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Przedmowa
Kolejny zeszyt (nr 15) z serii „Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym”
zawiera cztery prace wykonane przez specjalistów z trzech orodków badawczych: Instytutu
Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa – PIB w Puawach, Szkoy Gównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej –
PIB w Warszawie.
Eksperci z IUNG-PIB w ekspertyzie podjli niezwykle wane i aktualne zagadnienie
emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O) oraz bilansu wgla w polskim rolnictwie. Rolnictwo odpowiada za okoo 1/3 emisji gazów cieplarnianych (w przypadku podtlenku azotu
jest to a 3/4), a zatem nie moe by wyczone z dziaa na rzecz agodzenia zmian klimatycznych. To jednak, jak w przypadku metanu, ma bezporedni zwizek z rozmiarami produkcji rolniczej – w danym przypadku z wielkoci pogowia byda. atwiej podj dziaania
na rzecz ograniczenia podtlenku azotu poprzez optymalizacj nawoenia azotem (technologie
precyzyjne) oraz szybkie zaorywanie resztek poniwnych. W przypadku wgla waciwa gospodarka nim ma znaczenie dla yznoci gleb (sekwestracja wgla, zmniejszajca emisj CO2
do atmosfery) oraz utraty wgla w glebie w procesie rozkadu glebowej materii organicznej
czyli emisji CO2 do atmosfery. Bilans wgla (lad wglowy) systemów produkcji rolniczej
czy nawet poszczególnych produktów rolniczych staje si coraz waniejszym komponentem
wska nika ogólnego ladu wglowego. Z tego wzgldu istotne jest ustalenie kosztów i korzyci emisji i sekwestracji wgla, w tym w szczególnoci kosztów ograniczenia emisji wgla
(w postaci CO2), które w rolnictwie s nisze ni w innych sektorach.
Prof. Henryk Runowski podj zagadnienie rolnictwa ekologicznego, które mona
uzna za jedn z postaci rolnictwa wpisujc si w koncepcj rolnictwa zrównowaonego –
w kadym bd razie zrównowaonego pod wzgldem rodowiskowym. Niewtpliwa skuteczno rolnictwa ekologicznego w podoaniu wyzwaniom rodowiskowym (ekologicznym)
oraz walory zdrowotne ywnoci wytworzonej w tej postaci rolnictwa nie zapewni mu rozwoju, jeli nie bdzie jednoczenie realizowa celów ekonomicznych. W duszym okresie
o powodzeniu kadej postaci rolnictwa przesdza popyt, który jest silnie okrelany przez cen
oraz opacalno . Dotychczas przewaajce formy wspierania rolnictwa ekologicznego poprzez bezporednie subwencje czyli „pchanie” powinny by zastpione przez popyt (godzenie si konsumentów na wysze ceny z uwagi na walory produktów ekologicznych) –
czyli „ssanie”. W ekspertyzie zilustrowano przewag rolnictwa ekologicznego nad rolnictwem konwencjonalnym na przykadzie emisji CO2 oraz innych identyfikatorów dotyczcych
gleby, wody, powietrza, energochonnoci, biorónorodnoci na przykadzie danych ze róde
niemieckich. Szybki rozwój rolnictwa ekologicznego w wiecie, w tym Unii Europejskiej –
take w Polsce – znajduje uzasadnienie w ekonomice gospodarstw ekologicznych, co zaprezentowano na przykadzie Niemiec, Anglii, Walii, Austrii i Polski. Kluczowe znaczenie dla
tego, wydawaoby si nierozwizywalnego, problemu ma ujcie w rachunku ekonomicznym
efektów zewntrznych powstajcych w trakcie procesu produkcji – niejednakowych w rónych postaciach rolnictwa. Internalizacja efektów zewntrznych, przyjmujc e zostanie rozwizany problem ich wyceny, pozwoliaby na zblienie (zmniejszenie rozstpu) midzy
optimum prywatnym i optimum spoecznym a take konkurencyjnoci mikroekonomiczn
(rynkow) i makroekonomiczn (spoeczn).
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Problematyka zrównowaenia gospodarstw rolnych jest przedmiotem ekspertyzy
dr Wioletty Wrzaszcz, która na podstawie danych FADN ustalia czynniki ksztatujce poziom zrównowaenia gospodarstw rolnych, wykorzystujc oryginalny zestaw mierników
zrównowaenia. Jest to sprawa niezwykle wana, bowiem wiedza w tym zakresie jest niezbdna dla sformuowania instrumentarium polityki wspierajcej zrównowaony rozwój
rolnictwa. A intensyfikacja dziaa na rzecz zrównowaonego rozwoju jest wskazana, poniewa jak wykazano w ekspertyzie odsetek gospodarstw speniajcych przyjte kryteria
zrównowaenia, zwaszcza rodowiskowego jest nieduy – ledwo przekracza 1/5. Charakterystyka gospodarstw o podanym poziomie zrównowaenia pozwala na sformuowanie
kierunków zmian w potencjale i organizacji gospodarstw rolnych oraz wymaga wzgldem
praktyk rolniczych. Typ rolniczy gospodarstwa istotnie rónicuje moliwo zrównowaenia
gospodarstw, zarówno w zakresie rodowiskowym, ekonomicznym, jak i rodowiskowoekonomicznym. W przypadku kryteriów rodowiskowych na ich spenienie najwiksze
szanse maj gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym a najmniejsze gospodarstwa nastawione na chów zwierzt ziarnoernych. W odniesieniu do spenienia kryterium ekonomicznego najwiksze szanse maj gospodarstwa
wyspecjalizowane w uprawach polowych, a najmniejsze gospodarstwa niewyspecjalizowane
z chowem rónych zwierzt. Na podstawie przeprowadzonych bada uznano, i gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym oraz
w uprawach polowych maj najwikszy potencja, by pogodzi jednoczesn realizacj celów
rodowiskowych i ekonomicznych.
W ostatnim opracowaniu (J. Zegara) podjto zagadnienie uwarunkowa i czynników
rozwoju rolnictwa zrównowaonego w ujciu globalnym. wiat stoi w obliczu rozwizywania
problemu godu i niedoywienia, co jak dowiadczenie historyczne uczy wcale nie jest atwe
i to pomimo szybkiego wzrostu produkcji rolniczej w II poowie XX wieku, a w nadchodzcych latach bdzie jeszcze trudniejsze. A to dlatego, e do czynników ekonomicznych (dostpno ekonomiczna ywnoci i szybko rosncy popyt), dochodz ograniczenia rodowiskowe.
Rzecz idzie o rosnce trudnoci zwikszenia powierzchni upraw rolnych, rosnc konkurencj
o wod oraz skutki zmian klimatycznych a take i imperatyw ekologiczny ochrony zasobów
i walorów biosfery, w tym szczególnie biorónorodnoci. Postp w technologiach rolniczych
tworzy nowe moliwoci, ale ryzyko i niepewno co do wytworzenia podanego quantum
produktów rolniczo-ywnociowych pozostaje. W rozwój rolnictwa zrównowaonego wpisuj
si przeobraenia rolnictwa rodzinnego, które dominuje w wiecie i przesdza o bezpieczestwie ywnociowym wiata. Kluczowe znaczenie dla rozwoju rolnictwa zrównowaonego ma
ekonomia – cilej mówic obowizujcy paradygmat ekonomii neoklasycznej (gównego nurtu), który okrela polityk. Problem w tym, i ten paradygmat przestaje by adekwatny do
wspóczesnych wyzwa – take w zakresie bezpieczestwa ywnociowego i zrównowaonego
rozwoju rolnictwa. Potrzebny jest nowy paradygmat ekonomiczny czcy harmonijnie dziaanie autonomicznego mechanizmu rynkowego i mechanizmu politycznego.
Józef St. Zegar
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Puawy
BILANS WEGLA I EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
(CO2, CH4 oraz N2O)
W POLSKIM ROLNICTWIE
1. Wstp
Rolnictwo, podobnie jak lenictwo, jest dziaem gospodarki, który róni
si od innych tym, e przyczynia si nie tylko do emisji gównych antropogenicznych gazów cieplarnianych, ale równie do ich pochaniania (sekwestracji)
przez produkowan biomas oraz gleb. Ze wzgldu na zachodzc sekwestracj wgla przyjmuje si niekiedy, e iloci emitowanego dwutlenku wgla (CO2)
s w rolnictwie równowaone przez iloci wgla sekwestrowanego. Rolnictwo
ma natomiast znaczcy udzia w cakowitej wielkoci emisji podtlenku azotu
(N2O) – 73% oraz metanu (CH4) – 35% [IO , 2010]. Cakowity udzia rolnictwa
w emisjach gazów cieplarnianych, wyraony w ekwiwalentach CO2, wynosi
8,8%. Cho nie jest on dramatycznie duy, rolnictwo podobnie jak inne dziay
gospodarki, zobligowane jest ogranicza wielkoci emisji tych gazów cieplarnianych na mocy podpisanej przez Polsk Konwencji Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu.
W ostatnich latach rolnictwo w Polsce, podobnie jak rolnictwo innych
krajów Europy, ograniczao emisj gazów cieplarnianych. Wynikao to jednak
nie tyle z podejmowania zamierzonych dziaa idcych w tym kierunku, co raczej z ogranicze pogowia byda oraz wielkoci nawoenia mineralnego,
zwaszcza azotowego, które wymuszone byy wzgldami politycznymi lub ekonomicznymi. W bliskiej przyszoci niezbdne stan si dziaania systemowe
zmierzajce do dalszego ograniczenia emisji w rolnictwie.
W rolniczej produkcji rolinnej gównymi sposobami ograniczania emisji
s: optymalizacja nawoenia azotowego, zgodne z dobrymi praktykami rolniczymi przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych oraz zwikszanie
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sekwestracji wgla organicznego w glebie poprzez zwikszenie dopywu do
gleby resztek poniwnych oraz ograniczanie uprawy punej (uproszczenia
w uprawie, uprawa bezorkowa).
2. Emisje metanu i podtlenku azotu
Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wielkoci emisji
metanu i podtlenku azotu z rolnictwa, tendencji zmian w zawartociach wgla
organicznego w glebach Polski, okrelenie jak systemy produkcji rolinnej
i uprawa poszczególnych rolin wpywa mog na emisje i bilans emisji gazów
cieplarnianych w aktualnych warunkach klimatycznych oraz przy spodziewanych zmianach klimatu.
Tabela 1. Tempo przyrostu emisji metanu i podtlenku azotu ze róde rolniczych
w województwach i w Polsce w okresie 1999-2007
Lp

Województwo

Metan
(proc.)

Podtlenek azotu
(proc.)

-33

14

1 dolnolskie
2 kujawsko-pomorskie

-3

6

3 lubelskie

-28

-3

4 lubuskie

-13

2

5 ódzkie
6 maopolskie
7 mazowieckie

-5

16

-32

-19

-0,3

13

8 opolskie

-16

9 podkarpackie

-51

-19

10 podlaskie

20

6

11 pomorskie

-12

-3

12 lskie

-29

-5

13 witokrzyskie

-36

-11

10

23

3

16

16 zachodniopomorskie

-29

-9

17 Polska

-10

5

14 warmisko-mazurskie
15 wielkopolskie

-0,1

ródo: [Zaliwski, 2010].

Powstajce w rolnictwie emisje wymienionych gazów cieplarnianych objte s obowizkowymi szacunkami i uwzgldniane s w raportach rzdowych
dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie
Zmian Klimatu [IO , 2010]. Szacunki wykonywane s wedug przyjtych me10

todyk Midzyrzdowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i prezentowane
w raportach dla caego kraju.
Analizy emisji CH4 i N2O z rolnictwa w skali kraju i województw prowadzone byy w IUNG-PIB wedug metodyki IPCC 2006 [Zaliwski, 2010]. Przeprowadzone szacunki dla lat 1999-2007 wykazay, e cakowita emisja metanu
w kraju zmniejszya si w analizowanym okresie do znacznie (10%), natomiast emisja podtlenku azotu wzrosa (5%). Tendencje zmian w poszczególnych
województwach byy zrónicowane (tab. 1).
W trzech województwach: podlaskim, warmisko-mazurskim i wielkopolskim wystpi wzrost emisji metanu, wynoszcy odpowiednio 20, 10 i 3%.
W pozostaych województwach emisja metanu spada, przy czym najwikszy
spadek nastpi w województwach podkarpackim (51%), witokrzyskim
(36%), dolnolskim (33%) i maopolskim (32%). Najwikszy wzrost emisji
podtlenku azotu nastpi w województwach warmisko-mazurskim (23%),
ódzkim (16%) i wielkopolskim (16%), natomiast najwikszy spadek w województwach maopolskim i podkarpackim (19% w obu przypadkach). Najwikszy udzia w emisji metanu miaa fermentacja jelitowa (ok. 80%), a na jej wielko wpywao przede wszystkim pogowie byda i trzody chlewnej. Niemal za
cao emisji metanu jest odpowiedzialna produkcja zwierzca, natomiast do
emisji podtlenku azotu przyczynia si gównie produkcja rolinna. Na przykad
w 2007 roku w 58% emisja N2O bya spowodowana przez produkcj rolinn
(nawozy i resztki poniwne), udzia produkcji zwierzcej wyniós 42% (gównie
bydo, trzoda chlewna i drób).
W przypadku rolnictwa nie jest wymagane szacowanie emisji CO2, dlatego gromadzone dane o wielkoci emisji s niewystarczajce dla przedstawienia
bilansów emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji wgla w rolnictwie, tak
w skali kraju, jak równie w skali regionalnej. W najbliszych latach raczej nie
naley si spodziewa zmian w oficjalnie przyjtych metodykach IPCC, które
do szacunków emisji s wykorzystywane.
3. Zmiany zawartoci materii organicznej w glebach Polski
w wieloleciu i ich czynniki sprawcze
Ilo materii organicznej w glebach jest miar ich kultury rolnej okrelajc bezporednio fizyczn i chemiczn yzno roli. Wpywa ona na takie cechy gleb jak: zdolnoci sorpcyjne i buforowe, aktywno biologiczn, struktur,
stopie zagszczenia, pojemno wodn oraz uwalnianie skadników pokarmowych w procesie jej mineralizacji. Im wiksza ilo materii organicznej, tym
wiksza yzno gleby.
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Naturalne zrónicowanie zawartoci materii organicznej w glebach zalene jest gównie od ich skadu granulometrycznego, stosunków wodnych oraz
pooenia w terenie. Gleby lekkie, wyej pooone i objte opadow gospodark
wodn najczciej zawieraj jej mniej od niej pooonych gleb zwizych, które
objte s opadowo-gruntowymi stosunkami wodnymi. Najwikszymi ilociami
materii organicznej charakteryzuj si gleby siedlisk zalewowych (hydrogenicznych), takie jak czarne ziemie i gleby torfowe.
Naturalne zawartoci materii organicznej w glebach s modyfikowane
przez czynniki antropogeniczne, zwaszcza agronomiczne. Wpywaj one na zawartoci w sposób bezporedni (ilo dostarczanej glebie materii organicznej
z resztkami poniwnymi oraz nawozami naturalnymi) lub poredni (sposoby uytkowania gruntu, intensywno uprawy, zmianowanie rolin, poziom nawoenia).
Zawartoci materii organicznej w glebach uytków rolnych s w Polsce
wysoce zmienne. Wyniki analiz wskazuj, e wahaj si one w warstwie ornej
gleb w granicach 0,5-10% ze redni 2,2% [Stuczyski i in., 2007]. Wedug
przyjtej kategoryzacji gleby o niskiej zawartoci (<1%) stanowi 6% powierzchni uytków rolnych, o redniej zawartoci (1,1-2,0%) 50% powierzchni,
o zawartoci wysokiej 33% (rys. 1).
W konwencjach midzynarodowych przyjmuje si, e zawarto materii
organicznej w glebach poniej 3,5% (ok. 2% C organicznego) jest przejawem pustynnienia gruntów. Przyjcie tej wartoci granicznej powodowaoby zaliczenie
89% areau polskich gleb uytkowanych rolniczo do kategorii gleb o niskiej zawartoci materii organicznej i przez to zagroonych susz [Stuczyski i in., 2007].
Byby to oczywisty bd, poniewa niska zawarto materii organicznej w glebach Polski wynika w znacznej mierze z faktu duego udziau gleb wytworzonych z piasków, które z natury maj mniej materii organicznej, a w dodatku akumuluj jej mniej ze wzgldu na opadowy reim wodny i ma pojemno wodn.
Gleby uytkowane rolniczo mog akumulowa materi organiczn (wgiel, C), bd j traci . Akumulacja, czsto nazywana sekwestracj wgla,
zmniejsza emisj do atmosfery wgla w postaci CO2, co przeciwdziaa zmianom
klimatu. Proces przeciwny wie si z wiksz emisj do atmosfery tego gazu,
co przyczynia si do potgowania si zmian klimatu. Oprócz rozkadu glebowej
materii organicznej rolniczymi ródami emisji CO2 do atmosfery s spalanie
paliw pdnych oraz zmiany uytkowania ziemi.
Analizy tych samych profili glebowych w 36-leciu (1968-2003) wykazay, e istnieje w Polsce tendencja do wzrostu zawartoci wgla organicznego
w glebach o niskiej pocztkowej jego zawartoci oraz spadku w glebach o wysokiej zawartoci pocztkowej tego pierwiastka [Stuczyski i in., 2007]. Trend
zmian zawartoci wgla w glebach w czasie przedstawiono na rysunku 2. Wyni12

ka z niego, e gleby o zawartoci materii organicznej mniejszej od 1,84% wzbogacay si w wgiel organiczny, za o zawartoci wikszej traciy go.
Rysunek 1. Zasobno gleb Polski w materi organiczn

ródo: [Stuczyski i in., 2007].

Rysunek 2. Przyrost lub spadek zawartoci wgla organicznego (y – % r-1)
w zalenoci od pocztkowej zawartoci tego pierwiastka (x – %)
w latach 1968-2003

ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Stuczyski i in., 2007].

Zaleno taka wynikaa zapewne z wikszego dopywu resztek poniwnych do gleb lekkich w analizowanym okresie, co mogo wiza si z intensyfikacj nawoenia mineralnego. Za w przypadku gleb zwi lejszych wiza si
moga z pogbieniem orki wskutek jej zmechanizowania, co doprowadzio do
efektu rozcieczenia wgla organicznego [Stuczyski i in., 2007]. Nie mona
wykluczy , e do powstania tendencji spadkowych mogy si przyczyni rów13

nie takie czynniki jak: przesuszenie gleb wskutek obnienia si poziomu wód
gruntowych (np. le wykonane melioracje), intensyfikacja uprawy roli, uproszczenia w zmianowaniach rolin (zmniejszenie udziau rolin wzbogacajcych
w próchnic; motylkowatych, strczkowych, traw w uprawie polowej) oraz
ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania nawozów naturalnych w gospodarstwach bezinwentarzowych.
Opisany trend zmian zawartoci wgla organicznego w glebach ekstrapolowany na gleby caego kraju pozwoli okreli spodziewany trend zmian zawartoci tego pierwiastka w czasie i przestrzeni. Na podstawie uzyskanych wyników mona stwierdzi , e do 2020 roku bilans materii organicznej (wgla organicznego) w glebach Polski bdzie ujemny. Mineralizacja materii organicznej,
prowadzca do emisji CO2 do atmosfery, bdzie wic wiksza ni sekwestracja
(akumulacja) materii organicznej. Straty wgla z gleb wynios rednio w kraju
0,47 t C ha-1 r-1, co odpowiada 0,82 t ha-1 r-1 materii organicznej [Stuczyski
i in., 2007]. Wielko spodziewanych strat jest zrónicowana w poszczególnych
województwach, ale moliwym byo ich pogrupowanie pod tym wzgldem
w jednorodne klasy (rys. 3). Najwikszych strat materii organicznej naley
oczekiwa w województwach zachodnich i pónocno-zachodnich. Najmniejsze
za mog wystpi w województwach: maopolskim, podlaskim, witokrzyskim i wielkopolskim.
Przedstawione na rysunku 3 dane pozwalaj wyrobi sobie pogld na temat zgeneralizowanego bilansu materii organicznej w glebach w przekroju województw. Uwzgldniajc specyfik gleb moliwym byo przestrzenne przedstawienie prognozowanych bilansów, z wydzieleniem gleb, które sekwestrowa
bd wgiel (ujemne wartoci emisji CO2), bd bd go traci (dodatnie wartoci emisji CO2) (rys. 4).
Przedstawione zmiany zawartoci materii organicznej w glebach oraz ich
ekstrapolacje, czasowe i przestrzenne, zostay policzone na podstawie trendów
wyników oznacze chemicznych. Rysujce si tendencje s dla rolnictwa na tyle
wane, e warto je skonfrontowa z wynikami uzyskanymi inn metod.
Wykorzystano w tym celu szacunki wykonane metod bilansow [Ku
i in., 2006]. Metoda ta bilansuje materi organiczn w glebach z uwzgldnieniem struktury zasiewów oraz wspóczynników reprodukcji i degradacji tej materii dla poszczególnych rolin uprawnych.
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Rysunek 3. Prognozowany bilans materii organicznej w glebach
w latach 2007-2020 obliczony z trendu chemicznych oznacze wgla
organicznego w profilach glebowych (kolorami zaznaczono jednorodne grupy
województw; podzielenie wartoci legendy przez 14 daje spadki w t ha-1)

ródo: [Borzcka-Walker i in., 2011].

Rysunek 4. Emisja CO2 z gleb Polski (wartoci legendy
podzielone przez 51 = sekwestracja lub straty wgla w t C ha-1 r-1)

ródo: [Stuczyski i in., 2007].

Wykonane szacunki (lata 2002-2005) wykazay, e w wyniku rolniczego
uytkowania gruntów ornych ilo wgla organicznego zmniejsza si rednio
w Polsce o 0,31 t ha-1 r-1 (0,58 t ha-1 r-1 materii organicznej) [Ku i in. 2006].
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Tendencja spadkowa wystpowaa we wszystkich województwach i miecia si
w przedziale 0,23-0,38 t C ha-1 r-1 (0,30-0,66 t ha-1 r-1 materii organicznej)
(rys. 5). Nisze spadki odnotowano w trzech województwach: warmisko-mazurskim, podlaskim i maopolskim, co jest zwizane z wikszym udziaem
w strukturze zasiewów wieloletnich rolin motylkowatych lub ich mieszanek
z trawami, natomiast najwysze w województwach dolnolskim i opolskim,
gdzie duy udzia w strukturze zasiewów maj roliny okopowe i kukurydza.
Rysunek 5. Straty materii organicznej w t ha-1 r-1 obliczone metod bilansow
(kolorami zaznaczono jednorodne grupy województw)

ródo: [Borzcka-Walker i in., 2011].

Wykazane straty materii organicznej mog by do pewnego stopnia kompensowane poprzez stosowanie nawozów naturalnych oraz przyorywanie somy
[Ku i in., 2006]. Uwzgldnienie tych dopywów wgla organicznego do gleby
wykazao, e w 11 województwach nawoenie obornikiem w peni powinno pokrywa ubytki glebowej substancji organicznej spowodowanej upraw rolin
(rys. 6). W przypadku 4 województw: maopolskiego, wielkopolskiego, warmisko-mazurskiego i podlaskiego wystpuje nawet znaczca nadwyka, co wskazuje, e przy wystpujcym pogowiu zwierzt dopyw materii organicznej do
gleby w formie obornika wyra nie przewysza jej ubytki spowodowane upraw
rolin. W 5 województwach bilans jest ujemny i jego zrównowaenie mona
najatwiej osign poprzez przyorywanie somy. Due iloci somy powinny
by przyorywane w 4 województwach, po 0,9-1,0 t ha-1 w opolskim i lubuskim,
okoo 1,2 t ha-1 w zachodniopomorskim oraz a 1,9 t ha-1 w województwie dolnolskim, natomiast w województwie lubelskim tylko 0,2 tony somy w przeliczeniu na 1 ha obsiewanych gruntów ornych. W sumie w skali kraju na przyora16

nie powinno si przeznacza okoo 3 mln ton somy, co stanowi niespena 12%
cakowitych jej zbiorów [Ku i in., 2006]. W poszczególnych województwach
ilo ta waha si od 11% (lubelskie) poprzez okoo 30% (opolskie i lubuskie) do
ponad 50% (dolnolskie).
Metoda bilansowa wykazaa wic mniej dramatyczne spadki zawartoci
materii organicznej w glebach w porównaniu z analiz trendów zawartoci materii organicznej w glebach. W dodatku spadki te s lub mog by kompensowane stosowaniem nawozów naturalnych lub przyorywaniem somy.
Rysunek 6. Bilans materii organicznej w glebach w t ha-1 r-1, w którym
uwzgldniono przychód wgla zwizany ze stosowaniem nawoenia obornikiem
(kolorami zaznaczono jednorodne grupy województw)

ródo: [Borzcka-Walker i in., 2011].

Rysunek 7. Bilans wgla w Europie w g C m-2 r-1 (/100 = t C ha-1 r-1)

ródo: [Janssens i in., 2005].
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Gleby Polski s generalnie mniej zasobne w materi organiczn ni gleby
wielu innych krajów europejskich [Robert i in., 2003]. Straty wgla z gleb s
u nas równie mniejsze, poniewa w Europie wynosz one 0,84 ± 0,70 t C ha-1 r-1
(1,46 ± 1,22 t ha-1 r-1 materii organicznej) [Reijnders i Huijbregts, 2007]. Jeli
jednak rozpatrywa bilans wgla z uwzgldnieniem lasów, uytków zielonych,
gruntów ornych i torfowisk, to naleelibymy do krajów o stosunkowo niekorzystnym bilansie sumarycznym (rys. 7).
4. Wpyw systemów produkcji rolniczej na bilanse wgla
Informacje na temat wpywu systemów produkcji rolniczej, industrialnego, zintegrowanego i ekologicznego, na zmiany zawartoci wgla organicznego
w glebach s w naszej literaturze rozproszone i raczej skpe. Wstpne informacje na ten temat mona znale w opracowaniu [Ku, Kopiski, 2011].
W literaturze obcej coraz wicej uwagi zwraca si na szacowanie emisji C
lub CO2 (ladu wglowego) dla systemów produkcji rolniczej oraz produktów
rolnych. lad wglowy jest wyliczany dla penego acucha produkcji (cyklu
ycia produktu), poczynajc od zuycia materiau siewnego, poprzez zuycie
rodków produkcji (olej napdowy, nawozy, pestycydy) na wszystkich etapach
uprawy, a po przetwórstwo surowców rolnych oraz zagospodarowanie odpadów powstajcych w produkcji ywnoci. Jest on wyraany w gramach ekwiwalentu wgla, w taki sposób, e kademu sporód trzech gównych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przypisano wspóczynniki cieplne. Wyraaj one ekwiwalentny udzia w efekcie cieplarnianym, charakteryzowany
najczciej dla okresu stulecia. Wedug IPCC ekwiwalenty te wynosz: CO2 – 1,
N2O – 298, oraz CH4 – 25 ekwiwalentu CO2. Przyjte wartoci wskazuj, na
przykad, e efekt cieplarniany 1 g wyemitowanego N2O – bdzie 298 razy
wikszy ni CO2 i bdzie wynosi 298 g CO2 eq. W obliczeniach ladu wglowego nie uwzgldnia si, na ogó, sekwestracji wgla w glebie.
lady wglowe rolnictwa industrialnego, integrowanego oraz ekologicznego róni si [Hillier, 2009]. Rónice s istotne, kiedy rozpatrywane s bez
uwzgldnienia zmiennych towarzyszcych i z uwzgldnieniem jako zmiennej
towarzyszcej obornika (rys. 8). Rónice pomidzy systemami produkcji przestaj by istotne, kiedy uwzgldnia si jako zmienne towarzyszce obornik
i azot mineralny zawarty w glebie.
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Rysunek 8. rednie lady wglowe dla systemów produkcji

Szare supki – bez uwzgldnienia zmiennych towarzyszcych;
czarne supki – z uwzgldnieniem obornika;
biae supki – z uwzgldnieniem obornika i azotu mineralnego w glebach.
ródo: [Hillier, 2009].

Tak wic, zmiana systemu produkcji, sama w sobie, moe nie przynie
ograniczenia wpywu rolnictwa na efekt cieplarniany.
Wielkoci wpywu 21 zabiegów uprawowych, uwzgldnianych w obliczeniach [Hillier, 2009], na warto ladu wglowego mona uporzdkowa
w szereg malejcy, który dla najwaniejszych wpywów miaby posta : mineralne nawozy N > obornik > zbiór > orka > herbicydy > nawozy P > nawozy K
> fungicydy > prasowanie somy > aplikacja pestycydów > aplikacja nawozów.
Na wielko ladu wglowego niebagatelny wpyw ma równie sam dobór rolin (rys. 9).
Rysunek 9. rednie lady wglowe dla strczkowych (fasola i groch), zbó jarych
(jczmie i owies), zbó ozimych (pszenica) oraz rzepaku ozimego i ziemniaka

ródo: [Hillier, 2009].

Uzyskane wyniki wskazuj, e poszukiwanie moliwoci zmniejszenia
ladów wglowych naleaoby rozpocz od optymalizacji nawoenia rolin.
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Wartoci przedstawionych ladów wglowych ulegyby pewnym modyfikacjom, gdyby w analizach uwzgldniono równie sekwestracje wgla w glebach w porównywanych systemach oraz doborze rolin. Jednake rolnictwo nawet po uwzgldnieniu iloci sekwestrowanego wgla w glebach, tam gdzie ten
proces zachodzi, pozostawaoby emiterem gazów cieplarnianych netto.
W ostatnich latach coraz wiksze znaczenie przywizuje si do produkcji
rolnej na cele energetyczne. Istotnym wydaje si wic porównanie ladów wglowych dla surowców przeznaczonych na paliwa stae (plantacje miskanta,
szybko rosnce plantacje wierzby czy topoli) oraz surowców przeznaczonych na
produkcj bioetanolu (pszenica,) i biodiesla (rzepak) (tab. 2). Z przedstawionego
porównania wynika jasno, e lady wglowe dla surowców przeznaczonych na
biopaliwa pynne pierwszej generacji s ponad 10-krotnie wiksze w porównaniu z surowcami wykorzystywanymi jako paliwa stae (tab. 2).
Tabela 2. lady wglowe (kg eq C ha-1) dla upraw energetycznych
Zabiegi agrotechniczne
Uprawa roli
Nawoenie
Ochrona rolin
Zbiór
Razem

Miskant
21,7
0
6,1
13,3
41,1

Szybko rosnce
plantacje
19,1
0,72
10,9
3,3
34,0

Pszenica
ozima
28,2
487,1
49,4
18,0
582,8

Rzepak
16,3
500,6
26,9
10,0
553,7

ródo: [Hillier i in., 2009].

W Polsce emisje rolnicze gazów cieplarnianych (lady wglowe) powstajce przy produkcji surowców rolnych przeznaczonych na biopaliwa szacowane
s zgodnie z metodyk okrelon w Dyrektywie 2009/28/WE. Szacunki
uwzgldniaj emisje powstajce wskutek: spalania paliw (olej napdowy, opaowy), produkcji nawozów (N, P, K i Ca), produkcji pestycydów, produkcji materiau siewnego oraz nawoenia azotem. Emisje wyraane s w g CO2 eq MJ-1
biopaliwa i odnoszone s do emisji powstajcych przy wykorzystywaniu komplementarnego paliwa konwencjonalnego, w celu obliczenia procentu ograniczenia emisji osignitej wskutek substytucji paliwowej. Przykad szacunków
przedstawiono w tabeli 3. Tam gdzie szacunki emisji s mniejsze od standardowej emisji wedug Dyrektywy kukurydza moe by wykorzystywana do produkcji bioetanolu bez ogranicze. Za tam, gdzie emisje s wiksze od standardowych naley dla kadego gospodarstwa dostarczajcego surowiec wykonywa indywidualne szacunki emisji. W województwach o szacunkach emisji
mniejszych ni 20 g CO2 eq MJ-1 speniony by wymóg stawiany przez Dyrek-
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21

5,57

ódzkie

13,93

8,99

4,61

5,50

Pomorskie

lskie

6,11

6,06

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

ródo: Faber i in., 2011; niepublikowane.

6,24

Warmisko- mazurskie

witokrzyskie

14,30

7,78

Podlaskie

13,87

17,78

11,71

23,06

15,81

11,40

12,14

5,49

5,29

Podkarpackie

12,99

12,46

12,81

12,33

13,60

14,00

13,96

N

Opolskie

4,48

6,27

Lubuskie

Mazowieckie

4,41

Lubelskie

5,99

5,16

Kujawsko-pomorskie

Maopolskie

3,37

paliwo

Dolnolskie

Województwo

0,21

0,33

0,24

0,23

0,12

0,14

1,15

0,60

0,00

0,20

0,10

0,31

0,24

0,20

0,14

0,50

CaO

1,21

0,47

1,59

1,08

0,85

2,06

0,87

1,07

0,52

0,81

0,99

1,11

0,79

1,03

0,61

0,89

K2O

1,51

0,83

1,52

1,32

0,97

2,50

1,38

1,22

0,90

1,11

1,42

1,41

1,24

1,17

1,09

1,11

P2O5

0,21

0,18

0,19

0,37

0,14

0,22

0,19

0,20

0,20

0,18

0,17

0,28

0,59

0,21

0,12

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pestycydy nasiona

Emisja g CO2 eq MJ-1

18,57

13,24

23,14

15,20

15,39

16,91

13,05

13,54

15,00

14,27

13,90

14,22

13,77

14,82

15,17

15,13

polowa
emisja
N2O

45,56

32,86

49,74

37,62

36,39

46,63

35,83

34,07

35,98

34,04

35,03

35,72

35,24

35,45

36,29

35,15

z
alokacj

24,88

17,94

27,17

20,55

19,87

25,47

19,57

18,61

19,65

18,59

19,13

19,51

19,24

19,36

19,82

19,20

bez
alokacji

Suma emisji

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Warto
standardowa
wedug
Dyrektywy
20

Tabela 3. Szacunki emisji rolniczych gazów cieplarnianych powstajce przy produkcji kukurydzy na ziarno
przeznaczonej do produkcji bioetanolu



tyw, aby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych byy co najmniej 35%
w stosunku do benzyny.
W szacunkach emisji dla biopaliw staych uytkowanych w energetyce
oprócz wymienionych skadowych emisji dla biopaliw pynnych uwzgldnia si
take transport biomasy, rozdrobnienie oraz peletowanie. Przykad szacunków
przedstawiono w tabeli 4. Ograniczenia emisji w przypadku biopaliw staych s
znacznie wiksze ni w przypadku biopaliw pynnych.
5. Wpyw praktyk rolniczych na ograniczanie efektu cieplarnianego
Przedstawione wczeniej lady wglowe w produkcji rolinnej mog by
traktowane jako koszty emisyjne. Z drugiej strony w penej analizie uwzgldni
by naleao zyski emisyjne wynikajce ze stosowania praktyk rolniczych, które
mog zwiksza sekwestracj wgla lub ogranicza emisje gazów cieplarnianych (tab. 5). Przedstawione dane wskazywayby, e potencjalnych oszczdnoci emisyjnych naley poszukiwa gównie w odniesieniu do CO2, poniewa
moliwoci w odniesieniu do pozostaych dwóch gazów s mniejsze.
Wedug innego róda potencjalne sekwestracje w krajach UE-15 najwiksze byyby w przypadku gleb organicznych, uytków zielonych, dobrego
gospodarowania resztkami poniwnymi lub zalesienia gruntów ornych (tab. 6).
Wylesienia lub zmiana uytków zielonych w grunty orne przyczyniayby si do
znacznych strat wgla.
Projektujc popraw agrotechniki w kierunku zwikszenia sekwestracji
wgla, i tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, naley jednak
pamita o tym, e z ogólnej iloci wgla trafiajcego do gleby rocznie, w postaci resztek poniwnych czy nawozów naturalnych, ok. 70-80% podlega mineralizacji przez mikroorganizmy glebowe i tracona jest w postaci CO2 emitowanego do atmosfery. Tempo mineralizacji zaley gównie od aktywnoci mikrobiologicznej gleb, temperatury i wilgotnoci. Pozostaa ilo materii organicznej
podlega wczeniu w jej humifikacj [Weil i Magdorf, 2004].
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Tabela 4. Szacunki emisji rolniczych gazów cieplarnianych powstajcych
przy produkcji, transporcie oraz przetwarzaniu biomasy staej
do peletu przeznaczonego dla energetyki
Rolina

Emisja g CO2 eq MJ-1

Wilgotno
proc.

uprawa

rozdrobnienie

peletowanie

transport

razem

wgiel

Ograniczenie
emisji
proc.

Bez poprawy agrotechniki
Miskant

30

5,7

2,8

2,1

0,5

11,1

198

86

Wierzba

55

8,7

4,3

3,3

0,5

16,8

198

79

30

6,8

2,8

2,1

0,5

12,2

198

85

Topola

lazowiec

55

4,8

4,3

3,3

0,5

12,9

198

84

Soma

15

0,2

2,8

1,8

1,2

6,0

198

92

Z popraw agrotechniki
Miskant
Wierzba
lazowiec
Topola

30

-3,7

2,8

2,1

0,5

1,7

198

98

55

6,9

4,3

3,3

0,5

15,0

198

81

30

5,6

2,8

2,1

0,5

11,0

198

86

55

3,0

4,3

3,3

0,5

11,1

198

86

ródo: [Faber i in., 2011; niepublikowane].

Tabela 5. Potencja ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolinnej
w strefie klimatu chodnego i wilgotnego, który jest typowy dla Europy Pónocnej
Aktywno

Praktyka

CH4

CO2

N2O

Razem GHG

(tCO2 ha-1 r-1) (tCO2 ha-1 r-1) (tCO2 ha-1 r-1) (t eqCO2 ha-1 r1)

Grunty orne

Agrotechnika

0,88 (0,24)

0

0,10

0,98

Grunty orne

Nawoenie

0,55 (0,15)

0

0,07

0,62

Grunty orne

orka i r. poniwne

0,51 (0,14)

0

0,02

0,53

Grunty orne

gospodarka wodna

1,14 (0,31)

0

0

1,14

Grunty orne

odogi, LUC

3,04 (0,83)

0,02

2,30

5,36

Grunty orne

uprawy rolno-lene

0,51 (0,14)

0

0,02

0,53

Uytki zielone

spasanie, nawo.

0,81 (0,22)

0

0

0,81

G. organiczne

Rewitalizacja

36,67 (9,99)

-3,32

0,16

33,51

G. zdewastowane Rekultywacja

3,45 (0,94)

1,00

0,00

4,45

Obornik

Zastosowanie

2,79 (0,76)

0,00

0,00

2,79

R. energetyczne

Gleba

0,51 (0,14)

0,00

0,02

0,53

( ) – (t C ha-1 r-1); wartoci dodatnie – ograniczenie emisji, wartoci ujemne – wzrost emisji;
GHG – gazy cieplarniane
ródo: [Smith i in., 2007].
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Tabela 6. Potencjalne sekwestracje wgla w UE-15 w zalenoci od uytkowania
gruntu i sposobu gospodarowania1
Uytek

Transformacja

Praktyka

Sekwestracja
(t C ha-1 r-1)

Gleba organiczna

Naturalne uytkowanie

-

do 4,6

Gleba organiczna

Grunt orny

Pytka orka

1,4-4,1

Grunt orny

Uytek zielony

-

1,2-2,7

Grunt orny

-

Zagospodarowanie
resztek poniwnych

0,7

Grunt orny

-

Trawy lub inne
roliny wieloletnie

0,6

Grunt orny

Zalesienie

-

0,3-0,6

Grunt orny

-

System bezorkowy

0,4

Grunt orny

-

Obornik

0,4

Grunt orny

-

Gnojowica

0,3

Grunt orny

-

Ograniczenie orki

<0,4

Las

Grunt orny

-

-0,6

Uytek zielony

Grunt orny

-

-1,0-1,7

1

wartoci dodatnie – ograniczenie emisji, wartoci ujemne – wzrost emisji
ródo: [Freibauer i in., 2004].

Mimo zgodnoci opinii co do znaczenia sekwestracji wgla w glebie
w ograniczaniu efektu cieplarnianego – poszczególne zabiegi suce jej zwikszaniu nie daj w praktyce rolniczej jednoznacznych wyników. Do gównych
zabiegów zaliczane s systemy produkcji z upraw uproszczon (czciowe wyeliminowanie orki) lub bezorkow oraz zwikszony dodatek resztek poniwnych
(somy) do gleb. Wedug przegldu literatury zabiegi te w praktyce mog dawa
wzrost zawartoci wgla organicznego odpowiednio o 0-0,6 i 0,2-0,7 t C ha-1r-1
[Ovando i Caparros, 2009]. Zwikszone przyorywanie lub mulczowanie somy
mogoby rednio w Europie zwiksza zawarto wgla w glebie o 0,15 t C ha-1r-1
[Ovando i Caparros, 2009]. Za przyorywanie lub mulczowanie caej iloci somy nawet o 0,7 t C ha-1r-1. Problem jednake w tym, e system bezorkowy czy
uproszczonej uprawy i zwrotu glebie somy, który jest propagowany przez „rolnictwo konserwacyjne”, nie znajduje wikszego zainteresowania w Europie
[Lahmar, 2010]. To wielka szkoda, poniewa badania wskazuj, e system
uprawy orkowej zwiksza emisje CO2 i N2O. Uproszczona uprawa i system
bezorkowy daway zmniejszenie emisji odpowiednio 0,6 i 1,8-krotne
[Chatskikh, 2008]. Potencja ten nie jest w Europie wykorzystywany, cho sugerowano, e „rolnictwem konserwujcym” mona by obj 86% gruntów ornych,
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co daoby sekwestracj rzdu 40 milionów t C r-1 w okresie 50-100 lat [Johnson, 2008; Lahmar, 2010; Ovando i Caparros, 2009].
Praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych moliwe do zastosowania w produkcji rolinnej nie wyczerpuj wszystkich praktyk dostpnych
w rolnictwie. Traktujc zagadnienie szerzej naley zwróci szczególn uwag na
aktualne oszacowania naukowej ufnoci skutecznoci dziaania rónych praktyk
w odniesieniu do caych agroekosystemów (tab. 7). Oszacowania owej ufnoci
i zgodnoci danych literaturowych mówi wiele o kierunkach niezbdnych przyszych bada, nakierowanych na popraw efektywnoci ograniczania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie.
6. Prognozowane zmian w sekwestracji wgla w glebach
oraz bilansie emisji gazów cieplarnianych w zwizku
ze spodziewanymi zmianami klimatu
Aby oceni wpyw zmian klimatu na sekwestracj wgla oraz emisj podstawowych gazów cieplarnianych, koniecznym jest poznanie jak obecnie panujce warunki klimatyczne wpywaj na te cechy. W tym celu wykonano symulacje przy uyciu modelu DNDC dla trzech zmianowa rolin w okresie 20-lecia
[Faber, 2010; niepublikowane]. Uzyskane wyniki charakteryzuj jedynie przemiany wgla i azotu, z wyczeniem ladu wglowego innych rodków produkcji ni nawozy azotowe (tab. 8). Stwierdzono, e zmianowania trójpolowe przyczyniay si do ocieplenia klimatu (dodatni globalny potencja ocieplenia –
GWP), natomiast zmianowanie czteropolowe bez stosowania somy przyczyniao si do ocieplania klimatu, a z pozostawieniem somy na polu przeciwdziaao
zmianom klimatu (ujemny GWP). Najlepszy wynik uzyskano dla uproszczonej
uprawy i mulczowania somy. Przedstawione wyniki wskazuj, e dla caociowej oceny wpywu upraw na sytuacj emisyjn niezbdnym jest uwzgldnianie
w analizach nie tylko sekwestracji wgla, ale równie emisji N2O zwizanej ze
stosowaniem nawozów zawierajcych azot (mineralnych i naturalnych). Przeliczajc wartoci GWP na iloci wgla w zmianowaniu pierwszym otrzymano by
warto sekwestracji wgla w glebie 0,24 t C ha-1 r-1 przy przyorywaniu caej
somy oraz 0,34 t ha-1 r-1 przy uproszczonej uprawie i mulczowaniu somy. Jeliby zastosowa metodyk IPCC (2006) oszacowana sekwestracja wgla byaby
wiksza i wahaaby si, w zalenoci od gleby, w granicach 0,41-0,54 t C ha-1 r-1
przy uproszczonej uprawie i pozostawieniu na polu caej somy.
Skoro znane s zalenoci pomidzy sekwestracj a emisj gazów cieplarnianych dla obecnych warunków klimatycznych warto rozway , jakie byyby one przy spodziewanych zmianach klimatu. Wydaje si to istotne, ponie-
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agronomia
gospodarka nawozowa
orka/resztki poniwne
gospodarowanie wod (nawodnienia, drena)
uprawa ryu
zalesienia gruntów ornych
odogi, zmiany uytkowania gruntów (LUC)
intensywno wypasania
wzrost produkcyjnoci (np. nawoenie)
gospodarka nawozowa
zarzdzanie wypalaniem
wprowadzenie nowych gatunków (w tym motylkowatych)
unikanie melioracji gleb podmokych
kontrola erozji, nawozy naturalne i mineralne
poprawa ywienia
suplementy ywieniowe
zmiany dugoterminowe w chowie i w hodowli
poprawa w magazynowaniu i stosowaniu
wykorzystywanie w biogazowniach
lepsze wykorzystywanie jako nawozu
roliny energetyczne, paliwa stae, pynne, biogaz, póprodukty

Przykady

+
+

+
+
++
+
+
+
+
+

+
+
+
+-

CO2

+
+
+
+
+

-

+

+

CH4

+++
+-

++
++
+++
+++++++-

N2O

*
**
**
*
*
**
***
***
**
**
***
***
***
***

*
**
**
*
**
**
**
***
***
*
**
*
**
**

Naukowa ufno 2
zgoddowody
no
***
**
***
**
**
**
*
*
**
**
***
*

„+” – ograniczenie emisji, „-” – zwikszenie emisji, „+-” – niepewno lub zmienne wyniki; 2 ilociowe oszacowanie ufnoci wpywu praktyk
na emisj, zgodno – konsensus w literaturze (im wicej gwiazdek, tym wiksza zgodno ), dowody – wzgldna ilo danych potwierdzajca
dziaanie (im wicej gwiazdek, tym wicej dowodów w literaturze
ródo: Smith i in., 2008.

1

Uprawy energetyczne

Obornik

Produkcja zwierzca

Gospodarowanie na glebach organicznych
Rekultywacja gruntów zdegradowanych

Uytki zielone/poprawa
wykorzystywania

Produkcja rolinna

Praktyki

Ograniczenia emisji1

Tabela 7. Proponowane praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z agroekosystemów,
ich wpyw na emisje poszczególnych gazów oraz oszacowania naukowej ufnoci,
e proponowane praktyki przyczynia si bd do redukcji emisji netto



wa jak ju wspominano, tempo mineralizacji materii organicznej w glebach zaley gównie od aktywnoci mikrobiologicznej gleb, temperatury i wilgotnoci.
Naleaoby wic sdzi , e zmiany klimatu wpyn tak na sekwestracj
wgla w glebach, jak równie na emisj podtlenku azotu oraz globalny potencja
ocieplenia (GWP).
Symulacje wykonano dla zmianowania kukurydza + jczmie jary + rzepak + pszenica ozima, a wic tego, które przeciwdziaao zmianom klimatu.
Wykorzystano w nich wygenerowane 100-letnie serie danych meteorologicznych: aktualnych, ze zmianami klimatu do 2030 r. oraz ze zmianami klimatu do
2050 r. Tak wic uprawa kadej roliny zmianowania symulowana bya dla
okresu 25 lat. Ca ilo somy przyorywano lub pozostawiano na polu w postaci mulczu.
Tabela 8. Wpyw uproszcze uprawowych oraz pozostawiania na polu somy
na emisje i bilans emisji gazów cieplarnianych w ronych zmianowaniach
(symulacja dla 20-lecia; dane meteorologiczne ZD Grabów, woj. mazowieckie)
Uprawa

Zmianowanie

Orka bez somy

Kukurydza + Pszenica j.
+ Rzepak + Pszenica o.

Plon

GWP

-1

t ha

CO2

N2O

-1

kg CO2 eq ha

4,13 a 1516 b (0,41)

223 b (0,06)

1202 b

Orka + soma

4,31 a -894 a (-0,24)

Uprawa u.
+ soma

4,14 a -1257 a (-0,34) -2618 a (-0,71) 1381 a

Oka + soma

Kukurydza + Kukurydza
+ Pszenica j.

Uprawa u.
+ soma
Oka + soma
Uprawa u.
+ soma

Jczmie j. + Rzepak
+ Pszenica o.

-2288 a (-0,62) 1414 a

4,05 a 9090 a (2,47)

1378 a (0,38)

7732 a

5,11 a 5418 a (1,48)

1559 a (0,42)

4027 a

4,52 a 4828 a (1,31)

- 559 a (-0,15)

5446 a

3,84 a 2663 a (0,72)

-528 a (-0,14)

3869 a

Uprawa u. – uprawa uproszczona (orka tylko pod rzepak, w polach innych rolin ork
zastpiono bron talerzow), te same litery w kolumnach oznaczaj, e wartoci nie róni si
statystycznie; w nawiasach podano sekwestracj wgla (wartoci ujemne) lub straty wgla
(wartoci dodatnie).
ródo: [Faber i in., 2010; niepublikowane].

Stwierdzono, e przewidywane zmiany klimatu nie wpyn w sposób statystycznie istotny na sekwestracj wgla oraz emisje N2O, zwiksz natomiast
pochanianie przez gleb CH4 w caym zmianowaniu (tab. 9).
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Tabela 9. Oszacowane rednie roczne emisje N2O, CH4 i CO2
dla czteropolowego zmianowania dla rónych scenariuszy klimatycznych
Scenariusz

N2O - N (kg N ha-1)
Orka
U. uprawa

C2000
C2030
C2050

CH4 - C (kg C ha-1)
Orka
U. uprawa

3,18a

2,80a

-0,73a

-0,81a

3,00a

2,65a

-0,78b

-0,87b

2,86a

2,48a

-0,82c

-0,92c

CO2 - C (kg C ha-1)
Orka
U. uprawa
-140a
-278a
(0,04)
(0,08)
-120a
-255a
(0,03)
(0,07)
-110a
-244a
(0,03)
(0,07)

U. uprawa – uprawa uproszczona, w której ork stosowano jedynie pod rzepak, pod pozostae
roliny zastpiono j bron talerzow; te same litery oznaczaj wartoci, które nie róni si
statystycznie.
ródo: [Syp i in., 2011].

Analizujc wyniki dla poszczególnych pól zmianowania mona stwierdzi , e roliny jare zwikszay efekt cieplarniany (wartoci dodatnie CO2 - C),
natomiast ozime zmniejszay go (wartoci ujemne CO2 - C) (tab. 10).
Tabela 10. Oszacowane rednie roczne emisje N2O, CH4 i CO2
dla rolin uprawianych w czteropolowym zmianowaniu
przy rónych scenariuszach klimatycznych
Rolina

Scenariusz

Kukurydza

C2000

Pszenica j.

Rzepak o.

Pszenica o.

N2O - N (kg N ha-1)
Orka
5,48a

CH4-C (kg C ha-1)

U. uprawa
4,51a

Orka

U. uprawa

-0,73e

-0,81cd

CO2 - C (kg C ha-1)
Orka
933abc

U. uprawa
286c

C2030

5,39a

4,48a

-0,78 d

-0,87b

1321ab

673bc

C2050

5,20a

4,28a

-0,83bc

-0,93a

1551a

905abc

C2000

3,16bc

2,51ab

-0,71c

-0,80b

2824a

2704a

C2030

3,16bc

2,44a

-0,76bc

-0,86a

2786a

2349a

C2050

3,20c

2,39a

-0,81b

-0,91a

2783a

2363a

32,86c

-0,73e

-0,82cd

-2447abc

-2022a

30,56bc

-0,78d

-0,88b

-2781bc

-2440ab

29,86abc

-0,82c

-0,93a

-3054c

-2704bc

-0,73e

-0,82cd

-1868b

-1725ab

C2000

20,89abc

C2030

16,78ab

C2050

14,48a

C2000

1,59a

1,63a

C2030

1,35a

1,41a

-0,78d

-0,87b

-1807b

-1642ab

C2050

1,20a

1,24a

-0,83bc

-0,93a

-1721ab

-1541a

C2000 – aktualne dane meteorologiczne, C2030 – zmiany klimatu do 2030 r., C2050 – zmiany klimatu – do 2050 r.; te same litery oznaczaj wartoci, które nie róni si statystycznie.
ródo: [Syp i in., 2011].
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Znamiennym jest, i spodziewane zmiany klimatu mog zwiksza straty
wgla w uprawie kukurydzy (CO2 - C/3,67 = kg C ha-1) w stosunku do obecnych
warunków klimatycznych. Wzrost ten bdzie znacznie wikszy w systemie
z upraw pun ni w systemie uprawy uproszczonej. Inaczej rysuj si te tendencje w polu pszenicy jarej. Tu zmiany klimatu zmniejszaj straty wgla,
w mniejszym stopniu w systemie uprawy punej, w wikszym za w systemie
z upraw uproszczon. Zaskakujcym jest, i w polu rzepaku zwikszenie sekwestracji wgla w systemie uprawy punej jest wiksze ni w systemie
z uproszczon upraw. W obu jednake systemach zmiany klimatu wyra nie
zwikszaj sekwestracj. Natomiast w polu pszenicy ozimej sekwestracje wgla
w systemach produkcji nieznacznie si róni. Przy czym zmiany klimatu bd
zmniejsza iloci sekwestrowanego wgla. Analiza przedstawionych danych
wiedzie do wniosku, e zalenoci pomidzy klimatem, systemami uprawy
i przemianami wgla s uwikane i trudne do ujcia w jedn prost regu. Warto
przy tym zauway , e uzyskane wyniki sugerowayby, i uproszczenie uprawowe polegajce na czciowym wyeliminowaniu orki i pozostawieniu na polu resztek poniwnych nie zawsze musi prowadzi do zwikszenia sekwestracji wgla.
7. Rolnictwo a ekonomia wgla
Denie do przeciwdziaania zmianom klimatu stymuluje rozwój nowej
dziedziny wiedzy, która nazywana jest niekiedy ekonomi wgla (carbon
economy). Próbuje ona dostpnymi metodami zmniejszy lub zneutralizowa
lad wglowy w rónych dziaach gospodarki i przyczyni si w ten sposób do
ograniczenia zmian klimatu. Niekiedy róne techniki zmniejszenia ladu wglowego charakteryzowane s kosztami, jakie trzeba ponie na zmniejszenie
emisji o okrelon warto . W tym kontekcie nurtujcym jest pytanie, jaki
wkad rolnictwo i praktyki rolnicze mog wnie w ekonomi wgla i jaki on
moe by w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki.
Z szacunków wykonanych dla Polski wynika, e rolnictwo wyemitowa
moe w 2030 r. 31 Mt CO2 eq [Mc Kinsey & Company, 2009]. Potencja ograniczenia tej emisji szacowany jest na 9 Mt CO2 eq, co w stosunku do 2005 r.
stanowi 34% wielkoci emisji. W globalnym potencjale ograniczenia caej gospodarki stanowioby to 4%.
Aby caa gospodarka, która wyemitowa moe w 2030 r. 503 Mt CO2 eq,
ograniczya emisj o 236 Mt eq CO2 trzeba bdzie przeznaczy na ten cel okoo
0,9% PKB, albo inaczej rednio 10 € na kad ton niewyemitowanego CO2 eq.
S to rodki tak due, e niezbdnym jest poszukiwanie najtaszych metod
ograniczania emisji. Rolnictwo zaliczone zostao do tych dziedzin gospodarki,

29

w których koszty obnienia emisji nale do najmniejszych (rednio -1 € t
CO2eq-1) (rys. 10).
Rysunek 10. Koszty ograniczenia emisji w Polsce w 2030 roku
wyraone w € t CO2eq-1

ródo: [McKinsey&Company, 2009].

Wartoci ujemne (lewa strona wykresu) oznaczaj, e ograniczenia emisji
mog by osignite bez ponoszenia dodatkowych kosztów, co daje oszczdnoci
podane, jako wartoci ujemne wyraone € t CO2eq-1. Prawa strona wykresu pokazuje, jakie koszty inwestycyjne trzeba bdzie ponie na rzecz ograniczenia emisji.
Przedstawione wyniki nawietlaj problem z punktu widzenia caej gospodarki. Moliwym jest równie jego analizowanie jedynie w odniesieniu do
rolnictwa (tab. 11).
Kiedy prowadzi si ekonomiczne analizy ograniczania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, z uwzgldnieniem sekwestracji wgla w glebach,
trzeba pamita , e proces sekwestracji jest ograniczony i odwracalny. Kada
gleba, w zalenoci od swoich waciwoci fizyko-chemicznych, bdzie sekwestrowaa do pewnej, specyficznej dla niej, górnej granicy. Blisko tej granicy,
albo po jej przekroczeniu, dostarczany wgiel bdzie w coraz wikszej iloci
mineralizowany i emitowany do atmosfery w postaci CO2. W dodatku proces
sekwestracji jest odwracalny, to znaczy, e zmiana sposobu uytkowania gruntu
sprawia bdzie przypieszone mineralizowanie wgla, który uleg sekwestracji,
a gleba dy bdzie o osignicia wyjciowego stanu zawartoci materii organicznej. To jest bardzo istotna konstatacja, poniewa, jak wykazano wczeniej,
gównie ograniczanie emisji zwizane jest z sekwestracj wgla. Istnieje wic
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problem, czy ze wzgldu na odwracalno procesu sekwestracji, naley j
w ogóle w ograniczeniach emisji uwzgldnia . Politycznie problem by rozstrzygany na etapie uzgadniania protokou z Kioto. Wtedy USA domagay si
odliczenia wgla sekwestrowanego w lenictwie i rolnictwie od wielkoci emisji
gazów cieplarnianych. UE na takie podejcie nie godzia si. W efekcie USA nie
podpisay protokou z Kioto, a sekwestracja wgla zachodzca w lenictwie
i rolnictwie nie jest odliczana od emisji krajowych prezentowanych w raportach
rzdowych dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Ma to swoje konsekwencje dla rolnictwa i rolników, nie stwarza bowiem formalnych podstaw do dodatkowego wynagradzania za stosowanie praktyk rolniczych zwikszajcych sekwestracj wgla
i zmniejszajcych w ten sposób emisj gazów cieplarnianych z rolnictwa.
Tabela 11. Szacunkowe koszty (USD t CO2 eq-1) rónych praktyk ograniczania
emisji w rolnictwie w strefie klimatu Europy Pónocnej
Aktywno

Praktyka

USD ha-1 r-1

USD t CO2 eq-1 r-1

20

20

Grunty orne

agronomia

Grunty orne

gospodarka nawozowa

5

8

Grunty orne

orka/resztki poniwne

5

9

Grunty orne

gospodarowanie wod

-

2500

Grunty orne

uprawa ryu

10

1

Grunty orne

odogowanie, zmiana uytkowania (LUC)

10

2

Grunty orne

zalesienie

20

38

Uytki zielone

wypas, nawoenie, wypalanie

-

5

Gleby organiczne

konserwacja

340

10

Grunty zdegradowane rekultywacja

50

11

-

10

Obornik

wniesie do gleby

Roliny energetyczne

tylko gleby

-

15

Inwentarz ywy

ywienie

-

60

Inwentarz ywy

dodatki paszowe

-

5

Inwentarz ywy

hodowla

-

50

Gospodarowanie
obornikiem

skadowanie, biogaz

-

20

ródo: [Smith i in., 2008].
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8. Uregulowania dotyczce ochrony zasobów
glebowej materii organicznej
W skali UE ochron gleb i zrównowaone ich wykorzystywanie, jako
nieodnawialnego zasobu, miaa zapewni ramowa dyrektywa glebowa nad opracowaniem, której prace trway od 2002 r. Miaa ona przeciwdziaa takim degradacjom gleb, jak: erozja, utrata materii organicznej, zasolenie, osuwiska, zakwaszenie i zgszczenie. Komisja Europejska opracowaa w 2006 r. wniosek dla
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcy ramy dla ochrony gleb oraz
zmieniajcy dyrektyw 2004/35/WE (Kom (2006) 232; 206/086 (COD)). Negocjacje w sprawie przyjcia tego wniosku prowadzone byy w okresie trwania
trzech prezydencji (2008-2010), ale porozumienia nie udao si osign i od
tego czasu dziaania utkny w martwym punkcie. Powodem niepowodzenia negocjacji s wzgldy ekonomiczne. Niekiedy wycenia si, e UE z tytuu degradacji gleb ponosi roczne straty rzdu 38 miliardów €. Przeciwdziaanie degradacji gleb, aby byo skuteczne, musiaoby angaowa rodki bdce w odpowiedniej proporcji do wielkoci ponoszonych strat.
Na gruncie unijnym ochron gleb przed utrat materii organicznej w pewnym stopniu zapewni ma zasada wspózalenoci, która jest czci WPR.
W zastosowaniach jest ona mechanizmem kontroli i sankcjonowania wsparcia
bezporedniego, prowadzcym do jego obnienia w przypadku nieprzestrzegania prawnych norm ochrony rodowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierzt
i rolin oraz dobrostanu zwierzt. Zasada ta ponadto stawia wymóg utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochron rodowiska
(GAEC). Kryteria dobrej kultury rolnej ustalaj pastwa czonkowskie w skali
krajowej i regionalnej w nawizaniu do wspólnych ram, które okrelone zostay
w rozporzdzeniu Rady (WE) nr 73/2009 (Zacznik 3). W odniesieniu do materii organicznej gleb zasada wspózalenoci wymaga utrzymywania poziomu
zawartoci substancji organicznej gleb poprzez stosowanie waciwego podozmianu oraz waciwego gospodarowania resztkami poniwnymi. W Polsce
MRiRW uwzgldnio w zakresie dziaa na rzecz dobrej kultury rolnej midzy
innymi przeciwdziaanie obnianiu si zawartoci materii organicznej w glebach
gospodarstw bezinwentarzowych (MRiRW, 2010). Ma to by osigane przez
przyorywanie somy.
Ochron gleb przed utrat materii organicznej mog w pewnym stopniu
zapewnia dobrowolne dziaania rolnorodowiskowe i przyznawane rolnikom
patnoci za podejmowanie dziaa wykraczajcych poza obowizkowe wymogi, w tym normy zasady wspózalenoci. Stworzyo to moliwoci uwzgldnienia w Programach rolnorodowiskowych (PROW 2007-2013) w Osi 2 Poprawa
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rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich – Pakietu 8 Ochrona gleb i wód.
Przewidziano w nim rekompensaty za stosowanie przez rolników wsiewek poplonowych, midzyplonów ozimych oraz midzyplonów cierniskowych. Pakiet
ten przyczyni si ma do ograniczenia strat azotu oraz zwikszenia sekwestracji
wgla. Wydaje si, e w przyszoci pakiet ten powinien uwzgldnia wiksz
palet dziaa zwikszajcych sekwestracj wgla w glebie.
Oprócz wymienionych regulacji Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008 r., tekst ujednolicony na
11.08.2011) nakada obowizek prowadzenia monitoringu jakoci gleby i ziemi.
Standardy w tym zakresie okrela Rozporzdzenie Ministra rodowiska
(Dz. U. 02.165.1359 z dn. 04.10.2002 r.). Nie obejmuj one ochrony zasobów
materii organicznej gleb. Jednake w ramach pastwowego Monitoringu GIO
gromadzi informacje o zawartociach materii organicznej w glebach wytypowanych do bada w punktach monitoringowych.
W zakresie szeroko pojtej ochrony klimatu przed zmianami obowizuje
w Polsce Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych przed zmianami oraz
Protokó z Kioto, który zosta przez RP podpisany 15 lipca 1998 r., ratyfikowany 13 grudnia 2002 r., a wszed w ycie 16 lutego 2005 r.
Pewne obowizki na rolnictwo nakada take Dyrektywa 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r., promujca wykorzystywanie odnawialnych róde
energii w zakresie ograniczania emisji rolniczych gazów cieplarnianych powstajcych przy produkcji surowców przeznaczonych na biopaliwa.
9. Podsumowanie
Rolnictwo jest zarazem emiterem gazów cieplarnianych, jak równie dziaem gospodarki, w którym zachodzi ich sekwestracja. W produkcji rolinnej sekwestracja zachodzi gównie wskutek wzbogacenia gleb w substancj organiczn pochodzc z nawozów naturalnych oraz resztek poniwnych. W glebach
niektórych rejonów kraju zachodzi sekwestracja wgla organicznego, w innych
jego utrata w postaci emitowanego do atmosfery dwutlenku wgla. W analizach
bilansujcych sekwestracj i straty wgla w Europie rolnictwo polskie (cznie
z lenictwem) zaliczone zostao do majcych due straty wgla. Analizy wykonane w kraju potwierdzaj wystpowanie strat wgla, ale wskazuj równie, e
s one lub mog by w caoci kompensowane.
Rolnictwo ma swoj rol do odegrania w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. W perspektywie do 2030 r. mogoby ograniczy swoj emisj o ok.
30%. W dodatku realnym jest osignicie tego beznakadowo, albo po kosztach
znacznie niszych ni w innych dziedzinach gospodarki.
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W przedstawionym opracowaniu przywoano z literatury polskiej najwaniejsze publikacje dotyczce analizowanej problematyki. Tam gdzie w rodzimej
literaturze wystpuj luki informacyjne posikowano si literatur obc. W bliskiej przyszoci naleaoby tak koordynowa badania, aby moliwym stao si
zastpienie informacji zaczerpnitych z literatury obcej danymi specyficznymi
dla rolnictwa polskiego.
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Sowniczek waniejszych poj
Materia organiczna gleby – nierozoone szcztki rolinne (cióka), materia organizmów glebowych (ywych i martwych) oraz humus (próchnica), zawarta w najwikszej iloci w powierzchniowej warstwie profilu glebowego
(warstwie ornej).
Wgiel organiczny zawarty w glebie – materia organiczna gleby przeliczona na wgiel organiczny. W przeliczeniach nie uwzgldnia si wgla nieorganicznego, którego ródem mog by wystpujce w glebie wglany.
Dwutlenek wgla (CO2) – utleniona forma wgla. Pobierany jest przez
roliny w procesie asymilacji i przeksztacany w procesie fotosyntezy w cukry,
które ulegaj dalszym przemianom biochemicznym do zwizków bdcych budulcem organizmów ywych (materii organicznej). Oddychanie organizmów
ywych i rozkad materii organicznej prowadz do wydzielania si dwutlenku
wgla. Asymilacja i wydzielanie CO2 jest wic procesem naturalnego – maego
i duego obiegu wgla w przyrodzie.
Gazy cieplarniane – gazy pochodzenia antropogenicznego, których
obecno w atmosferze przyczynia si do ocieplania klimatu.
Emisja gazów cieplarnianych – uwalnianie do atmosfery antropogenicznych gazów cieplarnianych w procesach produkcji wszelkiego rodzaju dóbr.
Dwutlenek wgla (CO2) – jest najwaniejszym antropogenicznym gazem
cieplarnianym, poniewa wystpuje w atmosferze w duych steniach
(0,0380%), które systematycznie rosn (0,0002% rocznie), wskutek prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej przez czowieka, gównie spalania paliw konwencjonalnych (nieodnawialnych). Ma wkad w efekt cieplarniany szacowany na 21,7%.
Najwikszy wkad w efekt cieplarniany ma para wodna (62,1%), której obecno
w atmosferze jest gównie efektem naturalnego obiegu wody w przyrodzie.
Metan (CH4) – gaz uwalniany gównie w trakcie procesów gnilnych materii organicznej lub jej fermentacji, w tym fermentacji odkowej i jelitowej
zwierzt. Jego stenie w atmosferze wynosi 0,00017% i ronie. Wpyw tego
gazu na ocieplenie atmosfery jest 25 razy wikszy ni CO2, a jego udzia
w efekcie cieplarnianym jest szacowany na 2,4 %.
Podtlenek azotu (N2O) – gaz uwalniany do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji nawozów mineralnych, rozkadu materii organicznej oraz
procesach nitryfikacji i denitryfikacji zachodzcych w glebach. Jego stenie
w atmosferze wynosi 0,00003% i ronie. Wpyw tego gazu na ocieplenie atmosfery jest 298 razy wikszy ni CO2, a jego udzia w efekcie cieplarnianym jest
szacowany na 4,2%.
lad wglowy (carbon footprint) – emisja gazów cieplarnianych, zwykle
CO2, CH4 oraz N2O, liczona w penym cyklu produkcji okrelonego produktu
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(cyklu ycia produktu) z uwzgldnieniem wszystkich istotnych emisji na kadym etapie produkcji, dystrybucji oraz zagospodarowania odpadów.
Sekwestracja wgla w glebie – akumulacja wgla organicznego w glebie, zachodzca wskutek zwikszenia dopywu tego pierwiastka i jego stopniowego przeksztacania z form nietrwaych (cióka z materii organicznej rolin),
w rednio trwae ywe i martwe organizmy glebowe, a do trwaego w duszym okresie czasu humusu (próchnicy). Proces sekwestracji jest ograniczony
i odwracalny. Na ogó mniej ni 20% dostarczonego glebie wgla organicznego
ulega okresowej sekwestracji, reszta jest mineralizowana i emitowana do atmosfery w postaci CO2.
Bilans wgla w glebie – jest rónic pomidzy stratami wgla w postaci
emisji CO2, zachodzcej wskutek mineralizacji glebowej materii organicznej,
a sekwestracj tego pierwiastka w glebie na okrelony czas. Jeli rónica jest
dodatnia nastpuje ograniczenie emisji i przeciwdziaanie zmianom klimatu. Natomiast w przypadku rónicy ujemnej nastpuje zwikszenie emisji, co przyczynia si do nasilania si zmian klimatu (konwencja znaków niekiedy jest odwracana). W bilansie wgla uwzgldnia si równie CH4, jednake w warunkach
nieredukcyjnych (gleby niezalane wod) metanogeneza w glebach Polski nie
zachodzi. Nasze gleby maj natomiast zdolno sekwestrowania pewnych iloci
tego gazu.
Bilans emisji gazów cieplarnianych – rónica pomidzy iloci emitowanych i sekwestrowanych gazów cieplarnianych. Wynik ze znakiem ujemnym
oznacza wspomaganie zmian klimatu, za ze znakiem dodatnim przeciwdziaanie im (konwencja znaków niekiedy jest odwracana).
Globalny potencja ocieplenia (GWP) – kadego gazu wyraany jest
jego ekwiwalentem cieplnym w stosunku do CO2.
Podstawowe przeliczniki jednostek
Glebowa materia organiczna (%) x 0,58

= wgiel organiczny w glebie (%)

Wgiel organiczny w glebie (%) x 1,7241 = glebowa materia organiczna (%)
Wgiel – C, (np. kg)

x 3,6667 = CO2 (np. kg)

Wgiel w CH4 (np. kg)

x 1,3333 = CH4 (np. kg)

N w N2O (np. kg)

x 1,5714 = N2O (np. kg)

Przeliczniki na ekwiwalenty GWP (z zachowaniem jednostek)
CO2

–

1

CH4

–

25

N2O –

29
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1. Wprowadzenie
Rozwój rolnictwa wykorzystujcego due iloci rodków produkcji pochodzenia przemysowego doprowadzi nie tylko do znacznego wzrostu produkcji, ale równie szeregu niekorzystnych nastpstw dla rodowiska naturalnego,
jakoci produktów rolnych oraz dobrostanu zwierzt. Taka sytuacja wywoaa
krytyk konwencjonalnego (uprzemysowionego) sposobu gospodarowania. Od
pocztku lat siedemdziesitych ubiegego stulecia zauwaa si rosnc presj
rónych grup interesu na zmian dotychczasowych sposobów rolniczego gospodarowania, w kierunku zgodnym z zasadami trwaego zrównowaonego rozwoju [Runowski 1996, 2005; Tyburski, akowska-Biemans, 2007; uczka-Bakua,
2007]. Wynika z nich konieczno jednoczesnego uwzgldniania w dziaalnoci
rolniczej rónych celów gospodarowania (ekonomiczne, ekologiczne i spoeczne). Postulat ten dotyczy nie tylko rolnictwa. Poszukiwanie zwizków midzy
ekonomi a ekologi stao si w odrónieniu od okresu wczeniejszego zjawiskiem powszechnym. Do poowy XX stulecia w ekonomii neoklasycznej dominowao zainteresowanie problemami statycznymi, zwizanymi przede wszystkim
z optymalnoci mikroekonomiczn. Prace Solowa i Meade`a zapocztkoway
rozwój neoklasycznej teorii wzrostu. W jej ramach podjto analiz zalenoci
midzy zanieczyszczeniem i eksploatacj rodowiska a wzrostem gospodarczym
[Fiedor, 2002]. O ile w nurcie tej teorii zwraca si szczególn uwag na mikroekonomiczne procesy, decyzje popytowo-podaowe poszczególnych podmiotów
gospodarczych, to w ekonomii keynesowskiej dominuje pogld, i w gospodarowaniu zasobami przyrody podstawowe znaczenie ma midzygeneracyjna
sprawiedliwo ekologiczna, a ujcie wszystkich kosztów i korzyci rodowiskowych w kategoriach wartociowych nie jest moliwe. Keynesowska ekonomia rodowiska zwraca uwag na to, i problemy ekologiczne ujmowane przez
neoklasyczn ekonomi nie s w peni przez ni brane pod uwag. Dotyczy to
gównie mechanizmu rynkowego, który w sposób niezadowalajcy reguluje gospodarowanie zasobami nieodnawialnymi. Z tego te powodu celowym stao si
poszukiwanie nowych narzdzi i metod analizy problemów ekologicznych, które w lepszy sposób pozwol zrozumie istot wspózalenoci przyrodniczoekonomicznych [Fiedor, 2002].
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Rysunek 1. Idea zrównowaonego rozwoju

Gospodarka

Spoeczestwo

rodowisko

ródo: Pabst S. pod red.: Ökologische Landwirtschaft und regionale Entwicklung. Institut
für Ökologischen Landbau (IfÖL). Wien 2009.
http://www.nas.boku.ac.at/fileadmin/_/H93/H933/Personen/Kummer/Gesammelte_Arbeitenfinal_VS933.111_WS08-09.pdf

Prób odpowiedzi na te problemy staa si koncepcja rozwoju zrównowaonego.
2. Koncepcja rolnictwa zrównowaonego
Koncepcja rolnictwa zrównowaonego uksztatowaa si pod koniec lat
siedemdziesitych XX wieku, a pierwsze badania nad ni podjto w Niemczech,
Holandii i Szwajcarii [Runowski, 2004]. W sensie ogólnym rolnictwo zrównowaone naley traktowa jako alternatyw dla rolnictwa nowoczesnego, uprzemysowionego, wysoce wyspecjalizowanego i kapitaochonnego, uzalenionego w wysokim stopniu od stosowania syntetycznych zwizków chemicznych.
Zdaniem Komickiego (1999) idea rolnictwa zrównowaonego wynika z troski
o wyywienie ludnoci, której populacja przyrasta. Podoem tej koncepcji bya
modernistyczna teoria rozwoju gospodarczego, wyczerpywania zasobów naturalnych oraz klski godu i niedoywienie znacznej czci ludnoci.
Istot rolnictwa spoecznie zrównowaonego jest takie dziaanie poszczególnych podmiotów, które nie zagraa w duszej perspektywie interesom spoecznoci. Moe to by realizowane wtedy, kiedy dobra i usugi rodowiskowe
osign dostatecznie wysokie ceny rynkowe, chronice je przed nadeksploatacj
[Wo i Zegar, 2002]. Kategorii rolnictwa zrównowaonego nie mona zawzi
do równowagi rodowiskowej, dotyczy ono bowiem wszelkich decyzji ksztatujcych dobrostan spoeczny. Koncepcja ta przede wszystkim odnosi si do cae39

go rolnictwa i sposobów gospodarowania zasobami rolniczymi i wiejskimi
w skali regionu, kraju i wiata. Ma take zastosowanie na poziomie gospodarstwa, poprzez stosowanie okrelonych technologii [Paszkowski, 2001]. Odchodzi si od postrzegania rolnictwa tylko i wycznie jako róda generowania zysku, a w wikszej skali w osiganym zysku uwzgldnia si koszty rodowiskowe (dobra praktyka rolnicza, programy rolnorodowiskowe Unii Europejskiej).
W gospodarce kapitalistycznej przez dugi czas gówn uwag przywizywano do zachowania równowagi ekonomicznej. W mniejszym stopniu zwracano uwag na potrzeb zapewnienia równowagi spoecznej i ekologicznej.
Wynikao to gównie z braku wyceny tzw. dóbr wolnych, w tym zasobów rodowiska naturalnego. W rezultacie rozwojowi gospodarczemu towarzyszyo coraz wicej niekorzystnych skutków spoecznych, a w szczególnoci rodowiskowych. Ich przyczyny maj swoje ródo w tym, e optimum gospodarowania
z punktu widzenia pojedynczego podmiotu gospodarczego nie pokrywa si
z tzw. optimum spoecznym, które uwzgldnia wszelkie koszty spoeczne,
w tym take koszty z tytuu obcienia rodowiska naturalnego (rysunek 2).
Konieczne jest wic podejmowanie takich dziaa, które tworz warunki
dla godzenia rónych „interesów”. Poszukiwanie kompromisu midzy interesem
producenta a interesem spoeczestwa nie jest i nie bdzie moliwe bez udziau
pastwa i przygotowanego przez niego instrumentarium [Wo, Zegar, 2002].
Pogld ten znajduje potwierdzenie w kierunkach zmian polityki spoeczno-gospodarczej wielu pastw i ich ugrupowa gospodarczych. Dotyczy to take
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Rysunek 2. Optimum prywatno-gospodarcze a optimum spoeczne
w procesie intensyfikacji produkcji rolniczej

Zysk (Z)
Koszty
spoeczne (K)

Masa
zysku
(Z – K)

N1

N2

N3

Nakad

Optimum
Optimum
spoeczne prywatnogospodarcze

ródo: Opracowanie wasne na podstawie: [De Haen, 1989].
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Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian
Ciolos, wskazujc znaczenie WPR podkreli, e powinna ona by „bardziej
ekologiczna oraz sprawiedliwsza, wydajniejsza i skuteczniejsza”. Doda, e
„WPR nie jest jedynie dla rolników, lecz dla wszystkich mieszkaców UE – konsumentów i podatników. Dlatego istotne jest, aby zaprojektowa t polityk
w sposób bardziej zrozumiay dla ogóu oraz uwidaczniaj cy korzyci publiczne,
jakie rolnicy zapewniaj caemu spoeczestwu. Europejskie rolnictwo powinno
by konkurencyjne nie tylko pod wzgldem gospodarczym, lecz równie rodowiskowym”. Zdecydowana wikszo opinii wyraonych w trakcie debaty publicznej przeprowadzonej w krajach UE w 2010 roku nad zaoeniami zmian
WPR wskazywaa na trzy gówne cele:
 opacalna produkcja ywnoci (wystarczajca ilo dostaw bezpiecznej ywnoci w kontekcie rosncego wiatowego popytu na ywno , kryzysu gospodarczego oraz coraz wikszej zmiennoci rynku w celu zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego);
 zrównowaone gospodarowanie zasobami naturalnymi i dziaania w dziedzinie klimatu (rolnicy czsto musz przedkada wzgldy rodowiskowe nad
gospodarcze, a rynek nie wynagradza poniesionych przez nich z tego tytuu
kosztów);
 zachowanie równowagi terytorialnej oraz zrónicowania regionów wiejskich
(rolnictwo pozostaje gówn si napdow rozwoju gospodarczego i spoecznego obszarów wiejskich oraz istotnym czynnikiem ich aktywizowania).
Dyskusja nad przyszym ksztatem WPR odbywa si w czasie kryzysu
i nowych wyzwa, przed którymi stoj producenci rolni. S one zwizane z jednej strony z potrzeb osigania coraz wyszych dochodów dla zapewnienia rozwoju gospodarstw i poprawy poziomu ycia rodziny, co w sytuacji kryzysu nie
jest atwe, z drugiej za z koniecznoci uwzgldniania rosncych ogranicze
swobody gospodarowania, wynikajcych z rónych regulacji prawnych oraz rosncych oczekiwa spoecznych w zakresie ochrony rodowiska, biorónorodnoci, zapewnienia wysokiego dobrostanu zwierzt, czy bezpieczestwa ywnoci. Nie bez znaczenia jest tu take rosnca wraliwo prozdrowotna, estetyczna i etyczna spoeczestwa. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej UE zarówno
obecne, a szczególnie projektowane promuj mniej agresywne dla rodowiska
naturalnego i zwierzt formy rolniczego gospodarowania. W jednym z dokumentów Unii Europejskiej1 stwierdzono: „Nie moemy oczekiwa , e nasze obszary rolnicze bd dobrze prosperowa , e rodowisko bdzie dobrze chronione, e zwierzta bd chowane zgodnie z tradycyjnymi metodami, e rolnicy
1

„Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft”, Bruessel, 10 Juli 2002.
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i rolnictwo przetrwaj , jeeli nie bdziemy gotowi za to zapaci . Pewne jest to,
e w przyszoci rolnicy nie bd osi ga wyszych dochodów, jeeli bd produkowa wicej, ale wtedy, gdy zaspakaja bd oczekiwania konsumentów odnonie penowartociowych produktów ywnociowych, wikszej ochrony zwierz t i rodowiska naturalnego”. Tego rodzaju pogld nie jest podzielany przez
wszystkich podatników i konsumentów. Rónice stanowisk daje si zauway
szczególnie w krajach biedniejszych, gdzie akceptacja dla wspierania finansowego rolnictwa nie jest bynajmniej powszechna. Musi si znale zatem waciwe uzasadnienie dla takiego wsparcia. Wynika z tego, e rolnictwo moe
i powinno poszerza zakres dotychczasowych swoich funkcji. Obok funkcji
produkcyjnej musz si w nim pojawia funkcje o charakterze usugowym na
rzecz rodowiska naturalnego, jego biorónorodnoci, dobrostanu zwierzt, zachowania tradycyjnych gatunków rolin i zwierzt, czy usugi dla ludnoci, np.
agroturystyka. Wszystkie wymienione wyej dziaania nawizuj do zasad trwaego zrównowaonego rozwoju.
3. Rolnictwo ekologiczne i rolnictwo konwencjonalne
a konkurencyjno celów
Pocztkowo pojcie rozwoju zrównowaonego wizano gównie z potrzeb zachowania równowagi ekologicznej. Ostatnio (od konferencji w Rio de
Janeiro w 1992 roku) utwierdzio si przekonanie, e rozwój zrównowaony ma
nie tylko znaczenie ekologiczne, ale równie ekonomiczne i spoeczne
[Alvensleben, 2000]. Wynika z tego, e w rozwaaniach dotyczcych rozwoju
zrównowaonego naley widzie róne, czsto konkurujce ze sob cele [Wo,
1992; Wo, Zegar, 2002]. Dotyczy to równie rolnictwa, gdzie cele ekonomiczne konkuruj z celami ekologicznymi i spoecznymi. W poszczególnych systemach rolnictwa mamy do czynienia z odmienn skutecznoci realizacji poszczególnych celów. Biorc pod uwag dwa skrajne systemy rolniczego gospodarowania: rolnictwo konwencjonalne (K) i ekologiczne (E), dochodzimy do
wniosku, e pierwsze z nich skuteczniej realizuje cele ekonomiczne, drugie natomiast cele ekologiczne (rysunek 3).
Rolnictwo ekologiczne, jako system bardzo restrykcyjny z punktu widzenia ochrony przyrody, co wyraa si m.in. cakowitym zakazem stosowania
przemysowych rodków produkcji pochodzenia przemysowego (nawozy
sztuczne, rodki chemicznej ochrony rolin) cechuje si nisz wydajnoci
czynników produkcji ni rolnictwo konwencjonalne. Z kolei rolnictwo konwencjonalne, korzystajce ze rodków produkcji bdcych wynikiem syntezy chemicznej, stanowi okrelone obcienie dla rodowiska naturalnego i tym samym
mniej skutecznie realizuje cele ekologiczne.
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Dobra (efekty) prywatne

Rysunek 3. Konkurencyjno celów ekonomicznych i rodowiskowych
w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym

K
E

Dobra (efekty) rodowiskowe

ródo: [Alvensleben R., 2002].

Oceniajc moliwoci zrównowaonego rozwoju rolnictwa warto zauway , e zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i rolnictwie konwencjonalnym
moliwoci produkcyjne i ekonomiczne nie s jeszcze w peni wykorzystane
(rysunek 4). Zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i konwencjonalnym na
skutek wykorzystania szeroko rozumianego postpu mona zwikszy ilo
dóbr prywatnych (ekonomicznych), odpowiednio punkty A i B.
Rysunek 4. Moliwoci poprawy stopnia realizacji celów ekonomicznych
i rodowiskowych w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym
A
Dobra (efekty) prywatne

B
C
K
E

Dobra (efekty) rodowiskowe
ródo: [Alvensleben R., 2002].
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D

Podobnie w obydwu systemach, na skutek wykorzystania postpu mona wytwarza wicej dóbr rodowiskowych [Alvensleben, 2002]. Na rysunku 4 nowe
wielkoci dóbr rodowiskowych wyznaczaj odpowiednio punkt C (dla systemu
rolnictwa konwencjonalnego) i punkt D dla systemu rolnictwa ekologicznego.
Nadal jednak porównywane systemy róni si bd stopniem realizacji celów
ekonomicznych i ekologicznych. Jednak moliwy wzrost efektywnoci ekonomicznej w rolnictwie ekologicznym jest i moe by ograniczany przez rygorystycznie ustalone wytyczne dla certyfikowanych upraw i chowu zwierzt.
W szczególnoci cakowity zakaz stosowania nawozów sztucznych i chemicznych rodków ochrony rolin moe przeszkadza w osiganiu poprawy ekonomicznej efektywnoci gospodarowania i tym samym ogranicza moliwoci realizowania celów ekologicznych w duszej perspektywie. Rolnictwo ekologiczne
zakada zachowanie zamknitego obiegu skadników pokarmowych, ograniczajc
moliwo ich uzupeniania z zewntrz. W rezultacie stosunek przychodów do
nakadów jest tu do wski, chyba e strona przychodowa zostaje uzupeniona
zewntrznymi rodkami finansowymi (dotacje) i znaczco wyszymi cenami produktów ekologicznych w porównaniu z produktami konwencjonalnymi.
Z bada niemieckich wynika, e konsumenci nie chc akceptowa znaczco duych rónic cenowych midzy produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi, a na dodatek akceptowane rónice cen tych produktów zmniejszaj
si [Bruhn, 2001]. Oznacza to, e rolnictwo ekologiczne musi poprawia efektywno ekonomiczn. Z kolei rolnictwo konwencjonalne pod wpywem oddziaywania rónych instrumentów WPR, jak i krajowych polityk rolnych, korzystajc z szeroko rozumianego postpu, musi i moe ogranicza skal swojego niekorzystnego oddziaywania na rodowisko naturalne, dobrostan zwierzt, jako
produktów rolnych, a take zmiany klimatyczne. Mona zatem powiedzie , e
systemy konwencjonalnej (uprzemysowionej) produkcji musz ogranicza dysproporcj midzy realizacj celów spoecznych i celów prywatno-gospodarczych,
zmniejszajc tym samym skal niekorzystnych efektów zewntrznych. Sprzyja
temu bdzie zapowiadane w nowej perspektywie WPR „zazielenianie” prowadzce do powizania patnoci obszarowych, a take innych rodzajów patnoci
z respektowaniem okrelonych wymaga rodowiskowych.
Wiele krajów, dostrzegajc potrzeb rozwoju ekologicznych metod produkcji rolniczej wprowadza wspomagajce ten proces uregulowania prawne,
a take okrelone instrumenty finansowe [Runowski, 1996; akowska-Biemans,
Gutkowska, 2002]. W rezultacie z roku na rok ronie zarówno liczba gospodarstw ekologicznych, jak i powierzchnia uytków rolnych zagospodarowana
metodami ekologicznymi.
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4. Przesanki i cele rolnictwa ekologicznego
Wspóln zasad rónych historycznych koncepcji ekologicznego gospodarowania bya i jest troska o podnoszenie yznoci gleby, o wzrost biorónorodnoci i wysok biologiczn jako wytwarzanych produktów, osigan dziki
rezygnacji ze stosowania rodków chemicznych w nawoeniu i ochronie rolin,
zapewnieniu wysokiego poziomu dobrostanu zwierzt. Taki kierunek rozwoju
rolnictwa jest uzasadniony, poniewa zmniejsza obcienie rodowiska naturalnego, poprawia estetyczne i biologiczne jego walory oraz zwiksza jako produktów rolnych, a w konsekwencji take ywnociowych.
Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania, który aktywizuje
przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie rodków naturalnych, nie przetworzonych technologicznie, zapewnia trwa yzno gleby i jej
wysok aktywno biologiczn oraz sprzyja dobrej zdrowotnoci zwierzt
(rysunek 5).
Rysunek 5. Powizania w rolnictwie ekologicznym
Produkcja
rolinna

Produkcja
zwierzca

Nawozy
naturalne

Skadniki
pokarmowe

Gleba

ródo: Opracowanie wasne.

System ten zapewnia:
 waciw trosk o urozmaicony krajobraz rolniczy i rodowisko,
 zwikszenie biorónorodnoci poprzez urozmaicony podozmian,
 utrzymanie i podwyszanie biologicznej aktywnoci i yznoci gleby poprzez poprawne zmianowanie i nawoenie organiczne,
 dostosowanie poziomu produkcji do urodzajnoci gleby,
 stosowanie nawozów naturalnych i innych zgodnie z wykazem nawozów
dopuszczonych,
 stosowanie materiau siewnego i rozmnoeniowego pochodzcego z gospodarstw ekologicznych,
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 dobór gatunków i odmian rolin oraz gatunków i ras zwierzt odpornych na
choroby,
 zapobieganie zamiast zwalczania chorób,
 wysoki poziom dobrostanu zwierzt,
 wykluczenie stosowania hormonów, antybiotyków,
 stosowanie pasz gównie z wasnego gospodarstwa.
Rolnictwo ekologiczne dostarcza produktów, które cechuj si:
 wysok zawartoci witamin,
 nisk zawartoci azotanów,
 dobrym smakiem,
 transportem na krótkie odlegoci,
 wieoci,
 autentycznoci,
 potwierdzeniem ekologicznego sposobu pozyskania produktów przez organizacj certyfikujc za pomoc okrelonego oznakowania.
Rolnictwo ekologiczne dostarcza równie innych efektów zewntrznych.
5. Zwizek rolnictwa ekologicznego ze zrównowaeniem rodowiskowym
(z uwzgldnieniem yznoci gleb, biorónorodnoci i zmian klimatycznych)
Rolnictwo ekologiczne odpowiada zaoeniom trwaego zrównowaonego
rozwoju. Zapewnia wiksze bogactwo asortymentowe rolin i zwierzt ni rolnictwo konwencjonalne. Z zestawienia ocen rónych autorów wynika, e na
powierzchni zagospodarowanej metodami ekologicznymi znajduje si bogatszy
asortyment rolin ni na powierzchni zagospodarowanej metodami konwencjonalnymi (rysunek 6).
Rysunek 6. Liczba gatunków rolin na ekologicznych gruntach ornych
wedug bada rónych autorów
vanElsen1990W

350%
330%

Schmid&Steiner1986

325%
320%

Hotze&vanElsen2006W
WolffStraub1989
Callauch1981

300%
255%

Forieben&Kopke1998

250%

Anger&Kuhbach1993
220%

John1999W

200%

Zieben1990
vanElsen1990Z

200%
195%

Plakolm1989
Forieben&Kopke1995

190%
185%

Ammeru.a.1988

180%

Reis1988
Schiller2000

175%
145%

Hotze&vanElsen2006Z
John1999Z

130%
0%

50%

100%

150%

200%

250%

100%= konwencjonalne grunty orne, W – wewn trz pól, Z – obrzea pól

ródo: Erhält der Öko-Landbau die Biodiversität?, BÖLW;
http: //www.boelw.de/biofrage_24.html.
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Rolnictwo ekologiczne w mniejszym stopniu przyczynia si do emisji gazów cieplarnianych ni rolnictwo konwencjonalne (tabela 1). W zalenoci od
produktów ywnociowych emisja CO2 midzy produktami konwencjonalnymi
a ekologicznymi jest zrónicowana.
Tabela 1. Wpyw rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego na emisj CO2
(g/kg produktu)
Emisja CO2 w g/kg produktu
Produkt ywnociowy
Miso drobiowe
Miso woowe
Miso wieprzowe
Warzywa wiee
Warzywa konserwowe
Ziemniaki wiee
Susz ziemniaczany
Pomidory wiee
Buki, chleb biay
Chleb pszenno-ytni
Maso
Jogurt
Ser
Mleko
Twaróg
mietana
Jaja

konwencjonalny

ekologiczny

3 508
13 311
3 252
153
511
199
3 776
339
661
768
23 794
1 231
8 512
940
1 929
7 631
1 931

3 039
11 374
3 039
130
479
138
3 354
228
553
653
22 089
1 159
7 951
883
1 804
7 106
1 542

ekologiczny/
konwencjonalny × 100
86,6
85,4
93,5
85,0
93,7
69,3
88,8
67,3
83,7
85,0
92,8
94,2
93,4
93,9
93,5
93,1
79,9

ródo: Ist der Ökologische Landbau klimafreundlich?, BÖLW;
http://www.boelw.de/biofrage_22.html.

Z bada wynika, e rolnictwo ekologiczne pod wieloma wzgldami cechuje si
korzystniejszym oddziaywaniem na rodowisko ni rolnictwo konwencjonalne (tabela 2).
Pozytywne oddziaywanie odnotowano w zakresie zawartoci substancji organicznej,
aktywnoci biologicznej gleb i zmniejszonej erozji. Podobnie rolnictwo ekologiczne
cechuje si przewag w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego pod wzgldem oddziaywania na wody gruntowe i powierzchniowe, co wyraa si mniejszym wymywaniem zwizków azotowych i pozostaoci rodków weterynaryjnych i pestycydów.
W zakresie wpywu na klimat i powietrze ekologiczne metody produkcji jawi si korzystniej pod wzgldem emisji dwutlenku wgla i amoniaku, natomiast z uwagi na
ma liczb obserwacji nie wykazano zrónicowania w zakresie emisji tlenku azotu.
Korzystniej rolnictwo ekologiczne wypada pod wzgldem wielkoci zapotrzebowania
na rodki produkcji, w tym nawozy, rodki ochrony rolin i energi.
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Tabela 2. Wpyw rolnictwa ekologicznego na rodowisko
w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym
Identyfikatory
GLEBA
Substancja organiczna
Akrywno biologiczna
Struktura
Erozja
WODY GRUNTOWE
I POWIERZCHNIOWE
Wymywany azot
Pestycydy i leki
KLIMAT I POWIETRZE
CO2
N2O
CH2
NH3
Pestycydy
BILANS GOSPODARSTWA
Bilans skadników
pokarmowych
Energochonno
BIORÓNORODNO 
I KRAJOBRAZ
Biorónorodno rolin
Biorónorodno zwierzt
Biorónorodno obszarów
wiejskich
Biorónorodno krajobrazu

++

+
×
×

0

–

––

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Rolnictwo ekologiczne jest: ++ duo lepsze, + lepsze, 0 takie same, – gorsze, – – duo gorsze
ni rolnictwo konwencjonalne.
ródo: Erhält der Öko-Landbau die Biodiversität?, BÖLW;
http://www.boelw.de/uploads/pics/biofrage_21_tab.gif.

Podobne, pozytywne rónice dla rolnictwa ekologicznego stwierdzono
w zakresie biorónorodnoci i pikna krajobrazu. Dotyczy to w szczególnoci
wikszej rónorodnoci gatunkowej rolin oraz zwierzt. Rolnictwo ekologiczne
cechowao si mniejsz emisj dwutlenku wgla na kg produktu rolnego w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym. Z przedstawionych danych wynika,
e rolnictwo ekologiczne jest bardziej przyjazne dla rodowiska ni rolnictwo
konwencjonalne. Wynika to przede wszystkim z rezygnacji ze stosowania nakadów rodków produkcji pozyskiwanych drog syntezy chemicznej, których
produkcja jest zwizana z emisj gazów cieplarnianych. Inn przyczyn jest nisza obsada zwierzt i zrónicowane sposoby przygotowania pasz i struktury ich
zuycia w ywieniu zwierzt. Rónorodno gatunkowa rolin na gruntach ornych zagospodarowanych metodami ekologicznymi jest od 30 do 250% wiksza
(rysunek 6). Wielko tych rónic jest trudna do wyjanienia. Nie zauwaa si
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wyra niejszej rónicy wyników midzy wynikami bada z okresów wczeniejszych i ostatnich. Mona oczekiwa , e skala tych rónic moe si zmniejsza
wraz z rozwojem ekologicznych metod produkcji. O ile bowiem w pocztkowym okresie produkcj ekologiczn podejmowali rolnicy zafascynowani t metod produkcji, to w ostatnim czasie produkcj t podejmuj producenci upatrujcy w tej metodzie produkcji równie moliwoci osigania zadowalajcych
dochodów. Przytoczone wyniki bada wskazuj, e rolnictwo ekologiczne skuteczniej i peniej realizuje zasady zrównowaonego rozwoju ni rolnictwo konwencjonalne.
6. Zwizek rolnictwa ekologicznego z kreowaniem postpu rolniczego
Postp w rolnictwie jaki dokona si w ubiegym i obecnym stuleciu jest
zasug wykorzystania osigni w dziedzinie mechanizacji, chemizacji oraz
wykorzystania postpu biologicznego i organizacyjno-ekonomicznego. Szacuje
si, e osignicia nauki i techniki odnotowane w minionym stuleciu byy wiksze ni w caej historii cywilizacji ludzkiej do koca XIX wieku [Szluc, 2001].
Dokonujcy si proces innowacyjny obejmowa równie rolnictwo i cae jego
otoczenie [Michaek, Kubo, 2010]. Zasadnicze przewartociowanie dokonywao si i nadal postpuje w strukturze si wytwórczych. Wzrasta udzia kapitau,
a maleje udzia siy roboczej. W rezultacie proces wytwórczy przeksztaca si
z pracochonnego i kapitaooszczdnego w pracooszczdny [Michaek, 1998;
Pawlak, 2008; Runowski, Maniecki, 1997]. Pozostaje zatem pytanie w jaki sposób odnie si do rolnictwa ekologicznego, które rezygnuje z wykorzystania
osigni w dziedzinie chemizacji rolnictwa oraz powraca do bardziej pracochonnych technologii produkcji. Cech rolnictwa polskiego s due zasoby pracy i due rozdrobnienie obszarowe gospodarstw. W tych warunkach rolnictwo
ekologiczne moe stwarza szanse na produktywne wykorzystanie czci zasobów pracy, a poprzez rezygnacj ze stosowania chemicznych rodków ochrony
rolin moe prowadzi do poprawy jakoci produktów rolnych i jakoci rodowiska naturalnego oraz jego biorónorodnoci. Rolnictwo ekologiczne nie moe
rezygnowa z osigni postpu mechanizacyjnego, a w szczególnoci z postpu
biologicznego. Ekologiczne technologie produkcji wymagaj przynajmniej
w czci innych maszyn i urzdze ni rolnictwo konwencjonalne. Fakt ten naley uwzgldni przy przechodzeniu na ekologiczne metody produkcji.
Szczególne znaczenie w rolnictwie ekologicznym ma postp biologiczny.
Jego rola polega na dostosowaniu rolin uprawnych i zwierzt gospodarskich do
zmienionej, w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego, technologii produkcji.
W produkcji rolinnej naley oczekiwa tworzenia odmian odpornych na choroby i szkodniki, dobrze przyswajajcych skadniki pokarmowe z gleby i zasoby
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wody. Z uwagi na to, e skala rozwoju rolnictwa ekologicznego cigle jest niedua zainteresowanie firm hodowlanych tworzeniem odmian dla rolnictwa ekologicznego jest niewielkie. Biorc pod uwag dugi czas kreowania nowej odmiany (w warunkach tradycyjnej hodowli kilkanacie lat), wykorzystanie postpu biologicznego w rolnictwie ekologicznym moe napotyka na bariery. Tym
samym utrzymywa si bd wyra ne rónice w wydajnoci rolin i zwierzt
midzy rolnictwem ekologicznym a rolnictwem konwencjonalnym. Niestety
wykorzystanie technik inynierii genetycznej, która umoliwia znaczne skrócenie procesu tworzenia odmian, czy wprowadzenie zmian w genotypach rolin
i zwierzt w rolnictwie ekologicznym nie jest moliwe. Oznacza to konieczno
zwikszenia wysików na rzecz rozwoju tradycyjnych technik hodowli. W krajach o bardziej zaawansowanym rozwoju ekologicznym metod produkcji daje
si zauway tworzenie ekologicznego rynku nasiennego. Przykadowo,
w Szwajcarii w 2011 roku oferowano nasiona jednej odmiany yta, 6 odmian
pszenicy na mk, 4 odmiany jczmienia ozimego i 2 odmiany jczmienia jarego [FIBL, 2011]. Wikszo z tych odmian zostaa wprowadzona do obrotu po
2005 roku. Nasiona s drogie. Brak jest szerszego zainteresowania midzynarodowych koncernów nasiennych prowadzeniem hodowli na potrzeby rolnictwa
nasiennego.
7. Zwizek rolnictwa ekologicznego
z konkurencyjnoci ekonomiczn (rynkow)
Rolnictwo ekologiczne z uwagi na to, e wyklucza stosowanie chemicznych rodków ochrony rolin i nawozów mineralnych cechuje si nisz wydajnoci organizmów rolinnych i zwierzcych, ale równoczenie, jak wczeniej
wykazano, generuje szereg korzystnych efektów zewntrznych. Te ostatnie,
chocia nie s dostatecznie wyceniane przez rynek i nie uczestnicz w obrocie
rynkowym, to jednak s doceniane przez podatników, którzy s skonni wynagradza je w formie dotacji do produkcji ekologicznej. Podobnie konsumenci
dostrzegajc nie tylko zdrowotne i ywieniowe zalety produktów ekologicznych
akceptuj wysze ich ceny. W rezultacie ekonomiczny efekt dziaalnoci producentów rolnych stosujcych ekologiczne metody produkcji nie musi by gorszy
ni gospodarujcych metodami konwencjonalnymi. Sytuacja ekonomiczna producentów ekologicznych jest jednak zrónicowana w zalenoci od wielkoci
obszarowej gospodarstw, kierunku produkcji, pooenia, poziomu rozwoju i rodzaju stosowanych kanaów dystrybucji produktów ekologicznych [Bakowska,
2011; Runowski, 1996, 2004; Dziekan, 2011; Nachtman, 2011].
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103,10

gospodarstwa
ekologiczne

liczba
ESU
ha
osoby
penozatrudnione
SD/100 ha
dt/ha
dt/ha
kg/ krowy
€/dt
€/dt
€/100 kg

Jednostki miary

-24,10

3 324,00
656,00
1 754,00
420,00
339,00
110,0
72,2
193,8
804,3
146,2
2 713,00
9,2
2,1
16,6
32,9
209,7
535,00
25 072,00
37 776,00

144,00
78,00
395,00
7 096,00
15,47
9,74
29,66

1,70

7 792,00
83,00
70,60

gospodarstwa
konwencjonalne

ródo: Agrarpolitscher Bericht 2011 des Bundesregierung.

Obsada zwierzt
Plon pszenicy
Plon ziemniaków
Wydajno mleczna krów
Cena pszenicy
Cena ziemniaków
Cena mleka
Przychody gospodarstwa,
w tym:
Produkcja rolinna
Produkcja zwierzca
Dopaty i subwencje
Dopaty do gospodarstwa
do inwestycji
do paliwa
w tym: wyrównawcze
rolnorodowiskowe
pozostae
Koszty
nawozy
rodki ochrony rolin
w tym: zwierzta do chowu
pasze
robocizna
Dochód na 1 ha
Dochód + nakady pracy
Dochód gospodarstwa
Zmiana w stosunku
do roku poprzedniego

Zasoby pracy

Liczba gospodarstw
Wielko gospodarstwa
Powierzchnia uytków rolnych

Wyszczególnienie

2008/2009

18,3

66,6
66,3
50,9
127,9
82,0
0,9
1,4
0,5
0,1
0,7
59,6
10,9
47,5
6,0
3,0
0,5
100,2
128,5
146,3

45,8
43,6
61,5
78,7
266,2
351,6
144,8

129,4

gospodarstwa
ekologiczne/gospodarstwa
konwencjonalne = 100
4,9
94,0
146,0

-21,20

1 984,00
352,00
834,00
539,00
279,00
0,00
19,00
30,00
176,00
0,00
1 531,00
15,00
2,00
53,00
126,00
153,00
398,00
26 901,00
43 527,00

66,00
34,00
217,00
5 774,00
26,03
29,65
37,80

2,20

411,00
82,00
109,40

gospodarstwa
ekologiczne

-8,90

3 134,00
552,00
1 706,00
436,00
342,00
82,6
176,5
733,3
2 577,00
13,4
2,2
16,4
31,0
209,6
487,00
23 020,00
34 416,00

150,00
78,00
389,00
7 149,00
11,61
8,84
27,30

1,70

7 745,00
84,00
70,60

gospodarstwa
konwencjonalne

238,2

63,3
63,8
48,9
123,6
81,6
0,0
1,2
0,6
0,1
0,0
59,4
7,5
45,5
6,1
3,2
0,5
81,7
116,9
126,5

44,0
43,6
55,8
80,8
224,2
335,4
138,5

129,4

gospodarstwa
ekologiczne/gospodarstwa
konwencjonalne = 100
5,3
97,6
155,0

2009/2010

Tabela 3. Charakterystyka i efektywno ekonomiczna gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w Niemczech

Z przedstawionych w tabeli 3 danych dla rolnictwa niemieckiego wynika,
e rednio biorc dochody gospodarstw ekologicznych w przeliczeniu na gospodarstwo, jak i na osob zatrudnion w latach 2008/2009-2009/2010 byy wysze
w gospodarstwach ekologicznych. Natomiast w przeliczeniu na 1 ha uytków
rolnych dochody te byy porównywalne w 2008/2009 roku i nisze w 2009/2010
roku. Gospodarstwa ekologiczne cechoway si wikszym zatrudnieniem na
100 ha uytków rolnych, co zwizane jest wysz pracochonnoci produkcji
ekologicznej. Rónice w poziomie kosztów zatrudnienia byy w gospodarstwach
ekologicznych 2-krotnie wysze ni w gospodarstwach konwencjonalnych.
Ustpoway one gospodarstwom konwencjonalnym pod wzgldem obsady zwierzt i wysokoci plonów rolin uprawnych i wydajnoci zwierzt. Rónice
w poziomie plonów pszenicy byy ponad dwukrotne (43,6% poziomu plonów
w gospodarstwach konwencjonalnych), ziemniaków blisko 2-krotne (odpowiednio w latach 61,5 i 55,8%), natomiast rónice w wydajnoci krów mlecznych
wynosiy okoo 20%. Z kolei ceny produktów rolnych ksztatoway si na korzy gospodarstw ekologicznych. Ceny pszenicy byy blisko 2,5-krotnie wysze, a ziemniaków ponad 3-krotnie wysze w gospodarstwach ekologicznych ni
w gospodarstwach konwencjonalnych. W przypadku cen mleka notowano rónice
znacznie mniejsze (okoo 20%). Gospodarstwa ekologiczne osigay wiksze dopaty, w tym dopaty rolnorodowiskowe, zwizane z ekologiczn produkcj.
Poziom kosztów by w gospodarstwach ekologicznych wyra nie niszy
ni w gospodarstwach konwencjonalnych (o okoo 40%).
Dane dotyczce porównania ekonomiki gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w Anglii i Walii (tabela 4) w latach 2008/2009-2009/2010 wskazuj, e przychody ogóem i koszty ogóem ponoszone przez gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne ksztatuj si na zblionym poziomie.
W przychodach gospodarstw ekologicznych udzia dopat rolnorodowiskowych nie przekracza w obu porównywanych latach 83£, a w gospodarstwach
konwencjonalnych 25£. Wynika z tego, e ksztatuj si one na poziomie niszym ni w gospodarstwach niemieckich. W rezultacie dochód rolniczy gospodarstwa ksztatuje si na poziomach zblionych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych – w porównywanych latach 2008/2009 gospodarstwa
ekologiczne uzyskiway nieco niszy dochód rolniczy (o 6,5%), a w 2009/2010
dochód ten by wyszy ni w gospodarstwach konwencjonalnych (o 20,3%).
rednio biorc, dochody gospodarstw konwencjonalnych i ekologicznych byy
porównywalne. To w pewnym stopniu tumaczy brak wyra niejszej dynamiki
w przyrocie liczby gospodarstw ekologicznych w Anglii i Walii w odrónieniu
od rolnictwa niemieckiego, gdzie gospodarstwa ekologiczne osigaj od du-
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szego czasu przewag ekonomiczn nad gospodarstwami konwencjonalnymi
(rysunek 7).
Tabela 4. Charakterystyka i efektywno ekonomiczna gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych w Anglii i Walii
2008/2009

Wyszczególnienie

Liczba gospodarstw

J. m.

2009/2010
gospodargospodarstwa
stwa
gospodarekologiczgospodargospodar- gospodar- ekologiczstwa
ne/gospoda
stwa konstwa
stwa kon- ne/gospodar
ekolorstwa
wencjonalne
ekologiczne wencjonalne stwa kongiczne
konwenwencjonalne
cjonalne =
= 100
100

liczba

38,0

220,0

17,3

38,0

220,0

17,3

Powierzchnia uytków
rolnych

ha

135,8

117,0

116,1

137,2

119,1

115,2

Wielko gospodarstwa

ESU

146,5

141,2

103,8

146,5

140,6

104,2

Produkcja zwierzca

£/ha

2159,0

2185,0

98,8

2012,0

2019,0

99,7

Produkcja rolinna

£/ha

82,0

144,0

56,9

64,0

133,0

48,1

Inne

£/ha

99,0

89,0

111,2

96,0

98,0

98,0

Dopaty
rolnorodowiskowe

£/ha

83,0

25,0

332,0

77,0

24,0

320,8

Dopaty bezporednie

£/ha

207,0

214,0

96,7

232,0

237,0

97,9

Przychody ogóem

£/ha

2631,0

2657,0

99,0

2482,0

2512,0

98,8

Koszty produkcji
zwierzcej

£/ha

932,0

848,0

109,9

847,0

832,0

101,8

Koszty produkcji
rolinnej

£/ha

57,0

193,0

29,5

54,0

218,0

24,8

Praca najemna

£/ha

229,0

183,0

125,1

232,0

203,0

114,3

Eksploatacja maszyn

£/ha

458,0

471,0

97,2

471,0

475,0

99,2

Koszty ogólne

£/ha

229,0

250,0

91,6

210,0

233,0

90,1

Czynsz dzierawny

£/ha

177,0

126,0

140,5

164,0

131,0

125,2

Koszty ogóem

£/ha

2083,0

2070,0

100,6

1979,0

2093,0

94,6

Dochód rolniczy
gospodarstwa

£/ha

548,0

586,0

93,5

503,0

418,0

120,3

Dochód rolniczy netto
gospodarstwa

£/ha

510,0

474,0

107,6

442,0

259,0

170,7

ródo: [Foster C., Lampkin N., 2000].
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euro/osob penozatrudnion

Rysunek 7. Poziom dochodu rolniczego (z nakadami pracy najemnej) na osob
penozatrudnion w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w Niemczech
gospodarstwa ekologiczne
gospodarstwa konwencjonalne

ródo: Ökologische Landbau in Deutschland. Bundesministerium, 2011.

Interesujcy jest przypadek Austrii, gdzie po bardzo intensywnym wzrocie znaczenia rolnictwa ekologicznego wystpio znaczne wyhamowanie tendencji wzrostowych, chocia w ostatnich trzech latach nastpuje ponowne przyspieszenie dynamiki rozwoju rolnictwa ekologicznego. Z danych zaprezentowanych w tabeli 5 wynika, e gospodarstwa ekologiczne w Austrii w 2010 roku
osigny wyszy poziom przychodów (o okoo 10%) ni gospodarstwa konwencjonalne. Przychody z dotacji, subwencji i dopat w gospodarstwach ekologicznych byy o 37% wysze ni w gospodarstwach konwencjonalnych.
W pewnym stopniu pozwala to wytumaczy przyczyn ponownego wzrostu
zainteresowania ekologicznymi metodami produkcji w tym kraju.
Przykadowo, w latach 1997-1998, kiedy rónice w poziomie subwencji,
dopat midzy gospodarstwami ekologicznymi i konwencjonalnymi wynosiy
odpowiednio 4 i 15% [Grüner Bericht 1999] zanotowano w latach kolejnych
spadek zainteresowania rolników przechodzeniem na ekologiczne metody produkcji. Z analizy poziomu kosztów austriackich gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych w 2010 roku wynika, e w grupie gospodarstw nastawionych na chów byda koszty gospodarstw ekologicznych byy o 14% nisze ni
w konwencjonalnych, a w gospodarstwach nastawionych na produkcj rolinn
o 6% nisze. W rezultacie dochody na osob penozatrudnion w gospodarstwach ekologicznych uksztatoway si na poziomie porównywalnym z gospodarstwami konwencjonalnymi (1% na korzy gospodarstw nastawionych na
chów byda oraz 7% dla gospodarstw nastawionych na produkcj rolinn).

54

Tabela 5. Charakterystyka i efektywno ekonomiczna gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych w Austrii
Gospodarstwa z chowem byda
Gospodarstwa rolinne
ekoloekoloWyszczególnienie
konwenekolokonwenekologiczne
giczne
cjonalne
giczne
cjonalne
giczne
= 100
= 100
Powierzchnia UR (ha)
26,88
32,52
121
42,62
46,9
110
Zasoby pracy (osoby penozatrudnione)
1,49
1,5
101
0,98
1,11
113
w tym czonkowie rodziny
1,46
1,47
101
0,93
0,64
101
Obsada zwierzt na gospodarstwo (SD)
28,71
24,4
85
3,59
4,16
116
Obsada zwierzt (SD/100 ha)
128,92
112,18
87
8,46
8,89
105
Przychody ogóem (euro)
82 409
74 611
91
97 428
95 769
98
Produkcja rolinna
4 317
2 342
54
45 843
34 215
75
Produkcja zwierzca
42 204
31 648
75
8 46
7 676
91
Gospodarka lena
4 508
5 221
116
1 507
1 687
112
w
Dopaty i subwencje
18 864
22 16
117
24 319
34 379
141
tym:
Pozostae przychody
8 837
9 969
113
10 908
12 158
111
Podatek od towarów i usug (naliczony)
6 644
5 347
80
7 449
65
87
Obroty wewntrzne
- 2 965
- 2 077
0
- 1 058
-847
0
Koszty ogóem (euro)
59 767
51 465
86
66 832
62 959
94
Koszty materiaowe:
30 254
21 834
72
34 275
26 252
77
- nawozy
983
268
27
4 402
314
7
- pasze
9 195
6 658
72
2 732
1 897
69
- energia
5 329
4 786
90
5 863
5 914
101
- naprawy i remonty
3 933
3 637
92
3 774
3 798
101
14 885
14 500
97
12 009
13 009
108
w Amortyzacja
tym: Odsetki
1 513
1 304
86
1 286
1 309
102
Czynsz dzierawny
1 303
937
72
4 402
5 129
117
Praca najemna
496
386
78
892
3 154
354
Pozostae nakady
7 502
7 898
105
7 403
8 665
117
Podatek od towarów i usug (naleny)
6 778
6 684
99
7 624
6 288
82
Obroty wewntrzne
- 2 965
- 2 077
0
- 1 058
-847
0
Dochód rolniczy
22 642
23 146
102
30 596
32 810
107
- na 1 zatrudnionego
15 535
15 700
101
32 819
35 081
107

ródo: [Grüner Bericht, 2011].

W tabeli 6 przedstawiono dane dotyczce dochodowoci badanych gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 2004-2009 [Nachtman 2011].
Tabela 6. Dochody na gospodarstwo i na osob penozatrudnion w rodzinie rolnika
Wyszczególnienie
Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego
Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego bez dopat
 na osob penozatrudnion
w rodzinie rolnika
 na osob penozatrudnion
w rodzinie rolnika bez dopat
rednia paca netto
w gospodarce narodowej

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009/
2004
(%)

26 970

35 716

49 323

37 405

42 177

41 580

154,2

11 273

10 179

12 266

12 570

9 924

3 748

33,2

15 305

21 177

27 925

21 245

23 616

23 696

154,8

6 397

6 035

6 945

7 139

5 557

2 136

33,4

18 193

19 052

20 034

21 570

23 629

24 880

136,8

ródo: [Nachtman, 2011].
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Wynika z nich, e w kolejnych latach dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego w przeliczeniu na osob penozatrudnion rodziny rolniczej wykazuje
tendencj rosnc. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w badanej próbie ksztatowa si w analizowanym okresie na poziomie zblionym do redniej
pacy netto w gospodarce narodowej. Cech charakterystyczn dla tych gospodarstw jest wysoki udzia dopat do dziaalnoci operacyjnej w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dochodzcy w 2009 roku do 91% dochodu
ogóem, a dopat rolnorodowiskowych do 37% dochodu ogóem (rysunek 8).
W porównaniu do gospodarstw niemieckich, austriackich, angielskich i walijskich jest to udzia znacznie wikszy. Oznacza to, e dochody gospodarstw ekologicznych w Polsce s uzalenione od dopat bezporednich i patnoci rolnorodowiskowych.
Rysunek 8. Udzia dopat do dziaalnoci operacyjnej w dochodzie
z rodzinnego gospodarstwa rolnego

ródo: [Nachtman, 2011].

Z bada przeprowadzonych przez Dziekana (2011) w gospodarstwach
ekologicznych w woj. podkarpackim (tabela 7) wynika, e kierunek produkcji
wpywa na zrónicowanie efektów ekonomicznych. Gospodarstwa o kierunku
„jagodowym” zapewniay najwyszy dochód rolniczy na jednostk powierzchni.
Najniszy dochód zapewniay gospodarstwa o kierunku „rolinnym”. W przeliczeniu na osob penozatrudnion w gospodarstwach z certyfikatem dochód
równie by wyszy w gospodarstwach o kierunku „jagodowym”.
Oznacza to, e w gospodarstwach ekologicznych o mniejszym obszarze
intensywne ich zorganizowanie sprzyja poprawie dochodów. Z bada przeprowadzonych przez Bakowsk (2011) na próbie gospodarstw ekologicznych objtych badaniami FADN wynika, e w latach 2004-2006 gospodarstwa nastawione na produkcj warzyw uzyskiway najwyszy dochód na 1 ha UR, z kolei
najniszy dochód uzyskay gospodarstwa o kierunku rolinnym. W gospodar56

stwach warzywnych dochód na osob penozatrudnion by niszy ni w gospodarstwach o pozostaych kierunkach produkcji. Oznacza to, e gospodarstwa
ekologiczne powinny by rónie zorganizowane, w zalenoci od posiadanych
zasobów czynników produkcji i ich relacji.
Tabela 7. Wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych z certyfikatem
w województwie podkarpackim w 2007 roku (z)
Wyszczególnienie
Przychody ogóem
Koszty ogóem
Dochód rolniczy na gospodarstwo
Dochód rolniczy na 1 ha UR
Dochód rolniczy
na osob penozatrudnion
Parytetowa wielko obszarowa
gospodarstwa ( ha UR )
Zatrudnienie
Powierzchnia UR
Przychody na 1 ha
Przychody na zatrudnionego

Gospodarstwa posiadajce certyfikat wedug typu:
rolinny
jagodowy
mieszany
zwierzcy
9 645,00
31 225,08
26 105,00
39 754,01
7 872,50
14 495,64
15 563,63
22 924,16
1 772,50
16 729,43
10 541,38
16 829,85
395,21
3 392,41
1 564,00
1 151,36
1 125,40

9 455,47

5 778,07

8 320,77

78,26

10,23

22,88

34,47

1,6
4,49
2 148,11
6 028,13

1,77
4,93
6 331,85
17 648,41

1,82
6,74
3 873,14
14 308,99

2,02
14,62
2 719,64
19 654,60

ródo: [Dziekan, 2011].

Z przedstawionych bada wynika, e gospodarstwa ekologiczne w zalenoci od kraju uzyskuj wysze lub porównywalne dochody rolnicze ni gospodarstwa konwencjonalne. Z tego punktu widzenia mona stwierdzi , e w podobnym lub wyszym stopniu realizuj cele ekonomiczne gospodarstw, pomimo
tego, i osigaj wyra nie nisze plony i wydajnoci zwierzt oraz ponosz zblione na ogó koszty ogóem. Oznacza to, e osiganie porównywalnych dochodów jest moliwe dziki wyszemu wsparciu zewntrznemu (gównie dopaty
rolnorodowiskowe) oraz wyszym cenom sprzeday produktów rolnych.
W Polsce gównym czynnikiem wpywajcym na osigane dochody jest relatywnie wysoki poziom dopat rolnorodowiskowych, które po wstpieniu Polski
do Unii Europejskiej w porównaniu z okresem wczeniejszym wyra nie wzrosy
(tabela 8 i 9).
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz polityk poszczególnych krajów premiowana jest nie tylko produkcja ekologiczna, ale równie inne dziaania o charakterze rolnorodowiskowym, sprzyjajce realizacji zasad trwaego
zrównowaonego rozwoju. Przykadem moe by Austria, gdzie wprowadzenie
(pod koniec lat dziewi dziesitych ubiegego wieku) szerokiego wachlarza
patnoci za dziaania rolnorodowiskowe w gospodarstwach osabio motywacyjny charakter dopat do powierzchni upraw ekologicznych.
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Tabela 8. Stawki dotacji do 1 ha uprawy ekologicznej dla gospodarstw
podejmujcych i produkujcych metodami ekologicznymi w latach 1999-2003
Rodzaj
uprawy
Uprawy
rolnicze
ki
i pastwiska
Uprawy
warzywne
Uprawy
sadownicze
Uprawy
jagodowe

Stawka dotacji do 1 ha upraw (z) w latach 1999-2003
dla gospodarstw przestawianych,
dla gospodarstw posiadajcych certyfikat
w roku przed udzieleniem certyfikatu
1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
150

450

450

200

300

120

360

360

150

250

75

150

150

80

100

50

120

120

50

80

200

600

600

500

500

150

450

450

400

400

220

660

660

550

600

180

540

540

450

500

230

690

690

550

550

200

600

600

500

500

ródo: [ ukomska, 2007].

Tabela 9. Kwoty patnoci rolnorodowiskowych dla pakietu rolnictwo
ekologiczne na lata 2007-2013 (z/ha)
Rodzaj uprawy

Kwota patnoci (z/ha)

Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

840

Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodnoci)

790

Trwae uytki zielone (w okresie przestawiania)

330

Trwae uytki zielone (z certyfikatem zgodnoci)

260

Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

1 550

Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodnoci)

1 300

Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

1 150

Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodnoci)

1 050

Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

1 800

Uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodnoci)

1 540

Pozostae uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

800

Pozostae uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodnoci)

650

ródo: Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania
„Program rolnorodowiskowy” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Dodatkowo, wraz z rozwojem produkcji ekologicznej niektóre kraje
zmniejszay wysoko dopat, w tym dopat z tytuu przestawiania produkcji
z konwencjonalnej na ekologiczn. Z rysunku 9 wynika, e w okresie od 2000
do 2007 roku spadek dopat z tytuu przestawiania gospodarstwa na produkcj
ekologiczn w Austrii by wikszy ni w Niemczech, czy Szwajcarii, gdzie wynika on gównie z rónic kursowych w trakcie przeliczania franka szwajcarskiego na euro.
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Rysunek 9. Rozwój dopat dla gospodarstw w okresie przestawiania produkcji
z konwencjonalnej na ekologiczn w wybranych krajach
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ródo: [Enzler, 2008].

8. Ceny produktów ekologicznych i konwencjonalnych
O dochodach gospodarstw ekologicznych decyduj w duej mierze, poza
wielkoci dopat do produkcji ekologicznej, ceny produktów ekologicznych
i ich rónice w stosunku do cen produktów konwencjonalnych. Rónice cen
midzy produktami z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych znajduj
potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach [Runowski, 1996; Metera, Bednarek, 1999; akowska-Biemans, Gutkowska, 2002; uczka-Bakua, 2007; Runowski i wsp., 2007]. Relacje cen produktów ekologicznych s przestrzennie
mocno zrónicowane, co jest zwizane ze specyfik regionaln rolnictwa oraz
wielkoci popytu na produkty ekologiczne. Z danych zamieszczonych w tabeli
10 wynika, e rozpitoci cen midzy produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi s zrónicowane i zale od kraju. Powoduje to, e w niektórych krajach, nawet po uwzgldnieniu dopat do produkcji ekologicznej, podejmowanie
produkcji ekologicznej nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia.
Tabela 10. Minimalne i maksymalne rónice midzy cenami
produktów ekologicznych i konwencjonalnych w krajach europejskich
Produkt
Pszenica
Ziemniaki
ywiec
Wieprzowy
Mleko

Cena minimalna
19 proc.
Wochy
71 proc.
Szwecja
45 proc.
Dania, Niemcy
19 proc.
Dania

Cena maksymalna
189 proc.
Holandia
293 proc.
Wochy
132 proc.
Holandia
129 proc.
Grecja

ródo: Organic farming in the European Union – Facts and figures, 2005.
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W tabeli 11 przedstawiono zrónicowanie cen produktów ekologicznych
i konwencjonalnych w Niemczech, kraju o szybkim rozwoju rynku ywnoci
ekologicznej. Wynika z nich, e w zalenoci od rodzaju produktu ceny ekologicznych produktów s od 22 do 95% wysze ni rednie ceny produktów konwencjonalnych. Jednak w odniesieniu do najdroszych marek konwencjonalnych produktów rónice te s znacznie mniejsze, a w stosunku do marek najtaszych kilkukrotnie wiksze na korzy produktów ekologicznych.
Tabela 11. Zrónicowanie cen produktów ekologicznych i konwencjonalnych
w Niemczech

Produkt

Mleko 1 l
Maso 250 g
Jogurt wiey 150 g
Patki kukurydziane 375 g
Keczup 0,5 l
Mka 1 kg
Spaghetti 500 g
Rodzynki 250 g
Marmolada 250 g
Sok morelowy 1 l
Sok jabkowy 1 l

Nadwyka cen produktów ekologicznych do konwencjonalnych
w proc.
25 proc.
25 proc.
produkty
najdroszych
najtaszych
konwencjonalne
konwencjonalnych
konwencjonalnych
ogóem
marek
marek
+23
-2
+71
+34
+8
+86
+32
+29
+129
+58
+5
+207
+42
+9
+130
+72
+6
+297
+22
-20
+134
+95
+13
+354
+58
-4
+241
+75
+23
+134
+30
-3
+98

ródo: Abschlussbericht Projekt 06OE119 34: „Wichtigstes Kaufmotiv für Öko-Lebensmittel”.

Zrónicowanie dotyczy take cen skupu produktów rolnych ekologicznych i konwencjonalnych. Z danych dla rolnictwa niemieckiego (tabela 3) wynika, e zrónicowanie cen skupu pszenicy i ziemniaków byo znaczce. Cena
skupu pszenicy ekologicznej w roku 2009/2010 wynosia 26,03 euro/100 kg, za
konwencjonalnej 11,61 euro/100 kg. Dla ziemniaków wielkoci te byy nastpujce: 29,65 i 8,84 euro/100 kg. Mniejsze rónice dotyczyy cen skupu mleka
(odpowiednio 37,80 i 27,30 euro/100kg).
Z bada przeprowadzonych przez Dziekana (2011) w woj. podkarpackim
wynika, e rónice cenowe produktów ekologicznych i konwencjonalnych byy
stosunkowo mae, bowiem wynosiy w zalenoci od wielkoci obszarowej gospodarstw od 9 do 11%. Jest to zwizane ze sabym rozwojem rynku produktów
ekologicznych w tym województwie.
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9. Zwizek rolnictwa ekologicznego z konkurencyjnoci spoeczn
(z uwzgldnieniem efektów zewntrznych)
Rolnictwo ekologiczne generuje wicej dodatnich efektów zewntrznych
i mniej efektów ujemnych ni rolnictwo konwencjonalne. Rolnictwo ekologiczne realizuje szereg funkcji spoecznych. Zapewnia obieg substancji organicznej
w przyrodzie (rysunek 5). Zwiksza biorónorodno przestrzeni produkcyjnej,
wzbogaca krajobraz i aktywno biologiczn gleb, ogranicza emisj gazów cieplarnianych, erozj i skaenie wód powierzchniowych oraz gruntowych pozostaociami chemicznych rodków produkcji, zapewnia lepsze warunki utrzymania
zwierzt, angauje wiksze zasoby pracy, nawizuje bliszy kontakt z konsumentami, sprzyja edukacji ekologicznej spoeczestwa w stopniu wikszym ni
rolnictwo konwencjonalne. Dziki zainteresowaniu ywnoci ekologiczn konsumenci zmieniaj stosunek do otaczajcego ich rodowiska. Potwierdzaj to
wyniki bada (tabela 12).
Tabela 12. Motywy zakupu produktów ekologicznych w opinii respondentów
Motywy zakupu produktów ekologicznych
Zdrowie, zdrowa ywno
Smak
Ochrona rodowiska
Brak szkodliwych substancji
Wsparcie producentów i przetwórców
Jako i wieo
Dobre warunki utrzymania zwierzt
Ekologiczna produkcja
Przyjazny transport
Wysoka odpowiedzialno
Brak dodatków, naturalno
Wolne od GMO
Zaufanie, pewno
Sklepy ekologiczne
Cena
Zrónicowany asortyment
Wzgldy rodzinne

Wskazania respondentów (w proc.)
63,1
34,5
32,2
29,6
23,7
13,4
10,8
8,8
7,6
6,6
5,3
3,6
2,1
1,6
1,2
0,9
0,7

Liczebno próby n = 642.
ródo: Abschlussbericht Projekt 06OE119 34: „Wichtigstes Kaufmotiv für Öko-Lebensmittel”.

Wród gównych motywów zakupu produktów ekologicznych konsumenci produktów ekologicznych wskazywali nie tylko kwestie zdrowotne, czy smak
i wieo produktów, ale take sprzyjanie ochronie rodowiska, brak zawartoci szkodliwych substancji, dobre warunki utrzymania zwierzt. Do podobnych
wniosków prowadz wyniki innych bada (tabela 13). Ankietowani wykazali
w nim, e nie jest im obojtny stan utrzymania zwierzt od których pochodz
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produkty ywnociowe. Podkrelali to, e produkt pochodzi z biorónorodnego
rodowiska, e ma regionalne pochodzenie. To oznacza, e rolnictwo ekologiczne poprzez ywno ekologiczn sprzyja upowszechnianiu si prospoecznych
postaw konsumentów.
Podkrelajc te zasugi naley zauway , e ekologiczna metoda produkcji cechuje si mniejsz wydajnoci ziemi, przez co ogranicza wielko produkcji. To w warunkach nadprodukcji nie musiao by wad. Jednak w dobie
rosncego zapotrzebowania na ywno , a take nieywnociowego wykorzystania produktów rolnych, zaleta ta moe przeksztaci si w istotn wad.
Tabela 13. Przesanki zakupu produktów ekologicznych wedug bada niemieckich
Przesanki zakupu produktów ekologicznych
Produkty zwierzce pochodz od zwierzt
utrzymywanych w dobrych warunkach
Produkt cechuje si dobrym smakiem
Produkt pozyskany bez sztucznych rodków,
jest moliwie naturalny
Produkt jest zdrowy i mona si nim odywia bez obaw
Produkt jest wolny od GMO
Produkt pochodzi z biorónorodnego rodowiska
Produkt waciwie jest sprzedawany, po waciwej cenie
Produkt ma regionalne pochodzenie
Produkt jest waciwie opakowany.
Produkt jest waciwie oznakowany przez jednostk
certyfikujc
Produkt ma przystpn cen
Produkt ma ma zawarto energii i tuszczu
Produkt jest atwy w przygotowaniu
Produkt ma potwierdzon mark

rednia

Odchylenie
standardowe

6,51

0,722

6,46

0,655

6,43

0,817

6,34
6,32
6,17
6,08
5,81
5,56

0,838
1,230
0,903
0,920
1,046
1,157

4,52

1,697

4,50
3,44
3,40
2,94

1,277
1,687
1,575
1,309

Liczebno próby n = 618.
ródo: Abschlussbericht Projekt 06OE119 34: „Wichtigstes Kaufmotiv für Öko-Lebensmittel”.

Moliwoci rolnictwa ekologicznego w zakresie poprawy jego efektywnoci ekonomicznej i spoecznej nie zostay w peni wykorzystane. Jest to zwizane z tym, e wród kanaów dystrybucji spada znaczenie sprzeday bezporedniej, która zapewnia wysze ceny ni pozostae kanay dystrybucji. Sprzeday bezporedniej sprzyja rozwój agroturystyki. Gospodarstwo ekologiczne
moe by dla agroturystyki miejscem atrakcyjniejszym ni gospodarstwo konwencjonalne, poniewa zapewnia ono wikszy adunek „wiejskoci”, biorónorodnoci oraz zdrowego odywiania si. Agroturystyka waciwie zorganizowana i prowadzona ma dla gospodarstwa ekologicznego charakter komplementarny. Z jednej strony pozwala lepiej spieniy uzyskiwane w gospodarstwie produkty ekologiczne, z drugiej strony gospodarstwo ekologiczne stanowi bardziej
urozmaicony element produktu agroturystycznego ni oferuje to gospodarstwo
62

konwencjonalne. Gospodarstwo ekologiczne ze swoj wewntrzn harmoni,
zrównowaonym systemem oraz przywiecajc mu „filozofi ycia” moe pozytywnie promieniowa na stan wiadomoci, odczuwanych wrae emocjonalnych i zachowa jego goci. Braki równowag celów wystpuj nie tylko w yciu
gospodarczym, ale równie w yciu spoecznym i rodzinnym. Gospodarstwo
ekologiczne jest przykadem dziaa okrelanych w staroytnej filozofii chiskiej jako dziaa zgodnych z natur i eko-aktywnoci. Jest zaprzeczeniem
dziaa „wbrew naturalnemu biegowi rzeczy” i dziaa ego-aktywnych. Przewijajca si tu fascynacja ekologicznym systemem rolniczego gospodarowania
i moliwociami jego wczenia do rozwoju agroturystyki, bd odwrotnie wykorzystania agroturystyki w rozwoju gospodarstw ekologicznych nie moe by
traktowana bezkrytycznie. Z bada prowadzonych w krajach o znacznie wikszym zaawansowaniu rozwoju zarówno rolnictwa ekologicznego, jak i agroturystyki wynika, e dynamika rozwojowa tych procesów w czasie sabnie, bd
stagnuje (z bada niemieckich wynika, e liczba urlopowiczów agroturystów
w trzyleciu 2003-2005 bya mniejsza ni w trzyleciu 1993-1995). Interesujca
jest tu równie prawidowo polegajca na „falowaniu w czasie” liczby agroturystów. Naley równie odnotowa , e agroturyci wybieraj gospodarstwa nie
tylko we wasnym kraju, ale równie wyjedaj w tym celu za granic. Przykadowo w Niemczech w 2005 roku 49% agroturystów spdzao urlopy w kraju,
a pozostali w gospodarstwach innych krajów, gównie w Austrii. Agroturyci
niemieccy cechuj si wikszym „patriotyzmem” lokalnym w wyborze miejsca
spdzania urlopu ni turyci, z których 70% spdzao urlop za granic, gównie
w Hiszpanii (14%). Z bada wynika, e sezonowo wyjazdów na urlopy do
gospodarstw agroturystycznych jest wiksza ni wyjazdów na urlopy ogóem.
A 55% agroturystów wyjedao na urlopy w okresie czerwiec-sierpie, podczas gdy wród turystów ogóem w tym czasie korzystao z urlopów 46%.
W krajach o niszym poziomie dochodów agroturystyka w gospodarstwach ekologicznych moe by interesujc form spdzania czasu wolnego,
w tym urlopów. Wymaga to jednak posiadania umiejtnoci przycigania goci
przez wacicieli gospodarstw ekologicznych.
10. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle wiata
i Unii Europejskiej
Wielko powierzchni, na której prowadzona jest produkcja ekologiczna
oraz liczba producentów ekologicznych na wiecie sukcesywnie si zwiksza
(rysunek 10), obejmujc swoim zasigiem wszystkie kontynenty.
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Rysunek 10. Powierzchnia upraw ekologicznych i liczba producentów
ekologicznych na wiecie w latach 1999-2009
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ródo: [Willer, Kilcher, 2011].

Przyrost powierzchni zagospodarowanych metodami ekologicznymi w ostatnich
trzech latach jest obserwowany na wszystkich kontynentach, przy czym najwiksza dynamika notowana bya w Europie i Ameryce Poudniowej, a w dalszej kolejnoci w Azji i Ameryce Pónocnej (rysunek 11).
Rysunek 11. Zamiany powierzchni upraw ekologicznych
na rónych kontynentach w latach 2007-2009
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ródo: [Willer, Kilcher, 2011].

Powierzchnia uytków rolnych pod uprawami ekologicznymi na wiecie w 2009
roku wynosia 37,1 mln ha. Najwiksza powierzchnia takich uytków wystpuje
w Australii, w Europie oraz Ameryce Poudniowej, a najmniejsza w Azji i Afryce (rysunek 12).
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Rysunek 12. Struktura wiatowej powierzchni upraw ekologicznych w 2009 roku
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ródo: [Willer, Kilcher, 2011].

Zarówno w Australii, jak i w Ameryce Poudniowej dominujc cz gruntów
w uprawie ekologicznej stanowi ekstensywnie zagospodarowane pastwiska
trwae [Willer, Kichler, 2011]. Pod wzgldem wartoci produkcji ekologicznej na
wiecie na czoowych miejscach znajduj si Europa oraz Ameryka Pónocna.
Warto rynku wiatowego ywnoci ekologicznej wykazuje du dynamik wzrostu. W 2000 roku warto rynku ywnoci ekologicznej szacowano na
17,9 mld USD, a w 2009 roku na 54,9 mld USD [Organic Monitor, 2011]. Na
pierwszym miejscu w wiecie pod wzgldem wartoci tego rynku znajduj si
Stany Zjednoczone (17,8 mld USD), drugie miejsce zajmuj Niemcy (5,8 mld
USD), a trzecie Francja (3,0 mld USD). Do czoówki wiatowej pod tym wzgldem zaliczy naley równie Wielk Brytani (2,1 mld USD), Wochy (1,5 mld
USD), Kanad (w 2008 roku 1,3 mld USD), Szwajcari (1 mld USD), Hiszpani
i Austri (po okoo 0,9 mld USD).
Rysunek 13. Struktura wiatowego rynku ywnoci ekologicznej w 2009 roku
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ródo: Organic Agriculture Worldwide, www.fibl.org.
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Interesujce jest to, e w Niemczech w latach 2008-2010, tj. po ujawnieniu si kryzysu wiatowego, warto rynku ywnoci ekologicznej utrzymuje si
na zblionym poziomie (5,8-5,9 mld USD), podczas gdy w latach wczeniejszych wykazywa wyra n tendencje wzrostow (z 2 mld USD w 2000 roku do
5,8 mld USD w 2008 roku).
Pod wzgldem udziau ywnoci ekologicznej w krajowym rynku ywnociowym pierwsze trzy miejsca na wiecie w 2009 roku zajmuj Dania (7,2%),
Austria (6,0%), Szwajcaria (5,2%). W pierwszej dziesitce krajów znajduj si
równie: Szwecja (4%), Stany Zjednoczone (3,7%), Niemcy (3,4%), Luksemburg (w 2006 roku 3,3%), Kanada (2,5%), Holandia (2,3%), Francja (1,9%)
i Belgia (1,5%).
Pod wzgldem wartoci produktów ekologicznych przypadajcych na
mieszkaca kraju pierwsza trójka krajów pokrywa si z wska nikiem udziau
ywnoci ekologicznej w krajowym rynku ywnociowym. W Danii warto ta
wynosia 139 USD, w Szwajcarii 132 USD, w Austrii 104 USD. Natomiast
w Szwecji wska nik ten wynosi 75 USD, w Niemczech 71 USD, a w Stanach
Zjednoczonych 58 USD.
Na rysunku 14 przedstawiono zmian powierzchni pod uprawami ekologicznymi oraz liczby gospodarstw ekologicznych w Europie w latach 1985-2009.
Rysunek 14. Liczba gospodarstw i powierzchnia upraw ekologicznych w UE
w latach 1985-2009
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Foster, Lampki, 2000; Willer, Minou, 2007; Willer, Kichler, 2011].

Naley zauway , e w poszczególnych krajach europejskich udzia powierzchni pod uprawami ekologicznymi w ogólnej powierzchni uytków rolnych jest
mocno zrónicowany. Na czoowych miejscach pod wzgldem ksztatowania si
tego wska nika znajduj si takie kraje jak Austria, Szwecja, Szwajcaria i Wo66

chy, a wród krajów nowoprzyjtych do Unii Europejskiej Estonia, Czechy, otwa (rysunek 15).
Rysunek 15. Udzia upraw ekologicznych w powierzchni ogóem
w krajach europejskich w 2009 roku (proc.)
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Foster, Lampki, 2000; Willer, Minou, 2007;
Willer, Kichler, 2011].

Polska znajduje si w grupie krajów europejskich o niskim udziale upraw ekologicznych w ogólnej powierzchni uytków rolnych, a w ostatnich latach notuje
szybk dynamik jej wzrostu (rysunek 16). Jest to zwizane gównie z wejciem
Polski do UE, a tym samym ze znaczcymi dopatami do powierzchni pod
uprawami ekologicznymi.
Rysunek 16. Liczba gospodarstw i powierzchnia upraw ekologicznych
w Polsce w latach 1990-2009
pow ierzchnia gospodarstw
tys. ha

liczba gospodarstw
tys.

18

400

16
14

350

liczba gospodarstw
300

powierzchnia
12

250
10
200
8
150
6
100

4

50

2
0

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Foster, Lampki, 2000; Willer, Minou, 2007;
Willer, Kichler, 2011].
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Dla czci z nowo rejestrowanych gospodarstw ekologicznych jest to gówna
przesanka podejmowania tego rodzaju produkcji. Dowiadczenia „starych” krajów UE – tzw. pitnastki, wskazuj, e w niektórych z nich, pocztkowo wysoka
dynamika przyrostu zarówno liczby gospodarstw ekologicznych, jak i powierzchni uytków rolnych zagospodarowanych metodami ekologicznymi
z czasem maleje (np. Austria, czy Wielka Brytania – rysunek 17), podczas gdy
w innych systematycznie wzrasta (np. Niemcy, czy Hiszpania – rysunek 18).
Rysunek 17. Liczba gospodarstw i powierzchnia upraw ekologicznych
w Wielkiej Brytanii i w Austrii
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Foster, Lampki, 2000; Willer, Minou, 2007; Willer, Kichler, 2011].

Rysunek 18. Liczba gospodarstw i powierzchnia upraw ekologicznych
w Niemczech i Hiszpanii
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Foster, Lampki, 2000; Willer, Minou, 2007; Willer, Kichler, 2011].
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Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Do najwaniejszych z nich naley zaliczy
zrónicowan midzy krajami ekonomiczn efektywno produkcji ekologicznej
w odniesieniu do produkcji konwencjonalnej. W tych krajach, gdzie produkcja
ekologiczna zapewnia nisze lub porównywalne dochody z produkcj konwencjonaln, wystpuje spadek zainteresowania jej rozwojem, natomiast w tych,
gdzie przewaga ta jest wyra na ma miejsce jej wzrost. W Holandii, która jest
znana z wysokiej intensywnoci gospodarowania w rolnictwie i wysokich dochodów rolniczych osiganych z produkcji konwencjonalnej nie obserwuje si
wyra niejszego wzrostu znaczenia rolnictwa ekologicznego, w przeciwiestwie
do rynku ywnoci ekologicznej, który dziki jej importowi szybko ronie.
Pod wzgldem powierzchni i liczby producentów ywnoci metodami
ekologicznymi sytuacja w Polsce jest przestrzennie zrónicowana (tabela 14).
Tabela 14. Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni
ekologicznych znajdujcych si w systemie rolnictwa ekologicznego
w podziale na województwa w 2010 roku

Województwo

Dolnolskie
Kujawsko-pomorskie

Powierzchnia upraw
rolnych (ha)
objtych systemem
kontroli
w rolnictwie
ekologicznym
39 781

Liczba
ekologicznych
gospodarstw
rolnych

Liczba
przetwórni
ekologicznych

1 248

11

7 662

340

13

Lubelskie

34 755

2 013

36

Lubuskie

36 376

839

5

7 657

436

16

Maopolskie

ódzkie

20 909

2 183

27

Mazowieckie

44 748

2 013

47

2 724

83

3

31 950

2 127

22

Podlaskie

42 692

2 040

6

Pomorskie

23 222

665

15

Opolskie
Podkarpackie

lskie

4 444

243

13

13 276

1 255

10

Warmisko-mazurskie

76 769

2 288

10

Wielkopolskie

31 347

791

36

Zachodniopomorskie

100 215

2 392

23

Razem

518 527

20 956

293

witokrzyskie

ródo: Plan dziaa dla ywnoci i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014.
MRiRW, Warszawa 2011.
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W Polsce dy si do dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego. Sprzyjaj temu przyjte przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi gówne zadania
zawarte w „Planie Dziaa dla ywnoci i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce
na lata 2011-2014”, które dotycz:
1. dziaa nakierowanych na rozwój rynku produktów rolnictwa ekologicznego
oraz wzrost wiadomoci konsumentów na temat produktów pochodzcych
z tego sektora,
2. nakierowania na rozwój i doskonalenie dostpnych technologii produkcji
w rolnictwie ekologicznym, co ma przyczyni si do poprawy jakoci uzyskiwanych produktów oraz obnienia kosztów produkcji,
3. wzmocnienia systemu kontroli i certyfikacji, co ma zapewni zwikszenie
wiarygodnoci produktów ekologicznych wród konsumentów,
4. ukierunkowania bada, w celu dostarczenia niezbdnej wiedzy dla doradztwa, rolników, przetwórców i innych podmiotów dziaajcych na rynku oraz
rozwój tej gazi produkcji,
5. ochrony rodowiska poprzez wykorzystanie prorodowiskowej funkcji rolnictwa ekologicznego,
6. wsparcia wspópracy pomidzy podmiotami dziaajcymi na tym rynku, zarówno na poziomie krajowym, jak i midzynarodowym.
11. Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego
Koncepcja zrównowaonego rozwoju urzeczywistnia si. Znajduje to wyraz nie tylko w dokumentach Unii Europejskiej, ale równie rzdów krajów
czonkowskich i samorzdów lokalnych. Koncepcja ta staje si ogólnym wyznacznikiem budowanych strategii rozwojowych. Znajduje te zrozumienie podatników, którzy godz si na finansowanie dziaa gospodarczych i spoecznych sprzyjajcych realizacji wizki celów ekonomicznych, ekologicznych
i spoecznych. Podobnie coraz wiksza grupa konsumentów zgasza zapotrzebowanie na produkty ywnociowe o wyszej jakoci i jest gotowa za t wysz
jako paci wysze ceny. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi rolnictwa mniej
agresywnego dla rodowiska, w tym rolnictwa zrównowaonego, oraz bdcej
jego odmian rolnictwa ekologicznego.
Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej restrykcyjn form ograniczania
negatywnego wpywu na rodowisko naturalne. Poprzez cakowite wyeliminowanie rodków produkcji bdcych rezultatem syntezy chemicznej (nawozy
i rodki ochrony rolin, regulatory i inne) oraz denie do zapewnienia zamknitego obiegu materii i wykorzystania naturalnych powiza wewntrz gospodarstw rolnych staje si form rolniczego gospodarowania najbardziej przyjazn
rodowisku. Do gównych zasad rolnictwa ekologicznego naley zaliczy :
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x
x
x
x

utrzymanie i zwikszanie yznoci gleby,
wykorzystanie nawozów gospodarskich,
porednie nawoenie rolin poprzez biologiczn aktywizacj gleby,
podtrzymywanie zdrowotnoci zwierzt poprzez waciwe utrzymanie
i ywienie,
x hodowl rolin i zwierzt respektujc uwarunkowania biologiczne,
x wielokierunkow organizacj gospodarstwa,
x stosowanie rozbudowanych podozmianów,
x zwikszanie biorónorodnoci rolin,
x stosowanie metod gospodarowania zapobiegajcych erozji i wymywaniu
skadników pokarmowych z gleby,
x skracanie dróg transportowych produktów rolnych,
x niedopuszczanie do uprawy rolin genetycznie modyfikowanych,
x budowanie bezporednich relacji midzy producentami a odbiorcami
produktów ekologicznych,
x potwierdzanie zgodnoci metod produkcji ekologicznej przez organizacje certyfikujce i oznakowanie produktów znakami rolnictwa ekologicznego.
Stosowanie powyszych zasad zapewnia wysz jako produktów rolnych,
rodowiska i dobrostanu zwierzt. Sprzyja budowaniu zaufania konsumentów
do produktów ekologicznych.
Rolnictwo ekologiczne obejmuje zarówno aspekty technologiczne oraz
biologiczne w odniesieniu do rolin uprawnych i zwierzt gospodarskich, jak
i aspekty jakociowe. Charakterystyczne jest dla niego mylenie caociowe,
w którym dy si do zachowania harmonii i równowagi rónych celów gospodarowania. Te argumenty przemawiaj za rozwojem ekologicznych metod produkcji, co znajduje swoje potwierdzenie w pozytywnych trendach rozwojowych
rolnictwa ekologicznego. Z roku na rok wzrasta powierzchnia objta ekologicznymi metodami produkcji, powiksza si liczba producentów i przetwórców
ekologicznych, doskonalone s kanay dystrybucji oraz wzrasta warto rynku
produktów ekologicznych. Rozwój tego zjawiska jest zrónicowany, a na tym
samym kontynencie wystpuj kraje o dynamicznym rozwoju tej formy rolniczego gospodarowania, jak i kraje, gdzie rozwój ten jest mocno ograniczony,
a nawet ma miejsce regres. Przykadem s tendencje obserwowane w krajach
europejskich, gdzie obok krajów z szybkim przyrostem znaczenia rolnictwa ekologicznego (Niemcy, Szwajcaria, Szwecja) wystpuj kraje potwierdzajce tendencje odwrotne (Holandia, Wielka Brytania, czy Austria). W Niemczech w latach 2000-2010 udzia powierzchni ekologicznej w powierzchni uytków rol71

nych ogóem zwikszy si z 3,2 do 5,9%, a udzia gospodarstw ekologicznych
w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych zwikszy si z 2,8 do 7,3% [Ökologische
Landbau in Deutschland, 2011]. W Austrii, która w latach dziewi dziesitych
bya jednym z liderów pod wzgldem tempa rozwoju rolnictwa ekologicznego,
powierzchnia zajta pod ekologiczne uprawy wzrosa z 429 tys. w 2000 roku do
544 tys. ha w 2010 roku (wzrost o 26,8%), a liczba gospodarstw wzrosa odpowiednio z 19 tys. do 22,1 tys. (wzrost o 16,3%). Austria naley do krajów
o najwyszym udziale powierzchni uytków ekologicznych w powierzchni ogóem uytków rolnych w Europie (19,4% w 2010 roku) a liczba gospodarstw ekologicznych stanowia 16,2% wszystkich gospodarstw [Grüner Bericht, 2011].
W rolnictwie polskim, szczególnie po wejciu Polski do Unii Europejskiej
obserwujemy wyra ny wzrost zainteresowania producentów ekologicznymi metodami produkcji. Jest to wynikiem wprowadzenia atrakcyjnych dotacji do tej
formy produkcji. Rynek produktów ekologicznych jest w naszym kraju cigle
niewielki, mimo pewnych oznak oywienia. W Europie znajdujemy równie
przykady krajów (Holandia czy Wielka Brytania), gdzie z jednej strony obserwuje si zastój lub osabienie tendencji rozwojowych w rolnictwie ekologicznym, z drugiej natomiast wyra ny wzrost rynku produktów ekologicznych,
dziki wzrastajcemu importowi.
Wikszo krajów europejskich, w tym Polska, zakada w swoich planach
rozwój rolnictwa ekologicznego. Równie USA wyznacza rosnce trendy rozwoju znaczenia rolnictwa ekologicznego (rysunek 19).

Udzia w powierzchni upraw ogóem (%)

Rysunek 19. Tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego w USA

Linia trendu do 2050 roku

ródo: Why Does Organic Seem Bigger?,
http://blog.sustainablog.org/2011/08/organic-statistics-size-market-share/.
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Warunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest wzrost popytu na ywno ekologiczn. Ten, jak pokazuj dowiadczenia rónych krajów, wzrasta.
Z punktu widzenia interesu producentów rolnych wane jest, eby popyt wyprzedza poda. Taka sytuacja sprzyja utrzymywaniu si wyszych cen produktów ekologicznych w stosunku do cen produktów konwencjonalnych. Wyra ne
przyspieszenie wzrostu poday produktów ekologicznych, bez wystarczajcego
wzrostu popytu powodowa bdzie zmniejszanie si rónic cen produktów ekologicznych w stosunku do cen produktów konwencjonalnych. To bdzie wyhamowywa pozytywne obecnie tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego, ze
szkod dla pozytywnych efektów zewntrznych generowanych przez t form
rolniczego gospodarowania. Konieczne s zatem dziaania o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Pojawiajce si od czasu do czasu w mediach róne
formy promocji mog okaza si niewystarczajce. Konieczne bd wysiki na
rzecz poprawy ogólnego stanu wraliwoci ekologicznej spoeczestwa. Produkty ekologiczne naley postrzega nie tylko przez pryzmat produktów ywnociowych, ale trzeba w nich upatrywa róda wielu walorów ekologicznych,
etycznych i spoecznych. Zwikszanie wraliwoci ekologicznej spoeczestwa
generuje efekt mnonikowy, który wynika ze zmiany ogólnego podejcia do racjonalnoci zachowa oraz dziaa gospodarczych i spoecznych, w tym dziaa
na rzecz oszczdnego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami. Z tego punktu widzenia rolnictwo ekologiczne moe by wanym sprzymierzecem budowania zdrowego, wiadomego, wraliwego i odpowiedzialnego spoeczestwa.
Oceniajc moliwoci rozwoju rolnictwa ekologicznego warto odnie si
te do jego saboci, wynikajcych przede wszystkim z niszej wydajnoci ziemi, czy niszej wydajnoci zwierzt, a take wikszej jego pracochonnoci.
Spojrzenie to jest wane w kontekcie rosncego zapotrzebowania na ywno
oraz alternatywnego wykorzystania produktów rolnych na cele nieywnociowe.
Wzrostowe tendencje popytu na wiecie bd si utrzymywa , co wynika
z przyrostu naturalnego, a take wzrostu dochodów ludnoci, szczególnie
w tych czciach wiata, gdzie z uwagi na niskie dochody model konsumpcji
opiera si w przewadze na produktach rolinnych. Wraz ze wzrostem dochodów zwiksza si nie tylko poziom ogólnego popytu, ale równie struktura,
w której zwiksza si udzia produktów zwierzcych. Zarysowany trend wzrostowy wykorzystania produktów rolnych na cele nieywnociowe moe powodowa napicia na rynku ywnociowym. Inn kwesti jest to, e ceny kosztów
robocizny wykazuj szybsz dynamik wzrostu ni ceny produktów rolnych,
a take szybsz ni ceny rodków produkcji, co preferuje pracooszczdne technologie produkcji. W tej sytuacji moe by trudno szerzej rozwija ekologiczne
metody produkcji, które ustpuj pod wzgldem produkcyjnoci ziemi i wydaj73

noci pracy mniej restrykcyjnym pod wzgldem ekologicznym metodom produkcji (rolnictwo konwencjonalne, rolnictwo integrowane, czy rolnictwo precyzyjne). Naley bowiem zauway , e rolnictwo konwencjonalne dryfujce coraz
czciej w stron rolnictwa zrównowaonego (integrowanego) ogranicza poziom zuycia rodków produkcji pochodzenia przemysowego, stosujc precyzyjniejsze technologie i korzystajc z osigni postpu biologicznego, który
staje si wiodcym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej.
Niewielkie wykorzystanie postpu biologicznego w hodowli rolin i zwierzt ogranicza moliwoci poprawy efektywnoci produkcji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne wymaga bowiem innych kompozycji genowych ni rolnictwo konwencjonalne, co oznacza, e odmiany rolin wykorzystywane w rolnictwie konwencjonalnym, czy integrowanym nie s dostosowane do warunków
i wymogów rolnictwa ekologicznego. Koncerny nasienne, jak na razie, nie wykazuj wystarczajcego zainteresowania rozwojem hodowli na rzecz rolnictwa
ekologicznego, gównie z uwagi na ograniczony rynek. Brak genotypów rolin
uprawnych dostosowanych do ekologicznych metod produkcji moe ogranicza
popraw ich konkurencyjnoci. Moe to oznacza , e wraz z rozwojem poday
produktów ekologicznych, przy nienadajcym wzrocie popytu mog si
ujawni relatywne spadki cen produktów ekologicznych w stosunku do cen produktów konwencjonalnych. Wraz z rozwojem produkcji ekologicznej mog si
pojawi problemy z utrzymaniem dotychczasowego poziomu dotacji do rolnictwa ekologicznego, tym bardziej, e s one w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
jednym z elementów programów rolnorodowiskowych. Wobec pojawiajcych
si trudnoci budetowych UE, zapewnienie dotacji na rosncy zakres programu
rolnorodowiskowego moe napotyka na nieatwe do pokonania bariery. Raczej nie mona te liczy na to, e konsumenci zechc wzi na siebie dodatkowy ciar w postaci wikszych rónic cen produktów ekologicznych i konwencjonalnych ni obecnie. Z bada prowadzonych w Niemczech wynika, e
w miar upywu czasu konsumenci deklaruj akceptacj dla coraz niszych rónic cenowych [Bruhn, 2001]. Z innych bada konsumentów ekologicznych wynika, e tylko 21,1% z nich w decyzjach zakupowych nie porównuje cen produktów ekologicznych i konwencjonalnych. Pozostali, w podobnych proporcjach rzadko (20,0%), czsto (18,2%) lub zawsze (15,7%) porównuj ceny zakupywanych produktów ekologicznych do konwencjonalnych [Abschlussbericht
Projekt 06OE11946, 2010]. Z przedstawionych rozwaa nad perspektywami
rozwoju rolnictwa ekologicznego wynika, e moe ono powiksza swoje rozmiary, szczególnie w tych czciach wiata czy krajach, które nie osigny
jeszcze zauwaalnego udziau w zagospodarowaniu uytków rolnych (okoo
10%). W krajach, gdzie udzia ten przekracza 10% dynamika rozwoju moe by
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ograniczona, na co wskazuj dowiadczenia krajów europejskich. Mona na tej
podstawie wnosi , e rolnictwo ekologiczne, pomimo tendencji wzrostowych
raczej nie przekroczy 15-20% udziau w powierzchni uytków rolnych poszczególnych pastw, nawet w duszej perspektywie. Produkty ekologiczne nie zdominuj te rynku ywnoci. Wikszo konsumentów, pod wpywem szerokiej
oferty produktów konsumpcyjnych i usug, w oszczdnoci wydatków na ywno , bdzie upatrywa szans dostpu do nich. Wane jest, aby „pozaekologiczne” produkty byy osigane przy mniejszym obcieniu rodowiska naturalnego.
W rolnictwie polskim moliwoci rozwoju rolnictwa ekologicznego nie
zostay jeszcze wykorzystane. Oznacza to, e istniej szanse na wzrost liczby
gospodarstw ekologicznych, jak i powierzchni zagospodarowanej metodami
ekologicznymi. Wymaga to jednak lepszego zorganizowania rynku, aktywniejszej promocji i edukacji oraz doskonalenia acucha dystrybucji. Wane miejsce
przypada tu na sprzeda bezporedni i specjalistyczne sieci sprzeday, które
w pocztkowej fazie rozwoju rolnictwa ekologicznego s wanym kanaem dystrybucji. Pozwalaj bowiem budowa wizi midzy producentami i konsumentami i sprzyjaj ksztatowaniu zaufania do produktów ekologicznych. Przechodzenie w obrocie produktami ekologicznymi do sieci wielkopowierzchniowych,
co obserwowane jest w krajach o wyszym poziomie rozwoju rolnictwa ekologicznego, moe ograniczy moliwoci rozwojowe rynku ywnoci ekologicznej w Polsce. Konwencjonalizacja handlu produktami ekologicznymi zatraca
szereg dodatkowych efektów i relacji, jakie powstaway midzy producentem,
sprzedawc a klientem w ramach bezporednich kontaktów i tym samym przy
sabym ugruntowaniu przekona nabywców o przewadze produktów ekologicznych nad konwencjonalnymi, powodowa spadek tempa wzrostu zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi. W tych warunkach naleaoby
liczy na wzrost eksportu krajowej ywnoci ekologicznej. To z kolei wymaga
osignicia wyra nego postpu w organizacji obrotu, skali produkcji i przetwórstwa oraz kosztownych dziaa marketingowych. O tym jak trudno jest zbudowa mark produktu, wida po innych segmentach rynku. Oznacza to, e rozwój
produkcji i rynku ywnoci ekologicznej w Polsce wymaga wielopaszczyznowych systematycznych dziaa w zakresie rozwoju produkcji, organizacji dystrybucji i handlu oraz ksztatowania gustów konsumentów. Warto w tym wzgldzie wykorzysta dobre dowiadczenia krajów znajdujcych si w czoówce europejskich krajów pod wzgldem rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku
ywnoci ekologicznej.
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CZYNNIKI KSZTA TUJ CE
POZIOM ZRÓWNOWA ENIA GOSPODARSTW ROLNYCH
1. Wstp
Specyfik rolnictwa s skutki uboczne prowadzonej dziaalnoci rolnej
o charakterze dodatnich, jak i ujemnych efektów zewntrznych. Te pierwsze –
korzyci, dobra publiczne – wi si z wielofunkcyjnoci rolnictwa, które wytwarza nie tylko produkty ywnociowe, ale take takie, które nie s przedmiotem obrotu rynkowego, czyli dobra i usugi wpywajce dodatnio na stan rodowiska naturalnego. W tym drugim przypadku – kosztów zewntrznych – konsekwencj praktyk rolniczych jest nieodwracalna degradacja cennych zasobów
przyrody, m.in. w postaci zmniejszenia bd utraty potencjau produkcyjnego
gleby. Niestety efekty zewntrzne, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, na
ogó nie s brane pod uwag w mikroekonomicznym kryterium podejmowania
decyzji przez producentów rolnych. W ten sposób czsto dochodzi do rozbienoci midzy celem jednostki gospodarczej a celem spoeczestwa, która jednoczenie uzasadnia potrzeb uaktywnienia czynnika instytucjonalnego1.
Warunkowe finansowanie rolnictwa w ramach realizowanych instrumentów Wspólnej polityki rolnej podkrelio decydujc rol gospodarstw rolnych
w ksztatowaniu stanu rodowiska przyrodniczego2. Wdraane regulacje prawne
1

J.St. Zegar, Przesanki nowej ekonomiki rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej,
nr 4/313, Warszawa 2007, s. 10-14; J. St. Zegar, Kategoria optymalnoci w rozwoju rolnictwa. Wspóczesne wyzwania, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 3, Warszawa 2010,
s. 301-312; J. St. Zegar, Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna, [w:] Wie i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, red.
S. Sokoowska, A. Bisaga, Opole 2010, s. 13-24.
2
Reforma Mc Sharry`ego (1992 r.), jako pierwsza uwzgldniaa wdraanie praktyk rolniczych sucych zrównowaonemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W ten sposób
rozpoczto dziaania na rzecz ochrony rodowiska, m.in. wdraanie programów rolnorodowiskowych oraz zalesianie gruntów rolnych. Problematyka ochrony rodowiska bya kontynuowana w traktacie z Maastricht, a w lad za tym Komisja Europejska opracowaa dokument
programowy pt. W kierunku zrównowaonego rolnictwa (ang. Directions towards sustainable
agricuture; COM (1999) 22 final). W 1999 r. przygotowano Agend 2000, która uwypuklia
wag wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W ten sposób podkrelono,
i sektor rolny wytwarza róne korzyci, tym samym peni wiele funkcji wykraczajcych poza
produkcj ywnoci, a mianowicie tworzy miejsca pracy (funkcja spoeczna) i usugi gwarantujce wzrost dochodów ludnoci wiejskiej (funkcja dochodowa), ksztatuje krajobraz obsza79

spowodoway stopniowe przechodzenie od dotowania produkcji do wsparcia
usug wiadczonych na rzecz rodowiska. Przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych, spenienie minimalnych wymogów zwizanych z ochron rodowiska
oraz zasad wzajemnej zgodnoci3, a take minimalnych norm produkcji rolniczej stao si obligatoryjne dla rolników zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych funduszy w ramach realizowanych instrumentów WPR4.
Starannie zaplanowane praktyki rolnicze mog zwikszy rodowiskowe
wartoci, m.in. poprzez stymulowanie wzrostu i rónorodnoci upraw rolniczych, wczenie zwierzt w róne dziaalnoci gospodarcze, a take zapewnienie naturalnego i nienaruszonego otoczenia5. Niektóre tradycyjne technologie
rolnicze, prawdopodobnie zwikszyy biologiczn rónorodno , a to za spraw
uwzgldnienia strategii ochrony biorónorodnoci, jako czci procesu rolniczego. Przedstawione cykliczne zalenoci wskazuj na potrzeb rozwoju technologii rolniczych (np. produkcji integrowanej), które wspópracuj z procesami
zachodzcymi w przyrodzie. Tak technologi produkcji naley uzna za krok
w kierunku wanej kulturowej zmiany wartoci, skierowanej na zrównowaon
produkcj, co czsto jest wynikiem nieatwego kompromisu midzy rónymi
decydentami, tj. rolnikami, producentami rodków ochrony rolin, politykami,
specjalistami z zakresu ochrony rodowiska, a take konsumentami.
Zgodnie z ide zrównowaonego rozwoju, kada jednostka powinna czu
si zobligowana do ochrony rodowiska przyrodniczego oraz przestrzegania zasad racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi6. Idea ta wymaga uksztatowania nowej racjonalnoci – racjonalnoci ekologicznej, która uznaje a priori,
e nie moe by akceptowana taka dziaalno jednostki, która wprawdzie maksymalizuje jej zyski, ale jednoczenie zmniejsza dobrobyt caego spoeczestwa, gdy powoduje utrat czci szczególnie wanych zasobów – dóbr pu-

rów wiejskich oraz pozwala zachowa walory przyrodnicze (funkcja rodowiskowa). Zgodnie
z ide zrównowaonego rozwoju, funkcje produkcyjne oraz pozaprodukcyjne rolnictwa musz by postrzegane jako wzajemnie uzupeniajce si, a nie wykluczajce si, a wic powinny by realizowane w atmosferze wzajemnej integracji. Zob.: R. Baum, Zrównowaony rozwój w organizacji i zarz dzaniu gospodarstwem rolnym, Roczniki Naukowe SERiA, t. 8, z. 1,
2006, s. 14-18.
3
Termin angielski: cross-compliance, skrót – CC.
4
Zob.: MRiRW, MO , Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, red.: I. Duer, M. Fotyma, A. Madej, FAPA, Warszawa 2002; I. Duer, Dobra publiczne uytkowane i dostarczane przez rolnictwo-wspieranie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] Moliwoci rozwoju
obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w wietle PROW 2007-2013, Studia i Raporty
IUNG-PIB, nr 21, Puawy 2010, s. 85-96.
5
G.W. van Loon, S.G. Patil, L.B. Hugar, Agricultural Sustainability, Strategies for Assessment, SAGE Publications, New Delhi /Thousand Oaks/ London 2005, s. 39.
6
A. Wo, J.St. Zegar, Rolnictwo spoecznie zrównowaone, IERiG, Warszawa 2002, s. 35.
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blicznych lub te koszty, które ponosi cae spoeczestwo7. W sferze wytwarzania produktów rolniczych, podstaw oceny racjonalnoci gospodarowania
powinno by kryterium susznoci spoecznej w stosunku do skutecznoci,
sprawnoci oraz ekonomicznoci, gdy taka hierarchia kryteriów pozwoli na
wiadomy i trway rozwój gospodarstw rolnych8.
Niewtpliwie zrównowaone gospodarowanie wymaga stosowania praktyk rolniczych nie naruszajcych równowagi rodowiskowej, zapewniajcych
korzyci ekonomiczne oraz sprzyjajce rozwojowi spoecznemu. A. Wo oraz
J.St. Zegar podkrelaj, e rolnictwo zrównowaone w wymiarze mikroekonomicznym obejmuje nie tylko zagadnienia przyrodnicze, agrotechniczne, ekonomiczne i spoeczno-kulturowe, ale zwaszcza relacj konkretnego gospodarstwa z jego otoczeniem9. W wymiarze ekonomicznym, celem rolnictwa zrównowaonego jest uzyskanie dochodu, zapewniajcego rolnikowi godny standard
ycia10. G.W. van Loon, S.G. Patil oraz L.B. Hugar dodaj, e zrównowaone
praktyki rolnicze musz zapewni równolegy wzrost ekonomicznego zysku.
Producent ywnoci – rolnik, w pierwszej kolejnoci, powinien by w stanie zaspokoi potrzeby swoje i swojej rodziny. Jeli rolnictwo nie jest dochodowe,
takiego stanu nie mona uzna za zrównowaony. Zrównowaenie rolnictwa
oznacza, e rolnicy osigaj dobry/godny standard ycia, jednoczenie dostarczajc spoeczestwu wysokiej jakoci produkty w rozsdnej cenie. Istotn kwesti jest stworzenie odpowiednich warunków, by taki rozwój rolnictwa móg
mie miejsce11.
W zwizku z powyszym, podjto prace nad okreleniem czynników determinujcych poziom zrównowaania indywidualnych gospodarstw rolnych,
7

A. Wo, J.St. Zegar, Rolnictwo spoecznie zrównowaone – w poszukiwaniu nowego modelu
dla Polski, Wie i Rolnictwo, nr 3 (124), Polska Akademia Nauk IRWiR, Warszawa 2004,
s. 10-11.
8
D. Niezgoda, Funkcje gospodarstwa rolniczego i jego zoono , [w:] Koncepcja bada nad
rolnictwem spoecznie zrównowaonym, PW Raport nr 11, IERiG-PIB, Warszawa 2005, s. 41.
9
A. Wo, J.St. Zegar, Rolnictwo…, op. cit., s. 9.
10
Przedstawiciele ekonomii ekologicznej odwouj si do definicji J. Hicks`a z 1948 r. mówicej, e dochód powinien ksztatowa si na takim poziomie, by umoliwi sfinansowanie
zakupu potrzebnych dóbr, jednoczenie nie doprowadzajc do ubóstwa. W myl tej idei, moe
si wydawa , e powinnimy definiowa dochód jednostkowy jako maksymaln warto
dóbr, któr mona skonsumowa w cigu tygodnia, a nasz poziom zadowolenia na kocu
i pocztku tygodnia bdzie zbliony. H.E. Daly i J. Cobb uzupeniaj t definicj o kwesti
poziomu zapasów (kapitau), który musi by utrzymany na tym samym poziomie. Uzupenienie to wynika z faktu, e wg definicji J. Hicks`a mona systematycznie konsumowa majtek,
tym samym go umniejsza , bez generowania dochodu z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Zob.: H.E. Daly, J. Cobb, For the Common Good: Redirecting the Economy Toward
Community, the Environment, and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston, 1989, s. 70.
11
G.W. van Loon, S.G. Patil, L.B. Hugar, Agricultural…, op. cit., s. 28-40.
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zarówno w zakresie rodowiskowym, ekonomicznym, jak i rodowiskowo-ekonomicznym. Szczególn uwag zwrócono na determinanty, które wpywaj
jednoczenie na skal oddziaywania produkcji rolnej na rodowisko przyrodnicze, a take poziom ich dochodowoci.
Przedmiotem bada byy gospodarstwa indywidualne objte rachunkowoci roln w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych – Polski FADN w 2008 r. Zbiorowo ta liczya ponad 12 tys. gospodarstw rolnych i bya reprezentatywn prób dla gospodarstw towarowych
w Polsce, czyli okoo 750 000 gospodarstw. Mona zatem przyj , e podmioty
te gównie kreuj wizerunek polskiego rolnictwa i determinuj zarówno jego
konkurencyjno , a take skal oddziaywania na rodowisko przyrodnicze.
Minimalna wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego objtego systemem FADN w Polsce to 2 ESU12. Wielko (sia) ekonomiczna to miernik potencjau (ywotnoci) gospodarstw, uwzgldniajcy wszystkie trzy materialne
elementy si wytwórczych – ziemi, kapita i prac. Kady kraj nalecy do Unii
Europejskiej okrela indywidualnie minimalne progi wielkoci ekonomicznej
gospodarstw wczonych do pola obserwacji FADN. Z powodu rónic w strukturze agrarnej, progi te s róne w poszczególnych krajach czonkowskich.
Wspólnym kryterium za jest to, aby pole obserwacji objo gospodarstwa wytwarzajce w danym kraju co najmniej 90% wartoci standardowej nadwyki
bezporedniej13.
W pracy zastosowano podzia typologiczny obowizujcy w systemie rachunkowoci rolnej. Sporód wszystkich – 12 298 gospodarstw indywidualnych,
do bada wybrano podmioty nastpujcych typów rolniczych (tzw. ogólnych,
wedug klasyfikacji GTF)14:
9 specjalizujce si w uprawach polowych (typ 1),
9 specjalizujce si w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym
– zwierzta trawoerne (typ 4),
12

Termin ang. European Size Unit – Europejska Jednostka Wielkoci; 1 ESU stanowi równowarto 1 200 euro.
13
Standardowa nadwyka bezporednia (ang. Standard Gross Margin – SGM) jest urednion w ujciu regionalnym nadwyk bezporedni. Standardowa nadwyka bezporednia dotyczca danej uprawy lub zwierzcia, to standardowa (rednia z trzech lat w okrelonym regionie) warto produkcji uzyskiwana z jednego hektara lub od jednego zwierzcia pomniejszona
o standardowe koszty bezporednie niezbdne do wytworzenia tej produkcji, zob.: L. Goraj,
FADN i Polski FADN. Sie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania
danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa, IERiG-PIB, 2007, s. 4-9, 46.
14
L. Goraj, S. Mako, Rachunkowo i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie
rolnym, Difin, Warszawa 2009, s. 40; I. Augustyska-Grzymek, L. Goraj, S. Jarka, T. Pokrzywa, A. Skaryska, Metodyka liczenia nadwyki bezporedniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa 2000, s. 10-22.
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9 specjalizujce si w chowie zwierzt ywionych paszami treciwymi
– zwierzta ziarnoerne (typ 5),
9 róne uprawy (typ 6),
9 róne zwierzta (typ 7),
9 róne uprawy i zwierzta, cznie (typ 8 ).
W badaniach pominito jednostki dwóch typów, a mianowicie: specjalizujce si w uprawach ogrodniczych (typ 2) oraz specjalizujce si w uprawach
trwaych (typ 3). Uznano bowiem, i analiza tych dwóch typów rolniczych wymaga zastosowania innej metody badawczej, uwzgldniajcej specyfik tej produkcji. Z bada wyeliminowano równie gospodarstwa, w których uytkowano
wycznie trwae uytki zielone i sady, gdy przyjte kryteria suce do oceny
przyjaznoci produkcji rolnej dla rodowiska przyrodniczego w zasadniczej mierze odnosiy si do praktyk rolniczych wykonywanych na gruntach ornych.
W ten sposób ustalono zbiór gospodarstw objty badaniem – 11 283 indywidualne gospodarstwa rolne (92% populacji podmiotów prowadzcych rachunkowo roln FADN).
2. Pomiar poziomu zrównowaenia gospodarstwa rolnego
– ujcie merytoryczne i statystyczne
Pomiar zrównowaenia gospodarstw rolnych ma pewn specyfik, co
utrudnia wybór miar i metod badawczych sucych do jego okrelenia. Specyfika ta wynika z charakteru oddziaywania produkcji rolnej na rodowisko –
z jednej strony moe ona degradowa , z drugiej za chroni otoczenie przyrodnicze. Ten charakter w zasadniczej mierze zaley od decyzji produkcyjnych rolnika, w tym od rodzaju prowadzonej dziaalnoci, intensywnoci produkcji lub
te jej organizacji, systemu gospodarowania, a take warunków lokalnych.
Uytkowanie ziemi dotyka caego spektrum problemów rodowiskowych, zwizanych z jakoci gleby, wody, wytwarzanych produktów, a take ochron siedlisk przyrodniczych i rónorodnoci biologicznej. Agroekosystem lokalny powinien by wyznacznikiem dopuszczalnych dziaa (ingerencji) czowieka, gdy
miejscowy charakter produkcji rolniczej decyduje o tym, czy okrelone praktyki
rolnicze s szkodliwe, czy te korzystne dla ekosystemu.
W ocenie S. Krasowicza, dotychczas w literaturze polskiej problem cech
rolnictwa zrównowaonego by rozpatrywany fragmentarycznie, a czsto równie subiektywnie, przy czym wielu autorów odwoywao si do wyników bada
prowadzonych w krajach Europy Zachodniej, a wic w warunkach nieadekwat-
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nych dla realiów polskiego rolnictwa15. Za wan kwesti uznano przygotowanie kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego, opierajcej si na rónorodnych
wska nikach uwzgldniajcych peen zakres rezultatów podjtych praktyk rolnych, a take dobór stosownych narzdzi umoliwiajcych pomiar ich oddziaywania na krajobraz i rodowisko, a take pynce korzyci rolnorodowiskowe, spoeczne i ekonomiczne16.
W niniejszej pracy przedstawiono propozycj metody okrelania poziomu zrównowaenia gospodarstw rolnych, z uwzgldnieniem powyszych
przesanek. Przyjto za J.St. Zegarem17, e gospodarstwo zrównowaone to
podmiot, który spenia wartoci progowe w zakresie kryteriów rodowiskowych,
spoecznych i ekonomicznych. Wzorowano si równie na wskazówkach van
Loon’a i in.18, którzy dodaj, e idealne okrelenie poziomu zrównowaenia gospodarstwa powinno mie posta syntetycznego wska nika (uwzgldniajcego
zrónicowane elementy skadowe), który mógby by zrozumiaym i szeroko
rozpowszechnionym narzdziem do uytku publicznego.
W zwizku z powyszym, okrelenie poziomu zrównowaenia gospodarstw rolnych sprowadzono do trzech gównych etapów, a mianowicie:
1) wydzielenia sfer zrównowaenia, takich jak: rodowiskowa i ekonomiczna,
2) wyboru adekwatnych miar (wska ników oceny), uzasadnionych pod
wzgldem merytorycznym i statystycznym,
3) wyboru metody badawczej umoliwiajcej konstrukcj syntetycznej miary
na podstawie danych FADN.
Kierujc si zakresem dostpnych danych, wyodrbniono dwie sfery
zrównowaenia, które poddano pomiarowi. Celem wydzielenia tych sfer byo
jednoznaczne przyporzdkowanie miar zrównowaenia. Zagadnienia spoeczne
nie s przedmiotem monitoringu FADN, std pominito je w badaniu.
Konstrukcja wska nika zrównowaenia moe nasuwa szereg uwag
i wtpliwoci, które równie towarzyszyy autorowi niniejszej pracy. W literaturze przedmiotu prezentowany jest obszerny zakres miar, czy te przesanek merytorycznych, które powinny by uwzgldnione przy pomiarze zrównowaenia,
co niewtpliwie nie uatwia realizacji podjtego zadania. Z pewnoci opis gospodarstwa za pomoc wybranych kryteriów ma charakter redukcjonistyczny na
15

S. Krasowicz, Cechy rolnictwa zrównowaonego, [w:] Koncepcja bada nad rolnictwem
spoecznie zrównowaonym, red. J.St. Zegar, PW Raport nr 11, IERiG-PIB, Warszawa 2005,
s. 23-24.
16
M. Andreoli, V. Tellarini, Farm sustainability evaluation methodology and practice,
Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 77, Elsevier, 2000, s. 50-51.
17
J.St. Zegar, Koncepcja bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, PW Raport nr 11,
IERiG-PIB, Warszawa 2005, s. 10.
18
G.W. van Loon, S.G. Patil, L.B. Hugar, Agricultural…, op. cit., s. 59.
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tle rozwaa teoretycznych, które akcentuj podejcie caociowe (holistyczne),
oparte na parametrach zarówno ilociowych, jak i jakociowych19. Z drugiej za
strony, wielostronne przesanki stwarzaj moliwo wyboru, adekwatnie do
dostpnoci danych, jakimi dysponuje badacz, jak te zakresu i poziomu prowadzonych bada20. W niniejszej pracy, za priorytetowe uznano zasady doboru
miar okrelone przez OECD21, opracowane na potrzeby makroekonomicznej
oceny oddziaywania rolnictwa na rodowisko. Istotnym czynnikiem byy zasoby informacyjne FADN, które bez wtpienia s bardzo bogate, jednake
zasadniczo koncentruj si na kwestiach produkcyjnych, ekonomicznych
i finansowych, za w wszym zakresie podejmuj problematyk rodowiskow. Kierowano si równie chci prezentacji istoty zjawiska w moliwie
czytelnej i zrozumiaej formie dla szerokiego krgu uytkowników, godzc
podstawy merytoryczne i wymogi statystyczne.
Zgodnie z literatur przedmiotu przyjto, i gówn cech rolnictwa
zrównowaonego jest zachowanie potencjau produkcyjnego gleby, która jest
zasadniczym elementem rodowiska przyrodniczego wykorzystywanym w rolnictwie22. W zwizku z tym, za podstaw wdroenia poprawnych praktyk rolniczych uznano co najmniej niedopuszczenie do degradacji substancji organicznej
w glebie, a docelowo zwikszenie yznoci i podtrzymanie jej zdolnoci do produkcji biomasy23. Prowadzenie produkcji rolnej w zgodzie z poszanowaniem
zasobów przyrodniczych umoliwia umiejtne zmianowanie i nawoenie rolin,
dostosowane do zasobnoci i rodzaju gleby24. Powysze praktyki rolnicze kompleksowo ujto w kodeksie dobrych praktyk rolniczych25, który stanowi zbiór
zasad racjonalnego gospodarowania w rolnictwie. Prezentowane kwestie merytoryczne uznano za priorytetowe przy doborze miar sucych do pomiaru poziomu zrównowaenia gospodarstw rolnych w zakresie rodowiskowym.
19

M. Fotyma, J. Ku, Zrównowaony rozwój gospodarstwa rolnego, [w:] Gospodarowanie
w rolnictwie zrównowaonym u progu XXI wieku, Pamitnik Puawski, IUNG, Puawy 2000,
s. 103; M. Andreoli, V. Tellarini, Farm…, op. cit., s. 47-48.
20
G.W. van Loon, S.G. Patil, L.B. Hugar, Agricultural…, op. cit., s. 76.
21
Zasady doboru miar okrelone przez OECD: przydatno w procesie kreowania polityki,
moliwo wykorzystania do celów analitycznych, mierzalno i przydatno w procesie podejmowania decyzji, zob. OECD, Environmental Indicators for Agriculture. Issues and
Design, vol. 2, 1999, s. 19.
22
S. Krasowicz, Cechy…, op. cit., s. 25.
23
A. Harasim, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puawy 2006,
s. 64-67, G.W. van Loon, S.G. Patil, L.B. Hugar, Agricultural…, op. cit., s. 49-50.
24
J. Ku, Rola zmianowania rolin we wspóczesnym rolnictwie, IUNG, Puawy 1995, s. 34;
A. Faber, Wska niki proponowane do bada równowagi rozwoju rolnictwa, Fragmenta Agronomica, nr 1/69, Puawy 2001, s. 31-44.
25
MRiRW, MO , Kodeks…, op. cit.
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Do okrelenia poziomu zrównowaenia rodowiskowego, wybrano
sze miar, które odzwierciedlay zarówno pozytywne praktyki rolnicze (w granicach przyjtych zalece), jak te negatywne oddziaywanie czowieka na rodowisko przyrodnicze. Wyróniono nastpujce wska niki rodowiskowe, które
posuyy do oceny gospodarstw:
1) Udzia zbó w strukturze zasiewów na gruntach ornych
Udzia zbó w strukturze zasiewów determinuje poprawno zmianowania rolin oraz stopie biorónorodnoci agrocenoz26. Uprawa tej grupy rolin na
przewaajcej czci powierzchni gruntów ornych oznacza, e musz by one
wysiewane po sobie przez okres dwóch, trzech i wicej lat. Takie praktyki rolnicze uniemoliwiaj stosowanie poprawnego zmianowania rolin, co skutkuje
m.in. szerzeniem si chorób wród uprawianych rolin, rozwojem chwastów,
wikszym niebezpieczestwem poraenia rolin przez szkodniki oraz degradacj
glebowej materii organicznej27. Konsekwencj wysiewania po sobie zbó przez
kolejne lata jest wyra na obnika ich wydajnoci (plonowania), która zaley
gównie od gatunku uprawianego zboa, warunków siedliskowych i poziomu
agrotechniki28. Naley wic unika wikszego ich udziau w strukturze zasiewów ni 66%29. Ta wielko graniczna jest tosama z zaleceniami integrowanej
produkcji rolnej30.
2) Liczba grup rolin uprawianych na gruntach ornych
Liczba grup uprawianych rolin informuje o poprawnoci organizacji produkcji rolinnej w danym gospodarstwie31. wiadczy ona o moliwociach doboru i nastpstwa rolin, co zwiksza gwarancj ograniczenia rozwoju populacji
agrofagów, redukcj zachwaszczenia i ograniczenia strat azotu. Na podstawie tej
26

A. Faber, R. Pudeko, K. Filipiak, M. Borzcka-Walker, R. Borek, J. Jadczyszyn, J. Kozyra,
K. Mizak, . witaj, Ocena stopnia zrównowaenia rolnictwa w Polsce w rónych skalach
przestrzennych, [w:] Ocena zrównowaenia gospodarowania zasobami rodowiska rolniczego
w wybranych gospodarstwach, gminach, powiatach i województwach, Studia i Raporty
IUNG-PIB, nr 20, Puawy 2010, s. 12.
27
J. Smagacz, Rola zmianowania w rolnictwie zrównowaonym, [w:] Gospodarowanie w rolnictwie zrównowaonym u progu XXI wieku, Pamitnik Puawski, IUNG, Puawy 2000,
s. 411-414; J. Grabiski, Problemy gospodarstw zboowych, Wie Jutra, Zboa, nr 3-4
(152-153), Warszawa 2011, s. 12.
28
J. Smagacz, Skutki dugotrwaego stosowania podozmianów zboowych, Wie Jutra, Zboa, nr 3-4 (152-153), Warszawa 2011, s. 23.
29
J. Ku, Rola…, op. cit., s. 34; J. Fereniec, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Key Text sp.
z o.o., Warszawa 1999, s. 258; J. Kopiski, Opracowanie metodyki oceny stanu zrównowaenia gospodarstw rolnych o rónych kierunkach produkcji, Raport kocowy z tematu badawczego nr 3.06, IUNG-PIB, Puawy 2005, s. 15.
30
E. Majewski, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej
Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 83.
31
MRiRW, MO , Kodeks…, op. cit., s. 20; E. Majewski, Ekonomiczno-organizacyjne…,
op. cit., s. 81.
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miary moliwe jest wytypowanie gospodarstw, które cechuj si bardziej rónorodn struktur upraw. W kadym gospodarstwie rolnym powinny by uprawiane co najmniej trzy grupy rolin sporód nastpujcych: zboa, motylkowate,
okopowe, oleiste (przemysowe), trawy na gruntach ornych, pozostae.
3) Indeks pokrycia gruntów ornych rolinnoci w okresie zimy
Udzia powierzchni znajdujcej si pod okryw rolinn zaliczany jest do
wska ników agroekologicznych sucych do syntetycznej oceny zasobów powierzchni ziemi, równowagi ekosystemów i stopnia realizacji zrównowaonego
systemu produkcji w rolnictwie32. Indeks ten jest wyraany przez relacj powierzchni uprawy rolin ozimych, wieloletnich i midzyplonów do ogólnej powierzchni zasiewów na gruntach ornych. Wskazane jest, by powierzchnia zasiewów z tymi rolinami bya jak najwiksza. Wysze wartoci tego indeksu informuj o mniejszym zagroeniu wymywania azotanów oraz o lepszej ochronie
gleb przed erozj33. Szczególnie niebezpieczne jest pozostawienie gleby bez
okrywy rolinnej na duszy okres, gdy w nastpstwie destrukcyjnego dziaania
opadów, wiatru i nasonecznienia gleba ulega degradacji fizycznej, chemicznej
i biologicznej34. Wedug ekspertów, za dostateczn glebochronno uznaje si
33%35, 40%36, 50%37, a nawet 60%38 powierzchni pod okryw rolinn. W opracowaniu wasnym, za minimalny poziom indeksu przyjto 33%.
4) Obsada zwierzt na powierzchni uytków rolnych
rodowiskowe ograniczenia dla produkcji zwierzcej w gospodarstwie
rolnym przede wszystkim dotycz poziomu obsady zwierzt na uytkach rolnych39. Miara ta pozwala na ekologiczn ocen organizacji w gospodarstwach
rolnych, gdy dostarcza informacji o poziomie intensywnoci, a take wskazuje
32

A. Harasim, Regionalne zrónicowanie pokrycia rolinnoci gleb Polski, [w:] Wybrane
elementy regionalnego zrónicowania rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 15,
Puawy 2009, s. 77.
33
S. Krasowicz, Cechy…, op. cit., s. 31-34; A. Faber i in., Ocena…, op. cit., s. 11.
34
R. Dbicki, Degradacja gleby i jej skutki w rodowisku przyrodniczym, Rolnictwo 317,
nr 56, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2000, s. 209-224.
35
MRiRW, Zestawienie pakietów dziaa programu rolnorodowiskowego, zacznik L do
PROW 2004-2006.
36
S. Krasowicz, J. Ku, J. Jankowiak, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o rónych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównowaonego, [w:] Wspóczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach
rolniczych, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 7, Puawy 2007, s. 58; Rozporzdzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm, Dz. U. Nr 39,
poz. 211.
37
A. Harasim, Wska niki glebochronnego dziaania rolin, Postpy Nauk Rolniczych, nr 4,
Warszawa 2004, s. 39.
38
J. Kopiski, Opracowanie…, op. cit., s. 15.
39
E. Majewski, Ekonomiczno-organizacyjne…, op. cit., s. 113.
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na skal obcienia rodowiska przyrodniczego nawozami naturalnymi40. Ograniczenie to wynika z potencjalnej moliwoci przekroczenia absorpcji odchodów zwierzcych przez agroekosystem41. Dopuszczalny poziom obsady zwierzt na gruntach rolnych powinien wynika z ekwiwalentu prawnie dozwolonej
dawki nawozu naturalnego wynoszcej 170 kilogramów azotu, co stanowi odpowiednik 2 sztuk duych na 1 hektar uytków rolnych42.
5) Saldo bilansu glebowej substancji organicznej
Bilans substancji organicznej zosta obliczony jako relacja sumy iloczynów powierzchni uprawianych rolin, masy produkowanych nawozów naturalnych, masy somy potencjalnie przeznaczonej na przyoranie oraz odpowiadajcych im wspóczynników reprodukcji lub degradacji w stosunku do powierzchni
zasiewów na gruntach ornych w danym gospodarstwie rolnym43. Bilans ten jest
40

J. Ku, Oddziaywanie dobrej praktyki rolniczej na gospodarstwo rolne, [w:] Z bada nad
rolnictwem spoecznie zrównowaonym, PW Raport nr 52, IERiG-PIB, Warszawa 2006,
s. 29; J. Kopiski, A. Madej, Ilo azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w zalenoci
od obsady zwierz t, Nawozy i Nawoenie, Nr 4 (29), IUNG-PIB, Puawy 2006, s. 36-45.
41
A. Faber i in., Ocena…, op. cit., s. 11.
42
Ustawa z dn. 10 lipiec 2007 r. o nawozach i nawoeniu, Dz. U. Nr 147, Poz. 1033; Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dn. 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegóowych wymaga,
jakim powinny odpowiada programy dziaa maj cych na celu ograniczenie odpywu azotu
ze róde rolniczych, Dz. U. Nr 4, Poz. 44; Dyrektywa Rady z dn. 12 grudnia 1991 r. dotycz ca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EEC).
Sztuka dua (skrót SD, zamiennie okrelana jako dua jednostka przeliczeniowa DJP) to
umowna sztuka zwierzt gospodarskich o masie ciaa 500 kg. Zob. Harasim, Przewodnik…,
op. cit., s. 91-92. W systemie FADN, odpowiednikiem jednostek przeliczeniowych zwierzt
jest Livestock unit (LU), zob.: M. Bocian, B. Malanowska, Wyniki standardowe uzyskane
przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2008 roku. Cz
I. Wyniki standardowe, IERiG-PIB, Warszawa 2010, s. 16.
Kady kraj Unii Europejskiej by zobowizany do okrelenia odpowiednika tej iloci azotu
w liczbie sztuk duych zwierzt. W polskiej literaturze znajdujemy uzasadnienie dla równowaników z zakresu 1,5-2,5 sztuki duej na hektar uytków rolnych. Rozbienoci te wynikaj z zastosowania rónorodnych wspóczynników sucych do przeliczania sztuk fizycznych
zwierzt na sztuki due – np. Poradnik PROW – przepisy ochrony rodowiska, normatywy
i wska niki funkcjonuj ce w produkcji rolniczej, red. P. Pruszek, CDR Brwinów 2006,
s. 45 (do 2,5 SD/ha); H. Jankowska-Huflejt, Wykorzystanie nawozów gospodarskich na uytkach zielonych zgodnie z wymogami Wspólnej Polityki Rolnej, Wie Jutra, nr 3 (80), Warszawa 2005, s. 47 (do 2 SD/ha); J. Kopiski, A. Madej, Ilo …, op. cit., s. 43 (do 2 SD/ha);
MRiRW, MO , Kodeks…, op. cit., s. 20; E. Majewski, Ekonomiczno-organizacyjne…, op. cit.,
s. 113 (do 1,5 SD/ha).
43
System utrzymania zwierzt nie jest monitorowany w ramach FADN. W zwizku z tym,
ilo produkowanych nawozów naturalnych okrelono jako iloczyn liczby sztuk duych
zwierzt i wielkoci 10 ton obornika. Take oszacowano ilo somy jak moga zosta przeznaczona na ciók i pasze dla zwierzt oraz na przyoranie, posugujc si metodologi
przedstawion w: J. Ku, A. Madej, J. Kopiski, Bilans somy w ujciu regionalnym,
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sporzdzany tylko dla gruntów ornych, gdy pod trwa okryw rolinn na
uytkach zielonych wynik zawsze przyjmuje wartoci dodatnie44. Dodatnie saldo
bilansu substancji organicznej wiadczy o dobrym zmianowaniu, systematycznym
wzbogaceniu gleby w próchnic, a take o stopniowym rozkadzie substancji organicznej w glebie, gwarantujcym waciwe zaopatrywanie uprawianych rolin
w skadniki pokarmowe w cigu caego okresu wegetacji. Utrzymujce si przez
kilka lat ujemne saldo moe spowodowa degradacj gleby, utrat jej yznoci
i produktywnoci. Skutkiem degradacji jest uwalnianie si duej iloci skadników mineralnych, w tym azotu, co prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych45.
6) Saldo bilansu azotu brutto w glebie
Saldo bilansu azotu jest bardzo wanym ródem informacji o oddziaywaniu rolnictwa na warunki rodowiska, a take istotnym elementem przy podejmowaniu waciwych decyzji produkcyjnych w rolnictwie46. Jego poziom
jest pochodn poziomu intensywnoci i efektywnoci produkcji rolniczej mierzonej poziomem nawoenia mineralnego, wielkoci obsady zwierzt i plonów
rolin47. Popularn metod oceny przepywu skadników pokarmowych jest bilans sporzdzany wedug metodologii zaproponowanej przez OECD, tzw. bilans
brutto, sucej do oceny obcienia gleby skadnikami mineralnymi48. Saldo
bilansu azotu stanowi rónic midzy stron przychodow (w nawozach mineralnych i naturalnych oraz azocie wizanym symbiotycznie i jego przychodem
w opadach atmosferycznych) a rozchodow (w zbiorach gównych plonów rolin towarowych oraz rolin pastewnych, k i pastwisk, a take poplonów
i oszacowanych plonów ubocznych). Bilans obliczany jest w odniesieniu do
powierzchni uytkowanych gruntów rolnych49. Za bezpieczny dla rodowiska
uznawany jest wynik w przedziale 30-70 kg/ha UR50.
[w:] Regionalne zrónicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB,
nr 3, Puawy 2006, s. 212-216; Poradnik…, op. cit., s. 49.
44
M. Fotyma, J. Ku, Zrównowaony…, op. cit., s. 109.
45
MRiRW, MO , Kodeks…, op. cit., s. 22.
46
J. Kopiski, Bilans azotu brutto na tle zmian intensywnoci produkcji rolniczej, [w:] Ocena
zrównowaenia gospodarowania zasobami rodowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach, powiatach i województwach, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 20, Puawy
2010, s. 31.
47
J. Kopiski, Bilans…, op. cit., s. 40.
48
Termin angielski: soil surface nutrient balance; gross balance.
M. Fotyma, J. Igras, J. Kopiski, M. Gowacki, Bilans azotu, fosforu i potasu w rolnictwie
polskim, Pamitnik Puawski, z. 120/I, IUNG, Puawy 2000, s. 91.
49
W ramach FADN s ewidencjonowane koszty ponoszone na zakup nawozów mineralnych,
natomiast informacje dotyczce iloci i rodzaju tych nawozów nie s zbierane. W zwizku
z tym, ilo azotu pochodzenia mineralnego (z nawozów azotowych i wieloskadnikowych)
oszacowano na poziomie kadego badanego gospodarstwa rolnego. Ilo azotu wnoszonego
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Syntetyczn miar suc do oceny sytuacji ekonomicznej rodziny rolniczej jest poziom uzyskiwanych dochodów z gospodarstwa rolnego. Warto
dochodu jest ekonomicznym rezultatem podejmowanych decyzji przez rolnika,
a tym samym wymiernym efektem prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Na poziom dochodu wpywa nie tylko struktura i wielko produkcji rolnej, ale w coraz wikszym stopniu szeroki wachlarz dopat skierowanych do producentów
rolnych (np. patnoci bezporednie, bd zwizane ze wiadczeniem usug rodowiskowych i agroturystycznych). Wynik ten decyduje o poziomie ycia rolnika i jego rodziny, decyzjach produkcyjnych oraz podejmowaniu dodatkowych
dziaalnoci gospodarczych, jak równie ewentualnych zmianach w gospodarstwie rolnym i domowym (w tym dotyczcych inwestycji i modernizacji majtku). Sytuacja ekonomiczna uznawana jest za zrównowaon, gdy dochód z prowadzonej dziaalnoci rolniczej pozwala na utrzymanie rodziny rolnika i rozwój
gospodarstwa. Innymi sowy, kategoria ta powinna zapewni opat pracy wasnej na poziomie redniej pacy w gospodarce narodowej, a take stwarza
moliwo modernizacji gospodarstwa51.
W celu sprowadzenia do porównywalnoci wybranych zmiennych poddano je normalizacji. Jest to zabieg konieczny w przypadku stosowania metod statystycznej analizy wielowymiarowej, takich jak: klasyfikacja i porzdkowanie
liniowe obiektów52. Do tego celu wykorzystano metod unitaryzacji zerowanej z referencyjnym systemem granicznym, opracowan przez D. Strahl
i M. Walesiaka. Metoda ta umoliwia normalizacj zmiennych w warunkach
szczególnych – gdy w ocenie obiektów pojawiaj si okrelone normy i zalecaw nawozach azotowych zostaa obliczona jako iloraz kosztów poniesionych na zakup nawozów azotowych i ceny jednostkowej azotu. Cena jednostkowa azotu zostaa obliczona jako
rednia waona suma iloczynów cen azotu w gównych nawozach azotowych i ich udziau
w strukturze zuycia w Polsce. Aby okreli ilo azotu wnoszonego w nawozach wieloskadnikowych, niezbdne byo okrelenie iloci zastosowanych nawozów wieloskadnikowych. Ilo nawozów wieloskadnikowych obliczono jako iloraz kosztu zakupu nawozów
wieloskadnikowych i ceny jednostkowej azotu, fosforu i potasu. Cena jednostkowa gównych
makroskadników zostaa obliczona jako rednia waona suma iloczynów cen gównych makroskadników w podstawowych nawozach wieloskadnikowych i ich udziau w strukturze
zuycia w Polsce. Ilo azotu w nawozach wieloskadnikowych okrelono jako iloczyn cznej iloci azotu, fosforu, potasu i redniej waonej zawartoci azotu w podstawowych nawozach wieloskadnikowych. Ilo azotu pochodzenia naturalnego obliczono jako sum iloczynów pogowia zwierzt (w sztukach fizycznych) w poszczególnych grupach (kategoriach)
i odpowiednich wspóczynników dostarczania azotu.
50
J. Kopiski, Okrelenie kryteriów do obliczenia sald gównych skadników nawozowych
w ujciu wojewódzkim, Ekspertyza, IUNG-PIB, Puawy 2008, s. 3.
51
S. Krasowicz, J. Ku, J. Jankowiak, Ekonomiczno-organizacyjne…, op. cit., s. 57-58.
52
D. Strahl, M. Walesiak, Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym,
Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Taksonomia,
z. 3, Wrocaw 1996, s. 29.
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nia, tzw. progi i przedziay veta, które tworz referencyjny system graniczny53.
Zmienne diagnostyczne o rónych mianach i rzdzie wielkoci sprowadzane s
do wartoci z przedziau [-1; 1] 54.
Metoda unitaryzacji zerowanej z referencyjnym systemem granicznym czy w sobie cechy metod bezwzorcowych i wzorcowych55. Z jednej strony
zmienna syntetyczna przyjmuje warto urednionego poziomu znormalizowanych zmiennych diagnostycznych, z drugiej za punktem odniesienia w ocenie
jest próg czy te przedzia veta, który wyznacza poziom satysfakcji oceny zjawiska. Wikszo metod porzdkowania liniowego obiektów opiera si na bezwzgldnym odniesieniu do wartoci cech przypisanych pozostaym jednostkom
w zbiorze (zazwyczaj porównanie do wartoci minimalnej, redniej bd maksymalnej). Przedstawiona metoda umoliwia uszeregowanie obiektów
z uwzgldnieniem kryteriów merytorycznych i odpowiadajcym im wartociom
progowym. Wprowadzenie referencyjnego systemu granicznego ma ogromne
znaczenie praktyczne, gdy popularne metody konstrukcji syntetycznego
wska nika bardzo czsto okazuj si zbyt mikkie. Wszelkie rankingi budowane
nawet w oparciu o miar agregowan , której wartoci nale do przedziau
[0; 1], nie sygnalizuj na ile zblienie si do zera jest dopuszczalne. St d te naley s dzi , e w wielu systemach oceny graniczny system referencyjny staje si
niesychanie wany56.
Zastosowana metoda normalizacji zmiennych umoliwia syntetyczny
pomiar zrównowaenia gospodarstw rolnych, a take wyodrbnienie jednostek
wyra nie gorszych – naruszajcych przyjte normy lub zalecenia, od podmiotów
lepszych, a nawet wzorcowych.

53

D. Strahl, M. Walesiak, Normalizacja zmiennych w skali przedziaowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, Przegld Statystyczny, t. 44, PAN, Warszawa 1997, s. 70-73.
Wybór odpowiedniej formuy normalizujcej ma duy wpyw na rezultaty porzdkowania
liniowego obiektów, gdy kada z nich wie si z innymi uomnociami i zaletami. K. Kukua podkrela, e zalecany jest wybór tych formu, które daj stabilne bd prawie stabilne
przedziay zmiennoci zmiennych unormowanych, ze szczególnym wskazaniem na metod
unitaryzacji zerowanej. Zob.: A. Sokoowski, Analizy wielowymiarowe, Materiay kursowe,
StatSoft, Warszawa 2008, s. 30-31; K. Kukua, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000, s. 77-107.
54
Por. D. Strahl, Metody porz dkowania liniowego w ocenie rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, AE im. Oskara Langego we Wrocawiu, 2006, s. 160-169;
K. Kukua, Metoda…, op. cit., PWN, Warszawa 2000, s. 110.
55
Por. F. Wysocki, J. Lira, Statystyka opisowa, AR w Poznaniu, 2005, s. 174-185.
56
D. Strahl, M. Walesiak, Normalizacja zmiennych w skali…, op. cit., s. 74-76.
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Wyselekcjonowane cechy zrównowaenia gospodarstw zakwalifikowano
do nastpujcych rodzajów zmiennych diagnostycznych57:
1. Stymulanty z progiem veta (oznaczenie symbolem Sm, gdzie m = 1, 2, 3, 4):
9 liczba grup rolin uprawianych na gruntach ornych (S1)
– minimalny próg veta na poziomie 3 grup rolin ( xoj S ),
1

9 indeks pokrycia gruntów ornych rolinnoci w okresie zimy (S2)
– minimalny próg veta na poziomie 33% ( xoj S ),
2

9 saldo bilansu glebowej substancji organicznej (S3)
– minimalny próg veta na poziomie zero ( xoj S ) ,
3

9 relacja dochodu z gospodarstwa rolnego na jednostk penozatrudnion pracy
wasnej i przecitnego wynagrodzenia netto pracowników w gospodarce narodowej (S4)
– minimalny próg veta na poziomie jeden ( xoj S ) .
4

2. Destymulanty z progiem veta (oznaczenie symbolem Dn, gdzie n = 1, 2):
9 udzia zbó w strukturze zasiewów gruntów ornych (D1)
– maksymalny próg veta na poziomie 66% ( xoj D ) ,
1

9 obsada zwierzt utrzymywanych w gospodarstwie na uytkach rolnych (D2)
– maksymalny próg veta na poziomie 2 sztuk duych na hektar ( xoj D ) .
2

z przedziaem veta (oznaczenie symbolem Nk, gdzie
N k  [ N1k ; N 2 k ] , k = 1, 2, …, 16):
9 szacunkowe saldo bilansu azotu brutto w glebie (w kg N/ha UR)
– przedzia veta zrónicowany w ukadzie regionalnym ( xoj N  [ xoj N ; xoj N ]) 58
.
3. Nominanta

k

57

1k

2k

K. Kukua, Metoda…, op. cit., s. 48-52. K. Kukua podkrela, e przy konstrukcji rankingu
obiektów, kryterium merytoryczne ma priorytet wobec kryterium statystycznego. W budowie
rankingu, skorelowania midzy zmiennymi diagnostycznymi nie musz przeszkadza , podobnie jak niski stopie zmiennoci. Ranking obiektów opiera si na wartoci zmiennej syntetycznej, któr otrzymujemy w drodze sumowania bd uredniania odpowiednio transformowanych zmiennych diagnostycznych. Jeli zatem uwzgldniamy zmienne, które wedug oceny
fachowców uznane s za wane w opisie badanego zjawiska, to nawet silne skorelowanie
(wspóliniowo ) nie przekrela susznoci ich wyboru. Rozsdnym rozwizaniem
jest kompromisowy wybór midzy kryteriami merytorycznymi i formalnymi. W przypadku
wyselekcjonowanych zmiennych do oceny zrównowaenia rodowiskowego wystpia istotna
i silna korelacja midzy: D2 i S3, a take midzy D2 i N. Jednake przesanki merytoryczne
przesdziy o wczeniu tych zmiennej do syntetycznego wska nika.
58
Zob.: W. Wrzaszcz, Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, red.
J.St. Zegar, PW Raport nr 129, IERiG-PIB, Warszawa 2009; J. Kopiski, Okrelenie…, op. cit.
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W zalenoci od rodzaju, zmienne znormalizowano w nastpujcy sposób59:
1. Stymulanty, j  Sm
Wzór 1. Normalizacja stymulant z progiem veta
 xij  min{xij }
S
i
dla xij t x oj m
°
{xij }  min{xij }
°° max
i
i
®
x
max
{
xij }

ij
°
Sm
i
° max{x }  min{x } dla xij  x oj
ij
ij
i
¯° i

z ij

gdzie:

x oj

Sm

zij  [-1;1]

– próg veta dla j-tej zmiennej diagnostycznej o charakterze stymulanty;
i
j

liczba obiektów, i = 1,2, ... , n; gdzie n = 11 283;
liczba zmiennych diagnostycznych (miar zrównowaenia), j = 1, 2, … , m;
warto j-tej zmiennej w i-tym obiekcie;
minimalna warto xij;
maksymalna warto xij;
znormalizowana warto j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.

–
–
–
–
–
–

xij
min{xij}
max{xij}
zij

2. Destymulanty, j  Dn
Wzór 2. Normalizacja destymulant z progiem veta
 max{xij }  xij
D
i
dla xij d x oj n
°
{xij }  min{xij }
°° max
i
i
®
min
{
x
}
xij

ij
°
Dn
i
° max{x }  min{x } dla xij ! x oj
ij
ij
i
¯° i

z ij

gdzie:

x oj

Dn

zij  [-1;1]

– próg veta dla j-tej zmiennej diagnostycznej o charakterze destymulanty,
pozostae oznaczenia jak we wzorze 1.

3. Nominanty, j  Nk
Wzór 3. Normalizacja nominant z przedziaem veta

z ij

gdzie:

x oj

Nk

 [ x oj

 x ij  max{ x ij }
N
dla x ij  x oj 1k
°
max
{
x
}
min{
x
}

ij
ij
° i
°°
N
N
dla x oj 1k d x ij d x oj 2k
®1
°
{ x ij }  x ij
° min
N 2k
i
° max{ x }  min{ x } dla x ij ! x oj
ij
ij
°¯ i
i
N1k

; x oj

N 2k

zij  [-1;1]

] – przedzia veta dla j-tej zmiennej diagnostycznej o charakterze nominanty,
pozostae oznaczenia jak we wzorze 1.

Wska nik zrównowaenia rodowiskowego okrelono jako redni warto znormalizowanych szeciu zmiennych (S1, S2, S3, D1, D2, N; wzór 4)60. Wyszczególnione zmienne diagnostyczne suce do okrelenia poziomu zrówno59
60

D. Strahl, M. Walesiak, Normalizacja zmiennych w skali…, op. cit., s. 71-74.
Por. A. Sokoowski, Analizy…, op. cit., s. 30-31.
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waania rodowiskowego oraz odpowiadajce im wartoci progowe utworzyy
wektor wyznaczajcy referencyjny system graniczny dla badanych obiektów.
S

S

S

S

D

D

{xoj 1 ; xoj 2 ; xoj 3 ; xoj 4 ; xoj 1 ; xoj 2 ; xoj

Nk

 [ xoj

N1 k

; xoj

N2k

]}

Na tej podstawie okrelono progow warto wska nika zrównowaania
rodowiskowego, która jednoczenie oznaczaa minimalny poziom satysfakcji
oceny obiektu (wzór 5)61. Otrzymana zmienna umoliwia klasyfikacj gospodarstw rolnych wedug poziomu zrównowaenia rodowiskowego.
Wzór 4. Syntetyczna miara poziomu zrównowaenia rodowiskowego gospodarstwa rolnego

z i
gdzie:

z i
i
j
Zij

1 m
¦ z ij
m j1

– poziom zrównowaenia rodowiskowego i-tego gospodarstwa rolnego;
– liczba obiektów, i = 1,2, ... , n; gdzie n = 11 283;
– liczba zmiennych diagnostycznych (miar zrównowaenia), j = 1, 2, …, m; gdzie m = 6;
– znormalizowana warto j-tej zmiennej w i-tym obiekcie; Zij  [-1;1].

Wzór 5. Progowa warto wska nika zrównowaenia rodowiskowego

z o
gdzie:

z o
j
Zoj

1 m
¦ z oj
2m j 1

– satysfakcjonujcy poziom zrównowaenia rodowiskowego;
– liczba zmiennych diagnostycznych (miar zrównowaenia), j = 1, 2, …, m; gdzie m = 6;
– znormalizowana warto progu veta dla j-tej zmiennej; Zoj  [-1;1].

Poziom zrównowaenia ekonomicznego okrelono za pomoc jednego
wska nika relacji dochodu z gospodarstwa rolnego na jednostk penozatrudnion pracy wasnej i przecitnego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej. Okrelony wska nik relacji dochodowej zosta znormalizowany (wzór 1),
przyjmujc za poziom referencyjny relacj parytetow62.

61

Por. D. Strahl, Metody…, op. cit., s. 166-169; D. Strahl, M. Markowska, Klasyfikacja dynamiczno-przestrzenna europejskiej przestrzeni regionalnej ze wzgldu na GOW, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocawiu, nr 7(1207), Taksonomia, z. 15, 2008, s. 446-449.
62
Na potrzeby pracy posuono si stawk normatywn, ustalon na podstawie przecitnego
poziomu wynagrodze pracowników zatrudnionych w caej gospodarce narodowej, zob.:
A. Skaryska, Wyniki Ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, IERiG-PIB,
Warszawa 2009, s.19.
Przecitna opata 1 godziny pracy w 2008 r. ksztatowaa si na poziomie 10,74 z; zakadajc
normatywne roczne nakady pracy w rolnictwie na poziomie 2 200 godzin, ustalono dochód
parytetowy z gospodarstwa rolnego na jednostk penozatrudnion w wysokoci 23 628 z.
94

Okrelenie poziomu zrównowaenia gospodarstw rolnych w zakresie
rodowiskowo-ekonomicznym uznano za zasadne tylko w jednostkach charakteryzujcych si co najmniej progow wartoci wska nika w obydwu badanych
aspektach. W innym przypadku, wzgldna przewaga ekonomiczna mogaby niwelowa relatywnie niski poziom zrównowaenia rodowiskowego (bd odwrotnie), a wynik syntetycznej miary przyjby zblione wielkoci w zrónicowanych gospodarstwach. Poziom zrównowaenia gospodarstwa rolnego obliczono jako redni warto wska nika rodowiskowego i ekonomicznego.
W celu okrelenia czynników wpywajcych na poziom zrównowaenia gospodarstw rolnych posuono si modelem regresji logistycznej z funkcj
wic logit (P, wzór 6). Model ten umoliwia modelowanie i symulacj prawdopodobiestwa opisywanego zdarzenia (przynaleno badanej jednostki do
podanej grupy) za pomoc dychotomicznej zmiennej zalenej, w zalenoci
od charakteryzujcych j rónych zmiennych diagnostycznych – zmiennych niezalenych (Xj)63. Zmienne niezalene mog by mierzone na rónych skalach
tj. nominalnej, porzdkowej, ilorazowej oraz przedziaowej64.
Wzór 6. Równanie regresji logistycznej
z

P

e
1 ez

1
1  ez

k

gdzie:

z = a0  ¦ a j X j
j 1

Wartoci parametrów (a0, aj) równania z szacowane s za pomoc metody
najwikszej wiarygodnoci, a ich interpretacja jest nastpujca65:
x gdy aj > 0, czynnik opisywany za pomoc zmiennej niezalenej Xj dziaa
stymulujco na prawdopodobiestwo (moliwo ) wystpienia badanego
zdarzenia, przy kontrolowanym wpywie pozostaych zmiennych niezalenych uwzgldnionych w modelu,
x gdy aj < 0, czynnik opisywany za pomoc zmiennej niezalenej Xj dziaa
ograniczajco na prawdopodobiestwo (moliwo ) wystpienia badanego
zdarzenia, przy kontrolowanym wpywie pozostaych zmiennych niezalenych uwzgldnionych w modelu,
x gdy aj = 0, czynnik opisywany za pomoc zmiennej niezalenej Xj nie ma
wpywu na prawdopodobiestwo (moliwo ) wystpienia badanego zdarze63

M. Rószkiewicz, Narzdzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2002, s. 90.
64
M. Rószkiewicz, Metody ilociowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 176.
65
A. Stanisz, Przystpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykadach
z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2006, s. 220-221.
95

nia, przy kontrolowanym wpywie pozostaych zmiennych niezalenych
uwzgldnionych w modelu.
Poprawno rozwizania oceniana jest za pomoc statystyki 2. Dua warto statystyki (przy danym poziomie istotnoci i liczbie stopni swobody) wskazuje na poprawno otrzymanego modelu. Warto ta jest równie podstaw do
oceny istotnoci poszczególnych wspóczynników regresji logistycznej, która
definiuje statystyk Walda. Wysze wartoci statystyki Walda wskazuj na
mocniejsze podstawy do uznania oszacowania wspóczynnika za rozwizanie
istotne66. Wyznacznikiem jakoci modelu jest warto testu Hosmera i Lemeshowa, a take wspóczynnik dopasowania Negelkerke`a (R2N), który przyjmuje wartoci z przedziau [0; 1] i jest interpretowany w analogiczny sposób jak
wspóczynnik determinacji w modelu regresji67.
Wartoci oszacowanych wspóczynników nie maj adnej interpretacji,
natomiast interpretowane jest przeksztacenie oszacowanego równania zwane
ilorazem szans ( < )68. Iloraz szans oznacza stosunek prawdopodobiestwa, e
badane (podane) zdarzenie wystpi (Pi) do prawdopodobiestwa, e ten przypadek nie pojawi si (1 – Pi). W przypadku regresji logistycznej mona oszacowa poziom szans jako funkcj zmiennych niezalenych, która okrela relatywn moliwo wystpienia zdarzenia pod wpywem dziaania czynnika okrelonego przez zmienn Xj, przy kontroli wpywu innych zmiennych zawartych
w modelu. Niemniej jednak, mimo wielu moliwoci jakich dostarcza przedstawiona metoda badawcza, nie pozwala ona na wyjanienie efektów interakcji
zmiennych niezalenych uwzgldnionych w modelu69.
Wzór 7. Iloraz szans wystpienia badanego zjawiska

<

Pi
1  Pi

e a 0  a1 X 1  ...  a k X k

66

M. Rószkiewicz, Narzdzia…, op. cit., s. 91.
Warto p dla testu Hosmera i Lemeshowa (HL) powyej 0,05 wskazuje na brak podstaw
do odrzucenia hipotezy, e wartoci oszacowane i zaobserwowane s sobie równe, co wiadczy o dobrym dopasowaniu modelu do danych. Zob.: http://faculty.chass.ncsu.edu/garson
/PA765/logistic.htm.
Odnonie miary dopasowania Negelkerke`a naley nadmieni , i w modelach opisujcych
zjawiska o charakterze jakociowym, jego warto jest zdecydowania nisza, w odniesieniu
do wartoci wspóczynnika determinacji w modelach regresji wielorakiej. Takie rozwizania
s poprawne, przy zapewnieniu istotnoci caego model, o czym wiadczy test HL.
68
A. Stanisz, Przystpny…, op. cit., tom 2, s. 221.
69
Ibid., s. 226.
67
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aj

Wyraenie e interpretuje si w odniesieniu do wartoci 1, wyraajc
wynik w procentach70, tzn.:
a
x gdy e ! 1 , czynnik opisywany za pomoc zmiennej niezalenej X j dziaa
j

stymulujco na prawdopodobiestwo (moliwo ) wystpienia badanego
zdarzenia, przy kontrolowanym wpywie pozostaych zmiennych niezalenych uwzgldnionych w modelu,
a
x gdy e  1 , czynnik opisywany za pomoc zmiennej niezalenej X j dziaa
j

ograniczajco na prawdopodobiestwo (moliwo ) wystpienia badanego
zdarzenia, przy kontrolowanym wpywie pozostaych zmiennych niezalenych uwzgldnionych w modelu,
a
1 , czynnik opisywany za pomoc zmiennej niezalenej X j nie ma
x gdy e
j

wpywu na prawdopodobiestwo (moliwo ) wystpienia badanego zdarzenia, przy kontrolowanym wpywie pozostaych zmiennych niezalenych
uwzgldnionych w modelu71.
Kierujc si literatur przedmiotu oraz wynikami bada wasnych wyspecyfikowano list cech (zmiennych niezalenych), które potencjalnie mogy oddziaywa na badane zjawisko (zarówno dodatnio, jak i ujemnie). Zmienne te
pogrupowano nastpujco:
a) warunki przyrodniczo-produkcyjne – pooenie gospodarstwa na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), wska nik bonitacji
gleby, udzia gleb dobrych w gospodarstwie;
b) czynniki produkcji: ziemia, praca, kapita – powierzchnia i struktura uytków
rolnych, udzia ziemi wasnej w strukturze uytkowanej powierzchni, nakady pracy ogóem, poziom i specjalizacja wyksztacenia kierownika, rednioroczna warto kapitau, wielko ekonomiczna;
c) nastawienie produkcyjne gospodarstwa – typ rolniczy, system gospodarowania, kierunek produkcji;
d) intensywno organizacji i produkcji rolniczej – intensywno organizacji
produkcji rolinnej i zwierzcej, intensywno produkcji w gospodarstwie;
e) praktyki pro-rodowiskowe – partycypacja w programach rolnorodowiskowych, nawoenie gleby nawozami wapniowymi;
f) aktywno inwestycyjna i pozarolnicza – udzia w programach rzdowych
wpierajcych finansowo dziaania inwestycyjne, prowadzanie dziaalnoci
pozarolniczej.
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Jeli warto ta przekracza 1, np. wynosi 1,22, wyniki interpretujemy nastpujco: szanse
wystpienia danego zjawiska zwikszaj si o 22%, jeli analizowany czynnik zmieni si
o jednostk.
71
M. Rószkiewicz, Metody…, op. cit., s. 176-178.
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Zgodnie z zaoeniami analizy logitowej, list zaproponowanych zmiennych ograniczono do tych cech, które speniay kryteria formalne72. W zwizku
z powyszym, pominito zmienne istotnie ze sob skorelowane73. By unika
zjawiska wspóliniowoci, usunito równie te zmienne, które byy liniow
funkcj pozostaych. W celu wyeliminowania wpywu jednostek odstajcych
pod wzgldem okrelonych cech (jednoczenie nie wykluczajc ich z badania)
zmieniono skal ich pomiaru z ilorazowej na porzdkow. Transformacja ta uatwia take interpretacj wyników przeprowadzonej analizy. Na podstawie kryterium istotnoci statystycznej modelu oraz dobroci jego dopasowania do danych empirycznych, wyselekcjonowano zmienne, które posuyy do porówna
gospodarstw rónicych si typem rolniczym. Przedstawiona metoda badawcza
umoliwia identyfikacj czynników ksztatujcych poziom zrównowaenia gospodarstw w zakresie rodowiskowym, ekonomicznym i rodowiskowo-ekonomicznym. W ten sposób sprawdzono czy poszczególne zmienne niezalene wpywaj w tym samym stopniu na poziom zrównowaenia gospodarstw
o odmiennym typie rolniczym74.

72

A. Stanisz, Przystpny…, op. cit., tom 2, str. 226. Jednym z podstawowych wymogów
przeprowadzenia analizy logitowej jest dua liczebno badanej próby. W przypadku danych
FADN, wymóg ten by speniony.
73
Tworzc model logitowy naley unika uwzgldniania zmiennych mocno ze sob skorelowanych, gdy prowadzi to do zawyenia bdów standardowych, a wic faszywej oceny
istotnoci analizowanych zmiennych. W przypadku zmiennych ilociowych wskazane jest
zweryfikowanie zalenoci za pomoc wska nika korelacji oraz eliminacji zmiennych przy
istotnym statystycznie wspóczynniku z zakresu [-0,5; 0,5].
74
Warunkiem zapewniajcym poprawno przygotowanego modelu logitowego jest jego
istotno statystyczna. Jednak w estymowanym modelu cz zmiennych moe by istotna –
co wskazuje na wpyw danej zmiennej niezalenej na zmienn zalen, bd nieistotna – informuje o braku wpywu tej zmiennej. W tym miejscu, cz badaczy pozostawia tak posta
modelu i wskazuje w interpretacji, które czynniki determinuj badane zjawisko, jak równie
prezentuje te zmienne, które na to zjawisko nie maj wpywu. Natomiast inni badacze zalecaj budow kolejnego modelu uwzgldniajcego tylko zmienne istotne statystycznie. Wybór
podejcia zaley od badacza. W niniejszej pracy wybrano pierwsz opcj.
Np. zob.: A. Stanisz, Przystpny…, op. cit., tom 2, str. 226; R. Ry-Jurek, Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilociowych, Rozprawy naukowe 391, AR w Poznaniu, 2008, s. 94; M. Rószkiewicz, Narzdzia…,
op. cit., s. 93; Diagnoza spoeczna 2009. Warunki i jako ycia Polaków, red. J. Czapiski,
T. Panek, Warszawa 2009, s. 119, 197; B. Karwat-Wo niak, Gospodarstwa wysokotowarowe
w rolnictwie chopskim. Synteza wyników bada 2005-2009, PW Raport nr 151, IERiG-PIB,
Warszawa 2009, s. 83.
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3. Wyniki bada
Badane podmioty sklasyfikowano w zalenoci od wartoci wska nika
zrównowaenia rodowiskowego i ekonomicznego.
Wedug pierwszej klasyfikacji, wyróniono gospodarstwa o poziomie
zrównowaenia rodowiskowego:
1) satysfakcjonujcym/wysokim (Z _W; warto wska nika od 0,28 do 1; ponad 3/4 gospodarstw w tej grupie cechowao si normatywnym poziomem
5 kryteriów zrównowaania);
2) przecitnym (Z _P; warto wska nika od 0 do 0,27; okoo 3/4 gospodarstw
w tej grupie cechowao si normatywnym poziomem 4 kryteriów zrównowaenia);
3) niskim (Z _N; warto wska nika od -0,28 do -0,01; okoo 3/4 gospodarstw
w tej grupie cechowao si normatywnym poziomem 3 kryteriów zrównowaenia);
4) bardzo niskim (Z _BN; warto wska nika od -1 do -0,27; okoo 70% gospodarstw w tej grupie cechowao si normatywnym poziomem 2 kryteriów
zrównowaenia).
W zalenoci od dochodowoci nakadów pracy wasnej wyróniono gospodarstwa o poziomie zrównowaenia ekonomicznego:
1) satysfakcjonujcym/wysokim (ZE_W; wska nik relacji od 1, co oznacza, e
dochody uksztatoway si na poziomie co najmniej parytetowym);
2) przecitnym (ZE_P; wska nik relacji od 0,50 wcznie do 0,99);
3) niskim (ZE_N; wska nik relacji od 0 wcznie do 0,49);
4) z ujemnymi dochodami (ZE_U)75.
Przedstawiona klasyfikacja umoliwia okrelenie rozkadu gospodarstw
wedug zrównowaenia rodowiskowego i ekonomicznego.
W zakresie oddziaywania produkcji rolnej na rodowisko przyrodnicze
wyodrbniono gospodarstwa o wysokim (satysfakcjonujcym) poziomie zrównowaenia (stanowiy one 22%, a praktyki rolnicze w tych jednostkach oceniono jako przyjazne dla rodowiska w wietle przyjtych kryteriów), o przecitnym wyniku (39% – produkcja rolna w tych podmiotach naruszaa równowag
rodowiskow, jednake generowane korzyci rodowiskowe przekraczay powstae koszty na poziomie tych gospodarstw), a take cechujce si nisk i bar75

Wska nik dochodowoci nakadów pracy wasnej równie zosta znormalizowany.
W zwizku z tym, e zrównowaenie ekonomiczne oceniono na podstawie jednego wska nika, przy opisie wyników posuono si przyjtymi nazwami, które odpowiaday okrelonym
przedziaom relacji dochodowej. Wielkoci znormalizowane wykorzystano do konstrukcji
syntetycznej miary zrównowaenia rodowiskowo-ekonomicznego gospodarstwa rolnego, co
miao miejsce w przypadku gospodarstw wyróniajcych si satysfakcjonujcym poziomem
równowagi rodowiskowej (wska nik co najmniej na poziomie 0,28) oraz ekonomicznej (relacja dochodowa co najmniej 1, co odpowiadao wartoci znormalizowanej 0,43).
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dzo nisk wartoci wska nika (odpowiednio 33% i 6% – w tym przypadku niepoprawne praktyki rolnicze przewaay nad waciwymi, co skutkowao znacznym naruszeniem zasobów przyrodniczych).
W zalenoci od poziomu dochodowoci pracy wasnej wyróniono gospodarstwa o wysokim poziomie zrównowaenia (46% jednostek cechowao si
co najmniej parytetow dochodowoci pracy), przecitnym (22%) oraz niskim
(25%), a take wskazano podmioty z ujemnym wynikiem (7%).
W zbiorowoci badanych gospodarstw, 13% jednostek uznano za zrównowaone w obydwu aspektach, gdy jednoczenie charakteryzoway si wysok wartoci wska nika rodowiskowego i ekonomicznego. Produkcja rolna
w tych podmiotach nie generowaa zagroe dla otoczenia przyrodniczego, a ich
wynik ekonomiczny by porównywalny z dochodami uzyskiwanymi poza rolnictwem.
Tabela 1. Wybrane cechy gospodarstw o wysokim poziomie zrównowaenia
na tle pozostaych oraz ogóu badanych jednostek
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wyszczególnienie

11 283
35,45
0,85
1,94
58,43
591,87
2,41
20,46
93,77
5,12
0,84

Z
Z _W
2 520
39,92
0,90
2,03
61,11
692,08
2,59
21,74
95,46
4,86
0,80

49,38

43,19

51,33

47,25

65,07

41,33

1,94
35,20
1,69
55

2,13
41,78
1,87
51

1,88
29,25
1,64
56

2,42
64,30
2,15
44

0,94
9,31
0,73
124

2,47
64,92
2,20
44

Ogóem

Liczebno
Uytki rolne (rednio w ha)
Wska nik bonitacji gleb wasnych (pkt)
Nakady pracy (rednio w AWU2)
Kierownicy z wyksztaceniem rolniczym (proc.)
Aktywa ogóem (rednio w tys. z)
Nadwyka bezporednia (tys. z/ha)
Standardowa nadwyka bezporednia (rednio w ESU)
Produktywno nakadów pracy (tys. z/AWU)
Produktywno ziemi (tys. z/ha)
Wska nik wzgldnej wysokoci kosztów (z/z)
Relacja koszów bezporednich
do wartoci produkcji ogóem (proc.)
Warto dodana netto (tys. z/ha)
Dochodowo pracy wasnej (tys. z/FWU3)
Dochodowo ziemi (tys. z/ha)
Udzia dopat do dziaalnoci operacyjnej w dochodzie (proc.)

ZE
Z E
P1
ZE_W
P1
8 763 5 201 6 082 1 422
34,16 52,00 21,29 53,00
0,79
0,89
0,81
0,95
1,91
2,13
1,77
2,16
57,66 65,47 52,42 65,96
563,06 852,86 368,69 918,45
2,36
2,80
1,62
2,87
20,09 30,85 11,58 29,34
93,25 137,68 48,45 127,68
5,21
5,65
4,02
5,20
0,85
0,78
0,98
0,75

1

– P – pozostae gospodarstwa; 2 – 1 AWU – oznacza jednostk penozatrudnion pracy ogóem (wasnej i najemnej), bdc odpowiednikiem 2 200 godzin; 3 – 1 FWU – oznacza jednostk penozatrudnion pracy wasnej.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych rachunkowych FADN.

W tabeli 1 zestawiono podstawowe parametry gospodarstw o podanym
poziomie zrównowaenia rodowiskowego (Z ) i ekonomicznego (ZE) oraz
rodowiskowo-ekonomicznego (Z E) na tle pozostaych jednostek. Gospodarstwa zrównowaone cechoway si wiksz powierzchni uytków rolnych,
a take wysz jakoci gleb w porównaniu do pozostaych podmiotów oraz
ogóu jednostek FADN. Podmioty zrównowaone w zakresie rodowiskowo-ekonomicznym najczciej byy kierowane przez osoby z profesjonalnym przygotowaniem do zawodu rolnika (66%). Jednostki wyróniajce si wysok przyjaznoci produkcji rolnej dla rodowiska, a take satysfakcjonujc opat pracy wasnej charakteryzoway si wikszym majtkiem wyraonym w wartoci
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aktywów. Ponadprzecitny poziom nadwyki bezporedniej, a take wyników
produkcyjno-ekonomicznych cechowa gospodarstwa przyjazne dla rodowiska
i dochodowe. Niszy wska nik wzgldnej wysokoci kosztów, korzystniejsza
relacja kosztów bezporednich wzgldem warto produkcji, a take niszy
udzia dopat w dochodzie w podmiotach zrównowaonych, wiadczy o lepszej
organizacji produkcji rolnej, a take wyszej efektywnoci gospodarowania
w tych podmiotach.
3.1 Determinanty poziomu zrównowaenia rodowiskowego
W celu okrelenia determinant poziomu zrównowaenia gospodarstw
w zakresie rodowiskowym, badan zbiorowo podzielono na dwie grupy,
a mianowicie: gospodarstwa o podanym poziomie zrównowaania rodowiskowego (2 520 gospodarstw) oraz pozostae (8 763 jednostki). Wyniki oszacowanych parametrów modelu logitowego przedstawiono w tabeli 276.
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Zmienne niezalene:
1. Pooenie gospodarstwa na ONW – zmienna nominalna: 1 – tak, 0 – nie;
2. Powierzchnia uytków rolnych – zmienna porzdkowa: klasy wielkoci gospodarstw wg
uytków rolnych w ha, tj.: 1 – do 5 ha, 2 – (5; 10], 3 – (10; 20], 4 – (20; 30], 5 – (30; 50],
6 – powyej 50 ha;
3. Udzia trwaych uytków zielonych (TUZ) w uytkach rolnych (UR) – zmienna ilociowa
(skala ilorazowa);
4. Udzia sadów w UR – zmienna ilociowa (skala ilorazowa);
5. Udzia ziemi wasnej w UR – zmienna ilociowa (skala ilorazowa);
6. Poziom wyksztacenia – zmienna porzdkowa: 1 – podstawowe, 2 – zasadnicze, 3 – rednie, 4 – wysze;
7. Specjalizacja wyksztacenia – zmienna nominalna: 1 – rolnicze, 0 – nierolnicze;
8. Kierunek produkcji zwierzcej – zmienna nominalna: 1 – wystpuje w gospodarstwie,
0 – brak produkcji zwierzcej;
9. System produkcji – zmienna nominalna: 1 – gospodarstwo z produkcj ekologiczn bd
w trakcie przestawiania, 0 – gospodarstwo konwencjonalne;
10. Typ rolniczy gospodarstwa 1, 4, 5, 6, 7, 8 – zmienna nominalna: 1 – gospodarstwo danego
typu, 0 – gospodarstwo innego typu;
11. Poziom intensywnoci organizacji produkcji rolinnej wg prof. B. Kopcia – zmienna porzdkowa: 1 – bardzo may, 2 – may, 3 – redni niszy, 4 – redni wyszy, 5 – wysoki mniejszy, 6 – wysoki wikszy, 7 – bardzo wysoki mniejszy, 8 – bardzo wysoki wikszy, 9 – specjalnie wysoki;
12. Poziom intensywnoci organizacji produkcji zwierzcej – zmienna porzdkowa, poziom
intensywnoci okrelony jak przy zmiennej nr 11;
13. Intensywno produkcji – zmienna ilociowa (skala ilorazowa), oceniona jako poziom
kosztów cakowitych w tys. z faktycznie poniesionych na ha UR;
14. Partycypacja w programach rolnorodowiskowych – zmienna nominalna: 1 – tak, 2 – nie;
15. Stosowanie nawozów wapniowych – zmienna nominalna: 1 – tak, 2 – nie;
16. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych – zmienna nominalna: 1 – tak, 2 – nie;
17. Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej – zmienna nominalna: 1 – tak, 0 – nie.
W przypadku zmiennych nominalnych, jedn z kategorii okrelono jako zmienn referencyjn
(ref.), bdc punktem odniesienia w interpretacji ocen parametrów zmiennych jakociowych.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, e do czynników dodatnio wpywajcych na badane zjawisko nale: obszar uytków rolnych gospodarstwa, poziom
wyksztacenia kierownika gospodarstwa, kierunek produkcji zwierzcej, ekologiczny system gospodarowania, poziom intensywnoci organizacji produkcji
rolinnej i zwierzcej, dziaania prorodowiskowe w formie udziau gospodarstwa w programach rolnorodowiskowych oraz stosowania nawozów wapniowych, a take partycypacja w rzdowych programach wspierajcych inwestycje
w gospodarstwie. Wysze wartoci tych zmiennych lub ich odniesienie wobec
przyjtego obszaru referencyjnego ceteris paribus odpowiadao wyszemu
prawdopodobiestwu (szansie), e dane gospodarstwo znajdzie si w grupie gospodarstw o podanym poziomie zrównowaenia rodowiskowego. Sporód
zmiennych diagnostycznych ujemny, statystycznie istotny wpyw na poziom
zrównowaenia rodowiskowego gospodarstw miay: pooenie na ONW, udzia
trwaych uytków zielonych oraz sadów w cakowitym obszarze uytkowanym
rolniczo oraz poziom intensywnoci produkcji w gospodarstwie.
Typ rolniczy gospodarstwa uznano za istotny czynnik warunkujcy moliwo zrównowaenia gospodarstw na podanym poziomie.
Cz rozwaanych zmiennych okazaa si nieistotna, a mianowicie: specjalizacja wyksztacenia kierownika gospodarstwa, struktura wasnociowa
uytkowanej ziemi oraz prowadzenie dziaalnoci pozarolniczej.
Wród zmiennych niezalenych, pozytywnie wpywajcych na badane
zjawisko wymieniono obszar gospodarstwa. Wraz ze wzrostem powierzchni
uytków rolnych gospodarstwa o jedn klas wielkoci, szanse zaklasyfikowania tego gospodarstwa do grupy o podanym poziomie zrównowaenia wzrosy rednio o 17%77. Uzasadnienie tej zalenoci znajdujemy w potencjale organizacyjnym gospodarstw rolnych charakteryzujcych si relatywnie wiksz
powierzchni uytków rolnych. Wikszy obszar gospodarstwa zwiksza moliwo zmianowania rolin, tym samym rónorodno upraw rolniczych oraz
udzia powierzchni pokrytej rolinnoci w okresie zimy, co dodatnio oddziauje
na saldo bilansu glebowej materii organicznej oraz zrównowaenie gospodarstw
rolnych78. Wyniki bada potwierdzaj take dodatni kierunek wpywu tego
czynnika na poprawno bilansowania azotu w glebie79.

77

Przecitny poziom zrównowaenia rodowiskowego w najmniejszych podmiotach (klasa 1
– do 5 ha) wyniós -0,06, natomiast w jednostkach najwikszych (klasa 6 – powyej 50 ha)
uksztatowa si na poziomie 0,13.
78
J.St. Zegar, Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym [10]. Raport kocowy –
synteza i rekomendacje, PW Raport nr 175, IERiG-PIB, Warszawa 2009, s. 57; T. Toczyski, W. Wrzaszcz, J. St. Zegar, Z bada..., op. cit., s. 55, 123; W. Wrzaszcz, Bilans glebowej
substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych objtych rachunkowoci roln
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Równie wyszy poziom wyksztacenia kierownika dodatnio oddziaywa
na szanse zrównowaenia gospodarstw rolnych na podanym poziomie (zmiana o 11%). Wraz ze wzrostem kwalifikacji kierowników gospodarstw, a tym
samym wiedzy i ich wiadomoci ekologicznej, zmienia si sposób gospodarowania w rolnictwie, w szczególnoci organizacja produkcji rolnej w zakresie
bezpieczestwa dla rodowiska przyrodniczego.
Ukierunkowanie produkcyjne gospodarstwa take uznano za istotny
czynnik ksztatujcy poziom ich zrównowaania. Szanse na zrównowaenie
rodowiskowe gospodarstw zwikszay si o 71% wraz z podjciem produkcji
zwierzcej. Tak silny wpyw kierunku produkcji zwierzcej znajduje argumentacj w znaczeniu nawoenia naturalnego w poprawnym bilansowaniu materii
organicznej oraz makroelementów w glebie, natomiast niekorzystna struktura
zasiewów na gruntach ornych potguje te zalenoci.
Take system gospodarowania rónicowa gospodarstwa rolne w badanym zakresie. Na potrzeby pracy wydzielono gospodarstwa ekologiczne oraz
konwencjonalne. Prawdopodobiestwo zrównowaania gospodarstw ekologicznych byo 3-krotnie wiksze w porównaniu do konwencjonalnych. Restrykcyjne
zaoenia produkcji ekologicznej determinuj okrelon postaw rolnika wobec
prowadzonej dziaalnoci, tym samym obliguj go do wytwarzania ywnoci
o wysokich walorach odywczych w zgodzie z otaczajcym ekosystemem80.
Intensywno organizacji produkcji rolinnej oraz zwierzcej take determinoway wynik badania. Szansa klasyfikacji gospodarstw do podanej grupy odpowiednio wzrosa o 30% oraz 13%, jeli intensywno organizacji zmienia si o jeden poziom. W przypadku intensywnoci organizacji produkcji rolinnej uzasadnienie tej zalenoci znajdujemy w znaczeniu poszczególnych
grup rolin w ksztatowaniu poziomu tzw. intensywnoci potencjalnej oraz
zrównowaenia gospodarstw. Opierajc si na metodyce opracowanej przez
B. Kopcia, w szczególnoci roliny okopowe (w tym pastewne), a take przemysowe i inne pastewne charakteryzuj si wyszymi wspóczynnikami intensywnoci w porównaniu do np. rolin zboowych81.

FADN, [w:] Oddziaywanie rolnictwa na rodowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 19, Puawy 2010, s. 79.
79
W. Wrzaszcz, Bilans nawozowy…, op. cit., s. 40-42.
80
J.St. Zegar, Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w wietle bada strukturalnych GUS,
[w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, PW Raport nr 102, IERiG-PIB,
Warszawa 2008, s. 114.
81
A. Harasim, Przewodnik…, op. cit., s. 116, przytacza za: B. Kope , Intensywno organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-980, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 84 (1),
Warszawa 1987, s. 7-27.
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Tabela 2. Oceny parametrów modelu logitowego
dla zmiennej zalenej – poziom zrównowaenia rodowiskowego
Lp.
Wyszczególnienie
A. Warunki przyrodniczo-produkcyjne
1. Pooenie gospodarstwa
Na obszarach ONW
Poza obszarami ONW
B. Powierzchnia i struktura uytków rolnych
2. Powierzchnia uytków rolnych (UR)
3. Udzia trwaych uytków zielonych w UR
4. Udzia sadów w UR
5. Udzia ziemi wasnej w UR
C. Wyksztacenie kierownika gospodarstwa
6. Poziom wyksztacenia
7. Specjalizacja wyksztacenia
Wyksztacenie rolnicze
Wyksztacenie pozarolnicze
D. Nastawienie produkcyjne gospodarstwa
8. Kierunek produkcji zwierzcej
Wystpuje w gospodarstwie
Nie wystpuje w gospodarstwie
9. System gospodarowania
System ekologiczny
System konwencjonalny
10. Typ rolniczy gospodarstwa
T1 – uprawy polowe
T4 – zwierzta przeuwacze
T5 – zwierzta ziarnoerne
T6 – róne uprawy
T7 – róne zwierzta
T8 – róne uprawy i zwierzta
E. Intensywno organizacji i produkcji rolniczej
11. Intensywno org. prod. Rolinnej
12. Intensywno org. prod. Zwierzcej
13. Intensywno produkcji w gospodarstwie
F. Praktyki prorodowiskowe
14. Realizacja programów rolnorodowiskowych
Realizowano program
Nie realizowano programu
15. Praktyki wapnowania gleby
Stosowano nawozy wapniowe
Nie stosowano nawozów wapniowych
G. Aktywno inwestycyjna i pozarolnicza
16. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych
Uczestnictwo
Brak uczestnictwa
17. Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej
Wystpuj dochody spoza gospodarstwa
Nie wystpuj dodatkowe dochody
H. Staa w modelu

aj

2 (Wald) Istotno

<

-0,20
ref.

14,13
-

0,00
-

0,81
-

0,15
-0,02
-0,04
0,00

45,62
154,67
15,29
6,28

0,00
0,00
0,00
0,00

1,17
0,98
0,97
1,00

0,10

8,79

0,00

1,11

-0,01
ref.

0,07
-

0,80
-

1,00
-

0,53
ref.

27,60
-

0,00
-

1,71
-

1,17
ref.

65,89
-

0,00
-

3,22
-

-0,25
1,44
-1,92
0,05
0,03
ref.

6,95
225,83
117,78
0,20
0,01
-

0,01
0,00
0,00
0,66
0,98
-

0,78
4,26
0,15
1,05
1,00
-

0,26
0,12
-0,25

324,65
55,29
158,99

0,00
0,00
0,00

1,30
1,13
0,78

0,23
ref.

14,37
-

0,00
-

1,26
-

0,18
ref.

9,08
-

0,00
-

1,20
-

0,34
ref.

35,51
-

0,00
-

1,41
-

0,06
ref.
-3,23

1,26
213,34

0,26
0,00

1,07
0,04

Podsumowanie modelu: 2 – 1 940,4; df = 21; p  0; R2N = 0,24; ogóem 79,4% poprawnych klasyfikacji (p. k.);
test Hosmera i Lemeshowa: 2 – 3,8; df = 8; p  0,87; ref. – zmienna referencyjna.
ródo: Opracowano na podstawie danych FADN.
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Dodatni, cho znacznie sabszy wpyw poziomu intensywnoci organizacji produkcji zwierzcej na zrównowaenie gospodarstw uzasadnia znaczenie
tego kierunku produkcji w poprawnym bilansowaniu materii organicznej oraz
wanych makroskadników w glebie. Jednoczenie naley nadmieni , i wska nik obsady zwierzt na uytkach rolnych by potraktowany jako destymulanta
w syntetycznym wska niku zrównowaenia, jednake biorc pod uwag nieznaczn cz gospodarstw o przekroczonym poziomie obsady, a take struktur
zasiewów ubog w roliny reprodukujce substancj organiczn w glebie, obsada zwierzt determinowaa ilo nawozów naturalnych, a nastpnie wyniki bilansów materii organicznej oraz azotu w glebie82.
Niezalenie od systemu produkcji, partycypacja producentów rolnych
w programach rolnorodowiskowych generowaa profity rodowiskowe. Prawdopodobiestwo klasyfikacji gospodarstw do podanej grupy zwikszao si
o 26% w przypadku beneficjentów programu. Zaoeniem tego dziaania jest
prowadzenie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami
ochrony rodowiska (m.in. z zakresu odpowiedniego uytkowania gleb oraz
ochrony wód), majce na celu zachowanie biorónorodnoci na obszarach wiejskich oraz promowanie zrównowaonego systemu gospodarowania83. Praktyki
rolnorodowiskowe zobowizuj beneficjentów do przestrzegania zasad zmianowania rolin, dbaoci o ochron i jako gleby, a take do poprawnej oceny
potrzeb pokarmowych uprawianych rolin, z uwzgldnieniem zasobnoci oraz
odczynu pH gleby84. Efekty realizacji tego programu znajduj wyraz w przedstawionych danych empirycznych.
Innym elementem organizacji gospodarstw zwikszajcym szans ich
przynalenoci do wskazanej grupy byy praktyki wapnowania gleby (wzrost
prawdopodobiestwa o 20%). Wapnowanie ma wielokierunkowy wpyw na gleb85. Wapno w rodowisku glebowym jest niezbdne do utrzymania jej prawidowej struktury, waciwoci fizycznych i chemicznych, odpowiednich warun82

Przecitny poziom zrównowaenia rodowiskowego zwiksza si wraz ze wzrostem poziomu intensywnoci organizacji produkcji rolinnej oraz zwierzcej od poziomu 1 do 8 (odpowiednio w grupie 1 i 8 wyniós 0,01 i 0,21 oraz 0,08 i 0,17). Natomiast w gospodarstwach
o poziomie intensywnoci 9 – specjalnie wysokim, wska nik zrównowaenia przyj bardzo
niski poziom (odpowiednio 0,10 oraz 0,04 ).
83
MRiRW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa 2011,
s. 262-265.
84
MRiRW, Szczegóowy opis pakietów rolnorodowiskowych oraz kalkulacja wysokoci patnoci rolnorodowiskowej, zacznik nr 10 do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
s. 3-4, 54-58.
85
M. Nazarkiewicz, Wpyw wapnowania i nawoenia mineralnego na zawarto rozpuszczalnych form mikroelementów w glebie powej wytworzonej z lessu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Zeszyty Naukowe, z. 11, Rzeszów 2009, s. 190.
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ków ycia mikroorganizmów, waciwego wykorzystania zastosowanych makro- i mikroelementów przez uprawiane roliny, tym samym poprawnego ich
wzrostu i rozwoju. Std te podjcie praktyk wapnowania gleby, a finalnie neutralizacji jej zakwaszenia, nie tylko poprawia stan gleby i zwiksza absorpcj
skadników mineralnych przez roliny, ale równie umoliwia upraw szerszej
palety rolin bardziej wymagajcych pod wzgldem odczynu gleby, w tym rolin okopowych i strczkowych86.
Czynnikiem dodatnio oddziaujcym na prawdopodobiestwo zrównowaania gospodarstw bya take aktywno inwestycyjna producentów rolnych.
W przypadku beneficjentów dziaa inwestycyjnych szanse zrównowaania gospodarstwa na podanym poziomie zwikszay si o 41%. Rolnicy korzystajcy
ze wsparcia finansowego do realizowanych inwestycji w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 byli zobligowani do przestrzegania zasad ochrony rodowiska87.
Przedstawione wyniki wiadcz o duym znaczeniu instrumentów administracyjnych we wspieraniu dziaa uatwiajcych rozwój gospodarstw rolnych,
86

G. Houbowicz-Kliza, Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechniona, IUNG-PIB,
nr 128, Puawy 2006, s. 8-23.
87
Na potrzeby ewidencji rachunkowoci rolnej FADN, do wsparcia inwestycyjnego zaliczane
s: dotacje do zakupu ziemi rolniczej, do zaoenia upraw trwaych, budowy/remontu melioracji szczegóowych, pojazdów, maszyn lub urzdze, budynków i budowli, a take w ramach
programu zwikszenia lesistoci kraju oraz udzielane w ramach programu Mody rolnik. Zob.:
D. Osuch, L. Goraj, K. Grabowska, Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów, IERiG-PIB,
Warszawa 2007, s. 14. Wymienione dotacje nie s skategoryzowane wedug dziaa
uwzgldnionych w programach rzdowych, tym samym nie ma moliwoci jednoznacznego
okrelenia, z których dziaa inwestycyjnych korzystali rolnicy objci rachunkowoci roln
w 2008 r. Biorc pod uwag czas badania, rolnicy objci systemem FADN byli gównie beneficjentami programu SPO na lata 2004-2006 oraz PROW na lata 2004-2006, gdy moment
wejcia do programu obligowa do jego dalszej kontynuacji w okresie kilkuletnim, natomiast
w 2008 r. dziaania PROW na lata 2007-2013 byy uruchomione w niewielkim zakresie; zob.:
MRiRW, Sprawozdanie z realizacji dziaa w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, Warszawa 2009, s. 19, 26.
Beneficjenci takich dziaa jak: Inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz Uatwienie startu
modym rolnikom byli zobowizani speni minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony
rodowiska i warunków utrzymania zwierzt w gospodarstwie; zob.: ARiMR, Owiadczenie
o spenieniu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony rodowiska i warunków
utrzymania zwierz t w gospodarstwie. Dziaanie: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
Warszawa 2004; ARiMR, Owiadczenie o spenieniu minimalnych standardów w zakresie
higieny, ochrony rodowiska i warunków utrzymania zwierz t w gospodarstwie. Dziaanie:
Uatwienie startu modym rolnikom, Warszawa 2004. Wikszo z tych wymogów jest zbiena z zasadami Zwykej Dobrej Praktyki Rolniczej, zob.: MRiRW, Zwyka Dobra Praktyka
Rolnicza, FAPA, Warszawa 2003.
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a take ochron zasobów rodowiska przyrodniczego. Administracyjne uwarunkowania dostpu do okrelonych dotacji, a take dodatkowe wymogi formuowane w ramach poszczególnych dziaa programów rzdowych, zapewniaj
spójn realizacj przedsiwzi inwestycyjnych i rodowiskowych.
Innym czynnikiem (o charakterze egzogenicznym) wpywajcym na badane zjawisko byy uwarunkowania przyrodnicze. Wyodrbniono gospodarstwa
pooone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz poza
nimi. Wyniki analizy logitowej wykazay, i szanse zrównowaenia gospodarstw na tych obszarach s mniejsze o 19% wobec podmiotów zlokalizowanych na terenach o lepszych warunkach produkcyjnych. Obszary ONW zostay
wyodrbnione na podstawie wska nika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który w zasadniczej mierze odzwierciedla jako i przydatno rolnicz gleb, warunki klimatyczne oraz wodne, a take uksztatowanie terenu88.
Przedstawione wyniki dowodz, i utrudnione warunki gospodarowania ograniczaj moliwo organizacji produkcji rolnej przyjaznej dla rodowiska przyrodniczego, co w znacznej mierze wynika z relatywnie niszej rónorodnoci
upraw rolniczych na tych terenach.
Struktura uytkowanych gruntów rolnych bya istotnym elementem
w ksztatowaniu poziomu zrównowaenia rodowiskowego gospodarstw rolnych. Zarówno rosncy udzia trwaych uytków zielonych, jak i sadów o 1%
w strukturze uytków rolnych, zmniejsza szanse zakwalifikowania gospodarstwa do grupy o podanym poziomie zrównowaenia (odpowiednio o 2% oraz
3%). W gospodarstwach, w których udzia trwaych uytków zielonych by relatywnie mniejszy, wiksza cz gruntów ornych zostaa przeznaczona
na upraw rolin strukturotwórczych oraz rolin pastewnych. Dodatni wpyw
produkcji zwierzcej na poziom zrównowaenia rodowiskowego, w szczególnoci chowu byda opartego w duej mierze na paszach wasnych, wymaga zrekompensowania zmniejszonej iloci pasz z trwaych uytków zielonych wikszym areaem rolin na gruntach ornych, uprawianych z przeznaczeniem na ten
cel. Natomiast kierunek wpywu udziau sadów w uytkach rolnych na poziom
zrównowaenia gospodarstw by zgodny z oczekiwaniami. W badanej populacji
gospodarstw produkcja sadownicza stanowia uzupenienie wobec tradycyjnej
produkcji rolinnej czy zwierzcej, niemniej jednak, relatywnie wikszy area
produkcji sadowniczej negatywnie oddziaywa na jako gospodarowania na

88

A. Harasim, Przewodnik…, op. cit., s. 12-13; MRiRW, Program…, op. cit., s. 257-260;
MRiRW, Przewodnik. Wsparcie dziaalnoci na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), Warszawa 2005, s. 5-7.
107

gruntach ornych89. Przyczyn mona upatrywa w ograniczonych ilociowo zasobach pracy w badanych gospodarstwach. Wiksze nakady pracy ponoszone
na jednostk powierzchni upraw sadowniczych mogy determinowa konieczno ograniczenia pracochonnych upraw polowych (np. rolin okopowych,
midzyplonów), a take skali produkcji zwierzcej.
Inn zmienn ujemnie wpywajc na badane zjawisko bya intensywno
produkcji (wzrost wartoci nakadów o 1 tys. z powodowa zmian prawdopodobiestwa klasyfikacji gospodarstw do wskazanej grupy o 22%). Owszem
koszt zakupu wielu chemicznych rodków do produkcji rolniczej o precyzyjnie
dobranym skadzie bd preparatów zawierajcych szersz palet makroelementów jest wyszy, niemniej jednak zbyt wysokie jednostkowe nakady, niezalenie od ich jakoci, przekraczaj absorpcj ekosystemu, a take s nieuzasadnione pod wzgldem ekonomicznym90.
Cz rozwaanych zmiennych okazaa si nieistotna, tj.: specjalizacja
wyksztacenia kierownika gospodarstwa, struktura wasnociowa uytkowanej
ziemi oraz prowadzenie dziaalnoci pozarolniczej. W badanej zbiorowoci
znaczna cz rolników posiadajcych wyksztacenie rolnicze ukoczya edukacj na uczestnictwie w kursach rolniczych, które budz wtpliwoci, czy faktycznie prezentowany materia programowy dostatecznie podnosi kwalifikacje
producentów rolnych, m.in. w zakresie bezpiecznej dla rodowiska produkcji
rolniczej. Kolejna zmienna diagnostyczna – struktura wasnociowa uytkowanych gruntów rolnych, nie wykazywaa zwizku z poziomem zrównowaenia
rodowiskowego gospodarstw rolnych. Wyniki bada wskazay, i niezalenie
czy dany producent rolny gospodaruje na wasnych gruntach rolnych, czy te
dodzierawionych, jego podejcie do prowadzonej dziaalnoci rolnej (w tym
dbao o stan gleb, poprawno zmianowania rolin) jest zblione. Take podjcie dodatkowej aktywnoci pozarolniczej nie oddziaywao na badane zjawi89

Z bada wyeliminowano gospodarstwa typu 2 i 3, niemniej jednak podstaw kwalifikacji
gospodarstw w systemie FADN do poszczególnych typów rolniczych jest struktura ogólnej
wartoci standardowej nadwyki bezporedniej uzyskanej z poszczególnych dziaalnoci rolniczych (udzia danej dziaalnoci w wysokoci 2/3 caej nadwyki generowanej przez gospodarstwo stanowi podstaw do wyznaczenia typu rolniczego gospodarstwa). Tym samym,
w gospodarstwach typu np. 1 take mog wystpowa sady, lecz warto generowanej nadwyki z tej dziaalnoci stanowi relatywnie mniejsz cz w ogólnej wartoci standardowej
nadwyki bezporedniej.
90
Intensywno produkcji mierzy si wielkoci nakadów cakowitych na jednostk powierzchni uytkowanej. W przypadku braku danych o ponoszonych nakadach cakowitych,
poziom intensywnoci produkcji czsto okrelany jest przez badaczy na podstawie wybranych
elementów nakadów lub innych wielkoci wska nikowych; zob.: W. Zitara, T. OlkoBagieska, Zadania z analizy dziaalnoci gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym, Warszawa 1986, PWRiL, s. 100-102; A. Harasim, Przewodnik…, op. cit., s. 117.
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sko, co oznacza, i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, takiej jak: wiadczenie usug na rzecz innych producentów rolnych, czy te wykonywanie pracy najemnej, nie koliduje z jakoci gospodarowania w zakresie oddziaywania na
otoczenie przyrodnicze.
Przedstawione wyniki regresji logistycznej dla ogóu badanych gospodarstw potwierdziy znaczcy wpyw typu rolniczego na poziom ich zrównowaenia. W przygotowanym modelu, za typ referencyjny (inaczej typ odniesienia)
przyjto gospodarstwa niewyspecjalizowane z produkcj rolinn oraz zwierzc (typ 8). Wyniki analizy logitowej wykazay, i szanse zrównowaania jednostek ukierunkowanych na uprawy polowe s nisze o 22%, natomiast tych
z chowem zwierzt ziarnoernych a o 85%, w porównaniu do gospodarstw typu 8. Najlepsze wyniki cechoway podmioty z chowem zwierzt ywionych
w systemie wypasowym, gdy prawdopodobiestwo zakwalifikowania tych gospodarstw do podanej grupy byo ponad 4-krotnie wiksze wobec jednostek
referencyjnych. Niewtpliwie produkcja zwierzca dodatnio wpywa na poziom
zrównowaenia rodowiskowego gospodarstw, jednake niezmiernie wana jest
intensywno obsady zwierzt na uytkowanym rolniczo obszarze. Niestety niekorzystny wynik przyporzdkowany do gospodarstw wyspecjalizowanych
w chowie zwierzt ziarnoernych by podyktowany wysok obsad inwentarza
ywego w tych jednostkach, a take specyfik ywienia tej grupy zwierzt, która
zasadniczo opiera si na paszach pochodzcych z zakupu. Tym samym, powizanie produkcji rolinnej i zwierzcej w jednostkach typu 5 jest znacznie sabsze
na tle innych typów gospodarstw, co utrudnia i ogranicza moliwo
ich zrównowaenia.
W zwizku z powyszym, poddano weryfikacji analizowane zmienne diagnostyczne w zakresie ich oddziaywania na moliwo zrównowaenia gospodarstw w zalenoci od typu rolniczego. W tym celu przygotowano modele logitowe dla poszczególnych grup gospodarstw, rónicych si ukierunkowaniem
i specjalizacj produkcji rolnej (tabela 3).
Przedstawione wyniki wskazyway, i kierunek wpywu rozwaanych
czynników na poziom zrównowaenia gospodarstw o odmiennym typie rolniczym w znacznej czci by zbieny, cho rónia je sia badanego zwizku oraz
poziom istotnoci statystycznej.
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Tabela 3. Wpyw zmiennych niezalenych na poziom zrównowaenia
rodowiskowego w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw
(iloraz szans – < )
Lp.
Wyszczególnienie
Typ 1
Typ 4
Typ 5
Typ 6
A. Warunki przyrodniczo-produkcyjne
1. Pooenie gospodarstwa
0,57***
ni
ni
0,61**
Na obszarach ONW
ref.
ref.
ref.
ref.
Poza obszarami ONW
B. Powierzchnia i struktura uytków rolnych
2. Powierzchnia uytków rolnych (UR)
1,25*** 1,24***
ni
ni
3. Udzia trwaych uytków zielonych w UR
0,97*** 0,96***
ni 0,96***
4. Udzia sadów w UR
ni
0,84*
ni 0,97***
5. Udzia ziemi wasnej w UR
ni
ni
ni
ni
C. Wyksztacenie kierownika gospodarstwa
6. Poziom wyksztacenia
1,18**
ni 1,39*
ni
7. Specjalizacja wyksztacenia
Wyksztacenie rolnicze
ni
ni
ni
1,38*
Wyksztacenie pozarolnicze
ref.
ref.
ref.
ref.
D. Nastawienie produkcyjne gospodarstwa
8. Kierunek produkcji zwierzcej
Wystpuje w gospodarstwie
1,84***
ni
ni 1,94**
Nie wystpuje w gospodarstwie
ref.
ref.
ref.
ref.
9. System gospodarowania
System ekologiczny
2,30*
4,04***
ni 2,51**
System konwencjonalny
ref.
ref.
ref.
ref.
E. Intensywno organizacji i produkcji rolniczej
10. Intensywno org. prod. rolinnej
1,29***
ni
1,65*** 1,25***
11. Intensywno org. prod. zwierzcej
ni
1,27***
ni
1,22***
12. Intensywno produkcji w gospodarstwie
0,79*** 0,78*** 0,66*** 0,91*
F. Praktyki prorodowiskowe
13. Realizacja programów rolnorodowiskowych
Realizowano program
ni
1,42***
ni
1,99***
Nie realizowano programu
ref.
ref.
ref.
ref.
14. Praktyki wapnowania gleby
Stosowano nawozy wapniowe
1,24**
1,25*
ni
ni
Nie stosowano nawozów wapniowych
ref.
ref.
ref.
ref.
G. Aktywno inwestycyjna i pozarolnicza
15. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych
Uczestnictwo
ni
1,40***
ni
1,71**
Brak uczestnictwa
ref.
ref.
ref.
ref.
16. Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej
Wystpuj dochody spoza gospodarstwa
ni
ni
ni
ni
Nie wystpuj dodatkowe dochody
ref.
ref.
ref.
ref.
H. Staa w modelu
0,02***
ni
ni
0,02***

Typ 7

Typ 8

ni
ref.

0,79**
ref.

ni 1,21***
0,98***
ni
0,94**
ni
ni
ni
1,21** 1,15*
ni 1,25**
ref.
ref.

ni
ref.

ni
ref.

7,67*** 2,64***
ref.
ref.
1,41*** 1,44***
1,07*
ni
0,78*** 0,83***

ni
ref.

1,37***
ref.

ni
ref.

ni
ref.

1,71*** 1,44***
ref.
ref.
ni
ref.
ni

ni
ref.
0,01***

Istotno parametrów oznaczono symbolami: *** – do 0,01; ** – (0,01; 0,05]; * – (0,05; 0,10]; ni – nieistotne;
ref. – zmienna referencyjna. Podsumowanie modeli dla df = 16, p  0:
Typ 1: 2 – 220,61; R2N = 0,15; ogóem 79,2% p. k., test HL: 2 – 5,44; p > 0,05,
Typ 4: 2 – 420,45; R2N = 0,21; ogóem 70,4% p. k., test HL: 2 – 10,54; p > 0,05,
Typ 5: 2 – 81,85; R2N = 0,22; ogóem 96,6% p. k., test HL: 2 – 11,62; p > 0,05,
Typ 6: 2 – 125,51; R2N = 0,23; ogóem 81,8% p. k., test HL: 2 – 8,73; p > 0,05,
Typ 7: 2 – 176,61; R2N = 0,16; ogóem 82,8% p. k., test HL: 2 – 9,35; p > 0,05,
Typ 8: 2 – 368,62; R2N = 0,21; ogóem 78,4% p. k., test HL: 2 – 2,62; p > 0,05.
ródo: Opracowano na podstawie danych FADN.
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Dodatni wpyw areau uytkowanego rolniczo zaznaczy si w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach polowych, chowie zwierzt ywionych
w systemie wypasowym oraz mieszanych z produkcj rolinn i zwierzc (typ
1, 4, 8). Zmienna ta nie determinowaa wyniku badania w przypadku gospodarstw niewyspecjalizowanych (typ 6 i 7) oraz wyspecjalizowanych w chowie
zwierzt ziarnoernych. Specyfika gospodarstw niewyspecjalizowanych, znajdujca wyraz w rónorodnej strukturze produkcji rolinnej i zwierzcej, uatwia
osignicie wysokiego poziomu zrównowaenia, niezalenie od ich obszaru.
Natomiast, w zwizku z czstym odczeniem produkcji rolinnej i zwierzcej
w jednostkach wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych (typ 5),
czynnik ten nie wpywa na wynik badania. Uzyskane wyniki dotyczce znaczenia struktury uytkowanych gruntów rolnych wskazuj, i zmienna ta w niewielkim stopniu rónicuje moliwo osignicia satysfakcjonujcego poziomu
zrównowaenia przez gospodarstwa o odmiennym typie rolniczym.
Kwalifikacje kierownika gospodarstwa pozytywnie wpyway na badane
zjawisko, w szczególnoci w jednostkach z chowem zwierzt ziarnoernych
oraz niewyspecjalizowanych z upraw rónych rolin. Natomiast w gospodarstwach specjalizujcych si w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym, poziom oraz kierunek wyksztacenia kierownika bezporednio nie determinoway prawdopodobiestwa zrównowaenia tych gospodarstw. Stwierdzono, i zrównowaenie na podanym poziomie gospodarstw typu 4 jest relatywnie atwiejsze, gdy powizanie produkcji rolinnej i zwierzcej w tych jednostkach
zasadniczo ksztatuje poprawne i bezpieczne dla rodowiska gospodarowanie.
Istotnym czynnikiem, zwikszajcym moliwo zrównowaenia gospodarstw nastawionych na produkcj rolinn, zarówno wyspecjalizowanych (typ 1)
oraz niewyspecjalizowanych (typ 6), byo dodatkowe podjcie kierunku produkcji zwierzcej. Produkcja zwierzca w zasadniczym stopniu uatwia i zwiksza
moliwo waciwego zrównowaenia gospodarstw nastawionych na produkcj
rolinn.
Ekologiczny system gospodarowania wielokrotnie zwiksza prawdopodobiestwo zrównowaenia gospodarstw na podanym poziomie (z wyjtkiem
typu 5). Pod tym wzgldem szczególnie wyróniay si jednostki z mieszan
produkcj zwierzc. Natomiast produkcja ekologiczna w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych bya podejmowana incydentalnie, co uzasadnia otrzymany wynik w modelu.
Z przeprowadzonych bada wynika, e generalnie wzrost poziomu intensywnoci organizacji produkcji rolinnej korzystnie wpywa na poziom zrównowaania gospodarstw. Wyjtkiem byy gospodarstwa specjalizujce si
w chowie byda. W tych gospodarstwach nawet przy niszym poziomie inten111

sywnoci organizacji produkcji rolinnej, rónorodna struktura uprawianych rolin oraz dostarczone im skadniki pokarmowe w postaci nawozów naturalnych
i organicznych zapewniay dbao o stan gleby. Tym samym, szanse zrównowaenia gospodarstw typu 4 zwikszay si na skutek zmiany poziomu intensywnoci organizacji produkcji zwierzcej, co podkrela organizacyjne powizanie produkcji rolinnej i zwierzcej w tym typie rolniczym. Natomiast
w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych,
intensywno organizacji produkcji rolinnej najsilniej dodatnio oddziaywaa
na podany wynik. Takie zalenoci znajduj argumentacj w charakterystyce gospodarstw tego typu, wskazujcej na wysok obsad zwierzt w relacji
do uytkowanego rolniczo areau. Zniwelowanie ujemnego wpywu nadmiernej
obsady zwierzt na poziom zrównowaenia gospodarstwa wymaga rekompensaty w postaci strukturotwórczej uprawy rolin, czy te zwikszonej ochrony
gleb przed erozj.
Partycypacja producentów rolnych w programach rolnorodowiskowych
pozytywnie oddziaywaa na prawdopodobiestwo zrównowaenia gospodarstw
typu 4, 6 oraz 8. Najsilniejszy wpyw zaznaczy si w gospodarstwach mieszanych z upraw rónych rolin, w których organizacja i produkcja zgodna z wymogami programu skutkowaa blisko dwukrotnie wiksz szans ich zrównowaenia. Nie stwierdzono natomiast istotnych rónic w moliwoci zrównowaenia
gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach polowych uczestniczcych
i nie biorcych udziau w programie co oznacza, e sposób gospodarowania
w tych podmiotach mona uzna za zbliony. Dziaania rolnorodowiskowe
gównie zachcaj do przestrzegania zasad zmianowania upraw rolniczych,
ochrony gleby przed erozj, dbaoci o jej jako (badanie zasobnoci w celu
ustalenia optymalnych dawek nawozowych dla wzrostu i rozwoju rolin adekwatnie do warunków glebowych), a take wspieraj chów wybranych ras zwierzt (jednoczenie nie dopuszczajc do nadmiernej ich obsady na uytkach
rolnych)91. Uwzgldniajc wskazane kryteria dostpu do programu oraz zakres
oferowanych pakietów rolnorodowiskowych mona stwierdzi , i w przypadku
gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych, oferta dziaa rolnorodowiskowych nie stanowi dostatecznej zachty do podjcia alternatywnej produkcji rolnej (o niszym poziomie intensywnoci organizacji produkcji zwierzcej). Natomiast mona wnioskowa , i gównym adresatem programów s gospodarstwa z rónorodn produkcj rolinn oraz zwierzc (gównie
przeuwaczy).
91

MRiRW, Podstawowe wymagania dla Programu Rolnorodowiskowego (Podstawa kalkulacji patnoci), zacznik 11 do PROW 2004-2006; MRiRW, Szczegóowy..., op. cit., zacznik 10 do PROW 2004-2006.
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Podjcie praktyk wapnowania gleby pozytywnie wpywao na poziom
zrównowaenia jednostek wyspecjalizowanych w produkcji rolinnej oraz
w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym. Uzasadnienie tej zalenoci znajdujemy w rónorodnej strukturze upraw w tych podmiotach, tym samym koniecznoci zapewnienia poprawnego odczynu gleby. W gospodarstwach
wyspecjalizowanych w produkcji rolinnej dostrzegana jest wysza dbao
o stan gleby. Natomiast w gospodarstwach utrzymujcych bydo, uprawa rolin
z przeznaczeniem na pasze (w tym kukurydzy i motylkowych pastewnych) wymaga odpowiedniego odczynu pH ze wzgldu na ich siln reakcj na zakwaszenie gleby.
Aktywno inwestycyjna rolników (wspierana w ramach realizowanych
programów unijnych) dodatnio wpywaa na szanse zrównowaenia gospodarstw na podanym poziomie – w szczególnoci w podmiotach niewyspecjalizowanych z upraw rónych rolin (typ 6) oraz z chowem rónych zwierzt (typ 7).
Uzasadnieniem tej zalenoci jest szeroki wachlarz obligatoryjnych wymogów
z zakresu ochrony rodowiska oraz higieny zwierzt stawiany beneficjentom
dziaa inwestycyjnych, który zaley w duej mierze od liczby grup utrzymywanych zwierzt. Zobowizanie producentów rolnych do przestrzegania ustalonych norm zdecydowanie skutkowao zwikszeniem dodatnich efektów zewntrznych dostarczanych przez rolnictwo.
Pooenie gospodarstwa na ONW zmniejszao szanse na zrównowaenie
gospodarstw ukierunkowanych na produkcj rolinn (typ 1 oraz 6) oraz mieszanych z produkcj rolinn i zwierzc (typ 8). Najsilniejszy wpyw stwierdzono w gospodarstwach typu 1, czyli specjalizujcych si w uprawach polowych, co wskazao na szczególne znaczenie warunków przyrodniczych
w ksztatowaniu moliwoci gospodarowania w zgodzie z ekosystemem.
W przypadku gospodarstw ukierunkowanych na produkcj zwierzc, czynnik
ten nie wykazywa wpywu na wynik badania. Bogaty skad nawozów naturalnych dostatecznie niwelowa ubosz struktur zasiewów na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania oraz determinowa dostateczny poziom
zrównowaenia tych gospodarstw.
W kadym z analizowanych typów rolniczych, charakter wpywu poziomu intensywnoci produkcji rolnej na szanse zrównowaenia gospodarstw na
wysokim poziomie by negatywny. W tym zakresie najwiksze zmiany stwierdzono w podmiotach wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych.
Z przedstawionych powyej analiz wynika, e specyfika typów rolniczych, majca wyraz w odmiennej organizacji gospodarstw i prowadzonej produkcji, determinuje zakres i si oddziaywania czynników ksztatujcych mo-
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liwo ich zrównowaenia na podanym (bezpiecznym dla rodowiska przyrodniczego) poziomie.
3.2 Determinanty poziomu zrównowaenia ekonomicznego
W celu weryfikacji czynników determinujcych poziom zrównowaenia
ekonomicznego badane podmioty podzielono na dwie grupy. Wyróniono gospodarstwa o satysfakcjonujcym poziomie zrównowaenia (grupa ta liczya
5 201 gospodarstw) oraz jednostki pozostae (liczebno wyniosa 6 082).
W badaniu uwzgldniono ten sam zakres cech, jak w przypadku analizy gospodarstw pod ktem zrównowaenia rodowiskowego. Celem takiego podejcia
byo wyznaczenie wspólnych obszarów zmiennych, ksztatujcych moliwo
zrównowaenia gospodarstw w obydwu rozwaanych aspektach.
Przedstawione wyniki dla ogóu badanych podmiotów FADN wskazuj,
i czynniki produkcji zaangaowane w gospodarstwach warunkoway wiksze
szanse zrównowaenia ekonomicznego na podanym poziomie (tabela 4).
Wród tych determinant szczególnie wany okaza si obszar gospodarstw
(w nieznacznym stopniu równie struktura uytków rolnych), a take poziom
i kierunek wyksztacenia ich kierowników.
Poza czynnikami produkcji, istotne znaczenie w ksztatowaniu poziomu
dochodowoci pracy wasnej miaa organizacja gospodarstw wyraona w typie
rolniczym, systemie gospodarowania, a take we wska nikach intensywnoci
organizacji i produkcji rolniczej. Podmioty wyspecjalizowane (typ 1, 4 oraz 5)
charakteryzoway si znacznie wyszym prawdopodobiestwem uzyskania wyników ekonomicznych na poziomie co najmniej parytetowym na tle jednostek
niewyspecjalizowanych z produkcj rolinn i zwierzc (typ 8). Najniej uplasoway si jednostki z chowem rónych zwierzt (typ 6). Prowadzenie gospodarstwa zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej równie zwikszao szanse
wygenerowania podanego wyniku ekonomicznego. Czynnikiem pozytywnie
wpywajcym na zrównowaenie gospodarstw by poziom intensywnoci organizacji produkcji rolinnej i zwierzcej, jak równie poziom intensywnoci produkcji, cho ten drugi w znacznie mniejszym stopniu.
Dodatni wpyw na dochodowo pracy wasnej wywary równie dziaania inwestycyjne podjte przez producentów rolnych. Wsparcie finansowe realizowanych inwestycji w gospodarstwie nie tylko bezporednio zwikszao wynik
ekonomiczny, ale take w formie zdefiniowanych kryteriów dostpu do wskazanych dziaa rzdowych, zobligowao beneficjentów do organizacji gospodarstw
zgodnie z zasadami zrównowaonej produkcji rolnej.
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Tabela 4. Oceny parametrów modelu logitowego
dla zmiennej zalenej – poziom zrównowaenia ekonomicznego
Lp.
Wyszczególnienie
A. Warunki przyrodniczo-produkcyjne
1. Pooenie gospodarstwa
Na obszarach ONW
Poza obszarami ONW
B. Powierzchnia i struktura uytków rolnych
2. Powierzchnia uytków rolnych (UR)
3. Udzia trwaych uytków zielonych w UR
4. Udzia sadów w UR
5. Udzia ziemi wasnej w UR
C. Wyksztacenie kierownika gospodarstwa
6. Poziom wyksztacenia
7. Specjalizacja wyksztacenia
Wyksztacenie rolnicze
Wyksztacenie pozarolnicze
D. Nastawienie produkcyjne gospodarstwa
8. Kierunek produkcji zwierzcej
Wystpuje w gospodarstwie
Nie wystpuje w gospodarstwie
9. System gospodarowania
System ekologiczny
System konwencjonalny
10. Typ rolniczy gospodarstwa
T1 – uprawy polowe
T4 – zwierzta przeuwacze
T5 – zwierzta ziarnoerne
T6 – róne uprawy
T7 – róne zwierzta
T8 – róne uprawy i zwierzta
E. Intensywno organizacji i produkcji rolniczej
11. Intensywno org. prod. Rolinnej
12. Intensywno org. prod. Zwierzcej
13. Intensywno produkcji w gospodarstwie
F. Praktyki prorodowiskowe
14. Realizacja programów rolnorodowiskowych
Realizowano program
Nie realizowano programu
15. Praktyki wapnowania gleby
Stosowano nawozy wapniowe
Nie stosowano nawozów wapniowych
G. Aktywno inwestycyjna i pozarolnicza
16. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych
Uczestnictwo
Brak uczestnictwa
17. Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej
Wystpuj dochody spoza gospodarstwa
Nie wystpuj dodatkowe dochody
H. Staa w modelu

aj

2 (Wald)

Istotno

<

0,05
ref.

0,83
-

0,36
-

1,05
-

1,02
0,01
0,01
0,01

1798,84
12,37
2,53
2,11

0,00
0,00
0,11
0,00

2,78
1,01
1,00
1,00

0,11

10,66

0,00

1,12

0,08
ref.

4,38
-

0,09
-

1,08
-

-0,70
ref.

52,01
-

0,00
-

0,50
-

0,42
ref.

6,86
-

0,01
-

1,52
-

0,48
0,20
0,03
0,22
-0,78
ref.

24,09
4,25
3,97
3,53
60,84
-

0,00
0,04
0,09
0,16
0,00
-

1,62
1,22
1,19
1,24
0,46
-

0,22
0,25
0,1

273,43
284,33
29,53

0,00
0,00
0,00

1,24
1,29
1,01

-0,08
ref.

1,78
-

0,18
-

0,92
-

0,45
ref.

0,59
-

0,44
-

1,04
-

0,45
ref.

25,78
-

0,00
-

1,32
-

-0,01
ref.
-8,97

0,34
745,66

0,85
0,00

0,99
0,03

Podsumowanie modelu: 2 – 4 611,9; df = 21; p  0; R2N = 0,45; ogóem 77,1% p. k.; test HL: 2 – 14,4;
p > 0,05; ref. – zmienna referencyjna.
ródo: Opracowano na podstawie danych FADN.

115

Z przedstawionych danych wynika, i jednostki ukierunkowane na produkcj rolinn maj znacznie wiksze szanse na wygenerowanie wyniku ekonomicznego na poziomie porównywalnym do innych dziaów gospodarki,
w odniesieniu do podmiotów, w których prowadzona jest take produkcja zwierzca. Statystycznie prawdopodobiestwo zrównowaenia na podanym poziomie gospodarstw dwukierunkowych jest o poow nisze wobec jednostek
nastawionych wycznie na produkcj rolinn. Wyniki te wskazuj, i produkcja rolinna nie tylko wie si z atwiejsz organizacj gospodarstwa, ale take
z dziaalnoci bardziej opacaln.
Pooenie gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a take czynniki endogeniczne, takie jak: prowadzenie dziaalnoci pozarolniczej, struktura wasnociowa ziemi czy te realizacja przedsiwzi prorodowiskowych nie wykazyway zwizku z moliwoci zrównowaenia gospodarstw w zakresie ekonomicznym.
Podobnie jak w przypadku weryfikacji czynników determinujcych poziom zrównowaenia rodowiskowego gospodarstw o odmiennym typie rolniczym, take w tym ujciu rozwaono wpyw analizowanych zmiennych na poziom zrównowaenia ekonomicznego. Prezentowane dane w tabeli 5 wskazuj,
i uwzgldnione zmienne w rónym zakresie i stopniu oddziayway na moliwo ekonomicznego zrównowaenia gospodarstw.
We wszystkich typach rolniczych istotny dodatni wpyw na badane zagadnienie miaa powierzchnia gospodarstwa, a take intensywno organizacji
produkcji rolinnej i zwierzcej. Ten sam kierunek oddziaywania stwierdzono
równie przy intensywnoci produkcji oraz strukturze uytkowanych gruntów,
cho sia tej zalenoci bya znacznie sabsza i dotyczya wybranych typów rolniczych. Poziom i kierunek wyksztacenia kierowników gospodarstw istotnie
wpywa na wynik ekonomiczny w podmiotach wyspecjalizowanych w uprawach polowych. Natomiast poziom wyksztacenia osób zarzdzajcych gospodarstwami take okaza si istotnym czynnikiem w przypadku jednostek wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych oraz niewyspecjalizowanych
z produkcj rolinn i zwierzc.
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Tabela 5. Wpyw zmiennych niezalenych na poziom zrównowaenia ekonomicznego
w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw (iloraz szans – < )
Lp.
Wyszczególnienie
Typ 1
Typ 4
Typ 5
Typ 6
A. Warunki przyrodniczo-produkcyjne
1. Pooenie gospodarstwa
ni
ni
ni
ni
Na obszarach ONW
ref.
ref.
ref.
ref.
Poza obszarami ONW
B. Powierzchnia i struktura uytków rolnych
2. Powierzchnia uytków rolnych (UR)
2,55*** 3,49*** 2,26*** 2,44***
3. Udzia trwaych uytków zielonych w UR
ni
1,01***
ni
ni
4. Udzia sadów w UR
ni
ni
ni
ni
5. Udzia ziemi wasnej w UR
ni
0,99**
ni
ni
C. Wyksztacenie kierownika gospodarstwa
6. Poziom wyksztacenia
1,20*** ni
1,19*
ni
7. Specjalizacja wyksztacenia
Wyksztacenie rolnicze
1,20*
ni
ni
ni
Wyksztacenie pozarolnicze
ref.
ref.
ref.
ref.
D. Nastawienie produkcyjne gospodarstwa
8. Kierunek produkcji zwierzcej
Wystpuje w gospodarstwie
0,65***
ni
ni
0,35***
Nie wystpuje w gospodarstwie
ref.
ref.
ref.
ref.
9. System gospodarowania
System ekologiczny
ni
ni
ni
4,14***
System konwencjonalny
ref.
ref.
ref.
ref.
E. Intensywno organizacji i produkcji rolniczej
10. Intensywno org. prod. rolinnej
1,25*** 1,19*** 1,10**
1,23***
11. Intensywno org. prod. zwierzcej
1,46*** 1,44*** 1,50*** 1,16**
12. Intensywno produkcji w gospodarstwie
ni
ni
1,01*** 1,05*
F. Praktyki prorodowiskowe
13. Realizacja programów rolnorodowiskowych
Realizowano program
ni
ni
ni
ni
Nie realizowano programu
ref.
ref.
ref.
ref.
14. Praktyki wapnowania gleby
Stosowano nawozy wapniowe
ni
ni
ni
ni
Nie stosowano nawozów wapniowych
ref.
ref.
ref.
ref.
G. Aktywno inwestycyjna i pozarolnicza
15. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych
Uczestnictwo
ni
1,40*** 1,81***
ni
Brak uczestnictwa
ref.
ref.
ref.
ref.
16. Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej
Wystpuj dochody spoza gospodarstwa
ni
ni
ni
ni
Nie wystpuj dodatkowe dochody
ref.
ref.
ref.
ref.
H. Staa w modelu
0,01***
ni
ni
0,01***

Typ 7

Typ 8

ni
ref.

ni
ref.

3,46*** 3,05***
1,01**
ni
ni
ni
ni
ni
ni

1,22***

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

1,70*
ref.

1,28*** 1,27***
1,32*** 1,16***
ni
1,07**

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

1,38**
ref.

ni
ref.

ni
ni
ref.
ref.
0,01*** 0,01***

Istotno parametrów oznaczono symbolami: *** – do 0,01; ** – (0,01; 0,05]; * – (0,05; 0,10];
ni – nieistotne; ref. – zmienna referencyjna. Podsumowanie modeli dla df = 16, p  0:
Typ 1: 2 – 766,95; R2N = 0,38; ogóem 76,0% p. k., test HL: 2 – 14,09; p > 0,05,
Typ 4: 2 – 955,57; R2N = 0,42; ogóem 76,3% p. k., test HL: 2 – 12,76; p > 0,05,
Typ 5: 2 – 446,47; R2N = 0,36.; ogóem 73,3% p. k., test HL: 2 – 3,76; p > 0,05,
Typ 6: 2 – 219,04; R2N = 0,34.; ogóem 77,2% p. k., test HL: 2 – 6,15; p > 0,05,
Typ 7: 2 – 661,09; R2N = 0,45; ogóem 81,9% p. k., test HL: 2 – 8,59; p > 0,05,
Typ 8: 2 – 1080,67; R2N = 0,49.; ogóem 79,1% p. k., test HL: 2 – 6,14; p > 0,05.
ródo: Opracowano na podstawie danych FADN.
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Przedstawione wyniki wskazay, i ekologiczna produkcja w gospodarstwach niewyspecjalizowanych (typ 6 i 8) bya szczególnie konkurencyjna wobec konwencjonalnej. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych istotnie poprawiaa sytuacj dochodow w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcj
zwierzc (typ 4, 5 oraz 7), w szczególnoci w jednostkach wyspecjalizowanych
w chowie zwierzt ziarnoernych. Prawdopodobiestwo zrównowaenia ekonomicznego na satysfakcjonujcym poziomie byo znacznie wysze w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcj rolinn (typ 1 i 6) w porównaniu do
podmiotów dwukierunkowych.
Pooenie gospodarstwa na ONW, czy te podjcie dodatkowej dziaalnoci gospodarczej, a take wykonywanie praktyk prorodowiskowych nie determinowao wyniku badania.
3.3 Determinanty poziomu zrównowaenia rodowiskowo-ekonomicznego
W zwizku z tym, i rozwaane zmienne w rónym zakresie i stopniu
wpyway na poziom zrównowaenia gospodarstw w zakresie rodowiskowym
oraz ekonomicznym, podjto prób rozpoznania cech warunkujcych podany
wynik w obydwu aspektach. W tym celu wyodrbniono jednostki najlepsze –
wyróniajce si wysokim poziomem zrównowaenia rodowiskowo-ekonomicznego (1 422 podmioty), natomiast jako kontrastow grup wybrano
podmioty, które generoway zarówno profity rodowiskowe, jak i ekonomiczne
poniej progowej wartoci (4 984 gospodarstwa)92.
Czynniki produkcji, takie jak powierzchnia uytków rolnych, a take poziom wyksztacenia kierownika dodatnio oddziayway na moliwo zrównowaenia gospodarstw (tabela 6). Równie nastawienie produkcyjne gospodarstwa rónicowao szanse na osignicie równowagi rodowiskowo-ekonomicznej. Dodatni i wysoce istotny wpyw na badane zjawisko mia system produkcji ekologicznej, który wielokrotnie zwiksza prawdopodobiestwo
zrównowaenia w obydwu aspektach, w porównaniu do jednostek konwencjonalnych. Najwiksze moliwoci w zakresie realizacji celów rodowisko-ekonomicznych miay podmioty wyspecjalizowane w chowie zwierzt ywionych
w systemie wypasowym oraz w uprawach polowych, w przeciwiestwie do jednostek ze zwierztami ziarnoernymi, które uplasoway si na ostatniej pozycji.

92

Badana zbiorowo FADN liczya 11 283 gospodarstwa, w tym 4 877 charakteryzowao si
podanym poziomem zrównowaenia rodowiskowego lub ekonomicznego.
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Tabela 6. Oceny parametrów modelu logitowego
dla zmiennej zalenej – poziom zrównowaenia rodowiskowo-ekonomicznego
Lp.
Wyszczególnienie
aj
2 (Wald) Istotno
<
A.
1.

B.
2.
3.
4.
5.
C.
6.
7.

D.
8.

9.

10.

E.
11.
12.
13.
F.
14.

15.

G.
16.

17.

H.

Warunki przyrodniczo-produkcyjne
Pooenie gospodarstwa
Na obszarach ONW
Poza obszarami ONW
Powierzchnia i struktura uytków rolnych
Powierzchnia uytków rolnych (UR)
Udzia trwaych uytków zielonych w UR
Udzia sadów w UR
Udzia ziemi wasnej w UR
Wyksztacenie kierownika gospodarstwa
Poziom wyksztacenia
Specjalizacja wyksztacenia
Wyksztacenie rolnicze
Wyksztacenie pozarolnicze
Nastawienie produkcyjne gospodarstwa
Kierunek produkcji zwierzcej
Wystpuje w gospodarstwie
Nie wystpuje w gospodarstwie
System gospodarowania
System ekologiczny
System konwencjonalny
Typ rolniczy gospodarstwa
T1 – uprawy polowe
T4 – zwierzta przeuwacze
T5 – zwierzta ziarnoerne
T6 – róne uprawy
T7 – róne zwierzta
T8 – róne uprawy i zwierzta
Intensywno organizacji i produkcji rolniczej
Intensywno org. prod. rolinnej
Intensywno org. prod. zwierzcej
Intensywno produkcji w gospodarstwie
Praktyki prorodowiskowe
Realizacja programów rolnorodowiskowych
Realizowano program
Nie realizowano programu
Praktyki wapnowania gleby
Stosowano nawozy wapniowe
Nie stosowano nawozów wapniowych
Aktywno inwestycyjna i pozarolnicza
Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych
Uczestnictwo
Brak uczestnictwa
Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej
Wystpuj dochody spoza gospodarstwa
Nie wystpuj dodatkowe dochody
Staa w modelu

-0,16
ref.

2,63
-

0,09
-

0,85
-

1,25
-0,02
-0,02
0,01

706,96
24,55
1,01
0,17

0,00
0,00
0,31
0,68

3,51
0,98
0,98
1,00

0,15

5,86

0,02

1,16

0,09
ref.

0,87
-

0,35
-

1,08
-

0,23
ref.

0,02
-

0,89
-

1,02
-

1,33
ref.

20,86
-

0,00
-

3,78
-

0,31
1,76
-2,36
0,32
-0,77
ref.

3,06
107,39
64,83
2,22
16,79
-

0,07
0,00
0,00
0,14
0,00
-

1,37
5,84
0,09
1,37
0,46
-

0,51
0,43
-0,37

359,28
198,60
103,23

0,00
0,00
0,00

1,67
1,54
0,69

0,13
ref.

1,46
-

0,23
-

1,13
-

0,21
ref.

4,42
-

0,04
-

1,24
-

0,54
ref.

32,01
-

0,00
-

1,72
-

0,12
ref.
-9,63

1,44
501,81

0,23
0,00

1,13
0,00

Podsumowanie modelu: 2 – 3212,9; df = 21; p  0; R2N = 0,60; ogóem 88,4% p. k.; test HL: 2 – 15,7; p > 0,05;
ref. – zmienna referencyjna.
ródo: Opracowano na podstawie danych FADN.
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Czynnikiem pozytywnie wpywajcym na zrównowaenie rodowiskowo-ekonomiczne gospodarstw by poziom intensywnoci organizacji produkcji rolnej. Do determinant zaklasyfikowano równie praktyki prorodowiskowe wykonywane w gospodarstwie w postaci stosowania nawozów wapniowych. Podmioty, w których podejmowano dziaania inwestycyjne nie tylko zwikszay swoj
szans na rozwój i pozycj konkurencyjn, lecz poprawiay równie wyniki
ekonomiczne i dostarczay profity rodowiskowe.
Do czynników egzogenicznych istotnie rónicujcych moliwo zrównowaenia gospodarstw w zakresie rodowiskowo-ekonomicznym zaliczono
lokalizacj na ONW. Gospodarstwa pooone na tych obszarach miay statystycznie mniejsze szanse na zrównowaenie w porównaniu do jednostek zlokalizowanych na terenach o lepszych warunkach produkcyjnych. Ujemny wpyw
na badane zjawisko stwierdzono w przypadku udziau trwaych uytków zielonych w strukturze uytkowanego areau (cho zmiany te byy relatywnie niewielkie), natomiast intensywno produkcji znaczco obniaa moliwo wygenerowania podanego wyniku rodowiskowo-ekonomicznego.
Sporód analizowanych czynników nieistotna okazaa si specjalizacja
wyksztacenia kierownika gospodarstwa, kierunek produkcji (gospodarstwo jedno- czy dwukierunkowe), struktura wasnociowa ziemi, partycypacja w programach rolnorodowiskowych oraz prowadzanie dziaalnoci pozarolniczej.
W ukadzie typów rolniczych, uwypukli si zrónicowany wpyw rozwaanych zmiennych na moliwo zrównowaenia gospodarstw w zakresie rodowiskowo-ekonomicznym (tabela 7). W kadym typie rolniczym, obszar gospodarstwa dodatnio wpywa na moliwo zrównowaenia. Wpyw ten szczególnie
zaznaczy si w podmiotach wyspecjalizowanych w produkcji zwierzcej, czyli
typu 4 oraz 5. Wiksza powierzchnia gospodarstw z produkcj zwierzc umoliwiaa zagospodarowanie nawozów naturalnych w sposób bardziej efektywny,
a take zwikszaa moliwoci organizacyjne produkcji rolinnej, tj. zmianowanie
rolin. Wzgldnie sabszy wpyw tej zmiennej zaznaczy si w jednostkach niewyspecjalizowanych z rónorodn produkcj rolinn (typ 6).
W kadym typie rolniczym stwierdzono pozytywny wpyw poziomu intensywnoci organizacji produkcji rolinnej na badane zjawisko, a w szczególnoci w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ziarnoernych.
Rónorodna struktura upraw – znajdujca wyraz w wyszym poziomie intensywnoci – zwikszaa szans na podany wynik. W wikszoci typów rolniczych zaznaczy si dodatni zwizek midzy poziomem intensywnoci organizacji produkcji zwierzcej a moliwoci ich zrównowaenia (z wyczeniem
jednostek ukierunkowanych na chów zwierzt ziarnoernych).
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Tabela 7. Wpyw zmiennych niezalenych na poziom zrównowaenia rodowiskowoekonomicznego w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw (iloraz szans – < )
Lp.
Wyszczególnienie
A. Warunki przyrodniczo-produkcyjne
1. Pooenie gospodarstwa na ONW
Na obszarach ONW
Poza obszarami ONW
B. Powierzchnia i struktura uytków rolnych
2. Powierzchnia uytków rolnych
3. Udzia TUZ w UR
4. Udzia sadów w UR
5. Udzia ziemi wasnej w UR
C. Wyksztacenie kierownika gospodarstwa
6. Poziom wyksztacenia
7. Specjalizacja wyksztacenia
Rolnicze
Inne
D. Nastawienie produkcyjne gospodarstwa
8. Kierunek produkcji zwierzcej
Wystpuje w gospodarstwie
Nie wystpuje w gospodarstwie
9. System gospodarowania
Ekologiczny
Konwencjonalny
E. Intensywno organizacji i produkcji rolniczej
10. Intensywno org. prod. rolinnej
11. Intensywno org. prod. zwierzcej
12. Intensywno produkcji w gospodarstwie
F. Praktyki pro-rodowiskowe
13. Realizacja programów rolnorodowiskowych
Realizowano program
Nie realizowano programu
14. Praktyki wapnowania gleby
Stosowano nawozy wapniowe
Nie stosowano nawozów wapniowych
G. Aktywno inwestycyjna i pozarolnicza
15. Partycypacja w dziaaniach inwestycyjnych
Uczestnictwo
Brak uczestnictwa
16. Podejmowanie dziaalnoci pozarolniczej
Wystpuj dochody spoza gospodarstwa
Nie wystpuj dodatkowe dochody
H. Staa w modelu

Typ 1

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Typ 7

Typ 8

0,63**
ref.

Ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

4,57***
ni
ni
ni

2,66***
0,96**
ni
ni

3,20***
ni
ni
ni

3,83***
ni
ni
ni

ni

ni

1,39**

3,50*** 4,17***
0,96** 0,97***
ni
ni
ni
ni
1,52***

ni

ni

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

2,25**
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

4,67***
ref.

ni
ref.

8,88***
ref.

6,62*
ref.

4,75***
ref.

1,99***
ni
0,63**

1,52***
1,54***
ni

1,89***
1,46***
0,72***

1,92***
1,30***
0,64***

3,21*
ref.

1,84*** 1,20***
1,78** 1,82***
0,54** 0,76***

ni
ref.

1,78***
ref.

ni
ref.

1,83*
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

ni
ref.

1,45*
ref.

1,89***
ref.

3,79**
ref.

ni
ref.

2,22***
ref.

1,67***
ref.

ni
ref.
ni

ni
ref.
0,00***

ni
ref.
0,00***

ni
ref.
ni

ni
ref.
ni

1,56*
ref.
ni
ref.
0,00***

Istotno parametrów oznaczono symbolami: *** – do 0,01; ** – (0,01; 0,05]; * – (0,05; 0,10]; ni – nieistotne;
ref. – zmienna referencyjna. Podsumowanie modeli dla df = 16, p  0:
Typ 1: 2 – 589,72; R2N = 0,57; ogóem 84,6% p. k., test HL: 2 – 4,31; p > 0,05,
Typ 4: 2 – 727,97; R2N = 0,56; ogóem 81,0% p. k., test HL: 2 – 12,06; p > 0,05,
Typ 5: 2 – 109,15; R2N = 0,56.; ogóem 97,0% p. k., test HL: 2 – 2,59; p > 0,05,
Typ 6: 2 – 148,36; R2N = 0,47.; ogóem 91,8% p. k., test HL: 2 – 4,82; p > 0,05,
Typ 7: 2 – 309,66; df = 16; p  0; R2N = 0,49; ogóem 93,6% p. k., test HL: 2 – 9,03; p > 0,05,
Typ 8: 2 – 797,08; df = 16; p  0; R2N = 0,65; ogóem 90,8% p. k., test HL: 2 – 11,81; p > 0,05.
ródo: Opracowano na podstawie danych FADN.
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Take kwalifikacje kierowników gospodarstw (wyraone zarówno poziomem, jak i kierunkiem wyksztacenia) wpyway pozytywnie na wynik. Wyszy poziom wyksztacenia oddziaywa na prawdopodobiestwo zrównowaenia
gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach polowych (typ 1) oraz niewyspecjalizowanych dwukierunkowych (typ 8). Natomiast wyksztacenie rolnicze kierowników gospodarstw determinowao wynik badania w przypadku podmiotów
niewyspecjalizowanych z produkcj rolin (typ 6).
Ekologiczny system gospodarowania na tle konwencjonalnego wielokrotnie zwiksza szanse zrównowaenia gospodarstw, zarówno tych z produkcj
rolinn, jak i zwierzc (wykluczajc typ 5). Czynnik ten najsilniej wpywa na
moliwo zrównowaenia jednostek niewyspecjalizowanych z upraw rónych
rolin (typ 6). Rónorodna struktura produkcji rolinnej z jednej strony uatwiaa
dostosowanie do wymogów systemu ekologicznego, z drugiej za stymulowaa
wzrost dochodowoci pracy.
Pozytywny wpyw dziaa rolnorodowiskowych stwierdzono w podmiotach wyspecjalizowanych w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym (typ 4) oraz niewyspecjalizowanych z rónorodn upraw rolin (typ 6).
Uczestnictwo w programach limitowao nadmierne obcienie gruntów rolnych
nawozami naturalnymi, a take skaniao do strukturotwórczej uprawy rolin.
W gospodarstwach z mieszan produkcj rolinn i zwierzc (typ 8) korzystnie
na wynik zrównowaenia wpyway praktyki wapnowania gleby.
Aktywno inwestycyjna szczególnie oddziaywaa na poziom zrównowaenia gospodarstw ukierunkowanych na produkcj zwierzc (wyspecjalizowanych, jak i mieszanych). Wsparcie finansowe realizowanych inwestycji bezporednio poprawiao kondycj ekonomiczn wikszoci jednostek, jednake
porednio (poprzez stawiane wymogi rodowiskowe) zwikszao ich pozytywne
oddziaywanie na rodowisko.
Pooenie gospodarstw na ONW byo czynnikiem ograniczajcym moliwo zrównowaenia gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach polowych.
Uwarunkowania przyrodniczo-produkcyjne s szczególnie wanym determinantem w ksztatowaniu poprawnej organizacji produkcji rolinnej. Do czynników
ujemnie oddziaujcych na zrównowaanie rodowiskowo-ekonomiczne zaliczono take poziom intensywnoci produkcji rolniczej.
Zmienne, takie jak: dziaalno pozarolnicza, prowadzanie dwukierunkowego gospodarstwa, a take struktura wasnociowa ziemi nie warunkoway
wyniku badania.
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4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazay, i zbiorowo gospodarstw towarowych o podanym poziomie zrównowaenia rodowiskowego oraz ekonomicznego bya znaczca zarówno pod wzgldem liczebnoci (odpowiednio 22%
i 46%), a take czynników produkcji jakie znajduj si w ich dyspozycji. Gospodarstwa o podanym poziomie zrównowaenia wyróniay si znacznie
wikszym potencjaem produkcyjnym oraz bardziej korzystnymi wynikami produkcyjno-ekonomicznymi na tle pozostaych. Wska niki kosztowe oraz dochodowe wskazay na lepsz organizacj produkcji rolnej, a take wysz efektywno gospodarowania w jednostkach zrównowaonych na wysokim poziomie
wobec pozostaych. Tym samym stwierdzono, i utosamianie produkcji bezpiecznej dla rodowiska z produkcj niskotowarow oraz niskodochodow jest
niezasadne.
W zbiorowoci FADN, 13% podmiotów uznano za zrównowaone
w obydwu aspektach – rodowiskowym i ekonomicznym. Produkcja rolna
w tych gospodarstwach nie generowaa zagroe dla otoczenia przyrodniczego,
a ich wynik ekonomiczny by porównywalny z dochodami uzyskiwanymi poza
rolnictwem.
W celu okrelenia determinant poziomu zrównowaenia gospodarstw rolnych posuono si modelem regresji logistycznej z funkcj wic logit. Przeprowadzone badania upowaniaj do stwierdzenia, i zbieny zakres i kierunek
wpywu determinant endogenicznych uatwia jednoczesn realizacj celów rodowiskowych i ekonomicznych na poziomie gospodarstwa rolnego. Sporód
analizowanych czynników, na poziom zrównowaenia gospodarstw w obydwu aspektach dodatnio oddziayway: powierzchnia uytków rolnych, poziom
wyksztacenia kierownika, ekologiczny system gospodarowania, poziom intensywnoci organizacji produkcji rolinnej i zwierzcej, a take partycypacja
w dziaaniach inwestycyjnych.
Na poziom zrównowaenia rodowiskowego równie pozytywnie
wpyway praktyki prorodowiskowe w postaci: wapnowania gleby, udziau
w programach rolnorodowiskowych, a take prowadzenie wielokierunkowej
produkcji rolnej. Natomiast do czynników ujemnie oddziaujcych zaliczono
intensywno produkcji oraz uwarunkowania egzogeniczne w postaci utrudnionych warunków gospodarowania. W aspekcie ekonomicznym wikszo powyszych czynników bya nieistotna (dziaania agrorodowiskowe, pooenie na
terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania), natomiast intensywno
produkcji oraz wyksztacenie rolnicze kierownika gospodarstwa zwikszay
prawdopodobiestwo zrównowaenia na wysokim poziomie. Badania modelo123

we wskazay, i wiksze szanse na osignicie wyniku ekonomicznego na poziomie co najmniej parytetowym maj podmioty ukierunkowane na produkcj
rolinn w porównaniu do jednostek dwukierunkowych.
Typ rolniczy gospodarstwa istotnie rónicowa moliwo zrównowaenia gospodarstw, zarówno w zakresie rodowiskowym, ekonomicznym, jak
i rodowiskowo-ekonomicznym. Gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie
zwierzt ywionych w systemie wypasowym (typ 4) maj najwiksze szanse na
pen realizacj celów rodowiskowych, w przeciwiestwie do jednostek nastawionych na chów zwierzt ziarnoernych (typ 5). Natomiast najwyszym prawdopodobiestwem osignicia wysokiego poziomu zrównowaania ekonomicznego cechoway si podmioty wyspecjalizowane w uprawach polowych (typ 1),
natomiast najniszym jednostki niewyspecjalizowane z chowem rónych zwierzt (typ 7). Na podstawie przeprowadzonych bada uznano, i gospodarstwa
wyspecjalizowane w chowie zwierzt ywionych w systemie wypasowym oraz
w uprawach polowych maj najwikszy potencja, by pogodzi jednoczesn realizacj celów rodowiskowych i ekonomicznych. Stwierdzono równie, i specyfika analizowanych typów rolniczych gospodarstw, znajdujca wyraz w odmiennej ich organizacji i prowadzonej produkcji rolnej, take determinuje zakres i si oddziaywania endo- i egzogenicznych czynników ksztatujcych
moliwo ich zrównowaenia w rozwaanych aspektach.
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UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU ROLNICTWA
ZRÓWNOWA ONEGO WE WSPÓ CZESNYM WIECIE
1. Wprowadzenie
Orientacja rozwoju rolnictwa na system zrównowaony jest coraz powszechniej akceptowana i nawet staje si wprost konieczna z uwagi na ograniczenia rodowiskowe. Stwarza to bowiem szans na pogodzenie potrzebnego
wzrostu produkcji rolnej dla wyywienia wiata i dostarczenia surowców na inne potrzeby bez zwikszania presji na rodowisko przyrodnicze oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego i wnoszenie stosownego wkadu w ywotno
obszarów wiejskich. Taka orientacja nie jest jednak atwa z kilku powodów. Po
pierwsze, wedle dominujcego przekonania, bezpieczestwo ywnociowe
wiata atwiej zapewni przez rozwijanie produkcji rolnej wedug modelu (systemu) rolnictwa industrialnego. Po drugie, wspóczenie „panujcy” wolnorynkowy system ekonomiczny kieruje si kryteriami odbiegajcymi od zrównowaenia, a mianowicie stawia na piedestale korzy ekonomiczn (zysk), konkurencj, wzrost gospodarczy. Po trzecie, teoria ekonomiczna ogranicza si do
wartoci monetarnych, pomijajc to, czego rynek nie wycenia, tj. dobra publiczne – zwaszcza rodowiskowe, ale take kulturalne i spoeczne. Po czwarte,
okres industrializacji cechowa si malejcym udziaem, a w liczbach absolutnych omale stagnacj, wydatków w sferze rolniczych B&R, przy czym gros
tych wydatków przeznaczano na technologie suce rolnictwu industrialnemu.
Po pite, mimo rosncej wiadomoci ogranicze przyrodniczych, dominuje
przekonanie, i postp techniczny usunie wszelkie przeszkody na drodze nieograniczonego wzrostu, tym bardziej e zagroenia wydaj si odlege.
Za orientacj na rolnictwo zrównowaone przemawiaj jednak istotne argumenty. Po pierwsze  paradoksalnie  saboci industrialnego modelu rolnictwa staj si jednoczenie si motoryczn rolnictwa zrównowaonego. Industrialny model rolnictwa, dominujcy w krajach wysoko rozwinitych, zacz
traci swój czar i si ekonomiczn pod koniec lat 80. zeszego wieku. Okazao
si bowiem, i model ten jest nieefektywny, poniewa z jednej strony potrzebuje
zbyt wiele nakadów pochodzenia przemysowego, z drugiej za – wytwarza
zbyt wiele niepodanych efektów zewntrznych. Rolnictwo industrialne odnioso wprawdzie wielki i niezaprzeczalny sukces okrelony metafor „obfitej i taniej ywnoci”, ale zostao to okupione znaczn degradacj rodowiska
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i wtpliwej jakoci ywnoci a take ujemnymi skutkami w sferze kulturowej.
Rolnictwo industrialne zapewnia korzyci i przetrwanie dla malejcej grupy gospodarstw rolnych, jednoczenie coraz bardziej oddzielajc ich ywotno od
ywotnoci wsi (hipoteza Goldschmidta1).
Po drugie, istotnym kontekstem dla nowego modelu stay si, obok zrównowaenia, wielofunkcyjno rolnictwa i ywotno wsi. Taki model powinien
równoway wymagania w zakresie konkurencyjnoci i spójnoci, nowoczesnoci i solidarnoci oraz midzy spoeczestwem a interesem lokalnym [Huylenbroeck, Durando, 2003]. Ta zmiana musi wykracza poza obecne zorientowanie
techniczno-produkcyjne i na jeden sposób rozumian racjonalno a oprze si
na wielofunkcyjnoci  produkcji dóbr materialnych i niematerialnych, rynkowych i nierynkowych, racjonalnoci spoecznej, penych kosztach produkcji,
nowych zwizkach spoecznych, skróceniu czasu pracy rolników, podobnie jak
to ma miejsce w przypadku pracujcych poza rolnictwem.
Po trzecie, ronie wiadomo tego, i ogromny wzrost dobrobytu
w ostatnim pówieczu spowodowa wyczerpanie bd uszczuplenie wielu zasobów nieodnawialnych oraz – co nie mniej wane  ograniczenie zdolnoci ekosystemów w zakresie penienia wanych funkcji rodowiskowych. Ekosystem
planety Ziemia jest ograniczony a tymczasem podmioty sfery gospodarczej zachowuj si tak jakby by nieograniczony. mudne studia przeprowadzone na
ogromn skal wykazay, e pojemno rodowiska naturalnego zostaa przekroczona, co oznacza, i ludzko zaczyna y na koszt nastpnych generacji
[MEA, 2005]. Przekroczenie pojemnoci rodowiska globalnego zaczyna zagraa podstawom ycia gatunku ludzkiego a nie tylko innych gatunków flory
i fauny naszego Globu. Ochrona rodowiska ley zatem w interesie wszystkich
mieszkaców Globu ziemskiego  zarówno bogatych, jak i biednych, aczkolwiek susznie mona zakada , i odpowiedzialno tych pierwszych jest jakby
wiksza. Inaczej by nie moe w wietle twardych faktów, i presja wywierana
na rodowisko w tych pierwszych jest wielokrotnie wiksza anieli w tych drugich. Ekosystem Ziemi staje si barier wzrostu wedle technologii industrialnych. W przypadku rolnictwa szczególne znaczenie ma ograniczona wielko
1

Hipoteza ta zostaa sformuowana przez antropologa Waltera Goldschmidta w latach 40. XX
wieku na podstawie badania dwóch miejscowoci w Kalifornii o podobnej liczebnoci mieszkaców: Arvin i Dinuba (Goldschmidt W., 1940, Small business and the community. Report
of the Smaller War Plants Corporation to the Special Committee to Study Problems of American Small Business. U.S. Government Printing Office, Washington DC.). Wedug tej hipotezy
rosnca koncentracja w rolnictwie wpywa ujemnie na spoeczno wiejsk. Pó niejsze analizy nie s tak jednoznaczne – zwaszcza jeli jest prowadzona polityka ograniczajca ujemne
skutki koncentracji [Welsh, 2009].
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gruntów, które mog by wzite pod uprawy rolne, zasoby wody, zasoby kopalin nieodnawialnych (zwaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, wykorzystywanych – poza przetwarzaniem na energi i paliwo  do produkcji nawozów
sztucznych i rodków chemicznych ochrony rolin), jak te pojemno rodowiska do pochaniania emisji „zanieczyszcze” z rolnictwa.
Po czwarte, uznanie e w rozwoju rolnictwa wane s zarówno dobra
rynkowe, jak i dobra pozarynkowe (niekomercyjne). Wychodzi si tu z oczywistego faktu, e popyt spoeczny wykracza poza produkty, które oferuje rynek.
Czas, kiedy mieszkacy miast oczekiwali od wsi tylko poday taniej ywnoci
ju min. Dzisiaj popyt obejmuje nowe dobra i uytecznoci oraz wiele usug:
rodowiskowych, spoecznych, kulturalnych i innych. W tym zawiera si wielofunkcyjno rolnictwa oraz jego znaczenie dla ywotnoci obszarów wiejskich.
Rolnictwo wprawdzie traci dominujc pozycj w zakresie absorpcji nakadów
pracy oraz róda dochodu w coraz wikszej liczbie miejscowoci wiejskich,
niemniej jednak nadal jego rola w tym zakresie jest wana, a w odniesieniu do
wielu miejscowoci nadal podstawowa. Rolnictwo uytkujc gros przestrzeni
fizycznej kraju ma zasadnicze znaczenie dla zachowania rodowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich. rodowisko to przedstawia sob gówne bogactwo tych obszarów, za jego utrata oznaczaaby koniec wsi jako takiej. Ogromne
znaczenie – wprost nie do przecenienia – ma rolnictwo w tworzeniu unikatowego krajobrazu wiejskiego, który stanowi dobro per se, jak te ma znaczenie dla
dziaalnoci pozarolniczej oraz komfortu ycia na wsi czyli w sumie dla dobrostanu spoecznego.
Po pite, zakwestionowanie dotychczasowej formuy postpu. Owiecenie wypisao na swoich sztandarach wadztwo czowieka nad Natur stawiajc
na piedesta nauk i postp. Postp naukowo-techniczny stworzy podwaliny
dobrobytu krajom rozwinitym. Jednak moliwociom stworzonym przez postp
w sferze materialnej nie towarzyszy adekwatny postp w sferze duchowej.
Stwórca, dajc czowiekowi ogromne moliwoci w zakresie kreowania postpu
nie wyposay go, niestety, w mdro , jak z tych moliwoci korzysta . Postp
nie ma samych blasków  niesie te zagroenia i to coraz wiksze. Mimo to nie
mona go powstrzyma , a wrcz przeciwnie – obowizuje imperatyw przyspieszenia. Zatem, jak stwierdzi znany filozof, „Zjadszy owoc z drzewa poznania,
musimy radzi sobie z jego konsekwencjami” [Gray, 2005].
Po szóste, ronie wiadomo wpywu jakoci ywnoci na zdrowie
i w ogóle na jako ycia. Poprawa poziomu ekonomicznego spoeczestw
zwiksza zainteresowanie bezpieczn ywnoci, ale pozostaje ono w cieniu
megatrendu zwanego konsumeryzmem. Niemniej jednak segment rynku produktów rolnictwa organicznego, o wysokich walorach odywczych i zdrowotnych,
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lecz take o wyszych cenach, poszerza si. Popyt na dobr jakociowo, bezpieczn, o wysokich walorach smakowych oraz rónorodn (regionaln i lokaln) ywno ronie wraz ze wzrostem wiadomoci ekologiczno-zdrowotnej,
zwikszaniem poziomu dochodów i spadkiem udziau wydatków na ywno
w strukturze wydatków gospodarstw domowych. W takiej sytuacji bowiem rola
ceny ustpuje szeroko rozumianej jakoci: walorom odywczym, zdrowotnym,
smakowym i innym. Wraz ze wzrostem dochodów powoli zmieniaj si preferencje konsumentów na rzecz bezpiecznej ywnoci, wytwarzanej w sposób
przyjazny rodowisku, bez konserwantów i pozostaoci pestycydów, zwaszcza
w krajach bogatych.
Pomimo tak wakich argumentów siy promujce rolnictwo zrównowaone stoj na sabszej pozycji wobec rolnictwa industrialnego przede wszystkim ze
wzgldu na dwa najbardziej eksponowane argumenty, a mianowicie: 1) nisz
produktywno , co jest szczególnie istotne w kontekcie rosncego popytu na
produkty rolnicze; 2) wysze koszty jednostkowe produkcji, co przekada si na
ceny produktów ywnociowych i ogranicza moliwoci eliminowania zjawiska
godu i niedoywienia. Argumenty te daj si w ukadzie dynamicznym podway . Intensyfikacja zrównowaona (agroekologiczna) pozwala na porównywaln
produktywno , za internalizacja efektów zewntrznych zasadniczo zmienia
wynik rachunku ekonomicznego – z reguy technologie rolnictwa zrównowaonego uzyskuj przewag. A zatem mona skonstatowa , i rolnictwo zrównowaone wcale nie stoi na pozycji straconej. Problem w sprzecznoci midzy
dniem dzisiejszym i jutrzejszym oraz w wycenie (wartociowaniu) efektów zewntrznych w sytuacji, gdy nie s one wyceniane przez rynek. Ale najwikszy
problem, jak si wydaje, polega na tym, i wany atrybut rolnictwa zrównowaonego – zabezpieczenie interesów niemych uczestników rynku, tj. przyrody
i przyszych pokole [Zegar, 2004] – moe by dokonane jedynie przez czynnik
polityczny, a ten w dobie globalizacji podlega erozji, pomimo denia do
wzmocnienia siy politycznej na poziomie planetarnym, aby okiezna niedemokratyczn wadz korporacji. Dotyczy to na przykad jakoci ywnoci, zwaszcza jej walorów zdrowotnych, relacji cen energii z paliw kopalnych do cen produktów rolnych, presji na rodowisko, ale te technologii agroekologicznych,
które uzyskuj przewag na gruncie technicznym (produktywno ) i ekonomicznym (efektywno ).
Bieg procesów spoeczno-gospodarczych okrelaj róne siy: rynek, motywacje dziaa kierujce si takimi czy innymi wartociami, instytucje polityczne (pastwo) dce do realizacji pewnej wizji czy idei lub innych interesów, organizacje spoeczne kierujce si rónymi motywami lub po prostu konieczno wynikajca z obiektywnych uwarunkowa. Tworzy to pewne obszary,
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które stanowi kontekst dla rolnictwa zrównowaonego. W rozwaaniach ograniczymy si do piciu takich obszarów, a mianowicie: bezpieczestwa ywnociowego, rodowiska przyrodniczego, technologii rolniczych, gospodarstw rodzinnych oraz teorii ekonomicznej.
2. Bezpiecze stwo ywnociowe wiata
Dla bezpieczestwa ywnociowego trzy zakresy s podstawowe, a mianowicie: 1) zdolno rolnictwa do wytworzenia dostatecznego quantum produktów rolniczych2; 2) dostpno ekonomiczna ywnoci; 3) jako ywnoci.
Odwieczny problem niedostatku ywnoci, z którym ludzko borykaa
si od zarania, w wyniku industrializacji rolnictwa, jaka dokonaa si w krajach
rozwinitych, wydawa si by rozwizany. Industrializacja uruchamiajc procesy intensyfikacji, koncentracji i specjalizacji wsparte przez now motywacj
rolników  korzy ekonomiczn  uruchomia kierat technologiczny3, skutkiem
czego uzyskano relatywnie wysokie rednioroczne tempo wzrostu produkcji rolnej, które zwikszyo si do 1%, a po II w. w.  do poowy lat 80. XX w.  do
1,5-2%. Do pó nych lat XX wieku gospodarka ywnociowa dostarczaa coraz
wicej ywnoci i taszej ni kiedykolwiek wczeniej w historii. Jednoczenie
wzrostowi produktywnoci rolnictwa towarzyszy spadek noyc cen rolnych,
zapocztkowany jeszcze w latach 80. XIX wieku, co dao podstawy do niebywaego optymizmu w zakresie bezpieczestwa ywnociowego. System gospodarki
ywnociowej uksztatowany w krajach rozwinitych by uznawany za pomnik
ludzkiego wielkiego triumfu [Roberts, 2008]. Triumf by jednak przedwczesny,
poniewa system rolnictwa industrialnego okaza si niezrównowaony4 a po2

Ryboówstwo, mylistwo, lenictwo i inne sfery pozyskiwania produktów ywnociowych
peni rol bardzo wan, jednak uzupeniajc.
3
Termin wprowadzony przez Willarda Cochrana: „technological treadmill” – polega na sekwencji zdarze: wzrost produkcji (poday) ponad popyt  obnika cen rolnych  zmiana
technologii na rzecz zwikszenia produkcji (procesy intensyfikacji, koncentracji, specjalizacji)  zwikszanie poday (nadprodukcja)  obnika cen  wzrost produkcji  itd. [Cochrane, 1958].
4
Bazuje on bowiem na wykorzystywaniu nieodnawialnych zasobów naturalnych, które staj
si coraz rzadsze ergo coraz cenniejsze (dotyczy to zwaszcza paliw kopalnych, które w okresie powojennym umoliwiy w krótki czasie stworzenie „food bubble” [Brown 2011, s. 26])
oraz powoduje wiele ujemnych skutków rodowiskowych i spoecznych. Te pierwsze to przede wszystkim utrata yznych gleb, zanieczyszczenie wód i powietrza, utrata biorónorodnoci, a te drugie to m.in. rosnce nierównoci spoeczne, upadek wielu miejscowoci i spoecznoci wiejskich, deprywacja chopów, zanik kultury ludowej. Do tego dochodz niepokojce
sygnay o jakoci produktów ywnociowych wytwarzanych w zintegrowanych pionowo acuchach ywnociowych, wysoce efektywnych pod wzgldem ekonomicznym, z wysok wartoci dodan w przetwórstwie rolno-spoywczym i handlu, ale obnion w odwrotnej proporcji wartoci odywcz.
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nadto, mimo nadprodukcji, nie rozwiza problemu godu. Nadal plaga godu
dotyka okoo jednego miliarda ludzi na Ziemi.
W kocu lat 80. zeszego stulecia pojawiy si wyra ne symptomy istotnej
zmiany sytuacji w rolnictwie, zwaszcza za obnienie tempa wzrostu produkcji
rolnej (do okoo 1% rocznie). Podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy to:
wyczerpywanie si ziem, które mog by wzite pod upraw, erozja gleb, zasolenie gleb nawadnianych, pogbiajcy si niedobór wody, rosnce ceny energii
i spadek tempa produktywnoci jako skutek prawa malejcych przychodów oraz
maych nakadów na badania naukowe w rolnictwie. Kryzys ywnociowy
ostatnich lat wykaza zagroenie z powodu odejcia od tradycyjnego systemu
rezerw ywnociowych wiata z powodu przekonania, i rezerwy walutowe s
dostateczn gwarancj zabezpieczenia potrzeb ywnociowych. Kwestia bezpieczestwa ywnociowego wiata ponownie wesza na salony polityczne5.
Kluczowe znaczenie w gospodarce rynkowej ma relacja poday i popytu
na produkty ywnociowe. W idealnym modelu gospodarki rynkowej równowaga jest stanem, ku któremu dy poda i popyt, wyznaczajc cen. Jeeli poda
jest mniejsza od popytu to nastpuje wzrost cen oraz zachta do zwikszenia
poday przez zwikszenie areau upraw i zwikszenie intensywnoci (produktywnoci), za po stronie popytu ograniczanie spoycia i marnotrawstwa ywnoci. Generalnie jednak popyt na ywno jest mao elastyczny. Jeeli natomiast
poda jest wiksza od popytu to nastpuje spadek cen oraz po stronie poday
(producentów) wzrost ekstensyfikacji produkcji (chyba ze zadziaa efekt Kinga),
za po stronie popytu – wzrost spoycia, ale i zwikszenie marnotrawstwa.
W cigu najbliszych czterech dekad – do 2050 r.  popyt na produkty
rolnicze ma si podwoi z powodu zapotrzebowania na ywno (o 70%) i na
biopaliwa (o 30%) [FAO, 2009]. O popycie na ywno przesdzaj gównie
trzy czynniki, a mianowicie: wzrost liczby ludnoci o 2,1-2,3 mld osób6, wzrost
dochodów w krajach rozwijajcych si oraz zmiana diety na rzecz zwikszenia
udziau produktów zwierzcych. Problem w tym, i taka zmiana diety wywiera
wiksz presj na rodowisko7. Ustalono, i zwikszenie dochodów z 5 tys. $
5

Np. w materiaach na „Szczyt G 8” (Hokkaido) wyra nie stwierdza si potrzeb nowego
porzdku w zakresie globalnej polityki ywnociowej (New Deal for Global Food Policy”
[WB, 2008, s. 8]). W tej kwestii wpywowy The Economist w specjalnym raporcie pisa:
“The end of the era of cheap food has coincided with growing concern about the prospects of
feeding the world” [The Economist, 2011, s. 2]. Zob. take State of the World 2011.
6
Przewiduje si wzrost liczby ludnoci z 6,7 mld w 2007 r. do 9,2 mld w 2050 r. (wariant
rodkowy prognozy), przy czym a 99,1% ogólnego przyrostu liczby ludnoci przypadnie na
kraje mniej rozwinite [UN, 2006].
7
Wspóczynnik konwersji kalorii zawartych w paszach (rolinnych) do kalorii zwierzcych
ksztatuje si w przypadku misa bydlcego jak co najmniej 7:1, misa wieprzowego jak 4:1,
misa drobiowego jak 2:1, a w przypadku ryb poniej 2:1.
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per capita rocznie do 25 tys. $ (poziom nasycenia – spoycie stabilizuje si)
wymaga podwojenia konsumpcji w ekwiwalencie zbó – z ok. 1 t do ok. 2 ton
zbó, a obecnie okoo 70% ludnoci wiata nie przekracza 5 tys. $ per capita
[Rask, Rask, 2011, s. 195]. Przechodzenie na diet misn rodzi skutki nawet
wiksze ni przyrost liczby ludnoci. Tak diet uwaa si za najbardziej niebezpieczn dla rodowiska, zwaszcza dla biorónorodnoci, emisji gazów cieplarnianych i zuycia wody. Wykazao to wiele analiz [Goodland, 1997; Tukker
et al., 2011; Vinnari, Tapio, 2012]. Internalizacja kosztów z tego tytuu (np. poprzez system podatku) powstrzymywaaby wzrost spoycia misa, nierzadko dla
dobra zdrowia a z pewnoci rodowiska. Obecnie okoo 80% terenów rolnych
jest przeznaczone na produkcj misa, mleka i jaj (roczne spoycie misa per
capita: wiat 39 kg, USA 121 kg, UE-15 91 kg, Chiny 54 kg, Afryka 14 kg)8.
Przejcie na diet wegetariask pozwolioby unikn brania pod uprawy rolne
znacznych areaów gruntów, w tym take gruntów wraliwych w Afryce i Ameryce Poudniowej oraz niewtpliwie zmniejszyo by utrat biorónorodnoci
[ten Brink, 2011, s. 20-22].
W prognozowaniu popytu na ywno trzeba zwróci uwag zwaszcza
na ludne kraje rozwijajce si, jak Chiny, Indie, Brazylia, kraje Bliskiego
Wschodu oraz na te kraje Afryki, w których produkcja ywnoci przestaa nada za popytem. Wielce pouczajcy jest przypadek Chin, których liczba ludnoci stanowi 22% populacji Ziemi, przy posiadaniu 7% gruntów ornych, przy
czym kadego roku proces urbanizacji „zera” 1 mln ha gruntów ornych a pustynnienie dotyka ponad 2,5 tys. km2, za 10% terenów rolnych jest skaonych
a jeszcze gorzej jest z zanieczyszczeniem rzek [Fenby, 2009, s. 43]9. Liczba
ludnoci Chin ma si zwikszy o bez maa 200 mln do roku 2030, za popyt
na ywno szybko ronie w wyniku wzrostu dochodów, wielkiej migracji ze
wsi do miast oraz przesuni strukturalnych spoycia na rzecz produktów pochodzenia zwierzcego. Moe to zmusi Chiny do porzucenia zaoenia o samowystarczalnoci zboowej i przeksztaci je w powanego importera netto
zbó, tym bardziej e w wyniku degradacji gleb plony wykazuj tendencje stagnacyjne [Zhou, Tian, 2005].
Efektem przesunicia strukturalnego spoycia na rzecz produktów zwierzcych musi by zatem znaczcy wzrost pogowia zwierzt hodowlanych.
Zwikszy to zapotrzebowanie na zboa, w przypadku których i tak bilans jest
napity. Zboa maj kluczowe znaczenie dla wiatowego rynku ywnocio8

wiatowa konsumpcja misa w 1961 r. wynosia 64 mln ton, w 2007 r. 258 mln ton, a do
roku 2050 ma osign 470 mln ton [FAO, 2009].
9
Formuuje si tez, niestety wielce prawdopodobn, i Chiny stoj w obliczu kryzysu ekologicznego, którego skutki moe odczu cay wiat [Giddens, 2009, s. 72].
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wego ze wzgldu na ich wielokierunkowe przeznaczenie, szybki wzrost popytu zwaszcza ze wzgldu na chów zwierzt10, stosunkowo niewielki odsetek
obrotów rynkowych oraz koncentracj w stosunkowo niewielkiej liczbie krajów. Dodatkow presj tworzy wzrost popytu na produkty wysokiej jakoci
(zwierzce i ogrodnicze)  w krajach rozwijajcych si w tempie 6-7% rocznie [WB, 2008, s. 12].
W odniesieniu do popytu na produkty rolnicze ze strony sektora paliwowo-energetycznego i wielu przemysów pozaywnociowych sytuacja jest mniej
klarowna, aczkolwiek pewny jest wzrost znaczenia rolin, jako róda odnawialnych surowców o wielostronnych zastosowaniach. Mona zatem stwierdzi , i
czas zaczyna dziaa na rzecz przywrócenia roli rolnictwa w jego funkcji wytwarzania równie produktów pozaywnociowych. To dobry objaw, poniewa
surowce nieodnawialne (kopaliny) stopniowo si wyczerpuj, natomiast rolnictwo moe produkowa substytuty tych surowców (niejednokrotnie nawet jakociowo lepsze) w procesie odnawialnym, niewyczerpywalnym. Znaczce pole
dla rolnictwa otwiera wyczerpywanie kopalin bdcych ródem energii, w tym
zwaszcza paliw, aczkolwiek, jak dotd, odnawialne surowce pochodzenia rolniczego przegrywaj konkurencj ekonomiczn z nieodnawialnymi surowcami
kopalnymi.
Szczególne znaczenie nadaje si biomasie wytwarzanej w rolnictwie,
w której upatruje si wanego róda energii odnawialnej. Energia odnawialna
stanowi okoo 13% ogólnego zuycia energii (w Afryce jest to 49% a w krajach
OECD 5,9%), przy czym ponad poowa przypada na tradycyjn biomas. Przewiduje si dalszy wzrost zuycia energii odnawialnej, aczkolwiek scenariusze
bardzo si róni w zalenoci od zaoe co do postpu (technologii), zakresu
energetyki jdrowej oraz polityki i mieszcz si w przedziale od 10-50% ogólnego zuycia energii [Haug, 2007]. Nie jest to nic nowego, poniewa na progu
industrializacji udzia energii odnawialnej wynosi a 99%. Produkcja energii
odnawialnej bdzie wymaga przeznaczenia wikszych powierzchni pod upraw
rolin na potrzeby produkcji biopaliw oraz paliw staych.
Zwikszanie zaangaowania potencjau przyrodniczego rolnictwa, w tym
zwaszcza gruntów rolnych do produkcji biopaliw ma take swoj drug stron.
Lekarstwo moe okaza si gro niejsze od choroby, poniewa bdzie to angaowa ograniczone zasoby przyrodnicze (zwaszcza wody i gleby), moe prowadzi do zwikszenia zuycia rodków chemicznych i energii, a zatem zwiksza presj na rodowisko naturalne. Przede wszystkim jednak moe prowadzi
do wzrostu cen na ywno , a przez to sta w poprzek wysikom wyeliminowa10

W krajach rozwinitych a 73% zbó jest przeznaczane na pasze a w krajach rozwijajcych
si 37% [Pretty 2008, s. 448].
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nia zjawiska godu i niedoywienia w wiecie [OECD, 2007; White, Dasgupta
2010; Brown 2011], dotykajcego najdotkliwiej kraje biedniejsze, w których
ludno przeznacza na ywno dominujcy odsetek dochodów.
Reorientacja czci potencjau rolnictwa na potrzeby produkcji odnawialnych surowców dla sektorów pozaywnociowych wraz z internalizacj czci
efektów zewntrznych tworzy przesanki do odwrócenia tendencji relatywnego
tanienia produktów rolnych. W rachunku mikroekonomicznym w warunkach
nowej równowagi, korzyci dla konkurencyjnych gospodarstw bd bezporednie, poniewa  mówic wprost  moe to powodowa wzrost cen tych produktów11. Na poziomie makroekonomicznym wzrost cen moe uruchomi impuls
inflacyjny z wszystkimi skutkami takiego stanu rzeczy. Natomiast wzrost dochodów rolników z tytuu wzrostu cen ponad wzrost kosztów oraz z tytuu transferów bdzie zwiksza ich popyt na rodki produkcji dla rolnictwa i artykuy
konsumpcyjne, jak te wpywa hamujco na migracj z rolnictwa. Wielce
prawdopodobna jest zatem poprawa pozycji rolnictwa wobec innych sektorów.
To, co korzystne dla rolników – wzrost cen – jest niekorzystne dla konsumentów
o niskich dochodach. To sprawia, i obok czynników ograniczajcych wzrost
produkcji rolniczej, nie mniej wany jest poziom cen, które mog ograniczy dostp do ywnoci grupom spoecznym o niskich dochodach [Hertel, 2011].
Wielko popytu na produkty rolniczo-ywnociowe moe okaza si
jednak mniejsza, abstrahujc od niedokadnoci szacunku przyrostu liczby ludnoci, z kilku powodów. Po pierwsze, szacunek wzrostu dochodów moe okaza
si zawyony z uwagi na narastajce turbulencje w rozwoju gospodarczym
wiata, co moe ograniczy prognozowany popyt. Po drugie, rosnce ceny na
produkty ywnociowe mog powstrzymywa popyt, a przede wszystkim przechodzenie na diet zwierzc. Po trzecie, zapotrzebowanie na biopaliwa moe
okaza si przesadne wobec zarówno rosncych cen, jak i wtpliwego efektu
energetycznego netto stosowania takich paliw. Po czwarte, rosnce ceny ywnoci oraz wiadomo ekologiczna bd dziaa na rzecz ograniczenia marnotrawstwa ywnoci, którego rozmiary s ogromne12. Jednak zmniejszenie popytu
nawet o 20% nie eliminuje wyzwania, jakie stanowi zapewnienie bezpieczestwa ywnociowego wiata. wiadomie pominlimy potrzeb wyeliminowa-

11

Eksperci jednego z renomowanych amerykaskich think tank-ów prognozuj utrzymywanie
si cen produktów rolnych na podwyszonym poziomie przez najblisz dekad z powodu
rosncego popytu na biopaliwa oraz produkty zwierzce, zwaszcza ze strony Chin i Indii
[FAPRI, 2009].
12
Marnotrawstwo produktów rolnych i ywnociowych ocenia si na 30-40%, z tym e
w krajach rozwijajcych ma ono gównie miejsce w fazie zbioru, magazynowania i dystrybucji, natomiast w krajach rozwinitych – w fazie konsumpcji [Godfray et al., 2010, s. 816].
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nia godu, bo to wie si bardziej ze sposobem produkcji rolno-ywnociowej
oraz eliminowaniem ubóstwa.
Sytuacja w zakresie poday, bdca wypadkow si dziaajcych na obnienie oraz zwikszenie poday, jest bardziej zoona anieli w przypadku
popytu. Gówne czynniki wzrostu produkcji w ostatnich kilkudziesiciu latach,
tj. wzrost powierzchni upraw, postp biologiczny, rodki chemiczne, nawadnianie, ulegaj osabieniu.
Do najwaniejszych czynników wpywajcych hamujco na poda
produktów rolniczych nale: 1) utrata gleb z powodu erozji wietrznej i wodnej oraz zasolenia gleb, a take degradacji gleb wskutek nadmiernego wypasu, deforestacji, deficytu wody, monokultur, burz piaskowych i pyowych;
2) rosncy niedobór wody (o któr nasila si konkurencja ze strony innych
sektorów gospodarki i sektora bytowego ludnoci); 3) zasadnicza zmiana relacji cen zbó i ropy na niekorzy tych pierwszych; 4) skutki zmian klimatycznych w postaci utraty wielu najbardziej yznych terenów (wynik podniesienia poziomu mórz po stopnieniu lodów) oraz nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych (susz, powodzi, huraganów itd.); 5) zaniechanie stosowania wielu pestycydów oraz rodków wspomagajcych wzrost ze wzgldu na
wymogi rodowiskowe. Do tego trzeba doda , i wzrost popytu na ryby stymuluje rozwój hodowli ryb (fishfarming), tym bardziej e degradacja ekosystemów morskich i oceanicznych oraz nadmierne poowy przyczyniy si do
zmniejszenia poowów ryb morskich – do okoo 85 mln ton rocznie. Poda
ryb z fishfarmingu, siga ju 50 mln ton, a do 2030 r. ma si zwikszy do
ponad 80 mln ton rocznie13. Okoo 2015 r. zacznie si przewaga poday ryb
z fishfarmingu [OECD, 2008a, s. 324].
Wród czynników oddziaujcych na wzrost poday umiarkowan rol
przypisuje si zwikszeniu areau upraw, gdy na ogó stoi to w sprzecznoci
z interesami ekosystemów oraz innymi potrzebami14. Moliwoci zwikszenia
powierzchni gruntów uprawnych bez szkody dla lasów i wód15 s ograniczone.
13

Akwafarming (fishfarming) rozwija si najbardziej w Chinach (ponad 4,5 mln akwafarmerów), na które przypada 2/3 ryb z fishfarmingu, jednak rosnce bariery rodowiskowe (niedobór wody, zanieczyszczenia wód, w tym take przez same ryby, stosowanie niedozwolonych
leków weterynaryjnych – stanowicych zagroenie dla ludzi; blokada importu niektórych ryb
przez UE i USA) – cznie z brakiem pasz mog zagrozi dalszemu wzrostowi [Barboza,
2007; FAO 2007].
14
Wedug analiz FAO do 2050 r. wzrost zbiorów nastpi w wyniku zwikszenia powierzchni
upraw (9%), zwikszenia intensywnoci (14%) oraz wzrostu plonów (77%) [Briunsma, 2009,
s. 6, tab. 3].
15
Nieodwracalnie zostao ju stracone dla rolnictwa lub lenictwa okoo 2 mld ha przez budow miast, osiedli, infrastruktury, zakadów przemysowych, zatruwanie gleb zwizkami
toksycznymi itd. [Mazur, 2004, s. 86].
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Natomiast s moliwoci znaczcego zwikszenia produktywnoci ziemi w wielu regionach wiata, zwaszcza w Ameryce aciskiej i Afryce, w których produktywno ta jest wykorzystywana niejednokrotnie na poziomie 1/4 – 1/3 potencjau produkcyjnego.
W sytuacji ogranicze glebowych na pierwszy plan wysuwa si dalszy
postp. Postp niewtpliwie stanowi podstawowy czynnik wzrostu produkcji
rolnej. Rzecz idzie zarówno o postp konwencjonalny (zwaszcza w krajach
rozwijajcych si s jeszcze ogromne rezerwy wzrostu), w tym take poprzez
stosowanie rodków chemii rolnej (aczkolwiek perspektywy takiego postpu s
podwaane przede wszystkim ze wzgldu na zagroenia zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego), ale przede wszystkim o postp biologiczny, którego wielk
zalet jest to, i ma on ”charakter ekologiczny” [Runowski, 1997, s. 24].
W pierwszej poowie XX w. we wzrocie produkcji rolinnej najwikszy udzia
miaa agrotechnika, w latach 1951-1975 nawoenie, a w ostatnim wier wieczu
(1976-2000) postp biologiczny16. Rola tego ostatniego bdzie jeszcze wiksza
w XXI wieku, tym bardziej, jak si sdzi, i nie stoi mu na przeszkodzie rozdrobniona struktura rolnictwa [Nalborczyk, 2002].
Postp biologiczny nie ma samych blasków i wymaga daleko idcej
ostronoci. Przykad Zielonej Rewolucji, to przecie nic innego, jak wyhodowanie odmian, które dla zwikszenia plonów umoliwiay stosowanie wikszej
iloci rodków chemicznych a jednoczenie wymagay wicej ograniczonych
zasobów wody sodkiej oraz przez monokultur przyczyniay si do erozji gleb.
To co w swoim czasie byo dobre dla Indii czy Meksyku okazao si bezuyteczne dla Afryki Subsaharyjskiej [Johnson et al., 2003]. Zielona Rewolucja
z jednej strony przyczynia si do degradacji rodowiska z powodu zasolenia
nawadnianych gleb, nadmiernego zuycia ograniczonych zasobów wody, zanieczyszczenia wód nawozami i pestycydami oraz monokultury, z drugiej strony
wszake uchronia znaczce areay gruntów przed wziciem ich pod upraw.
W ostatnich latach ogromn karier robi postp oparty na inynierii genetycznej i biotechnologii (agrobiotechnologii), w tym modyfikacje genetyczne
rónych gatunków. Korzyci produkcyjne i ekonomiczne s bezsporne, ale mimo to upowszechnianie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) budzi istotne zastrzeenia. Wynikaj one z niepewnoci co do skutków zdrowotnych (dla ludzi oraz zwierzt ywicych si produktami z GMO; wyniki bada
nie s jednoznaczne), ekologicznych (dla uprawianych i dzikich gatunków oraz
naturalnych chronionych ekosystemów) oraz ekonomiczno-spoecznych (utrata
16

Prof. Emil Nalborczyk ustali, e udzia postpu biologicznego we wzrocie produkcyjnoci
rolin w Polsce w dwudziestoleciu 1951-1970 i 1971-1990 odpowiednio na 18 i 52% [Nalborczyk, 1997].
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moliwoci produkcji naturalnej oraz skutki przyspieszenia koncentracji i specjalizacji), a take etycznych. Nie ulega wtpliwoci, e biotechnologia stanowi
wielkie osignicie naukowe, które moe by wykorzystane dla dobra lub szkody ludzkoci (podobnie jak energia nuklearna).
Nie mona niedocenia biotechnologii, ale te nie mona przyjmowa , i
rozwie ona wszystkie problemy rolnictwa czyli nie powinno si jej traktowa
jako panaceum na wszelkie problemy rolnictwa, w tym osignicia wysokiej
produktywnoci, wyeliminowania chemicznych rodków ochrony rolin, nawet
wyywienia wiata zarówno dziki zwikszeniu fizycznych rozmiarów produkcji, jak i obnieniu cen w wyniku wzrostu wydajnoci. Do tego mona doda
reakcj ekosystemu: uodpornianie si zwalczanych szkodników, pojawienie si
nowych jeszcze gro niejszych patogenów17. Nie bez znaczenia jest take silne
promowanie GMO przez korporacje, które w tym upatruj wasny interes (czsto finansuj stosowne ekspertyzy)18. Trudno zreszt byoby spodziewa si
czego innego, poniewa postp w zakresie biotechnologii jest kreowany wanie przez korporacje. To odmienna sytuacja anieli w przypadku Zielonej Rewolucji, która bya finansowana ze rodków publicznych, które wspieray take
jej wdraanie. Obecnie, w przypadku biotechnologii interes rolników jest wtpliwy, poniewa ewentualne zyski przejm korporacje, za sami rolnicy zostaj
uzalenieni od dostaw nasion oraz niewykluczone, e pozostan ze zdegradowan gleb (z powodu monokultury). Równie korzyci konsumentów mog okaza si krótkotrwae, iluzoryczne i ryzykowne (wpyw na zdrowie). Europa jest
ostrona w odniesieniu do GMO, lecz podlega rosncej presji ze strony WTO
i USA, które utrzymuj, odwoujc si do wielu ekspertyz, i takie produkty nie
szkodz rodowisku, a zatem naley stosowa normalne reguy handlu w odniesieniu do nich. Lecz nauka nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi co do bezpieczestwa takich produktów.
Wobec ogromnych emocji i kontrowersji wokó GMO w rolnictwie najrozsdniej byoby rozwaajc t kwesti kierowa si wskazaniem Tacyta: sine
ira et studio (bez gniewu i stronniczoci). Z ca pewnoci wskazana jest kontynuacja bada nad GMO w zakresie organizacji procesu badawczego, upowszechnienia wyników oraz ryzyka wpywu na zdrowie ludzi, rodowisko, zjawiska biedy oraz preferencji konsumentów i ich percepcji produktów GMO. Naley przede wszystkim przyjmowa , i GMO tak jak poprzednio Zielona Rewolucja czy postp chemiczny maj dobre i ze strony. Zawsze jest co za co.
17

Per analogiam do kieratu technologicznego i kieratu agrochemicznego (pestycydy) wskazuje si na zagroenie wystpienia kieratu genetycznego [Levidow, 2005, s. 101].
18
Korporacje te maj ogromn si „przekonywania” rzdów najwikszych krajów wiata, co
dokonuje si „nawet wbrew woli znacznej czci spoeczestwa” [Chechelski, 2008, s. 123].
142

Dostpno ekonomiczna ywnoci odgrywa niezwykle istotn rol
w bezpieczestwie ywnociowym. Na ten aspekt zwróci uwag Amartya Sen
na pocztku lat 80. XX w., utrzymujc, i zjawisko godu nie jest problemem
niedostatecznej poday (produkcji) a niedostatecznego popytu. Obecnie stoimy
jednak w obliczu take trudnoci w zwikszeniu produkcji. Oczywicie kwestia
cen ywnoci jest bardzo wana ze wzgldu na to, i przesdzaj one
o dostpnoci ekonomicznej do ywnoci zwaszcza ludzi o niskich dochodach.
Niestety, z punktu widzenia ubogich, perspektywy cen ywnoci nie s optymistyczne [Hertel, 2011].
Bezpieczestwa ywnociowego nie mona opiera jedynie na rynku.
Bezpieczestwo to mona bowiem uzna za specyficzne dobro publiczne, wymykajce si spod wartociowania rynkowego. Gdyby kierowa si jedynie rynkiem to wystarczyaby stosunkowo niedua liczba farm. Na przykad w USA
wystarczyoby 20 000 – 30 000 farm produkujcych na potrzeby globalnego
systemu ywnociowego [Heffernan, 1999]. A to zachwiaoby z pewnoci ywotnoci obszarów wiejskich oraz wystawioby na ryzyko wanie bezpieczestwo ywnociowe. Wreszcie, co wydaje si najwaniejsze, rynek globalny wycenia jedynie produkty komercyjne. Pozostawia natomiast ca sfer produktów
zwizanych z wielofunkcyjnoci rolnictwa, które z reguy maj charakter lokalny. Eliminowanie wasnego rolnictwa prowadzioby do utraty tych produktów a ich nie mona zaimportowa (na przykad krajobrazu rolniczego czy fauny zwizanej z rolnictwem).
Elementem bezpieczestwa ywnociowego jest take jako ywnoci
czy bezpieczna dla zdrowia ywno . Zainteresowanie jakoci ywnoci siga
ponad 100 lat19, lecz obecnie ronie wraz z nasilajcymi si zagroeniami zwizanymi z patogenami ywnoci, pozostaociami chemikaliów, hormonów i leków zwierzcych a take chorobami zwierzt oraz w fazie post rolniczej szpikowaniem ywnoci najprzeróniejszymi dodatkami poprawiajcymi kolor,
smak, zapach, zawarto rónych ingredientów a nawet wzmagajcych apetyt.
Zagroenia te rosn wraz z industrialnymi metodami produkcji ywnoci, które
oskara si o nisk jako ywnoci, i nasilaniem si obrotów w handlu midzynarodowym, tym bardziej e anonimowy producent wytwarza produkt dla
anonimowego konsumenta, co nawiasem mówic zwiksza pokus do faszowania ywnoci [Unnevehr, 2004; Kowalczyk, 2009].
Tymczasem choroby odywnociowe, zwaszcza cukrzyca, otyo , nadcinienie, choroby serca, nowotwory, alergie, umniejszaj nie tylko komfort ycia,
ale te powoduj rosnce koszty leczenia chorób, mniejsz wydajno pracy i ak19

W USA pierwsza federalna regulacja w zakresie bezpiecznej ywnoci zostaa wprowadzona w 1906 r.: The Pure Food and Drugs Act and the Meat Inspection Act [Antle, 2001].
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tywno zawodow ergo umniejszenie PKB. Wedug WHO w krajach wysoko
rozwinitych 30% ludnoci choruje z powodu ywnoci a w krajach rozwijajcych si znacznie wicej [GOS, 2011, s. 42].
Gówn rol w zakresie jakoci ywnoci odgrywaj obecnie korporacje,
które w deniu do maksymalizacji zysków kad na otarzu chciwoci wartoci
odywcze ywnoci  pomijajc skutki zdrowotne i nastpnie ekonomiczne nisko
jakociowej ywnoci. Korporacje zainteresowane s w zyskach a nie w zdrowej
diecie [Roberts, 2008; Blatt, 2008]. Ma to wszechstronne skutki w sferze rodowiskowej, ekonomicznej i spoecznej. Po pierwsze, korporacje w poszukiwaniu
taniego surowca rolniczego stymuluj alokacj produkcji rolniczej w regionach
o najbardziej sprzyjajcych warunkach przyrodniczych oraz ekonomicznych. Intensyfikacja produkcji w takich regionach nierzadko prowadzi do degradacji rodowiska (Indonezja, Nikaragua, Haiti, Brazylia – to jaskrawe przykady) a take
czsto do zwikszenia ubóstwa spoecznoci lokalnych. Po drugie, w ramach integracji pionowej – acuchów ywnociowych – korporacje wymuszaj industrialne metody produkcji rolnej z ich ujemnymi skutkami dla rodowiska przyrodniczego i spoecznego. Po trzecie, korporacje d do maksymalizacji wartoci
dodanej w przemyle spoywczym, co w praktyce oznacza szpikowanie ywnoci
rónymi dodatkami, przyspieszaczami, polepszaczami i wypeniaczami (parówki,
szynki, pieczywo – to take jaskrawe przykady). Po czwarte, korporacje nakrcaj zjawisko konsumeryzmu wydajc ogromne kwoty na reklam i promocj
swoich produktów spoywczych, aby maksymalizowa swoje zyski. Mona postawi tez, e im gorszy jakociowo produkt, tym wiksza reklama. Po pite,
korporacje w walce konkurencyjnej i w walce o klienta (rynek) wprowadzaj
standardy jakociowe i rodowiskowe [Konefal et al., 2005]). Standardy te
obejmuj: jako (np. wygld, czysto , smak), bezpieczestwo (np. pozostaoci pestycydów, obecno mikroorganizmów), autentyczno (np. gwarancja
miejsca pochodzenia, tradycyjnej technologii), „dobro ” procesu produkcyjnego
(np. wzgldem pracujcych, ludzi, zwierzt, rodowiska), standardy technologiczne, które maj oczywicie na celu interes korporacji a nie dobrobyt spoeczny [Reardon et al., 2001]. Nie moe zatem umyka uwadze instytucji publicznych jako standardów korporacyjnych. Trudno tu jednak o transparentno .
Zatem industrialny system ywnociowy stworzy wprawdzie moliwo
likwidacji godu i niedoywienia – take w skali globalnej – pomimo ogromnego
wzrostu liczby ludnoci, ale stworzy te jeszcze wiksze zagroenia dla zdrowia
ludzi, nie wspominajc o wyparciu wielu smakowitoci oraz skutkach rodowiskowych, spoecznych i kulturowych, co sprawia e trzeba powici nastpne
dziesiciolecia na walk z kosztami tego zwycistwa [Roberts, 2008, s. 28]. Prze-
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ciwdziaa tym zagroeniom maj take midzynarodowe inicjatywy w ramach
WTO20, normy w ramach ISO, HACCP, TQM itp.
Jako ywnoci staa si wspóczenie polem „bitwy” midzy korporacjami a ruchami spoecznymi. Te drugie, czsto o charakterze oddolnym, promuj zdrowe odywianie i niekiedy odnosz drobne sukcesy (jak np. w wielu
krajach programy ywnociowe w szkoach – bazujce na dobrych jakociowo
lokalnych produktach)21. Ruchy spoeczne promujce alternatywn ywno , jak
ywno organiczna (ekologiczna), regionalna, uczciwy handel, Slow Food, La
Via Campesina, lokalizm, suwerenno ywnociow itp. s odpowiedzi na
wady ywnoci przemysowej i wyraaj rozczarowanie korporacyjnym systemem konwencjonalnego rolnictwa i ywnoci [Morgan et al., 2008; Roberts
2008; Friedland et al., 2010]22 i stanowi wan przesank dla alternatywnych
rozwiza lokalnych.
3. rodowisko przyrodnicze
Panuje raczej konsensus co do zagroe globalnego ekosystemu – kolizji
rozwoju gospodarczego i rodowiska – fakty przekraczania granic s niepodwaalne. Globalny ekosystem (biosfera) ma pewne nieprzekraczalne granice – progi biofizyczne, których przekroczenie moe mie katastrofalne skutki dla ludzkoci. Z zidentyfikowanych 9 takich progów, 3 zostay ju przekroczone
[Rockström et al., 2009]. Rozpoznanie interakcji midzy ludzkoci i rodowiskiem nie jest jeszcze pene, jeeli takie w ogóle moe by , ale jest ju wystarczajce, aby widzie zagroenia23.
W odniesieniu do rolnictwa gówne zagroenia odnosz si do gleb, wody, biorónorodnoci i klimatu.
Uprawy rolne w skali Globu ziemskiego wynosz 1,5 mld ha, co wraz
z 3,4 mld ha uytków zielonych stanowi okoo 35% powierzchni ldowej Zie20

Standardy ywnociowe ujte w regulacjach WTO (Sanitary and Phitosanitary Agreement),
bior pod uwag standardy bezpiecznej ywnoci ustalone przez FAO (Codex Alimentarius
Commission), IOE (International Office of Epizootics), IPPC (Interantional Plant Protection
Convention). Równoczenie standardy WTO rzutuj na handel realizowany przez kraje, poniewa stwarzaj one zrónicowane utrudnienia – na ogó mniejsze dla krajów wysoko rozwinitych, które dotychczas wiody prym w ustalaniu tych standardów.
21
Jak np. w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii [Winson, 2010]. Zob. take [Kimbrell, 2000].
22
Interesujcy przypadek stanowi Japonia, w której od poowy lat 90. XX wieku rozwija si
ruch spoeczny chisan-chisho (locally produced, locally consumed) [Kimura, Nishiyama,
2008].
23
Projekt badawczy HOPE – Integrated History and Future of People on Earth (zob. [Constanza et al. (eds.), 2007]). Zwizki rozwoju cywilizacyjnego i rodowiska z propozycj zasadniczych zmian zawieraj liczne prace, jak np.: [Brown et al., 2002; Clark et al., 2005;
Brown, 2006; Brown, Garver, 2009; O’Neill et al., 2010; Jones et al., 2011].
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mi24. Poowa powierzchni upraw zostaa przeksztacona z mokrade, lasów i pusty
w zeszym wieku. Ziemi rolniczej ubywa z powodu erozji wietrznej i wodnej, która
dotyka a 1,2 mld ha gruntów a zasolenie 10-15% gruntów nawadnianych25 oraz
przeksztacania si okoo ½ powierzchni pastwisk w tereny pópustynne i pustynne
z powodu nadmiernego uytkowania (wypasu zwierzt hodowlanych). Corocznie
ubywa okoo 13 mln ha ziemi rolniczej a ludzi przybywa, co powoduje tendencj
spadkow gleb przydatnych do produkcji rolniczej przypadajc na 1 mieszkaca.
Przewiduje si, i skurcz si one z 0,6 ha w 1995 r. do 0,4 ha w 2025 r., przy
czym zwiksz si jedynie w Europie (razem z Federacj Rosyjsk) z 0,7 do 0,8
ha, natomiast w pozostaych regionach wiata zmniejsz si: w Afryce z 1,2 do
0,5 ha, w Azji z nieco powyej 0,1 ha do poniej 0,1 ha, w Ameryce Poudniowej z 2,5 do 1,6 ha, w Ameryce Pónocnej z 1,2 do 0,9 ha, w Ameryce rodkowej z 0,4 do 0,2 ha oraz w Oceanii i Polinezji z 4,2 do 2,7 ha [Brown, 2006].
Ponadto nasila si konkurencja o ziemi midzy rolnictwem, lenictwem, przemysem, transportem, sektorem usug itd. W tej konkurencji kady ma swoje
racje a sektor rolniczy nie naley do najsilniejszych.
Wedug ekspertów OECD powierzchni upraw rolnych mona zwikszy
najwyej o 10%  najwicej w Azji Poudniowo-Wschodniej, Azji Poudniowej,
Afryce, Rosji i Ameryce aciskiej [OECD-NEAA, 2008; OECD, 2008]26. Jednak dalsze zwikszanie powierzchni upraw kosztem lasów jest niewskazane ze
wzgldu na znaczenie lasów w globalnym ekosystemie – w szczególnoci dotyczy to najbardziej efektywnych w tworzeniu biomasy i o najwikszej biorónorodnoci lasów tropikalnych, których powierzchnia, niestety, szybko maleje27.
Podobnie, a by moe nawet wikszej wagi dobro, o które nasila si konkurencja, stanowi woda sodka, która nie ma substytutu [Hanjra, Quereshi,
2010]. Rolnictwo obecnie partycypuje w 66-70% ogólnego zuycia wody sodkiej czerpanej z zasobów gruntowych i podziemnych oraz powierzchniowych
(pyncych). Lustro wód gruntowych obnia si na skutek jej czerpania na potrzeby nawodnie upraw w krajach, w których yje ponad poowa ludnoci
wiata. Pogbiajcy si deficyt wody dotyka ponad 30 krajów i ponad 3 mld
24

Warto tu doda , i gleby wysokiej jakoci stanowi zaledwie 3% powierzchni gleb [Prugh
et al., 1999, s.63].
25
Biorc pod uwag wszystkie formy degradacji gleb powierzchnia ta zwiksza si do okoo
2 mld ha – wikszo w Afryce, Azji oraz Ameryce aciskiej [Cassman,1999, s. 5955].
26
Wedug studium wykonanym pod auspicjami Banku wiatowego moliwoci zwikszenia
powierzchni upraw sigaj 450 mln ha [WB, 2011, s. 77], tj. prawie 30%.
27
To samo dotyczy wielu innych rodzajów lasów. Na przykad pozostao zaledwie 4%
lasów sekwojowych (z najwysz sekwoj: 115,5 m), gdy tymczasem roczny przyrost masy drzewnej w przypadku lasu sekwojowego wynosi 18-25 m3/rok (przy rednim przyrocie 3-4 m3/rok) [Robbins, 2007].
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ludzi. Szczególnie jest on ostry w Chinach, Indiach, Azji Mniejszej, Afryce Pónocnej i Ameryce Pónocnej. Trzech najwikszych producentów zbó: Chiny,
USA i Indie uzalenione s od wody w rónym stopniu – najbardziej Chiny,
gdzie 70% zbó produkowane jest na glebach nawadnianych, w Indiach 50%,
a w USA 15% [Brown et al., 2002, s. 40]. Powstaa zatem sytuacja, e wzrost
popytu dzisiaj nieuchronnie prowadzi do spadku produkcji jutro. Tym bardziej,
e mona si spodziewa znaczcego wzrostu cen wody zuywanej dla potrzeb
produkcji rolniczej – równie w krajach, w których obecnie woda jest bezpatna
dla rolnictwa. Zapotrzebowanie na wod cile wie si z potrzebami wzrostu
produkcji rolnej. Chodzi tu o nawadnianie gruntów i zmiany w strukturze produkcji. Powierzchnia gruntów nawadnianych wynosi okoo 270 mln ha28. Przewiduje si znaczny wzrost gruntów nawadnianych, zwaszcza w krajach rozwijajcych si, bo z 202 mln ha w 1997/99 do 242 mln ha w 2030 r., co zwikszy
zapotrzebowanie na wod, której odnawialne zasoby przeznaczane na nawodnienia s szczególnie wysokie w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Pónocnej
(>50%) oraz Azji Poudniowej (>40%) [Bruinsma, 2003, s. 137, tab. 4.9].
Wpyw zmian struktury produkcji rolniczej na potrzeby wody wynika z tego, e
na wyprodukowanie 1 tony zbó potrzeba okoo 9-krotnie mniej wody ni na
wyprodukowanie 1 tony misa.
W wielu krajach dylemat czy przeznacza wod na cele przemysu i ludnoci kosztem zmniejszenia wody dla rolnictwa bdzie przybiera coraz ostrzejsze formy [Brown et al., 2002; Bruinsma, 2003; OECD, 2006; OECD, 2008;
IAASTD, 2009; The Royal Society, 2009]. Obecnie wiemy, e dotyczy to na
przykad prnych demograficznie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Pónocnej. Wedug przewidywa w latach 2005-2030 udzia rolnictwa w globalnym
zuyciu wody obniy si do 49%, co w liczbach absolutnych oznacza spadek
z 2806 km3 do 2631 km3, przy ogólnym zwikszeniu zuycia wody z 4230 km3
do 5347 km3. Zmniejszenie zuycia wody na potrzeby nawodnie ma nastpi
gównie w Chinach i Indii dziki poprawie zarzdzania wod [OECD-NEAA,
2008]. Mona te spodziewa si wiadomego uwzgldniania wodochonnoci
poszczególnych produktów w polityce handlu zagranicznego [Le Vernoy, 2010].
Nie sposób pomija take samoistnego zapotrzebowania na wod ekosystemów
niezbdnej dla normalnego przebiegu yciodajnych procesów biogeochemicznych. Odrbny wielkiej wagi problem stanowi degradacja wody przez rolnictwo
z powodu pozostaoci pestycydów, nadmiaru azotu, soli, metali cikich, osadów glebowych, patogenów itd.

28

Na tej powierzchni wytwarzane jest okoo 40% produkcji rolniczej, natomiast na gruntach
bez nawodnie (1,1 mld ha) okoo 45% [Schultz 2010, s. 23].
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Zwizek rolnictwa z biorónorodnoci jest rónorodny i silny. Przede
wszystkim wynika z tego, i rolnictwo uytkuje okoo 40% powierzchni ldowej
Ziemi (bez Antarktydy). Wpyw rolnictwa na biorónorodno zaley od systemu rolniczego. Wykazano, i rolnictwo industrialne ma wielce ujemny wpyw
na biorónorodno z powodu stosowania rodków chemii rolnej, monokultury,
zwikszania powierzchni pól, niszczenia wielu siedlisk rolin i zwierzt, stosowania rónego rodzaju preparatów wzrostotwórczych, mechanizacji zbioru,
a take cigego zmniejszania rónorodnoci rolin uprawnych29 i zwierzt hodowlanych bdcych podstaw wyywienia. Zmniejszanie biorónorodnoci
wpywa na yzno gleb, absorpcj skadników pokarmowych (a wic i plony),
wystpowanie chwastów i szkodników oraz dostarczanie usug rodowiskowych, co z kolei ujemnie wpywa na dobrobyt ludzi [Daily, 1997; Daily, Ellison,
2002; Naeem et al., 2009; ten Brink, 2011].
Potrzeba zwikszenia produkcji rolniczej stawia pytanie o skutki dla biorónorodnoci. Zarysoway si tu dwa stanowiska. Pierwsze zakada nieuniknion sprzeczno midzy zwikszaniem produkcji a zachowaniem biorónorodnoci. Aby minimalizowa zmniejszanie biorónorodnoci proponuje si intensywne rolnictwo industrialne, które jakoby jedyne jest zdolne do wyywienia
wiata [Emsley, 2001; Avery, 2007]. Stanowisko drugie zakada, i oba cele
(wzrost produkcji i zachowanie biorónorodnoci) mog zosta osignite
w sposób komplementarny poprzez system rolnictwa alternatywnego (organicznego) [Badgley et al., 2007; IAASTD, 2009; Chappell et al., 2011]. Rolnictwo
alternatywne moe zwikszy produkcj o 50% oraz biorónorodno o 30%,
a w przypadku niektórych gatunków nawet o 50% i wicej [Chappell et al.,
2011, s. 7 i s. 12].
Rolnictwo ma take wacy udzia w zmianach klimatycznych. Odpowiada bowiem za prawie 1/3 antropogenicznych zmian klimatu, w tym za okoo
50% emisji metanu (CH4) i 70% emisji N2O – gównie z fermentacji przeuwaczy, odchodów, uprawy ryu i nawozów azotowych, natomiast z deforestacji
pochodzi 18% efektu klimatycznego [Witzke, 2008, s. 2-3; IAASTD, 2009,
s. 21]. Na poda mog wpyn take zmiany klimatyczne, których skutki w zakresie plonów i produkcji rolnej zdaniem ekspertów bd korzystne w krajach
rozwinitych (Ameryka Pónocna, Europa rodkowa i Wschodnia oraz Rosja),
natomiast niekorzystne w krajach rozwijajcych si – z wyjtkiem Ameryki a-

29

Nadmienimy, e liczba znanych gatunków rolin wynosi okoo 250 tys., jednak tylko 9
z nich dostarcza ¾ energii czerpanej przez czowieka z rolin, w tym na trzy roliny (pszenica, ry, kukurydza) przypada 2/3 kalorii konsumowanych przez ludzi [Cassman, 1999,
s. 5952].
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ciskiej30, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej i Poudniowej [FAO,
2007a; Braun, 2007; Fischer et al., 2009; Nelson et al., 2009]31. Szczególnie
ujemnie mog one dotkn kraje strefy tropikalnej i subtropikalnej, ju i tak borykajce si z problemem wyywienia [Witzke, 2008; WDR, 2010; Hertel, Rosch, 201032]. Za paradoks i przejaw niesprawiedliwoci mona uzna to, i najbardziej zagroone skutkami zmian klimatycznych s kraje Afryki czy Bangladesz, które w minimalnym stopniu odpowiadaj za emisj gazów cieplarnianych
[Kristof ,2008]. W sumie zmiany klimatyczne maj mie niekorzystny wpyw na
wzrost produkcji rolnej33 i bezpieczestwo ywnociowe [Schmidhuber, Tubiello, 2007; Nelson et al., 2009; IFPRI, 2009].
4. Technologie rolnicze
Dziaalno rolnicza w systemach uznawanych za nowoczesne prowadzi
do znacznego uproszczenia struktury agroekosystemu w porównaniu do systemu
naturalnego. Sprzyja to wprawdzie osiganiu celów produkcyjnych, lecz jednoczenie niekorzystnie zmienia waciwoci agroekosystemów, a take umniejsza
walory krajobrazowe. Motyw zysku przesania potrzeb przestrzegania zasad
dobrych praktyk rolniczych, co niekiedy wynika take po prostu z braku wiedzy
o wzajemnych zwizkach elementów agroekosystemu. Obecnie idea równowagi w przyrodzie powraca z ca moc. W tym zakresie przebija si z niemaym
trudem wiadomo potrzeby reorientacji bada naukowych oraz szkolnictwa.
Byy one jednostronnie zorientowane na rolnictwo industrialne. Zwi le wyrazi
to Jeremy Rifkin: „Dotychczasowa nauka pracowaa nad wykorzystaniem natury do celów produkcyjnych, nowa pracuje nad tym, eby przyroda pozostawaa
w stanie równowagi. Dawna nauka d ya do panowania nad przyrod , nowa
stara si by jej partnerem. Dotychczasowa stawiaa na uniezalenienie si od

30

Wedug scenariuszy opracowanych na bazie modelu IMPACT w powizaniu z modelem
DSSAT w krajach rozwijajcych si dostpno kalorii per capita moe by w 2050 r. mniejsza ni w 2000 r. [Nelson et al., 2009, s. vii].
31
Wpyw zmian klimatycznych na rolnictwo ujmuje si w dwie grupy: 1) biofizyczny (zmiany w zasobach gleby, wody, poziomie mórz, rozprzestrzenianiu si chwastów i szkodników,
zasoleniu), 2) spoeczno-gospodarczy (wpyw na plony, GDP, ceny, bezpieczestwo ywnociowe, rozprzestrzenianie si chorób, nastroje spoeczne) [FAO, 2007a].
32
Utrzymuje si, i umiarkowane ocieplenie do 2oC w I poowie XXI wieku bdzie korzystne
dla upraw i pastwisk w regionach strefy umiarkowanej a niekorzystne w regionach strefy tropikalnej i pópustynnej, odwoujc si do pracy: [Tubiello, Rosenzweig, 2008].
33
Zwikszenie CO2 w atmosferze wpywa wprawdzie korzystnie na zwikszanie biomasy
w procesie fotosyntezy, jednak w sumie przewaaj skutki ujemne, zwaszcza jeli uwzgldni pojawienie si nowych szkodników i chwastów oraz pogorszenie dostpu do wody na cele
nawodnie, poniewa przewiduje si mniejsze letnie przepywy [Booth, 2004, s. 89].
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przyrody, nowa d y do ponownego uczestnictwa w naturze (…). Warto uytkowa natury ustpuje powoli jej wartoci wewntrznej” [Rifkin, 2005, s. 410].
Poznanie praw obiegu materii w rodowisku umoliwia podwyszenie
zdolnoci regenerujcych terenów rolnych poprzez odpowiedni struktur pól
uprawnych, k, zadrzewie, zbiorników wodnych, dziaajcych jako bariery
ograniczajce zanieczyszczenia obszarowe, modyfikujce warunki mikroklimatyczne i utrzymujce wysok rónorodno biologiczn krajobrazu rolniczego.
Dopiero w takim systemie przyrodniczo-gospodarczym mona uzyska wysokie
plony, chroni rodowisko przyrodnicze wraz z ekosystemami i walory krajobrazu. Okazuje si, i skutki intensyfikacji rolnictwa poprzez degradacj rodowiska i krajobrazu (jednogatunkowe agrocenozy, upraszczanie struktury szaty
rolinnej, szerokie stosowanie rodków chemii rolnej, nadmierna mechanizacja)
mog by odwrócone bez utraty efektów produkcyjnych [Kdziora, 2007]. Dlatego wskazane jest natenie dziaa dla zwikszenia retencji wodnej (zbiorniki
wodne, magazynowanie wód drenarskich w zbiornikach ródpolnych, ochrona
ekosystemów podmokych: bagien, torfowisk i k, zaniechanie lub ograniczenie
do niezbdnego minimum zabiegów hydrotechnicznych i melioracyjnych prowadzcych do zwikszenia odpywu, zwikszenie zasobów materii organicznej
w glebie), wzmocnienia odpornoci pokrywy glebowej na degradacj (iloci materii organicznej, jej struktury), optymalizacji udziau lasów i zadrzewie oraz
zachowania i odbudowy biologicznej rónorodnoci krajobrazu.
Obiecujce s dowiadczenia w zakresie uproszcze uprawowych (jak np.
uprawa bezorkowa, uprawa uproszczona, siew bezporedni), które pozwalaj na
korzystne efekty ekonomiczne (obnika kosztów energii i robocizny), przy podobnym poziomie zbiorów, obok korzyci rodowiskowych. Takie sposoby s
ju stosowane na powierzchni okoo 100 mln ha [Jankowiak, Maecka, 2008].
W odniesieniu do ochrony rolin nie do koca s rozpoznane skutki
zwikszenia chemicznej ochrony rolin, podobnie jak nowych sposobów ograniczania niepodanych „szkodników” bez takiej ochrony. Oczywicie przestawianie rolnictwa z „chemicznego” na organiczne (biologiczne) nie dokona
si od razu i jednoczenie. Bdzie si to dokonywa w dugim okresie. Gówn
barier jest niedostatek informacji i umiejtnoci. Rolnicy musz eksperymentowa , aby naby stosown wiedz i umiejtnoci, za odbudowa naturalnych
stref buforowych, zwikszenie zasobnoci skadników odywczych, podronicie drzew i krzewów, nasadzenie pasów drzewnych czy przywrócenie oczek
wodnych wymaga czasu. Transformacj t mona przyspieszy poprzez stosown polityk, w tym zwaszcza przestawianie wsparcia z rolnictwa industrialnego na organiczne.
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Szczególne znaczenie we wzrocie produkcji rolnej i w ogóle rozwoju
rolnictwa miaa intensyfikacja polegajca na wykorzystaniu rodków produkcji
pochodzenia przemysowego, bazujcych na zasobach wyczerpywanych. Przede
wszystkim rzecz dotyczy energii nagromadzonej w kopalinach, która zostaa
wczona w rolnicze procesy produkcyjne w celu zwielokrotnienia plonów oraz
substytucji nakadów pracy ludzkiej i ywej siy pocigowej. Akumulowana
przez miliony lat energia soneczna staa si w istocie katalizatorem umoliwiajcym przeksztacanie paliw kopalnych w ywno . Wzrost produkcji rolnej
w drugiej poowie XX wieku dokona si gównie drog „zamiany ropy naftowej
na jadalne zboa poprzez proces fotosyntezy” [King, Schneider, 1992, s. 77], co
jednoczenie oznacza znaczne uzalenienie cen produktów rolnych od rosncych cen energii34. Powstajcy nowy ukad cen rolnych bdzie okrela moliwoci zwikszenia produktywnoci rolnictwa, zwaszcza w krajach rozwijajcych si, gdzie s one jeszcze znaczce, a ograniczenia rodowiskowe z trudem
konkretyzuj si w polityce i relacjach rynkowych. Tak postaw usprawiedliwia si presj konsumentów na tani ywno . Niemniej jednak mona stwierdzi , i typ postpu w zakresie zwikszania produkcji rolnej poprzez zuycie
wyczerpywanych zasobów okaza si lep uliczk eo ipso wymaga cofnicia
si na rozstaje i obrania innej cieki  zastpujc intensyfikacj industrialn
przez intensyfikacj agrobiologiczn (zrównowaon), wykorzystujc prawa
przyrodnicze i postp w mikrobiologii [Altieri, 1995; Uphoff, 2002; Gliessman,
1998; Gliessman, Rosemeyer, 2010] oraz zasoby rzeczywicie nieograniczone:
energi soneczn i wiedz, która stanowi zasób nie tylko odnawialny, lecz take
reprodukowany dodatnio.
Nie podzielamy pogldu, i technologia nowoczesna musi by kojarzona
z modelem rolnictwa industrialnego, za technologia tradycyjna – przyjazna
rodowisku – musi by okrelana jako nienowoczesna. Za bd kardynalny naley uzna ocen „nowoczesnoci” technologii wycznie w kategoriach ekonomicznych, kierujc si jedynie rynkow wycen, a pomijajc inne efekty.
Przez lata kojarzono nowoczesno z oddalaniem si od natury, zerwaniem
z przeszoci, wyzwalaniem z materialnych ogranicze: „W epoce naiwnej modernizacji bylimy przekonani, e panujemy nad fenomenami technicznymi, e
nauka moe wzi odpowiedzialno za wszystko. Dzi wiemy, e nie jestemy
w stanie zapanowa nad bytami, które dziki nam przychodz na wiat…”
[Latour, 2008]. Dzi wiemy te, e prowadzenie dziaalnoci rolniczej zgodnie
z zasadami zrównowaenia rodowiskowego wymaga znacznie wikszej wiedzy
anieli w przypadku modelu industrialnego.
34

Wytwarza to wespó z niedoborem wody, przy niedoborach ywnoci, susznie okrelon
przez Lestera Browna jako perfect storm [Brown, 2011, s. ix].
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5. Gospodarstwa rodzinne
Pojcie gospodarstwa rodzinnego nie jest jednolicie definiowane. Z reguy
gospodarstwa te s spadkobierc historycznie znanych, a i obecnie jeszcze dominujcych gospodarstw chopskich, i odnosz si do gospodarstw prowadzonych
przez indywidualnego uytkownika, w którym przewaa praca wykonywana
przez uytkownika i jego rodzin (domowników). Cz takich gospodarstw stanowi wyczne bd przewaajce ródo utrzymania rodziny (statystyka okrela
je mianem gospodarstw rolników) a cz stanowi jedynie ródo pomocnicze
(dodatkowe) – okrela si je mianem gospodarstw pomocniczych, samozaopatrzeniowych oraz – niezbyt szczliwie – socjalnych35.
Epoka przemysowa nie zniosa gospodarstwa rodzinnego, tak jak nie
rozwizaa kwestii rolnej i chopskiej, aczkolwiek pozbawia wiele z tych gospodarstw atrybutów chopskoci. Okazao si przy tym, e „rodzinny charakter
gospodarstwa rolnego nie zanika wraz z zanikiem jego chopskoci” ani te „rodzinne formy organizacji produkcji rolnej nie zanikaj nawet w silnie skomercjalizowanym rolnictwie krajów nie posiadaj cych tradycji chopskiej” [Gorlach, 1995, s. 26]. A zatem epoka postindustrialna nadal musi podejmowa problematyk kwestii agrarnej i to zarówno w krajach wysoko rozwinitych, jak
i w krajach rozwijajcych si. Oczywicie problemy i sposoby rozwizania tej
kwestii w obu przypadkach s róne [Zegar, 2010].
Gospodarstwa rodzinne podlegaj przeobraeniom, zwaszcza procesom
koncentracji, intensyfikacji i specjalizacji oraz komercjalizacji, ale pozostaj
podstawowym elementem struktury agrarnej. Zmiany technologiczne towarzyszce industrializacji, w tym zwaszcza techniczne rodki mechanizacji, umoliwiy nie tylko substytucj siy ywej przez prac uprzedmiotowion, ale i pomnoyy ogólne zasoby pracy, a przez to stworzyy nowe moliwoci dla duych gospodarstw farmerskich i przedsibiorstw rolnych. Stanowio to podstawowy kierunek ewolucji gospodarstw chopskich w krajach rozwinitych, który
w krajach mniej rozwinitych jeszcze trwa. O ile podstawowym kierunkiem
przeksztace gospodarstwa rodzinnego w kapitalizmie byo gospodarstwo farmerskie, to w socjalizmie byo nim przedsibiorstwo uspoecznione (pastwowe
i spódzielcze). Mona zatem stwierdzi , e zarówno doktryna kapitalistyczna,
jak i socjalistyczna zakaday zanik gospodarstwa chopskiego. Rzeczywisto
zaprzecza jednak „kocu chopów”, który by zapowiadany ju przez K. Marksa
i z mniejsz stanowczoci przez K. Kautsky’ego a w okresie triumfu rolnictwa

35

Wicej w sprawie klasyfikacji gospodarstw rolnych wraz z przegldem stanowisk zob. [Zegar, 2009].
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industrialnego zwaszcza przez socjologów36. Wród przyczyn utrzymywania si
gospodarstw rodzinnych nawet w krajach wysoko rozwinitych wymienia si
takie, jak: 1) praca rodzinna nie wymaga kosztownego dozoru a jej nakad
w czasie jest dostosowany do potrzeb, 2) rolnicy gospodarujcy przez wiele lat –
z pokolenia na pokolenie – najlepiej znaj lokalne gleby, klimat i inne okolicznoci gospodarowania, 3) gospodarstwa rodzinne maj due moliwoci dostosowania nakadów pracy do sezonowego i zmiennego zapotrzebowania [Deininger, Byerlee, 2012, s. 706]. Take ujemne skutki rolnictwa industrialnego powoduj, mimo rozwoju korporacji oraz wyparcia rolnictwa rodzinnego w wielu
krajach rozwinitych, e sprawa nie jest przesdzona [Weis, 2007]. Zatem, mimo presji wywieranej przez mechanizmy ekonomiczne, ma miejsce dominacja
gospodarstw rodzinnych o zrónicowanej strukturze agrarnej w wiecie, w tym
take w Europie i w Stanach Zjednoczonych AP. Gospodarstwa rodzinne przewaaj na wszystkich etapach rozwoju rolnictwa, aczkolwiek dzieli przepa
take mae gospodarstwa krajów rozwijajcych si i rozwinitych. W tych
pierwszych dominuj drobne gospodarstwa samozaopatrzeniowe, a w tych drugich gospodarstwa komercyjne  zorientowane na rynek i zysk. To co w tych
drugich jest uznawane za drobne, to w tych pierwszych uchodzi za due. Take
rokowania na przyszo rolnictwa rodzinnego, pomimo ogromnej presji rynku
na nieustann koncentracj, s nienajgorsze. Interesujc alternatyw moe okaza si europejski model rolnictwa, jeli uzyska mocniejsze wsparcie polityczne.
Rolnictwo wedug tego modelu ma by rónorodne, zdolne do konkurencji na
rynku wiatowym, chronice standard ycia i dochody rolników, przyjazne dla
rodowiska i zapewniajce produkty wysokiej jakoci oraz ma suy spoecznociom wiejskim, zapewniajc zachowanie tradycji, krajobrazu i rodowiska
[Hodge, 2004; Adamowicz, 2005; Morgan et al., 2008].
Za form ustrojow gospodarstwa rodzinnego przemawiaj uwarunkowania spoeczne i przyrodnicze. Rolnictwo rodzinne lepiej ni jakakolwiek inna
forma ustrojowa kojarzy relatywnie ma skal produkcji z rónorodnoci przyrodnicz, nowoczesne technologie z równowag ekologiczn i jakoci rodowiska, skal produkcji z wysok jakoci wytwarzanych produktów przystosowanych do gustów wyodrbnionych grup konsumentów oraz gospodarstwo domowe z ywotnoci wsi. Ale take kryteria ekonomiczne nie skazuj nieuchron36

Znany francuski socjolog tez o kocu chopów, uzasadnia tym, i przeksztacili si
w farmerów (Meandras H., 1976, Societies paysannes. Arman Colin, Paris (podajemy za
[Gorlach, 2001]). Przekonanie o archaicznoci gospodarstw chopskich i nieuniknionym ich
zaniku panuje take w krajach rozwijajcych si wród polityków, elit i w mass-mediach, co
zdaniem wybitnego znawcy gospodarki chopskiej Teodora Shanina jest jedn z gównych
przyczyn odrzucania koncepcji przeobrae gospodarki chopskiej Andrzeja Czajanowa
[Shanin, 2009, s. 95].
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nie gospodarstwa rodzinnego na ciek agrobiznesu, poniewa gospodarstwa te
nie kieruj si wycznie motywem korzyci ekonomicznej czyli wydajnoci
i zysku37. Ogranicza to imperatyw wydajnoci, który prowadzi do transformacji
rolnictwa w agrobiznes. Sprawia to, e gospodarstwa rodzinne nabieraj nowego
blasku w modelu rolnictwa zrównowaonego.
Dowiadczenia krajów rozwinitych wskazuj, i forma rolnictwa rodzinnego ze wzgldów rodowiskowych oraz ekonomicznych i spoecznych bardziej
anieli inne formy przystaje do wymogów rolnictwa zrównowaonego. Gospodarstwa rodzinne wpisuj si znakomicie w koncepcj rolnictwa zrównowaonego, w tym zwaszcza w koncepcj wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa [Wo,
Zegar, 2002]. Gospodarstwo rolne, szczególnie to rodzinne, to nie tylko fabryka
ywnoci, ale take dom, rodzina oraz element krajobrazu wiejskiego, nonik
przekazu narodowej kultury, tradycji i wartoci. Nie bez znaczenia jest take
moliwo osigania wyszego poziomu samowystarczalnoci ywnociowej
w skali regionalnej, ograniczenia nadmiernej koncentracji w rolnictwie, przetwórstwie i obrocie, oraz bezporednia ochrona zasobów naturalnych. Do tego
trzeba doda rol rolnictwa rodzinnego w stabilizacji spoecznej, umacniania
pastwowoci i tosamoci narodowej.
W ostatnich dziesicioleciach coraz czciej podkrela si znaczenie rolnictwa zwaszcza rodzinnego w tworzeniu dóbr publicznych. W odniesieniu do
takich dóbr gospodarstwo rodzinne róni si od przedsibiorstwa poza rolnictwem. To ostatnie cechuje tendencja do przerzucania czci kosztów rodowiskowych na osoby trzecie (spoeczestwo), natomiast gospodarstwo rodzinne
ma ograniczone pole manewru, poniewa degradujc rodowisko (np. gleb),
niszczy zarazem swój warsztat pracy. Rolnictwo rodzinne, a wic w swojej masie rolnictwo nieindustrialne, tworzy pewne dobra publiczne, które maj swoj
cen w rachunku spoecznym i s nieodzowne dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, jak te wywieraj znaczcy wpyw na jako ycia. Tradycyjne
rolnictwo dostarcza wielu uytecznoci i usug, jak ochrona gleb, ochrona biorónorodnoci, wkad w bezpieczestwo ywnociowe i bezpieczn ywno ,
zachowanie tradycji i kultury ludowej, opieka spoeczna nad osobami starszymi
i niepenosprawnymi, tworzenie krajobrazu wiejskiego i warunków dla turystyki
wiejskiej, wkad w funkcje biosfery itd. W szczególnoci na podkrelenie zasuguje ochrona rónorodnoci biologicznej, która jest zagroona przez sektory nierolnicze oraz rolnictwo industrialne. Pomijanie dziaa zwizanych z t ochron
37

Interesujca jest argumentacja W. Cochrane, który optuje za ich zachowaniem maych
i rednich farm rodzinnych, poniewa: 1) chroni wie przed wycznoci syndromu brojler
industry i 2) mog ochroni system rolno-ywnociowy przed cakowit monopolizacj
[Cochrane, 2003, s. 94].
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sprzyja maksymalizacji dochodu (nie tworzy ogranicze dla koncentracji, specjalizacji, wielkoci pól itd.), natomiast zachowanie miedz, ródpolnych oczek
wodnych, zadrzewie i zakrzewie, wiadome ograniczanie stosowania pestycydów, nawozów chemicznych i intensywnoci produkcji dziaa w kierunku
przeciwnym, tj. obnia potencjalne dochody. T sam uwag mona odnie do
krajobrazu, który ksztatuj nie tylko pola uprawne, trwae uytki zielone, sadyby ludzkie (w tym siedliska rolników), lecz take wanie wyej wymienione
elementy rodowiska. Sposób postpowania zaley od wraliwoci rolnika, stosunku do przyszoci oraz uruchomionych instrumentów wpywajcych na jego
decyzje. Trudno o dowody na wiksz wraliwo rolnika indywidualnego ni
zarzdcy przedsibiorstwa rolnego. Ten drugi jednak, jak si wydaje, jest bardziej przymuszany do postpowania maksymalizujcego zysk – take kosztem
rodowiska. Zarzdca przedsibiorstwa rolnego na ogó jest pracownikiem najemnym, zatem i horyzont skutków podejmowanych decyzji jest z reguy krótki.
Natomiast rolnik indywidualny na ogó bierze pod uwag skutki dugookresowe
– pozostawienie gospodarstwa w jak najlepszym stanie dla nastpców.
Rolnictwo rodzinne, zwaszcza hodujce teorii organicznej, tworzy dobra
i wartoci odnawialne. Jest to fakt o niezwykej wprost doniosoci, poniewa
w warunkach przestrzegania pewnych zasad agrosystemy nie ulegaj zuyciu,
a produkcja jest w peni odnawialna. Nie chodzi tu tylko o wytwarzanie produktów ywnociowych, lecz take o produkty nieywnociowe, które z powodzeniem mog zastpowa produkty oparte na nieodnawialnych (wyczerpywalnych) zasobach naturalnych. Stanowi to osobliwo rolnictwa istotnie go odróniajc od przemysu. Std rolnictwo tradycyjne, bazujce na wielu miejscowych odmianach, samozaopatrzeniu produkcyjnym, zmianowaniu, wsiewkach
i poplonach, wielostronne, jest bardziej zrównowaone ni industrialne. Wanie takie rolnictwo przewaa jeszcze w wielu krajach rozwijajcych si. Ale te
moe okaza si ono wysoce niezrównowaone, jeli ruguje inne ekosystemy
(zwaszcza lene i terenów podmokych) na rzecz upraw rolnych, bd wypasu
zwierzt hodowlanych, a take gdy wkracza na drog intensyfikacji chemicznej
bez dostatecznej wiedzy, infrastruktury i logistyki. Zatem rolnictwo rodzinne nie
gwarantuje zrównowaenia. W duej mierze zaley to od stosowanych praktyk
rolniczych.
Zrównowaenie rodowiskowe stanowi tylko jeden z adów uwzgldnianych w koncepcji zrównowaonego gospodarowania. Zalety czy przewagi rodowiskowo-spoeczne gospodarstwa rodzinnego na nic si zdadz, jeli nie bdzie ono konkurencyjne w porównaniu z innymi – gospodarstwami czy przedsibiorstwami rolnymi. A w tym zakresie sprawa si komplikuje. Gospodarstwa
chopskie na ogó nie speniaj kryteriów adu ekonomicznego, ani te nie two155

rz dostatecznej produkcji, któr mona uzna za element adu spoecznego, poniewa zwizane jest to z bezpieczestwem ywnociowym oraz wnoszeniem
wkadu w dobrobyt ogólnospoeczny przez tworzenie wartoci dodanej. Gospodarstwa rodzinne w zalenoci od typu mogy spenia kryteria adu ekonomicznego i spoecznego, ale nie wszystkie. Przedsibiorstwa rolne na ogó lepiej mog podoa kryteriom ekonomicznym zrównowaenia, ale gorzej wypadaj ze
spenieniem niektórych kryteriów adu spoecznego, jak chociaby w zakresie
ywotnoci obszarów wiejskich38.
Nie do przecenienia jest rola gospodarstw rodzinnych, w tym take drobnych, w rozwoju rynków lokalnych – istotnych dla ywotnoci spoecznoci lokalnych, ale te wzmacniajcych suwerenno i bezpieczestwo ywnociowe.
Takie rynki tworz szans dla drobnych i rednich rolników, którymi nie interesuj si due korporacyjne firmy przetwórstwa rolno-spoywczego, nastawione
na supermarkety, poniewa wspólnie z drobnymi firmami spoywczymi i handlowymi mog skutecznie wspópracowa i tworzy lokalne systemy ywnociowe [Guptill, Wilkins, 2002; Desmarais, 2007; Morgan et al., 2008; DeLind,
2011]. Systemy te obejmuj rynki produktów niszowych, sprzeda bezporedni
oraz rynki farmerskie. Ten kierunek stanowi dynamiczn tendencj we wspóczesnym systemie ywnociowym wielu krajów rozwinitych i jest wspierany
przez ruchy spoeczne, promujce ywno lokaln. Uwaa si, e takie systemy s korzystne dla rodowiska (mniejsze zuycie energii na transport), konsumenta (ywno bardziej naturalna, bez konserwantów, wiea) i spoecznoci
lokalnych. W tym ostatnim przypadku – poza tworzeniem miejsc pracy – generowane s dochody, za tworzona nadwyka ekonomiczna pozostaje w rkach
spoecznoci wiejskich wzmacniajc ich witalno i tworzc „krgosup” dla ich
rozwoju. Zalet jest take synergia midzy dziaalnoci rolnicz i innymi dziaalnociami, jak agroturystyka, dziaalno pozarolnicza, projekty ekologiczne
[OECD, 2005]. Do tych zalet mona doda to, e taka ywno nie wymaga
transportu na dalekie odlegoci i duych centrów logistycznych (oszczdno
energii, gruntów, chodziarek, mniej emisji do rodowiska), lepsze wykorzystanie lokalnych bogactw Natury. Brytyjska Rada Etyki ywnoci, wskazujc na
zwizek zrównowaonego rolnictwa z konsumpcj lokaln, wysuwa na jej rzecz
takie argumenty, jak: 1) poprawa efektywnoci energii i redukcja gazów cieplarnianych oraz zwikszenie zdolnoci gleby do sekwestracji wgla a take
ograniczenie „pustych” przewozów, 2) zachowanie biorónorodnoci zwizanej
z rolnictwem, 3) wysze standardy dobrostanu zwierzt (przy imporcie nie ma
ani informacji ani moliwoci oddziaywania w tym zakresie), 4) poprawa
zdrowia publicznego (m.in. dziki wieym produktom) [FEC, 2007, s. 185].
38

Wykazano to w pracy [Toczyski, Wrzaszcz, Zegar 2009].
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Wymaga to nowej sieci powiza midzy rolnikami i przetwórcami w miejsce
rozrywanej przez globalizacj koordynacji systemów rolniczych na poziomie
lokalnym (rodowisko produkcja rolna spoeczestwo ludno rolnicza),
które wtaczane s w jeden wzorzec globalnego systemu spoeczno-technicznego.
Zastpowanie lokalnych systemów ywnociowych przez system globalny stanowi jedn z kluczowych cech globalizacji [IAASTD, 2009].
Szczególny casus stanowi USA, gdzie narasta zjawisko dualizmu rolnictwa. Z jednej strony postpuje proces industrializacji rolnictwa i opanowywanie
rynku rolno-ywnociowego przez wielkie korporacje, z drugiej strony za
szybko rozwijaj si alternatywne systemy produkcji, przetwórstwa i marketingu o silnych zwizkach producentów i konsumentów. Pojawia si nawet teza, i
taki system moe stanowi motor wzrostu gospodarczego i zwikszenia ywotnoci spoecznoci wiejskich [Welsh, 2009, s. 24]. Po czci jest to reakcja na
wtpliw jako ywnoci rolnictwa industrialnego, a po czci zmian w postrzeganiu spoecznoci lokalnych oraz programów ywienia w placówkach publicznych (szkoach, szpitalach,…). Rozwój gospodarki lokalnej moe tworzy
solidne podstawy suwerennoci ywnociowej. Nowe szanse dla niszowego rolnictwa tworz technologie informacyjne, zwaszcza za handel elektroniczny,
który obnia koszty transakcyjne oraz moe dostarczy wiarygodnej i wszechstronnej informacji o produkcie wic bezporednio konsumenta i producenta.
Lokalne systemy ywnociowe paradoksalnie mog te bardziej ogranicza ubóstwo i gód (niedoywienie). Paradoksalnie dlatego, i te zjawiska koncentruj si wanie w krajach o dominacji gospodarstw rodzinnych39. W tym
zakresie nastpia istotna zmiana, gdy do niedawna lansowano tez, i temu
najlepiej suy ogólny rozwój gospodarczy. Tymczasem okazuje si, e w przypadku wielu krajów sabo rozwinitych waniejszy jest rozwój rolnictwa, bez
którego nie jest moliwy take ogólny rozwój. Wiele studiów wskazuje na wiksze znaczenie dla ograniczania ubóstwa wzrostu w maych gospodarstwach anieli wzrostu w innych sektorach [Haen de, 2005; WB, 2008; de Janvry, Sadoulet, 2010; Loayza, Raddatz, 2010; Diao et al., 2010; OECD, 2011].
6. Teoria ekonomiczna
Teoria ekonomii konwencjonalnej (neoklasycznej) suy nieograniczonemu zwikszaniu dobrobytu na drodze maksymalizacji produktywnoci. Problem
w tym, i ta produktywno bazuje na eksploatacji i wyczerpywaniu zasobów
zarówno naturalnych, jak i ludzkich, od których nieuchronnie zaley w dugim
39

Liczb niedoywionych ocenia si na nieco ponad 1 mld z czego na kraje Azji Poudniowej
i Poudniowo-Wschodniej przypada 63%, Afryki Subsaharyjskiej 26%, Ameryki aciskiej
5%, Pónocnej Afryki i Bliskiego Wschodu 4% oraz kraje rozwinite 2% [Nature, 2010, s. 546].
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okresie [Ikerd, 2007]. Wielki zarzut pod adresem tej teorii wynika z pomijania
przez ni problemu zasobów naturalnych i ich wewntrzpokoleniowej oraz midzypokoleniowej alokacji, co ju j plasuje jako nieprzyjazn dla zrównowaonego rozwoju. Tego problemu nie rozwizuje take nurt ekonomii rodowiska,
który wprawdzie wyjania przyczyny nadmiernego zuywania zasobów, ale
trwa w dogmatach ekonomicznych (np. suwerenno konsumenta) sprzecznych
z ide zrównowaenia. Ekonomici gównego nurtu nadal zreszt ignoruj rodowisko uciekajc si do wyrafinowanych uj ilociowych, zastpujc sfer
realn systemem wirtualnym, koncentrujc si na sferze finansów, wierzc
w nieograniczone moliwoci postpu. Tomáš Sedláek trafnie zauway, i
ekonomia (neoklasyczna) „Przestaa by nauk o moralnoci i staa si nauk
matematyczn , zajmuj c si alokacj rodków. Jestem przekonany, e naley
rozwija t drug ga , ale nie lekceway pierwszej. Gdyby tyle samo energii
ekonomia powicaa na zagadnienia etyczne, to bardzo prawdopodobne, e odpowiedzi na wiele pyta prowadz cych do „lepego zauka”, zwaszcza w ekonomii politycznej, byyby janiejsze. Ekonomia stracia kontakt z etyk , z której
si wywodzi” [Sedláek, 2011, s. 281]40. Alternatyw moe by – to jest pytanie
– nurt ekonomii ekologicznej lub ostatnio rozwijana ekonomia zrównowaonego
rozwoju [Robertson, 2005; Rogall, 201041; Hauchler, 201042].
Teoria neoklasyczna ma charakter mikroekonomiczny. Tymczasem
wspóczesne wyzwania wymagaj teorii makroekonomicznej i to na poziomie
planetarnym. Keynesizm wprawdzie dostrzeg ograniczono rynku i potrzeb
interwencji pastwa (potrzeb uruchomienia drugiej „nogi” teorii ekonomicznej), ale nie dostrzega znaczenia zasobów naturalnych i zrównowaenia. Ponadto makroekonomia Keynesowska zamykaa si w ramach pastwa a obecna ma40

Zob. Take [Manteuffel, 1987].
Kluczowe tezy ekonomii zrównowaonego rozwoju obejmuj m.in.: uznanie gospodarki za
podsystem przyrody, odrzucenie zaoenia bezwzgldnej suwerennoci konsumenta i zaoenia substytucji wszystkich zasobów przyrodniczych, uznanie zasady wewntrzpokoleniowej
i midzypokoleniowej sprawiedliwoci, wprowadzenie zasady ostronoci i zasady homo
cooperativus, podejcie interdyscyplinarne, konieczno zmiany warunków ramowych z zastosowaniem instrumentów politycznych i prawnych, wprowadzenie globalnych ram porzdkowych z regulacj rynków finansowych, wcznie z podatkiem od transferów i podatkiem
Tobina, zwalczaniem dumpingu spoeczno-ekologicznego, opatami za globalne dobra ekologiczne [Rogall, op. cit.].
42
„Logika ekonomiczna, w której wzrost materialny jest celem podlegajcym maksymalizacji, a przyroda stanowi jedynie zmienn zalen, nie moe by trwale zrównowaona. Zrównowaenie wymaga – wrcz przeciwnie, aby wanie zachowanie zasobów naturalnych byo
koniecznym do spenienia warunkiem, natomiast produkcja i konsumpcja stanowiy ich
zmienn (…) Naley odwróci formu ekonomiczn: to ju nie produkcja z technik maj
wyznacza poziom zuycia zasobów, to przyroda z technik musz regulowa zakres i rodzaj
produkcji” [Hauchler, 2010, s. 104].
41
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kroekonomia powinna obejmowa cay wiat. Rynek nie moe by duej – na
poziomie planetarnym – jedynym arbitrem, gdy przyszo jest zbyt wana, aby
j pozostawi wycznie mechanizmowi rynku. Gospodarki nie powinno si
duej traktowa jako ukadu zamknitego i stosujcego aparatur na wzór fizyki
a trzeba j ujmowa bazujc na paradygmacie systemów yjcych, kierujcego
si holizmem. Trzeba odej od linearnego traktowania procesów gospodarczych na rzecz uj okrnych. Powanej refleksji wymaga krytyka ekonomii
neoklasycznej (przez alterglobalistów): „ekonomia musi ulec radykalnym przemianom, których istot mona sprowadzi do takich hase jak: holizm, deformalizacja, ponowne uspoecznienie w rozumieniu postrzegania zjawisk ekonomicznych jako zdarze spoecznych i osadzonych w kulturze oraz radykalna zmiana
wizji czowieka jako podmiotu gospodarczego” [Ratajczak, 2010, s. 291].
Tematów spornych (krytycznych) w zakresie ekonomii neoklasycznej jest
wiele. W tej pracy odniesiemy si pokrótce do kilku istotnych w kontekcie
zrównowaonego rozwoju rolnictwa. Chodzi o nastpujce: przymus (imperatyw) wzrostu, przymus konkurencyjnoci, konsumeryzm, skala gospodarki, postp, specyfika rolnictwa oraz zarzdzanie planetarne.
Imperatyw wzrostu. Naczelny paradygmat myli liberalnego kapitalizmu
stanowi prymat (imperatyw) wzrostu, co znajduje wyraz w powiedzeniu
grow-or-die43. Koncentrowanie si rzdów na wzrocie wynika z tego, i politycy kieruj si modelami ekonomii klasycznej, wedug których rosnce dochody
s najbardziej efektywnym rodkiem osigania dobrobytu, co zreszt jest podwaane z uwagi na prawo malejcych przyrostów. To prowadzi do krytyki
optimum Pareto i uzasadnienia celowoci redystrybucji dochodów od bogatych
do biedniejszych. Paradygmat wzrostu gospodarczego, czsto uwaany za panaceum na wszystkie problemy spoeczne, jest gównym sprawc kryzysu ekologicznego. Traktuje bowiem gospodark jak mechanizm fizyczny a nie zoony
system, w którym oprócz praw wzrostu wystpuj równie prawa zachowania
systemów, których narzdziem s serwomechanizmy. Za upowszechnianie imperatywu wzrostu odpowiada neoliberalizm, który „wcale nie prowadzi do
wzrostu globalnego dobrobytu, ale oznacza komercjalizacj wszystkich zakresów ycia, a take polaryzacj dochodów, zagroenie dotychczasowych wartoci
spoeczno-kulturalnych, a nawet zwykego przetrwania ludzkoci i biosfery”
[Komicki, 2009, s. 238]. Neoliberalizm, jak to wykazano na bazie empirii kryzysu finansowego ostatnich lat, zwaszcza USA, odtwarza wadz i klasy kapitalistów, przy sojuszu kapitalistów z górn warstw menagementu [Duménil,
Lévy, 2011, s. 55]. Krytyka prymatu wzrostu wynika nie tylko z ogranicze systemu rodowiskowego (biosfery), ale take z nieliniowego zwizku wzrostu go43

Stwierdzenie T. Fotopoulosa, podajemy za [Pawowski, 2010, s. 10].
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spodarczego z dobrobytem. Pouczajca jest tu hipoteza progu sformuowana
przez Manfreda Max-Neefa, wedug której dla kadego spoeczestwa jest
okres, w którym wzrost gospodarczy mierzony konwencjonalnie (PKB) przestaje zwiksza jako ycia; po przekroczeniu tego progu jako ycia moe si
nawet pogarsza [Max-Neef, 1995, s. 117].
Krytyka paradygmatu wzrostu zrodzia propozycj wielkiej transformacji ku
sprawiedliwoci spoecznej, dobrobytu dla wszystkich okrelanych jako „core
economy” [Coote, 2010] czy „Green New Deal” na wzór adu Roosvelta [Nef,
2008; Nef, 2009; Rademacher, 2010; Federoff et. al., 2010], co wychodzi poza
koncepcj zielonego wzrostu [OECD, 2011a]. Wród tych propozycji znajduje si
propozycja zasadniczej reformy sektora finansowego: „Finance will have to
return to its role as servant, not master, of the global economy” [Nef, 2008, s. 23].
Prymat wzrostu moe by realizowany w warunkach konsumpcjonizmu,
napdzanego przez reklam, obok autentycznych potrzeb. Na Szczycie w Johannesburgu (2002 r.) polityczne wsparcie zdobyo pojcie zrównowaonej
konsumpcji nawizujce bezporednio do koncepcji zrównowaonego rozwoju.
Pojcie zrównowaonej konsumpcji mona zwi le zdefiniowa , jako tak konsumpcj, która zuywa tyle zasobów, aby zaspokoi niezbdne potrzeby, lecz
nie zuywa zasobów ponad potrzeby. wiadomy konsument musi dokonywa
pewnych wyborów pomidzy zaspokojeniem rzeczywistych potrzeb a odpowiedzialnoci za rodowisko oraz odpowiedzialnoci spoeczn. Ale  jak na
razie  idea i praktyka zrównowaonego rozwoju przegrywa z „bogiem wzrostu,
który opanowa wiat”44.
Paradygmat konkurencji. Konkurencyjno stanowi credo neoliberalnej
myli spoecznej, a nawet  zdaniem Paula Krugmana  obsesj45. Gówne zalecenie dominujcego nurtu myli ekonomicznej (neoliberalnego) to przyspieszenie kroku dla podoania konkurencji i – posugujc si sienkiewiczowsk metafor  urwanie jak najwikszego kawaka z „postawu sukna”. Konkurencyjno
uznaje si za imperatyw kategoryczny, którego spenienie uchyla ograniczono
popytu i zapewnia sukces ekonomiczny, gdy wytworzona produkcja zostaje
zrealizowana, czyli zaangaowane czynniki produkcji zostaj lepiej lub gorzej
wynagrodzone. Brak zdolnoci konkurencyjnej nieuchronnie prowadzi do regresu i zwijania rolnictwa. A jeli tak, to utracone zostan nie tylko korzyci rynkowe, lecz take pozakomercyjne dobra i usugi towarzyszce produkcji rolniczej, które de facto równie maj warto ekonomiczn. Zatem utracone korzy-
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A. Peccei – podajemy za: [Hull, 2008, s. 31].
Krugman P., 1994, Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73(2). Podajemy w lad za [Fafchamps et al., 1995].
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ci bd znaczco wiksze ni te, które wynikaj z klasycznego rachunku ekonomicznego.
Nasilaniu konkurencyjnoci sprzyja liberalizacja rynków, dyfuzja technologii informatycznych, przeduenie trwaoci atwo psujcych si produktów,
upowszechnienie marek globalnych, koncentracja w sferze handlu oraz nasilenie
migracji i rosnca nisza produktów o wysokiej jakoci (ekologicznych i tradycyjnych) [Anania, 2009]. W dobie globalizacji i liberalizacji rynków podoanie
wymogowi konkurencyjnoci stanowi warunek konieczny skutecznego rozwizywania wszelkich innych problemów. A to dlatego, i aden kraj nie jest konkurencyjny per se, ale jest konkurencyjny w danym okresie, wobec innych krajów. W warunkach status quo oznacza to korzy jednego kraju kosztem innego
lub jednych przedsibiorstw kosztem innych, bo przecie w dobie globalizacji
konkuruj przedsibiorstwa (korporacje) a nie pastwa. Globalizacja uchyla
wszelkie przeszkody w zakresie nakrcania spirali konkurencyjnoci:
nadwyki produkcyjne na rynku globalnym  presja konkurencyjna 
koncentracja i konsolidacja  coraz potniejsze korporacje ponadnarodowe (kontrolujce rynki produktowe)  malejce pole decyzji rolników
 malejcy udzia rolnictwa w cenie finalnej produktów ywnociowych.
W istocie stanowi to przeniesienie kieratu kapitalizmu na poziom globalny, stwarzajc siln przesank obniki cen. Moe to prowadzi do przenoszenia
produkcji rolnej do krajów o niszych kosztach produkcji. Zjawisko to, znane
jako hipoteza Blanka, ilustruje moliwe skutki „kieratu” na poziomie globalnym
[Blank, 1998]. Warto jednak zauway , i nadwyki produktów rolniczych dotycz zarówno krajów o najbardziej sprzyjajcych warunkach dla rolnictwa, jak
i s wynikiem subsydiowania produkcji rolnej, ale s i takie, które wynikaj
z przymusu eksportu, jak w przypadku wielu krajów sabo rozwinitych [Szymaski, 2004]. Przeciwdziaaniem ujemnym skutkom powstajcym w tym zakresie obarczano na ogó pastwo. Globalizacja de facto znosi ten obowizek
pastwa, gdy pastwo zostaje pozbawione stosownych instrumentów. Tworzy
to now sytuacj spoeczn i polityczn. Globalizacja, tworzca warunki dla
konkurencji totalnej, bazuje na wzmocnieniu kryteriów mikroekonomicznych,
a osabieniu kryteriów spoecznych, co stoi w poprzek potrzebie internalizacji
efektów zewntrznych. Wspiera to rozwizania korzystne dla krajów wysoko
rozwinitych, w szczególnoci w zakresie dostpu do tanich surowców, nowych
rynków zbytu, korzystnej alokacji nadwyek kapitau. Kraje te – jak utrzymuj
zapewne nie bez podstaw anty- i alterglobalici – stosuj zatem inne zasady,
anieli same stosoway w okresie wasnego rozwoju industrialnego, kiedy to
hodoway zasadzie protekcjonizmu. W tych warunkach konkurencja moe pro161

wadzi do bardziej efektywnej alokacji produkcji, aczkolwiek trudno o jednoznaczne oceny potoków produktów rolnych midzy regionami (pastwami).
Wspóczenie konkurencja staje si totalna, poniewa obejmuje wszystkie
aspekty produktu: cen, jako , walory odywcze, dostpno itd., przy czym
w coraz mniejszym stopniu ma cechy konkurencji klasycznej. Konkurencja klasyczna bazowaa na rónicach w kosztach wytwarzania pomidzy krajami, wynikajcych z rónic w wydajnoci pracy w poszczególnych sektorach, co prowadzio do korzyci komparatywnych (tak konkurencyjno analizowali Adam
Smith i David Ricardo), rónic w czasie wprowadzania nowych produktów
i wykorzystania przez pewien czas pozycji monopolisty lub renty pierwszestwa
(nowoci), jak to obecnie ma miejsce w odniesieniu do materiau siewnego
GMO (tak konkurencyjno rozwaa Raymond Vernon) oraz rónic w wyposaeniu krajów w czynniki produkcji, zwaszcza zasoby naturalne (taka konkurencyjno bya przedmiotem analizy Eli Heckschera, Bertila Ohlina i Paula
Samuelsona). Ta ostatnia konkurencyjno ponownie nabiera na znaczeniu
w dobie globalizacji ze wzgldu na wzrost znaczenia uwarunkowa rodowiskowych i rosnc rzadko wielu zasobów naturalnych. Wyczerpywanie si
wielu zasobów naturalnych oraz ograniczono zasobów o charakterze globalnych dóbr publicznych i globalnych dóbr wspólnych kae jednak zapyta o sens
takiej konkurencji. Tak jak nie o wszystkim powinien decydowa pienidz, tak
i nie o wszystko powinno si konkurowa . Tym bardziej, e nie jest podwaana
konstatacja, i konkurencja prowadzi w istocie do niszczenia konkurencji, a to
dlatego, e silni staj si jeszcze silniejsi. A to w prostej linii prowadzi do takiego poziomu koncentracji, przy którym trudno mówi o konkurencji46. Ekonomici przyjmuj, e taka sytuacja ma miejsce, gdy na 4 korporacje przypada co
najmniej 40% udzia w rynku (tzw. regua „4”) [Heffernan, Hendrickson, 2002,
s. 7]. To zreszt stanowi wany argument na rzecz interwencjonizmu pastwa,
które powinno okrela reguy i warunki brzegowe dla funkcjonowania rynku,
jak to zakada si w koncepcji spoecznej gospodarki rynkowej. Wydaje si, i
w przypadku globalnych dóbr publicznych i wspólnych bardziej potrzebna jest
wspópraca anieli konkurencja47. Konkurencja jest znakomitym narzdziem
pobudzania przedsibiorczoci, innowacyjnoci i efektywnoci dziaa gospo46

Za trafn naley uzna konstatacj, i powstanie oligopoli i oligopsonów w gospodarce
ywnociowej uchyla wnioski z analizy bazujcej na konkurencyjnym rynku [Myers et al.,
2010].
47
Kapitalizm odwouje si do bezwzgldnej konkurencji, z pomijaniem wspópracy, co
„wpywa dezintegruj co na wizi spoeczne, tworzy kultur sprzyjaj c d eniom do dominacji, przede wszystkim ekonomicznej, powi zanej z wadz polityczn (…) elity ekonomiczno-polityczne coraz bardziej alienuj si od reszty spoeczestwa a wpyw zwykych ludzi na zachodz ce procesy spoeczno-ekonomiczne staje si coraz mniejszy” [Pawowski 2010, s. 10].
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darczych. Odnosi si to do podmiotów gospodarujcych (skali mikroekonomicznej). Ale i w tym przypadku potrzebna jest interwencja czynnika politycznego dla okrelenia warunków brzegowych i regu dla uczciwej konkurencji.
Jednak konkurencja w warunkach gospodarki wolnorynkowej nie ustala górnej
granicy ani produkcji ani konsumpcji, co powoduje brak serwomechanizmów
zabezpieczajcych rodowisko przyrodnicze przed nadmiern eksploatacj.
Uwidacznia si to dopiero na poziomie planetarnym. I tu potrzeba interwencji
czynnika politycznego trafia w próni, poniewa na tym poziomie takiego
czynnika praktycznie nie ma. Konkurencja na poziomie planetarnym prowadzi
wprost do zuywania i degradacji globalnych dóbr publicznych i wspólnych.
A przecie – przywoujc metafor Kennetha Bouldinga – nie moe by konkurencji na statku kosmicznym Ziemia, moe by jedynie rywalizacja o najlepsze
wykonywanie zada dla dobra wspólnego.
Konkurencja podminowuje warunki sprawiedliwoci midzygeneracyjnej
 zobowiza wobec przyszych pokole. Trudno akceptowa pogld Roberta
Solowa, który na podstawie faktu, i obecnemu pokoleniu yje si o wiele lepiej
ni poprzedniemu uzna, i to poprzednie pokolenie mogo wicej konsumowa
ni to czynio bez wikszego uszczerbku dobrobytu obecnego pokolenia – pokolenia pierwszych lat 70. XX wieku [Solow, 1974]. Kwestia midzygeneracyjnego korzystania ze rodowiska jest nie tylko problemem etycznym, lecz stanowi
nowe wielkie wyzwanie teorii ekonomicznej – do tego potrzebne s zrównowaone preferencje i zrównowaone rynki [Chichilnisky, 2012].
Konsumeryzm. Ekonomia klasyczna przyja paradygmat suwerennoci
konsumenta, który maksymalizuje swoj uyteczno a przez to i dobrobyt spoeczny. Zakadaa, e preferencje konsumenta s stae i dane, a zatem problem
ekonomiczny polega na ich optymalnym zaspokojeniu. W okresie krótkim zaoenie staoci preferencji jest dopuszczalne, natomiast w okresie duszym nie –
chociaby ze wzgldu na zmian preferencji i gustów pod wpywem reklamy,
edukacji, kultury, co stwarza trudnoci w definiowaniu kryterium optymalnoci
oraz podwaa zaoenie suwerennoci konsumenta.
Mechanizm napdzajcy wzrost gospodarczy wynika w krajach rozwinitych z dominujcej konsumpcyjnej filozofii ycia, za w krajach ubogich z koniecznoci egzystencjalnej48. To zasadnicza rónica. W tych drugich wzrost
konsumpcji jest oczywicie niezbdny, zwaszcza gdy wydobywa ludzi z ndzy
czy ubóstwa. Natomiast w tych pierwszych konsumpcj, a waciwie popyt, odrywa si od racjonalnych potrzeb. To nowe zjawisko okrelone mianem konsumeryzmu, które uruchamia i napdza kierat kapitalizmu. Prowadzi to do znieksztacenia systemu wartoci i bezuytecznego marnotrawienia ograniczonych
48

Z. Sadowski w przedmowie do wydania polskiego pracy: [Meadows et al., 1996, s. xix].
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dóbr Natury, bez poprawy jakoci ycia czy satysfakcji oraz szczcia. Powstrzymanie wzrostu konsumpcji zbytkownej nie jest atwe, poniewa odpowiada to logice oraz imperatywowi wzrostu gospodarki kapitalistycznej. Ujawnio si to w ostatnich latach z ca moc, kiedy nadmiern konsumpcj obarczono odpowiedzialnoci za kryzys (np. [Helm, 200849; Kaczmarek, 200950]),
ale jednoczenie proponowane dziaania antykryzysowe sprowadzaj si do
zahamowania spadku, a byoby jeszcze lepiej, zwikszenia konsumpcji. W tym
powszechnie upatruje si recept na kryzys. Tymczasem, to wanie teraz nadszed czas na powan refleksj, czy konsumpcja dóbr materialnych moe rosn nieskoczenie51, czy nie trzeba zmienia orientacji na inny paradygmat,
w którym szczcie i satysfakcja z ycia nie bdzie mierzona sum pienidzy
wydanych na dobra, które nie s nam nawet potrzebne [Barbier, 2008]. W istocie chodzi o odrzucenie uomnych wartoci, którym hoduje model kapitalizmu
neoliberalnego [Koodko, 2010; Mczyska, Pysz, 2010].
Nastawienie na konsumpcj oznacza, e wiele ludzi rezygnuje z moliwoci uzyskania krótszego czasu pracy i duszego czasu wolnego kosztem zmniejszenia iloci konsumowanych towarów i usug [Ritzer, 2001, s. 76]. Ten pd do
konsumpcji powoduje równie zmian w zakresie konkurencji, która dokonuje
si nie tyle poprzez ceny, co poprzez reklam (wydatki na któr nie pozwalaj
obniy cen), zatem konkurencja cenowa jest zastpowana konkurencj w zakresie reklamy. Denie do posiadania (bardziej ni konsumpcji – po przekroczeniu pewnego poziomu)  stanowi poywk dla indywidualizmu, nadmiernego wyduania czasu pracy jednych, co przy rosncym bezrobociu (brak pracy)
innych, prowadzi do naruszenia wizi spoecznych, sprzyja degradacji rodowiska oraz patologiom, w tym wykolawieniu systemu wartoci. Konsumeryzm
wyraa specyficzn kultur kapitalizmu, która przez kraje centrum bya i jest
eksportowana na cay wiat.
Problem skali. Teoria neoklasyczna traktuje gospodark jako zamknity
ukad (system) i nie zajmuje si problemem zrównowaenia, w szczególnoci
49

D. Helm trafnie zauway, e rozwizania problemów kryzysu ostatnich lat szuka si
w wikszej konsumpcji, a nie np. w inwestycjach w ochron rodowiska. To „ekonomia pobonych ycze” [Helm, 2008].
50
T. Kaczmarek dobitnie to akcentuje: „Wydaje si, e obecny kryzys bankowy i kredytowy ma
swoje ródo w konsumpcji, która osigna monstrualne i patologiczne rozmiary. Obywatele
pastw wysoko rozwinitych i tzw. emerging markets kupowali rzeczy, na które nie byo ich sta .
Przekroczono racjonalne granice wzrostu globalnej gospodarki” [Kaczmarek, 2009, s. 142].
51
Jeden z twórców ekonomii ekologicznej Ernst Schumacher wskazywa w wydanej w 1975 r.
znakomitej pracy, i nie jest moliwy nieskoczony wzrost konsumpcji w skoczonym wiecie [Schumacher, 1981]. Z kolei W. Szymaski trafnie zauwaa sprzeczno wychodzenia
z kryzysu ekonomicznego poprzez wiksze zaangaowanie zasobów Ziemi z koniecznoci
ich ochrony [Szymaski, 2010].
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abstrahuje od problemu wielkoci (skali) produkcji. Odpowiada to imperatywowi wzrostu, lecz nie jest moliwe w duszym okresie. Pomijanie problemu skali
jest przedmiotem zasadniczej krytyki teorii ekonomii neoklasycznej. Temu ma
zaradzi nurt ekonomii ekologicznej ujmujcej procesy gospodarcze w ramach
szerszego systemu – systemy rodowiskowego. W szczególnoci rzecz idzie
o to, aby uwzgldni zuywanie zasobów naturalnych (przepyw) oraz skal (fizyczne rozmiary produkcji), zachowujc przy tym podstawowy kapita naturalny. A to prowadzi wprost do pytania, „jak ma wygl da ekonomia i gospodarowanie w warunkach przejcia od wzgldnej rzadkoci do gospodarowania przy
absolutnej rzadkoci zasobów” [Szymaski, 2011, s. 27]. Ten rodzaj kapitau
obejmuje zasoby niezbdne do utrzymania ycia na Ziemi niezastpowalne innymi formami kapitau (takie jak np. warstwa ozonowa, dungle tropikalne,
globalny klimat, rónorodno biologiczna, dzika przyroda, oceany, morza).
Umniejszenie tego kapitau jest „szczególnie niebezpieczne dla gatunku ludzkiego” [Czaja, Fiedor, 2010, s. 46]. Korzystanie z kapitau podstawowego wymaga
nie konkurencji, lecz wspópracy na poziomie planetarnym. Nowa sytuacja –
wiata penego – rodzi potrzeb teorii ekonomicznej gospodarki globalnej, która
by uwzgldniaa naturalne uwarunkowania, zapewniaa sprawiedliwo midzy
lud mi, midzy lud mi i innymi gatunkami oraz midzy generacjami, co w istocie jest zbiene z postulatem uwzgldniania interesów niemych uczestników
rynku [Zegar, 2004].
Postp. Postawy antropocentryczne zrodzone w staroytnym Rzymie na
dobre upowszechniy si dopiero pod koniec XVIII wieku w wyniku rewolucji
przemysowej i osigni naukowo-technicznych. Wówczas przekonanie o nadzwyczajnoci czowieka, który moe i powinien podporzdkowa sobie przyrod, stao si dominujce. Zrodzi si mit, nadajcy czowiekowi wymiary omale
ponadnaturalne i przypisujcy mu nieograniczone moliwoci kreowania postpu naukowo-technicznego, tworzenia coraz to nowych doskonalszych rodków
technicznych, produktów inynierii genetycznej i biotechnologii. Wynaturzenie
antropocentryzmu przez nadmiern ufno w moliwoci czowieka i traktowanie przyrody jako czego, co poddaje si nieograniczonej manipulacji, spowodowao, i czowiek uzna si „panem i posiadaczem” Natury. Takie rozumienie
wiata umacniao si a do czasów nam wspóczesnych, a i obecnie ma ono
licznych zwolenników. Nie pozostao to bez destrukcyjnego wpywu na system
wartoci, który sta si wysoce antropocentryczny.
Niewtpliwie imponujcy postp naukowo-techniczny we wszystkich sferach stanowi poywk dla pozornego wyobcowania czowieka ze rodowiska
oraz zafaszowania hierarchii wartoci, stawiajc dobra materialne na piedesta,
uwalniajc boka chciwoci, czego ofiar padaj zasoby rodowiska przyrodni165

czego [Fromm, 2000]. Rzeczywisto wprawdzie weryfikuje te zapdy i sprowadza czowieka do grona istot doczesnych, jednak zmiana systemu wartoci bardzo powoli i z wielkim mozoem toruje sobie drog wcale zreszt nie prostolinijn, lecz majc co rusz to nawroty i zakrty. Przecie i dzi dominujca rzesza
ludnoci naszego Globu pragnie poda za spoyciem krajów wysoko rozwinitych. I trudno si temu dziwi w sytuacji dziaania megatrendów globalizacyjnych oraz ogromnego efektu demonstracji. To wymaga oczywicie podania za
wzrostem gospodarczym tych ostatnich krajów, ale nie do koca znana jest odpowied na pytanie czy jest to moliwe? W swoim czasie Marquis Condorcet
(1743-1794) utrzymywa, e myl ludzka jest zdolna usun wszelkie przeszkody
na drodze postpu. Pokosie tego stanowi zudne przekonanie ekonomistów, i
technologia jest zdolna substytuowa nieograniczenie utrat podstawowych zasobów przez rosnce ceny w miar pogbiania si rzadkoci, i ludzka pomysowo usunie wszelkie ograniczenia wzrostu gospodarczego. róda zrównowaonego postpu tkwi w poznaniu Natury i zrównowaonym wykorzystaniu
tego co ona oferuje. To prowadzi do tzw. „Blue Economy” jako alternatywy
„Red Economy [Pauli, 2010].
Specyfika rolnictwa. Liberaowie ortodoksyjni traktuj rolnictwo jak
kady inny sektor. Kieruj si przewiadczeniem, e efektywny popyt na produkty rolniczo-ywnociowe moe by zaspokojony na globalnym rynku. I to
prawda. Ale nie caa. S bowiem pewne wane przesanki do odmiennego traktowania rolnictwa i rynku rolno-ywnociowego. ywno zaspokaja potrzeb
elementarn, jest konieczna do ycia, a przy tym nie ma substytutu: ywno
syntetyczn mona uzna co najwyej za pie odlegej przyszoci, biorc pod
uwag take kulturowe znaczenie spoywania ywnoci. Z tego wzgldu zaspokojenie tej potrzeby wykracza poza popyt. ywno ma specyficzne cechy regionalne i lokalne zarówno ze wzgldu na rónorodno gustów, smaków, jak
i jej zwizek z natur – lokalnymi warunkami przyrodniczymi (glebowymi, pogodowymi). To sprawia, i sen o jednolitej zunifikowanej ywnoci na wzór
Coca Coli pozostaje mrzonk. I bardzo dobrze. Specyfika rolnictwa wykracza
jednak poza produkty ywnociowe, które w kocu mona zaimportowa . Ale
nie mona importowa ani eksportowa ziemi52, krajobrazu rolniczego, piewu
sowika, zapachu i smaku produktów, pewnych obrzdów itd., co adnie uzasadnia brytyjskie Towarzystwo Gleby [TSA, 2007, s. 196].
Specyfika rolnictwa polega przede wszystkim na obecnoci czynnika
przyrodniczego, a zwaszcza ziemi, który to czynnik jest nieprzemieszczalny 
52

Tymczasem rolnictwo, a waciwie produkcja rolinna wcznie z lenictwem „jest jedyn
gazi gospodarki narodowej, która tworzy nowe surowce” [Manteuffel, 1987, s. 11]. Do
tego trzeba by doda ekosystemy wodne, które take tworz liczc si biomas.
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zupenie niemobilny. Warunki przyrodniczo-klimatyczne nie mog by duplikowane ani imitowane przez konkurentów. Z tego wzgldu rolnictwo stwarza
daleko wiksze moliwoci handlu ni przemys, który moe by ujednolicony
(typizacja) i przemieszczony (rolnictwo jest umiejscowione). Jest to jednoczenie okoliczno sprzyjajca wymianie handlowej, gdy handel ma sens tylko
w rónorodnym wiecie pod wzgldem wytwarzanych produktów, kultury, konsumpcji etc. Wówczas pojawiaj si nisze do wymiany i konkurencji. Przepywy
towarowe w zakresie rolnictwa napotykaj wikszy opór anieli produkty przemysowe i usugi, co sprawia, i „nie znajduje tu zastosowania teoria wyrównywania si kracowych wynagrodze z czynników wytwórczych” [Czyewski et
al., 2006, s. 92].
Warunki przyrodnicze w danym wypadku s oceniane przez waloryzacj
rolniczej przestrzeni produkcyjnej – zdolno do wysokiej wydajnoci ziemi
przy porównywalnych nakadach kapitau i pracy. Wydajno pracy zaley
przede wszystkim od relacji areau gruntów rolnych do zaangaowanych zasobów pracy czyli posugujc si argonem ekonomicznym – ziemiouzbrojenia.
Nie jest to zreszt sprawa nowa. Zasobno wyposaenia w ziemi stanowia,
obok wyposaenia technicznego i kapitaowego, o efektywnoci i wydajnoci
rolnictwa w teorii rozwoju rolnictwa, wyróniajcej pewne etapy intensyfikacji,
mechanizacji i koncentracji ziemi, odmiennie przebiegajcych w krajach o duej
gstoci zaludnienia (mae uzbrojenie w ziemi) i krajach rzadko zaludnionych
(due uzbrojenie w ziemi) [Herleman, Stamer, 1963; Brandt, Otzen, 2007].
Znaczenie relacji ziemia ÷ praca obecnie ronie z powodu ujemnych efektów
zewntrznych intensywnych metod produkcji rolnej. Kraje o duych zasobach
ziemi w przeliczeniu na 1 mieszkaca lub o wikszych obszarowo gospodarstwach maj ceteris paribus wiksz si konkurencyjn w stosunku do krajów
o mniejszych zasobach ziemi rolniczej. Z powodu pogarszajcych si relacji cen
czynników intensyfikacji rolnictwa oraz ogranicze ekologicznych, przewag
zyskuje bowiem rolnictwo mniej intensywne. Natomiast opata pracy ma znaczenie dlatego, i zgoda na nisz opat pracy oznacza popraw konkurencyjnoci w stosunku do rolnictwa, w którym opata ta jest wysza, jeeli nie jest to
skompensowane wysz wydajnoci pracy.
Waloryzacja rolnicza czynnika przyrodniczego (ziemia i ogó warunków
agroklimatycznych oraz infrastrukturalnych) ma istotne znaczenie dla efektywnoci zastosowania kapitau przez korporacje, która stanowi gówne, nawet
omale jedyne, kryterium alokacji kapitau, poniewa korporacje abstrahuj od
wszelkich wzgldów etycznych. Osobliwo kapitau polega bowiem na tym, i
kieruje si on wycznie kryterium ekonomicznym dy do wyrównywania
kracowej efektywnoci zastosowania. Mobilno kapitau agodzi jednak ograni167

czenia wynikajce z nieprzemieszczalnoci ziemi, poniewa jak trafnie zauway
R. Sobiecki „do atrakcyjnej ziemi moe przyj kapita” [Sobiecki, 2007, s. 107].
W warunkach penej liberalizacji handlu i mobilnoci kapitau zwiksza si rola
w konkurencji czynnika (przyrodniczego – ziemi) oraz mao mobilnego (siy
roboczej). Globalizacja, kierujc si kryterium maksymalizacji efektywnoci
kapitau  z jednej strony podnosi warto czynnika przyrodniczego, który
okrela moliwoci wytwarzania biomasy oraz zestaw moliwych produktów,
z drugiej jednak strony moe prowadzi do nadeksploatacji tego czynnika, gdy
nie kieruje si zasad trwaoci (korzyci dugookresow) a jedynie korzyci
krótkookresow. Po wyczerpaniu moliwoci produkcyjnych na danym terenie
kapita wzgldnie atwo moe przemieci si na inny bardziej wydajny teren.
Nadeksploatacja jednych ekosystemów ywicielskich moe marginalizowa inne tereny ze szkod dla rodowiska, a zwaszcza spoecznoci lokalnej. Globalizacja napdzana przez potne siy, zwaszcza technologie informatyczne, korporacje ponadnarodowe, rynki kapitaowe, konsumeryzm, znoszca ograniczenia dla nieskrpowanego dziaania mechanizmu rynkowego – staje w opozycji
do potrzeby zrównowaonego wykorzystania niemobilnej ziemi. Teoria substytucji czynników produkcji, w tym substytucji ziemi przez kapita, która miaa
miejsce w okresie industrializacji i gospodarki zamknitej, traci uzasadnienie
w warunkach globalizacji. Z uznaniem moemy si odwoa do klasyków ekonomii, doceniajcych znaczenie warunków naturalnych53. Ch wykorzystania
ziemi przez przycignicie kapitau w warunkach nasilonej konkurencji moe
jednak prowadzi do uciekania si do dumpingu socjalnego, zwaszcza przez
kraje ubogie, dumpingu ekonomicznego54 oraz dumpingu ekologicznego, polegajcego na niszych standardach rodowiskowych55. Koszty tego dumpingu
ponosz oczywicie spoeczestwa krajów zmuszonych do takiego postpowa53

W tej kwestii A. Smith pisa: „Przewaga, jak warunki naturalne daj jednemu krajowi
nad drugim w produkcji jakiego dobra jest czasem tak wielka, e cay wiat uznaje, e daremnie byoby z ni walczy . Stosuj c szklarnie, inspekty i ogrzewane mury mona wyhodowa w Szkocji bardzo pikne winogrona, jak te zrobi z nich doskonae wino, kosztem blisko
trzydziestokrotnie wikszym ni koszt sprowadzenia z zagranicy win co najmniej wysokiej jakoci” [Smith, 2007, t. 2, s. 43].
54
Dumping ekonomiczny moe przybiera posta sprzeday po zanionych cenach (np. subwencje eksportowe), stosowanie zanionej opaty pracy (forma dumpingu socjalnego) oraz
zaniania kursu waluty krajowej w stosunku do realnej wartoci siy nabywczej [Szymaski,
2004, s. 189].
55
Dumping ten ma na celu zwikszenie konkurencyjnoci wytwarzanych produktów, jak
i przycignicie inwestycji zagranicznych. Z tej koniecznoci chtnie korzystaj korporacje:
„Gówna strategia kapitau i ródo uzyskiwania przewagi konkurencyjnej to unikanie obci e kosztami zewntrznymi, zwi zanymi z prowadzon dziaalnoci gospodarcz , minimalizacja zobowi za (wobec pracowników, rodowiska, pastwa) i maksymalizacja specjalnych
przywilejów” [Polak, 2009, s. 105].
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nia, korzyci za bd udziaem wacicieli kapitau – korporacji. Trzeba bowiem odróni konkurencyjno przedsibiorstw od konkurencyjnoci krajów.
W pierwszym przypadku konkurencyjno i korzyci mikroekonomiczne zale
od iloci sprzedanych towarów. Natomiast w przypadku krajów konkurencyjno niekoniecznie oznacza zwikszenie dobrobytu, poniewa wikszo wytworzonych produktów jest konsumowana na rynku wewntrznym (krajowym),
a ponadto zwikszanie konkurencyjnoci mikroekonomicznej poprzez dumping
socjalny czy ekologiczny jest korzystne dla korporacji (przedsibiorstwa), natomiast korzy dla danego kraju (spoeczestwa) jest wtpliwa56.
Zarzdzanie planetarne. Globalny rozmiar problemów rozwoju wywoa potrzeb poszukiwania sposobów zarzdzania Ziemi. W tym zakresie trwaj
oywione debaty, wysuwane s róne propozycje [Brown, 2006; Rockström et
al., 2009; Pauli, 2010; O’Neill, 2010; Brown, 2011; Nilsson, Person, 2012]. Pojawia si tu wiele zoonych problemów, jak godzenie rynku, demokracji, pastw, interesów globalnych: ile wadzy dla „rzdu” wiatowego (konieczne minimum) a ile dla pastw narodowych (demokracji, które maj prawo broni
swoich osigni socjalnych i instytucji spoecznych) [Rodrick, 2011], problem
kryterium racjonalnoci na poziomie planetarnym (jeeli uznamy bezwzgldne
granice przyrody to takim kryterium staje si utrzymanie trwaoci, a nie optymalne zuycie zasobów przyrodniczych [Rogall, 2010, s. 37]), globalnych dóbr
publicznych, w tym zwaszcza bezpieczestwa ywnociowego57 i dóbr wspólnych, internalizacji efektów zewntrznych, co wymaga z kolei wyceny (wartociowania) usug rodowiskowych i dóbr publicznych, które gwatownie nabieraj na znaczeniu w zwizku z ich rol w zakresie jakoci ycia, dalszego rozwoju a nawet moliwoci bytowania przyszych generacji. Konieczno ograniczenia presji na rodowisko, wywieranej przez rolnictwo industrialne z powodu
korzystania z nieodnawialnych zasobów naturalnych, degradacji gleb i emisji
zanieczyszcze – z jednej strony, za z drugiej – dostarczania dóbr pozakomercyjnych (publicznych) oraz surowców odnawialnych – stawiaj rolnictwo w zupenie nowym wietle w strukturze wartociowania spoecznego. Mona oczekiwa zwikszenia spoecznej oceny usug rodowiskowych i dóbr publicznych
56

Zostao to podniesione w encyklice Benedykta XVI: „rynek pobudzi nowe formy wspózawodnictwa midzy pastwami w celu przyci gnicia centrów produkcyjnych firm zagranicznych dziki rónym narzdziom, m.in. korzystnym warunkom opodatkowania i rozlu nieniu
regu prawnych w wiecie pracy. Procesy te poci gny za sob redukcj sfery bezpieczestwa socjalnego w zamian za poszukiwanie wikszych korzyci konkurencyjnych na rynku
globalnym, stwarzaj c wielkie niebezpieczestwo dla praw pracowników, dla fundamentalnych praw czowieka oraz dla solidarnoci realizowanej w formach tradycyjnego pastwa
socjalnego” [Benedykt XVI, s. 16].
57
Ostatnio wysunito propozycj wiatowego banku ywnoci jako mechanizmu stabilizacji
cen pszenicy, ryu i kukurydzy [Brown, 2011].
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tworzonych przez rolnictwo a take rosncej roli rolnictwa w produkcji odnawialnych surowców na potrzeby wyywienia i potrzeby pozaywnociowe.
W tym wartociowaniu coraz bardziej dostrzega si wprost konieczno koegzystencji z innymi mieszkacami biosfery  z czego wypywa take dbao o dobrostan zwierzt inwentarskich.
7. Zako czenie
Przedstawilimy pi wzajemnie powizanych obszarów, w których podejmowane wybory maj istotny wpyw na bardziej lub mniej zrównowaony
rozwój rolnictwa. Wybory pocigajce za sob okrelone dziaania s wynikiem
procesów spoecznych i podlegaj wielu ograniczeniom. Przede wszystkim te
wybory, czyli inaczej decyzje polityczne s ograniczane przez prawa Natury –
prawa przyrodnicze. Dziaania ludzi odnosz si jedynie do skutków dziaania
tych praw – mog je kompensowa lub agodzi – a nie do samych praw. Wybory podlegaj take prawom spoecznym – w szczególnoci megatrendom kulturowym. W tym zakresie moliwoci dziaania s wiksze, poniewa mona próbowa zmienia same te megatrendy, kompensowa ich skutki, ale przede
wszystkim, tak jak w przypadku praw przyrodniczych, im si podporzdkowa .
W polu naszego zainteresowania s wybory prowadzce do zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego i ekologicznego wiata. Bezpieczestwo ekologiczne
wiata wymaga przyjcia nieprzekraczalnych granic w zakresie tzw. podstawowego kapitau naturalnego, ale te zaspokojenia potrzeb ywnociowych chociaby na minimalnym poziomie, co take stanowi lub winno stanowi nieprzekraczaln granic. Pole wyboru midzy tymi granicami jest stosunkowo due,
za konkretne wybory s wypadkow wielu czynników kulturowych, spoecznych, ekonomicznych, ideologicznych itd.
Presja na rozwizanie bezpieczestwa ywnociowego w krótkim i rednim okresach niewtpliwie skania do stosowania technologii industrialnych,
które cechuj si wysz wydajnoci pracy, wysz produktywnoci i wysz
efektywnoci anieli technologie zrównowaone. Ta przewaga rolnictwa industrialnego ma miejsce w obecnym ukadzie wartociowania nakadów i wyników (rachunku ekonomicznego), w którym pomija si efekty zewntrzne. Jeeli
te ostatnie uwzgldni , to rolnictwo industrialne nadal ma przewag w odniesieniu do wydajnoci pracy i produktywnoci, nie jest jednoznaczna w odniesieniu
do efektywnoci a ustpuje w zakresie wydajnoci spoecznej.
Problem bezpieczestwa ywnociowego inaczej wyglda z perspektywy
krajów wysoko rozwinitych – o generalnie rzecz biorc nadprodukcji ywnoci
– a inaczej z perspektywy wielu krajów rozwijajcych si, które borykaj si
z niedostatkiem ywnoci. Te pierwsze uporay si z problemem ywnocio170

wym, rozumianym jako zapewnienie dostatecznej poday produktów ywnociowych o zrónicowanej strukturze, a nawet maj nadprodukcj, co zreszt
zaowocowao wieloletnim trendem wzgldnego tanienia produktów rolnych.
Mona stwierdzi równie, i poza stosunkowo wskim marginesem pokryte
jest zapotrzebowanie ilociowe (kaloryczne) na ywno w tych krajach –
w niektórych zreszt w nadmiarze, co rodzi problemy spoeczne i zdrowotne
wynikajce z otyoci58. Te drugie – tj. kraje rozwijajce si – nadal borykaj
si z problemem godu i niedoywienia, który dotyka okoo 1 mld sporód bez
maa 7 mld mieszkaców Globu ziemskiego59.
Kraje rozwinite cechuj si wysoce sprawnymi strukturami rolnymi,
technologiami industrialnymi oraz du integracj w ramach wertykalnych acuchów ywnociowych. Stoj one w obliczu stopniowego agodzenia ujemnych
skutków rodowiskowych i spoecznych takiego sposobu produkcji ywnoci.
Maj ku temu dobr sposobno , gdy generalnie rzecz biorc dysponuj moliwociami zakupu potrzebnej ywnoci na rynku globalnym, ale te ich wasna
produkcja z reguy przekracza popyt wewntrzny. Stosujc technologie rolnictwa integrowanego czy precyzyjnego mog istotnie zmniejszy presj na rodowisko poprawiajc jednoczenie efektywno ekonomiczn. W znacznie gorszej
sytuacji znajduj si liczne kraje rozwijajce si, w których struktury rolne s
wadliwe60, technologie niewydajne a jednoczenie zapotrzebowanie na ywno
58

Na marginesie zauwaymy, i otyo pomniejsza dobrobyt i jest zmor niektórych krajów
wysoko rozwinitych, a take coraz bardziej dotyka równie biedniejsze kraje. W tym ostatnim przypadku, pomijajc osobliwoci kulturowe, jest ona ubocznym efektem globalizacji –
upowszechniania przez korporacje transnarodowe niezdrowych produktów i napojów oraz
„telewizyjnego” stylu wykorzystywania wolnego czasu. Liczb osób otyych w USA ustalono
na 23% dorosych amerykanów a w UE-15 na 16% (dane dla 2004 r.) [Giddens, 2009, s 166].
W 2000 r. liczba osób niedoywionych i liczba osób otyych zrównaa si (po 1,1 mld.), co
podano w pracy [Marsden et al., 2005, s. 2], odwoujc si do pracy: Nestle M., 2002, Food
Politics: How the Food Industry Influence Nutrition and Health. Univ. of California Press,
Berkeley, California. Zob. take [Roberts, 2008].
59
Odsetek niedoywionych w krajach rozwijajcych si wprawdzie obniy si z 20%
(1990-1992) do 17% (2005 r.) [FAO, 2006], ale perturbacje na rynkach rolno-ywnociowych
w ostatnich latach ponownie zwikszyy liczb godujcych do 857 mln w okresie
2000-2002 oraz 873 mln w latach 2004-06, przy czym 96% takich osób przypada na kraje
rozwijajce si. Najbardziej dramatyczna sytuacja ma miejsce w Afryce Subsaharyjskiej,
gdzie liczba godujcych wynosi okoo 30% ludnoci, tj. okoo 216 mln [OECD, 2008a].
Ocenia si, i z powodu kryzysu ekonomicznego (zwikszenia bezrobocia, spadku dochodów)
liczba godujcych wzrosa do 1 020 mln [www.fao.org/news/story/2009].
60
Ronie zrónicowanie w zakresie struktury agrarnej (obszarowej) gospodarstw rolnych.
W krajach wysoko rozwinitych Europy i Ameryki Pónocnej wci ronie przecitny obszar
gospodarstw rolnych, natomiast w Azji, Ameryce Poudniowej i Afryce postpuje rozdrobnienie. Orientacyjna przecitna wielko gospodarstw rolnych wynosi: Afryka 1,6 ha, Azja
1,6 ha, Ameryka aciska 67 ha, Ameryka Pónocna 121 ha, Europa Zachodnia 27 ha
[IAASTD, 2009, s. 8].
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szybko ronie (chociaby z uwagi na wzrost demograficzny) przy ogromnych
rozmiarach zjawiska godu i niedoywienia. Kraje te stoj przed wyborem sposobu zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego: orientacji na rolnictwo industrialne i wczenia si w handel midzynarodowy lub bazowania na rolnictwie
zrównowaonym i lokalnych systemach ywnociowych. Pierwszy sposób jest
dostpny i w istocie realizowany przez kraje bogato wyposaone w ziemi (co
dotyczy zwaszcza Ameryki Poudniowej: Brazylii i Argentyny) oraz niektóre
kraje Afryki.
W krajach rozwinitych w II poowie XX w. dokonay si ogromne przeobraenia systemu ywnociowego: od lokalnych do globalnego, od tradycyjnego do industrialnego, od regulowanego przez pastwo do regulowanego przez
rynek i korporacje transnarodowe. Farmy stay si wyspecjalizowane, zmechanizowane, bazujce na przemysowych rodkach produkcji, o duej skali produkcji i wydajnoci, co zaowocowao wysok produktywnoci i wydajnoci
pracy oraz szybkim wzrostem wielkoci farmy przy zmniejszeniu ich liczby
[IAASTD, 2009, s. 107]. Na rzecz opcji rolnictwa industrialnego przemawiaj
jego dotychczasowe sukcesy, wysoka sprawno ekonomiczna. W takim rolnictwie rolnicy przymuszeni s do podporzdkowania wszystkiego produktywnoci
czy wydajnoci, aby maksymalizowa dochód, co jest wysikiem bezproduktywnym, gdy efekty via ceny przejmuj porolnicze ogniwa acuchów ywnociowych i ewentualnie konsumenci. Na ogó jedynymi beneficjentami s korporacje. Natomiast spoecznoci rolnicze trac swoj ekonomiczn, spoeczn
i kulturaln tosamo . Obecnie rolnictwo industrialne coraz bardziej jest kwestionowane jako sposób na rozwizanie problemów ywnociowych wiata
i podoanie wyzwaniom. Wiele przypisywanych takiemu rolnictwu zalet okazuje
si mitami: e moe wyywi wiat, e dostarcza zdrowej, bezpiecznej i odywczej ywnoci, e ywno jest tania, e jest efektywne, e daje wikszy wybór,
e jest korzystne dla rodowiska i biorónorodnoci, e biotechnologia rozwie
problemy rolnictwa industrialnego61. Ponadto jest wtpliwe czy jest on dostpny
dla krajów o nader rozdrobnionej strukturze agrarnej i przeludnieniu agrarnym
(co dotyczy zwaszcza krajów Afryki Subsaharyjskiej, Azji Poudniowej i Poudniowo-Wschodniej, a take Ameryki rodkowej). Po okresie zachynicia si
modelem industrialnym rolnictwa, kiedy to usiowano urzdzi kraje rozwijajce si na mod krajów wysoko rozwinitych (B ), dokonaa si istotna zmiana
w podejciu do sposobu zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego krajom
sabo rozwinitym ekonomicznie na rzecz zrównowaonego rolnictwa i systemów lokalnych [Flora, 2010; Jones et al., 2011]. Liczne studia dowodz, e go61

Najbardziej ostr krytyk, moe nawet przesadn, zawiera praca pod redakcj Andrew
Kimbrella [Kimbrell (ed.), 2002].
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spodarka ywnociowa bazujca na produkcji o duej skali, technologiach intensywnych i rosncym popycie konsumentów nie dziaa w krajach majcych trudnoci w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Okazao si take, co potwierdziy
projekty (40) realizowane w 20 krajach Afryki w ostatnim 20-leciu, e na drodze zrównowaonej intensyfikacji rolnictwa moliwy jest znaczcy wzrost produkcji rolnej – dziki lepszym nasionom, poprawie agrotechniki, nowe odmiany
rolin i gatunki zwierzt [Pretty et al., 2011]. To optymistyczna konstatacja.
Niezrównowaenie (nietrwao ) staje si problemem, gdy wiat w metaforycznym ujciu z pustego staje si penym. To co si dzieje w jednym regionie
ma wpyw na stabilizacj caego globalnego ekosystemu. wiadomo interakcji
midzy ludzkoci i rodowiskiem [Clark et al., 2005; Constanza et al., 2007;
Brown, 2011; Zegar, 2012]. Panuje raczej konsensus co do zagroe globalnego
ekosystemu – kolizji rozwoju gospodarczego i rodowiska – fakty przekraczania
granic s niepodwaalne. W przypadku rolnictwa skutkami rodowiskowymi
zaczto interesowa si w latach 80. XX w., zwaszcza takimi jak: a) degradacja
zasobów przez erozj, zasolenie, ubytek wód gruntowych, b) degradacj wód
przez nadmierne nawoenie i pestycydy (ronie zreszt odporno insektów
i chwastów oraz patogenów na chemiczne metody ochrony rolin – spirala/zaklty krg), c) zmiany klimatyczne, d) zdrowie (niedostateczne wyywienie, jako ywnoci). Szczególne znaczenie ma ochrona gleb przed erozj
i zasoleniem, ze wzgldu na jej znaczenie dla produkcji biomasy w ogóle i biomasy rolniczej w szczególnoci, a take powolno tworzenia gleb62.
Przejawem niezrównowaenia jest take wspówystpowanie zjawiska
godu oraz otyoci. Druga poowa XX wieku tworzya podstawy do nadziei, i
zjawisko godu i niedoywienia moe zosta , jeeli nie wyeliminowane, to powanie ograniczone. Jeszcze na pocztku biecego wieku za cel stawiano
zmniejszenie liczby godujcych i niedoywionych o poow w cigu zaledwie
15 lat (jeden z tzw. celów milenijnych). I rzeczywicie moliwoci wytworzenia
dostatecznego quantum produktów ywnociowych napaway optymizmem, za
problem jak si wydawao polega gównie na braku siy nabywczej, tj. niedostatecznych dochodach. I take obecnie sprawa wyeliminowania godu nie tyle polega na wytworzeniu dostatecznego wolumenu ywnoci, co raczej na zapewnieniu najuboszym ekonomicznego dostpu do niej [Moir, Morris, 2011]. Wanie ubóstwo zwizane z pogbianiem si nierównoci ekonomicznych sprawia,
i zjawisko godu wcale nie zmalao w wyraeniu absolutnym i nadal dotyka
okoo 1 mld ludzi. Problem ten koncentruje si w Azji, na któr przypada 2/3
62

Proces tworzenia gleb najszybciej przebiega w tropikach, lecz i tam stopa kreowania nowej
gleby wynosi 1t/rok/ha, co odpowiada 0,1 mm/ha, a to oznacza i wytworzenie gleby o gruboci 20 cm wymaga okoo 2000 lat [van Loon et al., 2005, s. 128].
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wiatowej populacji biednych i ponad 60% niedoywionych. W Azji yje 4,1 mld
sporód 7 mld populacji ludzkiej wiata, a do 2050 r. przybdzie kolejny miliard
(w wiecie ponad 2 mld). Zjawisko niedoywionych koncentruje si w Azji Poudniowej (3/5 niedoywionych w Azji), przy czym zmiany klimatyczne mog znaczco utrudni rozwizanie tego problemu [ADB, 2012], podobnie jak w Afryce
– drugim kontynencie koncentracji ubóstwa i niedoywienia. Ale zjawisko to
dotyczy take krajów wysoko rozwinitych. Zadziwiajco podobna jest populacja
ludzi otyych. Trzeba tu jednak doda , i otyo jest take spraw genów a nawet
kultury czy zwyczajów. wiadczy o tym fakt, i relatywnie najwicej jest w Nauru (78,5%), Tonga (56,0%), Polinezji Francuskiej (40,9%), Arabii Saudyjskiej
(35,6%), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (33,7%) i dopiero nastpnie
w USA (32,2%). Z kolei w odniesieniu do odsetka ludnoci z niedowag63 na
pierwszym miejscu plasuj si Indie (32,9%), nastpnie Pakistan (31,2%), Ghana
(16,4%), Filipiny (13,9%), Laos (13,5%), Malezja (12,3%), Japonia (11,5%),
Chiny (9,5%), Afryka Poudniowa (8,6%) i Kuba (7,3%)64.
Konkurencja przenoszona na poziom globalny  o ziemi rolnicz, a take
o wod, której niedobór jest coraz bardziej odczuwalny – take pod wpywem
zmian klimatycznych oraz z powodu degradacji staje si coraz ostrzejsza
i gro niejsza dla adu wiatowego [Pimental, 2009; Hanjra, Quereshi, 2010;
Allouche, 2011; GOS, 2011; Editorial, 2011]. Szacunki wskazuj, i przy obecnym poziomie konsumpcji ropy naftowej starczy na 40-50 lat, gazu ziemnego na
60-70 lat a wgla na 140-150 lat, tj. dwa z tych gównych noników energii zostan wyczerpane w przecigu ycia jednej generacji [Pawowski, 2010, s. 9].
Ma miejsce konflikt (sprzeczno ) midzy produkcj rolnicz a rodowiskiem. Zwikszanie produkcji rolniczej czy to poprzez nowe areay uprawowe
czy intensyfikacj wpywa na jako wód, siedliska i gatunki rolin i zwierzt
oraz emisj gazów cieplarnianych. Potrzeba zatem takiego systemu a raczej systemów produkcji rolniczej, które byyby nie tylko bardziej produktywne, ale
i zrównowaone. Wymaga to zmiany mylenia o rolnictwie w kierunku wykorzystania strumieni pokarmowych od mikroorganizmów i rolin do zwierzt
i z powrotem [Altieri, 1995; Gliessman, 1998; Cassman, 1999; Brown, 2003;
Alieri, 2004; vanLoon et al., 2005; Brown, 2006; Gliessman, Rosemayer, 2010;
Federoff et. al., 2010; Brown, 2011; GOS, 2011; tenBrink, 2011]. Lepsze wykorzystanie zasobów praktycznie nieograniczonych – energii sonecznej i wody
morskiej – umoliwi redukcj zapotrzebowania rolnictwa na ziemi, energi
z kopalin i wod sodk, a jednoczenie zmniejszy emisj zanieczyszcze zwiza63

Nadwag i niedowag mierzy si za pomoc BMI (Body Mass Index), który w pierwszym
przypadku przybiera warto > 30,0 kg/m2, za w drugim <18,5 kg/m2.
64
Wedug WHO, podajemy za: [Pardue, 2010].
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n z zuyciem rodków chemii rolnej [Spiertz, 2010]. Oczekuje si, i rolnictwo
przysze bdzie wymaga rolin odpornych na susze, zasolenie gleb oraz nietypowe pasze dla zwierzt. To wymaga jeszcze mudnych bada, a wyniki zawsze
s niepewne. Pewne jest natomiast, i rolnictwo w przyszoci bdzie napotyka
problemy zmian klimatycznych, dostpnoci wody, energii, nawozów, braku stabilnoci geopolitycznej chociaby z powodu zagroenia agroterroryzmem.
Jednym z najtrudniejszych problemów – wyzwa jest korzystanie z dóbr
publicznych i wspólnych na poziomie planetarnym. Dotychczasowa praktyka –
konkurencja w tym zakresie, zamiast wspópracy – jest tego jaskrawym przykadem. Sprawa jest niezwykle zoona, poniewa cieraj si due interesy,
niekiedy ywotne dla danego kraju. Specyficznym dobrem s zasoby naturalne,
którymi poszczególne pastwa (regiony) zostay obdzielone w nierównym stopniu. Liczy si take ich dostpno , jak w przypadku owisk czy zasobów Arktyki, które chce zawaszczy kilka krajów. W istocie, sprawiedliwo planetarna
nakazuje, aby bogactwa naturalne traktowa jako dobra wspólne. Ju John Stuart Mill rozrónia sytuacj tego co czowiek wytworzy lub naby od innego
wytwórcy a inaczej dobra natury: „Czy sama ziemia, jej lasy i wody, i wszystkie
inne naturalne bogactwa nad i pod jej powierzchni s wytworami ludzkimi? S
one dziedzictwem rasy ludzkiej i musz istnie przepisy reguluj ce wspólne korzystanie z tych bogactw. Nie mona pozostawia bez rozstrzygnicia, jakie
prawa i pod jakimi warunkami wolno wykonywa jednostce nad czci tego
wspólnego dziedzictwa” [Mill, 1966, s. 554]. Duch ten odywa w pracy [Smith,
Max-Neef, 201165], ale oczywicie wspólno zasobów naturalnych, jak chociaby kopalin to jak na razie mrzonka.
Niezrównowaenie jest produktem systemu kapitalistycznego, który jest
wysoce efektywny ale wanie niezrównowaony. Podnosi si dwie due wady
kapitalizmu [Ikerd, 2010]:
1) nieuchronnie prowadzi do zwikszania si rónicy midzy bogatymi i biednymi (rosnca fala jednych unosi wyej a innych niej, a jeszcze inni ton),
2) nieograniczony kapitalizm nieuchronnie degraduje i umniejsza zasoby naturalne.
Kapitalizm nie dziaa na rzecz spoeczestwa, rodziny, przyszych pokole, poniewa nie ma ku temu stymulacji (bod ców) [Ikerd, 2008, s. 15]. Kapitalizm zatem nie moe koegzystowa z zrównowaeniem rodowiska. John Bellami Foster utrzymuje, e konieczna jest rewolucja polegajca na transformacji
od systemu ekonomicznego zorientowanego na maksymalizacj zysku i eksploatacj rodowiska do systemu spoecznego (ustrojowego?), w którym radykalnie
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uczelnie ucz tego samego: ekonomii zorientowanej na wzrost i globalizacj.
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zmniejsz si nierównoci spoeczne (rónice midzy bogatymi i biednymi),
wykorzenione zostan inne plagi ludzkoci oraz zmniejszona zostanie presja na
rodowisko (stan zrównowaenia) czyli przejcie do spoeczestwa wspólnotowego i bezklasowego [Foster, 2009]. Kapitalizm musi funkcjonowa w granicach etycznych i sprawiedliwoci spoecznej, aby zapewni dobrobyt ludzi, jak
to przyjmowaa ekonomia klasyczna66, tymczasem wspóczesny kapitalizm korporacyjny, zdominowany przez wielkie korporacje transnarodowe, z ograniczonym wejciem (due inwestycje, patenty) i wyjciem, rozdmuchan reklam odbiega od tych warunków – staje si zrakowacia (nowotworow) postaci, zagraa globalnemu ekosystemowi i spoecznoci planetarnej. Std wypywa krytyka neoliberalizmu i gospodarki rynkowej [Hart, 2010; Harcourt, 2011;
Duménil, Lévy, 2011; Foster, 2009; Pereira, 2012]. Krytyka wspóczesnej ekonomii neoliberalnej, która okazuje si bezradna wobec biecego kryzysu, który
ma charakter systemowy. Rzdy proponuj projekt wyjcia z kryzysu poprzez
jak najszybszy powrót do neoliberalnego business as usual, wystawiajc rachunek za kryzys pracownikom najemnym, bezrobotnym, emerytom, za który oni
nie s odpowiedzialni (dofinansowuj banki a uspoeczniaj straty). [Husson,
2011]. Potrzebny jest zrównowaony kapitalizm – kapitalizm wci jest nadziej
na zrównowaony rozwój [Ikerd, 2008, s. 22]. S pewne symptomy, i neoliberalizm wchodzi w faz schykow, za w fazie post-liberalnej nastpi przeformuowanie funkcji pastwa, za polityka bdzie bardziej osadzona w lokalnych
spoecznociach i tradycjach, którym te bdzie bardziej suy [Grugel, Riggolizzi, 2012]. Ale to na razie hipotezy.
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