcesu jest innowacyjny produkt, kon-
kurencyjny w stosunku do obecnie istniej cych rozwi za . Du a liczba start- 
-upów jednak nie wystarczy, je li polskie firmy nie b d  zainteresowane szybkim 
wdra aniem oferowanych przez nie innowacyjnych produktów / us ug / technologii. 
Polskie firmy powinny ponadto bra  udzia  w kolejnych rundach finansowania 
start-upów. Je li atrakcyjne start-upy b d  przejmowane przez fundusze i inwe-
storów spoza Polski, jest ryzyko, e polska gospodarka nie wykorzysta efektyw-
nie tej d wigni innowacji. 

Wed ug raportu Fundacji Start-up Polska236 w bie cym roku ok. 62% 
start-upów finansuje si  z w asnych rodków, wobec 50% w 2016 roku. Nic 
dziwnego, e 65% badanych respondentów wskazywa o w a nie dost p do kapi-
ta u jako najbardziej poszukiwany zasób na bie cym etapie rozwoju. W dalszej 
kolejno ci wymieniano brak wykwalifikowanych pracowników oraz kontaktów 
w bran y lub know-how. Za najwi ksz  barier  uznano jednak brak odpowied-
niego ekosystemu, tj. odpowiednich regulacji prawnych czy przejrzystego systemu 
zach t i ulg podatkowych zwi zanych np. z wydatkami na dzia alno  B+R. 

Warto wymieni , w jakich obszarach najaktywniejsze s  polskie start-upy237. 
W pierwszej pi tce znajduj  si  te sprzedaj ce nast puj ce grupy produktów: 
big data, analityka, Internet Rzeczy (IoT), narz dzia dla deweloperów i progra-
mistów, nauki przyrodnicze / sektor zdrowia / biotechnologie (tabela 6.3). W ród 
nich najlepiej radz  sobie na rynku start-upy sprzedaj ce rozwi zania z zakresu 
big data. Cz ciej ni  inne uzyskuj  regularne i wysokie przychody (ponad  
1 mln z  w ostatnim pó roczu). Dobre wyniki osi gaj  tak e firmy sprzedaj ce 
technologie dla marketingu (regularne przychody deklaruje 40%) i dzia aj ce  
w obszarze analityka / narz dzia badawcze / business intelligence (regularnie zarabia 
co trzeci start-up). Najmniej zarabiaj  te produkuj ce technologie dla energetyki 
oraz rozszerzonej i wirtualnej rzeczywisto ci. To ciekawe obserwacje, bior c pod 
uwag  fakt, e w a nie te ostatnie uwa ane s  za najbardziej obiecuj ce obszary 
dzia a  w nadchodz cych latach. Nale y równie  podkre li  du e zaintereso-
                                           
235 PwC, Digital IQ…, op. cit. 
236 Fundacja Start-up Polska, Polskie start-upy. Raport 2017, Warszawa 2017, 
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/Startup_Poland_raport_2017.pdf (dost p: 
pa dziernik 2017). 
237 Ibid. 
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wanie rozwi zaniami zwi zanymi z naukami przyrodniczymi / sektorem zdrowia / 
biotechnologi  (13% badanych start-upów), co pokazuje, e sektor rolno- 
-spo ywczy ma znacz cy potencja  w rozwoju innowacyjno ci w Polsce. 
 

Tabela 6.3. Dziesi  najpopularniejszych obszarów dzia ania / grup produktów 
sprzedawanych przez start-upy w Polsce 

Obszary dzia ania / Grupy produktów Udzia  (proc.) 
Big data 19 
Analityka / narz dzia badawcze / business intelligence 17 
Internet Rzeczy (IoT) 14 
Narz dzia dla programistów i deweloperów 14 
Nauki przyrodnicze / sektor zdrowia / biotechnologie 13 
Technologie dla marketingu 11 
Gry, rozrywka 10 
Elektronika / robotyka 9 
Design / projektowanie u ytkowe / moda 9 
Edukacja 9 

ród o: Fundacja Start-up Polska, Polskie start-upy. Raport 2017, Warszawa 2017, 
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/Startup_Poland_raport_2017.pdf (dost p: 
pa dziernik 2017). 
 

Istotnym problem w odniesieniu do polskich start-upów jest brak tych  
o du ym potencjale wzrostu, rozwijaj cych produkty i us ugi, które b d  mog y 
sprzeda  nie tylko lokalnie, ale i za granic . Badania Fundacji Start-up Polska 
wskazuj , e w ród niepowodze  sprzeda y na rynkach zagranicznych najcz -
ciej wymieniane s : strategia nastawiona na sprawdzenie biznesu lokalnie (57% 

respondentów), brak odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych i kompeten-
cji (33%), brak kontaktów z zagranic  (27%), lokalno  produktu i brak gotowo-
ci do sprzeda y (odpowiednio 11 i 10%)238. W Polsce m ode firmy bagatelizuj  

kwestie zagranicznej ekspansji. Wydaje im si , e Polska jest wystarczaj cym 
dla nich rynkiem. Z danych Fundacji Start-up Polska wynika, e 52% firm nie 
eksportuje swoich produktów i us ug. Ta zachowawczo  w budowaniu mi dzy-
narodowych strategii produktu i odk adanie ekspansji na pó niejsze etapy roz-
woju wydaje si  by  powa n  barier  w stworzeniu w Polsce wi kszej grupy 
globalnych start-upów. 

Start-upy próbuj  kopiowa  rozwi zania sprawdzone na rynkach rozwini -
tych lub anga uj  si  w budow  rozwi za , nie zastanawiaj c si , jakie s  mo -

                                           
238 Ibid. 
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liwo ci ich komercjalizacji. Dlatego dobr  strategi  by aby wspó praca z du ymi 
przedsi biorstwami, które podziel  si  z nimi know-how oraz pomog  zbudowa  
p aszczyzn  wzajemnego zaufania. Tak  rol  pe ni  korporacyjne fundusz inwe-
stycyjne (CVC) tworzone przez du e firmy w celu skutecznego pozyskiwania 
innowacji z zewn trz. Start-upy powinny ponadto korzysta  nie tylko z kredy-
tów czy rodków unijnych, lecz tak e ze wsparcia funduszy venture capital oraz 
anio ów biznesu, których liczba i skala dzia alno ci ro nie. Powoli mamy w Pol-
sce do czynienia nie z brakiem dost pu do kapita u, lecz do profesjonalnych inwe-
storów, którzy nie tylko wnios  swój kapita , ale przede wszystkim pomog  
pouk ada  biznes i zbudowa  solidne fundamenty do dalszego jego rozwoju. 

Wykorzystanie nowych modeli biznesowych, jak platformy cyfrowe, daje 
szans  na atwiejsze wej cie na inne rynki. Pozwala m odym i innowacyjnym 
firmom ju  na starcie na internacjonalizacj  i rywalizacj  z bardziej do wiad-
czonymi firmami. Platformy cyfrowe sta y si  bowiem odpowiedzi  na potrzeby 
klientów, którzy chc  mie  mo liwo  szybkiego dost pu, porównania, przegl -
dania i filtrowania w celu dokonania trafnego wyboru. Modele biznesowe prze-
sz y drog  od kontaktu osobistego, przez rozszerzony marketing wielokana owy, 
a  do digitalizacji oferty w formie platformy cyfrowej. Tworzenie niszowych 
lub wyselekcjonowanych platform nastawionych na poszczególne produkty lub 
us ugi mo e by  dobrym pomys em na rozwój firmy w przysz o ci. 

Start-upy s  tak e obecne w rolnictwie. Nowoczesne technologie poma-
gaj  w badaniach gleby, precyzyjnym nawo eniu pól, a zdj cia z powietrza  
wykrywaj  brak wody na polach. Przyk adowo firma SatAgro analizuje pomiary 
satelitarne NASA oraz ESA i na ich podstawie dostarcza informacje o stanie 
upraw na polach. Mapy z tej aplikacji pozwalaj  na precyzyjne obsianie pól lub 
dokonanie oprysków, co umo liwia optymalne wykorzystanie rodków pro-
dukcji. Firma Flytech produkuje drony, które pomagaj  tworzy  ortofotomapy 
lub monitorowa  nawodnienie pól. Bada równie  cie ki migracji dzikich zwie-
rz t, co u atwia uzyskanie odszkodowa  od kó  my liwskich za dokonane przez 
zwierz ta szkody. 

Wspomniane wcze niej platformy cyfrowe mog  odegra  istotn  rol   
w dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spo ywczym. Cz sto dana innowacja 
„zatrzymuje si ” na du ych przedsi biorstwach, rzadziej przenika do MSP czy 
rolników. Platformy mog  wi c stanowi  ród o informacji o istniej cych inno-
wacjach oraz mo liwo ciach ich wdro enia. 

W rozwa aniach nad implementacj  nowych technologii w sektorze rolno- 
-spo ywczym nie mo na pomin  kwestii zwi zanych z eko-innowacjami. Niska 
rentowno , silna presja ze strony konkurencji oraz niepewno  otoczenia ryn-
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kowego powinny zmusza  przedsi biorstwa do szukania takich rozwi za , które 
umo liwi  im skuteczne konkurowanie, mimo pojawiaj cych si  szoków ryn-
kowych, oraz zapewni  trwa y rozwój w przysz o ci. Dlatego znacz cych szans 
rozwoju w przysz o ci nale y upatrywa  w zwi kszaniu dzia a  na rzecz poprawy 
parametrów rodowiskowych procesu produkcji i przetwórstwa. W wielu przed-
si biorstwach podejmowane s  ju  dzia ania ukierunkowane na zmniejszenie 
zu ycia wody, ograniczenie ilo ci cieków i adunku zawartych w nich zanie-
czyszcze , redukcj  ilo ci odpadów, ograniczenie emisji gazów i py ów do 
atmosfery, a tak e zmniejszenie ilo ci zu ywanej energii cieplnej i elektrycznej. 
Przyk adowo w jednym z zak adów spó dzielni mleczarskiej Mlekovita zmoder-
nizowano i rozbudowano oczyszczalni  cieków produkuj c  w procesie fer-
mentacji biogaz, wykorzystywany nast pnie jako paliwo do produkcji energii 
zu ywanej w procesach technologicznych. Uruchomiono równie  nowoczesn  
elektrociep owni  gazow  wyposa on  w unikatowy system kondensacji spalin, 
przyczyniaj cy si  do redukcji emisji CO2 do atmosfery. 

Dzia ania pro rodowiskowe wi  si  oczywi cie z du ymi nak adami 
inwestycyjnymi. Nale y jednak oczekiwa  korzy ci zwi zanych ze zmniejsze-
niem op at rodowiskowych, podniesieniem jako ci produktów finalnych, 
popraw  procesów technologicznych, czy spadkiem zu ycia surowców w prze-
liczeniu na jednostk  produkcji. Dodatkowo wdro enie Systemu Zarz dzania 

rodowiskowego ISO 14001 zapewnia popraw  wizerunku firmy i jej pozycji 
konkurencyjnej na rynku. 

Stworzenie stabilnych warunków dla rozwoju technologii niskoemisyj-
nych mo e znacz co zmniejszy  koszty funkcjonowania gospodarki, w tym sek-
tora rolno-spo ywczego. Inwestycje w polski potencja  innowacyjny nie tylko 
zmotywuj  rynek do poszukiwania nowych rozwi za  problemów rodowisko-
wych, ale równie  zaowocuj  powstaniem tych technologii w polskich firmach  
i ich eksportem za granic . Popraw  efektywno ci zasobowej gospodarki przy-
nios  z kolei dzia ania w obszarze efektywno ci energetycznej. Dzi ki nim  
mo e wzrosn  bezpiecze stwo energetyczne Polski, natomiast bud ety gospo-
darstw domowych oraz ma ych i rednich przedsi biorstw zyskaj  dodatkowe 
rodki. Z kolei pojawianie si  wysokiej jako ci „zielonych” miejsc pracy b dzie 

wspomaga o restrukturyzacj  i modernizacj  gospodarki, agodz c zaburzenia 
makroekonomiczne i stymuluj ce rozwój239. 

                                           
239 M. Bukowski (red.), 2050.pl, podró  do niskoemisyjnej przysz o ci, Instytut na Rzecz Eko-
rozwoju, Warszawa 2013, http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/07/IBS_Report_06_2013_pl.pdf 
(dost p: maj 2017). 
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Bior c pod uwag  kwestie przedstawione we wcze niejszych oraz niniej-
szym rozdziale, mo na zaproponowa  nast puj ce rekomendacje: 
 Uwzgl dniaj c z o ono  zjawiska innowacyjno ci, nale y d y  do utrzy-

mania wielu potencjalnych kierunków rozwoju zapewniaj cych elastyczne 
reagowanie na zmieniaj ce si  okoliczno ci. 

 Wykorzystanie metod scenariuszowych i foresightowych w budowaniu 
strategii rozwoju innowacyjno ci sektora rolno-spo ywczego ma znacz c  
przewag  nad tradycyjnymi metodami ekonometrycznymi, pokazuje bowiem 
przyczyny i potencjalne skutki dzia a  bie cych i przysz ych decyzji w od-
niesieniu do prognozowanego zjawiska, nie poprzestaj c jedynie na okre le-
niu jego warto ci. 

 Firmy, które zamierzaj  kontynuowa  tradycyjne modele a cucha dostaw 
mog  mie  coraz wi ksze problemy z utrzymaniem konkurencyjno ci oraz 
spe nieniem oczekiwa  konsumentów w przysz o ci. Dlatego konieczne jest 
po o enie wi kszego nacisku na rozwój nowych technologii cyfrowych  
w sektorze rolno-spo ywczym. 

 Koncepcja Przemys  4.0 mo e by  szans  na zbudowanie przewag konku-
rencyjnych firm oraz ich transformacj  w odpowiedzi na nowe trendy w sys-
temie ywno ciowym. Pozwala bowiem na usprawnienie procesów produk-
cyjnych wp ywaj cych na zwi kszenie wydajno ci, szybk  zmian  profilu 
produkcji, dostosowan  do aktualnego popytu oraz lepsz  optymalizacj  
kosztów, tj. kontrol  zu ycia materia ów i energoch onno ci. 

 Innowacje wymagaj  specyficznej zdolno ci absorpcyjnej, generowanej nie 
tylko przez formalne B+R, ale tak e opartej na szeroko zakrojonej podsta-
wowej aktywno ci innowacyjnej. Dlatego te  wskazane jest wsparcie szeroko 
rozumianej kultury innowacji, uruchamiaj cej krajowy potencja  kreatywno-
ci i sprzyjaj cej powstawaniu innowacji. 

 Dobrym wyznacznikiem wzrastaj cej kultury innowacji jest dynamiczny 
rozwój start-upów. Polskie firmy musz  jednak widzie  korzy ci z szybkiego 
wdra ania innowacyjnych produktów / us ug / technologii oferowanych przez 
start-upy. Wskazane jest wi c stworzenie odpowiedniego systemu sprzyjaj -
cego tym dzia aniom, jak regulacje prawne, przejrzysty system zach t czy 
ulg podatkowych zwi zanych np. z wydatkami na B+R. 
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Zako czenie 

 

W niniejszej pracy po o ono g ównie nacisk na wskazanie obszarów dzia-
a , które nale y uwzgl dni  w strategii rozwoju innowacyjno ci sektora rolno- 

-spo ywczego, aby zwi kszy  jego konkurencyjno  w perspektywie d ugo-
terminowej. Sektory niskiej techniki, do jakich zaliczany jest sektor rolno- 
-spo ywczy, s  cz sto pomijane lub marginalizowane przez twórców polityki 
innowacyjnej. Wynika to z braku zrozumienia specyfiki tego sektora i procesów 
dyfuzji innowacji zachodz cych w jego ramach. Wzrost innowacyjno ci sektora 
nie powinien wi za  si  jedynie ze wzrostem nak adów na badania i rozwój.  
Potrzebny jest holistyczny punkt widzenia zapewniaj cy w czenie w proces 
innowacyjno ci ca ego a cucha ywno ciowego. 

Dotychczas wi kszo  polskich firm przyjmowa a strategi  na ladownic-
twa (adaptacji) ró nego rodzaju innowacji. Obecnie, gdy nasila si  konkurencja 
na rynku, skuteczniejsz  strategi  mog  okaza  si  procesy generowania inno-
wacji. S  one bardziej efektywne w warunkach rosn cej zmienno ci otoczenia, 
gdy popyt na rynku staje si  coraz bardziej niepewny, a dzia ania konkurentów 
coraz bardziej nieprzewidywalne. 

Potrzebne s  wi c instrumenty wspomagaj ce rozwój wiedzy, dzi ki czemu 
firmy b d  bardziej otwarte na zmiany. Podejmowane dzia ania powinny by  
skorelowane z edukacj  i nastawieniem na pobudzanie kreatywno ci, zach canie 
do wi kszej odwagi w eksperymentowaniu, na uczeniu ponoszenia pora ek. 
Dzia ania te prze o  si  pó niej na zachowania w praktyce gospodarczej.  
W zwi zku z tym potrzebny jest silny zwi zek z sektorami wysokiej techniki, 
które oferuj  nowe rozwi zania i mo liwo ci rozwoju. Polityka innowacyjno ci 
w Polsce nie powinna sprowadza  si  do dylematu: albo sektory wysokiej, albo 
niskiej techniki, lecz wspiera  wzrost innowacji we wszystkich równocze nie. 

Rozwój innowacyjno ci jest procesem d ugotrwa ym. Dlatego tak du  wag  
przywi zano w niniejszej pracy do wskazania znaczenia metod scenariuszowych 
i foresightowych w budowaniu d ugoterminowej strategii rozwoju innowacyjno ci 
sektora rolno-spo ywczego. Uwzgl dniaj c mo liwo  wyst pienia kilku kie-
runków rozwoju innowacyjno ci, celowe by oby wykorzystanie zró nicowanych 
dzia a  dla zapewnienia elastycznego reagowania na zmieniaj ce si  okoliczno ci. 
Takie nastawienie do budowania strategii zak ada potrzeb  stworzenia kilku scena-
riuszy w celu uchwycenia potencjalnych wizji przysz o ci i prze o enia ich na 
realne decyzje kszta tuj ce rzeczywisto . Zastosowanie metod scenariuszowych  
i foresightowych w budowaniu strategii ma znacz c  przewag  nad tradycyjnymi 
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metodami ekonometrycznymi, pokazuje bowiem przyczyny i potencjalne skutki 
dzia a  bie cych i przysz ych decyzji w odniesieniu do prognozowanego zjawi-
ska, nie poprzestaj c jedynie na okre leniu jego warto ci. 

W pracy dokonano analizy trzech potencjalnych scenariuszy rozwoju inno-
wacyjno ci sektora rolno-spo ywczego, tj. scenariusz optymistyczny zak adaj cy, 
e sektor rolno-spo ywczy stanie si  liderem innowacyjno ci w polskiej gospo-

darce; scenariusz umiarkowany, w którym sektor rolno-spo ywczy traktowany 
jest jako jeden z wielu sektorów polskiej gospodarki, lecz mog cy potencjalnie 
sta  si  ród em wybranych rozwi za  innowacyjnych; oraz scenariusz pesymi-
styczny wskazuj cy na zmniejszaj c  si  rol  sektora rolno-spo ywczego we 
wdra aniu innowacyjnych rozwi za  w polskiej gospodarce. Jednak w trakcie 
przygotowywania strategii innowacyjno ci zalecane jest stworzenie wi kszej 
liczby scenariuszy, bowiem ograniczenie do scenariusza realistycznego 
zmniejsza potencja  uczenia si  („my lenia”) w odniesieniu do mniej prawdo-
podobnych zjawisk. 

Do takich nieprzewidywalnych zjawisk mo na zaliczy  dynamiczny roz-
wój cyfryzacji w wielu dziedzinach ycia. Post puj ca rewolucja cyfrowa, wy-
ra aj ca si  w powszechnym dost pie do komputerów i obiektów po czonych 
sieci  (Internet of Things), rosn cymi, coraz ta szymi mocami obliczeniowymi  
i pami ci , algorytmizacj  produktów, rozwi zaniami chmurowymi, drukiem 3D, 
sieciami spo eczno ciowymi i innowacyjnymi modelami biznesowymi (freeeco-
nomics, sharing economy), mo e wymusi  transformacj  ca ych systemów 
produkcji i zarz dzania na poziomie mikro i makro. Firmy, które zamierzaj  
kontynuowa  tradycyjne modele a cucha dostaw mog  mie  coraz wi ksze 
problemy z utrzymaniem konkurencyjno ci oraz spe nieniem oczekiwa  konsu-
mentów w przysz o ci. St d te  w ród przysz ych scenariuszy rozwoju innowa-
cyjno ci sektora rolno-spo ywczego w Polsce nale y uwzgl dni  rozwój nowych 
technologii cyfrowych. 

W tym kontek cie wa ne by yby rozwi zania sprzyjaj ce realizacji kon-
cepcji Przemys  4.0, które mog  by  szans  na zbudowanie przewag konkuren-
cyjnych firm oraz ich transformacj  w odpowiedzi na nowe trendy w systemie 
ywno ciowym. Pozwala bowiem na usprawnienie procesów produkcyjnych 

wp ywaj cych na zwi kszenie wydajno ci, szybk  zmian  profilu produkcji, do-
stosowan  do aktualnego popytu oraz lepsz  optymalizacj  kosztów, tj. kontrol  
zu ycia materia ów i energoch onno ci. 
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Za czniki 

 
 
 
Za cznik 2.1. 
 

 

Lista wybranych zagranicznych foresightów dotycz cych tematyki rolnej  
(za: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Mo liwo ci wykorzystania foresightu  
na rzecz kszta towania polityki rolnej, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej,  

Warszawa 2012) 
 
 
1. Foresight analysis for world agricultural markets (2020) and Europe 
Kraj / region: Europa 
Wykonawca: Konsorcjum instytutów naukowych z Danii, Bu garii, Niemiec, Holandii, Grecji, 
Belgii, W och, Wielkiej Brytanii oraz USA 
Instytucja wiod ca: Aarhus University (Dania) 
Zamawiaj cy: Wspó finansowany przez KE (FP6) oraz szereg instytucji sponsoruj cych 
Cel: Opisanie wiatowych rynków rolnych oraz alternatywnych scenariuszy ich rozwoju w za-
le no ci od dzia a  podejmowanych przez polityków, urz dników, rolników i inne podmioty. 
Horyzont czasowy: 2020 
Metodyka bada : Ró ne w zale no ci od opracowania. 
Scenariusze rozwoju: 1) Europa zaawansowana technologicznie ze zrównowa onym rolnic-
twem; 2) w poszukiwaniu równowagi; 3) aktywne regiony i refleksyjne style ycia. 
Wnioski i rekomendacje: Przygotowano szereg opracowa  tematycznych m.in. na temat wp ywu 
demografii i zmian klimatu na rolnictwo, czynników wp ywaj cych na jako  ywno ci, ro-
dowiskowych skutków ró nych scenariuszy, skutków reformy WPR itd. 

ród o: www.ag2020.org 
 
2. Green Technological Foresigth on Environmentally Friendly Agriculture 2024 
Kraj / region: Dania 
Wykonawca: Risø National Laboratory 
Zamawiaj cy: Danish Forest and Nature Agency, Ministry of the Environment 
Cel: Zbadanie wyzwa  stoj cych przed rolnictwem oraz wypracowanie zalece  w zakresie 
rozwoju i promocji rozwi za  zmniejszaj cych negatywny wp yw produkcji rolniczej na ro-
dowisko. 
Horyzont czasowy: 2014-2024 
Metodyka bada : Szereg warsztatów, na których przedsi biorcy dzielili si  wiedz  i do-
wiadczeniem z ekspertami. Metoda Delphi si  nie powiod a. 

Scenariusze rozwoju: – 
Wnioski i rekomendacje: Wyszczególniono 7 technologii, które b d  sprawia , e rolnictwo 
b dzie przyjazne rodowisku: GMO, ITC, przetwarzanie odchodów zwierz cych i biomasy, 
nowe praktyki uprawy roli, rolnictwo precyzyjne, nowe systemy hodowli. „Zielone” techno-
logie pozwol  osi gn  równowag  pomi dzy produkcj , rodowiskiem i walorami krajobrazu. 
Potrzebna jest wspó praca rolnictwa z innymi sektorami: przemys em spo ywczym, energetyk  
i ochron  rodowiska. 

ród o: www.efmn.info 
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3. Rural Ireland 2025 
Kraj / region: Irlandia 
Wykonawca: NIRS at NUI Maynooth, University Collage Dublin, Teagasc 
Zamawiaj cy: Department of Agriculture and Food, COFORD, Environmental Protection 
Agency, Marine Institute 
Cel: Wskazanie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich oraz przybrze nych przy zachowaniu 
jako ci rodowiska naturalnego i polepszeniu wykorzystania zasobów naturalnych. 
Horyzont czasowy: 2025 
Metodyka bada : Praca w grupie konsultantów na bazie wypracowanych scenariuszy roz-
woju, analiza megatrendów, analiza SWOT. 
Scenariusze rozwoju: – 
Wnioski i rekomendacje: Wnioski dla obszarów wiejskich: 
 sektor us ug b dzie dominuj cy w rozwoju obszarów wiejskich; 
 potencja  rolnictwa, le nictwa, rybo ówstwa oraz turystyki wzmocniony powinien by  kla-

strow  orientacj  przedsi biorstw; 
 wzro nie ranga przedsi biorstw zajmuj cych si  rolnictwem, le nictwem, rybo ówstwem. 

Implementacja dzia a  inwestycyjnych wymaga skoordynowanych dzia a  ró nych organizacji 
sektora publicznego i prywatnego. W celu skutecznego wdro enia kluczowych dzia a  wy-
pracowanych w ramach foresight utworzono grup  wdro eniow  polityki obszarów wiejskich, 
zintegrowany regionalny system bada  i innowacji, programy edukacyjne i szkoleniowe na-
kierowane na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich. 

ród o: www.teagasc.ie 
 
4. Agricultural Futures in England and Wales and Implications for the Environment 
Kraj / region: Wielka Brytania / Anglia i Walia 
Wykonawca: Cranfield University 
Zamawiaj cy: UK Government Department of the Environment, Food and Rural Affairs 
Cel: Zbadanie wp ywu wybranych scenariuszy na rodowisko oraz okre lenie priorytetów dla 
dzia a  politycznych i bada  promuj cych rolnictwo zrównowa one. 
Horyzont czasowy: 2050 
Metodyka bada : Wypracowanie scenariuszy rozwoju, warsztat z udzia em przedsi biorców, 
modelowanie. 
Scenariusze rozwoju: 1) bazowy (istniej cy w 2002 r.); 2) wiatowe rynki rolne; 3) globalne 
rolnictwo o zrównowa onym charakterze; 4) narodowe rynki rolne; 5) rynki lokalne. 
Wnioski i rekomendacje: Chocia  ró ne scenariusze odzwierciedlaj  ró ne priorytety i spo-
soby ich realizacji, analiza pokazuje tendencj  do potencjalnej utraty równowagi pomi dzy 
popytem i poda  na us ugi rolnicze i rodowiskowe. G ówne wyzwania dla decydentów s  
wspólne dla wszystkich scenariuszy: zapewnienie odpowiednich dostaw ywno ci, wspieranie 
ywotno ci obszarów wiejskich, ograniczenie wp ywu intensywnej produkcji na rodowisko, 

zwi kszenie produkcji przyjaznej rodowisku, wykorzystanie zmian w u ytkowaniu gruntów 
na ekstensywne w celu przeciwdzia ania zmianom klimatycznym. 

ród o: www.efmn.info 
 
5. Teagasc 2030: Reinventing the Irish Agri-Food Knowledge System 
Kraj / region: Irlandia 
Wykonawca: Teagasc, CKA, SEZ 
Zamawiaj cy: Teagasc the Irish food and agricultural research, advisory and training body 
Cel: Okre lenie szerszej wizji sektora rolno-spo ywczego i obszarów wiejskich Irlandii oraz 
dzia a  potrzebnych do przekszta cenia Teagasc w czo ow  organizacj  naukowo-szkoleniow  
w tym sektorze. 
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Horyzont czasowy: 2030 
Metodyka bada : Warsztaty, grupy robocze. 
Scenariusze rozwoju: – 
Wnioski i rekomendacje: Wyszczególniono cztery filary biogospodarki opartej na wiedzy: 
konkurencyjna produkcja i przetwórstwo; przetwórstwo ywno ci o du ej warto ci dodanej; 
us ugi i produkty rolno- rodowiskowe; energia i bioprzetwórstwo. Wykorzystanie mo liwo ci 
tej gospodarki przy szerokim zastosowaniu innowacji daje organizacji du e mo liwo ci roz-
woju. Opracowano plan dzia ania organizacji Teagasc, oparty na przywództwie, partnerstwie  
i nowoczesnym zarz dzaniu. 

ród o: www.efmn.info 
 
6. Foresighting Food, Rural and Agricultures in Europe 
Kraj / region: Europa 
Wykonawca: Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) 2006 
Zamawiaj cy: Komisja Europejska 
Cel: Rozwa enie prospektów dla rolnictwa na lata 2015-2020 oraz ustalenie kierunków poli-
tyki w wietle wyzwa  stoj cych przed rolnictwem. 
Horyzont czasowy: 20 lat 
Metodyka bada : Powo anie grupy ekspertów, która zidentyfikowa a g ówne wyzwania na 
najbli sze 20 lat. Zakwalifikowano je w 3 obszary badawcze, a nast pnie utworzono 3 zespo y  
i powierzono im zadanie napisania krótkich opisów scenariuszy. 
Scenariusze rozwoju: 1) „szok klimatyczny”; 2) „kryzys energetyczny”; 3) „kryzys ywno-
ciowy”; 4) „wspó praca z natur ”. 

Wnioski i rekomendacje: UE stoi przed okresem znacznych przemian w obszarze konkuren-
cyjno ci mi dzynarodowej, zmian klimatycznych, bezpiecze stwa energetycznego i ywno-
ciowego, problemów zdrowotnych i bezrobocia. G ównym wyzwaniem dla sektora rolno- 

-spo ywczego jest szybko  dostosowania w celu utrzymania wiod cej pozycji. Podkre la si  
rol  technologii, wymiany informacji i wiedzy (Internet, satelita) i zdecentralizowanego sys-
temu, który szybciej dostosowuje si  do zmian. Ponadto: 
 nowe trendy wymagaj  skoordynowanej odpowiedzi na wyzwania na poziomie UE, naro-

dowym i regionalnym oraz przej cia do biospo ecze stwa opartego na wiedzy; 
 potrzeba nowych ram strategicznych obejmuj cych badania nad gospodark  rolno- 

- ywno ciow , stworzonych regionalnie, wed ug potrzeb; 
 presja konkurencyjna, zmiany demograficzne i zmniejszaj ce si  wsparcie dla rolnictwa 

mo e zmusi  UE do wprowadzenia tymczasowego protekcjonizmu. 
ród o: http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/foresight_en.htm 

 
7. New challenges for agricultural research: climate change, food security, rural  
    development, agricultural knowledge systems 
Kraj / region: Unia Europejska 
Wykonawca: Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) 2008 
Zamawiaj cy: Komisja Europejska 
Cel: Analiza nowych wyzwa , potrzeb badawczych i naukowych. 
Horyzont czasowy: 2050 
Metodyka bada : Powo anie eksperckiej grupy doradczej. Przegl d ostatnich foresightów 
pod k tem najwa niejszych problemów nie uwzgl dnionych w pierwszym badaniu foresight, 
wymiana i klasyfikacja wyników przez panel oraz sporz dzenie tematycznych analiz. 
Scenariusze rozwoju: 1) scenariusz obszarów wiejskich: post-industrialna wie  w czasach 
wysokich cen energii; 2) radykalna reforma praw w asno ci intelektualnej; 3) scenariusz dla 
gospodarstw mlecznych. 
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Wnioski i rekomendacje: W odró nieniu od pierwszego badania foresight ta analiza uwzgl d-
nia szersze spektrum czynników wp ywaj cych na perspektywy sektora rolno-spo ywczego  
(z naciskiem na spo eczno-ekonomiczne). G ówne wnioski:  
 zarz dzanie zmianami klimatycznymi i ród ami energii g ównym wyzwaniem dla rolnictwa 

na najbli sze lata; 
 biodywersyfikacja kluczem dla rolnictwa i z agodzenia zmian klimatycznych; 
 potrzeba nowych zrównowa onych modeli rolniczych (opartych na badaniach i innowa-

cyjno ci); 
 nowy model wspó pracy mi dzy wsi  i miastem, nacisk na wielofunkcyjno  rolnictwa; 
 potrzeba wypracowania mi dzynarodowego konsensusu w sprawie biopaliw (jego wp yw 

na rosn ce ceny ywno ci, zmiany w wykorzystaniu gruntów na cele produkcji biopaliw); 
 rozwój systemów wiedzy w rolnictwie. 
ród o: http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/foresight_en.htm 

 
8. Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world 
Kraj / region: Unia Europejska 
Wykonawca: Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) 2011 
Zamawiaj cy: Komisja Europejska 
Cel: Budowa d ugoterminowej perspektywy agodnej transformacji w wietle ogranicze  za-
sobów i limitów rodowiskowych. 
Horyzont czasowy: 2050 
Metodyka bada : Przegl d regionalnych, narodowych i mi dzynarodowych publikacji nau-
kowych i bada  foresight opublikowanych g ównie w 2009 i 2010 r. Analiza wyzwa  stoj -
cych przed rolnictwem w perspektywie 2 g ównych dylematów – produktywno ci i wystar-
czalno ci, a nast pnie wyci gni cie wniosków i rekomendacji dla obszaru bada . 
Scenariusze rozwoju: – 
Wnioski i rekomendacje: Przysz o  zrównowa onej konsumpcji i produkcji ywno ci w wie-
cie kurcz cych si  zasobów naturalnych i zmian klimatycznych le y w naszych r kach. Dwa 
równoleg e podej cia gwarantuj ce realizacj  d ugoterminowej wizji dla europejskiego rolnictwa: 
 utrzymanie publicznie finansowanych bada  na poziomie UE i krajowym w celu rozwoju 

nowych technologii; 
 przeznaczenie wsparcia g ównie do zintegrowanych bada  i rozwoju systemów gospoda-

rowania ukierunkowanych na produktywno , rodowisko oraz zrównowa one cele eko-
nomiczne i spo eczne. Aby wzmocni  wymian  informacji i absorpcj  technologii, w pro-
gramach rozwojowych powinni uczestniczy  rolnicy (poprzez np. program LEADER). 

ród o: http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/foresight_en.htm 
 
9. Climate Change as a Driver for European Agriculture 
Kraj / region: Europa 
Wykonawca: Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) 2007 
Zamawiaj cy: – 
Cel: Zbadanie mo liwo ci dostosowania rolnictwa europejskiego do zmian klimatycznych. 
Horyzont czasowy: – 
Metodyka bada : Przegl d istniej cych ekspertyz. 
Scenariusze rozwoju: – 
Wnioski i rekomendacje: Badania nad zmianami klimatycznymi w Europie wskazuj  na 
dalszy wzrost temperatury w przysz o ci, przede wszystkim na pó nocy Europy i raczej ma-
ym spadkiem na po udniu. Oczekuje si , e zmiany te dotkn  wszystkie komponenty euro-

pejskiego ekosystemu (np. rodzaj upraw, plon, ywy inwentarz itp.). Na pó nocy zmiany kli-
matyczne mog  przynie  pozytywne skutki w postaci np. wprowadzenia nowych odmian 
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ro lin, wi kszej produkcji i ekspansji obszarów uprawnych, ale wzro nie te  zapotrzebowanie 
na rodki ochrony ro lin. W po udniowych obszarach rolnictwo jest bardziej wra liwe i nara-
one na negatywne skutki. Nale y rozwa y  dostosowania krótkoterminowe (np. zmian   

odmian zbó , terminów zasiewów), jak i d ugoterminowe (zmiana alokacji ziemi, systemu 
upraw). Europejski przemys  rolny posiada know-how, który poprzez transfer technologii  
i promocj  innowacji mo e zosta  wykorzystany do poprawy zdolno ci przystosowawczych 
rolnictwa w rejon. 

ród o: http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_foresight_climate_change_en.pdf 
 
10. England’s Rural Futures Project: Scenario Creation & Backcasting  
Kraj / region: Wielka Brytania / Anglia 
Wykonawca: Newcastle University 
Zamawiaj cy: DEFRA Department of the Environment, Food and Rural Affairs 
Cel: Okre lenie stanu obszarów wiejskich w Anglii za 20 i 50 lat oraz dzia a  potrzebnych do 
ich rozwoju wed ug po danego scenariusza. 
Horyzont czasowy: 2024 i 2054 
Metodyka bada : Wypracowanie scenariuszy rozwoju, backcasting, warsztaty. 
Scenariusze rozwoju: Na okres 20 lat: 1) wie  konsumpcyjna; 2) rozrost strefy przedmie  
(urbanizacja wsi); 3) wysoka jako  ycia XXI wieku (przemy lane planowanie i ochrona 
krajobrazu). Na okres 50 lat: 1) „dynamiczna ró norodno ”; 2) „ogród i stowarzyszenia”;  
3) „chronione dziedzictwo”; 4) „fortece i ogrodzenia”. 
Wnioski i rekomendacje: aden z pojedynczych scenariuszy nie pokrywa si  w pe ni z celami 
rz du Wielkiej Brytanii. Wyzwaniem b dzie stworzenie polityki, która zrównowa y wzajem-
nie konkurencyjne cele (np. zrównowa one rodowisko i liberaln  gospodark ). Potrzebne 
jest kreatywne i innowacyjne podej cie oraz integracja polityk dotycz cych ró nych aspektów 
ycia na wsi. Istotnym b dzie stworzenie spójnego podej cia do wzajemnej relacji miasto–wie . 
ród o: www.efmn.info 
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Za cznik 2.2. 
 

Tytu y streszcze  przedstawionych w serii „Przysz o  rolnictwa” 
 

Badania o zakresie globalnym 
nr 01: Zrównowa ona konsumpcja i produkcja ywno ci w wiecie o ograniczonych zaso- 

bach (SCAR3) 
nr 02: Stó  dla siedmiu miliardów: sze  miliardów ma ju  co je  – zosta  (tylko) jeden miliard  

(Oxfam) 
nr 09: Biopaliwa i rynki rolne: konsekwencje dla bezpiecze stwa ywno ci (IFPRI Biofuel) 
nr 13: W kierunku zrównowa onych wiatowych systemów ywno ciowych: czynniki, klu- 

czowe kwestie i potrzeby badawcze (Dualine) 
nr 15: Czy mniej mi sa dla jednych oznacza ta sz  ywno  dla drugich? (IFPRI Changing  

Diets) 
nr 16: Badanie granic systemów ywno ci i rolnictwa: scenariusze Agrimonde (Agrimonde) 
nr 17: wiatowa dostawa ywno ci w kontek cie zmian rodowiska i rosn cych konkuren- 

cyjnych roszcze  dotycz cych zasobów naturalnych (PBL) 
nr 21: Obalanie mitu niedoborów wody: zrozumienie przysz ych wyzwa  w zakresie korzy- 

stania z wody (BFP/CIAT) 
nr 38: Jakie potencjalne zmiany w wiatowym rolnictwie do 2050? (FAO AT2050) 
nr 40: Przed jakimi wyzwaniami stoi rolnictwo? Pi  scenariuszy dla 2050 (SUAS2050) 
nr 42: Przysz o  ywno ci i rolnictwa (UKForesight) 
nr 43: Zwi zek mi dzy zwierz tami gospodarskimi, klimatem i ubóstwem (ILRI) 
 
Badania regionalne 
nr 03: Brak foresightu, brak ywno ci? Scenariusze regionalne dla Afryki i Azji Po udniowej  

(CCAFS) 
nr 05: Foresight sk ania badaczy w dziedzinie ochrony ro lin do spojrzenia poza badania  

(Endure) 
nr 07: Przysz o  europejskich obszarów wiejskich: do wiadczenia na podstawie metod  

modelowania wieloskalowego (Eururalis) 
nr 08: Kszta towanie francuskich transdyscyplinarnych priorytetów badawczych dla obszaru  

Morza ródziemnego (PARME) 
nr 11: Bezpiecze stwo ywno ciowe w obszarze Morza ródziemnego w 2030: od foresightu  

do priorytetów badawczych (SAMAQQ) 
nr 14: W jaki sposób rolnictwo mo e rozwin  si  w Po udniowej Afryce? Z o ono  ma  

sens (SASP) 
nr 19: Ewolucja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej (APEC-LCS) 
nr 25: Tres escenarios y un ‘trilema’ (Trzy scenariusze i ich dylematy) (FONTAGRO)  
nr 28: Posibles escenarios para la investigación, la innovación y el desarrollo en los países de  

Cono Sur (Mo liwe scenariusze bada , innowacji i rozwoju w krajach Cono Sur)  
(CONOSUR)  

nr 31: Lepiej by  przewiduj cym ni  krótkowzrocznym: Zadania foresightowe dla rolnictwa,  
bezpiecze stwa ywno ciowego i B&R w Ameryce aci skiej i na Karaibach  
(LAC_Foresight) 

 
Badania krajowe / lokalne 
nr 04: Teagasc 2030: Tworzenie wiedzy dla biogospodarki Irlandii (Teagasc2030) 
nr 10: Biuro ds. Polityki ywno ciowej i Rolnej (BFAP): Wasz partner w podejmowaniu  

decyzji (BFAP) 
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nr 18: W poszukiwaniu harmonii: scenariusze w zakresie ochrony przyrody i rozwoju  
rolnictwa w dystrykcie Kapuas Hulu, Indonezja (CoLUPSIA1) 

nr 20: Kszta towanie przysz o ci rolnictwa na Tajwanie (Taiwan2025) 
nr 23: Upad e, dzikie czy obsadzone? Przysz o  rolnictwa w Tajlandii (Thai2020) 
nr 26: Przygotowanie do pojawiaj cych si  wyzwa  dla zdrowia zwierz t w Kanadzie  

(Fore-Can) 
nr 27: wier wiecze d ugofalowej analizy polityk (FAPRI-MU) 
nr 30: Czy zmiany klimatu mog  wp ywa  na przysz o  produkcji ro linnej w Brazylii?  

(SCAF Brazil) 
nr 32: El futuro ambiental de una provincia: Mendoza al a o 2030 (Ekologiczna przysz o   

prowincji Mendoza do roku 2030) (Mendoza2030)  
nr 33: Czy Brazylia mo e wy ywi  wiat? Jeszcze nie, ale ma tak  mo liwo ! (IPEA) 
nr 34: Chile agroalimentario, forestal y rural al 2030 (Chile rolno-spo ywcze, le ne i wiej- 

skie do 2030 r.) (Chile2030)  
nr 35: Zabezpieczenie i budowanie przysz o ci sektora rolnego i rolno-spo ywczego w Quebec  

(Quebec) 
nr 36: Budowanie 5. Strategicznego Planu Embrapa 2008-2023 (EMBRAPA5SP) 
nr 37: Innovar para un agro colombiano competitivo (Innowacje dla konkurencyjnego  

rolnictwa w Kolumbii) (AgroColombiano)  
nr 39: Budowanie wspólnej wizji: scenariusze dla wspólnego planowania zagospodarowania  

terenu na wyspie Seram, Regencja Moluków Centralnych, Indonezja (CoLUPSIA2) 
nr 41: Rolnictwo 2030: Przysz o  dla Maroka (Morocco2030) 
 

ród o: Foresight in International Development, IDS Bulletin Transforming Development 
Knowledge, vol. 47, nr 4, September 2016. 
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Za cznik 2.3. 
 

Lista najwa niejszych polskich foresightów wykonanych w latach 2006-2011  
(za: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Mo liwo ci wykorzystania foresightu  
na rzecz kszta towania polityki rolnej, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej,  

Warszawa 2012) 
 
 
1. Narodowy Program Foresight „Polska 2020” (pierwszy foresight narodowy) 
Wykonawca: Konsorcjum z o one z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (koor-
dynator), Pentor Research International oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Krajowy 
 
2. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki (PARP) 
Wykonawca: Konsorcjum z o one z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (koordy-
nator), Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz SMG/KRC Poland 
Media S.A. 
Rok zako czenia: 2009; Zasi g: Krajowy 
 
3. Foresight przemys u technologicznego w Polsce do roku 2030 
Wykonawca: Konsorcjum z o one z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz G ównego Instytutu Górnictwa 
Rok zako czenia: 2011; Zasi g: Krajowy 
 
4. Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii, robotyki i techniki pomiarowej 
Wykonawca: Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów, IBS-PAN, Politechnika War-
szawska  
Rok zako czenia: 2010; Zasi g: Krajowy 
 
5. Foresight technologiczny na rzecz zrównowa onego rozwoju Ma opolski 
Wykonawca: Ma opolska Szko a Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie (lider projektu), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko ciuszki oraz Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie  
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Regionalny 
 
6. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolno l skiego do  
    2020 roku 
Wykonawca: Dolno l skie Centrum Studiów Regionalnych – konsorcjum uczelni, instytutów 
naukowych oraz podmiotów gospodarczych, koordynowane przez Politechnik  Wroc awsk  
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Regionalny 
 
7. Monitorowanie i prognozowanie (foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii  
    dla zrównowa onego rozwoju województwa mazowieckiego 
Wykonawca: Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz O rodek Przetwarzania 
Informacji 
Rok zako czenia: 2007; Zasi g: Regionalny 
 
8. LORIS Wizja, Regionalny foresight technologiczny ( ódzkie) 
Rok zako czenia: 2007; Zasi g: Regionalny 
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  9. Priorytetowe technologie dla zrównowa onego rozwoju województwa podkarpackiego 
Wykonawca: Politechnika Rzeszowska z organizacjami partnerskimi  
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Regionalny 
 
10. Priorytetowe technologie dla zrównowa onego rozwoju województwa l skiego 
Wykonawca: Politechnika l ska w Gliwicach, G ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, l ski Urz d Marsza kowski w Katowicach 
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Regionalny 
 
11. Priorytetowe technologie dla zrównowa onego rozwoju województwa wi tokrzyskiego 
Wykonawca: Politechnika wi tokrzyska wraz z 14 partnerami 
Rok zako czenia: 2007; Zasi g: Regionalny 
 
12. Województwo Opolskie Regionem Zrównowa onego Rozwoju – Foresight Regionalny  
      do 2020 roku 
Wykonawca: Politechnika Opolska 
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Regionalny 
 
13. Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapew- 
      nienia bezpiecze stwa energetycznego kraju 
Wykonawca: G ówny Instytut Górnictwa 
Rok zako czenia: 2007; Zasi g: Bran owy 
 
14. REFORM – Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring 
Ze strony polskiej uczestniczy a w nim Dolno l ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Rok zako czenia: 2008; Zasi g: Mi dzynarodowy realizowany cz ciowo w Polsce 
 
15. Cedefop – Scenarios and Strategies for Vocational Education and Training in Europe 
Ze strony polskiej uczestniczy a w nim Fundacja „Fundusz Wspó pracy” Biuro Koordynacji 
Kszta cenia Kadr 
Rok zako czenia: 2000; Zasi g: Mi dzynarodowy realizowany cz ciowo w Polsce 
 
 
oraz Projekt „ ywno  i ywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spo yw-
czego” wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Poddzia anie 1.1.1 Projekty badawcze z wyko-
rzystaniem metody foresight. 
Wykonawca: konsorcjum w sk adzie: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 
Wydzia  Biotechnologii i Nauk o ywno ci Politechniki ódzkiej, Instytut Bada  nad Przed-
si biorczo ci  i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo ecznej Wy szej Szkole Przedsi biorczo-
ci i Zarz dzania w odzi, Spó dzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie 

Rok zako czenia: 2011 
http://zywnoscizywienie.spoleczna.pl/ 
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Streszczenie 

 

Potencjalne scenariusze rozwoju innowacyjno ci  
w sektorze rolno-spo ywczym po 2020 roku 

 

Celem niniejszej pracy by o wykonanie scenariuszowej analizy rozwi za   
w zakresie polityki innowacyjnej oraz przygotowanie rekomendacji dla strategii 
rozwoju innowacyjno ci sektora rolno-spo ywczego po 2020 roku. Przedsta-
wiono przydatno  i zasady tworzenia metod scenariuszowych oraz foresighto-
wych w kszta towaniu polityk publicznych, w tym polityki innowacyjnej.  
Nast pnie omówiono obecny stan innowacyjno ci sektora rolno-spo ywczego  
w Polsce oraz g ówne uwarunkowania globalne i regionalne, które mog  mie  
wp yw na rozwój tego sektora w przysz o ci. Pokazano tak e trzy mo liwe sce-
nariusze rozwoju innowacyjno ci w sektorze rolno-spo ywczym. W zako czeniu 
wskazano obszary dzia a , które nale y uwzgl dni  w strategii rozwoju innowa-
cyjno ci sektora rolno-spo ywczego, aby zwi kszy  jego konkurencyjno   
w perspektywie d ugoterminowej. 
 

 

Summary 

 
Potential scenarios of innovation development  

in agri-food sector beyond 2020 
 

The aim of the paper was to carry out a scenario analysis of innovative policy 
solutions and to prepare recommendations for the agri-food innovation strategy 
after 2020. The paper presents usefulness and principles of creating scenarios 
and foresight methods in shaping public policies, including innovation policy. 
Furthermore, it presents state of innovations in the agri-food in Poland and the 
main global and regional drivers that may have an impact on the future devel-
opment of this sector. The work also contains three possible scenarios for the 
development of innovations in the Polish agri-food sector. In the end, the  
authors indicate the areas of action to be taken into account in the Polish agri- 
-food innovation strategy in order to increase its long-term competitiveness. 
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