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Przedmowa
W kolejnym (23) zeszycie „Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym” zamieszczono pi artykuów, prezentujcych wyniki bada w zakresie zrównowaonego rozwoju rolnictwa.
W artykule W. Wrzaszcz i J.St. Zegara – „Sprawno ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównowaonego rodowiskowo” – podjto prób ustalenia wpywu wybranych form gospodarstw zrównowaonych rodowiskowo na
ich sprawno ekonomiczn, któr oceniano posugujc si wska nikami opartymi na wartoci standardowej produkcji i standardowej nadwyki bezporedniej
gospodarstwa rolnego oraz strukturze dochodów rodziny rolniczej. Przedmiotem
badania byy gospodarstwa indywidualne o powierzchni uytków rolnych 1 ha
i wicej, za materia faktograficzny stanowiy dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Ustalono, i gospodarstwom obszarowo wikszym atwiej jest godzi cele ekologiczne i ekonomiczne.
W artykule A. Fabera – „Bilanse emisji gazów cieplarnianych oraz ekonomia wĊgla w rolnictwie” – podjto kapitalny problem tak teoretyczny, jak
i praktyczny, dotyczcy okrelenia wielkoci emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i absorbcji wgla (CO2) oraz wpywu praktyk rolniczych na wyniki
w tym zakresie. W szczególnoci zwrócono uwag na: stan wiedzy o emisjach
gazów cieplarnianych, obecny i perspektywiczny bilans emisji tych gazów
z gruntów ornych objtych zasiewami w Polsce oraz na kluczowe znaczenie
bada ekonomiczno-rolniczych w tym zakresie oraz na wyanianiu si nowej
specjalnoci ekonomicznej, nazywanej ekonomi wgla w rolnictwie (carbon
economy) bd gospodark niskoemisyjn (low-carbon economy).
W artykule R. Bauma – „Metodyka wyceny efektów zewnĊtrznych w rolnictwie” – kontynuowano rozpoznanie zagadnienia wyceny efektów zewntrznych dziaalnoci rolniczej. Dokonano rozpoznania efektów zewntrznych generowanych przez rolnictwo oraz podjto prób metodyki ich waloryzacji. W pracy skupiono si na przykadach wyceny korzyci zewntrznych produkcji rolnej
oraz zasobów rodowiska przyrodniczego, majcych charakter dóbr publicznych. Podniesiony problem naley do najbardziej zoonych w teorii ekonomii,
zwaszcza ekonomii ekologicznej, a jednoczenie narasta pilno jego rozwizania ze wzgldu na coraz bardziej widoczn rozbieno pomidzy celem jednostki
(maksymalizacja zysku) a celem spoecznym (dobrobyt spoeczestwa). Dysonans ten uzasadnia potrzeb uzupenienia tradycyjnej racjonalnoci ekonomicznej
o inne kategorie racjonalnoci, takie jak np. racjonalno ekologiczna, które pozwoliyby na ustalenie racjonalnoci spoecznej. Doprowadzenie do zbienoci
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racjonalnoci ekonomicznej – z reguy mikroekonomicznej i prywatnej – z racjonalnoci spoeczn wymaga wykorzystania instrumentów instytucjonalnych.
W artykule J.S. Jankowiaka i E.M. Miedziejko – „Emergetyczna metoda
wyceny wydajnoci produkcji, zuycia zasobów i zrównowaenia rodowiskowego na przykadzie gównych upraw w Wielkopolsce” – podjto prób wyceny
pozarynkowych usug rodowiska na przykadzie uprawy pszenicy, rzepaku
i buraków, korzystajc z metody emergetycznej. Metoda ta na podstawie przepywów energii pozwala zastpi receptorowy system wartoci oparty na preferencjach ludzi donorowym systemem wartoci bazujcym na obiektywnych
prawach przyrody. Dziki temu mona wyodrbni przepyw monetarny znajdujcy pokrycie w przepywie masy i energii od przepywu kapitau entropowego,
który nie podlega adnym obiektywnym prawom przyrody i prowadzi do ekstremalnych zjawisk kryzysowych. Metoda ta pozwala na alternatywn w stosunku do metody tzw. ladu ekologicznego ocen oddziaywania dziaalnoci czowieka na rodowisko przyrodnicze. Wpisuje si ona w alternatywn teori ekonomiczn – jeden z nurtów ekonomii ekologicznej.
W artykule K. Kociszewskiego – „Ekologiczne aspekty zmian Wspólnej
Polityki Rolnej a zrównowaony rozwój polskiego rolnictwa” – podjto prób
oceny oddziaywania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR) na
rodowisko w kontekcie zrównowaonego rozwoju rolnictwa. Dokonano wnikliwego przegldu ewolucji celów i instrumentarium WPR w kontekcie wpywu rolnictwa na rodowisko przyrodnicze. Akcesja Polski do UE stworzya korzystne warunki do wdroenia dziaa sprzyjajcych zrównowaonemu rozwojowi rolnictwa w Polsce. Jednak, zdaniem Autora, biorc pod uwag decyzje
polskich wadz dotyczce struktury wydatkowania funduszy WPR oraz ograniczony zakres implementacji standardów ochrony rodowiska i relatywnie niski
poziom finansowania programu rolnorodowiskowego, sposób realizacji krajowej polityki rolnej naley oceni krytycznie w wietle wykorzystania szans
i minimalizacji zagroe dla zrównowaonego rozwoju rolnictwa.
Józef Stanisaw Zegar
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Dr Wioletta Wrzaszcz
Prof. dr hab. Józef St. Zegar
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej
– Pastwowy Instytut Badawczy
Warszawa

SPRAWNO EKONOMICZNA WYBRANYCH
FORM ROLNICTWA ZRÓWNOWA ONEGO RODOWISKOWO
Wprowadzenie
Potrzeba a nawet konieczno ograniczania presji dziaalnoci rolniczej na
rodowisko przyrodnicze zaowocowaa poszukiwaniem nowych sposobów wytwarzania produktów rolniczych przy mniejszym zaangaowaniu zasobów produkcyjnych, zwaszcza ziemi, energii i wody, w przeliczeniu na jednostk produktu. Temu odpowiada upowszechniane od pewnego czasu pojcie intensyfikacji zrównowaonej. Dotychczasowe badania wykazay, i gospodarstwa rolne tworzce wielce zoon mozaikowat struktur s heterogeniczne ze wzgldu na spenianie kryteriów zrównowaenia rodowiskowego [Toczyski i in. 2009; GUS 2013].
Gospodarstwa rolne, jako jednostki ekonomiczne, bd skonne do przestawiania si na tory zrównowaenia rodowiskowego, jeeli sposób wytwarzania produktów rolniczych, adekwatny takiemu zrównowaeniu, bdzie jednoczenie korzystny (efektywny) ekonomicznie. Badania wykazay, i area
uytków rolnych (UR) gospodarstwa ma istotne znaczenie – statystycznie rzecz
ujmujc – dla speniania kryteriów zrównowaenia rodowiskowego. Co wicej
okazao si, i w pewnym zakresie moliwe jest równoczesne spenienie wymogów (kryteriów) zrównowaenia rodowiskowego i ekonomicznego [Wrzaszcz
2012; Sadowski 2012; Matuszczak, Smdzik-Ambroy 2013], czyli pogodzenie
celów rodowiskowych i ekonomicznych ergo konkurencyjnoci ekonomicznej
z konieczn ochron rodowiska [Wo 1992; Wo, Zegar 2002; Runowski 2012;
Zegar 2012, 2013].
Wan cech zrównowaenia rolnictwa (gospodarstw rolnych) stanowi wielo jego form (postaci, technik produkcyjnych, sposobów produkcji), które umoliwiaj zrównowaenie gospodarstwa pod wzgldem rodowiskowym. Jedne z tych
form s wytworem postpu ostatnich dziesicioleci (jak rolnictwo integrowane,
rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne), inne za sigaj pierwszej poowy
XX wieku (np. rolnictwo stosujce podozmian norfolski) czy jeszcze czasów bardziej odlegych (rolnictwo naturalne, rolnictwo organiczne). W przewadze s jednak gospodarstwa konwencjonalne – mniej lub bardziej zaawansowane w industrializacji, mniej lub bardziej przyjazne dla rodowiska przyrodniczego.
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Celem artykuu jest ustalenie sprawnoci ekonomicznej wybranych form
gospodarstw zrównowaonych rodowiskowo, a cilej biorc speniajcych
pewne wane kryteria zrównowaenia rodowiskowego, z uwzgldnieniem ich
obszaru. Przyjmujemy przy tym hipotez robocz, i forma rolnictwa (gospodarstwa) zrównowaonego rodowiskowo rónicuje wpyw obszaru gospodarstwa na jego sprawno ekonomiczn.
Prezentacj treci badania ujmiemy w nastpujce ramy. Po uwagach co
do metody bada dokonamy syntetycznej charakterystyki gospodarstw wyrónionych form wedug grup obszarowych na tle gospodarstw ogóem, zaprezentujemy waniejsze wska niki sprawnoci ekonomicznej oraz róda pozyskiwania
dochodów i ich znaczenie dla rodzin rolniczych (cilej: dla gospodarstw domowych uytkownika gospodarstwa rolnego). Dalej przedstawimy odmiennoci
wpywu form rolnictwa na wyniki ekonomiczne w ramach i midzy grupami obszarowymi. Cao wieczy zwyczajowe podsumowanie i wnioski.
1. Przedmiot, zakres i metoda badania
Badaniem objto wszystkie gospodarstwa osób fizycznych (tzw. gospodarstwa indywidualne), prowadzcych dziaalno rolnicz, o powierzchni co najmniej
1 ha uytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. W analizie posuono
si danymi statystycznymi zebranymi w ramach Powszechnego Spisu Rolnego
(PSR) przeprowadzonego przez Gówny Urzd Statystyczny (GUS) w 2010 r.1
Do oceny poziomu zrównowaenia gospodarstw rolnych w zakresie rodowiskowym wyróniono nastpujce grupy gospodarstw2: z dodatnim saldem
bilansu substancji organicznej, quasi-zrównowaone, ekologiczne i norfolskie.
Gospodarstwa z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej stanowi interesujc grup ze wzgldu na wszechstronn rol materii organicznej
(próchnicy) w glebie oraz niekorzystn tendencj jej umniejszania [Ku, Kopiski 2011]. Metod liczenia salda bilansu substancji organicznej, jak posuguje
si IUNG-PIB, dostosowano do dostpnych danych statystycznych. Saldo bilansu substancji organicznej zostao obliczone jako rónica sumy iloczynów powierzchni uprawianych rolin, masy produkowanych nawozów naturalnych, masy somy potencjalnie przeznaczonej na przyoranie oraz odpowiadajcych im
wspóczynników reprodukcji i degradacji w stosunku do powierzchni zasiewów
na gruntach ornych w danym gospodarstwie rolnym. Dodatnie saldo bilansu
substancji organicznej wiadczy o dobrym zmianowaniu, które sprzyja wzbogaceniu gleby w próchnic poprzez rozkad substancji organicznej w glebie, co
1
2

Szczegóowy opis badania PSR zawiera publikacja: [GUS 2012].
Szerzej: [GUS 2013].
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gwarantuje waciwe zaopatrywanie uprawianych rolin w skadniki pokarmowe
w cigu caego okresu wegetacji. Wynik bilansu nie powinien przyjmowa wartoci ujemnych. 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 powierzchniowych.
Gospodarstwa quasi-zrównowaone rodowiskowo speniaj przyjte
kryteria przyjaznoci dla rodowiska. Prowadzenie produkcji rolnej w zgodzie
z poszanowaniem zasobów przyrodniczych umoliwia umiejtne zmianowanie
(wielogatunkowe podozmiany) i nawoenie rolin, dostosowane do zasobnoci
i rodzaju gleby. Do okrelenia zrównowaenia rodowiskowego gospodarstwa
rolnego wybrano takie zmienne, które odzwierciedlaj zarówno dobre, jak i ze
praktyki rolnicze. Wybrane wska niki i mierniki zostay ocenione pod wzgldem najbardziej podanych wartoci, wynikajcych z zasad racjonalnego gospodarowania w rolnictwie oraz norm prawnych3. Wybrane zmienne mogy
cechowa si rón skal wraliwoci i wanoci. W charakterze kryteriów
zrównowaenia rodowiskowego gospodarstwa rolnego (przyjaznoci produkcji
rolnej dla rodowiska przyrodniczego) przyjto: udzia zbó w strukturze zasiewów na gruntach ornych (do 66%), liczb grup rolin uprawianych na gruntach
ornych (co najmniej 3), indeks pokrycia gruntów ornych rolinnoci w okresie
zimy (co najmniej 33%), obsad zwierzt na uytkach rolnych (do 2 sztuk duych na hektar uytków rolnych)4.
Gospodarstwa ekologiczne stosuj przyjazne rodowisku metody produkcji rolniczej, usankcjonowane certyfikatem nadanym przez uprawnion jednostk certyfikujc. Przewodni zasad w systemie ekologicznym jest uprawa
rolin zgodnie z normami dobrej kultury rolniczej, przy zachowaniu naleytej
dbaoci o stan fitosanitarny rolin i ochron gleby. Do tego dodaje si konieczno zachowania powierzchni trwaych uytków zielonych i elementów krajobrazu nieuytkowanych rolniczo.
Gospodarstwa norfolskie cechuje bogata struktura zasiewów upraw polowych, która pozytywnie wpywa na urodzajno gleby i umoliwia stosowanie
podozmianu zwanego czteropolówk. Struktura zasiewów w systemie norfolskim uwzgldnia 50% zbó, 25% rolin strukturotwórczych (strczkowe, pastewne) oraz 25% okopowych. Taka struktura zasiewów jest najbardziej po3

Przy wyborze kryteriów zrównowaania wzorowano si ma zasadach opracowanych przez
OECD na potrzeby makroekonomicznej oceny oddziaywania rolnictwa na rodowisko
[OECD 1999; OECD 2001].
4
Sposób obliczenia poszczególnych kryteriów zrównowaenia gospodarstwa rolnego szczegóowo przedstawiono w publikacjach: [Wrzaszcz 2012; GUS 2013].
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dana, gdy gwarantuje upraw zbó po dobrych przedplonach, czyli po rolinach
niezboowych. Stosowanie wielostronnych podozmianów z udziaem rolin
motylkowych oraz poplonów na zielony nawóz jest niezbdne dla utrzymania
podanych waciwoci gleby – zapewnienia trwaej yznoci gleby, co stanowi jeden z podstawowych wymogów zrównowaonej dziaalnoci rolniczej
na poziomie gospodarstwa rolnego. Na potrzeby niniejszej pracy ustalono zblion struktur zasiewów do wskazanej w podozmianie norfolskim. Uwzgldniajc obecne warunki produkcyjno-ekonomiczne rolnictwa, za maksymalny
udzia zbó w strukturze zasiewów przyjto 60%. Badan grup gospodarstw
wyodrbniono na podstawie nastpujcych zaoe: a) zasiewy na gruntach ornych – 100%; b) maksymalnie 60% zbó; c) minimalnie 20% strczkowych
i pastewnych; d) maksymalnie 20% inne uprawy5.
Wyszczególnione wyej grupy gospodarstw krótko scharakteryzowano,
uwzgldniajc ich liczebno oraz potencja produkcyjno-ekonomiczny: powierzchni uytków rolnych (ha), nakady pracy (wyraone w jednostkach penozatrudnionych – JPZ6), pogowie zwierzt (wyraone w sztukach duych – SD7),
warto standardowej produkcji (tys. euro) oraz warto standardowej nadwyki
bezporedniej (okrelonej w europejskich jednostkach wielkoci – ESU8). Charakterystyk badanych form rolnictwa zrównowaonego przedstawiono take
w porównywalnych grupach obszarowych (wg powierzchni uytków rolnych), co
poszerzyo zakres analizy, a take pozwolio na sprawdzenie wpywu wielkoci
gospodarstwa na ich sprawno ekonomiczn, a dokadniej zmiany w jej poziomie i kierunku. Wyróniono cztery grupy obszarowe, a mianowicie:
x 1-4,99 ha,
x 5-24,99 ha,
x 25-49,99 ha,
x 50 ha i wicej.
Nastpnie przedstawiono przecitne podstawowe cechy tych gospodarstw oraz wybrane cechy ich uytkowników (poziom oraz specjalizacja
wyksztacenia, a take wiek).

5

Szerzej zob. [GUS 2013].
1 JPZ to ekwiwalent penego etatu, czyli 2120 godzin pracy w roku.
7
1 SD to umowna sztuka zwierzt gospodarskich o masie 500 kg. Zob. tabele wspóczynników przeliczeniowych pogowia zwierzt w sztukach fizycznych na sztuki due: [GUS 2013].
8
1 ESU stanowi równowarto 1200 euro.
6
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W dalszej czci wskazano na orientacj rynkow analizowanych grup
gospodarstw. W tym celu wydzielono nastpujce typy gospodarstw:
a) rynkowe (sprzedajce co najmniej 50% wytworzonej wartoci produkcji rolniczej na rynek),
b) samozaopatrzeniowe (zuywajce na wasne potrzeby wicej ni 50% wytworzonej wartoci produkcji rolniczej),
c) rynku lokalnego (realizujce powyej 50% produkcji towarowej w sprzeday
bezporedniej, tj. na targowiskach, we wasnych sklepach, w ramach sprzeday midzyssiedzkiej)9.
Sprawno ekonomiczna gospodarstw rolnych moe by oceniana przy
zastosowaniu rónych wska ników. Niestety, nie ma jednej uniwersalnej miary
umoliwiajcej ocen sprawnoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Wielo
kategorii dochodowych i w ogóle ekonomicznych, podobnie jak zmiany w metodologii Eurostatu oraz FADN (m.in. odejcie od standardowej nadwyki bezporedniej na rzecz standardowej produkcji jako kryterium grupowania i porówna
gospodarstw rolnych) nie uatwiaj zadania. Std w opracowaniu wykorzystano
kilka wska ników opartych na wartoci standardowej produkcji gospodarstwa
rolnego, standardowej nadwyki bezporedniej oraz strukturze dochodów
rodziny rolniczej. Standardowa produkcja gospodarstw10 pozwala na porównanie
wolumenu produkcji, przy jednoczesnym zniwelowaniu wpywu waha cen
w ujciu regionalnym i czasowym. Natomiast suma standardowych nadwyek
bezporednich (rónica midzy wielkoci produkcji a kosztami bezporednimi)
wszystkich dziaalnoci wystpujcych w gospodarstwie rolnym wskazuje na
wielko ekonomiczn gospodarstwa, inaczej potencja produkcyjny gospodarstwa rolnego11. Bazujc na tych kategoriach, w ocenie sprawnoci ekonomicznej
posuono si nastpujcymi wska nikami:
1. Sucymi do oceny przecitnej wartoci produkcji i nadwyki bezporedniej:
x standardowa produkcja (tys. euro) na gospodarstwo,
x standardowa nadwyka bezporednia (ESU) na gospodarstwo.
9

Zob. [GUS 2012, s. 22].
Termin ang. Standard Output. Standardowa produkcja oznacza redni z 5 lat warto produkcji odpowiadajcej przecitnej sytuacji w danym regionie. Cakowita standardowa produkcja gospodarstw jest sum wartoci uzyskanych dla kadej dziaalnoci rolniczej prowadzonej w gospodarstwie przez pomnoenie wspóczynników standardowej produkcji dla danej
dziaalnoci przez liczb hektarów lub liczb zwierzt [GUS 2013, s. 35; Goraj i in. 2012, s. 9].
11
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. [Goraj 2007].
10
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2. Sucymi do oceny wydajnoci pracy (produktywno nakadów pracy):
x standardowa produkcja (tys. euro) na penozatrudnionego (JPZ),
x standardowa nadwyka bezporednia (ESU) na penozatrudnionego (JPZ).
3. Sucymi do oceny produktywnoci nakadów ziemi:
x standardowa produkcja (tys. euro) na hektar uytków rolnych,
x standardowa nadwyka bezporednia (ESU) na hektar uytków rolnych.
Wybrane wska niki odnoszce si do gospodarstwa bd penozatrudnionego obrazuj przecitn sprawno ekonomiczn, natomiast kategorie odniesione do jednostki powierzchni pozwalaj na porównanie sprawnoci ekonomicznej badanych form rolnictwa zrównowaonego, niwelujc rónice w ich
wielkoci mierzonej powierzchni uytków rolnych. Ponadto uznano, i trzeba
wykorzysta take kategori dochodu rolniczego, który stanowi podstawowy cel
ekonomiczny rolnika oraz jest wany dla poziomu ycia rodziny rolniczej, moe
przeto stanowi wany wska nik sprawnoci gospodarstwa. Zasoby danych
zgromadzone na podstawie PSR 2010 r. nie uwzgldniaj poziomu dochodów
z dziaalnoci rolniczej. Niemniej jednak informacja o przewaajcym ródle
utrzymania rodziny rolniczej umoliwia klasyfikacj gospodarstw rolnych,
w tym m.in. wyszczególnienie gospodarstw, w których dziaalno rolnicza zapewnia przewaajcy dochód rodziny, inaczej mówic, ródo utrzymania.
W badaniach GUS gospodarstwa domowe, w których przewaajce ródo
utrzymania stanowi dochód z gospodarstwa rolnego okrela si mianem gospodarstw rolników. Gospodarstwa te stanowi najbardziej interesujc grup spoeczno-zawodow z ekonomicznego i spoecznego punktu widzenia12. Grupa ta
przesdza bowiem o wynikach produkcyjnych i ekonomicznych rolnictwa i stanowi o rolnictwie indywidualnym. Ta grupa przesdza take o przyszoci w rolnictwie, za przemiany w niej zachodzce maj znaczce skutki spoeczno-ekonomiczne, gdy wymagaj dla ludnoci rezygnujcej z prowadzenia takich gospodarstw rolnych alternatywnych róde dochodów i na ogó innych miejsc pracy.
W celu zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej zastosowano nastpujce formuy (metody) statystyczne, a mianowicie:
x procentowy przyrost wzgldny acuchowy oraz rednie tempo zmian –
umoliwiy wskazanie wzgldnych rónic w poziomie sprawnoci ekonomicznej gospodarstw (badanych form rolnictwa zrównowaonego) o odmiennej powierzchni uytków rolnych,
12

Inne grupy spoeczno-zawodowe gospodarstw domowych to: dwuzawodowe – o przewaajcym dochodzie z dziaalnoci rolniczej i pracy najemnej (cznie), pracowników – o przewaajcym dochodzie z pracy najemnej, przedsibiorców – o przewaajcym dochodzie
z dziaalnoci pozarolniczej, emerytów i rencistów – o przewaajcym dochodzie z emerytury
i/lub renty oraz pozostae – o przewaajcym dochodzie z innych róde.
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x wzgldny wska nik podobiestwa struktur – umoliwi okrelenie rónic
i podobiestw w strukturze dochodowej gospodarstw rolnych (badanych
form rolnictwa zrównowaonego) w zalenoci od ich obszaru13.
2. Wyniki bada
2.1. Charakterystyka badanych grup gospodarstw rolnych
Badaniem objto 1 487,6 tys. gospodarstw indywidualnych o powierzchni
co najmniej 1 ha uytków rolnych w dobrej kulturze rolnej i prowadzcych dziaalno rolnicz. Na te gospodarstwa przypadao 13 185,6 tys. ha uytków rolnych, 1 845,7 tys. stale pracujcych (jednostki penozatrudnione) oraz 6 339,5 tys.
sztuk duych zwierzt gospodarskich. Gospodarstwa badanej zbiorowoci stanowiy 78,8% ogóu gospodarstw indywidualnych prowadzcych dziaalno rolnicz w Polsce w 2010 r. oraz odpowiednio 98,5% uytków rolnych, 96,5% pogowia zwierzt i 89,9% nakadów pracy w przeliczeniu na tzw. penozatrudnionych.
Gospodarstwa o dodatnim saldzie bilansu substancji organicznej stanowiy najliczniejsz grup sporód analizowanych form rolnictwa zrównowaonego
– 40% (588,1 tys.). Na te gospodarstwa przypada zbliona cz potencjau produkcyjnego gospodarstw indywidualnych (wykres 1). Odsetek tych gospodarstw
zwiksza si wraz z przechodzeniem do wyszych grup obszarowych – od 33%
w grupie obszarowej 1-5 ha do 49% w grupie obszarowej 50 ha i wicej.
Gospodarstwa quasi-zrównowaone rodowiskowo (wyodrbnione na
podstawie przyjtych kryteriów) stanowiy 4,4% (65,5 tys.) ogóu badanych gospodarstw. W ich dyspozycji byo 10% powierzchni uytków rolnych, wytwarzay 9,5% standardowej wartoci produkcji oraz 10% nadwyki bezporedniej.
Wzrastajcy udzia gospodarstw zrównowaonych w kolejnych grupach obsza13

Do badania podobiestw midzy dwiema grupami obiektów suy wzgldny wska nik podobiestwa struktur, wzór 1 [Ostasiewicz, Rusnak, Siedlecka 2006, s. 35-36]:
n

¦ min( w

1i

WPS

, w2i )

i 1
n

¦ max( w

1i

, w2i )

i 1

gdzie: i = 1, 2, …, n,
min (w1i, w2i) – minimalna warto wska nika w porównywalnych grupach 1 i 2,
max (w1i, w2i) – maksymalna warto wska nika w porównywanych grupach 1 i 2.
Zestawienie wska ników struktury dla kilku obiektów umoliwia porównanie wewntrznej
budowy analizowanych grup ze wzgldu na t sam cech. Wska nik ten przyjmuje wartoci
z przedziau [0; 1]. Im wartoci blisze s jednoci, tym struktury badanych grup s bardziej
podobne. Interpretacja poziomu wska nika: podobiestwo bardzo due 0,9-1,0; due 0,8-0,9;
umiarkowane 0,7-0,8; mae 0,6-0,7; bardzo mae 0,5-0,6; brak 0,5.
Por. [Gemzik-Salwach 2007].
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rowych wskazywa na dodatnie zalenoci midzy form gospodarowania
a uytkowan powierzchni uytków rolnych (odpowiednio ich odsetek ksztatowa si od 2,2% w grupie najmniejszej do a 18,7% w grupie najwikszej).
Gospodarstwa norfolskie stanowiy 3,2% (47,1 tys.) ogóu badanych
podmiotów. Na te gospodarstwa przypadao 3,6% uytków rolnych ogóu badanych gospodarstw, 2,9% standardowej produkcji oraz 2,7% standardowej nadwyki bezporedniej. Wzrost udziau tych gospodarstw w wyszych grupach
obszarowych wskazuje na zrozumiae, zreszt zwikszone, moliwoci stosowania podozmianu norfolskiego w gospodarstwach o wikszym areale (od
3,1% wród gospodarstw 1-5 ha do 4,9% w grupie od 50 ha). W przeciwiestwie do gospodarstw zrównowaonych podmioty te dysponoway proporcjonalnym wobec ich liczebnoci potencjaem produkcyjnym (wyraonym w powierzchni uytków rolnych, liczbie pracujcych, pogowiu inwentarza, wartoci
standardowej nadwyki bezporedniej).
Wykres 1. Potencja produkcyjny wybranych grup gospodarstw (%)

BSO – gospodarstwa z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej; 4K – gospodarstwa
zrównowaone (speniajce 4 wybrane kryteria zrównowaenia rodowiskowego); EKO –
gospodarstwa ekologiczne (posiadajce certyfikat produkcji ekologicznej); NORF – gospodarstwa norfolskie.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych PSR 2010 naliczonych w US Olsztyn na
potrzeby pracy [GUS 2013].

Gospodarstwa ekologiczne stanowiy zaledwie 0,8% (11,2 tys.) ogóu
badanych gospodarstw14. Niemniej jednak na te gospodarstwa przypadao prawie 3% powierzchni uytków rolnych, co wiadczy o znaczeniu czynnika ziemi
dla organizacji produkcji rolnej w systemie ekologicznym. Wniosek ten po14

Nadmienimy, i liczba gospodarstw ekologicznych szybko ronie: 2001 r. – 1,8 tys., 2010 r.
– 20,6 tys., 2012 r. – 26,4 tys. Gospodarstw ekologicznych z certyfikatem byo mniej, bo
w 2001 r. – 0,7 tys. a w 2010 r. – 12,9 tys. (dane GIJHARS).
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twierdzaj równie liczby wiadczce o odsetku gospodarstw ekologicznych
w dwóch skrajnych grupach obszarowych (odpowiednio 0,4% wród gospodarstw najmniejszych oraz 7,4% wród najwikszych).
Przecitny obraz wyrónionych form gospodarstw przyblia tabela 1. Porównujc przedstawione dane, mona atwo zauway, i przecitne gospodarstwo ekologiczne wyróniao si najwikszym potencjaem produkcyjnym.
Przecitne gospodarstwo ekologiczne byo 3,7-krotnie wiksze pod wzgldem
uytkowanej powierzchni w porównaniu z przecitnym gospodarstwem badanej
zbiorowoci, natomiast rónica w inwentarzu ywym bya 1,5-krotna, za liczba
pracujcych bya wysza o okoo 1/5.
Przedstawione cechy gospodarstw ekologicznych w wyrónionych grupach obszarowych wskazuj na zwizek midzy kierunkiem produkcji rolniczej
a wielkoci obszarow gospodarstwa. W najmniejszych gospodarstwach ekologicznych (o powierzchni 1-5 ha) znacznie czciej prowadzono produkcj zwierzc, a skala produkcji zwierzcej bya wiksza tak w odniesieniu do przecitnego gospodarstwa, jak i innych form rolnictwa zrównowaonego. Natomiast
gospodarstwa ekologiczne o wikszej powierzchni (powyej 5 ha) byy czciej
ukierunkowane na produkcj rolinn. Przyczyn tego stanu rzeczy mona upatrywa w zasobach pracy wasnej, gdy najem stay w polskim rolnictwie
stanowi zjawisko rzadkie. Ekologiczny system gospodarowania cechuje si
wysz pracochonnoci, co wynika m.in. z koniecznoci wykonywania zabiegów ochrony rolin bez lub przy ograniczonym zastosowaniu rodków chemicznych oraz wikszej rónorodnoci upraw polowych. W mniejszych gospodarstwach – z mniejszym areaem chociaby upraw polowych – nadwyka pracy
moe by spoytkowana przy produkcji zwierzcej, dostarczajc tym samym
korzyci ekonomicznych oraz rodowiskowych.
Zblione relacje zwizane z produkcj rolinn i zwierzc stwierdzono
w gospodarstwach quasi-zrównowaonych. Przecitne takie gospodarstwo
znaczco odbiegao in plus od przecitnego gospodarstwa indywidualnego: byo
wiksze pod wzgldem obszaru UR 2,3-krotnie, nakadów pracy 1,4-krotnie,
a pogowia zwierzt 1,8-krotnie. Przy tym przewaga w zakresie produkcji zwierzcej miaa miejsce tylko w gospodarstwach zrównowaonych o powierzchni
do 25 ha. Relacje te mona interpretowa podobnie jak w przypadku gospodarstw ekologicznych.
Cho oddzielnie wyodrbniono gospodarstwa quasi-zrównowaone rodowiskowo oraz ekologiczne, to zbiory te w pewnym stopniu si zazbiaj, a ich
egzystencji przywieca ta sama idea. Rónice midzy nimi dotycz gównie uregulowa prawnych oraz zakresu norm/kryteriów, które powinny spenia. Przedstawione wyniki potwierdzaj tez, i ogólnie rzecz biorc wikszy potencja go-
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spodarstw, zwaszcza przyrodniczy mierzony areaem uytków rolnych, tworzy
bardziej sprzyjajce warunki do zrównowaenia rodowiskowego gospodarstw.
Pozostae formy rolnictwa zrównowaonego, tj. gospodarstwa z dodatnim
saldem bilansu substancji organicznej oraz norfolskie w mniejszym stopniu odbiegay od przecitnych. Najbardziej widoczne rónice dotyczyy ich powierzchni
(gospodarstwa z dodatnim saldem byy wiksze o 16%, natomiast norfolskie
o 15%). Uwzgldniajc ich obszar, zasadniczo w gospodarstwach najwikszych
(50 ha i wicej) zaobserwowano rozbieno dotyczc skali produkcji zwierzcej
(nisze pogowie zwierzt na gospodarstwo o 18% w przypadku gospodarstw
z dodatnim saldem w porównaniu do przecitnej badanej jednostki, natomiast przy
gospodarstwach norfolskich rónica ta wyniosa odpowiednio a 37%).
Tabela 1. Przecitne cechy gospodarstw ogóem
oraz w badanych grupach z uwzgldnieniem ich obszaru
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
3

Uytki rolne (ha/gospodarstwo)
Pracujcy (JPZ/gospodarstwo)
Zwierzta gospodarskie (SD/gospodarstwo)

1
2
3

Uytki rolne (ha/gospodarstwo)
Pracujcy (JPZ/gospodarstwo)
Zwierzta gospodarskie (SD/gospodarstwo)

OGÓ EM
Ogóem

BSO

4K

EKO

NORF

8,86
1,24
4,26

10,24
1,28
4,58

20,14
1,73
7,76

32,37
1,46
6,28

10,19
1,19
4,05

2,56
0,91
0,75
5-25 ha
Uytki rolne (ha/gospodarstwo)
10,52
Pracujcy (JPZ/gospodarstwo)
1,55
Zwierzta gospodarskie (SD/gospodarstwo)
5,87
25-50 ha
Uytki rolne (ha/gospodarstwo)
33,66
Pracujcy (JPZ/gospodarstwo)
2,06
Zwierzta gospodarskie (SD/gospodarstwo)
22,45
50 ha
Uytki rolne (ha/gospodarstwo)
115,39
Pracujcy (JPZ/gospodarstwo)
2,56
Zwierzta gospodarskie (SD/gospodarstwo)
36,09

2,68
0,90
0,64

2,92
1,27
0,89

3,39
1,11
1,45

2,65
0,91
0,68

10,65
1,52
5,61

12,13
1,73
6,16

12,11
1,48
4,16

10,72
1,43
5,46

33,62
2,03
20,78

34,42
2,09
17,68

35,09
1,49
9,60

33,68
1,81
19,52

114,29
2,42
29,69

124,22
2,96
29,47

127,07
1,70
15,34

113,47
1,94
22,77

1-5 ha

1
2
3
1
2
3
1
2
3

OGÓ EM – wszystkie badane gospodarstwa prowadzce dziaalno rolnicz o powierzchni
co najmniej 1 ha UR; pozostae oznaczenia – jak przy wykresie 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Badane grupy gospodarstw cechoway si odmienn struktur obszarow
(wykres 2). Wród gospodarstw ekologicznych prawie 30% podmiotów miao
powierzchni co najmniej 25 ha, natomiast w przypadku gospodarstw zrównowaonych okoo 20%. Rozkad gospodarstw norfolskich pod wzgldem powierzchni uytków rolnych by bardzo zbliony do przecitnego obszaru dla
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ogóu badanych. Nieznacznie korzystniejsz struktur obszarow cechoway si
jednostki z dodatnim wynikiem bilansu substancji organicznej.
Prezentowane dane potwierdzaj znaczenie czynnika ziemi – powierzchni
uytkowanych gruntów – dla funkcjonowania i rozwoju zrównowaonych form
rolnictwa. Powierzchnia gospodarstwa determinuje take skal produkcji zwierzcej. Gospodarstwa o mniejszym obszarze czciej i atwiej mog czy produkcj rolinn z produkcj zwierzc, co wynika gównie z wikszej pracochonnoci zrównowaonej produkcji rolinnej w porównaniu do produkcji
konwencjonalnej (industrialnej). Natomiast wysza pracochonno systemu
ekologicznego powoduje trudnoci w czeniu produkcji rolinnej ze zwierzc
ju w gospodarstwach powyej 5 ha, podczas gdy w gospodarstwach zrównowaonych ma to miejsce w grupach powyej 25 ha, za w gospodarstwach norfolskich i gospodarstwach z dodatnim saldem substancji organicznej – powyej
50 ha. W wietle znaczenia czynnika ziemi wydaje si celowa analiza gospodarstw w ukadzie grup obszarowych. Takie podejcie pozwoli na porównanie
zblionych pod wzgldem powierzchni gospodarstw rolnych. Ma to szczególne
znaczenie przy ocenie wyników dotyczcych sprawnoci ekonomicznej wyrónionych form rolnictwa zrównowaonego.
Wykres 2. Struktura obszarowa wybranych grup gospodarstw

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

2.2. Cechy kierowników gospodarstw
O jakoci gospodarowania w rolnictwie nie decyduj wycznie warunki
przyrodniczo-klimatyczne, lecz take – i to w coraz wikszym stopniu – umiejtnoci i wiedza kierowników gospodarstw rolnych. To oczywiste i powszechnie
znane zalenoci. Solidne wyksztacenie szkolne staje si wprost nieodzowne
w przypadku alternatywnych systemów gospodarowania w rolnictwie, w tym rol19

nictwa ekologicznego. W przypadku takiego rolnictwa niewtpliwie potrzebna
jest wiksza wiedza i umiejtnoci ni w przypadku rolnictwa konwencjonalnego
– nawet wysoce wyspecjalizowanego, kiedy to wiedza jest toczona do rolnictwa
wraz z przemysowymi rodkami produkcji. Dane odnoszce si do gospodarstw
badanej zbiorowoci, przytoczone w tabeli 2, wydaj si to potwierdza.
W szczególnoci dowodz, i kwalifikacje kierowników warunkuj moliwo
i zakres wdroenia praktyk rolniczych przyjaznych dla rodowiska przyrodniczego.
Tabela 2. Poziom i specjalizacja wyksztacenia
kierowników gospodarstw rolnych (w proc.)
Lp.

Wyszczególnienie

OGÓ EM

1
2
3
4

Wysze
Rolnicze ogóem
- w tym wysze
- w tym szkolne

10,14
46,81
2,17
25,05

1
2
3
4

Wysze
Rolnicze ogóem
- w tym wysze
- w tym szkolne

11,07
35,70
1,58
15,42

1
2
3
4

Wysze
Rolnicze ogóem
- w tym wysze
- w tym szkolne

8,47
57,44
2,30
33,53

1
2
3
4

Wysze
Rolnicze ogóem
- w tym wysze
- w tym szkolne

10,00
75,06
4,81
53,93

1
2
3
4

Wysze
Rolnicze ogóem
- w tym wysze
- w tym szkolne

21,88
75,27
11,86
57,30

BSO
Ogóem
9,89
50,49
2,39
28,33
1-5 ha
11,28
38,00
1,79
17,49
5-25 ha
8,06
58,49
2,25
34,52
25-50 ha
10,15
75,76
5,10
54,74
50 ha
22,19
75,73
12,59
57,76

4K

EKO

NORF

8,44
61,55
3,35
39,21

26,04
57,56
8,07
33,6

13,32
47,21
3,42
25,58

7,50
40,57
1,10
16,91

23,02
51,74
6,00
25,42

12,86
37,57
2,24
17,17

7,55
64,52
2,73
41,10

20,55
58,21
6,25
32,71

11,76
56,05
3,53
32,60

8,27
81,16
4,92
62,34

29,21
61,63
9,69
39,17

18,72
68,72
7,77
46,00

19,10
84,21
14,05
69,06

45,04
57,34
14,90
39,56

37,71
62,54
17,47
46,99

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Gospodarstwa ekologiczne wyra nie wyróniaj si pod wzgldem odsetka
kierowników gospodarstw z wyszym wyksztaceniem, który przekracza 2,5-krotnie przecitn caej badanej zbiorowoci. Nieco ponad 1/4 gospodarstw ekologicznych jest prowadzona przez kierowników z wyksztaceniem wyszym.
W przypadku gospodarstw ogóem wyksztacenie wysze cechuje co dziesitego
kierownika. Analogiczny odsetek dla kierowników gospodarstw z podozmianem
norfolskim jest o poow niszy ni w przypadku gospodarstw ekologicznych, ale
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nadal wyszy o okoo 30% ni ogóu badanych gospodarstw. W przypadku gospodarstw z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej oraz gospodarstw
quasi-zrównowaonych rodowiskowo odsetek kierowników z wyksztaceniem
wyszym ksztatuje si na nieco niszym poziomie ni rednio w badanej zbiorowoci. Osoby kierujce gospodarstwami zrównowaonymi, ekologicznymi, z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej, a take norfolskimi czciej byy
profesjonalnie przygotowane do zawodu rolnika, o czym wiadczy wyszy udzia
kierowników z wyksztaceniem rolniczym, w dodatku szkolnym.
Wyniki prezentowane w ukadzie poszczególnych grup obszarowych
wskazuj na zwizek powierzchni gospodarstwa i kwalifikacji ich zarzdzajcych. Udzia kierowników z wyksztaceniem rolniczym wzrasta od 36% wród
gospodarstw najmniejszych (1-5 ha), do a 75% w grupie ostatniej – gospodarstw o powierzchni 50 ha i wicej, w tym zwiksza si odsetek kierowników
z wyksztaceniem szkolnym rolniczym. Co pite due gospodarstwo byo zarzdzane przez osob z wyksztaceniem wyszym, natomiast w pozostaych grupach – mniejszych gospodarstwach pod wzgldem obszaru – ich udzia waha
si w granicach 8-11%.
Zwraca uwag relatywnie wysoki odsetek gospodarstw z wyszym wyksztaceniem rolniczym w gospodarstwach ekologicznych15. Utwierdza to nas
w przekonaniu, i prowadzenie gospodarstw ekologicznych wymaga o wiele
wikszej wiedzy rolniczej anieli gospodarstw konwencjonalnych. W grupie
gospodarstw ekologicznych udzia kierowników z wyksztaceniem rolniczym
zwiksza si wraz z obszarem gospodarstw, jednake nie dotyczy to gospodarstw najwikszych (50 ha i wicej). W tej ostatniej grupie zanotowano relatywnie niszy odsetek kierowników o profesjonalnym przygotowaniu do zawodu (w odniesieniu do mniejszych gospodarstw pod wzgldem obszaru), a jednoczenie stosunkowo wyszy udzia zarzdzajcych w wieku emerytalnym.
W zwizku z powyszym mona stwierdzi, i znaczca cz osób, która jest
zainteresowana prowadzeniem duych gospodarstw ekologicznych to osoby nie
posiadajce profesjonalnego przygotowania do zawodu rolnika, traktujce t
dziaalno jak jeden z „biznesów”. Trudno jednak znale  interpretacj dla
znaczcej frakcji kierowników duych gospodarstw ekologicznych w wieku
emerytalnym.
Istotnym czynnikiem warunkujcym podejmowanie dziaalnoci prorodowiskowej okaza si wiek rolnika (tab. 3). O ile przedstawione wyniki dla gospodarstw norfolskich znaczco nie odbiegay od przecitnych, to pozostae
grupy gospodarstw czciej byy kierowane przez osoby wzgldnie modsze.
15

Przewag gospodarstw ekologicznych w zakresie wyksztacenia wyszego rolniczego
stwierdzono ju w poprzednich badaniach gospodarstw ekologicznych [Zegar 2006].
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Modzi rolnicy czciej kierowali gospodarstwami rednimi i duymi – 25 ha
i wicej, natomiast poka na cz zarzdzajcych w wieku emerytalnym prowadzia dziaalno rolnicz w gospodarstwach maych, tych do 5 ha (12%).
Mona domniemywa, i osoby lepiej przygotowane do zawodu rolnika
(z wyksztaceniem rolniczym, w tym szkolnym), a take modsze oraz posiadajce wyksztacenie wysze s czciej zainteresowane prowadzeniem duych
gospodarstw rolnych (ich przejmowaniem bd kupowaniem), czy te ich
umiejtnoci i sposób zarzdzania gospodarstwem i produkcj roln skutkuj
znaczc akumulacj majtku trwaego. Natomiast gospodarstwa mae s
w znacznym stopniu przedmiotem zainteresowania osób w wieku emerytalnym, które dodatkowo zajmuj si prowadzaniem produkcji rolniczej na niewielk skal.
Tabela 3. Struktura kierowników gospodarstw rolnych wedug wieku (w proc.)
Lp.

Wyszczególnienie

OGÓ EM

1
2
3

Do 44 lat
45-64 lata
Od 65 lat

39,69
52,07
8,23

1
2
3

Do 44 lat
45-64 lata
Od 65 lat

36,22
51,54
12,24

1
2
3

Do 44 lat
45-64 lata
Od 65 lat

43,18
52,90
3,92

1
2
3

Do 44 lat
45-64 lata
Od 65 lat

47,49
51,02
1,48

1
2
3

Do 44 lat
45-64 lata
Od 65 lat

47,00
50,96
2,03

BSO
Ogóem
41,81
52,01
6,19
1-5 ha
38,59
51,46
9,95
5-25 ha
43,92
52,72
3,36
25-50 ha
47,93
50,61
1,46
50 ha
47,76
50,21
2,04

4K

EKO

NORF

43,13
51,73
5,14

42,67
53,06
4,27

39,80
52,05
8,15

36,26
50,93
12,82

35,90
55,00
9,10

36,37
51,32
12,31

44,87
52,43
2,70

42,85
53,80
3,36

42,95
53,16
3,90

47,97
50,78
1,25

45,15
51,75
3,10

46,60
51,63
1,77

47,72
51,09
1,20

46,30
49,78
3,92

46,70
50,00
3,30

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

2.3. Powi zania z rynkiem oraz róda dochodów
gospodarstw rolnych
Wan cech  a zarazem kryterium klasyfikacji gospodarstw rolnych  stanowi przeznaczenie produkcji. W badaniach GUS wyodrbnia si trzy kierunki,
z których dwa s rozdzielne (przeznaczenie rynkowe i samozaopatrzeniowe), za
trzeci mieci si w obu poprzednich i dotyczy tzw. sprzeday bezporedniej (rynku
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lokalnego). Sposób rozdysponowania produkcji rolnej w badanych formach rolnictwa ilustruje tabela 4.
Sporód ogóu badanych gospodarstw 2/3 realizowao wikszo produkcji
na rynku, natomiast pozostae gównie produkuj na potrzeby gospodarstwa domowego rolnika. Wyrónione formy rolnictwa – poza grup gospodarstw norfolskich – relatywnie czciej orientuj si na rynek (72% gospodarstw z dodatnim
saldem bilansu, po 76% gospodarstw quasi-zrównowaonych oraz ekologicznych).
Wskazuje to na wyszy popyt na produkty rolnicze wytworzone w warunkach nie
zakócajcych równowagi rodowiskowej oraz o wyszej jakoci (wynikajca chociaby z precyzyjnej gospodarki chemicznymi rodkami ochrony rolin oraz nawozami organicznymi). Inaczej stan rzeczy wyglda w przypadku gospodarstw norfolskich (62% to gospodarstwa rynkowe). Sabsze powizania tych gospodarstw
z rynkiem nie podwaaj jednak zasadnoci ich egzystencji. Poza profitami rodowiskowymi – w szczególnoci majc na uwadze korzyci w postaci wyszej jakoci gleby – produkcja rolna z tych gospodarstw jest niezbdnym elementem w obrocie wewntrznym gospodarstwa.
Rosncy odsetek gospodarstw rynkowych wraz z przechodzeniem do
wyszych grup obszarowych jest oczywisty; dane tabeli 4 tylko to potwierdzaj.
Tabela 4. Udzia gospodarstw wedug powi zania z rynkiem (w proc.)
Lp.

Wyszczególnienie

OGÓ EM

1
2
3

Rynkowe
Samozaopatrzeniowe
Rynku lokalnego

66,03
33,97
13,78

1
2
3

Rynkowe
Samozaopatrzeniowe
Rynku lokalnego

54,56
45,44
13,59

1
2
3

Rynkowe
Samozaopatrzeniowe
Rynku lokalnego

76,69
23,31
14,41

1
2
3

Rynkowe
Samozaopatrzeniowe
Rynku lokalnego

98,03
1,97
10,23

1
2
3

Rynkowe
Samozaopatrzeniowe
Rynku lokalnego

99,96
0,04
12,67

BSO
Ogóem
71,74
28,26
14,87
1-5 ha
60,77
39,23
17,13
5-25 ha
78,22
21,78
13,37
25-50 ha
97,72
2,28
9,75
50 ha
99,97
0,03
12,18

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.
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4K

EKO

NORF

76,46
23,54
11,53

76,50
23,50
16,56

61,90
38,10
13,40

44,21
55,79
12,04

58,84
41,16
16,43

46,77
53,23
12,95

84,54
15,46
12,33

69,96
30,04
16,06

74,92
25,08
14,01

98,76
1,24
8,04

95,21
4,79
17,03

97,09
2,91
11,76

100,00
0,00
9,52

99,94
0,06
18,04

100,00
0,00
16,01

Sporód badanych grup gospodarstw powizanie z rynkiem lokalnym
gospodarstw ekologicznych jest wzgldnie silne (17% gospodarstw sprzedawao
ponad poow wytworzonej produkcji na lokalnym rynku). Jest to optymistyczna informacja, gdy skrócenie acucha ywnociowego w przypadku „wraliwych” produktów ekologicznych dostarcza korzyci zarówno konsumentowi,
jak i producentowi. Z jednej strony, finalny odbiorca moe bezporednio zweryfikowa kupowany produkt poprzez wymian informacji z producentem (dot.
m.in. jakoci i waciwoci produktu) oraz mie wpyw na jego cen (moliwe
negocjacje oraz wyeliminowanie kolejnych skadowych ceny produktu na skutek krótszego acucha ywnociowego). Z drugiej strony za, w przypadku
producenta-rolnika, sprzeda na rynku lokalnym ogranicza ryzyko potencjalnych strat (zwizanych chociaby z transportem i magazynowaniem), a caa
powstaa nadwyka ekonomiczna trafia wycznie w rce producenta.
Trudno jednoznacznie oceni zwizek obszaru i powiza gospodarstw
z rynkiem lokalnym. Przecitnie rzecz biorc, powizanie gospodarstw
z rynkiem lokalnym jest umiarkowane – ma miejsce w przypadku kilkunastu
procent gospodarstw. Uwag przykuwa wzgldnie wyszy udzia gospodarstw
rynku lokalnego o powierzchni co najmniej 50 ha (w porównaniu do podmiotów
o powierzchni 25-50 ha), w tym take gospodarstw gospodarujcych wedug
zasad zrównowaenia. W tym przypadku szczególnie wyróniy si gospodarstwa ekologiczne (ponad 18% to podmioty rynku lokalnego). Prezentowane zestawienie pozwala domniemywa, e na rynku lokalnym zgaszany jest popyt na
due – jednolite partie produktów rolniczych, które mog by jedynie zapewnione przez duych producentów.
O aktywnoci pozarolniczej rolnika bd czonków jego rodziny wiadcz
róda pozyskiwanych dochodów, w tym z tytuu prowadzenia dziaalnoci
pozarolniczej na wasny rachunek, pracy najemnej, emerytur i rent. W caej badanej zbiorowoci gospodarstw rolnych 80% pozyskiwao dochody z dziaalnoci pozarolniczej (tab. 5). Porównywalny odsetek zanotowano w gospodarstwach z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej, ekologicznych oraz
norfolskich. Gospodarstwa quasi-zrównowaone rodowiskowo wyróniay si
w tym zakresie, gdy dochody pozarolnicze uzyskiwao niespena 65% sporód
nich. Mona przypuszcza, i ta forma rolnictwa zrównowaonego wymaga
wikszego zaangaowania zasobów pracy rodziny, tym samym ogranicza moliwo podjcia dodatkowej pracy poza rolnictwem (zob. tab. 1).
Wzgldnie wicej gospodarstw ekologicznych oraz norfolskich czerpao
korzyci z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej oraz innych róde niezarobkowych. Gospodarstwa te w znacznym stopniu pozyskiway dodatkowe
rodki finansowe w oparciu o zasoby i majtek gospodarstwa rolnego (si robo-
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cz, teren, budynki, park maszynowy itp.) (wykres 3). W porównaniu do pozostaych badanych grup, w gospodarstwach ekologicznych oraz norfolskich czciej prowadzono zarobkow dziaalno pozarolnicz bezporednio zwizan
z gospodarstwem rolnym (bya to dziaalno produkcyjna lub usugowa prowadzona na wasny rachunek). Posiadany majtek tych gospodarstw pozwoli na
podjcie dziaalnoci agroturystycznej oraz akwakultury, a w przypadku gospodarstw ekologicznych w znacznym stopniu równie przetwórstwa produktów
rolnych (wykres 4). Taka integracja dziaalnoci pozarolniczych, bdca dopenieniem dziaalnoci rolniczej, umoliwia w szczególnoci gospodarstwom ekologicznym oraz norfolskim efektywniej wykorzysta ich zasoby z korzyci
w zakresie ekonomicznym i rodowiskowym.
Tabela 5. Udzia gospodarstw wedug róde pozyskiwanych dochodów (w proc.)
Lp.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie

OGÓ EM

Ogóem
Gospodarstwa z dochodami pozarolniczymi razem
w tym: - z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej
- z pracy najemnej
- z emerytury lub renty
- z innych róde niezarobkowych
1-5 ha
Gospodarstwa z dochodami pozarolniczymi razem
w tym: - z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej
- z pracy najemnej
- z emerytury lub renty
- z innych róde niezarobkowych
5-25 ha
Gospodarstwa z dochodami pozarolniczymi razem
w tym: - z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej
- z pracy najemnej
- z emerytury lub renty
- z innych róde niezarobkowych
25-50 ha
Gospodarstwa z dochodami pozarolniczymi razem
w tym: - z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej
- z pracy najemnej
- z emerytury lub renty
- z innych róde niezarobkowych
50 ha
Gospodarstwa z dochodami pozarolniczymi razem
w tym: - z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej
- z pracy najemnej
- z emerytury lub renty
- z innych róde niezarobkowych

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.
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BSO

4K

EKO

NORF

80,02
19,66
46,57
29,47
6,66

77,61
18,48
46,60
26,55
5,88

64,52
15,01
37,77
24,45
4,89

77,06
28,48
41,83
21,16
7,00

81,28
20,67
46,93
29,93
7,44

92,15
21,83
54,17
36,51
7,81

91,14
20,95
55,59
33,01
6,93

89,69
18,97
54,61
41,52
8,01

90,44
25,27
54,24
34,29
8,30

92,81
21,30
54,82
38,01
8,37

68,61
17,09
39,89
22,60
5,63

69,22
16,32
41,54
22,55
5,32

60,45
13,49
35,65
20,86
4,36

77,50
27,10
43,22
22,36
7,18

70,80
19,18
40,43
22,83
6,73

45,99
15,32
22,51
12,98
3,25

47,50
15,45
23,85
13,57
3,19

40,69
11,79
21,05
11,82
2,09

69,59
30,14
35,33
13,77
6,25

54,06
20,25
26,52
12,55
5,12

47,83
22,51
20,79
8,93
2,74

47,85
22,35
20,86
9,12
2,44

40,14
17,02
18,16
8,13
1,83

69,34
34,86
30,94
10,96
5,76

61,72
32,28
26,27
9,59
4,00

Uwag zwraca take wysoki (odbiegajcy od przecitnej) odsetek gospodarstw ekologicznych oraz norfolskich z dochodami z innych róde niezarobkowych. Kategoria ta jest do pojemna i obejmuje zarówno dochody z tytuu
pobierania zasiku (z pomocy spoecznej, wychowawczego), alimentów, stypendium, dochody z lokat kapitaowych, wygrane w grach liczbowych i loteryjnych, a take dochody uzyskane z tytuu pomocy zagranicznej oraz dzierawy
ziemi. Wydaje si, e te ostanie dwie pozycje mogy przesdzi o wyniku.
Wykres 3. Struktura badanych form rolnictwa zrównowaonego
rodowiskowo wedug prowadzonej dziaalnoci pozarolniczej

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1. Za 100% przyjto liczb gospodarstw z dochodami
z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej ogóem (292 386 gospodarstw).
ródo: Jak do wykresu. 1.

Wykres 4. Rodzaje prowadzonej dziaalnoci pozarolniczej
w oparciu o zasoby i maj tek gospodarstw (%)

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1. Za 100% przyjto liczb gospodarstw z dochodami
z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej w oparciu o zasoby i majtek gospodarstwa
(48 354 gospodarstw). Uwaga: prezentowane odsetki na wykresie przekraczaj 100%, gdy
cz gospodarstw prowadzia wicej ni jedn dziaalno pozarolnicz.
ródo: Jak do wykresu 1.
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W ukadzie wyodrbnionych grup obszarowych, zarówno dla ogóu badanych gospodarstw, jak i poszczególnych form rolnictwa zrównowaonego zauwaalny by malejcy odsetek gospodarstw z dochodami z emerytur i rent,
z pracy najemnej oraz z innych róde – co jest w peni zrozumiae. Niemniej
jednak zaskakujce okazay si wyniki dla ostatniej grupy gospodarstw – tych
o powierzchni co najmniej 50 ha – gdy w ich przypadku odsetek gospodarstw,
które czerpay dochody z tytuu prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej by nieznacznie wikszy ni w niszej grupie obszarowej – to dotyczy zarówno ogóu
gospodarstw, jak i poszczególnych form rolnictwa zrównowaonego. W duych
gospodarstwach, o duym majtku (mierzonym nie tylko powierzchni, ale take innymi aktywami: budynki, budowle itd.), istniej wiksze moliwoci w zakresie uzupenienia budetu domowego, tym samym komplementarnej aktywnoci gospodarczej wobec dziaalnoci rolniczej, opartej na zasobach i majtku
caego gospodarstwa rolnego (np. agroturystyka, sprzeda wasnych produktów
rolno-spoywczych). Szczególne moliwoci w tym zakresie maj gospodarstwa
ekologiczne oraz norfolskie.
2.4. Sprawno ekonomiczna
Do oceny sprawnoci ekonomicznej rozwaanych form rolnictwa zrównowaonego posuono si kilkoma wska nikami opartymi na standardowej
produkcji oraz standardowej nadwyce bezporedniej, a take struktur gospodarstw rolnych wedug róde dochodów rodziny rolniczej.
Gospodarstwa ekologiczne oraz quasi-zrównowaone wyróniy si najwysz jednostkow produktywnoci, mierzon standardow produkcj oraz
standardow nadwyk bezporedni na gospodarstwo oraz na jednostk penozatrudnion (wykres 5). Na ostatnim miejscu uplasoway si gospodarstwa norfolskie, w których to przypadku poziom wska ników odzwierciedla wyniki dla
ogóu badanych gospodarstw. Prezentowane wyniki byy pochodn rónic
w potencjale produkcyjnym wyrónionych grup gospodarstw.
Pod wzgldem produktywnoci nakadów ziemi najwyej uplasoway si
gospodarstwa quasi-zrównowaone oraz z dodatnim saldem bilansu substancji
organicznej (wykres 6), natomiast na przeciwnym biegunie znalazy si gospodarstwa ekologiczne. Dane te wskazuj, e poszczególne formy rolnictwa zrównowaonego s w rónym stopniu powizane z rynkiem, co jest wynikiem ich
moliwoci produkcyjnych i specyfiki produkcji.
W zwizku z tym, i badane grupy gospodarstw róniy si pod wzgldem
uytkowanej powierzchni gruntów rolnych, analiza ich sprawnoci ekonomicznej zostaa przeprowadzona w ukadzie grup obszarowych. Rónice w poziomie
jednostkowej produktywnoci midzy wyszczególnionymi grupami obszaro27

wymi pozwoliy na zbadanie wpywu zmian obszaru gospodarstwa na ich
sprawno ekonomiczn mierzon zarówno standardow produkcj , jak
i standardow nadwyk bezporedni .
Wykres 5. Standardowa produkcja oraz standardowa nadwyka bezporednia
na gospodarstwo oraz jednostk pracy

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Wykres 6. Standardowa produkcja oraz standardowa nadwyka bezporednia
na hektar uytków rolnych

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Przecitnie rzecz biorc, wzrost obszaru gospodarstw wpywa dodatnio
na ich sprawno ekonomiczn, zarówno na poziomie gospodarstwa, jak i w odniesieniu do osoby penozatrudnionej (wykres 7 a-d). Niemniej jednak, przedstawione ilustracje graficzne wskazuj, e wzrost obszaru gospodarstw w rónym stopniu oddziauje na ich sprawno ekonomiczn. Dodatkowo nieco inny
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obraz wyania si przy standardowej produkcji oraz standardowej nadwyce
bezporedniej – chodzi o relacje midzy badanymi formami rolnictwa zrównowaonego w wyrónionych grupach obszarowych. Ta kwestia nie jest przedmiotem niniejszego badania, take nie bdziemy wnika w jej przyczyny (co z pewnoci kryje si w metodologii liczenia tych kategorii), lecz skoncentrujemy si
na relacjach midzy wyszczególnionymi grupami gospodarstw.
Najbardziej miarodajny i porównywalny obraz gospodarstw o rónej
wielkoci i specyfice produkcji w zakresie ich sprawnoci ekonomicznej prezentuj wska niki produktywnoci nakadów ziemi, czyli warto standardowej
produkcji oraz nadwyki bezporedniej w odniesieniu do powierzchni uytków
rolnych. Ich wartoci ilustruje wykres 7 e-f. Przedstawione wykresy wskazuj,
i niezalenie od formy rolnictwa zrównowaonego, najnisz produktywnoci
charakteryzoway si gospodarstwa najwiksze – o powierzchni 50 ha i wicej.
Ilustracje te dowodz, i waciwie tylko w przypadku gospodarstw ekologicznych wzrost ich obszaru skutkuje znacznym obnieniem produktywnoci ziemi.
W przypadku pozostaych form rolnictwa zrównowaonego zalenoci te nie s
jednokierunkowe i jeszcze bardziej uwypuklaj si w przypadku standardowej
nadwyki bezporedniej (wykres 7 f).
W celu sumarycznej oceny zalenoci obszaru gospodarstw i ich produktywnoci posuono si dwoma miarami, a mianowicie: procentowym przyrostem wzgldnym acuchowym (który uwydatni rónice w produktywnoci
ziemi midzy poszczególnymi grupami obszarowymi) oraz rednim wska nikiem tempa zmian (który przedstawi urednion zmian w produktywnoci
ziemi) (tabela 6). Zestawione dane wskazuj, e w przypadku caej zbiorowoci
gospodarstw produktywno ziemi zwikszaa si wraz z obszarem gospodarstw, do powierzchni poniej 50 ha – co byo widoczne w przypadku standardowej produkcji, jak i standardowej nadwyki bezporedniej. W ostatniej grupie
obszarowej (50 ha i wicej) produktywno ziemi bya znacznie nisza wobec
poprzedniej grupy obszarowej (o 21% w przypadku SP/ha oraz o 32% przy
SNB/ha). Ta rónica zdeterminowaa warto przecitnego wska nika tempa
zmian, który w przypadku standardowej produkcji przyj warto ujemn
i ksztatowa si poniej 5%, co oznacza, e rednio zjawisko malao – czyli
zmiana powierzchni gospodarstwa (przecitne rónice midzy kolejnymi grupami obszarowymi) skutkowaa obnieniem produktywnoci ziemi o 5%. Nieco
inny wniosek nasuwa si w przypadku standardowej nadwyki bezporedniej,
która wskazuje na redni – 1% wzrost. Wynik ten by gównie podyktowany
znaczc rónic w produktywnoci ziemi (mierzonej SNB/ha) midzy gospodarstwami o powierzchni 1-5 ha oraz 5-25 ha, która wyniosa 38%.
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Wykres 7 a-f. Sprawno ekonomiczna wybranych
form rolnictwa zrównowaonego – wybrane wska niki
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.
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Wzgldne rónice w produktywnoci ziemi midzy poszczególnymi grupami obszarowymi w rozwaanych formach rolnictwa zrównowaonego szczegóowo prezentuje tabela 6. Z zestawienia wynika, i zarówno w przypadku
standardowej produkcji, jak i standardowej nadwyki bezporedniej, skutki ekonomiczne zwikszenia areau badanych grup gospodarstw s niejednorodne
(o czym wiadczy wielko i kierunek zmian SP/ha i SNB/ha midzy przyjtymi
grupami obszarowymi gospodarstw rolnych).
Tabela 6. Sprawno ekonomiczna wybranych form
rolnictwa zrównowaonego – tempo zmian
Grupa
obszarowa

1-5 ha
5-25 ha
25-50 ha
50 ha

1-5 ha
5-25 ha
25-50 ha
50 ha

1-5 ha
5-25 ha
25-50 ha
50 ha

1-5 ha
5-25 ha
25-50 ha
50 ha

1-5 ha
5-25 ha
25-50 ha
50 ha

Standardowa produkcja
Przyrost
SP/ha
Przyrost
wzgldny
(tys. €/ha) wzgldny
(%)

Indeks

Standardowa nadwyka bezporednia
Przyrost
SNB/ha
Przyrost
wzgldny Indeks
(ESU/ha) wzgldny
(%)

Gospodarstwa z UR w dobrej kulturze rolnej
1,24
x
x
x
0,38
x
1,30
0,05
5,03
1,05
0,52
0,38
1,36
0,04
3,91
1,04
0,57
0,10
1,07
-0,21
-21,01
0,79
0,39
-0,32
WT (%)
-4,83
TZ
0,95
WT (%)
1,10
Gospodarstwa z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej
1,24
x
x
x
0,43
x
1,23
-0,01
-1,14
0,99
0,51
0,18
1,28
0,05
4,55
1,05
0,57
0,11
0,96
-0,26
-25,52
0,74
0,36
-0,36
WT (%)
-8,35
TZ
0,92
WT (%)
-5,72
Gospodarstwa zrównowaone
1,35
x
x
x
0,44
x
1,32
-0,02
-2,41
0,98
0,55
0,23
1,28
-0,03
-3,37
0,97
0,55
0,01
1,02
-0,20
-19,89
0,80
0,40
-0,28
WT (%)
-8,92
TZ
0,91
WT (%)
-3,56
Gospodarstwa ekologiczne
1,81
x
x
x
0,54
x
1,13
-0,37
-37,34
0,63
0,36
-0,33
0,96
-0,15
-15,26
0,85
0,27
-0,25
0,83
-0,14
-14,09
0,86
0,25
-0,10
WT (%)
-23,02
TZ
0,77
WT (%)
-23,10
Gospodarstwa norfolskie
1,08
x
x
x
0,34
x
1,11
0,03
2,92
1,03
0,42
0,23
1,06
-0,05
-4,89
0,95
0,42
-0,02
0,72
-0,32
-32,08
0,68
0,23
-0,46
WT (%)
-12,72
TZ
0,87
WT (%)
-13,14

x
37,85
9,94
-31,82
TZ

x
1,38
1,10
0,68
1,01

x
17,80
10,53
-35,65
TZ

x
1,18
1,11
0,64
0,94

x
23,15
0,78
-27,74
TZ

x
1,23
1,01
0,72
0,96

x
-32,56
-24,95
-10,15
TZ

x
0,67
0,75
0,90
0,77

x
23,06
-1,62
-45,87
TZ

x
1,23
0,98
0,54
0,87

WT – redni wska nik tempa; TZ – rednie tempo zmian (rednia geometryczna); pozostae
oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.
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Opierajc si na wartociach wska nika tempa zmian, który uredni wielko zmian midzy wyszczególnionymi czterema grupami obszarowymi, mona
stwierdzi, i wikszy obszar gospodarstw – przecitnie rzecz biorc – skutkowa
nisz produktywnoci ziemi (mierzon zarówno SP/ha, jak i SNB/ha), na co
wskazywaa ujemna warto wska nika w kadej z badanych form rolnictwa
zrównowaonego. Najwiksze zmiany byy widoczne w gospodarstwach ekologicznych (obnienie SP/ha oraz SNB/ha o 23%), a za nimi uplasoway si gospodarstwa norfolskie (zmiana odpowiednio po 13% przy SP/ha oraz SNB/ha).
W przypadku gospodarstw zrównowaonych oraz z dodatnim saldem bilansu
substancji organicznej rzd wielkoci zmian by porównywalny (w pierwszej grupie obnienie produktywnoci ziemi o 9% mierzonej SP/ha i 4% przy SNB/ha,
w drugiej odpowiednio o 8% przy SP/ha oraz 6% przy SNB/ha).
Dodatkowego komentarza wymagaj przedstawione wyniki dla gospodarstw ekologicznych. Bardzo wysoka produktywno najmniejszych gospodarstw ekologicznych (1-5 ha) wynikaa z organizacji produkcji rolinnej –
– w tych gospodarstwach byo wzgldnie wicej upraw trwaych (w tym drzew
i krzewów owocowych), a take warzyw i truskawek gruntowych, upraw pod
osonami oraz zió i przypraw.
Reasumujc, przedstawione wyniki wskazuj, i zmiana powierzchni gospodarstw w róny sposób wpywa na ich sprawno ekonomiczn (produktywno nakadów ziemi), a zaleno ta bya warunkowana przez form rolnictwa
zrównowaonego. Szczególnie gospodarstwa ekologiczne odbiegay w tym
wzgldzie od pozostaych form rolnictwa zrównowaonego.
Ocen sprawnoci ekonomicznej badanych form rolnictwa zrównowaonego oparto równie na strukturze dochodowej rodzin rolniczych. W tym celu pogrupowano gospodarstwa wedug przewaajcego róda utrzymania rodziny rolniczej. Dla wikszej przejrzystoci typy spoeczno-ekonomiczne
gospodarstw domowych poczono w 3 grupy gospodarstw, a mianowicie:
x gospodarstwa rolników – gospodarstwa o przewaajcym dochodzie
z dziaalnoci rolniczej;
x gospodarstwa pracowników i przedsibiorców – w tym przypadku uwzgldniono dwie grupy gospodarstw, tj. gospodarstwa o przewaajcym dochodzie
z pracy najemnej (czyli pracowników) oraz gospodarstwa o przewaajcym
dochodzie z dziaalnoci pozarolniczej (czyli przedsibiorców);
x gospodarstwa emerytów i rencistów oraz pozostae – w tej grupie take
uwzgldniono dwie frakcje gospodarstw, tj. gospodarstwa o przewaajcym
dochodzie z emerytury i/lub renty, a take gospodarstwa pozostae – o przewaajcym dochodzie z innych (wczeniej nie wymienionych) róde.
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Gospodarstwa rolników, a mówic precyzyjniej gospodarstwa domowe
z uytkownikiem gospodarstwa rolnego, pozyskujce przewaajcy dochód
z dziaalnoci rolniczej na wasny rachunek, stanowi okoo 1/3 ogólnej liczby
analizowanej zbiorowoci gospodarstw rolnych (wykres 8). Na tym tle, w wikszoci badanych form rolnictwa zrównowaonego, odsetek gospodarstw rolników by wyszy albo nawet znaczco wyszy (w gospodarstwach quasi-zrównowaonych – 60% oraz ekologicznych – 47%).
Wykres 8. Struktura gospodarstw wedug
przewaaj cego róda utrzymania rodziny rolniczej

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Wikszy potencja produkcyjny, który jest w gospodarstwach zrównowaonych oraz ekologicznych, powinien take sprzyja zrównowaeniu ekonomicznemu. Potwierdzaj to badania gospodarstw objtych FADN [Wrzaszcz 2012],
za dane PSR 2010 dowodz tego porednio – poprzez struktur gospodarstw
domowych zwizanych z uytkownikiem gospodarstwa rolnego. Przedstawione
wyniki wydaj si by obiecujce, gdy wskazuj na dodatnie – podane zwizki
midzy celami rodowiskowymi i ekonomicznymi w gospodarstwach rolnych.
Uwzgldniajc ca badan zbiorowo gospodarstw, odsetek gospodarstw domowych rolników jest najniszy w grupie obszarowej 1-5 ha, gdzie
wynosi zaledwie 14%, natomiast najwyszy w grupie 25-50 ha (86%). W kolejnej grupie obszarowej obnia si (84%), co nawiasem mówic musi zastanawia
i wskazywa na wystpowanie gospodarstw o niskiej produkcji – niewykorzystujcych potencja produkcyjny ziemi. Podobne relacje w udziale gospodarstw
rolników w poszczególnych grupach obszarowych byy widoczne take w badanych formach rolnictwa zrównowaonego, z wyjtkiem gospodarstw ekologicznych. W tym ostatnim przypadku tendencja wzrostowa udziau gospodarstw rolników obejmowaa wszystkie grupy obszarowe. Takie statystyki dowodz
zasadnoci i racjonalnoci gospodarowania zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej na duej powierzchni uytków rolnych, gdy praktyki te zapewniaj
rodowiskowo-ekonomiczn sprawno tych gospodarstw.
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Rozkad gospodarstw rolników w badanych grupach obszarowych take
wskaza na rónice midzy badanymi formami rolnictwa zrównowaonego (tabela 7 i 8). Ponad 14% gospodarstw rolników w caej badanej zbiorowoci oraz
gospodarstw rolników z dodatnim wynikiem bilansu posiadao powierzchni
co najmniej 25 ha, niewiele wicej norfolskich, natomiast w przypadku quasi-zrównowaonych i ekologicznych udzia rolników kierujcych duymi gospodarstwami wyniós odpowiednio 30% oraz 42%. Zrónicowanie badanych
gospodarstw w tym zakresie potwierdzaj wartoci wzgldnego wska nika podobiestwa struktur (tabela 8), które przyjy najniszy poziom w przypadku
gospodarstw ekologicznych oraz quasi-zrównowaonych, co wiadczy o ich niskim bd umiarkowanym podobiestwie wobec pozostaych form rolnictwa
zrównowaonego i ogóu badanych jednostek.
Tabela 7. Rozkad gospodarstw rolników ogóem
oraz w poszczególnych grupach wedug powierzchni uytków rolnych (w tys.)
Grupy
1-5 ha
5-25 ha
25-50 ha
50 ha
suma

OGÓ EM
108,72
326,22
49,90
20,25
505,09

Gospodarstwa rolników
4K
40,09
3,39
152,73
23,50
23,38
7,37
9,98
4,17
226,17
38,43

BSO

EKO
0,29
2,74
0,90
1,19
5,12

NORF
3,08
9,50
1,62
0,87
15,06

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Tabela 8. Wzgldny wska nik podobie stwa struktur gospodarstw rolników
ogóem oraz w poszczególnych grupach wedug powierzchni uytków rolnych
Grupy
OGÓ EM
BSO
4K
EKO
NORF

OGÓ EM

BSO

1
0,93
0,72
0,58
0,95

4K
0,93
1
0,73
0,59
0,91

EKO
0,72
0,73
1
0,78
0,76

0,58
0,59
0,78
1
0,61

NORF
0,95
0,91
0,76
0,61
1

Oznaczenia jak przy wykresie 1 i tabeli 1.
ródo: Jak do wykresu 1.

Przedstawiony wykres 8 wskazuje, e gospodarstwa pracowników
i przedsibiorców stanowi dominujc frakcj wród najmniejszych gospodarstw (1-5 ha) w kadej z badanych form rolnictwa zrównowaonego. Za nimi –
– pod wzgldem udziau – plasuj si gospodarstwa emerytów i rencistów. Wynik
ten nie jest zaskoczeniem, gdy mae pod wzgldem obszaru gospodarstwa czsto
peni funkcj uzupeniajc wobec pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej bd
te hobbistyczn i/lub dochodow w przypadku aktywnych emerytów i rencistów.
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Wród gospodarstw ekologicznych, a take norfolskich uwag zwraca
znaczca cz gospodarstw o duej powierzchni (25-50 ha oraz 50 ha i wicej),
która jest w dyspozycji pracowników i przedsibiorców (odpowiednio w przypadku ekologicznych to 24% i 20%, natomiast norfolskich po 16%, na tle ogóu
badanych gospodarstw – 8% i 9%, wykres 8). O ile fakt dominujcej frakcji gospodarstw pracowników i przedsibiorców o powierzchni 1-5 ha nie dziwi
i nie budzi zastrzee, to w przypadku gospodarstw duych jest to kwestia dyskusyjna. Przedstawione liczby wskazuj, e znaczny potencja produkcyjny jest
w dyspozycji osób, uzyskujcych dochody poza rolnictwem, które równie decyduj si na prowadzenie prorodowiskowej dziaalnoci rolniczej. Do refleksji
skaniaj potencjalne przesanki, jakimi kieruj si tacy „przedsibiorcy-rolnicy”
– pozyskanie dopat czy te bezpieczna lokata kapitau?
Podsumowanie i wnioski
Kwestia moliwoci pogodzenia celów ekologicznych i ekonomicznych
przez gospodarstwa rolne wspóczenie ma szczególne znaczenie w rozwoju
rolnictwa. Prowadzenie dziaalnoci rolniczej w sposób przyjazny dla rodowiska nie powinno uszczupla ich korzyci ekonomicznej. Taka sytuacja, statystycznie rzecz biorc, ma miejsce w gospodarstwach przekraczajcych pewien
próg obszarowy. Przyjazno rodowiskowa gospodarstw rolnych jest zapewniana na rónym poziomie przez róne formy rolnictwa. W opracowaniu pod
uwag wzito nastpujce grupy gospodarstw: z dodatnim saldem bilansu substancji organicznej, quasi-zrównowaone, ekologiczne i norfolskie.
Za cel przyjto ustalenie wpywu wybranych form gospodarstw zrównowaonych rodowiskowo na ich sprawno ekonomiczn. Sformuowano hipotez robocz, i forma rolnictwa (gospodarstwa) zrównowaonego rodowiskowo rónicuje wpyw obszaru gospodarstwa na jego sprawno ekonomiczn,
któr oceniano posugujc si wska nikami opartymi na wartoci standardowej
produkcji i standardowej nadwyki bezporedniej gospodarstwa rolnego oraz
strukturze dochodów rodziny rolniczej.
Wyniki analizy potwierdzaj znaczenie czynnika ziemi – powierzchni
uytkowanych gruntów – dla funkcjonowania i rozwoju zrównowaonych form
rolnictwa. Im wikszy obszar, tym – statystycznie rzecz biorc – atwiej jest godzi cele ekologiczne i ekonomiczne. Wane s take kwalifikacje kierowników
gospodarstw, zwaszcza w przypadku gospodarstw ekologicznych. W takich gospodarstwach niewtpliwie potrzebna jest wiksza wiedza i umiejtnoci ni
w przypadku gospodarstw konwencjonalnych – nawet wysoce wyspecjalizowanych, kiedy to wiedza jest toczona do rolnictwa wraz z przemysowymi rodkami
produkcji. Kwalifikacje te rosn wraz z powierzchni gospodarstw. Gospodarstwa
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wyrónionych form rolnictwa zrównowaonego rodowiskowo czciej byy kierowane przez osoby wzgldnie modsze. Modzi rolnicy czciej kierowali gospodarstwami rednimi i duymi, natomiast poka na cz zarzdzajcych
w wieku emerytalnym prowadzia dziaalno rolnicz w gospodarstwach maych.
Z obszarem zwizany jest take odsetek gospodarstw rynkowych, który
zwiksza si wraz z przechodzeniem do wyszych grup obszarowych. Znaczcy
odsetek, sporód badanych gospodarstw, powizany by z rynkiem lokalnym. Dotyczy to zwaszcza gospodarstw ekologicznych, co zasuguje na pozytywn ocen, poniewa skrócenie acucha ywnociowego w przypadku „wraliwych”
produktów ywnociowych dostarcza korzyci zarówno konsumentowi, jak i producentowi. Z jednej strony, finalny odbiorca moe bezporednio zweryfikowa
kupowany produkt poprzez wymian informacji z producentem oraz mie wpyw
na jego cen (moliwe negocjacje oraz wyeliminowanie kolejnych skadowych
ceny produktu na skutek krótszego acucha ywnociowego). Z drugiej strony
za, w przypadku producenta-rolnika, sprzeda na rynku lokalnym ogranicza ryzyko potencjalnych strat (zwizanych chociaby z transportem i magazynowaniem), a caa powstaa nadwyka ekonomiczna trafia w rce producenta.
Przeprowadzone badania wskazay, i skutki ekonomiczne zwikszenia
areau badanych grup gospodarstw nie s takie same (o czym wiadczy wielko
i kierunek zmian SP/ha i SNB/ha midzy przyjtymi grupami obszarowymi gospodarstw rolnych). W przypadku wikszoci badanych form rolnictwa zrównowaonego (pomijajc gospodarstwa ekologiczne) produktywno ziemi –
– mierzona standardow produkcj oraz standardow nadwyk bezporedni
zwiksza si wraz z obszarem gospodarstw, ale nie dotyczy to najwikszej grupy obszarowej (50 ha i wicej). Natomiast opierajc si na wartociach wska nika tempa zmian, który uredni wielko zmian midzy wyszczególnionymi
czterema grupami obszarowymi, mona stwierdzi, i wikszy obszar gospodarstw – przecitnie rzecz biorc – skutkowa nisz produktywnoci ziemi
(mierzon zarówno SP/ha, jak i SNB/ha), na co wskazywaa ujemna warto
wska nika w kadej z badanych form rolnictwa zrównowaonego. Najwiksze
zmiany w tym zakresie byy widoczne w gospodarstwach ekologicznych.
Wikszy potencja produkcyjny wyrónionych form gospodarstw sprzyja
zrównowaeniu ekonomicznemu. wiadczy o tym relatywnie wikszy odsetek
gospodarstw rolników w porównaniu z ca zbiorowoci analizowanych
gospodarstw. Dotyczy to zwaszcza gospodarstw quasi-zrównowaonych oraz
ekologicznych. Te dwie grupy gospodarstw wyróniaj si najlepsz struktur
ekonomiczn na tle pozostaych frakcji gospodarstw oraz ogóu badanych jednostek. Zrónicowanie badanych gospodarstw w tym zakresie potwierdzaj wartoci wzgldnego wska nika podobiestwa struktur, które przyjy najniszy
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poziom w przypadku gospodarstw ekologicznych oraz quasi-zrównowaonych,
co wiadczy o ich niskim bd umiarkowanym podobiestwie wobec pozostaych form rolnictwa zrównowaonego i ogóu badanych jednostek.
Bibliografia
Gemzik-Salwach A., 2007, Istota i metody analizy finansowej;
[portal. wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=7732].
Goraj L., 2007, FADN i Polski FADN. Sie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, IERiG -PIB,
Warszawa.
Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R., 2012, Wspóczynniki
Standardowej Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw
Rolnych, FADN, IERiG -PIB, Warszawa.
GUS, 2012, Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010.
Gówny Urzd Statystyczny, Warszawa.
GUS, 2013, Zrównowaenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2013. Praca
zbior. pod red. J.St. Zegara (aut.: Toczyski T., Wrzaszcz W., Zegar J.St.), Warszawa.
Ku J., Kopiski J., 2011, Gospodarowanie glebow materi organiczn w kontekcie
zmian zachodz cych w polskim rolnictwie, [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie
zrównowaonym, Seria Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014, z. 3 [11],
IERiG -PIB, Warszawa.
Matuszczak A., Smdzik-Ambroy K., 2013, Próba oceny wspózalenoci pomiĊdzy
zrównowaeniem rodowiskowym a wynikami ekonomicznymi gospodarstw rolnych na
przykadzie regionu Wielkopolska i l sk, [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie
zrównowaonym, Seria Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014, z. 68 [19],
IERiG -PIB, Warszawa.
OECD, 1999, Environmental Indicators for Agriculture. Issues and Design. vol. 2,
Paris.
OECD, 2001, Environmental Indicators for Agriculture. Methods and Results. Executive summary, Paris.
Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2006, Statystyka – elementy teorii i zadania.
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocawiu, Wrocaw.
Runowski H., 2012, Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa,
[w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, Seria Raporty Programu
Wieloletniego 2011-2012, z. 50 [15], IERiG -PIB, Warszawa.
Sadowski A., 2012, Zrównowaony rozwój gospodarstw rolnych z uwzglĊdnieniem
wpywu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 447, Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu.
Toczyski T., Wrzaszcz W., Zegar J. St., 2009, Zrównowaenie polskiego rolnictwa
w wietle danych statystyki publicznej, [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, Seria Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, z. 161 [8],
IERiG -PIB, Warszawa.

37

Wo A., 1992, Rolnictwo zrównowaone (Sustainable Agriculture), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1-3, s. 9-21.
Wo A., Zegar J., 2002, Rolnictwo spoecznie zrównowaone, IERiG , Warszawa.
Wrzaszcz W., 2012, Poziom zrównowaenia indywidualnych gospodarstw rolnych (na
podstawie danych FADN), Studia i Monografie, nr 155, IERiG -PIB, Warszawa.
Zegar J.St., 2006, Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce, [w:] Z bada nad
rolnictwem spoecznie zrównowaonym, Seria Raporty Programu Wieloletniego
2005-2009, z. 30 [2], IERiG -PIB, Warszawa.
Zegar J.St., 2012, Wspóczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
Zegar J.St., 2013, Konkurencyjno celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie,
[w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, Seria Raporty Programu
Wieloletniego 2011-2014, z. 93 [20], IERiG -PIB, Warszawa.

38

Prof. dr hab. Antoni Faber
Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa
– Pastwowy Instytut Badawczy
Puawy

BILANSE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
ORAZ EKONOMIA W GLA W ROLNICTWIE
Wstp
Rolnictwo i lenictwo objte s inwentaryzacjami gazów cieplarnianych
(GHG) zgodnie z wymaganiami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz ustaleniami Protokou z Kioto. Nie
maj one jednak wyznaczonych celów ograniczania emisji.
Sytuacja ta formalnie ulega zmianie na konferencji klimatycznej COP17
w Durbanie (grudzie 2011 r.) wskutek podjcia decyzji w sprawie zarzdzania
emisjami w lenictwie i uytkowaniu gruntów (LULUCEF). Od podjcia tej decyzji w Unii Europejskiej trway prace nad prawnym uregulowaniem dziaa
w tym zakresie, które zakoczone zostay w maju 2013 r. przyjciem uchway
w sprawie zasad rozliczania emisji i pochaniania gazów cieplarnianych w wyniku dziaalnoci zwizanej z uytkowaniem gruntów, zmian uytkowania
gruntów i lenictwem oraz informacji o dziaaniach zwizanych z t dziaalnoci [Parlament Europejski 2013]. Decyzja ta zapocztkowaa wczanie rolniczej produkcji rolinnej oraz lenictwa do unijnej polityki przeciwdziaania
zmianom klimatu w kontekcie planowanego przejcia UE do konkurencyjnej
gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie 2050 r. W decyzji okrelono zasady
rozliczania majce zastosowanie do emisji i pochaniania GHG (CO2, CH4
i N2O), jako pierwszy krok w stron wczenia tych dziaalnoci do unijnego
zobowizania dotyczcego redukcji emisji. Decyzja odnosi si wycznie do
krajów czonkowskich, nie za podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, na
które nakada obowizek przekazywania informacji o ich dziaaniach dotyczcych sektora LULUCEF, które maj suy ograniczeniu lub redukcji emisji
oraz utrzymaniu lub zwikszeniu pochaniania GHG (mitygacji). Przyjto, e
emisje i pochanianie emisji GHG w LULUCEF wczone zostan do pierwszego okresu rozliczeniowego trwajcego od 01.01.2013 r. do 31.12.2020 r. W odniesieniu do rolnictwa (gospodarka gruntami ornymi, gospodarka pastwiskami)
decyzja stanowi, e w pierwszym okresie rozliczeniowym podjte zostan nastpujce dziaania:
 w latach 2016-2018 pastwa czonkowskie przekazywa bd Komisji Europejskiej (KE) w kadym roku (do 15 marca) informacje na temat obowizu-
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jcych i opracowywanych systemów w celu szacowania emisji i pochaniania
GHG oraz informacje, na ile s one zgodne z metodami IPCC i wymogami
UNFCC;
 przed dniem 01.01.2022 r. pastwa czonkowskie opracowuj i przekazuj
KE kadego roku (do 15 marca) pocztkowe, wstpne i niewice roczne
oszacowania emisji i pochaniania GHG w wyniku gospodarki gruntami ornymi i gospodarki pastwiskami;
 w szacunkach pastwa czonkowskie powinny stosowa przynajmniej metod
IPCC opisan jako poziom 1 (Tier 1), KE zachca jednak do opracowania metod poziomu 2 i 3 (Tier 2 i 3) waciwych dla poszczególnych krajów w celu
dokadniejszego i rzetelniejszego szacowania emisji i pochaniania GHG;
 od 01.01.2021 r., ale nie pó niej ni 15.03.2022 r. pastwa czonkowskie
przygotowuj i prowadz roczne rachunki prawidowo odzwierciedlajce poziom wszystkich emisji (CO2, CH4 i N2O) i pochaniania emisji wynikajcych z dziaalnoci na ich terytorium;
 nie pó niej ni 18 miesicy po rozpoczciu kadego okresu rozliczeniowego
(1-szy – 01.2013 r.; 2-gi – 01.2021 r.) pastwa czonkowskie przygotowuj
i przekazuj KE informacje nt. swoich obecnych i przyszych dziaa w sektorze LULUCEF majcych na celu ograniczenie lub redukcj emisji lub
zwikszenie pochaniania GHG;
 minimum wymaganych informacji to: opis wczeniejszych tendencji w zakresie emisji i pochaniania; prognozy dotyczce emisji i pochaniania; analizy potencjau ograniczenia lub zmniejszenia emisji i utrzymania lub zwikszenia pochaniania; wykaz najodpowiedniejszych rodków uwzgldnionych
przez kraj w celu zwikszenia potencjau w zakresie agodzenia zmian klimatu; istniejce i planowane polityki suce wdroeniu rodków ograniczajcych emisje oraz harmonogram wprowadzenia tych rodków do rolnictwa.
W zakresie gospodarowania gruntami ornymi decyzja nie narzuca krajom
obowizku zastosowania okrelonych praktyk zmniejszajcych emisje lub
zwikszajcych pochanianie GHG. Wymienia jedynie niektóre z nich przykadowo. W przypadku gospodarowania gruntami s to:
 poprawa praktyk rolniczych poprzez wybór lepszych odmian rolin uprawnych;
 powszechne stosowanie podozmianu oraz unikanie lub mniej intensywne
stosowanie ugorów;
 poprawa gospodarowania skadnikami pokarmowymi, sposoby orki i gospodarowania resztkami poniwnymi oraz poprawa gospodarki wodnej;
 promowanie praktyk rolniczo-lenych oraz korzystnych zmian w uytkowaniu i pokryciu gruntów.
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W zakresie gospodarowania uytkami zielonymi podano nastpujce
przykadowe praktyki:
 zapobieganie przeksztaceniu uytków zielonych w grunty orne oraz przeksztacaniu tych gruntów w rolinno rodzim;
 poprawa gospodarki pastwiskowej poprzez zmiany intensywnoci wypasania;
 zwikszenie produkcyjnoci uytków zielonych;
 poprawa gospodarowania nawozami;
 skuteczniejsze przeciwdziaanie poarom;
 wprowadzenie odpowiedniejszych rolin, a w szczególnoci gatunków o gbokim systemie korzeniowym oraz motylkowatych.
W odniesieniu do gospodarki na gruntach organicznych jako przykadowe
praktyki podano:
 zachcanie do stosowania zrównowaonych praktyk w zakresie uytkowania
torfowisk,
 zachcanie do minimalizacji spulchniania gleb lub ekstensywnej uprawy.
Jak wynika z przedstawionego opisu, decyzja nakada na kraje czonkowskie szeroki wachlarz zobowiza, nie wspominajc o ródach finansowania.
Sugeruje si jedynie, aby stosowne dziaania w rolnictwie wspierane byy systemem zacht stosowanych w WPR (PROW). Zrealizowanie decyzji wymaga
bdzie wic szeroko zakrojonych dziaa w zakresie poprawy metodyk szacowania emisji i ich harmonizacji, waciwego doboru praktyk rolniczych zmniejszajcych emisj lub zwikszajcych pochanianie GHG, takich przy tym, które
byyby efektywne technicznie i ekonomicznie.
W prezentowanym artykule zwrócono uwag na: stan wiedzy o emisjach
GHG z LULUCEF w EU, obecny i perspektywiczny bilans emisji GHG z gruntów ornych objtych zasiewami w Polsce oraz na kluczowe znaczenie bada
ekonomiczno-rolniczych w ograniczaniu emisji i zwikszaniu pochaniania
GHG w ujciu proponowanym w nowo tworzonej specjalnoci ekonomicznej,
nazywanej ekonomi wgla w rolnictwie (carbon economy) bd gospodark
niskoemisyjn (low-carbon economy).
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1. Krótka synteza wiedzy na temat ograniczenia emisji GHG
zwi zanych z LULUCEF w UE
ze szczególnym uwzgldnieniem sektora rolnictwa
Wedug inwentaryzacji przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami
UNFCCC dla 2009 r., caa UE-27 wykazaa pochanianie netto GHG dla sektora
LULUCEF w wielkoci 0,43 Gt CO2 r-1, co odpowiada ok. 9% emisji GHG
z innych sektorów gospodarki [Kuikman P. et al. 2011]. Pochanianie GHG byo
gównie efektem wychwytywania CO2 przez lasy. Uytkowanie gruntów w rolnictwie przyczyniao si do emisji netto GHG.
Analiza spodziewanych trendów emisji i wychwytywania GHG sugeruje,
e w latach 2009-2020 wychwytywanie CO2 zwizane z gospodark len bdzie w UE-27 male w zwizku z pogorszeniem si struktury wieku drzewostanów oraz zwikszonym pozyskiwaniem drewna [Grassi G. 2012]. Prognozowane emisje z upraw rolnych bd równie malay, za pochanianie CO2 przez
uytki zielone bdzie relatywnie mae. Emisje zwizane z wylesieniami nie
zmieni si zasadniczo, za stosunkowo mae od 1990 r. pochanianie zwizane
z zalesieniami bdzie roso do 2020 r.
Jak wynika z bada, gównym sposobem ograniczenia emisji GHG z rolnictwa moe by stosowanie praktyk zwikszajcych pochanianie CO2 (sekwestracj wgla organicznego w glebach). Pocztkowo sdzono, e gospodarowanie wglem organicznym w glebach uytków rolnych moe da techniczny potencja ograniczenia emisji GHG w UE rzdu 200 Tg CO2 r-1 [Smith P. et al.
2000]. Ostatnio szacuje si, e potencja ten moe by znacznie mniejszy i wynosi zaledwie ok. 70 Tg CO2 r-1, za sekwestracja wgla potencjalnie zachodzi
moe w 6 krajach sporód 27 krajów UE [Lesschen J.P. et al. 2008, 2009].
Zmniejszenie potencjau wynika z faktu, e niektóre praktyki zwikszajce mitygacj s ju obecnie stosowane w rolnictwie, inne (np. poprawa gospodarki
wodnej) maj ograniczone zastosowanie, jeszcze inne nie s akceptowane przez
producentów rolnych ze wzgldów socjoekonomicznych lub kulturowych.
Rozwaajc potencjay ograniczenia emisji GHG w produkcji rolinnej,
trzeba pamita, e sekwestracja wgla organicznego w glebach wskutek stosowania odpowiednich praktyk zachodzi do osignicia nowego stanu równowagi
w glebie, zazwyczaj przez okres 20-50 lat, i jest w czasie odwracalna. Oznacza
to, e wgiel zgromadzony w glebie wskutek stosowania np. siewu bezporedniego zostanie w czci lub w caoci wyemitowany do atmosfery w postaci CO2
po przywróceniu pola do uprawy punej. Podtlenek azotu (N2O) jest natomiast
usuwany z atmosfery w sposób cigy i bezterminowy wskutek stosowania odpowiednich praktyk rolniczych. Oba wymienione gazy decyduj o bilansie emi-
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sji gazów cieplarnianych z produkcji rolinnej i warto ich emisje rozpatrywa
wspólnie, poniewa niekiedy ograniczenie emisji CO2 poprzez zwikszenie sekwestracji wgla organicznego w glebie moe prowadzi do zwikszenia emisji
N2O. Emisje metanu (CH4) na tym etapie rozwaa mona pomin, gdy gleby
dobrze napowietrzone nie emituj metanu, lecz pochaniaj (absorbuj) mae
jego iloci, co nie ma wikszego znaczenia dla potencjaów emisji. Jeli przyj
powysze ustalenia, to szacunki potencjaów ograniczenia emisji wykonane wedug metodyki IPCC 2006 (poziom 1) dla najbardziej obiecujcych praktyk rolniczych stosowanych na gruntach ornych przedstawiono dla UE-27 w tabeli 1.
Tabela 1. Potencja ograniczenia emisji GHG
wskutek zastosowania praktyk mitygacyjnych w UE-27 (Tg CO2 eq r-1)
Praktyka

CO2

Siew bezporedni
Roliny motylkowate
Ograniczenie uprawy punej
Zmianowanie rolin
Pozostawienie na polu resztek poniwnych
Midzyplony (roliny okrywowe)
Optymalizacja nawoenia
Stosowanie kompostu
Rodzaj nawozu
Trawy w sadach
Agro-lenictwo

19,9
10,6
9,6
7,7
8,5
9,7
0,0
1,8
0,0
1,8
0,6

N2O
-0,5
0,2
0,0
0,3
-1,3
-3,8
4,2
0,6
2,3
0,0
0,02

CO2
+ N2O
19,4
10,8
9,6
8,0
7,2
5,9
4,2
2,4
2,3
1,8
0,7

Powierzchnia
GO objtych
praktyk
(proc.)a
16 (3)
28 (11)
42 (13)
48 (34)
49 (35)
21 ( 3)
67 (54)
4 (0)
50 (29)
4 (1)
4 (2)

a

16 – docelowo; (3) – obecnie; dane wedug oceny eksperckiej ze wzgldu na brak danych
statystycznych.
ródo: [Lesschen J.P. et al. 2008].

Przedstawione szacunki s, w ocenie ich autorów, bardzo zgrubne, gdy
metoda IPCC (poziom 1) daje wyniki obcione wysokimi niepewnociami.
Midzyrzdowy Zespó ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) podaje, e w naszej strefie klimatycznej wynosz one: 9 –
90% dla C organicznego w glebach oraz 30 – 300% dla emisji N2O powstajcych wskutek wnoszenia do gleby azotu [IPCC 2006]. Z tego wzgldu podane
wartoci (tab. 1) mog si waha w do szerokim zakresie (tab. 2).
Analiza przedstawionych szacunków (tab. 1 i 2) oraz bada, z których
szacunki te pochodz wiedzie do sformuowania kilku istotnych przesanek do
dalszych bada:
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 metoda IPCC szacowania emisji i pochaniania emisji GHG (poziom 1)
nie jest wystarczajco dokadna, std wynikaj zachty (IPCC i KE) do
opracowywania specyficznych dla krajów metod poziomu 2 i 3;
 szacunki emisji i pochaniania emisji s zrónicowane przestrzennie, std
naleaoby je prowadzi z wiksz rozdzielczoci przestrzenn ni kraj,
co najmniej dla NUTS2 (w Polsce województwa);
 najwiksze potencjay ograniczenia emisji moliwe s do osignicia przy
zastosowaniu takich praktyk, jak (tab. 1): siew bezporedni, zwikszenie
udziau motylkowatych w strukturze zasiewów oraz ograniczenie uprawy
punej (zastpienie orki upraw nieodwracajc skiby);
 wymienione wyej praktyki mog zmniejsza produkcyjno, co prowadzi moe do utracenia przez producenta czci dochodu;
 szersze zastosowanie tych praktyk w produkcji moe wymaga skompensowania producentom rolnym utraconych korzyci;
 wysoka niepewno efektów ograniczenia emisji w przypadku stosowania
poszczególnych praktyk uzasadnia w sposób przekonywujcy potrzeb
ich doboru i oceny z uwzgldnieniem specyfiki regionalnych uwarunkowa rolnictwa kadego kraju UE.
Tabela 2. Zrónicowanie potencjaów ograniczenia emisji GHG
dla praktyk mitygacyjnych (Mg CO2 eq ha-1 r-1)
Praktyka

rednia

Zmianowanie rolin
Roliny motylkowate
Midzyplony (roliny okrywowe)
Optymalizacja nawoenia
Rodzaj nawozu
Ograniczenie uprawy punej
Pozostawienie na polu resztek poniwnych
Agro-lenictwo
a

0,39
0,39
0,33
0,33
0,33
0,17
0,17
0,17

Zakresa
min
0,07
0,07
-0,21
-0,21
-0,21
-0,52
-0,52
-0,52

warto ujemna – wzrost emisji, warto dodatnia – ograniczenie emisji.
ródo: [Flynn H., Smith P. 2008].
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max
0,71
0,71
1,05
1,05
1,05
0,86
0,86
0,86

2. Potencja ograniczenia emisji GHG
powstaj cych w zwi zku z gospodarowaniem gruntami ornymi
w Polsce w wietle bada europejskich
Z analiz przeprowadzonych w UE wynika, e straty wgla organicznego
wskutek gospodarowania gruntami w rolnictwie nie wystpoway w Polsce
w 2010 r. (mediana dla województw = 0 Mg CO2 ha-1 r-1). Najwiksze pochanianie (Mg CO2 ha-1 r-1) wystpowao w województwie maopolskim (> 0,7),
mniejsze w województwach: lskim, witokrzyskim, podkarpackim, podlaskim, lubuskim i zachodniopomorskim (0,3-0,7), za w pozostaych (-0,05 do
0,05) [Lesschen J.P. et al. 2009].
Tabela 3. Orientacyjne potencjay ograniczenia emisji GHG
wskutek zastosowania praktyk mitygacyjnych na gruntach ornych (GO) w Polsce
Praktyka
Siew bezporedni
Ograniczenie uprawy
punej
Midzyplony
(roliny okrywowe)a
Roliny motylkowate
Zmianowanie rolin
Agro-lenictwo
Pozostawienie na polu
resztek poniwnych
Optymalizacja
nawoeniaa
Stosowanie kompostu
Rodzaj nawozu
Suma

Powierzchnia objta praktyk w proc.

Potencja
ograniczenia
emisjib
rednia obecnie docelowo rónica

Mg CO2 eq ha-1r-1
min

max

0,25

0,39

0,32

3

20

17

570

0,10

0,16

0,13

13

50

37

1 839

0,09
0,08
0,07
0,07

0,14
0,12
0,11
0,11

0,11
0,10
0,09
0,09

3
10
65
3

30
25
80
7

27
15
15
4

1 177
589
536
140

0,07

0,11

0,09

15

30

15

510

0,05
0,02
0,01
-

0,07
0,03
0,02
-

0,06
0,03
0,02
-

60
0
10
-

80
5
30
-

20
5
20
-

113
419
157
6 006

a

mitygacja zrónicowana w województwach; b Gg - CO2 eq t ha-1r-1 netto z powierzchni GO
objtych praktyk.
ródo: [Lesschen J.P. et al. 2008].

Potencja ograniczenia emisji GHG (CO2 i N2O) moliwy do osignicia
w Polsce w przyszoci wskutek stosowania praktyk mitygacyjnych moe by
mniejszy ni w innych krajach UE, co wynika z faktu mniejszej zasobnoci naszych gleb w wgiel organiczny (35-55 Mg C ha-1) (tab. 3). Przedstawione dane
mogyby wskazywa, e ze wzgldu na wielko potencjaów ograniczenia emisji naleaoby rozwaa zastosowanie praktyk mitygacyjnych wedug nastpujcej hierarchii: uprawa ograniczona > midzyplony > roliny motylkowate >
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siew bezporedni > zmianowanie rolin > resztki poniwne > optymalizacja nawoenia > agro-lenictwo > rodzaj nawozu > komposty. Zastosowanie wszystkich tych praktyk jednoczenie pozwolioby na obnienie emisji GHG z gruntów
ornych o 6006 Gg CO2 eq t ha-1r-1. Jest to teoretyczny potencja techniczny, który po uwzgldnieniu kosztów ulegby zapewne obnieniu.
3. Próba oceny aktualnej emisji LULUCEF
z gospodarowania gruntami ornymi i uytkami zielonymi w Polsce
na podstawie aktualnej inwentaryzacji GHG
Inwentaryzacja emisji GHG dla Polski w 2011 r. [KOBiZE 2013], sporzdzona zgodnie z zasadami metodyki IPCC 2003 [IPCC 2003] (poziom 1),
przedstawia dane dla kraju w sposób zagregowany, co utrudnia wydzielenie
emisji dla obu kategorii rolniczego uytkowania gruntów. Z analizy raportu wynika, e emisje z rolnictwa, bez uwzgldnienia LULUCEF, stanowiy 8,6% cakowitej emisji GHG w kraju. Uwzgldnienie w rachunku emisji LULUCEF
zwizanych z uytkowaniem gruntów ornych oraz uytków zielonych zwiksza
udzia rolnictwa w emisji globalnej do 9,6%. O wzrocie tym decyduje uytkowanie gruntów ornych (98,6% wzrostu). Emisja z uytkowania gruntów ornych
osigna warto 15548 Gg CO2 eq, z uytków zielonych 223 Gg CO2 eq, co
stanowio cznie 40,4% wielkoci emisji GHG z rolnictwa i odpowiadao 3,9%
emisji cakowitej w kraju. Podane wartoci odnosz si do geodezyjnej powierzchni uytków rolnych. Gdyby emisj z gruntów ornych, oszacowan dla
powierzchni 14,2 M ha, przeszacowa na powierzchni zasiewów (10,6 M ha),
to wynosiaby ona ok. 11451 Gg CO2 eq. Podane wielkoci byyby mniejsze,
gdyby zastosowano metodyk IPCC 2006. Metodyka ta zakada bowiem mniejszy wska nik emisji dla N2O-N z nawozów (IPCC 2003 – 1,25%, za IPCC
2006 – 1,00% dawki zastosowanego nawozu azotowego).
Z przedstawionych przez KOBiZE danych wynikaoby, e ogranicze
emisji naley poszukiwa przede wszystkim w gospodarowaniu gruntami ornymi, gdzie straty wgla wynosz rednio 0,23 Mg CO2 ha-1 r-1. Uzyskanie znaczcych ogranicze emisji w gospodarowaniu uytkami zielonymi byoby trudne,
ale naley chroni je przed przeksztacaniem w grunty orne, co jest w Polsce
czynione. Uytki zielone pochaniaj bowiem wicej wgla, dlatego ich przeksztacenie w grunty orne zwikszaoby emisje CO2 do atmosfery.

46

4. Hipotetyczne oceny waniejszych praktyk ograniczaj cych emisj GHG
w gospodarowaniu gruntami ornymi w Polsce
W Polsce, podobnie jak w UE, nie dysponujemy wystarczajc iloci danych dowiadczalnych, które pozwoliyby oceni efektywno praktyk rolniczych zwikszajcych ograniczanie lub pochanianie emisji GHG. Wstpna
orientacja w tym zakresie moliwa jest jedynie na drodze zastosowania modelu
DNDC (tj. denitryfikacji rozkadu), który szacuje plony, bilanse wody, wgla
i azotu, emisje CO2, CH4 i N2O oraz bilans emisji GHG w skali pola. Model zosta skalibrowany dla Polski w stosunku do danych pochodzcych ze cisych
dowiadcze polowych. Wykorzystywano go do symulacji z uwzgldnieniem
20-letnich serii dziennych danych meteorologicznych i optymalnej agrotechniki
(terminy siewu, dawki N, uprawa, zmianowanie rolin) w skali przestrzennej
województw. Uzyskane wyniki symulacji posuyy do wstpnej oceny waniejszych praktyk ograniczania emisji na gruntach ornych w Polsce.
4.1. Uprawa ograniczona
Ograniczenie uprawy polega na zastpieniu gbokiej orki uprawkami
nieodwracajcymi skiby lub zmniejszajcymi spulchnienie gleby. Z zaoenia
powodowa ma to mniejsz aeracj gleby, co w konsekwencji zmniejsza powinno rozkad glebowej materii organicznej, przyczyniajc si do wzrostu jej
zasobnoci w glebie wskutek zmniejszenia strat wgla organicznego.
Przeprowadzone symulacje dla uprawy punej oraz uprawy ograniczonej
(zastpienie orki agregatem uprawowym) z pozostawieniem na polu caej iloci
resztek poniwnych w obu uprawach nie wykazay wikszego pochaniania CO2
przez gleby, na których stosowano upraw ograniczon. Wedug metodyki IPCC
naleao si spodziewa, e wzrost sekwestracji wgla w glebie (Mg CO2 ha-1 r-1)
tylko z tytuu zaniechania orki powinien wynosi 0,15-0,88 na glebach cikich
i rednich oraz 0,11-0,59 na glebach lekkich i bardzo lekkich. Cho, jak wynika
z szacunków wczeniej prezentowanych, praktyka ta moe przyczynia si zarówno do zmniejszenia, jak równie zwikszenia emisji GHG (tab. 2). Przedstawione wyniki wskazuj, e pilnie potrzebna jest w Polsce dowiadczalna weryfikacja sekwestracji wgla w uprawie ograniczonej.
W Polsce, wedug GUS, praktyka ta jest stosowana w 9% ogóu gospodarstw [Gówny Urzd Statystyczny 2012, s. 109 i 306]. Brak jednak bliszych
danych, które pozwoliyby przedstawi szacunki ogranicze emisji w tych gospodarstwach oraz rachunki zwizanych z tym kosztów.
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4.2. Midzyplony
Midzyplony oraz roliny okrywowe z zaoenia zwikszaj ilo dodawanego do gleby wgla, pobieraj azot niewykorzystany przez rolin wczeniej
uprawian w zmianowaniu, co ogranicza straty azotu i w konsekwencji zmniejsza wielko dawki azotu pod rolin nastpcz, a wskutek tego ogranicza emisj N2O.
Przeprowadzone symulacje z uwzgldnieniem wprowadzenia poplonu
ozimego w jednym polu zmianowania wykazay, e prowadzio to do zwikszenia emisji o 0,39-0,51 t CO2 eq ha-1 r-1 w zalenoci od kategorii gleby. Taki
wynik jest moliwy, jak wynikaoby z danych przedstawionych w tabeli 2.
W dodatku skutkiem wprowadzenia poplonu do zmianowania byy spadki plonów w caym zmianowaniu, które wynosiy (%): gleby bardzo lekkie – 46, gleby
lekkie – 17, gleby rednie – 3 oraz gleby cikie – 8. Stwierdzone spadki plonów zwizane byy z przesuszeniem gleby po przyoraniu poplonu oraz konkurencj o azot pomidzy rolinami a rozkadajc si materi organiczn.
4.3. Roliny motylkowate
Wprowadzenie rolin motylkowatych do zmianowania z zaoenia ma
ogranicza dawk azotu pod rolin nastpcz, poniewa wi one azot atmosferyczny, oraz zwiksza ilo pochaniania wgla wskutek pozostawiania na
polu wikszej masy korzeniowej. Wedug symulacji wprowadzenie roliny
strczkowej do zmianowania zboowego zmniejszyo plon w zmianowaniu
o 6% oraz zwikszyo emisj GHG o 0,04 t CO2 eq ha-1 r-1. Wynik ten by efektem nieco mniejszej sekwestracji wgla i nieco wikszej emisji N2O. Uzyskane
dane poddaj w wtpliwo efektywno mitygacyjn tej praktyki (tab. 2 i 3).
Konieczna jest dowiadczalna weryfikacja skutecznoci tej praktyki w warunkach Polski.
4.4. Siew bezporedni
Siew bezporedni postrzegany jest jako praktyka najefektywniej obniajca rozkad glebowej materii organicznej oraz emisj GHG wskutek mniejszego
napowietrzenia gleby, co ogranicza straty wgla.
Z przeprowadzonych symulacji wynika, e siew bezporedni jest bardzo
efektywn praktyk, która zapewnia pochanianie 7-10 t CO2 eq ha-1 r-1. Towarzyszyy temu wahania plonów w przedziale -5 do 5%. W 47 dowiadczeniach
przeprowadzonych w UE redni spadek plonów wynosi 4,7% [Van den Putte A.
et al. 2010]. Symulowane pochaniania CO2 byy wiksze ni podane w tabeli 3
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i leay w górnym zakresie stwierdzanych dowiadczalnie [Luo Z., Wang E.,
Sun O.J. 2010].
Ograniczenia w zastosowaniach tej praktyki mog by zwizane z: moliwoci jej stosowania tylko w przypadku niektórych rolin, kosztami zakupu
drogich siewników oraz skutecznoci ochrony herbicydowej. W dodatku ryzyko jej stosowania moe by zwizane równie z tym, e wgiel organiczny gromadzony jest w warstwach powierzchniowych gleby (11,5 ± 9,0 Mg CO2 ha-1 r-1),
ale tracony w warstwach gbszych (12,1 ± 5,9 Mg CO2 ha-1 r-1) [Luo Z., Wang E.,
Sun O. J. 2010]. Jeli wyniki te potwierdz si w Europie, to optymistyczne szacunki sekwestracji wgla przypisywane tej praktyce zostan zrewidowane.
W Polsce, wedug GUS, praktyka ta jest stosowana w 3% ogóu gospodarstw [Gówny Urzd Statystyczny 2012, s. 109 i 306]. Brak jednak bliszych
danych, które pozwoliyby przedstawi szacunki ogranicze emisji w tych gospodarstwach oraz rachunki zwizanych z tym kosztów.
4.5. Zmianowanie rolin
W kontekcie europejskim ta praktyka rozumiana jest gównie jako:
zwikszenie udziau rolin pastewnych w zmianowaniu, wprowadzenie zbó
ozimych do zmianowa rolin uprawianych w rzdach, stosowanie wikszej iloci rolin ozimych w zmianowaniu, ograniczenie wiosennego odogowania
gruntów. Z zaoenia dziaania te maj prowadzi do zwikszenia sekwestracji
wgla organicznego w glebie.
Wedug przeprowadzonych symulacji zastosowanie w Polsce optymalnych zmianowa rolin, z upraw pun i optymalnym nawoeniem, moe dawa ograniczenia emisji w zakresie od -0,46 do 0,67 t CO2 eq ha-1 r-1. Z rozkadu
statystycznego próby wynikaoby, e z prawdopodobiestwem 50% mona
przyj, i optymalne zmianowanie zapewnia moe ograniczenia emisji rzdu
0,11 t CO2 eq ha-1 r-1. Jest to warto bliska szacowanej dla Polski wedug innych bada (tab. 3).
4.6. Resztki poniwne
Pozostawienie na polu caej iloci resztek poniwnych zwiksza pochanianie CO2 przez gleby, ale z drugiej strony zwiksza w pewnym zakresie emisje
N2O, poniewa z resztkami tymi pozostawia si na polu dodatkowe iloci azotu.
Przeprowadzone symulacje wskazuj, e efekt netto pozostawienia na polach caej iloci somy przy stosowaniu uprawy punej moe dawa ograniczenia emisji (t CO2 eq ha-1 r-1): gleby bardzo lekkie – 0,15, gleby lekkie – 0,91,
gleby rednie – 1,79 oraz gleby cikie – 1,95. Podane wielkoci odnosz si do
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plonów symulowanych, które byy wiksze od plonów statystycznych osiganych w Polsce. Interpolujc symulowane wartoci do rednich plonów statystycznych otrzymano warto ograniczenia emisji 0,65 t CO2 eq ha-1 r-1, co odpowiada efektowi netto rzdu 5,3% wgla wniesionego z resztkami poniwnymi. Jest to warto ograniczenia emisji bliska wartoci maksymalnej podanej dla
tej praktyki (tab. 2) i znacznie wiksza od wartoci wyszacowanej dla Polski
wedug bada europejskich (tab. 3). Ograniczenie emisji wedug symulacji zachodzio efektywnie przez okres 13-27 lat. Przeduanie przyorywania somy nie
dawao ju pochaniania wgla. Jednake zaniechanie stosowania tej praktyki
prowadzio do stopniowej utraty wgla organicznego zgromadzonego w glebie.
4.7. Optymalizacja nawoenia
Rozumiana jest najczciej jako: obnienie dawki azotu, dzielenie dawek
azotu, stosowanie tego skadnika we waciwym czasie i przy odpowiedniej pogodzie oraz przy odpowiednim stanie gleby. Ma to zwiksza efektywno wykorzystywania azotu przez roliny i obnia jego straty gazowe. Niekiedy do
technik mogcych obnia emisje N2O zalicza si take stosowanie modyfikowanych sposobów aplikacji azotu: nawoenie zlokalizowane (pasmowe) lub
nawoenie stosowane wedug map plonów (rolnictwo precyzyjne).
W rolnictwie polskim ze wzgldu na niszy ni w Europie poziom nawoenia azotowego trudno byoby go zmniejszy. Wrcz przeciwnie, naley si
liczy z tym, e nawoenie to bdzie raczej roso. Trzeba zatem dy do zwikszenia efektywnoci nawozów mineralnych i organicznych (plany nawozowe,
optymalne dawki nawozów pod roliny, optymalne terminy stosowania).
W Polsce istotne znaczenie dla równowaenia strat wgla z gleb ma stosowanie nawozów naturalnych. Aby uzyska poprzez ich stosowanie jak najwiksze ograniczenia emisji, naley je przechowywa tak, aby emisje N2O i CH4
byy z nich moliwie jak najmniejsze oraz stosowa zgodnie z zasadami dobrej
praktyki rolniczej.
4.8. Agro-lenictwo
Definiowane jest jako równoczesne wystpowanie upraw rolniczych oraz
drzew i krzewów. Drzewa wystpowa mog na polach w postaci zadrzewie
ródpolnych, zadrzewie wiatrochronnych, zadrzewie przeciwerozyjnych lub
alej zakadanych na gruntach marginalnych w celu produkcji biomasy na cele
energetyczne. Zakrzewienia to zazwyczaj ywopoty. Z literatury wynikaoby,
e optymalny udzia powierzchni zadrzewie i zakrzewie wynosi 3-6% powierzchni gruntów ornych [Lesschen J.P. et al. 2011].
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4.9. Rodzaj nawozu
Metodyki IPCC (2003 i 2006) zakadaj, e dla szacunków poziomu 1
wspóczynniki emisji N2O s jednakowe w przypadku azotu pochodzcego
z rónych róde (nawozów mineralnych i naturalnych, resztek poniwnych oraz
azotu pochodzcego z mineralizacji glebowej materii organicznej). Dokadniejsze metody szacunków poziomu 2 przyjmuj zrónicowane wartoci wspóczynników emisji (tab. 4).
Tabela 4. Wspóczynniki emisji dla rónych róde azotu stosowanego na gruntach
ornych (proc. N2O-N w stosunku do zastosowanej dawki N mineralnego)
róda azotu
Resztki poniwne warzyw
Gnojowica wiska (maa dawka NH3)
Resztki poniwne innych rolin
Gnojowica bydlca (maa dawka NH3)
Gnojowica wiska stosowana na powierzchni GO
Mineralne nawozy azotanowe
Gnojowica bydlca stosowana na powierzchni GO
Mineralne nawozy amonowe
Azot z opadów atmosferycznych
Azot z mineralizacji materii organicznej gleb
Obornik wiski
Obornik bydlcy
Pomiot drobiu
Inny obornik
Resztki poniwne zbó

piaszczyste
2,00
1,13
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,40
0,30
0,30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,20

Gleby
gliniaste
3,00
1,69
1,50
1,13
1,13
0,75
0,75
0,60
0,45
0,45
0,38
0,38
0,38
0,38
0,30

torfowe
4,00
2,25
2,00
1,50
1,50
1,00
1,00
0,80
0,60
2,60
0,50
0,50
0,50
0,50
0,40

ródo: [Lesschen J.P. et al. 2011].

Dane tabeli 4 wskazuj, e dobór nawozu azotowego moe
w sposób znaczcy wpywa na wielko szacowanej emisji N2O, a przez to na
bilans emisji GHG. Do pewnego stopnia emisje N2O z nawozów mog by równie ograniczane poprzez stosowanie inhibitorów nitryfikacji oraz wykorzystywanie wolno dziaajcych nawozów azotowych.
4.10. Komposty
Wprowadzenie do gleb kompostu zwiksza sekwestracje wgla. Zwikszenia ograniczenia emisji GHG na tej drodze mona oczekiwa zwaszcza
w przypadku kompostowania substratów o duej zawartoci azotu. Ograniczeniu
ulegaj wtedy emisje N2O w porównaniu z wnoszeniem do gleby substratów
niekompostowanych.
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5. Bilanse emisji gazów cieplarnianych powstaj cych
wskutek uytkowania gruntów ornych
Emisje i bilanse emisji GHG sporzdzono dla powierzchni zasiewów
w przekroju województw. Szacunki rednich emisji CO2, CH4 i N2O w latach
2007-2009 oraz bilanse emisji w tym okresie wykonane zostay dwiema metodami: zmodyfikowan metod poziomu 1 oraz metod poziomu 2 wedug [Lesschen i in. 2011]. Wielkoci emisji i bilanse, które mog wystpi w rolnictwie
polskim w przyszoci oszacowano na podstawie symulacji wykonanych
z uyciem modelu DNDC (metoda poziomu 3).
.1. rednie emisje i bilans emisji w latach 2007-2009 oszacowane
wedug zmodyfikowanej metodyki szacunków (poziom 1)
W szacunkach emisji jako dane wejciowe wykorzystano rednie salda bilansu materii organicznej w glebach gruntów ornych oszacowane dla lat 2007-2009
przez Kusia i Kopiskiego [2012]. Emisje bezporednie N2O oszacowano na
podstawie zuycia nawozów azotowych, obornika oraz masy pozostawianych na
polu resztek poniwnych w tym okresie wedug metodyki IPCC 2006. Za pochanianie metanu przez gleby przyjto jako redni warto wynikajc z symulacji wykonanych z uyciem modelu DNDC.
Uzyskane wyniki szacunków emisji i bilans GHG naley traktowa jedynie jako pewne przyblienie ich wielkoci, poniewa zastosowana przez Kusia
i Kopiskiego metoda oszacowania salda bilansu materii organicznej w glebach
z uyciem wspóczynników degradacji i reprodukcji glebowej materii organicznej uwzgldnia struktur zasiewów oraz dostpno obornika wynikajc z obsady zwierzt, lecz nie spenia wymaga metodycznych IPCC. Zastosowanie tej
metody wydawao si by jednak dopuszczalnym ze wzgldu na to, e obecnie
nie s dostpne dane umoliwiajce zastosowanie metodyki IPCC 2006 w przekroju województw. Równie dlatego, e szacunki strat wgla organicznego podane przez Kusia i Kopiskiego dla Polski (0,29 Mg CO2 ha-1 r-1) byy zblione
do ujawnianych przez monitoring gleb w latach 1995-2010 (0,27 Mg CO2 ha-1 r-1;
obliczenia wasne) [IUNG-PIB 2012], cho wiksze ni wynikaoby z raportu
KOBiZE (0,23 Mg CO2 ha-1 r-1). Dokadno wykonanych szacunków bya równie ograniczona z tego powodu, e GUS nie podaje zuycia nawozów azotowych na gruntach ornych, a jedynie na uytkach rolnych, za metodyka IPCC
2003 nie uwzgldnia pochaniania CH4 przez gleby.
W latach 2007-2009 emisja bezporednia GHG z gruntów ornych pod zasiewami wynosia w Polsce 7848 Gg CO2 eq r-1 (tab. 5). Warto ta uwzgldnia
emisje GHG zwizane z uytkowaniem gruntów ornych (struktura zasiewów,
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dawki N w nawozach mineralnych i oborniku oraz N pozostajcy na polach
w korzeniach i cierni), które zostay zmniejszone o wielkoci pochaniania
GHG (wgiel z dostpnej iloci obornika, który zosta przeksztacony w trwa
materi organiczn gleby oraz wgiel pochaniany przez gleby wraz CH4). Uzyskana warto jest mniejsza o 31,5% od przeszacowanej na powierzchni zasiewów emisji oszacowanej przez KOBiZE wg metodyki IPCC 2003. Podana warto spadku emisji jest gównie skutkiem wykonania szacunku N2O wg metodyki IPCC 2006.
Tabela 5. rednie emisje CO2, CH4 i N2O oraz bilans emisji GHG
z gruntów ornych pod zasiewami w latach 2007-2009a
Województwo
Dolnolskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
ódzkie
Maopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
lskie
witokrzyskie
Warmisko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
a

CO2
CH4
N2O
-1 -1
Mg CO2 eq ha r
0,96
-0,01
0,54
0,11
-0,01
0,62
0,49
-0,01
0,45
0,68
-0,01
0,43
0,17
-0,01
0,50
-0,06
-0,01
0,36
0,11
-0,01
0,47
0,72
-0,01
0,59
0,53
-0,01
0,30
-0,53
-0,01
0,48
0,36
-0,01
0,51
0,32
-0,01
0,46
0,34
-0,01
0,41
-0,30
-0,01
0,55
-0,04
-0,01
0,63
0,74
-0,01
0,48

GHG
Mg CO2 eq ha r
Gg CO2 eq r-1
1,48
1 060
0,72
646
0,93
987
1,10
357
0,66
494
0,29
94
0,56
669
1,31
604
0,82
269
-0,06
-35
0,87
493
0,77
215
0,74
242
0,24
160
0,58
853
1,21
740
-1 -1

wartoci ujemne oznaczaj pochanianie, wartoci dodatnie oznaczaj emisj.
ródo: Opracowanie wasne.

Stosowanie obornika, gówna obecnie praktyka ograniczania emisji
w Polsce, spowodowao, e w czterech województwach zachodzio pochaniane
CO2 (tab. 5). Powodowao to zmniejszenie emisji GHG w tych województwach
lub nawet sprawiao, e wystpowao pochanianie netto GHG (podlaskie).
W województwach, w których wystpowaa emisja netto CO2 mona j byo
sprowadzi do zera dodajc do gleb odpowiednie iloci wgla w postaci przyorywanej somy (tab. 6).
Wyeliminowanie emisji CO2 z gleb poprzez przyoranie odpowiednich iloci somy zwikszaoby emisje N2O, poniewa ze som dodawano by do gleb
pewne iloci azotu oraz wnoszono by dodatkowe nawoenie azotowe
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(6 kg N ha-1 r-1 na ton somy) stymulujce przeksztacanie wgla w glebow
materi organiczn. Jednake emisje netto GHG zmalayby (tab. 6). Emisja dla
Polski wynosiaby 5200 Gg CO2 eq r-1 i byaby mniejsza o 54,6% w stosunku do
przeszacowanej na powierzchni zasiewów emisji podanej przez KOBiZE.
Przedstawione w obu tabelach praktyki ograniczenia emisji sprowadzaj do zera
straty wgla organicznego z gleb. Poniewa nie zwikszaj one iloci wgla
w glebie, mog by stosowane bezterminowo.
Tabela 6. rednie emisje CO2, CH4 i N2O oraz bilans emisji GHG
z gruntów ornych pod zasiewami w latach 2007-2009
po zrównowaeniu emisji CO2 z gleb poprzez przyoranie somy
Województwo
Dolnolskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
ódzkie
Maopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
lskie
witokrzyskie
Warmisko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
a

CO2
CH4
N2O
Mg CO2 eq ha-1r-1
0,00
-0,01
0,69
0,00
-0,01
0,64
0,00
-0,01
0,53
0,00
-0,01
0,54
0,00
-0,01
0,52
-0,06
-0,01
0,36
0,00
-0,01
0,48
0,00
-0,01
0,71
0,00
-0,01
0,39
-0,53
-0,01
0,48
0,00
-0,01
0,57
0,00
-0,01
0,51
0,00
-0,01
0,46
-0,30
-0,01
0,55
-0,04
-0,01
0,63
0,00
-0,01
0,60

GHG
Mg CO2 eq ha-1r-1
Gg CO2 eq r-1
0,68
484
0,63
567
0,52
550
0,53
171
0,51
385
0,29
94
0,47
564
0,70
322
0,38
123
-0,06
-35
0,56
318
0,50
139
0,45
148
0,24
160
0,58
853
0,59
356

wartoci ujemne oznaczaj pochanianie, wartoci dodatnie oznaczaj emisj.
ródo: Opracowanie wasne.

Trudno obecnie oceni, czy przedstawione ograniczenia emisji byyby
wystarczajce, poniewa nie s znane cele ogranicze emisji dla polskiego rolnictwa. Przyjmijmy jednak, e osignita poprawa moe by niewystarczajca.
W takiej sytuacji dalszej poprawy bilansu naleaoby poszukiwa w pozostawieniu na polach caej iloci resztek poniwnych w gospodarstwach bezinwentarzowych. Gospodarstwa te stanowi ok. 41% ogóu gospodarstw i wadaj
ok. 36% areau gruntów ornych w Polsce. Zakadajc z duym uproszczeniem,
e s one równomiernie rozmieszczone we wszystkich województwach i pozostawi na polach ca ilo resztek poniwnych, uzyskano by emisj GHG
w kraju 2084 Gg CO2 eq r-1 (tab. 7). Warto ta zapewniaaby ograniczenie emi-
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sji o 81,8% w stosunku do przeszacowanej na powierzchni zasiewów emisji
podanej przez KOBiZE.
Tabela 7. rednie emisje CO2, CH4 i N2O oraz bilans emisji GHG
z gruntów ornych pod zasiewami w latach 2007-2009 po zrównowaeniu emisji CO2
z gleb poprzez przyoranie somy oraz pozostawieniu caej iloci resztek poniwnych
na polach gospodarstw bezinwentarzowych
Województwo
Dolnolskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
ódzkie
Maopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
lskie
witokrzyskie
Warmisko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
a

CH4
N2O
CO2
Mg CO2 eq ha-1r-1
-0,70
-0,01
0,74
-0,70
-0,01
0,70
-0,70
-0,01
0,58
-0,70
-0,01
0,59
-0,70
-0,01
0,58
-0,81
-0,01
0,42
-0,70
-0,01
0,54
-0,70
-0,01
0,76
-0,70
-0,01
0,44
-1,61
-0,01
0,54
-0,70
-0,01
0,62
-0,70
-0,01
0,56
-0,70
-0,01
0,52
-1,21
-0,01
0,60
-0,81
-0,01
0,69
-0,70
-0,01
0,65

GHG
Mg CO2 eq ha-1r-1
Gg CO2 eq r-1
0,03
25
-0,01
-10
-0,12
-133
-0,11
-37
-0,13
-97
-0,40
-131
-0,17
-200
0,05
25
-0,27
-87
-1,08
-657
-0,08
-48
-0,14
-40
-0,19
-62
-0,62
-406
-0,13
-191
-0,06
-35

wartoci ujemne oznaczaj pochanianie, wartoci dodatnie oznaczaj emisj.
ródo: Opracowanie wasne.

Gospodarowanie z tak wysokim pochanianiem CO2 moe by ryzykowne ze
wzgldu na zwikszone wymywanie z gleb zwizków azotu i fosforu. Skutki rodowiskowe tego wariantu zwikszenia pochaniania powinny by przeanalizowane.
Przedstawiony wariant oblicze, w których som wykorzystywano do
zwikszenia pochaniania CO2 w gospodarstwach bezinwentarzowych bdzie
skuteczny przez ograniczony okres, zapewne nie duszy ni ok. 20 lat.
.2. rednie emisje i bilans emisji w latach 2007-2009 oszacowane
wedug zmodyfikowanej metodyki szacowania N2O (poziom 2)
Jedynym sposobem bezterminowego obnienia emisji GHG jest ograniczenie emisji N2O. Najprostsza do tego droga wiedzie poprzez zmniejszenie stosowanych dawek azotu. W sytuacji polskiego rolnictwa prowadzioby to do ekstensyfikacji produkcji rolinnej i pogorszenia jego konkurencyjnoci. Aby sytuacji
takiej unikn, naley raczej propagowa inny wariant zmniejszenia emisji N2O.
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Emisje N2O szacowane s wedug metodyki IPCC 2006 (poziom 1) z niepewnoci od 30% do 300%. Metodyka poziomu 2, ze wspóczynnikami emisji
dostosowanymi do specyfiki kraju, moe prowadzi do dokadniejszych szacunków (mniejszej niepewnoci), a niekiedy przyczynia si do zmniejszenia szacowanych emisji N2O. W przypadku Polski zastosowanie metodyki poziomu 2
opisanej przez Lesschen et al. [2011] zmniejszyoby emisj GHG z 7848
Gg CO2 eq r-1 (tab. 5) do 3883 Gg CO2 eq r-1 w scenariuszu wykorzystujcym
jedynie obornik (tab. 8). Sama wic zmiana metody z IPCC 2003 (poziom 1) na
IPCC poziom 2 dla N2O dawaaby ograniczenie emisji o 66,1% w stosunku do
przeszacowanej na powierzchni zasiewów emisji podanej przez KOBiZE.
.3. Wielkoci emisji i bilanse GHG, które mog wyst pi w rolnictwie
polskim w przyszoci oszacowane wedug metodyki szacunku
poziomu 3 bez uwzgldnienia zmian klimatu
Decyzja KE w sprawie rozliczania emisji i pochaniania emisji GHG ma
zapewni wczenie rolniczego gospodarowania gruntami do unijnej gospodarki
niskoemisyjnej w perspektywie 2050 r. Ze wzgldu na przyjt perspektyw
czasow potrzebna jest wiedza o tym, jak w takiej perspektywie moe si ksztatowa wielko emisji GHG w rozwijajcym si i konkurencyjnym rolnictwie
polskim.
Tabela 8. rednie emisje CO2, CH4 i N2O oraz bilans emisji GHG
z gruntów ornych pod zasiewami w latach 2007-2009
przy szacowaniu emisji N2O metod poziomu 2
Województwo
Dolnolskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
ódzkie
Maopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
lskie
witokrzyskie
Warmisko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

CO2
CH4
N2O
Mg CO2 eq ha-1r-1
0,96
-0,01
0,12
0,11
-0,01
0,16
0,49
-0,01
0,12
0,68
-0,01
0,12
0,17
-0,01
0,14
-0,06
-0,01
0,11
0,11
-0,01
0,12
0,72
-0,01
0,15
0,53
-0,01
0,11
-0,53
-0,01
0,13
0,36
-0,01
0,15
0,32
-0,01
0,13
0,34
-0,01
0,12
-0,30
-0,01
0,14
-0,04
-0,01
0,17
0,74
-0,01
0,13

ródo: Opracowanie wasne.
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GHG
Mg CO2 eq ha-1r-1 Gg CO2 eq r-1
1,07
765
0,26
230
0,60
636
0,79
257
0,30
228
0,03
11
0,22
261
0,86
399
0,63
205
-0,41
-250
0,50
286
0,44
124
0,45
146
-0,17
-109
0,11
166
0,87
527

Symulacje emisji i pochaniania GHG (CO2, CH4 i N2O) wykonano przy
uyciu modelu DNDC. Model zosta skalibrowany dla Polski w stosunku do cisych dowiadcze polowych. W symulacjach przyjto optymalne zmianowania
rolin wynikajce z obecnej struktury zasiewów, dolne optymalne dawki azotu
z nawozów mineralnych, dostpno obornika i powierzchni zasiewów na
obecnym poziomie oraz brak zmian klimatu. W drugim przyblieniu okrelono,
jak na oszacowane emisje (CO2, CH4 i N2O) i pochanianie GHG wpyn prognozowane zmiany klimatu.
Tabela 9. Emisje CO2 z kategorii gleb pod zasiewami za okoo 60 lat
oszacowane metod poziomu 3
Województwo
Dolnolskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
ódzkie
Maopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
lskie
witokrzyskie
Warmisko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Emisja Mg CO2 eq ha-1r-1
C

L
Bl
2,00 -0,02 1,11 0,35
-0,36 -0,21 -0,24 -0,22
-0,12 0,68 0,30 0,14
-0,02 0,58 0,10 0,83
-0,33 -1,11 -0,26 1,00
-0,97 -0,54 -0,15 0,45
-0,35 -0,48 -1,56 0,38
-0,13 -0,18 -0,52 0,42
-0,44 -0,14 0,27 0,32
0,48 -0,42 -0,93 0,79
-0,16 0,04 -0,51 0,44
-0,19 -0,21 -0,21 0,53
-0,73 -0,18 -0,19 0,02
-0,31 -0,20 -0,35 -0,35
-0,48 -0,30 -0,34 -0,23
0,06 0,15 0,36 1,00

C
146
-75
-17
-3
-103
-11
-159
-4
-21
98
-23
-13
-60
-39
-304
9

Emisja Gg CO2 eq r-1

L
Bl Suma
-2
131
143
417
-98
-47
-4 -224
199
124
30
336
83
4
8
92
-373
-27
1 -501
-12
-23
61
15
-256 -283
7 -691
-18
-51
99
26
-5
38
34
46
-111 -121
5 -129
10
-48
34
-27
-14
-13
45
5
-12
-25
1
-96
-48
-85
-20 -191
-226
-27
-1 -558
55
37
14
115

Gleby: C – cikie;  – rednie; L – lekkie; Bl – bardzo lekkie.
ródo: Opracowanie wasne.

Symulacje wykazay, e przy przyjtych zaoeniach plon zbó w Polsce
osign moe poziom 5,28 t ha-1 r-1. Biorc pod uwag obecny poziom plonów
zbó (3,39 t ha-1 r-1; rednia z lata 2007-2011) oraz zakadajc roczne tempo
wzrostu plonów 1%, dojcie do tego poziomu plonowania mogoby nastpi po
56 latach. Osignicie podanego plonu byoby moliwe przy redniej dawce
azotu w nawozach mineralnych 97 kg ha-1, to znaczy przy wzrocie dawki
o 27 kg ha-1 w stosunku do redniej dawki w okresie 2007-2009. Przyjte tempo
przyrostów plonu o 1% rocznie jest na poziomie redniego przyrostu na wiecie
w latach 1970-2005 [PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
2011]. W krajach OECD moe by ono w przyszoci wiksze i wynosi 1,5%.
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Przy takim przyrocie symulowane plony zostayby osignite w Polsce po ok.
37 latach. Prognozuje si, e z tytuu wzrostu plonów cakowita emisja GHG moe si zmniejszy w UE o 0,9%, a w rolnictwie o 43% [Deetman S. et al. 2013].
Osignicie takiego ograniczenia emisji nie jest moliwe w UE-12 bez wzrostu
nawoenia.
Wzrost plonów przyczyni si do pozostawienia na polach wikszej iloci
materii organicznej (korzeni i cierni), co poprawi bilans wgla w glebach (tab. 9).
Gleby w poowie województw bd pochaniay CO2, w drugiej za traciy wgiel. Bilans dla kraju wskazuje, e grunty orne pochania bd w sumie 6337
Gg CO2 eq r-1.
Wszystkie kategorie agronomiczne gleb pochania bd metan (tab. 10).
Wielko pochaniania tego gazu wyniesie w kraju 164 Gg CO2 eq r-1.
Tabela 10. Emisje CH4 z kategorii gleb pod zasiewami za okoo 60 lat
oszacowane metod poziomu 3
Emisja Mg CO2 eq ha-1r-1
C

L
Bl
Dolnolskie
-0,02 0,00 -0,02 -0,01
Kujawsko-pomorskie
-0,01 -0,01 -0,04 -0,03
Lubelskie
-0,01 -0,01 -0,03 -0,02
Lubuskie
-0,01 0,00 -0,03 -0,01
ódzkie
-0,01 -0,01 -0,06 -0,03
Maopolskie
-0,01 -0,01 -0,03 -0,02
Mazowieckie
-0,01 -0,01 -0,05 -0,03
Opolskie
-0,01 0,00 -0,02 0,00
Podkarpackie
-0,01 -0,01 -0,03 -0,02
Podlaskie
-0,01 -0,01 -0,07 -0,04
Pomorskie
-0,01 -0,01 -0,04 -0,02
lskie
-0,01 -0,01 -0,04 -0,02
witokrzyskie
-0,01 -0,01 -0,03 -0,03
Warmisko-mazurskie -0,01 -0,01 -0,05 -0,03
Wielkopolskie
-0,01 -0,01 -0,08 -0,05
Zachodniopomorskie -0,01 0,00 -0,02 -0,01
Województwo

C
-1,54
-2,74
-1,82
-1,69
-4,08
-0,13
-6,01
-0,42
-0,57
-1,87
-1,83
-0,87
-0,66
-1,60
-8,46
-1,66

Emisja Gg CO2 eq r-1

L
Bl
-0,28 -1,88 -3,98
-5,12 -7,54 -0,51
-2,25 -14,28 -4,56
-0,70 -1,04 -0,13
-3,90 -5,71 -0,04
-0,15 -4,37 -3,19
-4,80 -8,60 -0,51
-0,42 -1,70 0,00
-0,19 -4,07 -1,73
-3,57 -9,55 -0,22
-2,08 -4,03 -1,36
-0,41 -2,31 -1,31
-0,37 -4,63 -1,22
-2,33 -12,05 -1,92
-9,79 -6,50 -0,29
-1,26 -1,78 -0,13

Suma
-3,70
-15,41
-18,34
-3,42
-13,69
-4,65
-19,42
-2,54
-4,82
-14,99
-7,93
-3,59
-5,66
-15,98
-24,75
-4,70

ródo: Opracowanie wasne.

Gównym ródem emisji w rozpatrywanym okresie bdzie N2O-N. Zastosowana metoda szacunku (poziom 3) wykazaa, e gaz ten emitowany bdzie
w ilociach rónych dla rozpatrywanych kategorii agronomicznych gleb (tab. 11).
Jeli iloci te wyrazi w % zastosowanych dawek azotu, to wynosi one bd dla
gleb: bardzo lekkich – 1,36; lekkich – 1,12; rednich – 0,49 oraz cikich – 0,49.
Stwierdzone zrónicowanie wynika z wikszej podatnoci gleb lejszych na cykle przesychania i nawilania, z czym wi si wiksze chwilowe emisje N2O.
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redni waony wska nik emisji N2O-N, uwzgldniajcy areay rozpatrywanych
kategorii gleb, wynosi 0,74% dawki N wniesionej do gleby i by mniejszy od
wska ników przyjmowanych w metodykach IPCC (2006 – 1%; 2003 – 1,25%).
Spowodowao to w konsekwencji, e dokadniejsza metoda poziomu 3 wyszacowaa w sposób bardziej wiarygodny mniejsze wielkoci emisji.
Zrónicowania w wielkociach emisji N2O z hektara odzwierciedlaj cae
zrónicowanie strat gazowych azotu (nawozy mineralne i organiczne, resztki
poniwne, mineralizacj azotu z glebowej substancji organicznej, azot zawarty
w wodach opadowych).
Suma emisji N2O dla kraju wyniosa 5157 Gg CO2 eq r-1 i bya mniejsza
od emisji wyjciowej oszacowanej dla lat 2007-2009 (5419 Gg CO2 eq r-1), pomimo zwikszenia nawoenia rednio o 27 kg N ha-1. Wynik ten raz jeszcze
wskazuje, e poprawa dokadnoci szacunków emisji tego gazu ma zasadnicze
znaczenie dla ograniczenia emisji GHG z uytkowania gruntów ornych.
Tabela 11. Emisje N2O z kategorii gleb pod zasiewami za okoo 60 lat
oszacowane metod poziomu 3
Emisja Mg CO2 eq ha-1r-1
C

L
Bl
Dolnolskie
1,31
0,30
0,97
0,55
Kujawsko-pomorskie 0,50
0,71
0,93
1,09
Lubelskie
0,37
0,69
0,58
0,75
Lubuskie
0,32
0,21
0,54
0,76
ódzkie
0,48
0,23
0,37
1,15
Maopolskie
0,17
0,52
0,53
0,87
Mazowieckie
0,49
0,19
0,28
0,92
Opolskie
0,40
0,34
0,23
0,72
Podkarpackie
0,17
0,23
0,46
0,47
Podlaskie
0,94
0,37
0,52
1,43
Pomorskie
0,40
0,17
0,28
0,72
lskie
0,42
0,28
0,51
0,43
witokrzyskie
0,16
0,27
0,51
0,69
Warmisko-mazurskie 0,48
0,27
0,51
0,61
Wielkopolskie
0,56
0,49
1,03
1,16
Zachodniopomorskie 0,28
0,17
0,45
0,79
Województwo

C
95
104
53
43
151
2
226
12
8
193
57
27
14
58
357
37

Emisja Gg CO2 eq r-1

L
Bl
Suma
35
114
224
468
335
185
19
643
203
236
162
655
31
20
7
101
78
38
2
268
12
84
117
215
102
51
16
395
34
23
168
237
8
63
50
129
100
67
8
368
44
27
56
183
19
33
36
115
18
67
32
131
63
123
35
279
371
81
7
815
60
46
11
154

ródo: Opracowanie wasne.

Sumaryczny bilans emisji GHG przy wzrocie produkcyjnoci okaza si
ujemnym i wynosi dla kraju – 1365 Gg CO2 eq r-1, co oznacza, e grunty orne
pod zasiewami pochaniayby GHG netto (tab. 12).
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Tabela 12. Bilans emisji GHG z kategorii gleb pod zasiewami za okoo 60 lat
oszacowany metod poziomu 3
Emisja Mg CO2 eq ha-1r-1
C

L
Bl
Dolnolskie
2,00 -0,02 1,11 0,35
Kujawsko-pomorskie -0,36 -0,21 -0,24 -0,22
Lubelskie
-0,12 0,68 0,30 0,14
Lubuskie
-0,02 0,58 0,10 0,83
ódzkie
-0,33 -1,11 -0,26 1,00
Maopolskie
-0,97 -0,54 -0,15 0,45
Mazowieckie
-0,35 -0,48 -1,56 0,38
Opolskie
-0,13 -0,18 -0,52 0,42
Podkarpackie
-0,44 -0,14 0,27 0,32
Podlaskie
0,48 -0,42 -0,93 0,79
Pomorskie
-0,16 0,04 -0,51 0,44
lskie
-0,19 -0,21 -0,21 0,53
witokrzyskie
-0,73 -0,18 -0,19 0,02
Warmisko-mazurskie -0,31 -0,20 -0,35 -0,35
Wielkopolskie
-0,48 -0,30 -0,34 -0,23
Zachodniopomorskie 0,06 0,15 0,36 1,00
Województwo

C
146
-75
-17
-3
-103
-11
-159
-4
-21
98
-23
-13
-60
-39
-304
9

Emisja Gg CO2 eq r-1

L
Bl Suma
-2
131
143
417
-98
-47
-4 -224
199
124
30
336
83
4
8
92
-373
-27
1 -501
-12
-23
61
15
-256 -283
7 -691
-18
-51
99
26
-5
38
34
46
-111 -121
5 -129
10
-48
34
-27
-14
-13
45
5
-12
-25
1
-96
-48
-85
-20 -191
-226
-27
-1 -558
55
37
14
115

ródo: Opracowanie wasne.

Z danych przedstawionych w tabeli 12 wynika, e grunty orne sumarycznie pochania bd („-„) lub emitowa („+”) GHG w zalenoci od kategorii
agronomicznej gleb (Gg CO2 eq r-1): cikie -580, rednie -826 oraz lekkie
-416, za emiterem netto bd gleby bardzo lekkie 457. Te ostatnie s ju obecnie gruntami marginalnymi, a wic w rozpatrywanej perspektywie czasowej naleaoby je przeksztaci w uytki pochaniajce wicej CO2 (uprawy agro-lene
lub lasy energetyczne 20-30-letniej rotacji). Zwikszyoby to w sposób znaczcy
pochanianie GHG. Jeli taka zmiana uytkowania byaby zbyt kosztowna, to
naleaoby na tych gruntach zastosowa biowgiel w dawkach eliminujcych
emisje, jeli bdzie to ekonomicznie opacalne.
.4. Wielkoci emisji GHG, które mog wyst pi w rolnictwie polskim
w przyszoci oszacowane wedug metodyki szacunku poziomu 3
z uwzgldnieniem prognozowanych zmian klimatu
Przedstawione w poprzednim rozdziale szacunki emisji nie uwzgldniay
prognozowanych zmian klimatu. Jak jednak wynika z wczeniejszych zastosowa modelu DNDC dla przewidywanych w Polsce zmian klimatu do 2030
i 2050 r., wzrostu temperatury i zmniejszenia si opadów atmosferycznych, naley si liczy z obnieniem emisji GHG o 2% w 2030 r. i o 5% w 2050 r. [Syp A.
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et al. 2011]. Zastosowanie uprawy ograniczonej zmniejsza moe emisj GHG
o 16-18% w 2030 r. oraz o 15-17% w 2050 r. Cytowane wyniki wskazywayby,
e bilans emisji GHG przedstawiony w tabeli 12 raczej si poprawi ni pogorszy
przy zaistnieniu prognozowanych zmian klimatu. Symulacje naleaoby przeprowadzi jednak w szerszej skali i to z uwzgldnieniem scenariuszy zmian
klimatu obecnie nowelizowanych i uszczegóawianych.
Reasumujc wyniki uzyskanych szacunków, mona stwierdzi, e poprawa metodyk szacowania emisji GHG oraz zastosowanie praktyk mitygacyjnych
moe zmniejsza aktualn emisj z gruntów ornych o 31-112% w zalenoci od
scenariusza (tab. 13).
6. Ekonomia wgla w rolnictwie
Wielko ogranicze emisji moliwych do osignicia w UE i Polsce
w gospodarowaniu gruntami rolnymi zalee bdzie w znacznym stopniu od
zastosowanych mechanizmów politycznych i finansowych oraz wielkoci rodków finansowych wspierajcych osiganie tego celu. Zarówno owe mechanizmy, jak i wydatkowane rodki powinny uwzgldnia generalne prawida ekonomii wgla oraz zasady ekonomii wgla w rolnictwie.
Obserwowany efekt cieplarniany sprawi, e od wczesnych lat 90. rozwija
si specjalizacja ekonomii nazywana ekonomi wgla. Zajmuje si ona kosztami
ograniczania emisji GHG i kosztami pochaniania CO2. Wany i pionierski
wkad w zainicjowanie bada w tym zakresie wniós W. Nordhaus [1994].
Tabela 13. Wielko ograniczenia emisji (proc.) w stosunku do aktualnej emisji GHG
z gruntów ornych (IPCC 2003; poziom1) w zalenoci metodyki szacunków
oraz stosowanych praktyk mitygacyjnych
Metoda
szacunku
IPCC 2003
poziom 1
IPCC 2006
poziom 1
IPCC 2006
poziom 1; N2O
IPCC
poziom 3

A
100

Praktyki mitygacyjne
B
C

D

-31

-55

-82

-84

tab. 5

tab. 6

tab. 7

tab. 3

-66
tab. 8

-112
tab. 12

A – obornik; B – obornik z dodatkiem somy dla uzyskania salda bilansu wgla 0; C – jak B
oraz przyoranie caej iloci somy w gospodarstwach bezinwentarzowych; D – zastosowanie
wielu praktyk mitygacyjnych.
ródo: Zestawiono na podstawie: [Michetti, Rosa 2011; Gren, Carlson 2013; Gren et al.
2012].
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Pomimo tego, e specjalno ta rozwija si od prawie 20 lat, to mao jest
bada konfrontujcych koszty ograniczania emisji CO2 z kosztami zwikszania
pochaniania (sekwestracji) tego gazu. Przykadem waniejszych bada z tego
zakresu mog by zacytowane prace [Pohjola J., Kerkelä L., Mäkipää R. 2003;
Lubowski R., Plantinga A., Stavins R. 2006; Bosetti V. et al. 2009]. Prace te,
w odniesieniu do pochaniania wgla, w wikszoci zajmuj si lenictwem, co
zrozumiae, gdy zapewnia ono pochanianie GHG netto. W USA, które od lat
s rzecznikiem wczenia pochaniania CO2 w lenictwie do narodowego celu
ograniczenia emisji, moe to ograniczy globaln emisj GHG o 1/3 [Gren,
Elofsson 2012]. W Europie wczenie pochaniania emisji w lenictwie mogoby
obniy koszty osignicia celu 20% ograniczenia emisji do 2020 r. w systemie
handlu emisjami (ETS) przynajmniej o 25% [Michetti, Rosa 2011]. Podana warto dla UE nie jest jednak pewna, poniewa pochanianie CO2 jest obarczone
du niepewnoci. Jest ona efektem czciowej losowoci biologicznej sekwestracji CO2. Jeli niepewno t pomin w kalkulacjach, to warto pienina
pochaniania wgla w lenictwie i rolnictwie osignaby poziom 0,45% PKB
w UE, przy obecnej polityce i celu ograniczenia emisji o 20%. Ale warto ta
zmniejszyaby si do 1/3, jeli wszystkie sektory gospodarcze byyby dopuszczone do handlu emisjami. Gdyby za w obliczeniach uwzgldni niepewno
oraz wysokie prawdopodobiestwo osignicia w UE 20% ograniczenia emisji,
to warto pienina ograniczenia emisji w LULCEF spadaby do 0% PKB.
Alokacja podanych wartoci pomidzy kraje czonkowskie zaleaaby od scenariusza wykonanych oblicze. W obecnych uwarunkowaniach kraje generalnie
mog odnosi korzyci z tytuu zmniejszenia kosztów osignicia celów ograniczenia emisji. W ukadzie szeroko sektorowego handlu emisjami kupujcy
uprawnienia do emisji odnosiliby korzyci z tytuu obnienia si ich cen, za
sprzedajcy ponosiliby zwizane z tym straty.
Koszty pochaniania CO2 w rolnictwie, lub inaczej zwikszenia sekwestracji wgla organicznego w glebach uytkowanych rolniczo, nie s w Europie
wystarczajco dobrze rozeznane [Chiroleu-Assouline, Roussel 2013]. Szersza
wiedza istnieje w tym zakresie w USA [Bangsund, Leistritz 2007; ICF 2013].
Brak wystarczajcej iloci danych oraz szacunków w Europie powoduje, i czsto przyjmuje si w rónych analizach europejskich wyceny kosztów globalnych
[Smith et al. 2008]. Naley powtpiewa, czy szacunki takie s wystarczajco
miarodajne dla rolnictwa europejskiego czy polskiego, zwaszcza w skali regionalnej, lokalnej czy gospodarstwa. Z powyszych wzgldów przytoczone dalej
charakterystyki ekonomiczne niekiedy bd do sabo osadzone w realiach
ekonomii europejskiego i polskiego rolnictwa.
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Ograniczenie emisji GHG lub zwikszenie pochaniania CO2 w rolnictwie
moe by osigane poprzez zastosowanie instrumentów politycznych (regulacje
prawne) i ekonomicznych (podatki, obcienia, subsydia, zbywalne uprawnienia
do emisji, systemy depozytów, dobrowolne umowy, rzdowe postanowienia dotyczce finansowego wspierania usug rodowiskowych) oraz dziaania informacyjne, edukacyjne i propagandowe.
6.1. Regulacje prawne
W celu zabezpieczenia gleb uytkowanych rolniczo przed stratami wgla
organicznego niekiedy wprowadza si obligatoryjny dla producentów rolnych
wymóg bilansowania strat wgla w ramach zasady wzajemnej zgodnoci (cross-compliance). Taki obowizek naoono na przykad na producentów rolnych
w Niemczech [Farmer, Swales 2004; Hülsbergen 2003]. Koszty zastosowania
praktyk bilansujcych straty wgla s wic wkalkulowane w otrzymywan przez
rolników patno obszarow.
6.2. Dobrowolne umowy
Przykadami systemów sprzeday pochonitych emisji w rolnictwie na
podstawie dobrowolnych umów mog by Chicago Climate Exchange (USA),
Agriculture and the ETS (Nowa Zelandia) czy Carbon Farming Initiative
(Australia). Systemy funkcjonoway w oparciu o precyzyjne protokoy stosowania w rolnictwie praktyk mitygacyjnych oraz protokoy weryfikacji skutków ich
stosowania. Obecnie rozwijany jest, jak si wydaje, jedynie system australijski1.
Jednake wyniki ostatnio przeprowadzonych bada wykazuj, e praktyki mitygacyjne, które mogyby by zastosowane przez producentów rolnych nie s dla
nich atrakcyjne ekonomicznie [Lam et al. 2013]. Rzd australijski oferuje producentom rolnym na dobrowolnym rynku za pochanianie GHG 3,19 AUD
Mg-1 CO2 eq. W praktyce oznacza to, e ich zyski wynosiyby (AUD ha-1 r-1):
orka konserwujca – 1,8; pozostaoci poniwne – 1.7; uytkowanie pastwisk –
1,5; optymalizacja nawoenia N – 0,8 w okresie pierwszych 10 lat stosowania
praktyk. Jeli uwzgldni tylko koszt nawozów azotowych zastosowanych do
stabilizacji pochaniania wgla, to straty producentów na dobrowolnym rynku
GHG wyniosyby (AUD ha-1 r-1): orka konserwujca – 17,8; pozostaoci poniwne – 17,5; uytkowanie pastwisk – 15,7; optymalizacja nawoenia N – 8,0.
Aby system by opacalny dla rolników, minimalna cena dla pochanianych
GHG powinna wynosi 36 AUD Mg-1 CO2 eq i byaby wiksza od rynkowej
ceny w handlu emisjami (23 AUD Mg-1 CO2 eq).
1

Australian Governement, Clean Energy Regulator. Carbon Farming Initiative.
63

6.3. Zbywalne uprawnienia do emisji
Zaistnienie tego mechanizmu wymagaoby dopuszczenia rolnictwa do
systemu(-ów) handlu emisjami (w Europie ETS). Obecnie w UE szanse na to s
raczej mae, ze wzgldu na due niepewnoci szacunków pochaniania GHG, co
wynika z losowoci czynników majcych wpyw na pochanianie (np. takich
zmiennoci, jak: klimatyczna, produkcyjnoci rolin, nitryfikacji i denitryfikacji
azotu). Abstrahujc od tego, jakie bd przysze decyzje polityczne w tej kwestii, prowadzone s jednak badania w tym zakresie. W szerszej skali gównie
w USA. Przegld wyników bada z tego zakresu mona znale  w cytowanej
publikacji [González-Ramírez et al. 2012]. Zwrócono w niej uwag na podstawowe waciwoci rynku zastpowania przemysowych emisji GHG pochanianiem tych gazów przez rolnictwo (offset), moliwe wielkoci tego pochaniania
oraz zwizane z tym koszty. Z bada tych wynika równie jasna konkluzja, e
offset bdzie móg zaistnie w przyszoci, gdy koszty pochaniania emisji
w rolnictwie bd mniejsze ni koszty ograniczania emisji innymi metodami.
W Europie nasilenie bada idcych w tym kierunku jest mniejsze.
W zwizku z tym odczuwalny jest brak danych na temat kosztów zastosowa
praktyk uytkowania gruntów idcych w kierunku pochaniania CO2. Do niedawna jedyny szacunek przedstawiono w pracy [Enkvist et al. 2007], w której
wskazano, e koszty te mog si waha w granicach 15-50 € Mg-1 CO2 eq. Nowsze badania wskazuj, e jeli koszty pochaniania GHG wskutek stosowania
rónych praktyk odnie do dochodu (zysku) z hektara gruntu ornego, to mog
si one waha w szerszym zakresie 33-466 € ha-1 (0-100% zysku z ha) [Gren,
Elofsson 2012]. Autorzy podkrelaj jednak, e z powodu braków w danych
przedstawione szacunki uzyskano uproszczonymi metodami kalkulacji. Porównanie podanych oszacowa z aktualnym rynkowym kosztem zakupu uprawnienia do emisji (ETS), wynoszcym w UE <5 € za Mg-1 CO2, wskazuje, e przy
obecnych uwarunkowaniach rolnicy na handlu emisjami mogliby jedynie ponie straty.
Przedstawione wywody odnosz si jedynie do gospodarowania gruntami
ornymi. Z analizami dla UE (w przekroju NUTS2) dotyczcymi wybranych
praktyk moliwych do zastosowania w produkcji rolinnej i zwierzcej dla rónych scenariuszy (w tym bez handlu i z handlem emisjami) mona si zapozna
syntezie opracowanej w JRC [Domínguez et al. 2012].
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6.4. Podatki
Rozwaania naukowe na temat opodatkowania producentów rolnych ze
wzgldu na emisj GHG dotycz czciej produkcji zwierzcej ni caego rolnictwa [Neufeldt, Schäfer 2008]. W tym ostatnim przypadku wiod one do
wniosku, e zastosowanie podatku byoby drosze (koszt zastosowania cznie
z podatkiem) ni zastosowanie innych mechanizmów. Jest to zapewne istotny
powód, dla którego wydaje si nie by aktualnie w UE woli politycznej do zastosowania tego mechanizmu. Podatek musiaby by do duy (np. 229 € Mg-1 CO2
eq na zwierz) i przyniósby obnienie dochodu rolniczego w wielu regionach
UE, w tym we wszystkich województwach w Polsce [Domínguez et al. 2012].
6.5. Usugi rodowiskowe i dotacje
Mechanizm ten bdzie prawdopodobnie dominowa w rolnictwie UE
i polskim w perspektywie krótko- i rednioterminowej. Zastosowane zapewne
bd zachty finansowe z PROW, aby skoni rolników do stosowania praktyk
ograniczajcych emisj GHG i zwikszajcych pochanianie CO2. Istotnym jest,
aby wyszacowa korzyci (zyski) wynikajce z zastosowania kadej takiej praktyki oraz koszty spoeczne zwizane z jej zastosowaniem, a nastpnie wybra do
zastosowa te praktyki, które zagwarantuj zrealizowanie potencjau ekonomicznego mitygacji. Potencja ten to ta cz potencjau technicznego mitygacji,
która moliwa jest do wykorzystania w obecnych i przyszych uwarunkowaniach ekonomicznych rolnictwa i ekonomii wgla.
Rysunek 1. Synergia i trade off w stosowaniu praktyk mitygacyjnych

ródo: Carbon sequestration in agricultural soils. Economic and Sector Work. Report
No. 67395-GLB, The World Bank, 2012.
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Bank wiatowy zaproponowa krajom Trzeciego wiata zarys podejcia
metodycznego, które moe by przykadem pogldowym analizy korzyci
i kosztów zwizanych ze stosowaniem rónych praktyk mitygacyjnych w rolniczej produkcji rolinnej [The World Bank 2012]. Stosowanie niektórych praktyk
moe prowadzi do synergii, czyli pozytywnej korelacji midzy pochanianiem
CO2 a zyskiem ze stosowania praktyki. Albo moe prowadzi do strat (trade off;
co za co). Planujc wprowadzenie praktyk mitygacyjnych do produkcji rolnej,
naley chroni bezpieczestwo ywnociowe poprzez denie do maksymalnej
synergii w ich stosowaniu i minimalnego trade off. Pierwszym krokiem wiodcym do tego celu jest okrelenie zwizków pomidzy zyskiem z wychwytywania CO2 a wielkoci pochaniania tego gazu wskutek zastosowania rónych
praktyk mitygacyjnych (rys. 1).
W górnym prawym prostokcie umiejscowiy si praktyki, tj. roliny
drzewiaste i aleje drzew, które zapewniaj synergi (midzyplony drzewiaste
i aleje drzew). W dolnym prawym prostokcie lokuj si praktyki zapewniajce
due pochanianie, ale relatywnie may zysk. W lewym górnym prostokcie wystpuj praktyki gwarantujce duy zysk osigany przy relatywnie maym pochanianiu. Gorszy wynik dla obornika jest zwizany z wikszymi kosztami
skadowania i aplikacji. Wysoka wycena efektów siewu bezporedniego zwizana jest z ograniczeniem kosztów produkcji, co nie zawsze jest prawdziwe.
W dolnym lewym kwadracie znalazy miejsce praktyki zapewniajce niski zysk
oraz niskie pochanianie. Przedstawione wyceny mog by uznane za krok pierwszy w kierunku okrelenia potencjau ekonomicznego mitygacji, jeli znane s
powierzchnie gruntów, na których s lub bd stosowane praktyki mitygacyjne.
Krokiem drugim wiodcym do tego celu jest okrelenie kosztów spoecznych wprowadzenia tych praktyk do produkcji (rys. 2). Do kosztów tych zalicza
si wsparcie rzdowe w formie midzy innymi: finansowania zakupu nasion i sadzonek, rónorakich subsydiów, zacht finansowych kompensujcych utracone
korzyci, finansowanie doradztwa rolniczego oraz kosztów administracyjnych.
Uwaa si, e wsparcie ze rodków publicznych bada oraz inwestycji
poprawiajcych gospodarowanie gruntami jest efektywniejsze ni finansowanie
rodków produkcji. Na przedstawionym rysunku stwierdzi mona, e praktyki
powodujce zmiany w uytkowaniu gruntów (prawy dolny prostokt) generuj
due koszty spoeczne oraz may zysk. Wymagaj wic duego wsparcia. W lewym dolnym kwadracie ulokoway si praktyki charakteryzujce si niskim zyskiem i maym zapotrzebowaniem na wsparcie. Siew bezporedni zapewnia
najwikszy zysk przy umiarkowanych kosztach spoecznych, co nie zawsze jest
prawdziwe. Relatywnie due koszty spoeczne praktyk w prawym górnym pro-
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stokcie s zwizane z subsydiowaniem zadrzewie oraz znacznymi kosztami
fiskalnymi zwizanymi ze stosowaniem nawozów mineralnych.
Rysunek 2. Koszty spoeczne stosowania praktyk mitygacyjnych

ródo: Carbon sequestration in agricultural soils. Economic and Sector Work. Report
No. 67395-GLB, The World Bank, 2012.

Przedstawiony zarys metodyczny porzdkuje podejcie do zagadnienia,
dc do wyboru spoecznie zrównowaonych praktyk mitygacyjnych. Nie
uwzgldniono w nim dwóch istotnych kwestii. Pierwsza dotyczy sytuacji, w których zysk rolnika ze stosowania praktyki jest ujemny albo nawet ujemne s zarówno zysk, jak i pochaniane CO2. Takie sytuacje wystpuj w praktyce. Druga
kwestia dotyczy synergicznego efektu w stosowaniu kilku praktyk równoczenie. Zdarza si, i pochanianie jest wtedy wiksze od sumy pochaniania dla
kadej z tych praktyk rozpatrywanej z osobna. Innymi sowy, efekt stosowania
grupy praktyk mitygacyjnych nie jest addytywny.
Zastosowanie podanej metody doprowadzi powinno do optymalizacji zaoe niezbdnych do planowania wykorzystania potencjau ekonomicznego
mitygacji. Inn spraw jest, czy rolnicy bd chcieli te praktyki stosowa. Zapewne tak, jeli przynosi im one bd korzyci lub wystarczajce rekompensaty utraconych korzyci.
Podsumowanie
Decyzja KE w sprawie zasad rozliczania emisji i jej pochaniania naoya
na kraje czonkowskie nowe obowizki, które jeli maj by zrealizowane zgodnie z postanowionym harmonogramem, wymaga bd mobilizacji wysików
badawczych, upowszechnieniowych, wdroeniowych i administracyjnych. Najwaniejsze z tych obowizków to: poprawienie metod szacowania emisji w celu
zmniejszenia niepewnoci szacunków, wybór najefektywniejszych technicznie
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i ekonomicznie praktyk mitygacyjnych, precyzyjne oszacowanie potencjau
ekonomicznego mitygacji, oszacowanie korzyci i utraconych korzyci wskutek
stosowania praktyk mitygacyjnych, opracowanie systemu zacht dla rolników
nastawionego na zwikszenie pochaniania emisji oraz wdroenie w rolnictwie
praktyk i miar emisji oraz pochaniania emisji. Pod pojciem miar rozumie si
kontrol efektów stosowania praktyk (przykadowe miary: wielko emisji oraz
pochaniania w Mg CO2 ha-1 r-1, zysk lub strata rolnika zwizana ze stosowaniem praktyki oraz koszty spoeczne jej zastosowania w PLN CO2 ha-1 r-1). Czas
na wykonanie zarysowanych dziaa jest dramatycznie krótki. Dla uzmysowienia sobie tego faktu warto mie na wzgldzie, e rolnictwo regeneracyjne
(uprawa ograniczona i siew bezporedni) rozwijane jest w USA od lat 30. ubiegego wieku.
Rolnictwo polskie, jak wskazuj analizy wykonane dla UE oraz niniejszy
artyku, moe obniy emisje GHG zwikszajc jednoczenie produkcj i konkurencyjno rynkow. Wstpnie oszacowany potencja techniczny mitygacji
waha si moe w zakresie 31-112% emisji GHG z powierzchni zasiewów
w 2011 r., w zalenoci od zastosowanych praktyk i metod szacunków. Odpowiada to 12-41% pochaniania CO2 przez lenictwo w 2011 r. Gboka analiza
kosztów powinna okreli potencja ekonomiczny mitygacji w krótko- i dugoterminowej perspektywie. Wiadomym wtedy bdzie, w jakim zakresie potencja
techniczny mitygacji bdziemy w stanie wykorzysta. Gdyby za w duszej
perspektywie dopuszczono rolnictwo do handlu emisjami GHG w UE (ETS),
a ceny uprawnie do emisji wzrosy, rolnictwo polskie mogoby sta si jednym
z gównych beneficjantów tego handlu w UE.
Przeprowadzone wstpne szacunki wskazuj, e ograniczanie emisji lub
zwikszanie pochaniania nie musi oznacza ekstensyfikacji naszego rolnictwa.
Wrcz przeciwnie, moe oznacza umiarkowan jego intensyfikacj oraz zwikszanie konkurencyjnoci w perspektywie rednio- i dugookresowej.
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METODYKA WYCENY EFEKTÓW ZEWN TRZNYCH
W ROLNICTWIE
Wprowadzenie
Specyfik rolnictwa jest wystpowanie licznych skutków ubocznych prowadzonej w gospodarstwach rolnych dziaalnoci. Skutki te maj charakter tzw.
dodatnich lub ujemnych efektów zewntrznych. Te pierwsze, czyli korzyci, s
zwizane z wielofunkcyjnym oraz zrównowaonym rozwojem rolnictwa (wytwarzanie, oprócz produktów ywnociowych, dóbr i usug – dodatnio wpywajcych na stan rodowiska naturalnego, które nie s przedmiotem obrotu rynkowego). Te drugie, czyli koszty zewntrzne, mog w przypadku stosowania nieodpowiednich praktyk rolniczych prowadzi do degradacji zasobów przyrodniczych (krajobrazu, biorónorodnoci czy yznoci gleby).
Zapotrzebowanie na wycen efektów zewntrznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich wzrasta – zwizane jest z potrzeb sporzdzenia penego rachunku ekonomicznego produkcji rolnej, koniecznoci konstruowania instrumentów wsparcia finansowego dla rolników za wiadczone usugi rodowiskowe, wymogiem analizy kosztów i korzyci spoecznych inwestycji komunalnych, szacowaniem wielkoci kar i danin ekologicznych itp.
Celem opracowania jest identyfikacja i analiza efektów zewntrznych generowanych przez rolnictwo oraz propozycja metodyki ich waloryzacji. W pracy
skupiono si na przykadach wyceny korzyci zewntrznych produkcji rolnej oraz
zasobów rodowiska przyrodniczego, majcych charakter dóbr publicznych.
1. Definicja efektów zewntrznych
Pojcia efektu zewntrznego („external economies”) uy po raz pierwszy
w 1890 roku Alfred Marshall1. Badania w zakresie efektów zewntrznych natomiast rozwin i na stae wprowadzi do nauk ekonomicznych wspótwórca ekonomii dobrobytu Arthur Pigou [1932]. W teorii dobrobytu rozróni on pojcia
1

W pracy Principles of Economics Marshall uywa poj: „internal economies” oraz
„external economies”. Pierwsze pojcie dotyczyo tego, co dzieje si wewntrz przedsibiorstwa (np. redukcja kosztów w wyniku dobrej organizacji pracy), drugie natomiast odnosio si
do korzyci wynikajcych z oddziaywania otoczenia zewntrznego (wystpowanie na danym
terenie licznych firm o podobnym profilu produkcji generowao dla nich wszystkich korzyci
w postaci efektu skali wynikajcego ze specjalizacji, dostpnoci wyspecjalizowanej siy roboczej czy istnienia sieci transportowej).
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korzyci prywatnej i spoecznej oraz kosztu prywatnego i spoecznego. Rozbienoci pomidzy prywatnymi i spoecznymi korzyciami lub kosztami nazwa efektami zewntrznymi i w takim znaczeniu pojcie to rozumiane jest
wspóczenie. Sownik ekonomii Dictionary of Economics definiuje efekt zewntrzny jako korzy lub koszt powstajce w wyniku dziaalnoci, które nie s
przypisane osobie czy organizacji zajmujcej si t dziaalnoci [Black, Hashimzade, Myles 2009]. Efekty zewntrzne dóbr rynkowych zatem oznaczaj, e
okrelone towary i usugi nie s wykorzystywane tylko i wycznie przez nabywców, którzy dokonali ich zakupu, ale take przez pozostaych konsumentów,
stanowic dla nich korzy lub te niekorzy. Efekty zewntrzne posiadaj
wic znaczenie zarówno dodatnie, jak i ujemne, zalenie od okolicznoci [Samuelson, Nordhaus, 1995; 1996; Stiglitz, 2004]. Doskona ilustracj tego typu
sytuacji s pozytywne skutki szczepie ochronnych oraz negatywne nastpstwa
dewastacji rodowiska.
2. Teoria dóbr publicznych
Teoria dóbr publicznych jest jednym z elementów szerszej teorii wyboru
publicznego (teoria wyboru publicznego jest nazywana te ekonomiczn teori
polityki), w skad której wchodz m.in. ekonomiczna teoria demokracji, teoria
grup interesu, teoria dóbr wspólnych czy analiza mechanizmów pogoni za rent.
Wszystkie te teorie funkcjonuj w nurcie nowej ekonomii instytucjonalnej [Wilkin (red.) 2005].
W teorii ekonomii najczciej analizowane s dobra prywatne. Dobra te
mona dzieli, sprzedawa po okrelonej cenie, a ich nabywcy mog je kupowa
w okrelonej iloci i w zalenoci od upodoba i moliwoci finansowych. Ponadto wymienia si take dobra wspólne, definiowane jako publiczne. Charakteryzuj si one brakiem moliwoci wykluczenia kogokolwiek z konsumpcji lub
osigania korzyci z raz dostarczonego na rynek dobra w okrelonej iloci (bez
wzgldu na to, czy nabywca /uytkownik wniós opat za jego wykorzystanie).
Ich cech jest równie niekonkurencyjno konsumpcji – czyli umoliwienie
jednoczesnego korzystania z „danej porcji” dobra w jednakowym rozmiarze
przez wszystkich uczestników. Inaczej – indywidualna konsumpcja tego dobra
przez jedn osob nie ogranicza w adnym stopniu indywidualnej konsumpcji
tego dobra przez kogo innego2.
Uzupeniajc powyszy podzia, mona take wyróni dobra klubowe,
które mona wyczy z konsumpcji i które nie s konkurencyjne w konsumpcji
2

Por. [Samuelson 1954; Holcombe 1997; Jakubowski M., [w:] Wilkin (red.) 2005; Maciejczak 2010].
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oraz dobra wspólne, w stosunku do których nie ma moliwoci wyczenia
z konsumpcji, ale które s w konsumpcji konkurencyjne (rys. 1).
Rysunek 1. Podzia dóbr wedug teorii ekonomii
Moliwo wy czenia z konsumpcji

TAK

NIE

TAK

Dobra prywatne

Dobra wspólne

NIE

Dobra klubowe

Dobra publiczne

Konkurencyjno konsumpcji

ródo: Opracowanie wasne.

Jeli jako kryterium przyj zdolno do generowania pozytywnych (dodatnich) lub negatywnych (ujemnych) efektów zewntrznych, to przedstawiony
powyej podzia dóbr, naleaoby uzupeni jeszcze o tzw. dobra merytoryczne
oraz dobra demerytoryczne [Wesoowska 2010].
Dobra merytoryczne (utosamiane przez niektórych z dobrami wspólnymi) s podane przez spoeczestwo i wytwarzane we wspólnym interesie jego
czonków. O ich znaczeniu i wartoci wiadczy choby etymologia – sowo
merit w jzyku angielskim oznacza zalet, warto, zasug. Dobra merytoryczne charakteryzuj si tym, e podlegaj rywalizacji o korzyci, lecz rzadko stosuje si do nich zasad wycznoci, przynosz korzy nie tylko nabywcy dobra, ale równie daj pozytywne efekty zewntrzne spoeczestwu, a konsumenci z rónych wzgldów (np. niewiedza o znaczeniu tych dóbr) nie przeznaczaj
na nie tyle pienidzy, ile byoby potrzebne do optymalnego wyposaenia spoeczestwa. Na dobra merytoryczne oddziauje zatem zawodno rynku, a wic to
pastwo musi zapewnia dostarczanie lub subwencjonowanie owych dóbr za
pomoc instrumentów polityczno-prawnych. Do dóbr merytorycznych naley na
przykad opieka nad lud mi w podeszym wieku, lecznictwo i owiata, jak równie ochrona zasobów naturalnych.
Dobra demerytoryczne s dobrami, których konsumpcja przyczynia si do
wystpienia negatywnych efektów zewntrznych. Dlatego ingerencje pastwowe powinny powstrzymywa lub hamowa popyt (zakazy, kampanie informacyjne, podatki). Jako przykady najczciej podaje si dozwolone i niedozwolone uywki – alkohol, tyto czy narkotyki. W rzeczywistoci jednak jest o wiele
wicej dóbr, których konsumpcja stwarza koszty spoeczne – na przykad obcienia dla zdrowia lub rodowiska.
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Wedug nowej ekonomii instytucjonalnej, rozwizanie problemu dostarczania dóbr publicznych nie moe opiera si jedynie na mechanizmach rynkowych. W przypadku efektów zewntrznych mona je likwidowa lub wzmacnia przez waciwe wyznaczanie podatków i subsydiów. Mona to wykona
w oparciu o teoremat Coase’a lub podatek Pigou. Jest to zwizane z faktem, e
zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty zewntrzne powoduj nieefektywno alokacji zasobów w sensie Pareta, co wykorzystywane jest jako argument
za interwencj pastwa3. W nowej ekonomii instytucjonalnej postuluje si zatem
ingerencj instytucji pastwa i ich wpyw na wytwarzanie dóbr publicznych poprzez stymulowanie dziaa zmierzajcych do uzyskania pozytywnych efektów
zewntrznych. Jest to zwizane z tym, e pozytywne efekty zewntrzne prowadz do uzyskania korzyci spoecznej.
3. Dostarczanie dóbr publicznych jako nowa funkcja rolnictwa
Polityka rolna ulega stopniowo przeksztaceniu w kompleksow polityk
wobec obszarów wiejskich, gdzie produkcja rolnicza jest traktowana jako jeden
z wielu elementów rozwoju wsi, co oznacza zmian podejcia z sektorowego na
terytorialne. Wan jej cech jest powizanie patnoci z obowizkiem speniania przez gospodarstwa rolne okrelonych standardów jakociowych – np. zasada
wzajemnej zgodnoci (ang. cross-compliance) czy tzw. „zazielenienie” WPR4.
Kade pastwo czonkowskie powinno przyj i stosowa odpowiednie
instrumenty, dostosowane do zrónicowanych warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych wasnego rolnictwa Powinna to by dugofalowa
wizja rozwoju obszarów wiejskich jako caoci, wkomponowana w zrównowaony rozwój kraju, uwzgldniajca jako ycia caego spoeczestwa, przy jednoczesnym zachowaniu pikna zrónicowanego krajobrazu i przyrody oraz
umiejtnym zarzdzaniu zasobami naturalnymi (wykorzystanie odnawialnych
i nieodnawialnych róde energii). Ta nowa wizja wskazuje, e rolnicy bdcy
dostarczycielami dóbr publicznych dla caego spoeczestwa, takich jak czyste
gleby i wody, rónorodno biologiczna obszarów wiejskich wraz z tradycyjnym ich krajobrazem – powinni by za te dziaania wynagradzani [ uczka-Bakua 2006; FAPA 2006; Zegar (red.) 2006].
3

Por. [Pigou 1932; Coase 1960; Fiedor (red.) 2002; Maciejczak 2009].
„Zazielenienie” to nic innego jak uzalenienie patnoci dla rolników, w tym czci dopat
bezporednich, od speniania przez nich dodatkowych wymogów zwizanych z ochron rodowiska. Oznacza to, e rolnik ubiegajcy si o dopaty bezporednie jest zobligowany do
zachowania „obszarów proekologicznych” (czyli m.in. miedz, drzew, zadrzewie i oczek
wodnych), utrzymania niezmienionej powierzchni TUZ na poziomie krajowym oraz do dywersyfikacji upraw. Patnoci bd udzielane wic rolnikom, którzy dostarczaj dóbr publicznych, takich jak czysta woda, atrakcyjny krajobraz czy wysoka rónorodno biologiczna.

4
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Przyjcie prezentowanej koncepcji wynika równie z modyfikacji samego
pojcia dóbr publicznych. Okrelenia dóbr publicznych uywane wspóczenie
przez ekonomistów nie s do koca zgodne z potocznym rozumieniem dobra
publicznego jako dobra dostpnego i przeznaczonego dla wszystkich oraz zwizanego z urzdem lub instytucj nieprywatn (podobna definicja bya stosowana
w ekonomii w pierwszej poowie XX wieku, a aktualnie uywana jest jeszcze
czsto w dyskursie politycznym). Tak rozumiane dobra publiczne ekonomici
okrelaj zazwyczaj jako dobra spoeczne. S to dobra, które mogyby by dobrami prywatnymi, ale z rónych powodów, zazwyczaj na skutek polityki spoecznej prowadzonej przez wadze publiczne, s dostpne dla kadego obywatela i finansowane z funduszy publicznych (np. owiata, opieka zdrowotna).
Reasumujc, jeli pastwo (rzd) jest skonne paci w formie subsydiów
za produkcj dóbr publicznych rolnikom, to nie jest to wynikiem wycznie tego, e dobro publiczne nie moe by skomercjalizowane (aden podmiot nie
podejmie si produkcji i sprzeday tego typu usug i dóbr, poniewa nie znale liby si chtni do ich nabycia, skoro kady moe je konsumowa za darmo), ale
równie tego – a moe przede wszystkim tego – e pastwo nie jest w stanie tego typu dobra wyprodukowa samo. Jednoczenie ingerencja pastwa w postaci
subsydiów jest swoistym zabezpieczeniem interesów obywateli przed wzrostem
konkurencyjnoci w konsumpcji dóbr wytwarzanych przez rolników czy przed
ograniczeniami w korzystaniu z nich (moliwo przynajmniej czciowego wyczenia z konsumpcji).
4. Zrównowaony oraz wielofunkcyjny rozwój rolnictwa
a dostarczanie dóbr publicznych
W ramach tzw. zrównowaonego modelu rozwoju rolnictwo i obszary
wiejskie to otwarty system skadajcy si z trzech wspózalenych i wzajemnie
przenikajcych si podsystemów: spoecznego, ekonomicznego i ekologicznego,
w którym cele socjalne i gospodarcze s w peni zintegrowane ze rodowiskowymi. Dotychczasowy rozwój oparty na modelach kadcych nacisk na funkcj
ekonomiczn (maksymalizacja korzyci ekonomicznej) zosta poddany szerokiej
krytyce [Wo, Zegar 2003; Runowski 2005]. Zmiany zostay zapocztkowane
reform Wspólnej Polityki Rolnej przeprowadzon w 1992 r. pod przewodnictwem Komisarza MacSharry'ego. Od tego momentu rozpocz si proces tworzenia nowego wizerunku rolnictwa europejskiego, w którym pierwszoplanowe
znaczenie nadano takim dziaaniom, jak tworzenie warunków dla trwaego
i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, promocja rolnictwa przyjaznego dla rodowiska przyrodniczego czy wczenie dziaa na rzecz ochrony ro-
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dowiska do praktyki gospodarczej [WWF wiatowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, Fundacja IUCN – Poland 2001].
Wymieniona powyej koncepcja zakada bezkolizyjne wypenianie przez
obszary rolnicze rónorakich funkcji, niezwizanych wycznie z produkcj
ywnoci. Do najwaniejszych funkcji nierynkowych rolnictwa zalicza si
[Anania, Azcarate et al. 2003; Raport europejskich ekspertów 2004]:
 zapewnienie bezpieczestwa ywnociowego,
 utrzymanie aktywnoci spoeczno-gospodarczej w sabo zaludnionych
regionach,
 ochron rodowiska naturalnego w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
Funkcje te powinny by postrzegane jako wzajemnie si uzupeniajce,
a nie wykluczajce. Wspóln ich cech jest uyteczno spoeczna – spenienie
oczekiwa zarówno rolników wobec spoeczestwa, jak i pozostaej czci spoeczestwa wobec rolników.
Funkcje ochrony rodowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi
oraz ich koszty obciaj obecnie gównie rolnika, a nie cae spoeczestwo.
Koszty te powinny by silniej rekompensowane rolnikom przez pastwo w trybie redystrybucji budetowej [Baum 2006]. Patnoci tego typu naley traktowa
jako zapat dla rolnika za wiadczenia na rzecz rodowiska i krajobrazu, które
s wartociami ogólnospoecznymi.
Przez kilkaset lat czowiek prowadzi rabunkow gospodark zasobami
przyrody. Zostao to dostrzeone i dzisiaj koncepcja zrównowaonego rozwoju
ksztatuje relacje czowieka i przyrody w procesach wytwórczych. Nadrzdne
cele zrównowaonego rozwoju – wzrost dobrobytu i bezpieczestwo spoeczne
– uzupenia uczciwy dostp do zasobów naturalnych, zarówno obecnych, jak
i przyszych pokole. Wymusza to zmian paradygmatu neoklasycznej ekonomii, gdy odwróceniu ulegy stosunki rzadkoci – obecnie rzadki jest kapita
przyrodniczy (dobra rodowiskowe), a nie kapita wytworzony przez czowieka.
Dobra wolne, takie jak ziemia, powietrze, wody, lasy itp., które wystpoway
kiedy w nieograniczonoci i mogy by bez limitów wykorzystywane w procesie produkcji, na przeomie XX i XXI wieku stay si dobrami rzadkimi5.
Reasumujc, wspieranie rolnictwa zmierza w kierunku metod porednich
– poprzez wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Rozwija si sie instrumentów, zwizanych z ochron rodowiska naturalnego i kulturowego, które poprawi ywotno obszarów wiejskich. Poniewa ceny bd coraz silniej determinowane przez rynek wiatowy, coraz mniejsze znaczenie bd miay w przyszoci instrumenty bezporedniego wsparcia rolników – zwaszcza cenowego.
5

Zob. [M. Noga, [w:] Poskrobko, Dobrzaski (red.) 2007].
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Std tak istotna i wzrastajca rola pozarynkowych funkcji rolnictwa w jego dalszym rozwoju. Jeli tak, to rachunek ekonomiczny musi wykracza poza bezporednie korzyci mikroekonomiczne wyznaczane przez rynek [Zegar 2007].
W interesie spoecznym (makroekonomicznym) ley ochrona „niemych”
uczestników rynku (przyszych pokole, wartoci spoecznych, rodowiska)
oraz równoczesne eliminowanie kosztów zewntrznych i stymulowanie dostarczania dóbr publicznych (korzyci zewntrznych) – i w tym interesie powinna
dziaa polityka, której wspomniana reorientacja ju si dokonuje6.
5. Teoretyczne ujcie zagadnienia pozytywnych efektów zewntrznych
Efekty zewntrzne powoduj nieefektywno w sensie Pareta alokacji zasobów (przypisania zasobów do okrelonych celów) i s najbardziej typow
przyczyn zawodnoci rynku, wykorzystywan jako argument na rzecz interwencji pastwa. Wikszo argumentów za interwencj pastwa w gospodarce
odwouje si do problemu nieskutecznoci rynku przy rozwizywaniu kwestii
dostarczania dóbr publicznych oraz efektów zewntrznych [Drobniak 2002; Stiglitz 2004]. Opieka zdrowotna, pomoc spoeczna, edukacja, drogi, badania
naukowe, bezpieczestwo zewntrzne i wewntrzne oraz nieskaone rodowisko, wszystkie te dobra zostay uznane za publiczne i za te, które powinny by
finansowane ze wspólnej kasy.
Pozytywne efekty zewntrzne prowadz do niedostatecznej poday dóbr.
Jeeli koszty jakiej inwestycji s wysokie, a inwestor moe otrzyma tylko
cz korzyci, jakie wynikaj z inwestycji, to wykonany rachunek ekonomiczny moe wskaza na nieopacalno. Jeeli koszt budowy np. pyty obornikowej
przewyszy korzyci, jakie rolnik przypisuje istnieniu tej pyty, to nie zdecyduje
si on na jej budow, pomimo tego, e suma korzyci, jakie odnieliby wszyscy
ssiedzi (np. poprzez czystsz wod w ich studniach), mogaby uzasadnia poniesienie kosztów. Jest to przyczyn powstania zbdnej straty spoecznej.
Zalenoci te prezentuje rysunek 2.

6

Na przykad, w ramach tzw. studium wykonalnoci, bdcego obowizkowym zacznikiem
do wniosku o finansowanie inwestycji z rodków funduszy strukturalnych w ramach programów rozwoju regionalnego, przeprowadza si ocen efektywnoci inwestycji komunalnych.
Oprócz klasycznej analizy finansowej dokonywanej z punktu widzenia podmiotu realizujcego inwestycj, przeprowadza si analiz ekonomiczn – kosztów i korzyci spoecznych
(z ang. costs-benefits analysis, CBA), która musi uwzgldnia powstawanie efektów zewntrznych. Mamy zatem do czynienia z szerszym ujciem, uwzgldniajcym równie korzyci i koszty spoeczne powstajce poza samym podmiotem realizujcym inwestycj. Pena
analiza CBA zalecana jest w przypadku projektów o wartoci powyej 25 mln EUR.
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Rysunek 2. Pozytywne efekty zewntrzne w mikroanalizie
na gruncie ekonomii dobrobytu

ródo: Na podstawie [Pigou 1932].

Na wykresie popytu i poday pozytywne efekty zewntrzne s obrazowane przez rozdzia krzywej marginalnych korzyci spoecznych Ds i krzywej
marginalnych korzyci prywatnych Dp. Rónica midzy nimi jest równa korzyciom, jakie odnosz odbiorcy efektów zewntrznych. Krzywa S obrazuje koszty kracowe, zwizane z produkcj okrelonej iloci dobra. Producent odnosi
jedynie korzyci prywatne, co przy okrelonych kosztach powoduje zrównanie
si marginalnych kosztów z marginalnymi korzyciami przy produkcji na poziomie q1 i cenie p1. Powoduje to jednak strat spoeczn, poniewa dla czci
produkcji (dla odcinka q2q1) koszty S s nisze ni spoeczne korzyci Ds.
Moliwe jest zatem powikszenie dobrobytu spoecznego poprzez zwikszenie
poday dobra, co oznacza, e w warunkach wolnego rynku poda tego dobra jest
zbyt maa.
Warunkiem efektywnoci alokacji jest zrównanie si spoecznych kosztów marginalnych ze spoecznymi korzyciami marginalnymi, co jest osigane
przy produkcji na poziomie q2 i cenie p2. Stan taki moe by osignity midzy
innymi poprzez subsydiowanie produkcji w ramach interwencji pastwa7.

7

Teoretyczne podstawy okrelania efektów zewntrznych – ich ujcie formalne oraz oddziaywanie na poziom produkcji i cen, identyfikacj oddziaywa produkcji rolnej na rodowiskowe koszty i korzyci zewntrzne, internalizacj rodowiskowych efektów zewntrznych
w rolnictwie itp., przedstawili szeroko Graczyk i Kociszewski (por. [Graczyk A., Kociszewski K. [w:] Zegar (red.) 2013]).
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6. Metody wyceny efektów zewntrznych
W literaturze przedmiotu wymienia si wiele metod wyceny efektów zewntrznych [Grzelak 2010; Maciejczak 2010; Graczyk, Kociszewski 2013]. S to
metody: kosztu podróy, cen hedonicznych, wyceny warunkowej (w dwóch wariantach: WTP (Willingness To Pay) i WTA (Willingness To Accept), efektów
produkcyjnych, kapitau ludzkiego (metoda kosztu choroby, metoda funkcji „produkcji” zdrowia), minimalizacji kosztów, deklarowanych preferencji, oddziaywanie-skutek, kosztów utraconych korzyci (moliwoci), odtworzeniowa (kosztów restytucji), prewencyjna i in. Wymienione metody mona przyporzdkowa,
z uwagi na przyjt procedur wyceny dóbr nierynkowych, do jednej z dwóch
grup metod, tj. metod porednich lub bezporednich [ ylicz 2013]. W pierwszym
podejciu wartoci ekonomiczne ustala si badajc tzw. rynki zastpcze, na których ludzie sprzedaj i kupuj dobra komplementarne w stosunku do dobra, które
nas interesuje. W drugim podejciu wykorzystuje si hipotetyczny rynek, na którym dane dobro mogoby by kupowane i sprzedawane – pyta si wprost ludzi, ile
byliby gotowi zapaci za to, czego nie maj, albo ile byliby gotowi przyj
w formie rekompensaty za to, e zrezygnuj z tego, co maj8.
Kada z metod ma swoje ograniczenia – opiera si gównie na sztucznych
konstrukcjach i porednich szacunkach, co wymaga z kolei wielu zaoe i rozbudowanego aparatu matematycznego. Std wyniki wyceny przy wykorzystaniu
rónych metod czsto znacznie róni si od siebie. Du trudno sprawia
oszacowanie wpywu dziaalnoci czowieka na wzrost zagroe rodowiskowych (i to nie tylko dzisiaj, ale równie w przyszoci).
Brak uwzgldnienia w tworzonych modelach ekonomicznych negatywnych i pozytywnych skutków dziaalnoci czowieka moe objawia si przeszacowaniem niektórych form aktywnoci lub niedoszacowaniem innych
(w przypadku rolnictwa dotyczy to moe np. przemysowego tuczu i ekstensywnego wypasu). Tego typu bdy w perspektywie ogólnospoecznej zamazuj
obraz i znieksztacaj ocen. Dlatego konieczna wydaje si identyfikacja pozarynkowych funkcji rolnictwa. Jest to problem wielowymiarowy ze wzgldu na
zoono interakcji rolnictwa z otoczeniem [Wilkin 2009].
8

Zachowujc powyszy podzia na metody bezporednie i porednie, autorzy inaczej definiuj
przynaleno do danej grupy konkretnej metody. Autorzy ci uznaj za metody bezporednie te,
które pomagaj okreli warto ekonomiczn przy pomocy bezporedniego ankietowania
(wywiadu) oraz rangowania preferencji, na podstawie obserwacji zachowa konsumentów,
a take analizy poziomu i zmian cen na istniejcych rynkach dóbr „nierodowiskowych”, majcych jednak zwizki z cechami rodowiska. Za metody porednie wyceny uznaj za metody,
które nie pozwalaj mierzy bezporednio przejawianych przez konsumentów preferencji (ich
podstaw s ceny rynkowe wytwarzanych dóbr rodowiskowych lub nakady pienine zwizane z ich odtworzeniem, odnowieniem lub degradacj [Graczyk, Kociszewski 2013]).
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A. Grzelak [2010] sformuowa przypuszczenie, e rolnictwo wielofunkcyjne, pomimo i z perspektywy efektywnoci mikroekonomicznej (relacja
efekt/nakad) jest wzgldnie mao wydajne, to jeli uwzgldni si owe efekty zewntrzne, wnosi wiksz warto dodan do systemu ekonomiczno-spoecznego9.
Znalezienie optimum pomidzy maksymalizacj efektów na poziomie mikroekonomicznym w gospodarstwie rolnym a ograniczeniem negatywnych efektów zewntrznych przy jednoczesnym promowaniu efektów pozytywnych wymaga instytucjonalizacji dziaa (przez normy, organizacje) zmierzajcych do
internalizacji tych efektów. Chodzi tu o bod ce negatywne w postaci opat (np.
rodowiskowych), kar, limitów, podatków oraz bod ce pozytywne, premiowanie
okrelonych zachowa prorodowiskowych, realizacja KDPR, ustanowienie i doprecyzowanie praw wasnoci (teoremat Coase’a), a take dziaania zmierzajce
do uwzgldnienia w rachunku ekonomicznym tych elementów10.
7. Metodyczne ujcie zagadnienia wsparcia finansowego
dla zrównowaonego rozwoju rolnictwa
Koncepcja rozwoju UE, uwzgldniajca ustalenia szczytu w Göteborgu
[European Commission 2001], jednoznacznie wskazuje, e zrównowaony rozwój jest warunkiem koniecznym do osignicia pozostaych celów dotyczcych
wzrostu gospodarczego. W przypadku terenów wiejskich strategia ta zakada
tzw. wielofunkcyjny europejski model rolnictwa. Oznacza to, e poza podstawow funkcj rolnictwa, jak jest produkcja artykuów rolnych, rolnikom przypisuje si take wan rol w zakresie ochrony rodowiska (ochrona zasobów
wodnych i gleb, ksztatowanie krajobrazu, ochrona i zachowanie siedlisk oraz
rónorodnoci biologicznej). Ponadto nowe postrzeganie zada rolnictwa zwizane jest ze spenieniem okrelonych celów spoecznych (bezpieczna i wysokojakociowa ywno, dobrostan zwierzt, krajobraz i dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich itp.).
Wród analityków11 panuje przekonanie, i wymienione powyej funkcje
stanowi dobro publiczne, które mona traktowa jako swego rodzaju usugi
wiadczone przez rolników na rzecz spoeczestwa („rolnictwo spoecznie
zrównowaone”). Produkcja tych usug, czyli pozytywne efekty zewntrzne
zwizane ze zrównowaonym systemem gospodarowania, powinna by zwiza9

Wskazywa na to moe systematycznie rosnce zainteresowanie zamieszkaniem typu rezydencjalnego na obszarach wiejskich w regionach o wystpowaniu tego typu rolnictwa.
10
Zupenie inn kwesti jest skuteczno tych dziaa z punktu widzenia przyjtych do
wprowadzenia celów. Dodatkow trudno stanowi jednoczesne sprzenie efektów ujemnych i dodatnich z dan produkcj (ma to znaczenie dla ich internalizacji w cenie produktów).
11
Por. [Raport europejskich… 2004; Runowski 2004; Wo, Zegar 2004; Wo 2005].
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na z odpowiednimi bod cami lub systemem wynagrodze. Tym samym, realizacja koncepcji zrównowaonego rozwoju rolnictwa nie moe oby si bez ingerencji pastwa.
Metodyczne ujcie zagadnienia wsparcia finansowego dla zrównowaonego rozwoju rolnictwa staje si wic koniecznoci. Zaoeniem wstpnym tego typu analiz jest wskazanie problemów, jakie wi si z pogodzeniem
sprzecznych „interesów” producenta (rolnika) i spoeczestwa. Naley te poruszy kwesti udziau pastwa w osigniciu kompromisu pomidzy wspomnianymi interesami. Szerzej dotyczy to wzajemnych relacji czowiek-rodowisko
(a cilej: rolnik-ekosystem rolniczy). Kwestie te s prezentowane m.in. w pracach: [Poskrobko (red.) 1998; Borys (red.) 1999, 2002, 2005; leszyski 2000;
Bernaciak, Gaczek 2001; Fiedor (red.) 2002; Szewraski 2002].
Zdaniem autora niniejszego opracowania, do bada nad problemem
wsparcia finansowego dla zrównowaonego rozwoju rolnictwa mona wykorzysta np. analiz progu rentownoci – technik, która analizuje zwizki pomidzy
przychodem cakowitym a kosztami cakowitymi oraz ich wpywem na rentowno przy rónych poziomach wielkoci produkcji [Baum 2006]. Próg rentownoci (BEP – ang. break even point) jest tak wielkoci produkcji, przy której
koszty cakowite i przychody cakowite s sobie równe. Po przekroczeniu progu
rentownoci przedsibiorstwo zaczyna realizowa zyski. Z definicji próg rentownoci wyraony jest wzorem [Przybyowski et al. 1998]:
BEP = KS/C - JKZ
gdzie:
BEP –
KS –
–
C
JKZ –

próg rentownoci,
koszty stae (rozumiane jako suma nakadów, które nie zmieniaj si
niezalenie od wielkoci produkcji i sprzeday),
cena uzyskiwana przez rolnika za sprzedawany produkt,
jednostkowe koszty zmienne (wysoko kosztów zmiennych przypadajca na jednostk produktu).

Wczeniejsze dowiadczenia zwizane z wdraaniem w naszym kraju rolnictwa zrównowaonego, na przykad z wprowadzonym od 2004 roku programem rolnorodowiskowym [IO 2003; MRiRW 2004] wskazuj, e patno
z tytuu prowadzenia gospodarstwa w sposób zrównowaony powinna by okrelana przede wszystkim na podstawie utraconego dochodu i dodatkowych kosztów bdcych rezultatem podjtych przez rolnika zobowiza. Poniewa kalkulacja powinna by przeprowadzona w taki sposób, aby dawa rolnikowi poczucie uczciwego wynagrodzenia, ale równie nie zawya patnoci, mona
stwierdzi, e patno tego typu przybiera form jedynie rekompensaty („wyrównania” do poziomu, jaki uzyskiwaby rolnik nie przystpujc do programu).
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Ten ogólny algorytm ustalania patnoci potwierdzaj rozwizania Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach PROW wprowadzone zostay odpowiednie instrumenty wsparcia oraz zachty dla rolników,
które sprzyjaj spenieniu wczeniej wymienionych wymogów rodowiskowych
i spoecznych. Kalkulacja patnoci w dziaaniach wspierajcych rolnictwo
zrównowaone opiera si na regule utraconych dochodów, dodatkowych kosztów i ewentualnych kosztach transakcyjnych zwizanych z wykonaniem stosownego projektu (np. operatu przyrodniczego) [MRiRW 2007].
Do zilustrowania problemu patnoci za „usugi” rolnika na rzecz rodowiska i spoeczestwa przyjto, i zrównowaony system gospodarowania podnosi koszty cakowite (zaoono, i koszty transakcyjne s elementem tych kosztów) i obnia dochód gospodarstwa rolnego. Przyjto, e przychód cakowity
gospodarstwa „zrównowaonego” zmniejszy si o 10% (przy tym samym poziomie cen przekada si to na zmniejszenie poziomu produkcji o 1/10), a koszty
cakowite wzrosn o 10%. Zaoono, i wykresy dotycz okresu jednego roku
i odzwierciedlaj ca produkcj, przychody i koszty gospodarstwa. Na koniec
przyjto, e poziom patnoci stanowi jedynie rekompensat za zmniejszony dochód i wzrost kosztów12.
Na rysunku 3 przedstawiono analiz progu rentownoci dla gospodarstwa
stosujcego konwencjonalny (tradycyjny) system produkcji, a na rysunku 4 zilustrowano identyczn analiz dla tego samego gospodarstwa po przejciu na
zrównowaony system produkcji. Na rysunku 4 uwzgldniono ponadto zaoenia przedstawione powyej.
Z porównania obu wykresów wynika, e gospodarowanie wedug zasad
zrównowaonego rozwoju zwiksza próg rentownoci dla produkcji wasnej (co
wskazuje, e aby przychody pokryy koszty, trzeba wytworzy wiksz produkcj – linia BEP1 na rysunku 4). Wynika z tego, e gdyby roczna sprzeda spada, to rolnik, który przeszed na nowy system gospodarowania – jeeli nie
miaby wsparcia w postaci patnoci rekompensujcej – szybciej poniósby strat, ni gdyby pozosta w starym systemie (w systemie tradycyjnym mógby odnotowa jeszcze zysk). Ponadto, gdyby uchyli zaoenie niezmiennoci kosztów staych, tzn. gdyby zaoy, i i one wzrastaj, „przesunicie w prawo” BEP
byoby jeszcze bardziej widoczne. Spostrzeenie to udowadnia potrzeb wsparcia finansowego dla zrównowaonego gospodarowania w rolnictwie.

12

Przyjte zaoenia s czysto teoretyczne i ich przydatno w praktyce jest oczywicie ograniczona. Rzeczywiste skutki zrównowaonego sposobu gospodarowania, czyli zmiany po
stronie przychodów i kosztów (w z) starano si okreli w dalszej czci opracowania.
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Rysunek 3. Analiza progu rentownoci dla gospodarstwa
o konwencjonalnym systemie produkcji

P rzy ch ó d cak o w ity
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Zysk

Koszty zmienne

Strata

ródo: Opracowanie wasne.

Rysunek 4. Analiza progu rentownoci dla gospodarstwa
o zrónicowanym systemie produkcji
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Wielko produkcji
ródo: Opracowanie wasne.
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Z drugiej strony, zaoenie uzyskania porównywalnego cznego dochodu
(z produkcji i z dopaty) przy niszym o 10% poziomie produkcji powoduje, e
rolnik gospodarujcy zgodnie z zasadami zrównowaonego rozwoju nieco szybciej wejdzie w sfer zysków (linia BEP0 na rysunku 4). Wymagaoby to jednak
dokadniejszych analiz, poniewa naley uwzgldni odstp czasu pomidzy
sprzeda produktów a otrzymaniem patnoci powizany z sytuacj na rynku,
inflacj itp. Z rysunku 4 mona ponadto zauway, jak wysoki powinien by
poziom dopat – przy poczynionych wczeniej zaoeniach rekompensata dla
rolnika to dwa obszary znajdujce si ponad i poniej strefy dochodu otrzymywanego bezporednio z produkcji.
Podsumowujc, koncepcja rolnictwa zrównowaonego „wspógra” z nowym sposobem mylenia na temat rozwoju obszarów wiejskich i spoeczestwa
jako caoci. Mona sdzi, i kolejny etap ewolucji charakteryzowa si bdzie
innym ukadem pomidzy czynnikami materialnymi i siami spoecznymi, które
kreuj rozwój. W przyszoci ograniczona zostanie rolnikom moliwo osigania wyszych dochodów dziki zwikszaniu swojej produkcji. Wysze dochody
osiga bd ci rolnicy, którzy zaspokaja bd oczekiwania konsumentów odnonie penowartociowych i bezpiecznych produktów ywnociowych, prowadzcy „etyczn” produkcj zwierzc oraz chronicy rodowisko naturalne. Takie uwarunkowania wpyn na zmian dotychczasowych zasad gospodarowania
i zasad finansowania. Zmiany bd przebiega w kierunku, „który doprowadzi
do zblienia optimum gospodarowania z punktu widzenia pojedynczego producenta i optimum spoecznego” [Wo 2005]. Koszty zwizane z tym procesem
powinny obcia zarówno rolnika (zachowanie i samoodnowa zasobów), jak
i spoeczestwo („usugi” wykraczajce poza ramy zachowania i samoodnowy
zasobów). Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) potwierdza wprowadzenie
mechanizmów ograniczajcych intensywno produkcji, ochron rodowiska
naturalnego i zwierzt.
O ile kwestia zapaty (rekompensaty) dla rolnika za wiadczenie ponadprzecitnych usug nie budzi wtpliwoci – udowadnia to analiza przedstawiona
na wykresie 4 – to jednak sposób jej naliczania i wysoko samej patnoci nie
s ju takie jasne, zwaszcza w kontekcie liberalizacji handlu i konkurencyjnoci rolnictwa europejskiego.
Czy rolnictwo zrównowaone si sprawdzi? Czas pokae. Polemiczn
kwesti jest to, czy jest to koncepcja rynkowa. Wedug A. Wosia i J.St. Zegara,
„ta strategia moe by skuteczna tylko wówczas, kiedy dobra i usugi rodowiskowe otrzymaj dostatecznie wysokie ceny rynkowe, które chroni je bd
przed nadeksploatacj. Nie jest to zatem koncepcja gospodarki nierynkowej.
Z istoty swojej jest to koncepcja gospodarki rynkowej, z tym jednake, i po-
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szczególne spoecznoci, znajc stan zagroe rodowiskowych, nadaj dobrom
i usugom rodowiskowym dostatecznie wysokie ceny” [Wo, Zegar 2004].
Kwestia owych cen i ich skalkulowania wydaje si by kluczow. Nasuwa si
w tym miejscu obawa o to, co si stanie, gdy cena ta zostanie zawyona. Czy
zrealizowany zostanie gówny cel reform WPR, czyli zmniejszenie kosztów
funkcjonowania systemu? Przypomnijmy, e zaoenie to miao by osignite
gównie poprzez redukcj dopat bezporednich (subsydiowania produkcji).
Zmiany te maj szans powodzenia przy zaoeniu, e przyjmiemy dwutorow
drog rozwoju rolnictwa, jednoczenie: intensywn (konwencjonaln) i ekstensywn (rolnictwo integrowane i ekologiczne). Okrelanie patnoci za usugi
rodowiskowe i spoeczne musi by precyzyjne i przemylane oraz wymaga
dyscypliny finansowej – paradoksalnie zbyt wielki sukces rolnictwa zrównowaonego moe bowiem znów znieksztaci WPR i zachwia proporcje unijnego
budetu.
Na koniec nadmienimy, e kwestia wsparcia finansowego dla zrównowaonego rozwoju gospodarstwa wpisuje si w ogóln koncepcj tzw. rozwoju indukowanego – wymuszonego rozwoju rolnictwa. Koncepcja ta gosi, i rolnictwo generuje zbyt sabe siy wewntrzne, aby mogy one wywoa proces wzrostowy i utrzyma go w stanie dynamicznej równowagi. Konieczne zatem jest,
aby gówne impulsy dla jego rozwoju byy wniesione do z zewntrz. Chodzi tu
o takie kluczowe kwestie, jak kreacja kapitau, innowacyjno, struktury instytucjonalne, efektywna alokacja zasobów i inne. Twierdzi si, e bez odpowiedniej ingerencji pastwa efekty zewntrzne mog by zbyt sabe i wówczas równowaga w gospodarce moe si ustali poniej optimum [Kowalski 2009].
8. Ujcie modelowe wyceny efektów zewntrznych
zwi zanych z gospodarowaniem w sposób zrównowaony
Wycena efektów zewntrznych rolnictwa i okrelenie zasad wynagradzania rolników za produkcj dóbr publicznych wydaje si by naturaln konsekwencj bada nad „pomiarem” zrównowaenia gospodarstw. Rzeczywiste
skutki wdroenia koncepcji zrównowaonego rozwoju wymagayby zakrojonych na szerok skal bada porównawczych wielu grup gospodarstw o rónym
stopniu zrównowaenia. Ten sposób jest bardzo czasochonny i w praktyce
trudny do zrealizowania. Dlatego w celu oceny rónic ekonomicznych pomidzy
rolnictwem zrównowaonym i konwencjonalnym na poziomie mikroekonomicznym oraz próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste skutki
zrównowaenia gospodarstw rolnych, na podstawie realnie istniejcych gospodarstw stworzono symulacje modelowe okrelajce ich sytuacj w roku 2010.

87

W analizie wykorzystano metodyk W. Poczty [Poczta et al. 2007].
W tym celu posuono si rachunkiem nadwyki bezporedniej, która stanowia
pierwsze, niejako porednie, ogniwo w rachunku ekonomicznym, po którym
prowadzono dalszy rachunek cigniony dochodzc do kategorii ekonomicznej,
jakim jest dochód rolniczy gospodarstwa, a nastpnie dochód rolniczy netto.
Algorytm oceny sytuacji mikroekonomicznej gospodarstw rolnych (zmiany w przychodach i kosztach oraz dochodzie rolniczym) przedstawiono poniej:
Warto produkcji rolniczej13- Koszty bezporednie produkcji rolniczej
= Nadwyka bezporednia I14 + Dotacje do produkcji
= Nadwyka bezporednia II15 - Koszty porednie rzeczywiste
= Dochód rolniczy brutto - Amortyzacja
= Dochód rolniczy netto
Do symulacji wybrano gospodarstwo o mieszanym profilu produkcji
zwierzcej (produkcja mleka i trzody chlewnej) o powierzchni uytków rolnych
30 ha16. Zaoono, e zrónicowanie modeli (ich stopnia zrównowaenia) wynika gównie z cech organizacyjnych, zaoe rolnika i innych czynników wewntrznych. Uwarunkowania zewntrzne i te, na które rolnik nie ma wpywu
(ekonomiczne – np. ceny produktów i rodków produkcji, warunki klimatyczne
i glebowe itp.), a w których funkcjonuj gospodarstwa s jednakowe (i stae) dla
obu modeli i dotycz roku kalendarzowego 2010.
Najwaniejsze zaoenia do modeli17:
1. Gospodarstwo zrównowaone:
 stopie zrównowaenia: gospodarstwo o wysokim stopniu zrównowaenia;
 struktura uytków rolnych: 31% TUZ (w trzech kompleksach), 69% GO;
 struktura zasiewów: 12,5% buraki cukrowe, 12,5% kukurydza na kiszonk, 12,5% motylkowe na pasz, 62,5% zboowe;
 wielko pól podozmiennych ok. 2,6 ha;
 uczestnictwo w programie rolnorodowiskowym (min. 2 pakiety);
13

Bez dotacji do produkcji.
Bez dotacji do produkcji.
15
Z dotacjami do produkcji.
16
W badaniach modelowych tego typu mona analizowa inne profile gospodarstw (biorc
pod uwag gówne kierunki produkcji towarowej zwierzcej i rolinnej) i rónicowa gospodarstwa wg powierzchni – w niniejszej pracy z uwagi na jej objto ograniczono si do jednego kierunku gospodarczego (gospodarstwo dwukierunkowe).
17
Zaoenia do modeli przyjto na podstawie opracowanej metody oceny stopnia zrównowaenia gospodarstw rolnych [Baum 2011].
14
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 zbilansowane dawki nawoenia mineralnego (saldo dodatnie azotu do
30 kg/ha/rok), regularne wapnowanie, stosowanie obornika jako nawozu
organicznego;
 umiarkowane stosowanie pestycydów (rednio 2 opryski na kad upraw);
 obsada inwentarza ywego: do 1,5 DJP/ha UR;
 gospodarstwo dostatecznie wyposaone w budynki (m.in. obora wolnostanowiskowa i wybieg dla byda) i maszyny;
 rolnik dba o tzw. strefy buforowe, a cz gruntów jest niezmeliorowanych (ekstensywne ki, oczka wodne, naturalne cieki wodne);
 nie stosuje si deszczowania;
 bydo mleczne: rasa polska holsztysko-fryzyjska (HF) odmiany czarno-biaej, trzoda chlewna krzyówka ras wielka biaa polska × polska biaa
zwisoucha i rasa zotnicka pstra;
 rolnik wiadczy drobne usugi mechanizacyjne, wynajmuje pokój letnikom, wybrane maszyny uytkuje wraz z ssiadami, z którymi wspópracuje (wymiana ssiedzka, odrobek itp.);
 gospodarstwo jest podczone do kanalizacji komunalnej, prowadzi selektywn zbiórk odpadów, korzysta z kolektorów sonecznych do podgrzewania wody uytkowej i posiada piec CO na biomas;
 struktura produkcji wg przychodów: buraki cukrowe 9%, mleko 45%;
trzoda chlewna 41%, usugi (mechanizacyjne i agroturystyka) 5%;
 udzia kosztów porednich w kosztach cakowitych nie przekracza 50%;
 efektywno ekonomiczna powyej 1,5;
 gospodarstwo nie jest zaduone;
 parytet dochodów powyej 1;
 wielko ekonomiczna w przedziale od 16-40 ESU;
 majtkochonno (relacja: aktywa bez ziemi/warto produkcji) < 10;
 inwestochonno (relacja: nakady inwestycyjne/przychody brutto) co
najmniej 7,5%;
 gospodarstwo produkuje wg zasad produkcji integrowanej;
 rolnik zachowa ojcowizn, kultywuje tradycje i obyczaje regionalne, jest
otwarty na potrzeby spoecznoci lokalnej i innych grup spoecznych oraz
jest aktywny spoecznie;
 gospodarstwo posiada umiarkowany deficyt paszowy (udzia powierzchni
paszowej pozagospodarczej w ogólnej powierzchni paszowej) nie przekraczajcy 30%;
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 liczba godzin pracy przypadajca na jednego penozatrudnionego w gospodarstwie wynosi okoo 2200 godzin, czonkowie rodziny nie czuj si
przepracowani ani wykluczeni spoecznie, a swoj jako ycia oceniaj
jako dobr;
 rolnik posiada rednie wyksztacenie rolnicze, ukoczy wiele kursów
i szkole zawodowych, wspópracuje z ODR, technikum rolniczym oraz
z wysz uczelni (projekt badawczy);
 gospodarstwo odziedziczy syn, który ukoczy wysze studia rolnicze.
2. Gospodarstwo niezrównowaone:
 stopie zrównowaenia: nie spenia w wystarczajcym zakresie wymogów koncepcji zrównowaonego rozwoju;
 struktura uytków rolnych: 10 % TUZ (w jednym kompleksie), 90% GO;
 struktura zasiewów: 16,7% kukurydza na kiszonk, 83,3 zboowe;
 wielko pól podozmiennych ok. 9 ha;
 wysokie dawki nawoenia mineralnego (salda dodatnie N, P i K), nieregularne wapnowanie, stosowanie gnojowicy jako gównego nawozu organicznego;
 intensywne stosowanie pestycydów (rednio 4 opryski na kad upraw);
 obsada inwentarza ywego: powyej 2,5 DJP/ha UR;
 gospodarstwo dostatecznie wyposaone w budynki (obora uwiziowa bez
wybiegu, chlewnia na rusztach), wysokowydajne maszyny;
 rolnik nie posiada stref buforowych, wszystkie grunty s zmeliorowane;
 nie stosuje si deszczowania;
 bydo mleczne: rasa polska HF, trzoda chlewna: wbp × pbz – chów intensywny;
 rolnik nie wiadczy adnych usug ani nie prowadzi dodatkowej dziaalnoci;
 gospodarstwo jest wyposaone w szambo bezodpywowe;
 struktura produkcji wg przychodów: mleko 30%, trzoda chlewna 70%;
 udzia kosztów porednich w kosztach cakowitych nie przekracza 50%;
 efektywno ekonomiczna powyej 1,75;
 gospodarstwo jest zaduone;
 parytet dochodów powyej 1;
 wielko ekonomiczna w przedziale od 40 do 100 ESU;
 majtkochonno > 10;
 inwestochonno powyej 10%;
 gospodarstwo prowadzi produkcj metodami konwencjonalnymi;
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 rolnik nie zachowa ojcowizny, nie kultywuje tradycji i obyczajów lokalnych oraz nie przejawia aktywnoci spoecznej;
 gospodarstwo posiada duy deficyt wyywieniowy (udzia powierzchni
paszowej pozagospodarczej w ogólnej powierzchni paszowej) przekraczajcy 50%;
 liczba godzin pracy >2400 godzin/penozatr./rok; czonkowie rodziny
czuj si przepracowani, ale swoj jako ycia oceniaj jako wysok;
 rolnik posiada rednie wyksztacenie rolnicze oraz podwysza kwalifikacje,
 przyszo gospodarstwa jest niejasna – rolnik ma 2 córki, które nie chc
zosta na gospodarstwie.
Tabela 1. Wyniki rachunku kalkulacyjnego dla gospodarstw modelowych (z)
Wyszczególnienie
Warto produkcji

Gospodarstwo 1
246 991

Gospodarstwo 2
344 565

Koszty bezporednie
Nadwyka bezporednia I

108 010
138 981

149 500
195 065

Dotacje
Nadwyka bezporednia II

39 300
178 281

33 300
228 365

47 000

62 192

Dochód rolniczy brutto
Amortyzacja

131 281
24 509

166 173
35 603

Dochód rolniczy netto

106 772

130 570

Koszty porednie rzeczywiste

ródo: Opracowanie wasne.

Wyniki ekonomiczne analizowanych gospodarstw (por. tab. 1) potwierdzaj hipotez o rónicach w przychodach i kosztach pomidzy gospodarstwami
o wysokim stopniu zrównowaenia oraz gospodarstwami konwencjonalnymi.
Gospodarowanie bardziej intensywne, z pooeniem nacisku na wynik finansowy, zaowocowao zwikszeniem dochodu rolniczego (o ponad 20%), ale równoczenie zwikszeniem kosztów (o 36%). Na ostatecznie wyliczon rónic
w dochodzie rolniczym wpyw maj równie: wiksze dopaty w przypadku gospodarstwa zrównowaonego (udzia w programie rolnorodowiskowym) oraz
wysza warto amortyzacji w przypadku gospodarstwa niezrównowaonego
(dodatkowy budynek dla trzody oraz maszyny zakupione na kredyt). Rónica
w dochodzie rolniczym pomidzy gospodarstwami modelowymi wynosi 23 798
zotych, co daje okoo 793 z/ha UR.
Kwota powysza moe stanowi punkt odniesienia do okrelenia minimalnego poziomu wsparcia (wynagrodzenia) dla rolnika za produkcj dóbr publicznych z pewnymi zastrzeeniami. Zaznaczy naley, e powysze wyliczenia naley traktowa wycznie jako przykad. Aby przydatno diagnostyczna,
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a przede wszystkim praktyczna bya wiksza, symulacj naleaoby przeprowadzi na duej liczbie gospodarstw (modeli), co wykracza poza ramy niniejszej
pracy. Dalej rachunek modelowy nie zosta przeprowadzony dla skrajnych (idealnych – teoretycznych) sytuacji zupenego zrównowaenia i niezrównowaenia.
Ponadto symulacja, oprócz zaoe organizacyjnych, uwzgldnia równie zaoenia (zwaszcza o charakterze spoecznym), które nie przekadaj si wprost na
rónice w dochodzie – a tym bardziej na wynagrodzenie rolników – a które mog budzi pewne kontrowersje, np. czy rolnik, który nie ma nastpcy powinien
otrzyma mniejsze wsparcie finansowe od tego, który deklaruje przejcie gospodarstwa przez syna lub córk, czy rolnik moe by „karany” za to, i nie angauje si spoecznie itp.
9. Wycena wybranych efektów zewntrznych rolnictwa
Poniej przedstawiono dwa przykady oszacowania wartoci skutków
dziaalnoci rolników. Pozytywne efekty (korzyci) podlegajce wycenie s
zwizane z wielofunkcyjnym oraz zrównowaonym rozwojem gospodarstw
i dotycz zachowania krajobrazu i biorónorodnoci terenów wiejskich.
W pierwszym przypadku wycenie podlegaa warto agroturystyczna gospodarstwa rolnego (rozumiana jako warto miejsca wynikajca z walorów krajobrazu
oraz usug rekreacyjnych produkowanych przez dobra rodowiska)18, w drugim
przypadku wycenie poddano warto naturalnego oczka wodnego jako elementu
zwikszajcego rónorodno biologiczn ekosystemów rolniczych19.
9.1. Okrelenie wartoci agroturystycznej gospodarstwa
metod kosztów podróy
Metoda kosztów podróy (TCM – Travel Cost Method) jest najstarsz
metod wyceny zasobów rodowiskowych. Metoda po raz pierwszy zostaa zaproponowana przez amerykaskiego ekonomist Harolda Hotellinga (1949 r.)
i wanie w Stanach Zjednoczonych znalaza szerokie zastosowanie do okrelania wartoci miejsc rekreacji masowej – parków i terenów o walorach krajobrazowych. Istota tej metody opiera si na zaoeniu, e warto analizowanego
obszaru konsumenci ujawniaj przez wydatki poniesione na podró – im cenniejsze jest dla nich dane miejsce, tym wicej s skonni zapaci za dojazd do
18

Przyjto zaoenie, e realizacja takich dziaalnoci, jak: spacery, obserwacja przyrody,
camping, grillowanie itp., nie byaby moliwa bez obszaru, który je umoliwia (usugi rekreacyjne wynikaj z uywania zasobów naturalnych wystpujcych na terenie gospodarstwa –
o które dba i które chroni rolnik).
19
Oczko wodne jest wanym i do czsto wystpujcym czynnikiem zwikszajcym biorónorodno. Na podstawie przeprowadzonych bada mona stwierdzi, i stawy, oczka wodne, naturalne zbiorniki i cieki wodne wystpuj w 1/5 gospodarstw w Wielkopolsce [Giera 2012].
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niego (zainteresowanie to wynika z tego, i rodowisko dostarcza turystom konkretnych realnych usug – moliwoci wdrówek pieszych, pywania, wdkowania itp.). Poniesione koszty mona zatem rozpatrywa jako warto terenu lub
przypuszczaln cen, jak skonni s zapaci ludzie, by zachowa jego form
uytkowania20.
Metoda kosztów podróy wystpuje w dwóch wariantach: strefowych
kosztów podróy oraz indywidualnych kosztów podróy. W niniejszym opracowaniu zastosowano drugie podejcie, które polegao na realizacji ankiety,
w której pytano respondentów o liczb wizyt w roku i koszty podróy (koszty
dojazdu, warto czasu powiconego na rekreacj, koszty noclegów i inne opaty poniesione na miejscu). Ankiet przeprowadzono w okresie od 1 lipca do
31 sierpnia 2013 r. W ankiecie wzio udzia cznie 38 osób (reprezentujcych
38 grup turystów – cznie 105 osób, które przyjechay i przebyway
w analizowanym gospodarstwie).
Opis gospodarstwa agroturystycznego
Gospodarstwo jest pooone w niewielkiej wsi, na obrzeach Sowiskiego Parku Narodowego. Blisko morza, lasu oraz brak zakadów przemysowych w promieniu kilkudziesiciu kilometrów stanowi o walorach krajobrazowych i zdrowotnych miejsca. Do dyspozycji turystów gospodarz oferuje wyremontowany dom z pocztku lat 30. XX wieku z 3 niezalenymi mieszkaniami
(dwa mieszkania dwupokojowe i jedno mieszkanie jednopokojowe)
z osobnymi wejciami i azienkami. Wszystkie mieszkania s wyposaone
w stylowe kominki i aneksy kuchenne, które zapewniaj swobod w przygotowywaniu posików o dowolnych porach. Przed domem znajduje si parking dla
samochodów, a w gospodarstwie istnieje moliwo postawienia namiotów
(2-3 jednoczenie) lub przyczepy campingowej/campera. Camping jest wyposaony w przycza elektryczne i sanitariaty. Gospodarstwo wiadczy usugi agroturystyczne przez cay rok, cznie ze witami. Zim pokoje s ogrzewane. Na
terenie gospodarstwa gocie mog urzdza ogniska, korzysta z grilla, wdzarni ryb. Dla goci organizuje si przejadki bryczk oraz wypoycza si rowery.
Atrakcj dla dzieci jest plac zabaw z piaskownic, kucyk oraz stadko królików.
Okolica oferuje duo moliwoci do aktywnego wypoczynku. Do najwikszych
atrakcji nale: plaa morska, ruchome wydmy, skansen sowiski w Klukach,
muzeum przyrodnicze, trasy rowerowe i punkty widokowe.

20

Por. [Shechter M. [w:] Folmer i in. (red.) 1996; Panasiuk D., [w:] Ekonomia a rozwój
zrównowaony 2001].
93

Charakterystyka ankietowanych
Ankiet wypenio 38 osób. Liczba ta odpowiadaa iloci grup turystów
(liczebno poszczególnych grup miecia si w przedziale od 1 do 5 osób), za
ogólnie we wszystkich grupach podróowao 105 osób. Zdecydowana wikszo ankietowanych grup (92%) przyjechaa do gospodarstwa bezporednio
z miejsca zamieszkania. Trzy grupy nie przyjechay z domu (poczyy wyjazd
wakacyjny do gospodarstwa z wczeniejsz wizyt w innym miejscu). Blisko co
czwarta grupa przebywajca w gospodarstwie (23,7%) pochodzia z województwa wielkopolskiego, znaczcy udzia mieli równie turyci z województw: mazowieckiego (18,4%), dolnolskiego (13,2%), kujawsko-pomorskiego (7,9%)
oraz lubuskiego (5,3%). Z pozostaych województw (ódzkie, opolskie, pomorskie, lubelskie) przyjechao cznie tylko 9 osób (8,6% ogóu). Osiem grup (ponad 1/5 wszystkich) przyjechao z zagranicy (6 z Niemiec – 15,8%, a 2 z Holandii – 5,3%). Grupy zagraniczne byy jednoczenie najmniej liczne (dominowali
emeryci i osoby samotne lub podróujce bez dzieci) – liczyy cznie tylko 16
osób (15,2% ogóu turystów). Najwicej turystów przyjechao z Warszawy
(5 grup; 14 osób) i Poznania (4 grupy; 14 osób).
rednia odlego, jak pokonywali turyci przyjedzajcy do gospodarstwa, wynosi 441,4 km (jest to skutek duego udziau grup z Niemiec i Holandii). Najwikszy dystans (1051 km) przebyli na motorach mieszkacy holenderskiego Eindhoven, a najmniejszy turyci piesi (33 km), którzy przyszli ze Supska. Ponad 39% grup przyjechao z miejscowoci znajdujcych si w odlegoci
od 401 do 500 km. Grupy w odlegoci 301-400 km oraz pow. 500 km byy reprezentowane na tym samym poziomie (21% ogóu grup). Pozostae przedziay
odlegoci (do 100 km, 101-200 km oraz 201 do 300 km) stanowiy cznie 19%
podróujcych grup.
Ankietowani najczciej przyjedali samochodem (25 grup – 77 osób;
odpowiednio 65,8 i 73,3%). Wród automobilistów podróowao równie najwicej dzieci (25) do lat 18 (23,8% ogóu turystów). Trzy grupy bez dzieci
(5 osób) podróoway na motorach, 5 grup (10 osób dorosych i 1 dziecko) przyjechay tzw. camperem, trzy rodziny (6 dorosych i 3 dzieci) samochodem
z przyczep campingow. Studenci oraz osoba samotna wybrali poczenie: pocig + dojcie pieszo lub pocig + dojazd rowerem.
Dugo pobytu turystów wahaa si od 1 do 14 dni (redni czas pobytu
wyniós 7,05 dnia: 7,40 dnia dla osób korzystajcych z mieszka i 6,38 dla osób
na campingu). Dwie grupy turystów wród ankietowanych byy w okresie letnim ju drugi raz w analizowanym gospodarstwie. Wród wczasowiczów zdecydowana wikszo (76,3%) deklarowaa, i przebywaa ju wczeniej w gospodarstwie (niektórzy przyjedaj corocznie, inni co kilka lat).
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Metoda badawcza
Podstawowe informacje, jakie pozyskiwano w ramach ankiety dotyczyy
oszacowania kosztów podróy, czyli kwot, jakie skonne byyby ponie pojedyncze osoby, by przyjecha i przebywa w gospodarstwie w danym roku.
Pytania ankiety dotyczyy: liczby osób podróujcych w jednej grupie, ich
wieku, pci, stopnia pokrewiestwa, czstotliwoci odwiedzin gospodarstwa
w cigu roku (i w ogóle), miejsca zamieszkania turystów, pokonanej odlegoci
w km, przebiegu trasy dojazdu (bezporednia czy nie), rodka lokomocji (rodzaj
i pojemno silnika w cm3), orientacyjnego kosztu przejazdu (zwizanego z wydatkami na paliwo, pyny eksploatacyjne, bilety itp.), czasu powiconego na
przejazd i jego orientacyjnego kosztu, dugoci pobytu (liczba noclegów), kosztów noclegów i posików (wzrost wydatków na wyywienie poza domem) oraz
ewentualnej utraty zarobków zwizanej z wyjazdem wypoczynkowym.
Koszty podróy [C] obliczono korzystajc ze wzoru:
C = (Kp + Kc + z · Kn + Kw + Kz)
gdzie:
Kp
Kc
Z
Kn
Kw

–
–
–
–
–

Kz

–

koszt przejazdu,
koszt utraconego czasu (podczas dojazdu),
liczba noclegów,
koszt noclegu (mieszkania/dob),
koszt wyywienia podczas pobytu
(wzrost w stosunku do kosztów posików w miejscu zamieszkania),
koszt utraconych zarobków.

Wyniki – ustalona warto agroturystyczna gospodarstwa
W ankiecie pytano o liczb osób, która przyjechaa do gospodarstwa
z osob ankietowan, ale równie pytano o wiek i stopie pokrewiestwa osób
w grupie. W strukturach grup przewaay powizania „rodzinne”, cho nie
wszystkie osoby byy czonkami gospodarstw domowych respondentów (przyjaciele i znajomi, dorose dzieci lub wnuki). W przypadku przyjazdu samochodem
nie partycypowali oni w kosztach dojazdu, cho byli uwzgldniani od pocztku
w planach wakacyjnych. Poniewa osób takich byo niewiele (5 osób), koszty podzielono równo na wszystkie osoby niezalenie od ich wkadu finansowego.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, e czny koszt przejazdu dla 38 wizyt wyniós 16 295,74 z, a redni koszt przejazdu (przypadajcy na wizyt pojedynczej osoby) wyniós 155,20 z (99,91 z dla osób w mieszkaniach i a
307,24 z dla turystów z campingu).
Czas przejazdu turystów by równie bardzo zrónicowany i waha si od
niecaych 3 godzin do 2 dni. Sporód 38 ankietowanych tylko dwóch okrelio
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warto godziny czasu spdzonego w podróy. Brak odpowiedzi od pozostaych
respondentów wskazuje, i wikszo turystów nie przywizuje wagi do wartoci czasu przeznaczonego na dojazd (albo uznaje, i przyjechao optymaln drog i straty czasu nie byo bd strata, jeli wystpia – nie miaa dla nich znaczenia albo zostaa zrekompensowana poprzez ciekawsz, bardziej malownicz
drog). Rozbienoci w uzyskanych od wspomnianych dwóch respondentów
odpowiedziach (12 z/godz. oraz 100 z/godz.) moe te wiadczy o tym, i nie
zrozumieli oni pytania (ostatecznie obie odpowiedzi odrzucono).
Dodatkowym ponoszonym kosztem by koszt noclegów. Ceny noclegów
w mieszkaniach uzalenione s od wybranego rozwizania (standard i rodzaj
pokojów), dugoci pobytu, liczby osób w grupie i pory roku. W okresie lipiec-sierpie ceny s najwysze i wynosz od 35 do 70 z od osoby za noc. Opaty
noclegów na campingu wynosz od 10 z (namiot), 20 z (samochód z przyczep
campingow), do 30 z (kamper). Za dodatkow opat (10 z) mona skorzysta
z podczenia do prdu. Z danych o noclegach uzyskanych z ankiet wynika, e
czny koszt wszystkich noclegów w rozpatrywanym okresie 62 dni wyniós
25 264 z. redni koszt noclegów przypadajcy na jedn osob (za cay pobyt)
wyniós 240,60 z, w mieszkaniach 297,66 z, za na campingu 83,71 z.
Koszty zwizane ze wzrostem wydatków na wyywienie podczas ich pobytu (cznie 13 025 z) respondenci okrelili na poziomie 124 z na 1 osob
(154,09 w mieszkaniach, 41,43 z na campingu).
Sporód 38 ankietowanych tylko 1 respondent z Warszawy (reprezentujcy tzw. wolny zawód) stwierdzi, i 4-dniowy pobyt w gospodarstwie spowodowa zmniejszenie jego zarobków o 1500 z. Pozostae osoby wypoczyway
w ramach patnych urlopów, byy ju na emeryturze bd jeszcze nie zarobkoway (studenci).
Wedug informacji uzyskanej od waciciela gospodarstwa agroturystycznego, pene obcienie pokojów wystpuje od czerwca do koca wrzenia,
w pozostaych miesicach roku obcienie rednio wynosi okoo 80% (w tym
okresie ceny noclegów s te nisze o okoo 20%). Camping cieszy si zainteresowaniem od poowy czerwca do poowy wrzenia – w pozostaym okresie roku
jest praktycznie niewykorzystywany. Na podstawie tych danych ustalono czn
liczb grup (i turystów) odwiedzajcych i odpoczywajcych w gospodarstwie
oraz okrelono roczne koszty podróy [C] turystów. Wynosz one 218 699,67 z
(150 grup turystów – cznie 442 osoby). Warto powysz mona uzna za
warto agroturystyczn (usug) gospodarstwa.
Jeli potraktujemy gospodarstwo (a zwaszcza budynek z pokojami dla
letników wraz z infrastruktur) jako obiekt o ograniczonej trwaoci, mona obliczy obecn warto strumienia rocznych wartoci usug agroturystycznych
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w przewidywanym, dalszym okresie eksploatacji21. Budynek wybudowano
w 1932 roku – przyjmujc 100-letni okres eksploatacji obiektu – jego szacowana ywotno wynosi aktualnie 19 lat. Przyjmujc, i w kolejnych latach zainteresowanie wypoczynkiem w gospodarstwie utrzyma si na biecym poziomie,
obliczono dla tego okresu NPV (Net Present Value – warto zaktualizowan
netto). Poniewa trudno okreli wielko inflacji w okresie 19 lat, to do dyskontowania przyjto stop dyskonta bez uwzgldnienia inflacji, a w rachunku
zaoono ceny stae. W takiej sytuacji mona przyj stop dyskontow na poziomie realnego oprocentowania tzw. pewnych lokat (np. obligacje 10-letnie).
W rozpatrywanym okresie lokaty te byy oprocentowane w skali roku na 4,3%,
a inflacja wynosia 1%, std realna stopa procentowa wynosia 3,27%. Ponadto
do oblicze zastosowano jeszcze drug stop dyskontow w wysokoci 4%, zalecan przez Witzmana22. W pierwszym przypadku warto agroturystyczna gospodarstwa wynosi 2 691 253 z, w drugim przypadku 2 548 353 z.
Reprezentatywno próby i ograniczenia metody TCM
Zebran latem prób mona odnie do caego roku, gdy dziki zebranym informacjom mona ustali z du dokadnoci roczn liczb odwiedzin
(przy zaoeniu podobiestwa pobytów, które jest due). W obliczeniach nie
wystpuje konieczno pomijania niektórych turystów – tak jak ma to miejsce
w przypadku wyceny np. parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody (np.
dzieci, które odwiedzaj dane miejsce w ramach wycieczek szkolnych i nie podejmuj samodzielnie decyzji o przyje dzie), dla których nie powinno si liczy
kosztów podróy.
Kwesti trudn metodologicznie w metodzie TCM (poza wczeniej zasygnalizowanym problemem uwzgldnienia kosztów czasu podróy) s podróe
czone, gdzie wyceniane miejsce jest tylko jednym etapem podróy (w tym celu okrelano procentowo udzia gospodarstwa w kosztach caego wyjazdu – co
stanowio du trudno dla ankietowanych). Ponadto problem pojawia si, gdy
turyci cz wizyt w danym miejscu ze zwiedzaniem innych atrakcji turystycznych w okolicy (co zdarzao si czsto). W niniejszym badaniu zrezygnowano z wliczania w koszty pobytu opat zwizanych np. z biletami wstpu na
teren Sowiskiego Parku Narodowego, do muzeów, latarni morskiej, kosztów
parkingów przy plaach itp., uznajc, e nie tworz one wartoci turystycznej
rozpatrywanego gospodarstwa.

21

Podobnie postpili Liziski i Bukowski przy wycenie wartoci turystycznej Kanau Elblskiego [Liziski, Bukowski 2008].
22
Stopa w wysokoci 4% jest uwaana przez ekonomistów rodowiska za najbardziej waciw do dyskontowania dóbr rodowiskowych [Manteuffel-Schoege, Kubicka 2007].
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Podsumowujc, metoda TCM nadaje si do wyceny rekreacyjnych i turystycznych funkcji gospodarstw rolnych. Gówn jej zalet jest to, e opiera si
ona na obserwowanych zachowaniach ludzi, przez co jest metod wiarygodn.
9.2. Wycena oczka wodnego metod odtworzeniow
Metoda okrela warto zasobu lub waloru rodowiska przyrodniczego na
podstawie wielkoci nakadów (rzeczowych i finansowych) niezbdnych do jego
odbudowy. Niezbdne informacje mona uzyska na podstawie obserwacji lub
fachowych opinii ekspertów. Jeli dane wyjciowe s prawidowo okrelone,
koszty restytucji mona okreli z duym prawdopodobiestwem.
Pojcia „oczka wodnego” nie odnajdzie si ani literaturze technicznej, ani
w przepisach techniczno-budowlanych z zakresu budownictwa wodnego czy
melioracji. W potocznym rozumieniu oczko wodne jest maym zalewem, stawem, zbiornikiem czy akwenem wodnym. Wedug Prawa wodnego23, oczko
wodne naley do tzw. wód stojcych, czyli mniejszych zbiorników wodnych,
które nie maj poczenia z wodami pyncymi (s to najczciej nieprzepywowe jeziora i stawy, glinianki, zapadliska pokopalniane, stawy potorfowe, rozlewiska ródpolne i ródkowe).
Zaoenia wstpne24
Oczko wodne, o ksztacie owalnym, posiada powierzchni 100 m2 (lustro
wody) i jest zlokalizowane w naturalnym obnieniu terenu w oddaleniu od
wikszych drzew, aby unikn problemu opadajcych do zbiornika lici (efekt
zamulania i w efekcie wypycenie zbiornika). Gboko wody (w najgbszym
miejscu) co najmniej 2 m, tak aby moga si wytworzy równowaga ekologiczna
i aby w przyszoci bytujce w nim ryby mogy przetrwa okres zimy. Urobek
wydobyty z wykopu zostanie wywieziony. Skarpy zbiornika uksztatowane
w formie agodnego spadku od 1:3 do 1:4 (uatwienie dostpu zwierzt do
zbiornika, a take poprawienie walorów widokowych). W dnie oczka póki
o szerokoci co najmniej 30 cm. Póki rozmieszczone na rónej gbokoci przeznaczone s pod upraw rolin wodnych o rónych wymaganiach – strefy: bagienna (do 10 cm gb.), pytkiej wody (do 40 cm) oraz wody gbokiej (pow.
40 cm). Zakada si uszczelnienie zbiornika najstarsz i najbardziej naturaln
metod – glin. Do budowy dna zakada si wykorzystanie bloczków tustej gliny lub odpadowej niewypalonej cegy. Warstwy gliny o gruboci okoo 25 cm
zostan uoone i starannie ubite (za pomoc ubijarki wibracyjnej). Przed uoeniem glinianych bloczków wykop zostanie przygotowany poprzez wysypanie
23

Por. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 239,
poz. 2019 z pó n. zm.).
24
Na podstawie informacji uzyskanych z firm zajmujcych si budow zbiorników wodnych.
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cienkiej warstwy piasku, a nastpnie uoenie pasów folii polietylenowej. Na
glin zostanie uoona wóknina (gramatura 300 g), któr nastpnie przysypie
si okoo 20 cm warstw wiru. Zabezpiecza on glin przed wypukiwaniem
i pozwala po niej stpa. Po nasyceniu wod glina nabiera waciwoci samouszczelniajcych. Materia ten praktycznie nie ulega zniszczeniu (trwao kilkadziesit lat). Zakada si nasadzenia rolin wodnych (roliny pywajce lub
o pywajcych liciach – np. grzybieczyk; roliny podwodne – np. wywócznik,
moczarka kanadyjska, rdestnica oraz roliny nabrzene i strefy bagiennej –
np. kaczeniec, czermie botna itp.), które s w oczku wodnym konieczne. Nie
wpywaj one znaczco na jego wygld, s jednak schronieniem dla drobnych
zwierzt wodnych i narybku, poza tym natleniaj wod. Zaoono zarybienie
w sposób naturalny – std w rachunku nie uwzgldniono zakupu ryb. Oczko bdzie zasilane wod w sposób naturalny (opady, spywy, przesikanie) oraz poprzez poczenie z systemem melioracji (odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych z pól).
Nakady rzeczowe i finansowe25
1/ Wykop oraz wywóz ziemi – usuga kompleksowa (ok. 125 m3):
2/ Wyprodukowanie i dostarczenie bloczków z gliny 25x12x14,5 cm (30,63 m3):
3/ Piasek z transportem (7,5 t):
4/ wir 16/30 z transportem (22,5 t):
5/ Folia polietylenowa (120 m2):
6/ Wóknina Hydrotex – gramatura 300 g (120 m2):
7/ Roliny wodne (róne 100 szt.):
8/ Pojemniki na roliny (25 szt.):
9/ Wkad torfowy do oczek wodnych (20 szt. po 5 litrów):
10/ Ubicie gliny ubijark (usuga):
11/ Koszty robocizny – prace ziemne, nasadzenia itp. (4 osoby x 2 dni):
12/ Koszty dokumentacji oraz opaty administracyjne26:
13/ Pozostae koszty (rury perforowane, wóknina, nasiona trawy itp.):
RAZEM

25

3 690 z
10 874 z
450 z
3 038 z
1 565 z
1 025 z
980 z
350 z
514 z
250 z
1 800 z
2 726 z
700 z
27 962 z

Przyjto redni poziom cen rynkowych materiaów, robocizny i usug w Wielkopolsce
z pa dziernika 2013 r. Naley zaznaczy, i wystpuje znaczna dysproporcja cen – np. glina
w zalenoci od postaci i miejsca pochodzenia kosztuje: od 8-10 z za ton (glina luzem z wykopu
ziemnego), poprzez 137 z/t (tyle kosztuje glina budowlana w workach z Ukrainy
– 9 UAH/25 kg), po nawet 230 z za ton (odsiana glina z cegielni lub kopalni gliny).
26
Koszty te obejmuj projekt budowlany i kosztorys. Ponadto budowa oczka wodnego wymaga
zgoszenia (do 30 m2) albo pozwolenia na budow. Wykonanie pocze stawu lub zbiornika
wodnego z elementami sieci melioracyjnej wymaga z kolei uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne wystpuje si do Urzdu Powiatowego. Pozwolenie
wydawane jest na 10 lat (wymaganymi zacznikami s: decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz operat wodnoprawny).
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Powysz warto (ustalon na podstawie wielkoci nakadów rzeczowych i finansowych niezbdnych do odbudowy) mona uzna za warto oczka
jako waloru rodowiska przyrodniczego (ekosystemu rolniczego).
W podsumowaniu przeprowadzonych oblicze naley stwierdzi, e cho
metoda odtworzeniowa jest wiarygodna i zrozumiaa, dostarcza najprawdopodobniej zanionych szacunków wartoci rodowiska z uwagi m.in. na to, e niektórych elementów rodowiska nie da si odtworzy lub ich restytucja jest odoona w czasie (np. wspomniane zarybienie naturalne, zasiedlenie przez pazy,
owady, ptactwo itp.). Wydaje si jednak, e metoda jest uyteczna zwaszcza
tam, gdzie wystpiy zanieczyszczenia lub degradacja rodowiska – podmioty
odpowiedzialne za powstanie zanieczyszcze (czy zmuszone do zamieszkania
w zdegradowanym rodowisku) dostrzegaj bowiem wielko strat oraz podejmuj dziaania zapobiegajce zniszczeniom lub przywracajce status quo ante.
Podsumowanie
Efekty zewntrzne, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, do tej pory
nie znajduj swojego odzwierciedlenia w ujciu mikroekonomicznym (w procesie podejmowania decyzji przez producentów rolnych). Cigle dochodzi do widocznej rozbienoci pomidzy celem jednostki (maksymalizacja zysku) a celem spoecznym (dobrobyt spoeczestwa). Dysonans ten uzasadnia potrzeb
wprowadzenia na szersz skal tzw. racjonalnoci ekologicznej oraz wspierajcych j instrumentów instytucjonalnych27. Naley przypuszcza, e w duszej
perspektywie utrata czci wanych zasobów rodowiskowych (dóbr publicznych) lub generowanie kosztów, które ponosi cae spoeczestwo, nie bdzie
akceptowana.
Zmiany, o których mowa powyej ju zachodz – rolnictwo, które
wzgldnie traci w sferze wytwórczej, zyskiwa zaczyna jako dzia gospodarki
uczestniczcy w ksztatowaniu przestrzeni, ochronie rodowiska naturalnego,
czy te wypenianiu funkcji kulturowych i cywilizacyjnych. Tym samym rolnictwo zaczyna spenia szereg celów spoecznych. Z duym prawdopodobiestwem naley spodziewa si, e zwrócenie uwagi na fakt, i rolnictwo nie tylko wytwarza ywno, ale jest gównym skadnikiem równowagi ekologicznej
(która sama w sobie jest co najmniej równorzdn jego funkcj) moe mie
przeomowe znaczenie dla tworzenia tzw. „nowej równowagi” trzech bytów:
rolnictwa – wsi – rodowiska naturalnego [Wo 2005], które maj kluczowe
znaczenie dla rozwoju spoeczestw ludzkich.
27

Por. [Wo, Zegar 2003; Zegar 2007, 2007a; Zegar J.St. [w:] Sokoowska, Bisaga (red.)
2010].
100

Przechodzenie do bardziej zrównowaonego sposobu gospodarowania
oznacza, e oprócz klasycznych funkcji produkcyjnych, rolnictwo odgrywa
wan rol w ochronie rodowiska, turystyce, ksztatowaniu krajobrazu wiejskiego, ochronie biorónorodnoci oraz w zakresie zdrowia ludzi czy tzw. dobrostanu zwierzt. Wielu ekonomistów twierdzi, e wymienione powyej funkcje rolnictwa stanowi dobro publiczne, a pozytywne efekty zewntrzne zwizane ze zrównowaonym systemem gospodarowania tworz pakiet usug
wiadczonych przez rolników na rzecz spoeczestwa28.
Tak wic, dobra publiczne (w tym np. globalna kwestia bezpieczestwa
ywnociowego) nabieraj znaczenia dla ludzkoci w miar jak ronie ich rola
w zakresie jakoci ycia, dalszego rozwoju, a nawet moliwoci bytowania
przyszych pokole. Dalszy rozwój tej problematyki (w tym równie zagadnienie internalizacji efektów zewntrznych29) wymaga wyceny i wartociowania
usug rodowiskowych i dóbr publicznych [Zegar 2012]. Usugi te, aby mogy
si rozwija, musz by wsparte odpowiednimi bod cami lub systemem wynagrodze. Okrelenie poziomu i zasad wsparcia finansowego dla rolników produkujcych dobra publiczne jest problemem, który równie wymaga dalszych studiów i analiz.
W teorii i praktyce organizacji i zarzdzania gospodarstwem rolnym „od
zawsze” badano i poszukiwano najbardziej racjonalnych proporcji midzy trzema klasycznymi czynnikami produkcji [Pytkowski 1967]. Stwierdzono, e gospodarowanie moe istnie tylko wtedy, gdy wystpuj trzy fundamentalne siy
czyli czynniki wytwórcze: ziemia, praca, kapita. Precyzujc t opini i rozszerzajc j o dowiadczenia ostatniego czterdziestolecia, naley doda, e czynniki
produkcji warunkuj solidarnie moliwoci gospodarowania. Dalej naley zauway, i o rozwoju rolnictwa (i jego metamorfozach) decydowa zawsze czynnik znajdujcy si w niedoborze. We wczeniejszych etapach rozwoju rolnictwa
róne byy wzajemne relacje poszczególnych czynników produkcji, a co za tym
idzie róna bya intensywno gospodarowania. Na pocztku rozwoju rolnictwa
gospodarstwa byy prowadzone ekstensywnie, pó niej przez kilkaset lat nieustajco si intensyfikoway, czyli zwikszay udzia kapitau i pracy w produkcji.
Aktualnie, kiedy od kilkudziesiciu lat w krajach wysokorozwinitych nie ma po28

Koncepcja tzw. wiadcze ekosystemów stanowi obecnie najbardziej spójne podejcie
o charakterze operacyjnym, które suy racjonalizacji korzystania przez czowieka z procesów
i zasobów przyrodniczych [por. Ryszkowski L. [w:] Graczyk (red.) 2007; Mizgajski et al.
(red.) 2009].
29
Na rozwój nauki i praktyki zarzdzania zasobami naturalnymi, zajmujcej si m.in. problemem internalizacji efektów zewntrznych (którego nieodcznym elementem jest ekonomiczna wycena rodowisk), wpyn rozwój nowej gazi ogólnej wiedzy o gospodarowaniu
zasobami przyrody, czyli ekonomii rodowiska [Zajc 2013].
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trzeby dalszego zwikszania produkcji, zauwaalne staje si denie do wyrównania proporcji pomidzy klasycznymi czynnikami produkcji – zjawisku temu
sprzyja niewtpliwie koncepcja zrównowaonego rozwoju.
W rolnictwie umiejtno prowadzenia gospodarstwa sprowadza si do
hierarchizowania czynników i celów lub do „wyporodkowania” podejmowanych decyzji. Celem rolnictwa jest oczywicie wytwarzanie (produkcja), ale
równie specyficzny kontakt z otoczeniem – poprzez uytkowanie przyrody. Cykliczno zjawisk nastpujcych w przyrodzie narzuca rolnikowi cigo jego
zabiegów. Jeeli jednak oddziaywanie to ma by dugofalowe, to narzuca rolnikowi take konieczno dbania o przyrod. Dawniej owe „dbanie o przyrod”
rozumiano gównie jako wzmacnianie cech przyrody pozytywnych dla rolnika
(np. poprawianie yznoci gleb). Po drugiej wojnie wiatowej, i to zarówno
w Europie Zachodniej, jak równie w naszym kraju (czyli take w realiach ustroju socjalistycznego), widoczne byo podporzdkowanie idei intensyfikacji. Uwag skupiano wówczas gównie na przezwycianiu kolejnych puapów przyrodniczych, technologicznych i organizacyjnych, które hamoway dalszy wzrost
produkcji. Aktualnie, wraz ze zmian znaczenia poszczególnych ogniw agrobiznesu (znajdujemy si w fazie tzw. gospodarki postindustrialnej), zmianie ulegaj
równie funkcje rolnictwa. Rolnictwo zaczyna spenia szereg celów spoecznych – co jak pisano wczeniej – modyfikuje ocen racjonalnoci gospodarowania
w sferze wytwórczej. Jej podstaw bdzie kryterium „susznoci spoecznej” w stosunku do skutecznoci, sprawnoci oraz ekonomicznoci [Niezgoda 2005]. Tylko
taka hierarchia kryteriów pozwoli w przyszoci na trway rozwój gospodarstw.
Reasumujc, jednym z waniejszych wyzwa stojcych przed ekonomistami jest wycena zasobów rodowiska i efektów zewntrznych generowanych
przez rolnictwo. Wci udoskonalane naukowe metody wartociowania pozaprodukcyjnych, w tym publicznych funkcji rolnictwa (np. wyceny warunkowej,
deklarowanych preferencji, kosztów podróy, cen hedonicznych, efektów produkcyjnych i in.) nie doczekay si jeszcze – ze wzgldu na subiektywizm dokonywanych za ich pomoc ocen, z powodu braku stosownych uregulowa
prawnych czy moliwoci ich wykorzystania w rachunkowoci rolnej – penej
akceptacji w praktyce gospodarczej.
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EMERGETYCZNA METODA OCENY WYDAJNOCI PRODUKCJI,
ZU YCIA ZASOBÓW I ZRÓWNOWA ENIA RODOWISKOWEGO
NA PRZYKADZIE GÓWNYCH UPRAW W WIELKOPOLSCE
Wprowadzenie
Pola uprawne, lasy, ki i pastwiska, powierzchnie mórz, jezior i rzek oraz
dostpne zasoby paliw i mineraów stanowi kapita warunkujcy egzystencj
ludzi. Cige uycie tego kapitau przez rosnc populacj ludzk powoduje jego
ograniczanie oraz pozostawia pewien lad w biosferze.
Nastpstwem intensywnego wzrostu ekonomicznego jest gwatowny proces niszczenia rónorodnoci biologicznej, zanik niskoentropowych zasobów
ekosystemów oraz zanieczyszczanie rodowiska wysokoentropowymi substancjami odpadowymi.
Od wczesnych lat 70. ekolodzy sygnalizuj, e wzrost populacji i jej konsumpcji nie jest równowaony odnawialnymi zasobami rodowiska [Ulgiati
i Brown 1998; Ayres 2000]. Chocia od tego czasu propagowanie zasady trwaego i zrównowaonego rozwoju stao si motywem przewodnim wielu kampanii spoecznych i programów politycznych [Van Kooten i Bulte 2000], cigle nie
zostay opracowane dostatecznie dokadne miary i indykatory zrównowaenia
rodowiskowego. Z tej przyczyny róne korporacje i midzynarodowe instytucje
tworz wasne wska niki do monitorowania zrównowaonego rozwoju. Najczciej obliczany jest lad wglowy – rozumiany jako cakowita emisja dwutlenku
wgla uwalnianego przez jednostk, grup, wydarzenie lub produkt.
Generalnie metody obliczania zrównowaenia oparte s na analizach jakociowych i ilociowych. Szczególnie popularne i rozwijane s dwa podejcia:
metoda Wackernagla i Ressa [Wackernagel i Rees 1996; Wackernagel i inni
2005] znana jako lad ekologiczny oraz metoda emergetyczna Oduma [Odum
1996; Zhao 2005].
lad ekologiczny (EF – ecological footprint) jest to analiza zapotrzebowania czowieka na zasoby naturalne biosfery [Loh i Wackernagel 2004]. Porównywana jest konsumpcja zasobów naturalnych przez populacj ze zdolnoci
planety do ich regeneracji. lad ekologiczny to szacowana ilo hektarów powierzchni ldu i morza potrzebna do rekompensacji zarówno zasobów zuytych
na konsumpcj, jak i absorpcj odpadów. lad mierzony w globalnych hektarach
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na osob (ghaPC) ujawnia jak dua powierzchnia Ziemi potrzebna jest na wytworzenie zasobów, które konsumujemy na co dzie oraz do przetworzenia powstajcych przy tym odpadów. Podejcie to jest uproszczone, poniewa usugi
kadej powierzchni liczone s tylko jeden raz, nawet wtedy, gdy dostarcza ona
usug do dwóch lub wicej ekosystemów. Pomijany jest fakt, e na przykad
powierzchnia lasu dostarcza take usug, takich jak: regulacja cyklu hydrologicznego, konserwacja powierzchniowej warstwy gleby, filtracja staych i gazowych zanieczyszcze, które wykorzystywane s przez inne ekosystemy. Ponadto w metodzie tej nie uwzgldnia si energii umiejscowionej w materiaach
i usugach oraz nie uwzgldnia si niektórych wanych aspektów zrównowaenia, takich jak: strata powierzchniowej warstwy gleby (erozja), wypywów zanieczyszcze staych, ciekych i gazowych (obecnie uwzgldnia si tylko emisj
CO2). Najwikszym ograniczeniem tej metody jest pomijanie ladu ekologicznego wynikajcego ze zuycia wody przez populacj. Wiele z powyszych ogranicze udaje si unikn stosujc metod emergetyczn [Brown i Ulgiati 1997,
2004; Jankowiak i Miedziejko 2009; Miedziejko i Jankowiak 2010, 2012].
Metoda emergetyczna (Em) rozwizuje bardziej zoone zadania [Siche
et al. 2008]. Ekosystemy traktuje si jako ukady termodynamiczne utrzymywane strumieniami masy i energii. Mog one by opisywane za pomoc przepywów monetarnych. Dziki temu metoda emergetyczna jest uytecznym narzdziem do korespondencji pomidzy naukami o rodowisku i naukami ekonomicznymi [Brown i Ulgiati 1997; Ruth 2005], a nawet prawniczymi [Angelo
i Brown 2007]. Jest to holistyczna metoda ilociowej i jakociowej analizy ekosystemu zoonego.
Biorc pod uwag, e zadaniem nowoczesnego rolnictwa jest uzyskanie
wysokiej efektywnoci produkcji, przy zmniejszeniu zuycia nieodnawialnych
zasobów biosfery oraz ograniczeniu degradacji rodowiska [Zegar 2012] holistyczne miary emergetyczne, opracowane zgodnie z teori systemów i termodynamicznymi prawami funkcjonowania ukadów otwartych, powinny by szeroko
wykorzystywane i propagowane w tej dyscyplinie.
U podstaw tej metody jest zaoenie, e energia zawarta w ródle lub dostarczona w wyniku usugi determinuje jej warto, czyli „cen ekologiczn”.
Poniewa w biosferze wystpuj jakociowo zrónicowane formy energii, przyjto, e wielkoci wzorcow jest energia promieniowania sonecznego (solarna).
Na obecnym poziomie wiedzy i rozwoju metod rachunkowych mona
wyznaczy, ile energii w postaci promieniowania sonecznego pobra w przeszoci system globalny, aby w wyniku rónych transformacji energii wewntrznej w biosferze powstaa obserwowana posta energii, której frakcja zwana eg-
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zergi Ex, jest zdolna do wykonania pracy lub dokonania zmian w rodowisku,
co opisuje zaleno:

Em WE x

(1)

w której W jest przeksztacalnoci solarn.
Przeksztacalnoci solarne wikszoci strumieni masy i energii oraz wielu
procesów podstawowych zostay ju okrelone w opracowanych modelach
[Odum 1996; Brandt-Williams 2002; Brown i Ulgiati 2004].
Emergia solarna Em (krótko emergia) okrelonego produktu lub usugi jest
to cakowita egzergia solarna uyta bezporednio lub porednio do ich wytworzenia [Odum 1996]. Jednostk emergii jest seJ (ang. solar energy joule) lub
emdul. Przeksztacalno promieniowania sonecznego z definicji W = 1.
W rachunku emergetycznym uwzgldnia si take wartoci dóbr i usug,
szacowane na podstawie cen, po wyznaczeniu globalnego i krajowego zuycia
emergii w relacji do produktu krajowego brutto (PKB) oraz produktu wiatowego brutto (PGB). Tym sposobem cyrkulacja pienidzy zostaje przyporzdkowana przepywowi emergii i mona dokona bilansowania wszystkich si napdowych dla rozwaanego procesu zgodnie z zalenoci:
Em

¦W E
i

xi

(2)

i

gdzie Exi jest egzergi, a Wi jest przeksztacalnoci solarn i-tego niezalenego
dopywu.
Przy zastosowaniu metody emergetycznej mona oceni i porówna szeroki zakres usug rodowiska przy wytwarzaniu zarówno paliw i biomasy, jak
i – zwykle pomijanych – materii organicznej gleby i wody.
Aktualnie stosowane s obie wymienione metody: EF z przyczyny prostoty uatwiajcej edukacj spoeczn, a Em jako metoda obejmujca szerszy zakres zagadnie i stymulujca rodowisko naukowe wielu dyscyplin do zainteresowania zasobami i prawidowociami funkcjonowania biosfery.
W Instytucie rodowiska Rolniczego i Lenego PAN w Poznaniu podjto
w ostatnich latach prace zmierzajce do wyznaczenia wydajnoci i zrównowaenia upraw: pszenicy [Jankowiak i Miedziejko 2009], rzepaku i buraków [Miedziejko i Jankowiak 2010, 2012], jak równie w celu termodynamicznej analizy
wykorzystania zasobów rodowiska Polski w latach 1995-2006 [Miedziejko
2009]. Prezentowane badania stanowi kontynuacj i rozszerzenie metody poznawczej w kierunku oceny wydajnoci oraz zasobów i zrównowaenia rodowiska na przykadzie pszenicy, rzepaku i buraków w Wielkopolsce, odniesione
do stanu w roku 2012. Podjto prób weryfikacji technologii upraw z punktu
widzenia wska ników emergetycznych (termodynamicznych) oraz okrelenia
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frakcji biopojemnoci wykorzystanej w procesach agrotechnicznych. Prace te
stanowi etap pocztkowy do szeroko zakrojonych bada dotyczcych oceny
biopojemnoci oraz wykorzystania zasobów rodowiska naturalnego kraju.
1. Materiay i metody
ródem danych meteorologicznych s pomiary wykonane w Stacji Badawczej Instytutu rodowiska Rolniczego i Lenego PAN w Turwi. Analizowano uprawy pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraków cukrowych, które wymagay pobrania emergii z rónych róde (rys. 1). Dla stosowanych strumieni
masy m egzergie wyznaczano na podstawie zalenoci:
EX = m G

(3)

w której G jest energi swobodn Gibbsa.
Nastpnie obliczano emergi ze wzoru (1) wykorzystujc przeksztacalnoci odpowiednie do obowizujcego budetu globalnego [Brandt-Williams
2002; Ortega 2004; Miedziejko 2009].
Dane wykorzystane w pracy w zakresie nakadów na upraw s wartociami rednimi dla Wielkopolski w roku 2012 [Kalkulacje rolnicze 2012]. Charakterystyczne dla Polski przeksztacalnoci poywienia i pracy oraz emergetyczne
równowaniki monetarne w skali krajowej P2 oraz wiatowej P1 wyznaczono na
podstawie danych statystycznych [May Rocznik Rocznik Statystyczny 2013].
Rysunek 1. róda emergii wykorzystywanej w uprawach
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ródo: [Brandt-Williams 2002].
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2. Podstawy teoretyczne oblicze
2.1. Promieniowanie soneczne
Pomiary gstoci strumieni promieniowania sonecznego, prdkoci wiatru, zachmurzenia, wilgotnoci, temperatury otoczenia i temperatury powierzchni czynnych ekosytemów prowadzono cay rok. Jednake do rachunków wykorzystano tylko ten okres wegetacji, w którym salda promieniowania byy dodatnie. Energi pochonit przez ekosystemy, salda promieniowania i ciepo utajone obliczano zgodnie z opisan procedur [Miedziejko et al. 2007]. Dla promieniowania sonecznego emergia z definicji jest równa energii.
2.2. Emergia wody
Masa wyparowanej wody obliczona na podstawie transpiracji wynosia
4,42 t/ha, 4,62 t/ha oraz 4,74 t/ha odpowiednio dla pszenicy, rzepaku i buraków.
Poniewa energia swobodna Gibbsa wody wyznaczona wzgldem zasolenia soku komórkowego transpirujcych rolin G = 4,94 kJ/kg, egzergia chemiczna
wyparowanej wody Ex = 21,83 E9 J/ha; 22,84 E9 J/ha oraz 23,43 E9 J/ha, co
wobec przeksztacalnoci W = 2,59 E4 seJ/J daje odpowiednio emergi Em =5,66
E14 seJ/ha; 5,92 E14 seJ/ha oraz 6,07 E14 seJ/ha.
2.3. Emergia wiatru
Energi kinetyczn wiatru obliczono ze wzoru:
Ex

K

U v3 S t

(4)

2

gdzie: K – wspóczynnik tarcia (0,001), U – gsto powietrza (1,39 kg m-3), v –
prdko wiatru geostroficznego (zakadano, e mierzona prdko wiatru jest
0,6 prdkoci wiatru geostroficznego), t – czas.
Suma energii kinetycznej wiatru w czasie wegetacji wynosia: Ex = 1,54
E10 J/ha, co dla W = 0,25 E4 seJ/J daje Em = 0,37 E14 seJ/ha.
2.4. Emergia degradowanej materii organicznej gleby
Wspóczynnik degradacji substancji organicznej gleby dla pszenicy i rzepaku wynosi m = 0,53 E3 kg/ha, a dla buraków m = 1,42 E3 kg/ha. Biorc pod
uwag, e dla materii organicznej gleby G = 22,61 MJ/kg, W = 12,43 E4 seJ/J
otrzymuje si Ex =1,20 E10 J/ha (pszenica , rzepak) oraz EX = 3,21 E9 J/ha (buraki), co daje odpowiednio Em =14,85 E14 seJ/ha i Em = 39,91 E14 seJ/ha.
2.5. Emergia paliw
Praca maszyn wymagaa zuycia (Pawlak 2012) m = 150,8 l/ha, 121 l/ha;
oraz 304 l/ha oleju napdowego – odpowiednio dla pszenicy, rzepaku i buraków
111

– dla którego energia swobodna Gibbsa wynosi G=36 MJ/l. Dla egzergii 5,43
E9 J/ha; 4,36 E9 J/ha oraz 10,94 E9 J/ha i przeksztalcalnoci W = 11,09 E4 seJ/J
daje to emergi 6,02 E14 seJ/ha; 12,13 E14 seJ/ha oraz 3,83 E14 seJ/ha.
2.6. Emergia nawozów
Dla pszenicy zastosowano nawoenie 118 kg/ha azotu, 60 kg/ha fosforu,
90 kg/ha potasu, 750 kg/ha CaO oraz 5,02 kg/ha rodków ochrony rolin. Dla
rzepaku zastosowano 199 kg/ha azotu, 100 kg/ha fosforu, 200 kg/ha potasu oraz
4,62 kg/ha rodków ochrony rolin. Dla buraków cukrowych zastosowano 130
kg/ha azotu, 75 kg/ha fosforu, 150 kg/ha potasu oraz 11,82 kg/ha rodków
ochrony rolin. Wedug aktualnych wspóczynników przeksztacalnoci solarnej
daje to dopyw emergii odpowiednio 72,89 E14seJ/ha; 122,42 E14seJ/ha oraz
86,13 E14seJ/ha.
2.7. Emergia nasion
Egzergie i przeksztacalno nasion obliczano na podstawie ich skadu
chemicznego zgodnie z procedur ju opisan [Jankowiak i Miedziejko 2009].
Dla zastosowanej masy m = 200 kg/ha (pszenica), m = 3 kg/ha (rzepak) oraz
m = 1,2 kg/ha (buraki) dopyw emergii wynosi: 3,83 E14 seJ/ha; 12,12 E14 seJ/ha
oraz 11,17 E14 seJ/ha.
2.8. Emergia pracy w sektorze rolniczym
rednie dzienne spoycie w gospodarstwach rolników na osob w roku
2012 w przeliczeniu na warto energetyczn wynosio 11,20 E6 J per capita
(PC), w tym biaka zwierzcego 49 g, rolinnego 29 g, tuszczy 102 g, wglowodanów 315 g, co daje roczne spoycie egzergii Ex = 4,09 E9 PC. Dla tych
wartoci przeksztacalno poywienia obliczona zgodnie z procedur opisan
w pracy [Jankowiak i Miedziejko 2009] wynosi W = 28,8E4 seJ/J, a dopyw
emergii Em = 11,78 E14 seJ/rok PC.
Przecitny dochód rozporzdzalny miesicznie w sektorze rolniczym wynosi 983,88PLN PC, a wic 11806,56 PLN/rok PC, co przy rednim kursie
PLN/USD = 3,1 daje 3808,568 USD/rok PC. Biorc pod uwag, e polski równowanik monetarny P1 w roku 2012 wynosi 3,18 E12 seJ/$ (obliczenia wasne
metod opisan w pracy [Miedziejko 2009]), cakowity emergetyczny ekwiwalent zarobków wynosi Em = 121,11 E14 seJ/rok PC. Dla przecitnej liczby godzin pracy tygodniowo w roku 2012 wynoszcej 41,2 h PC, a rocznie 2307,2
rbh PC, przeksztacalno pracy w sektorze rolniczym wynosi :
(121,11  11,78) E14seJ
2307,2 h
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5,76E12

seJ
h

(5)

Uprawy pszenicy, rzepaku i buraków wymagay odpowiednio 23,9 rbh/ha,
14.3 rbh/ha oraz 80,7 rbh/ha czyli 1,38 E14 seJ/ha; 0,82 E14 seJ/ha oraz 4,65
E14 seJ/ha.
2.9. Emergia nakadów finansowych
Koszty bezporednie zwizane z prac i amortyzacj cigników i maszyn
oraz zakupem nawozów i rodków ochrony rolin wynosiy 3355,61 PLN/ha
(pszenica), 3735,2 PLN/ha (rzepak) oraz 4439,69 PLN/ha (buraki), co po przeliczeniu wedug redniego kursu waluty krajowej USD/PLN = 3,1 wynosi
1082,45 USD/ha; 1204,90 USD/ha oraz 1432,15 USD/ha. Dla wartoci polskiego równowanika monetarnego P2 = 3,18 E12seJ/USD daje to odpowiednio
emergi 34,42 E14 seJ/ha; 38,31 E14 seJ/ha oraz 45,54 E14 seJ/ha.
2.10. Emergia uzyskana ze sprzeday plonu
Warto produkcji wynosia 5820,0 PLN/ha (pszenica ozima); 8000 PLN/ha
(rzepak ozimy); 9498 PLN/ha (buraki cukrowe), dopaty bezporednie z UE
wynosiy odpowiednio 943,86 PLN/ha (pszenica i rzepak) oraz 732,06 PLN/ha
buraki cukrowe. wiatowy emergetyczny równowanik monetarny, wedug relacji wiatowych w roku 2012 wynosi P1 = 2,02 E12 seJ/USD. Po uwzgldnieniu redniego kursu waluty krajowej oraz wartoci P1 i P2 daje to odpowiednio
emergi 65,85 E14 seJ/ha; 88,1 E14 seJ/ha oraz 102,0 E14 seJ/ha.
Zwaywszy na to, e emergia promieniowania sonecznego, emergia kinetyczna wiatru i emergia chemiczna wyparowanej wody s wspózalene, obowizuje zasada, e w rachunku ich zuycia uwzgldnia si tylko emergi ze róda o najwikszej mocy. Podobnie jak w wikszoci publikowanych przykadów
rachunku emergetycznego [Ferreyra 2001; Brandt-Williams 2002; Ortega
i Ulgiati 2004; Martin et al. 2006; Jankowiak i Miedziejko 2009; Miedziejko
i Jankowiak 2010, 2012], w badanych uprawach reprezentatywna dla róde odnawialnych okazaa si emergia chemiczna wody.
Na podstawie otrzymanych wartoci emergii obliczono cakowite jej zuycie Y oraz charakterystyczne cechy emergetyczne upraw, analizowane w tej
pracy, zdefiniowane w tabeli 1.
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Tabela 1. Emergetyczne wska niki wydajnoci i zrównowaenia upraw
Cecha

Symbol

Defnicja

Pobrana emergia

Y

R+MR+SR+N+F+MN+SN

Udzia odnawialny

Wspóczynnik
wydajnoci

PR

EYR
.

R  M R  SR
Y
Y
N  M N  F  SN

Wska nik obcienia
rodowiska

ELR

N  M N  F  SN
R  M R  SR

Indeks
zrównowaenia

EIS

EYR
ELR

Stopie wymiany

EER

Y
Ss

Udzia inwestycji
Investment fraction

EIR

SN
Y

Opis symboli: R – emergia transpirowanej wody; N – emergia degradowanej materii organicznej gleby; MR – emergia nasion; F– emergia paliw; Mn – emergia nawozów
i rodków ochrony rolin; SR – emergia pracy; SN – emergia nakadów finansowych;
SS – emergia uzyskana ze sprzeday plonu.
ródo: Opracowanie wasne z wykorzystaniem literatury: [Odum, 1996; Miedziejko, Jankowiak 2012].

3. Wyniki
Aby scharakteryzowa warunki meteorologiczne, w których prowadzone
byy uprawy, na rysunku 2 przedstawiono przebieg zmian gstoci strumienia
padajcego promieniowania sonecznego w badanym sezonie wegetacyjnym
oraz gsto strumienia salda promieniowania w glebie. Na rysunku 3 ujawniono rónic pomidzy saldem promieniowania w badanych ekosystemach a saldem promieniowania w glebie (traktowanej jako punkt odniesienia). Jak wynika
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z rysunków, w tych samych warunkach meteorologicznych saldo promieniowania jest tym wiksze, im wysza jest faza rozwojowa rolin (tzn. dla pszenicy
ozimej pó n wiosn, dla rzepaku latem, a dla buraków jesieni).
Rysunek 2. Przebieg zmian strumienia
promieniowania sonecznego oraz salda
promieniowania w glebie w badanym
sezonie wegetacyjnym 2012 roku

Rysunek 3. Przebieg zmian rónicy
pomidzy saldem promieniowania
w glebie a saldem promieniowania
w analizowanych ekosystemach
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ródo: Opracowanie wasne z wykorzystaniem danych pomiarowych wykonanych w IRiL
PAN stacja w Turwi.

Dopyw emergii do badanych ekosystemów zaley zarówno od warunków
meteorologicznych, jak i waciwoci siedliska uprawy, modyfikowanej uyciem nawozów oraz przez prac ludzi i maszyn. Strumienie emergii pobrane
z rónych róde odnawialnych i nieodnawialnych wraz z emergi nakadów
finansowych porównane zostay na rysunku 4. Najwikszy dopyw pochodzi od
nawoenia. Jest on szczególnie wyra ny w uprawie rzepaku. Nieco mniejsze
dopywy emergii wynikaj z przepywu monetarnego i degradacji materii organicznej gleby. Emergia wody i paliw jest znacznie mniejsza.
Chocia ekosystemy nieprzerwanie poddane s dziaaniu energii promieniowania sonecznego, dopyw emergii z tego róda jest bardzo may, poniewa
przeksztacalno W = 1. Jednake energia promieniowania sonecznego w systemie globalnym podlega licznym transformacjom, dziki którym nieustanny jej
dopyw prowadzi w odpowiednich warunkach do powstawania gradientów
przepywów masy i energii, które s siami napdowymi wielu procesów biofizycznych zachodzcych w ekosystemach.
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W polskich warunkach klimatycznych rednia energia kinetyczna wiatru
jest bardzo maa i nie stanowi znaczcego róda do wykonania pracy.
Rysunek 4. Porównanie emergii pobranej z rónych róde

18

Pszenica Rzepak

Buraki
Nawozy

16
14

Nakady finasowe

12

Praca

Woda

2

Wiatr

4

Soce

6

Paliwo

8

Nasiona

10
Próchnica

Emergia [PseJ/ha]

Suma

20

0

ródo: Opracowanie wasne z wykorzystaniem danych statystycznych GUS (May Rocznik
Statystyczny RP, 2013).

W ogólnoci emergie przedstawione na rysunku 4 pochodz ze róde odnawialnych oraz nieodnawialnych. Do róde energii odnawialnych zalicza si
promieniowanie soneczne, wod, wiatr, prac oraz nasiona. Pozostae dopywy
pochodz ze róde nieodnawialnych.
Obliczono, e udzia emergii pobranej ze róde odnawialnych wynosi
7,8%, 9,4% i 10,9% odpowiednio dla uprawy pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych. Jest to maa warto w porównaniu do technologii upraw prowadzonych w innych krajach [Ferreyra 2001; Ulgiati Cialani 2005]. Z tej przyczyny
take wspóczynnik EYR okaza si bliski jednoci, jest to bowiem cakowita
ilo emergii pobranej w stosunku do emergii pochodzcej ze róde nieodnawialnych spoza siedliska uprawy, zarówno zakupionej (przepyw monetarny),
jak i w postaci pracy rodowiska globalnego (np. paliwa).
Stosunek frakcji emergii pobranej ze róde nieodnawialnych do frakcji
emergii pobranej ze róde odnawialnych nazywany jest wska nikiem obcienia rodowiska ELR.
Z rysunku 5 wynika, e najwiksze obcienie rodowiska wystpuje
w uprawie pszenicy, natomiast najmniejsze w uprawie buraków.
Najczciej wykorzystywan cech porównawcz w rachunku emergetycznym jest indeks zrównowaenia EIS, czyli wydajno w stosunku do obci116

enia. Maksymalizacja EIS jest szczególnie preferowana. W praktyce dy si,
aby EIS zmierza do jednoci. To oznacza, e udzia wykorzystania emergii ze
róde odnawialnych ma wynosi 100%. Dla modelu uprawy w Wielkopolsce
EIS ma warto duo mniejsz od tej, jak w podobnej sytuacji udaje si uzyskiwa we Woszech, Brazylii i otwie [Ulgiati i Cialani 2005]. Sytuacja zaobserowana w Wielkopolsce nie jest zaskakujca zwaywszy na brak zrównowaenia
pod wzgldem energetycznym caej gospodarki polskiej [Miedziejko 2009].
Rysunek 5.Wska nik obci enia
rodowiska dla badanych upraw
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Rysunek 6. Indeks zrównowaenia
rodowiska dla badanych upraw
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ródo: Opracowanie wasne z wykorzystaniem danych statystycznych GUS (May Rocznik
Statystyczny RP, 2013).

Tabela 2. Porównanie masy emitowanego i absorbowanego dwutlenku wgla
w badanych uprawach
Absorpcja
[t/ha]

Emisja [t/ha]
Uprawa
Pszenica
Rzepak
Buraki

Spalanie
paliw
0,401
0,321
0,809

Rozkad
próchnicy
1,128
1,128
3,0226

Praca ludzi
0,002
0,001
0,006

Suma

Fotosynteza

1,531
1,451
3,837

9,909
6,606
84,226

Bilans
[t/ha]
8,379
5,155
80,389

ródo: Opracowanie wasne.

Czsto analizowanym obecnie wska nikiem zrównowaenia jest emisja
i absorpcja dwutlenku wgla [Lennon i Nater 2006; Siche et al. 2010, Zieliski
2011]. W badanych uprawach wystpuje emisja dwutlenku wgla w procesie
degradacji materii organicznej gleby, spalania paliw i pracy ludzi. Absorpcj
dwutlenku wgla zwizan z fotosyntez obliczano na podstawie NPP (net
primary production). Bilans dwutlenku wgla przedstawia tabela 2. Jak naleao
oczekiwa, bilans emisji i absorpcji jest dodatni. Najwiksz usug w zakresie
sekwestracji dwutlenku wgla wykonuje uprawa buraków. Biorc pod uwag
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obliczone wska niki emeretyczne oraz bilans dwutlenku wgla, mona zakada,
e zasad zrównowaenia relatywnie najlepiej spenia uprawa buraków.
Rachunek emergetyczny umoliwia ocen zasadnoci zakupów, dopat
i sprzeday plonu przy uwzgldnieniu pozarynkowych usug rodowiska na
podstawie stopnia wymiany EER, definiowanego jako stosunek emergii syntetyzowanej do emergetycznego ekwiwalentu pienidzy otrzymanych ze sprzeday
plonu, powikszonego o dopat UE. Im ten wska nik jest wikszy, tym wyszy
jest udzia pozarynkowych usug rodowiska w procesach wytwórczych.
Efektywno pozarynkowych usug rodowiska jest najwiksza w uprawie
rzepaku, a najmniejsza w uprawie buraków. Omawiany wska nik moe rzuca
nowe wiato na poziom cen i dopat UE. Zagadnienie to wymaga dalszych,
wnikliwych bada w korespondencji ze wiatowym i krajowym emergetycznym
równowanikiem monetarnym.
Warto zwróci uwag, e metoda emergetyczna, która wprowadza miary
wartoci oparte na prawach fizycznych, pozwala wyodrbni przepyw monetarny znajdujcy pokrycie w przepywie masy i energii od przepywu kapitau
entropowego, który nie podlega adnym obiektywnym prawom przyrody i prowadzi do ekstremalnych zjawisk kryzysowych.
Stosunek emergii zakupionej (pobranej w wyniku przepywu monetarnego) do cakowitej emergii syntetyzowanej w siedlisku, nazywany wspóczynnikiem inwestycji, zmienia si w granicach od 19% dla rzepaku do 25% dla pszenicy. Oznacza to, e w badanych uprawach zwykle pomijane pozarynkowe
usugi rodowiska stanowi odpowiednio 75% (pszenica); 81% (rzepak) oraz
77% (buraki) wartoci plonu.
Rysunek. 8. Emergetyczny
wska nik inwestycji
w zalenoci od rodzaju uprawy

Rysunek 7. Porównanie stopnia
wymiany emergii
dla analizowanych upraw
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ródo: Opracowanie wasne z wykorzystaniem danych statystycznych GUS (May Rocznik
Statystyczny RP, 2013).
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Z przeprowadzonych rachunków wynika, e zuycie emergii w uprawie
pszenicy wynosi 139,6 E14 seJ/ha, rzepaku 199,8 E14 eJ/ha oraz 206,6 E14
seJ/ha w uprawie buraków. Zwaywszy, e cakowity dopyw emergii w postaci
promieniowania sonecznego, pywów mórz i oceanów oraz ciepa przekazywanego z wntrza Ziemi, nazwany budetem globalnym, przypadajcy na jednostk powierzchni Ziemi wynosi U=3,1 E14 seJ/ha, mona obliczy liczb hektarów rodowiska globalnego (gha), które pobieraj emergi wykorzystan w analizowanych uprawach. Dzielc zuycie emergii w uprawach przez U otrzymujemy odpowiednio 45,0, 64,5, oraz 64,0 hektarów rodowiska globalnego (gha)
przypadajcych odpowiednio na hektar (ha) upraw. Zalenoci te ilustruje rysunek 9. Dla powierzchni upraw w Wielkopolsce w roku 2012 wynoszcej 156 093
ha (pszenica); 86 504 ha (rzepak) oraz 46 824 ha (buraki) daje to odpowiednio
7,0 milionów gha, 5,6 milionów gha oraz 3.1 milionów gha (rysunek 10).
Otrzymane wartoci stanowi miar biopojemnoci wyczonej ze rodowiska
z przyczyny podstawowych upraw prowadzonych w Wielkopolsce.
Rysunek 10. Porównanie powierzchni
rodowiska globalnego wykorzystanej
w badanych uprawach w Wielkopolsce
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Rysunek. 9. Emergetyczny wska nik
wykorzystania rodowiska globalnego
w badanych uprawach
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ródo: Opracowanie wasne z wykorzystaniem danych statystycznych GUS (May Rocznik
Statystyczny RP, 2013).

Proponujemy, aby omawian wielko, której jednostk jest gha/ha, nazwa emergetycznym wska nikiem wykorzystania zasobów rodowiska globalnego. Miara ta moe by wykorzystywana do rónych zada wymagajcych
oceny zasobów rodowiska.
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Podsumowanie
Wystpuje bliski zwizek ekonomii dziaalnoci ludzi ze rodowiskiem
naturalnym, poniewa natura dostarcza energii, materiaów i usug rodowiskowych niezbdnych dla zachowania ycia i wydajnoci ekonomicznej. Biorc pod
uwag, e energia soneczna jest podstawowym dopywem do zamknitej biosfery, najwaniejsza aktywno ludzkoci zwizana jest ze wspózawodnictwem
w rozdziale energii swobodnej w celu zachowania ycia i adu kulturowego.
W oparciu o te spostrzeenia powstaa hipoteza, e doskonale funkcjonujcy
wolny rynek powinien w wyniku zoonego procesu ewolucji osiga ceny proporcjonalne do energii zawartej w materii. Tak wic warto jakiego dobra lub
usugi dla ludzi ostatecznie odnosi si do iloci i jakoci energii bezporednio
lub porednio wykorzystanej do ich wytworzenia. Wymaga to stosowania odpowiednich miar do kontroli produktywnoci i bilansowania zasobów biosfery,
zdefiniowanych na podstawie zasad funkcjonowania termodynamicznych ukadów otwartych.
W skali wiatowej (szczególnie w USA) prowadzi si coraz wicej prac
badawczych, które stosuj rachunek emergetyczny do oceny wydajnoci, zrównowaenia rodowiskowego i obcienia rodowiska w wyniku rónych planowanych inwestycji [Brown i Ulgiati 1997; Ulgiati i Brown 1998; Siche et al.
2006] (produkcja biopaliw, nawadnianie upraw, modele zmian klimatycznych,
porównanie generatorów energii elektrycznej z rónych róde, porównanie rónych rodków transportu, natenia przepywu informacji w miastach).
Typowe uprawy pszenicy, rzepaku i buraków prowadzone w roku 2012
stanowiy ukad modelowy do badania usug oraz wydajnoci rodowiska
w Wielkopolsce. W celu oceny wykorzystania zasobów, produktywnoci
i wpywu na rodowisko zastosowano metod emergetyczn. Wybór metody
uwarunkowany by zadaniami badawczymi wymagajcymi wyraenia jakociowo rónych dopywów masy i energii (promieniowania sonecznego, wody, nasion, pracy, nawozów i rodków ochrony rolin, paliw, towarów i usug) oraz
przepywu monetarnego we wspólnych jednostkach – ekwiwalentach energii
solarnej (seJ/ha) w celu ich wzajemnego porównania. Na tej podstawie obliczono takie wska niki emergetyczne, jak udzia emergii ze róde odnawialnych,
wspóczynnik wydajnoci EYR, wska nik obcienia rodowiska ELR, indeks
zrównowaenia ESI, stopie wymiany EER oraz udzia inwestycji EIR.
Ujawniono, e w badanych uprawach zwykle pomijane pozarynkowe
usugi rodowiska stanowi odpowiednio 75% (pszenica), 81% (rzepak) oraz
77% (buraki) wartoci plonu. Chocia badane uprawy nie speniaj zasady
zrównowaenia, efektywnie kompensuj absorpcj dwutlenku wgla. Z punktu
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widzenia przeprowadzonych analiz i danych literaturowych wynika, e znaczn
popraw zrównowaenia mona uzyskiwa stosujc uproszczone metody uprawy [Martin et al. 2006, Jankowiak 2012].
Aktualnie moliwoci aplikacyjne metody emergetycznej skupiaj si
wokó dwóch zagadnie. Jednym z nich jest ocena zrównowaenia i udziau pozarynkowych usug rodowiska w procesach agrotechnicznych, a drugim jest
wyznaczenie biopojemnoci okrelonych obszarów z punktu widzenia wykorzystania zasobów przez populacj zamieszkujc dany obszar.
W Instytucie rodowiska Rolniczego i Lenego PAN w Poznaniu od roku
2008 kontynuowane s prace dotyczce pierwszego z wymienionych zada.
W zakresie drugiego zagadnienia podjto prób okrelenia biopojemnoci Wielkopolski do intensyfikacji produkcji rolnej.
Metoda emergetyczna zasuguje na rozpowszechnienie i popularyzacj,
poniewa pozwala zastpi receptorowy system wartoci oparty na preferencjach ludzi donorowym systemem wartoci opartym na obiektywnych prawach
przyrody. Dziki temu mona wyodrbni przepyw monetarny znajdujcy pokrycie w przepywie masy i energii od przepywu kapitau entropowego, który
nie podlega adnym obiektywnym prawom przyrody i prowadzi do ekstremalnych zjawisk kryzysowych. Pod tym wzgldem znaczenie metody emergetycznej jest unikalne.
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EKOLOGICZNE ASPEKTY ZMIAN WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
A ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ POLSKIEGO ROLNICTWA
Wprowadzenie
Celem opracowania jest ocena oddziaywania Wspólnej Polityki Rolnej
Unii Europejskiej (WPR) na rodowisko w kontekcie zrównowaonego rozwoju polskiego rolnictwa. Badania suce osigniciu tego celu oparto na materiale faktograficznym i danych statystycznych dotyczcych realizacji polityki rodowiskowej i rolnej oraz na publikacjach naukowych, dokumentach, ekspertyzach i pracach studialnych w zakresie WPR. Przyjto, i zrównowaony rozwój
rolnictwa (ZRR) bazuje na produkcji rolnej zapewniajcej moliwoci dostaw
bezpiecznej ywnoci i innych produktów wszystkim yjcym dzisiaj ludziom
i przyszym pokoleniom, z zachowaniem satysfakcjonujcych standardów ekologicznych, ekonomicznych i spoeczno-kulturowych w granicach utrzymania
stabilnoci ekosystemów, których stan zaley od dziaalnoci rolniczej [Kociszewski 2013].
Praca skada si z trzech czci. W pierwszej z nich skoncentrowano si
na inkorporacji polityki ochrony rodowiska do WPR. Zmiany instrumentów
wsparcia produkcji (zwaszcza patnoci bezporednich) i dziaa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zostay przedstawione w ukadzie przedmiotowym,
w ujciu ewolucyjnym w odniesieniu do kolejnych etapów reform WPR.
W drugiej czci przedstawiono syntetyczn ocen wdraania instrumentów
WPR, które podzielono na standardy regulacji bezporedniej – obowizujce
producentów rolnych przez wdroenie zasady cross-compliance – i ekonomiczne – oparte na finansowaniu z funduszy WPR (patnoci bezporednie i proekologiczne dziaania II filaru: programy rolnorodowiskowe – PR, wsparcie rolnictwa ekologicznego i obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
– ONW). W ocenie wykorzystano informacje dotyczce zakresu wdroenia
dziaa proekologicznych oraz zmian oddziaywania unijnego rolnictwa na poszczególne komponenty rodowiska (wody, klimat, rónorodno biologiczn
i gleby). W trzeciej czci scharakteryzowano ekologiczne konsekwencje zastosowania instrumentów WPR w polskim rolnictwie.
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1. Inkorporacja rozwi za polityki ochrony rodowiska
do Wspólnej Polityki Rolnej
1.1.

Ekologiczne aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej

Pierwotne cele i zasady WPR (okrelone w Traktacie Rzymskim z 1957 r.)
nie dotyczyy wpywu rolnictwa na rodowisko, co w duej mierze wynikao
z braku konkretnych rozwiza polityki ekologicznej, któr formalnie zainicjowano w 1972 r. wraz z Pierwszym Programem Dziaa UE w ochronie rodowiska. Programy te stanowi podstaw realizacji tej polityki.
Wpyw polityki ekologicznej na WPR po raz pierwszy zaznaczy si
w wyniku wdroenia Czwartego Programu Dziaa w ochronie rodowiska
(1987-1992), który podniós ochron rodowiska do rangi zasadniczego elementu polityki gospodarczej. Dziki temu zainicjowano zasad integracji polityki
ochrony rodowiska z politykami sektorowymi, w tym z WPR. Stworzyo to
podstawy do przygotowania proekologicznych rozwiza w ramach tej polityki
(rys. 1). Ich wdroenie nastpio wraz z tzw. pakietem MacSharry’ego (1992 r.).
W tym samym roku rozpoczto realizacj Pitego Programu Dziaa w ochronie
rodowiska (1992-2000), w którym rolnictwo uznano za jeden z obszarów wymagajcych pilnej interwencji. Przyjto, i program rolnorodowiskowy (PR)
ma by realizowany na co najmniej 15% obszarów rolnych, dziki czemu zainicjowano finansowe wsparcie ochrony rodowiska w rolnictwie, w tym produkcji
ekologicznej. Tu przed przyjciem programu wesza w ycie dyrektywa
w sprawie ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego – nazywana
dalej „azotanow” [Dyrektywa Rady 91/676/EWG], która stanowi najwaniejszy instrument ochrony wód w rolnictwie. Zmiany instrumentów wsparcia produkcji (rys. 1) nie byy uwarunkowane ochron rodowiska, jednak miay porednie znaczenie dla oddziaywania rolnictwa na rodowisko (tab. 1).
Czciowe zastpienie dopat do cen patnociami bezporednimi byo
krokiem w kierunku redukcji rodowiskowych kosztów zewntrznych, jednak
dotacje te byy uzalenione od wielkoci produkcji w gospodarstwie, w wikszym stopniu wspieray gospodarstwa intensywne i w dalszym cigu przyczyniay si do presji na rodowisko. Rolnicy, chcc zwikszy obszar podlegajcy
pomocy finansowej, usuwali trwae uytki zielone (TUZ), elementy krajobrazu
(np. ywopoty, zadrzewienia), poniewa nie byy objte patnociami. Tworzono lub powikszano monokultury uprawne. Od reformy MacSharry’ego coraz
wiksza cz rodków WPR zacza by realokowana z dotowania produkcji na
rzecz wsparcia dziaa rozwoju wsi (por. rys. 2) – w tym w zakresie dostarczania dóbr publicznych (PR, programy zalesie gruntów rolnych, wsparcie ONW
– wówczas niezaliczane do rodków towarzyszcych). Kontynuacja zmian
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nicjowanych w pakiecie MacSharry’ego nastpia w przyjtej w Berlinie
w 1999 r. Agendzie 2000 [Agenda 2000… 2000]. Wanym krokiem w kierunku
ZRR byo zdefiniowanie tzw. Europejskiego Modelu Rolnictwa (EMR), któremu przypisano nowe cele WPR, w tym takie, które wi si z ekologizacj rolnictwa (tab. 2).
Tabela 1. rodowiskowe aspekty zmian instrumentów wsparcia produkcji
w ramach pakietu Mac Sharry’ego
Lp.a
Ad. 1.

Ad. 2.
Ad. 3.

Ad. 4.

Zmiany oddziaywania na rodowisko
 Obnienie cen instytucjonalnych i wprowadzenie dopat bezporednich w produkcji rolinnej osabio bod ce do intensyfikacji. W praktyce dotacje duej wartoci byy przeznaczane na zwikszenie
nakadów zewntrznych (nawozów, pestycydów, maszyn, noników energii), co sprzyjao zwikszeniu presji na rodowisko.
 Obnienie cen interwencyjnych skupu woowiny (o 15%) w powizaniu z zaostrzeniem zasad
skupu interwencyjnego i wprowadzenie w zamian patnoci bezporednich (uwarunkowane limitem
koncentracji hodowli).
 Bod ce do nadmiernego wzrostu produkcji i towarzyszcych mu kosztów rodowiskowych zostay
ograniczone, jednak patnoci bezporednie dla krów byy liczone od sztuki, a wic stymuloway
wzrost produkcji i przyczyniay si do presji rodowiskowej. Górne limity obsady zwierzt ograniczyy wzrost punktowej emisji azotu do wód i metanu do powietrza.
 Ograniczenie nakadów na rodki produkcji, w tym zwizane z emisj zanieczyszcze.
 Ograniczenie przyczyn punktowej emisji azotu powodowanej przez nadmiern koncentracj hodowli, co wpywao na powstrzymywanie wzrostu koncentracji.
 Utrzymanie ekstensywnej hodowli korzystnej dla rónorodnoci biologicznej i agodzenia zmian
klimatycznych.
 Zwikszenie powierzchni gruntów odogowanych z 2,5 mln ha w 1993 r. do 4,35 mln ha w 2003 r.
(o 75%). Obowizek utrzymywania pokrywy rolinnej na terenach odogowanych oraz ograniczenie zuycia nawozów i pestycydów miay dodatni wpyw na stan wód, rónorodno biologiczn
i odnow gleb.

a

numeracja w tej kolumnie odnosi si do punktów dotyczcych zmian WPR w latach
1992-1999 przedstawionych na rys. 1, w wierszu zatytuowanym „Podstawowe instrumenty
wsparcia produkcji”.
ródo: Opracowanie wasne.

Tabela 2. Zmiany celów WPR
x

x

x
x
x

Cele pierwotne
(1957)
optymalizacja wyko- x
rzystania czynników
produkcji (wzrost
x
produktywnoci),
sprawiedliwy udzia x
rolników w podziale
dochodów generowa- x
nych przez gospodark,
stabilizacja rynków
produktów rolnych, x
bezpieczestwo
ywnociowe,
rozsdne ceny
x
dla konsumentów.
x

Cele wedug reformy
na lata 2014-2020
x opacalna produkcja ywnoci,
midzynarodowa konkurencyjno osigana
poprzez nisze ceny i wysok jako ywnoci,
x zrównowaone zarzdzanie
zasobami naturalnymi
stabilny i zadowalajcy standard ycia spoecznoci
i ochrona klimatu,
rolniczej,
umoliwienie pozyskiwania alternatywnych docho- x rozwój zrównowaony terytorialnie (rozumiany jako
dów i zatrudnienia dla rolników i ich rodzin,
zachowanie spoecznej ywotoparcie polityki rolnej na penym porozumieniu minoci obszarów wiejskich
dzy podatnikami i rolnikami, którzy bd wiadczy
z uwzgldnieniem rolnictwa
szeroko rozumiane usugi na rzecz spoeczestwa,
jako podstawowego róda
gwarantowanie konsumentom bezpieczestwa
zatrudnienia, poprawy waruni jakoci ywnoci (food safety zamiast food
ków funkcjonowania drobsecurity),
decentralizacja polityki rolnej w zalenoci od zamo- nych gospodarstw, lokalnych
rynków ywnoci, zróniconoci i zrónicowania europejskiego rolnictwa,
wania systemów produkcji
produkcja rolnicza przyjazna dla rodowiska
i struktury agrarnej).
i zapewniajca respektowanie dobrostanu zwierzt.
Cele wedug Agendy 2000

ródo: Opracowanie wasne.
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Czwarty Program
Dziaa –
inicjacja zasady
integracji

Do
1975
brak

1975 r.
– wprowadzenie
wsparcia ONW

Subsydia
cenowe, skup
interwencyjny,
magazynowanie nadwyek,
protekcjonizm
handlowy

Do
1972
brak

Do 1991 r.

ródo: Opracowanie wasne.

Instrumenty
towarzyszce, dziaania
rozwoju wsi

Podstawowe
instrumenty
wsparcia
produkcji

Rozwizania
w polityce
ekologicznej
dotyczce
rolnictwa

Okres

Wdroenie
rodków
towarzyszcych,
w tym PR
i zalesie
gruntów rolnych

1. Ograniczenie wsparcia cen waniejszych produktów rolnych i wprowadzenie dopat bezporednich, których
warto bya uzaleniona od wielkoci produkcji
2. Ustanowienie progów produkcyjnych
3. Patnoci za ekstensyfikacj produkcji
woowiny i wieprzowiny
4. Obligatoryjne (poza maymi
gospodarstwami) odogowanie
gruntów ornych

Pity Program Dziaa –
cele dla rolnictwa:
usztywnienie lub ograniczenie
poziomu azotu w wodach
podziemnych, zasadnicze
ograniczenie stosowania pestycydów, lepsze zarzdzanie obszarami
wiejskimi, zalesienia

1992-1999
Od reformy MacSharry’ego do Agendy 2000

2005-2013
Do reformy na lata 2014-2020

„Pakiet energetyczno-klimatyczny”

Inicjacja modulacji – realokacji
czci rodków z patnoci
bezporednie na II filar.

Konsolidacja instrumentów
towarzyszcych jako II filar
WPR; Wczenie do nich
wsparcia ONW zwikszenie
alokacji – w tym na PR

Inicjacja zasady cross-compliance.
Zobligowanie pastw
czonkowskich do opracowania
kodeksu dobrych praktyk
rolniczych (KDPR),
zawierajcego wytyczne
co do stosowania proekologicznych metod produkcji

Obowizkowa modulacja obja 3-5% wartoci
dopat bezporednich w gospodarstwach
otrzymujcych ponad 5 tys. euro rocznie

Obowizkowe stosowanie zasady
cross-compliance w krajach UE15
(w krajach UE 12 w peni od 2012 r.)

Czciowe uniezalenienie patnoci bezporednich do wolumenu
produkcji (decoupling)

Uruchomienie dotacji do upraw energetycznych

Szósty program dziaa 2000-2010

Strategia zrównowaonego rozwoju UE: z Goeteborgu (2001 r.), „Odnowiona”, Europa 2020

Prawne usankcjonowanie
zasady integracji

2000-2004
Do tzw. pakietu Fischlera

Rysunek 1. Ekologiczne aspekty zmian WPR – ujcie ewolucyjne

W kontekcie zmian celów WPR warto zwróci uwag na propozycj
nowych celów tzw. reformy Cioloa z 2010 r. [The Cap towards… 2010], które
ostatecznie zatwierdzono w grudniu 2013 [Overview… 2013]. Nawizuj one do
strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spoecznemu z 2010 r. [Europe 2020… 2010], która zastpuje strategi lizbosk wraz z jej czci okrelan mianem unijnej strategii ZR.
Dotyczy to denia do tzw. zielonej gospodarki (green economy) – szerszego
wykorzystania instrumentów finansowych polityki rozwoju obszarów wiejskich,
ograniczania dotacji generujcych szkody dla rodowiska, a take przesunicia
czci funduszy z finansowania WPR na dziaania wspierajce rozwój.
Wikszo zapisów Agendy 2000 zostaa wdroona w ramach nastpnych
reform. Kolejna reforma WPR nastpia w ramach przegldu redniookresowego (mid-term review), przyjtego w 2003 r. w Luksemburgu (tzw. pakiet Fischera). Zmiany w II filarze wyra nie nawizyway do koncepcji ZR. Liczb dziaa
zwikszono z 22 do 37 i podzielono je na trzy osie tematyczne – adekwatne do
trzech filarów ZR (ekonomicznego, ekologicznego i spoecznego). Wszystkie
musz by uwzgldnione w krajowych programach rozwoju obszarów wiejskich
(PROW). Kierunki zmian wynikay równie z priorytetów Szóstego Programu
Dziaa w ochronie rodowiska – przeciwdziaania zmianom klimatu, natury
i biorónorodnoci (sie Natura 2000, rozszerzenie realizacji PR i innych dziaa II filaru), rodowiska i zdrowia (redukcja stosowania pestycydów, ramowa
dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa). Wikszo zmian wesza w ycie
w 2005 r. Najwaniejsze zmiany nastpiy w I filarze (rys. 1). W wikszoci
bran dotychczasowe dopaty bezporednie zastpiono ujednoliconymi dotacjami, wypacanymi w okrelonej stawce na hektar UR niezalenie od wolumenu
wytwarzanych dóbr (decoupling)1. Powizano to z likwidacj dotacji do hodowli
byda misnego i mlecznego. Osabiono bod ce do intensyfikacji produkcji, co
w powizaniu z zasad cross-compliance2 wpywa na ograniczenie antropopresji. Nastpuje to jednak w zrónicowanym stopniu w zalenoci od systemu
patnoci, który mog stosowa pastwa UE-15:

1

Pocztkowo w niektórych krajach UE-15 umoliwiono pozostawienie czci dopat uzalenionych od wielkoci produkcji. Oznaczao to, e w dalszym cigu wystpoway bod ce do
intensyfikacji/koncentracji produkcji i powstawania zwizanych z ni negatywnych efektów
zewntrznych.
2
W ramach zasady cross-compliance beneficjenci patnoci bezporednich i proekologicznych dziaa II filaru musz spenia normy (pod sankcj redukcji bd odebrania dotacji)
zawarte w zestawie 19 dyrektyw potrzebnych do utrzymania gleb w dobrej kulturze rolnej –
GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions) oraz SMR (Statutory Management
Requirements) [Council Regulation (EEC) No 73/2009].
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x regionalny (Single Payment Scheme – SPS) – jednolita patno obszarowa

– rolnicy danego regionu otrzymuj patnoci w tej samej stawce na hektar.
Ich wysoko jest obliczana na podstawie wielkoci produkcji
i wysokoci patnoci z przeszoci – w okresie referencyjnym, czyli z lat
2000-2002. Wysoko patnoci nie zaley bezporednio od wolumenu
produkcji w danym gospodarstwie, a wic rolnikowi opaca si zadeklarowa cz gruntów niewykorzystywanych gospodarczo, na których znajduj si TUZ i cenne elementy przyrody, jako cz powierzchni bdcej
podstaw wyliczania dotacji. Dotacje s korzystne dla ekstensywnych gospodarstw. Bez ich stosowania (i tym samym bez wymogów cross-compliance) mogyby one podlega zaniedbaniu i degradacji, co byoby
niekorzystne dla zachowania rónorodnoci biologicznej i krajobrazu wsi;
x historyczny (Single Farm System – SFP) – jednolita patno na gospodarstwo – poszczególni rolnicy otrzymuj odrbnie obliczane stawki dotacji
obliczane na podstawie ich indywidualnych wyników produkcyjnych
i patnoci (na hektar UR) z okresu referencyjnego. Korzyci zewntrzne
wystpuj w ograniczonym zakresie (w porównaniu do SPS), poniewa
rolnikom nie opaca si wykazywa tej czci powierzchni gospodarstwa,
która nie przyczyniaa si bezporednio do wzrostu plonu referencyjnego
(obniaoby to redni stawk na hektar). Patnociom nie podlegaj TUZ,
a wic znacznie osabione s bod ce do ich utrzymywania;
x hybrydowy (mieszany) – cz patnoci jest kalkulowana na bazie historycznej, a cz na bazie regionalnej. System ten bardziej korzystny dla
rodowiska ni SFP, poniewa istnieje moliwo zgoszenia TUZ jako
czci podstawy do uzyskania patnoci.
Kraje UE-12 (poza Malt i Soweni) stosuj system jednolitej patnoci
obszarowej (Single Area Payments Scheme – SAPS). Dotacje w tym systemie s
obliczane podobnie jak w systemie regionalnym – na podstawie wielkoci produkcji w okresie referencyjnym, ale bez uwzgldnienia wysokoci wsparcia
w tym okresie. Oddziaywanie rodowiskowe równie jest podobne.
Na ksztat WPR wpyn tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny z 2008 r.
i zwizane z nim dokumenty: Europa efektywnie korzystaj ca z zasobów [Europa efektywnie… 2011] oraz Plan dziaania prowadz cy do przejcia na konkurencyjn gospodarkĊ niskoemisyjn do 2050 r. [Plan dziaania… 2011]. Wedug
ich zapisów emisja gazów szklarniowych (Greenhouse gases – GHG) z rolnictwa miaaby si zmniejszy o 36-37% do 2030 r. i 42-49% do 2050 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Dziaania, które maj do tego doprowadzi, to: promowanie rolnictwa zrównowaonego i ekstensywnego, bardziej efektywne stosowanie nawozów, biogazyfikacja nawozów organicznych, poprawa gospodaro-
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wania nimi, udoskonalenie pasz (zmiana ich skadników dla ograniczenia powstawania GHG w procesach trawiennych), utrzymywanie TUZ.
W innych obszarach ochrony rodowiska w rolnictwie obowizuj strategie tematyczne uzupeniajce unijn strategi ZR:
x Strategia tematyczna w sprawie zrównowaonego stosowania pestycydów
z 2006 r., obejmujca midzy innymi zagadnienia zwizane z wpywem
rolnictwa na rónorodno biologiczn (szkodliwo dla rolin i zwierzt,
zakócenia funkcjonowania ekosystemów) [Strategia tematyczna w sprawie… 2006]. Gównym instrumentem prawnym strategii jest nowa dyrektywa ustanawiajca ramy wspólnotowego dziaania na rzecz zrównowaonego stosowania pestycydów [Dyrektywa 2009/128/WE]. Wedug jej
zapisów pastwa czonkowskie zostay zobligowane do wdroenia (do
grudnia 2012 r.) krajowych programów dziaa w celu ograniczenia zagroe zwizanych ze stosowaniem pestycydów (m.in. wyznaczenie stref
zakazu stosowania – np. na obszarach Natura 2000). Programy te maj
by powizane z krajowymi PROW. Do 2014 r. maj by równie wdroone systemy Integrated Pest Management (IPM)3 – jako jeden z wymogów cross-compliance;
x Unijna Strategia Ochrony Rónorodnoci Biologicznej na okres do 2020 r.
z 2011 r. [Nasze ubezpieczenie… 2011], bdca integraln czci strategii Europa 2020. Gównym celem jest zatrzymanie utraty rónorodnoci
biologicznej do 2020 r. Wród 20 dziaa strategii s takie, które dotycz
rolnictwa: ukoczenie prac nad ustanowieniem sieci Natura 2000 i zapewnienie staego róda jej finansowania, wprowadzenie lub zwikszenie
patnoci bezporednich WPR za dziaania zwizane z dostarczaniem rodowiskowych dóbr publicznych, lepsze ukierunkowanie polityki rozwoju
obszarów wiejskich na ochron rónorodnoci biologicznej (zwaszcza
w PR), wyznaczenie obszarów HNV (High Nature Value)4 oraz wsparcie funkcjonujcych tam rolników w ramach krajowych PROW;

3

IPM jest oparty na technikach niewykorzystujcych rodków chemicznych, w tym na biologicznej ochronie rolin (m.in. poprzez wykorzystanie gatunków bdcych naturalnymi wrogami szkodników), specjalnych formach podozmianu, metodach odstraszania, puapkach na
szkodniki.
4
HNV jest drug (obok Natury 2000) kategori obszarów zwizanych z ochron przyrody
w rolnictwie. Definiuje si je jako takie, na których gospodarka rolna stanowi gówny sposób
uytkowania ziemi i które speniaj trzy podstawowe cechy [Beaufoy, Cooper… 2009]: obszary z wysokim udziaem pónaturalnej wegetacji i zrónicowaniem powierzchni gruntów;
tereny, na których funkcjonuj gospodarstwa rolne o ekstensywnej produkcji rolniczej; obszary rolne wspierajce rónorodno siedliskow oraz gatunkow.
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x Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby [2006] integrujca dziaania realizowane wczeniej niespójnie i w sposób zrónicowany w poszczególnych pastwach czonkowskich. Zagroenia stanu gleb w Europie
nasilaj si, powodujc szkody w rodowisku, zdrowiu spoeczestwa
(poprzez wpyw na jako wód i ywnoci) i straty w gospodarce (przede
wszystkim w rolnictwie)5. Ochrona i zrównowaone uytkowanie gleby
maj zosta osignite dziki przyjciu dyrektywy ochrony gleb i integrowaniu dziaa w tym zakresie w politykach sektorowych. Implikacje
strategii w stosunku do WPR dotycz wymogów zasady cross-compliance
i wmontowania w II filarze dziaa zachcajcych do realizacji usug poprawiajcych jako gleb i/lub utrzymujcych ich funkcje (PR, dotacje
dla obszarów ONW).
1.2. Zmiany struktury finansowania WPR
Wydatki na WPR stanowi najwiksz procentowo pozycj w budecie
UE – w 1985 r. byo to 75% i by to najwyszy poziom w historii [Situation and
Prospects… 2010, s. 12; Financial Reports… 2010]. Od tamtego czasu ich
bezwzgldna warto w dalszym cigu rosa, ale jej udzia w wydatkach UE
(przy krótkookresowych wahaniach) wykazywa tendencj malejc i obniy
si do 42% w latach 2007-2013 (w 2013 r. stanowi 39% unijnego budetu). Na
rysunku 2 uwzgldniono okres od 1981 roku, w którym po raz pierwszy wydatki
na instrumenty rozwoju wsi zostay uwzgldnione, jako znaczca cz budetu
rolnego. Wówczas byo to 5,1% [Agricultural Policy… 2011, s. 5]. Po reformie
MacSharry’ego wska nik ten wzrós do ponad 10%, a nastpnie wraz z kolejnymi zmianami WPR w dalszym cigu wzrasta, osigajc poziom 23,5% w latach 2007-2013.
Rysunek 2. Zmiany struktury redniorocznych wydatków WPRa

a

wartoci planowane przez Komisj Europejsk (KE)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: [Agriculture in the EU… 2011; Fact sheet, Rural… 2003; Rural Development… 2010; Proposal for the Decision… 2011; Gros, Micossi
2005; Agricultural Policy…2011].

5

Roczne straty z tytuu degradacji gleb w Europie szacuje si na 38 mld euro [Ocena wpywu… 2006].
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Warto podkreli, e struktura wydatków róni si w gównych grupach
pastw czonkowskich (opisano to w punkcie 2.1.). Odrbnie przedstawiono dane z lat 2005-2006, poniewa by to okres specyficzny, przejciowy – z jednej
strony na struktur i wielko wydatków WPR wpyno rozszerzenie UE (m.in.
o Polsk), a z drugiej by to pocztkowy okres wypacania tzw. decoupled payment. Pocztkowo – w 2005 r. – ich warto (ok. 1,5 mld euro) stanowia nieznaczn cz rocznego budetu WPR (niecae 3%), przy ok. 33 mld patnoci
uzalenionych od wolumenu produkcji (62% rocznych wydatków WPR) [Situation and Prospects… 2010, s. 12]. Dopiero w latach 2007-2013 osigny one
dominujce znaczenie w WPR, czyli najwiksz cz wydatków na t polityk
(ok. 60%, ok. 32 mld euro w 2009 r. ). To by nastpny krok w stron ograniczenia negatywnego wpywu WPR na rodowisko. Patnoci uzalenione od
produkcji, a wic wywoujce znacznie silniejsze negatywne efekty zewntrzne,
stanowiy w tym czasie 11% budetu (6,1 mld euro w 2009 r.).
1.3. rodowiskowe aspekty zmian WPR w latach 2014-2020
Kolejny przegld WPR (Health Check z 2008 r.) wyznaczy kierunki dalszych zmian polityki rolnej [CAP Health… 2008]. Okrelono je jako tzw. nowe
wyzwania WPR majce silny zwizek z polityk ochrony rodowiska w zakresie
zmian klimatycznych, gospodarowania zasobami wodnymi, wykorzystania biopaliw, zachowania rónorodnoci biologicznej. Przyjte w grudniu 2013 r. rozporzdzenie dotyczce wieloletnich ram finansowych [Rozporzdzenie
1311/2013] ustala poziom finansowania WPR w wysokoci 362,7 mld euro
w cenach staych (z 2011 r.6), co oznacza realny spadek o ponad 11% w stosunku do poprzedniego okresu (w ujciu redniorocznym). Zmieniono te struktur
wydatków. Poziom finansowania programów rozwoju wsi (84,9 mld euro
w caej perspektywie) zosta zmniejszony o 7,6%, a wic w wikszym stopniu
ni wydatki na I filar (277,8 mld euro) – o 1,8%. W praktyce redukcja II filaru
bdzie jeszcze wiksza – wszystkie kraje czonkowskie mog przesun 15%
jego wartoci na patnoci bezporednie, a kraje, w których patnoci bezporednie na hektar wynosz mniej ni 90% redniej unijnej (w tym Polska), mog
zwikszy stawk owej realokacji o dodatkowe 10 punktów procentowych. Moe to wpyn na ograniczenie korzyci ekologicznych zwizanych z polityk
UE, aczkolwiek naley uwzgldni, i 20% ogólnego budetu UE bdzie przeznaczone na cele zwizane z ochron klimatu. Midzy innymi dlatego od 2015 r.
30% patnoci bezporednich (tzw. kopert krajowych) bdzie przyznawanych za

6

W ujciu nominalnym wydatki WPR w latach 2014-2020 wynios 408,31 mld euro. Do obliczania wartoci realnych (w cenach z 2011 r.) KE stosuje deflator 1,255 [Overview… 2013].
132

wiadczenie trzech dziaa proekologicznych (tzw. greening – zazielenienie),
dodatkowych w stosunku do zasady cross-compliance, a mianowicie:
x zrónicowanie upraw w celu poprawy jakoci gleb i ekosystemów – gospodarstwa powyej 10 ha (w pierwotnej wersji reformy powyej 3 ha)
bd musiay stosowa jednoczenie co najmniej dwa gatunki uprawne.
Kady z nich ma obejmowa co najmniej 5% i nie wicej ni 75% UR.
Pierwotnie miay to by trzy gatunki (obecnie wymóg ten dotyczy gospodarstw powyej 30 ha) i na wikszej czci gospodarstwa;
x zmniejszono obowizkowy udzia obszarów proekologicznych z 7 do 5%
powierzchni UR kadego gospodarstwa. Obszary te (Ecological Focus
Areas – EFAs) maj sprzyja ochronie wód oraz siedlisk fauny i flory,
i obejmowa elementy krajobrazu wsi, takie jak grunty ugorowane, zalesienia, zadrzewienia, tarasy, strefy buforowe. Pierwotnie miay to by tereny dodatkowe w stosunku do istniejcych TUZ. Obecnie bdzie mona
je wlicza do EFAs, a kraje czonkowskie uzyskay pewn dowolno doboru kryteriów dla tych obszarów. Ponadto wymóg ten dotyczy tylko gospodarstw powyej 15 ha (pierwotnie powyej 3 ha);
x utrzymanie TUZ, które s wraliwe pod wzgldem rodowiskowym. Pastwa czonkowskie s zobowizane do wyznaczenia takich obszarów
w obrbie sieci Natura 2000 (wyznaczenie poza sieci nie jest obowizkowe). Pierwotnie obowizek dotyczy wszystkich TUZ na powierzchni
okrelonej w aplikacjach o patnoci w 2014 r. Ponadto, zrezygnowano
z obligatoryjnej kontroli udziau TUZ na poziomie gospodarstwa (zaplanowanej w pierwotnej propozycji KE). W ostatecznej wersji bdzie ona
moliwa, jeli w danym kraju lub regionie udzia TUZ w cakowitej powierzchni UR zmniejszy si o wicej ni 5%.
Wymóg „zazielenienia” mia stanowi krok w kierunku dalszej ekologizacji WPR i w pewnym stopniu zrekompensowa praktyczne osabienie II filaru. Biorc pod uwag przedstawione zmiany, naley uzna, e w praktyce obejm tylko wiksze gospodarstwa i to w ograniczonym zakresie. W praktyce wymogi proekologiczne nie bd obowizywa maych gospodarstw7, a na II filar
bdzie si przeznacza mniej rodków ni dotychczas. Wród zmian zawartych
w pierwotnej wersji reformy, które nie zostay osabione, mona wymieni:
x wprowadzenie definicji rolników aktywnych zawodowo. Tylko im przysuguj patnoci bezporednie oraz cz dziaa II filaru (w tym wspar7

Beneficjenci nowych uproszczonych programów wsparcia maych gospodarstw (do 10%
wartoci patnoci bezporednich dla danego kraju) nie bd musieli spenia ani standardów
cross-compliance, ani wymogów „zazielenienia”. Moe to oznacza, e gospodarstwa te nie
bd suy utrzymaniu krajobrazu wsi i dostarczaniu innych korzyci dla rodowiska.
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cie rolnictwa ekologicznego, patnoci ONW), co ograniczy naduycia
w ubieganiu si o dotacje;
x moliwo przeznaczenia przez pastwa czonkowskie do 5% puli patnoci bezporednich dla rolników na obszarach o specjalnych utrudnieniach
rodowiskowych (Areas Facing Specific Natural Constraints – AFSNC).
Bdzie to instrument, który uzupeni patnoci ONW, obejmujc m.in.
rolnictwo HNV. Zrezygnowano z wdroenia wyspecjalizowanego wsparcia dla HNV, poniewa metodologia tego typu rolnictwa nie zostaa ujednolicona i nie ma obiektywnych kryteriów, na podstawie których mona
byoby przyznawa dotacje (uznano, e lepiej jest wspiera HNV w ramach innych instrumentów w I i II filarze).
Proekologiczne dziaania II filaru maj stanowi precyzyjnie ukierunkowane uzupenienie rodowiskowego komponentu patnoci bezporednich.
Jako swoist, czciow rekompensat osabienia dziaa proekologicznych
w I filarze i zmniejszenia finansowania II filaru zaplanowano, e co najmniej
30% wartoci krajowych PROW musi by przeznaczonych na dziaania zwizane z ochron rodowiska i klimatu [Rozporzdzenie 1305/2013]. PRK pozostaj dziaaniami obowizkowymi w pastwach czonkowskich. Wyodrbniono
wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, jednak zasady realizacji i kwoty wsparcia
rolników w ramach obu instrumentów pozostaj podobne. W ramach wsparcia
ONW skonkretyzowano dziewi kryteriów biofizycznych klasyfikacji tych obszarów, zwizanych z rzeczywistymi utrudnieniami rodowiskowymi (zwizanymi z klimatem, stanem gleb i uksztatowaniem terenu). Powinno to sprzyja
dostarczaniu korzyci ekologicznych przez rolnictwo, a z drugiej strony zapobiega bdom w praktycznej realizacji instrumentu (punkt 2.3). Pastwa czonkowskie maj czas do 2018 r., aby zastosowa nowe kryteria, a wic w tym
przypadku równie nastpio osabienie reformy.
Plan reformy uwzgldnia szereg uwarunkowa polityki rodowiskowej,
jednak w ostatecznej wersji nowe wymogi okazay si znacznie agodniejsze ni
planowano. W praktyce oznacza to czciow rezygnacj z warunkowania
wsparcia WPR dostarczaniem dóbr publicznych (a takie byo haso przewodnie
reformy: public money for public goods). Na podstawie charakterystyki realizacji zasady integracji polityki ekologicznej z roln mona stwierdzi, e do 2013 r.
ewolucja WPR nastpowaa w sposób zbieny z koncepcj ZR, ale jej interwencja nie zawsze bya waciwie ukierunkowana i realizowana. wiadczy o tym
m.in. zauwaalna w dalszym cigu niezgodno wizji europejskiego rolnictwa
(w postaci EMR) z jego rzeczywistym stanem [Zegar 2010, s. 38–55]. Ostateczne rezultaty reformy na lata 2014-2020 wskazuj, e bod ce do zwikszenia
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wydajnoci produkcji i jej intensyfikacji w dalszym cigu maj przewaajce
znaczenie nad wzgldami ekologicznymi.
2. Ocena najwaniejszych grup instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej
w wietle oddziaywania na rodowisko
2.1. Gówne grupy instrumentów ekonomicznych
Najwaniejszej grupie instrumentów WPR, jakimi s patnoci bezporednie, pocztkowo nie wyznaczono celów zwizanych z wpywem na rodowisko, aczkolwiek oddziauj one w tym zakresie w sposób niezamierzony albo
poredni. Zmiany wprowadzone w I filarze (gównie decoupling i cross-compliance) prowadziy do ograniczenia wpywu wsparcia producentów na
powstawanie ekologicznych kosztów zewntrznych generowanych przez rolnictwo. Patnoci bezporednie pozwalaj jednak na wzrost nakadów na nawozy
czy rodki ochrony rolin, co wywiera negatywny wpyw na rodowisko. Niemniej jednak przyczyniajc si do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw
– tym samym przyczyniaj si do utrzymania rolnictwa m.in. na obszarach,
gdzie jest to wskazane ze wzgldów rodowiskowych. Liberalizacja polityki
rolnej i pene otwarcie na konkurencj midzynarodow tworzy presj na intensyfikacj produkcji (gównie ze strony pastw, gdzie nie obowizuj zblione do
unijnych regulacje rodowiskowe), koncentracj i eliminacj zwaszcza mniejszych i ekstensywnych gospodarstw, a wic dostarczycieli rodowiskowych
dóbr publicznych i beneficjentów dziaa II filaru. Patnoci bezporednie powstrzymuj takie procesy, wzgldnie agodz ich skutki dziki stosowaniu zasady cross-compliance i dziaaniom w ramach II filaru. Mona stwierdzi, e najlepszym z dotychczas funkcjonujcych systemów – w sensie oddziaywania na
rodowisko – jest system regionalny. Dalej skoncentrowano si na zblionym do
niego systemie SAPS – ze wzgldu na to, e zosta on wdroony w Polsce.
Bilans korzyci i kosztów zewntrznych PR jest bardzo korzystny – instrument wymusza na rolnikach ograniczenie presji negatywnej na rodowisko
i jednoczenie zachca do wiadczenia usug ekologicznych. W przypadku pozostaych instrumentów oddziaywanie nie jest tak jednoznaczne. Wsparcie
ONW równie wywiera pozytywny wpyw na ZRR, jednak generuje mniej korzyci zewntrznych ni PR oraz w ograniczonym stopniu redukuje koszty rodowiskowe (korzyci s zwizane z utrzymaniem rolnictwa ekstensywnego,
a redukcja kosztów wynika jedynie ze standardów cross-compliance). Gdy
uwzgldni si bdy w praktycznej realizacji na poziomie krajowym czy regionalnym, moe si okaza, e wywouje nawet wpyw negatywny (punkt 2.3).
Zaley to od sposobu praktycznej realizacji w poszczególnych krajach. Zalesia-
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nie gruntów rolnych jest dziaaniem o korzystnych efektach rodowiskowych, ale
pod warunkiem takiego sposobu realizacji tego dziaania, który zapewni minimalizacj skutków negatywnych (m.in. dobór takich miejsc podlegajcych zalesieniom,
które nie s wartociowe dla biorónorodnoci/krajobrazu wsi – m.in. TUZ).
Rysunek 3. Faktycznya podzia finansowania WPR
pomidzy gówne grupy instrumentów (w proc.)

a

dane dla lat 2004-2006 dotycz podziau rodków WPR w krajach UE-10 dokonanego po
przesuniciu 15% wartoci II filaru na patnoci bezporednie.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych jak do rys. 2.

Rysunek 4. Podzia rodków II filaru pomidzy jego osie
w gównych grupach pa stw czonkowskich UE (proc.) – lata 2007-2013a

a

w prezentowanych danych, do poszczególnych osi zaliczono adekwatnie rozdzielone dziaania
osi 4 – Leader. Udziay alokacji nieprzypisanych do adnej z osi (2,6-2,7% II filaru) zaplanowano na pomoc techniczn i dofinansowanie patnoci bezporednich w niektórych krajach.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: [Rural Development… 2013].

W perspektywie finansowej 2007-2013 udzia finansowania rozwoju wsi
w budecie rolnym na poziomie caej Wspólnoty (23,5%) wzrós w porównaniu
do lat 2004-2006 (20,7%). Cakowita kwota zaplanowana na II filar wyniosa
ok. 96 mld euro [Rural Development… 2013]. Oznacza to, e rednioroczne
wydatki na ten cel realnie (w cenach staych z 2004 r.8) wzrosy o 14,8% w stosunku do okresu 2004-20069. Wynika to gównie ze znacznego zwikszenia
bezwzgldnej wartoci II filaru w nowych pastwach czonkowskich (w latach
2007-2013 w UE-15 proporcja udziau obu filarów w wydatkach WPR ksztatuje si na podobnym poziomie jak w poprzednim okresie). Niemniej, w nowych
8

Zastosowano deflator o wartoci 1,126, który by dla okresu 2004-2011 stosowany przez KE
[Proposal for a decision… 2011].
9
Wybrano ten okres do porówna, ze wzgldu na to, e wówczas rozpoczto finansowanie
dziaa WPR w Unii rozszerzonej o kraje UE-10. W latach 2007-2013 kontynuowano ten
proces na poziomie UE-25, a nastpnie UE-27.
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pastwach czonkowskich nastpia zmiana proporcji niekorzystna dla II filaru –
co wynikao ze znacznego zwikszenia wartoci patnoci bezporednich w porównaniu do poprzedniego okresu. W UE-15 udzia II filaru wzrós w porównaniu do poprzedniego okresu, jednak w dalszym cigu odgrywa on mniejsz rol
w polityce rolnej ni w UE-12. W praktyce oddziaywanie II filaru na rodowisko zaley nie tylko od jego wartoci, ale równie od podziau rodków na trzy
gówne osie (rys. 4). Wedug wytycznych KE w latach 2007-2013 w kadym
pastwie czonkowskim na o 2 (ochrona rodowiska) naleao przeznaczy minimum 25%. W praktyce we wszystkich grupach pastw na o 2 przeznaczono
wiksz od wskazanej cz II filaru. Stanowi to argument przemawiajcy za
tym, e zmiany WPR nastpoway w kierunku korzystnym dla rodowiskowego
równowaenia rolnictwa.
Niestety najmniejszy udzia tej osi w II filarze wystpi w UE-12. W duej
mierze wynika to z polityki wewntrznej najwikszego kraju tej grupy – Polski
(32,1% udziau osi 2 w PROW)10.
2.2. Instrumenty regulacji bezporedniej
2.2.1. Zasada cross-compliance
Oceniajc skuteczno realizacji zasady cross-compliance, naley wzi
po uwag nastpujce ustalenia:
1. Sia jej oddziaywania w pierwszym roku kontroli jest niewielka, poniewa
opiera si na sabym bod cu negatywnym, jakim jest gro ba nieznacznej redukcji patnoci11. Dopiero w duszej perspektywie czasowej oddziaywanie
instrumentu jest bardziej skuteczne – ze wzgldu na zagroenie powaniejsz
redukcj patnoci.
2. Wymogi w I filarze obejmuj tylko beneficjentów patnoci bezporednich,
a wic nie obowizuj czci producentów rolnych – np. cukru czy owoców.
3. W II filarze zasada obejmuje jedynie realizacj dziaa osi 2 i dotacji inwestycyjnych dla modych rolników w osi 1.
4. Kraje czonkowskie maj pewien zakres swobody w ustalaniu zestawu obowizkowych wymogów, co moe prowadzi nie tylko do obnienia poziomu
ochrony rodowiska, ale równie do tworzenia nierównych warunków konku-

10

Obliczenia wasne na podstawie PROW 2007-2013 [Plan… 2011].
W zalenoci od zakresu uchybie rolnicy otrzymuj dotacje pomniejszone o 1-5% w danym roku. Jeeli uchybienia zostan stwierdzone w nastpnym roku, kontrola jest rozszerzona, a sankcja wzmocniona i redukcja wynosi 15 lub 20% (w przypadku celowego nieprzestrzegania wymogów). W razie wieloletniego braku spenienia wymogów patnoci mog by
zmniejszane o 100% na kilka lat.

11
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5.

6.

7.

8.
9.

rencji, a w skrajnym przypadku do eko-dumpingu – zaniania kosztów produkcji poprzez agodzenie wymogów rodowiskowych w niektórych krajach.
Nie wszystkie pastwa czonkowskie w peni wywizay si z obowizku
wdroenia skutecznego systemu monitoringu i kontroli przestrzegania przepisów, a take sankcji za ich nieprzestrzeganie. Powoduje to brak pewnoci,
e rolnicy faktycznie speniaj wymagane standardy12.
Dziaania zwizane z ochron klimatu s realizowane w niewielkim zakresie
(m.in. brak wdroenia w wikszoci krajów restrykcyjnych ogranicze zamiany TUZ na grunty uprawne).
W ramach GAEC nie przewidziano obowizku wdroenia niektórych wanych wymogów dotyczcych odnowy yznoci gleb – odnonie do podozmianu13, udziau uytków wanych dla biorónorodnoci, ogranicze wycofywania si z produkcji zwierzcej na TUZ.
Zasada nie obejmuje obowizkowych dziaa przeciwdziaajcych monokulturom uprawnym (dobrowolnie wprowadziy je jedynie Austria i Finlandia).
W latach 2014-2020 obowizkowe miay by wymogi ramowej dyrektywy
wodnej i wdroenie systemu IPM. Ostatecznie ustalono, e zaczn one obowizywa dopiero po wdroeniu na poziomie pastw czonkowskich.
2.2.2. Dziaania ukierunkowane na ochron poszczególnych
komponentów rodowiska

Do priorytetowych obszarów polityki ekologicznej w rolnictwie naley
ochrona wód. Podstaw polityki w tym zakresie jest ramowa dyrektywa wodna
2000/60/WE (RDW) [Dyrektywa 2000/60/WE]. W zwizku z tym w II filarze
w latach 2007-2013 przewidziano moliwo wdroenia patnoci dla rolników
zwizanych z RDW. Integraln czci RDW jest dyrektywa azotanowa. Z jej
zapisów wynika obowizek pastw czonkowskich ograniczenia i zapobiegania
emisji azotanów, m.in. przez wyznaczenie obszarów szczególnie naraonych na
zanieczyszczenia (OSN) i uruchomienie na nich programów dziaa ochronnych. Do 2012 r. wyznaczono OSN na 45,3% terytorium UE-27, 48,6% w UE-15
i 35,7% w UE-12 [Rural Development… 2013]. Wszystkie kraje wdroyy obowizkowe programy dziaa. W praktycznej realizacji polityki przeciwdziaania
zanieczyszczeniom azotanowym wystpuje jednak wiele mankamentów:
wyznaczanie OSN na zbyt maym obszarze w pastwach czonkowskich, brak
12

Przykadowo w wyniku 11,6 tys. kontroli w zakresie przestrzegania dyrektywy ptasiej i 114
tys. kontroli w zakresie dyrektywy siedliskowej nie wykazano adnego uchybienia – jest mao
prawdopodobne, by byo to moliwe w praktyce [Czy zasada wspózalenoci… 2008].
13
Jedynie Francja, Wielka Brytania i Luksemburg wprowadziy wymogi zwizane z podozmianem, a Anglia, Belgia, Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Szwecja i Wochy w zakresie
ochrony materii organicznej w glebach.
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wystarczajcych wymogów odnonie zbiorników do przechowywania odchodów, uchybienia w zakresie okrelania dozwolonych okresów i zasad stosowania nawozów [Staff working… 2010].
Dziaania ograniczajce emisj azotanów z zaoenia maj by zintegrowane z innymi obszarami ochrony rodowiska, w tym w zakresie ograniczenia
zanieczyszcze powietrza, a zwaszcza emisji GHG (por. punkt 2.4). Najbardziej podane powinny polega na zachowaniu produkcji ekstensywnej i minimalizacji wykorzystania zewntrznych róde energii/materii, co w praktyce
w najwikszym stopniu nastpuje w rolnictwie ekologicznym. Jego rozwój jest
kierunkiem, na który KE kadzie szczególny nacisk.
Obszar Natura 2000 – najwaniejszy unijny instrument ochrony przyrody
– obejmuje 10,6% UR w UE-27, 10% w UE-15 i 12,2% w UE-12 [Rural Development… 2013]. W UE-27 siedliska typu rolniczego (targeted agricultural habitat types), czyli takie, na których utrzymanie siedlisk zaley od kontynuacji
ekstensywnej produkcji rolnej stanowi 15-20% ldowych obszarów Natura
2000. Oznacza to, e sie powinna obejmowa od 16,15 do 21,5 mln ha UR
[Environmental Statistics… 2010, s. 264]. Obecnie powierzchnia ta wynosi 19
mln ha, mona wic uzna, e do Natury 2000 wczono wikszo terenów rolniczych, które tego wymagaj. Wedug danych Eurostatu, ochrona gatunków
i siedlisk w sieci Natura 2000 jest znacznie bardziej skuteczna ni na pozostaych obszarach, jednak stan ochrony siedlisk na obszarach uytkowanych rolniczo jest gorszy ni na pozostaych terenach sieci (w 52% siedlisk jest zy, w 7%
dobry) [Environmental Statistics… 2010, s. 235]. Wynika to z nadmiernie intensywnej produkcji na jednych obszarach oraz z zaprzestania dziaalnoci ekstensywnej na innych (jest ona najwaciwszym kierunkiem dziaalnoci na UR wczonych do sieci – pod warunkiem przestrzegania standardów rodowiskowych).
Obszary w drugiej kategorii unijnej ochrony przyrody w rolnictwie –
HNV – mog si czciowo pokrywa z terenami Natury 2000, jednak z zaoenia maj obj szerszy zakres, poniewa uznano, e aby zachowa dziedzictwo
przyrodnicze Europy, nie wystarczy chroni tylko najcenniejsze siedliska. Wedug szacunków European Environment Agency (EEA), jako HNV powinno zosta sklasyfikowane 31,9% UR w UE-27, 32,6% UR w UE-15 i 28,7% w UE-12
[Report „High… 2012]. Wsparcie HNV wymaga wdroenia wyspecjalizowanego narzdzia w I lub II filarze, a dotychczas jego patnoci w niewystarczajcym
stopniu trafiay do regionów o najwikszej koncentracji tego typu rolnictwa
[Beaufoy, Marsden 2010, s. 9]. Zasady wyliczenia stawek PR w oparciu o dodatkowe koszty i dochody, utracone ze wzgldu na usugi ekologiczne, nie pozwalaj na dugookresowe, szeroko zakrojone wsparcie rolnictwa HNV, poniewa jego istot jest dostarczanie dóbr publicznych w zwizku z kontynuacj do-
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tychczasowego modelu funkcjonowania, a nie wiadczenie nowych „nadwykowych” dziaa na rzecz rodowiska. Niestety w projekcie reformy WPR brakuje instrumentu bezporednio ukierunkowanego na HNV. By moe bdzie
temu sprzyja greening i system patnoci dla maych gospodarstw.
Dotychczasowa polityka dotyczca pestycydów nie wpywaa na ograniczenie ich zuycia i na redukcj zagroe zdrowia i rodowiska, które z niego
wynikaj (punkt 2.4). Teoretycznie wszystkie pestycydy wprowadzane na rynek
musz by bezpieczne dla zdrowia i rodowiska, jednak w testach, które maj to
zweryfikowa stosuje si minimalne standardy w oparciu o kryteria sprzed 20
lat [Which Common… 2010]. Cz produktów dopuszcza si do obrotu w wyniku decyzji politycznych bez penego uwzgldnienia ich szkodliwoci. Wymogi dyrektywy 128/2009/WE powinny si przyczyni do ograniczenia szkód wynikajcych ze stosowania pestycydów, jednak naley zwróci uwag, e nie wyeliminowano szeregu mankamentów zwizanej z tym polityki:
x Nie przewidziano ilociowo okrelonych puapów redukcji zuycia pestycydów, co argumentowano brakiem bezporedniego wpywu iloci uywanych rodków na zdrowie i rodowisko oraz brakiem rzetelnych danych odnonie wielkoci zuycia w krajach czonkowskich.
x Zrezygnowano z wdroenia opat obciajcych stosowanie rodków
ochrony rolin, przedstawiajc argument o trudnoci w oszacowaniu
szkodliwoci poszczególnych pestycydów w powizaniu z metodami ich
stosowania.
x Pozostawiono spory zakres swobody w konstruowaniu krajowych programów dziaa, co umoliwia wdraanie zagodzonych regulacji.
Mona domniemywa, e „mikki” charakter dyrektywy 128/2009/WE
jest efektem nacisków ze strony lobby rolniczego i przemysu chemicznego
(producentów rodków ochrony rolin). Zaostrzenie regulacji wpynoby na
wzrost kosztów ponoszonych przez gospodarstwa rolne i na ograniczenie popytu
na pestycydy.
Wikszo dziaa przyczyniajcych si do ochrony gleb funkcjonuje
w ramach instrumentów adresowanych do innych komponentów rodowiska
(cross-compliance, PR). Wymogi GAEC, które dotycz ochrony gleb zostay
jednak w zrónicowanym zakresie wdroone w poszczególnych pastwach
czonkowskich [Evaluation of Soil… 2007, s. 499-510].
Ze wzgldu na niepeny zakres wdroenia nie uruchomiono wszystkich
narzdzi okrelonych w Strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby
[2006]. Maj by wdroone po przyjciu ramowej dyrektywy ochrony gleb, jednak do tej pory nie udao si uzyska poparcia wszystkich pastw czonkow-
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skich, co uniemoliwia jej wprowadzenie do unijnego systemu prawnego.
W rezultacie polityk ochrony gleb naley uzna za niepen i niespójn.
Wdroone wymogi ochrony rodowiska wobec rolnictwa konwencjonalnego s wyrazem rosncego znaczenia zasady integracji, jednak nastpuje to
w sposób niewystarczajcy – gównie przez ograniczony zakres wdroenia i egzekucji na poziomie pastw czonkowskich.
2.3. Implementacja proekologicznych dziaa II filaru
Znaczenie dziaa PR systematycznie ronie we Wspólnocie, o czym
wiadcz rosnce kwoty finansowania, udzia w wydatkach II filaru oraz udzia
w unijnych UR (rys. 5). W latach 1998-1999 liczba rolników, którzy podpisali
umowy stanowia 13,4% ogóu [Liro 2000, s. 30], a roczne wydatki wyniosy
prawie 2 mld euro. W latach 2000-2006 na PR przeznaczono 14,37 mld euro,
czyli 41,7% rodków II filaru finansowanych z sekcji gwarancji (26,1% caego
II filaru). Przeoyo si to na zwikszenie cakowitej powierzchni z 28 mln ha
w 1999 r. do 37,5 mln ha w 2007 r. [Agri-environment… 2005, s. 7].
Rysunek 5. Wska niki realizacji programów rolnorodowiskowych w UE

*

w latach 1993-1999 i 2000-2006 przedstawiony jest udzia w sumie kwot II filaru (razem
sekcji gwarancji i orientacji). Umoliwia to porównanie w stosunku do okresu 2007-2013,
w którym II filar jest finansowany z jednego funduszu (EFRROW).
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: [EU Rural… 2003, s. 10; Agriculture in the EU...
2012, s. 204; Rural Development… 2013; Ocena rodków… 2005].

Alokacja przeznaczona na PR w UE-27 w okresie 2007-2013 stanowi
30% wartoci II filaru [Rural Development… 2013]. W duej mierze wynika to
z tego, e PR s jedynym instrumentem, który jest obowizkowy dla pastw
czonkowskich. Wydatki na PR stanowi 52% wartoci osi 2, co jest gównym
czynnikiem powodujcym, e uzyskuje ona najwysz warto w alokacji II filaru, m.in. dziki wysokiemu poziomowi finansowania na poziomie caej UE
w 2011 r. cakowita powierzchnia objta PR wzrosa do 46,4 mln ha [Agriculture in the EU... 2012]. Powierzchnia fizyczna PR wyniosa 25,5 mln14 i stanowi 14,8% unijnych UR (17,4% w UE-15 i 8,75% w UE-12). W tym samym
roku w programie bray udzia prawie 2 mln gospodarstw, czyli 14,7% ogóu
14

Powierzchnia fizyczna jest mniejsza od cakowitej, poniewa na danym areale realizuje si
kilka pakietów jednoczenie.
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[Agriculture in the EU... 2012]. W UE-12 wska nik ten wyniós 7,3%, a w UE-15
25,5%. Planuje si, e do 2013 r. liczba uczestników wzronie do 2,8 mln
w UE-27 [Commission Staff… 2011, s. 8]. Rosnce znaczenie PR w WPR jest
jednym z najwaniejszych przejawów ekologizacji tej polityki. wiadczy o tym
m.in. dynamiczny wzrost liczby gospodarstw i powierzchni upraw ekologicznych
(tab. 3), który nastpi od wprowadzenia wsparcia instytucjonalnego (1991 r.)
i finansowego w ramach PR (1993 r.).
Oprócz PR gospodarstwa ekologiczne korzystaj z innych dziaa II filaru (przede wszystkim ze wsparcia ONW). Dziki temu w 2004 r. rolnicy prowadzcy farmy ekologiczne otrzymywali rednio ok. 70% wiksze dotacje ni waciciele gospodarstw konwencjonalnych [Haring et al. 2004, s. 3]. Po rozszerzeniu UE w 2004 r. o pastwa z niewielk wówczas liczb gospodarstw ekologicznych ich udzia w ogólnej liczbie gospodarstw na poziomie caej UE krótkookresowo zmniejszy si do 1,0% (UE-25), a udzia w UR do 3,2%. Pó niej
objcie rolników UE-12 patnociami PR przyczynio si do skokowego wzrostu stawek dotacji15 i w konsekwencji do wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych o 210% oraz powierzchni uprawnej o 166% (obliczenia wasne na podstawie róde danych jak w tab. 5). Dziki temu do 2011 r. udzia gospodarstw
z certyfikatem w ogólnej liczbie gospodarstw UE-12 wzrós do 0,63%, a udzia
upraw w UR do 4,0%16. Ze wzgldu na to, e przed akcesj produkcja ekologiczna miaa w UE-12 marginalne znaczenie, w UE-15 wska niki te ksztatuj
si na znacznie wyszym poziomie (odpowiednio 3,4% i 6,15%) i w UE-27
(1,75% i 5,4%). Prezentowane dane wskazuj na istotny wpyw wprowadzenia
dotacji na rozwój rolnictwa ekologicznego.
Tabela 3. Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE w latach 1985-2011
Lata
1985
Powierzchnia
upraw (mln ha)
0,1
Uprawy
ekologiczne
w UR (%)
0,08
Liczba
gospodarstw
(tys.)
6,3
Gospodarstwa
ekologiczne (%a) 0,1

1993

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,84

4,6

5,03

5,7

6,27

6,8

7,13

7,65

8,28

8,93

9,5

0,7

3,7

3,9

3,2

3,5

3,8

4

4,3

4,6

5,1

5.4

35

126

135

141

163

179

185

196,5

208,6

220

240

0,5

2,2

2,2

1

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

1,6

1,74

a

w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw.
ródo: Obliczenia wasne na podstawie: [Rohner-Thielen 2010; [organic-europe.net]; Rural
Development… 2006; Organic Agricultural Land… 2011; Willer, Kilcher (red.) 2013].

15

Przykadowo, na Sowacji stawka dotacji wzrosa o 581%, na otwie o 600%, na Litwie
o 274%, a w Polsce o 68% w stosunku do poziomu z 2003 r. [Stolze i in. 2007, s. 18].
16
Obliczenia wasne na podstawie danych FiBL-IFOAM [Willer, Kilcher (red.) 2013].
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W wyniku kolejnych etapów reform WPR, we wsparciu ONW coraz silniej uwzgldniano cele rodowiskowe. Wraz z Agend 2000 wprowadzono
obowizek stosowania dobrych praktyk rolniczych, a pó niej standardów cross-compliance. Od czasu wdroenia wsparcia finansowego powierzchnia objta
ONW w UE wzrastaa zarówno bezwzgldnie, jak i pod wzgldem udziau
w cakowitych uytkach rolnych (z 36% do 56% w latach 1975-2009) [Aid to
Farmers… 2010]. W 2009 r. uczestniczyo w nich 2,5 mln gospodarstw (18%
ogóu), a do 2013 r. planuje si objcie wsparciem 3,73 mln gospodarstw (27%
ogóu). W latach 2007-2013 przewidziano wydatkowanie 13,4 mld euro (13,9%
wartoci II filaru).
W porównaniu do instrumentów opisanych powyej, na zalesienia przeznacza si znacznie mniejsze rodki. W latach 2000-2006 w UE-15 byo to 2,9
mld euro (8,4% sekcji gwarancji i 5,2% wartoci obu sekcji II filaru). W latach
2007-2013 na finansowanie pierwszego zalesiania gruntów rolnych (w caoci
przejmujcego zakres dziaa z poprzedniej wersji instrumentu) zaplanowano
kwot 2,3 mld euro, czyli 5,4% alokacji osi 2 i 2,4% II filaru. Udzia wydatków
na zalesienia gruntów rolnych zmniejszy si w porównaniu do poprzedniej perspektywy budetowej o ponad 50%, ale nie musi to by postrzegane jako niekorzystne w wymiarze ekologicznym, gdy we mie si pod uwag jego mankamenty: w latach 1992-2000 zalesiono gównie TUZ (61%), a grunty orne stanowiy
jedynie 36% [Osterburg i in. 2008, s. 91]; do 2004 r. zalesiono 8% k i pastwisk
oraz 1,5% gruntów ornych i upraw trwaych; rednia powierzchnia zalesie na
gospodarstwo bya niewielka (7 ha) – w wyniku tego w wielu krajach nie tworz
one spójnych kompleksów lenych.
2.4. Zmiany oddziaywania unijnego rolnictwa na rodowisko
W UE obserwuje si dugookresowy wzrost redniej powierzchni gospodarstw: UE-15 – z 17 do 22 ha w latach 1995-2007 [Farm Structure… 2008],
a w UE-10 – z 6 do 8,6 w latach 2004-2007 r. [Impact Assessment… 2011,
s. 19]. Towarzyszy temu stopniowa koncentracja i intensyfikacja produkcji. Do
pomiaru procesów intensyfikacji/ekstensyfikacji rolnictwa Eurostat stosuje jednak kryterium oparte na wielkoci kosztów przypadajcych na 1 ha UR17 [Agricultural Statistics… 2010, s. 122]. Eurostat wyrónia gospodarstwa nisko intensywne (nakady poniej 125 euro/ha rocznie), rednio intensywne (125-295
euro/ha) i wysoce intensywne (powyej 295 euro/ha). W latach 2004-2007
w krajach UE-15 wystpia agodna ekstensyfikacja – udzia farm wysoce intensywnych obniy si z 32 do 31%, a nisko intensywnych wzrós z 32 do 36%.
W UE-10 zaznacza si natomiast wyra na intensyfikacja – udzia farm wysoce
17

Uwzgldnia si w nich nakady na nawozy, rodki ochrony rolin i pasze.
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intensywnych wzrós z 11 do 16%, rednio intensywnych z 34 do 37%, a nisko
intensywnych obniy si z 55 do 47% [Agricultural Statistics… 2010, s. 139].
Wynikao to ze znacznego wzrostu transferów finansowych. Opisane wska niki
dotycz zbyt krótkiego okresu, by obrazowa przemiany w oddziaywaniu rolnictwa na rodowisko. Naley si odnie do zmian presji na jego komponenty:
wod, powietrze, rónorodno biologiczn i gleby.
W latach 1957-1988 wraz z postpujc intensyfikacj cakowite zuycie
mineralnych nawozów azotowych w skali roku wzroso z 1,9 mln ton do 11,2
mln ton rocznie w UE-15 i do 15,2 mln ton w obecnej UE-27 [Implementation
of the Council... 2002, s. 4]. W latach 1988-1994 w obecnej UE-27 nastpio
ograniczenie zuycia o 28%, co w odniesieniu do UE-15 (spadek zuycia o 20%
w tym okresie) moe wiadczy o wpywie opisanych zmian WPR i polityki
ekologicznej. W UE-12 spadek zuycia o ponad 50% (1990-1994) wynika
z upadku pastwowych gospodarstw rolnych oraz ograniczenia transferów finansowych do rolnictwa.
Rysunek 6. Zmiany rocznego zuycia mineralnych nawozów azotowych w UE,
w latach 1987–2008 (mln ton)

ródo: Opracowanie wasne na podstawie [Staff working… 2011, s. 4-5].

W latach 1994-1998 w UE-15 zaobserwowano wzrost zuycia nawozów
azotowych o 11%, co wynikao ze zwikszenia transferów do rolników w ramach
patnoci bezporednich uzalenionych od wielkoci produkcji. W latach
1998-2003 zuycie nawozów zaczo spada – najbardziej po 2000 r., dziki
wzmocnieniu PR (Agenda 2000) oraz powikszeniu OSN. W latach 2004-2009
poziom nawoenia mineralnego w UE-27 – z pewnymi wahaniami – ustabilizo144

wa si na poziomie ok. 11,5 mln ton azotu rocznie [Sprawozdanie Komisji…
2010]. Byo to wypadkow spadku poziomu nawoenia w UE-15 (na skutek decouplingu) i wzrostu w UE-12 (o 29% – z 2,4 do 3,1 mln ton rocznie) – w wyniku
wprowadzenia patnoci bezporednich. Dane te nie ulegy wikszym zmianom
do 2011 r. [Report… 2013] – podobnie jak w przypadku innych wska ników presji na stan wód [Commission staff working document accompanying… 2013].
Podobna sekwencja zmian nastpowaa w odniesieniu do liczby zwierzt
gospodarskich, koncentracji hodowli oraz zuycia nawozów naturalnych. Do
pocztku lat 90. wska niki te wzrastay – gównie na skutek wsparcia cen woowiny i cielciny. W latach 1992-2004 po wprowadzeniu patnoci za ekstensyfikacj produkcji i reformie MacSharry’ego liczba sztuk byda spada o 17,2%18,
a rednia obsada byda obniya si z 1,92 do 1,77 DJP/ha UR w produkcji
mlecznej i z 1,27 do 1,1 DJP/ha UR w produkcji misnej [Ocena wyznaczonych… 2007, s. 43]. Po wprowadzeniu patnoci obszarowych zwizanych z likwidacj dotacji do hodowli byda (2004-2006) nastpi spadek pogowia byda
misnego (o 0,5%) i mlecznego (o 32%) [Evaluation of environmental impact of
CAP… 2007, s. 227]. Nastpnie liczebno byda ustabilizowaa si. Ograniczenie liczby i koncentracji zwierzt hodowlanych wizao si ze spadkiem zuycia
nawozów naturalnych i – wraz z opisanym zmiejszeniem poziomu nawoenia
mineralnego – wpyno na redukcj cakowitej iloci stosowanych nawozów azotowych – o 12,3% w latach 1992-2004. W latach 2004-2007 cakowite zuycie
nawozów azotowych w UE-27 spado z 20,8 do 19,9 mln ton rocznie (przy
wzrocie z 3,9 do 4,6 mln ton w UE-12 i spadku z 16,9 do 15,3 mln ton w UE-15)
[Sprawozdanie Komisji… 2010, s. 3]. Pomimo wzrostu zuycia azotu w UE-12,
wedug danych z 2008 r. w tej grupie pastw redni poziom nawoenia
(61 kg/ha) w dalszym cigu pozostaje niszy ni w UE-15 (72 kg N/ha UR)
i UE-27 (64 kg N/ha UR) [Environmental Statistics… 2010, s. 249].
W 2010 r. rolnictwo unijne emitowao 461,5 mln ton ekwiwalentu CO219
(373,8 mln ton w UE-15 i 87,75 mln ton w UE-12), czyli 9,8% wszystkich GHG
powstajcych w UE-27 w skali roku (9,8% w UE-15 i 9,5% w UE-12) [Rural
Development… 2013, s. 238]. W latach 1990-2010 emisja GHG z rolnictwa
zmniejszya si o 20,5% w UE-27 (z 580,8 do 461 mln ton ekwiwalentu CO2),
w UE-15 o 10,6% (z 418,2 do 373,8 mln ton), a w UE-12 o 46% (ze 162,6 do
87,7 mln ton). Udzia rolnictwa w cakowitej emisji GHG w gospodarce UE-27
18

Obliczenia wasne na podstawie [The role of European … 2009, s. 31; Rocznik Statystyczny
Rolnictwa 2012].
19
Wska niki emisji GHG podaje si w tonach ekwiwalentu CO2. Ze wzgldu na wpyw na
efekt szklarniowy, jednostka CH4 jest liczona jako 21-krotno, a jednostka N2O jako 310-krotno jednostki CO2 [The role of European … 2009].
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zmniejszy si z 11 do 9,8%. W UE-27 najwikszy spadek wystpi w latach
1990-1993 (z 580,8 do 505,5 mln ton ekwiwalentu CO2), gównie pod wpywem
zmian w UE-12 (zmniejszenie emisji z 162,6 do 106,9 mln ton ekwiwalentu
CO2). Transformacja – podobnie jak w przypadku zanieczyszcze wód – wpyna na redukcj zuycia nawozów i liczby zwierzt hodowlanych. W UE-15
redukcja (z 418,2 do 398,6 mln ton ekwiwalentu CO2) nastpia pod wpywem
opisanych regulacji rodowiskowych i zmian instrumentów WPR wdroonych
w latach 1991, 1992, 1999 i 2005. Gównym czynnikiem redukcji emisji GHG
byo ograniczenie zuycia nawozów, które wpyno na spadek emisji N2O do
powietrza (o 20%). wiadczy to o synergii dziaa agodzenia zmian klimatycznych i ochrony wód.
Gówny cel unijnej polityki ochrony rónorodnoci biologicznej – zatrzymanie jej utraty do 2010 r. – nie zosta osignity, a zagroenia dla europejskiej przyrody w dalszym cigu si nasilaj [Sprawozdanie Komisji dla Rady
i Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny… 2010, s. 3]. Dotyczy to m.in.
zmian struktury i sposobu gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich.
W UE-15 w latach 1975-1990 na skutek intensyfikacji rolnictwa ograniczono
powierzchni TUZ z 60% do 50% UR. W okresie 1990-2000 nastpia dalsza
redukcja – o ok. 0,5 mln ha (poprzez ich przeksztacenie w grunty orne bd
uprawy trwae) [Osterburg i in. 2008, s. 90], a w latach 2000-2007 o kolejne 2,3
mln ha (rozbudowa infrastruktury i urbanizacja, ale równie wzrost koncentracji
gruntów uprawnych kosztem pastwisk) [Environmental Statistics… 2010,
s. 231-266]. Sytuacj pogarsza nadmierne i czsto nieprawidowe stosowanie
nawozów mineralnych i pestycydów. Szacuje si, e zagraaj one 26% gatunków zwierzt [Which Common… 2010, s. 4].
Do oceny zmian rónorodnoci biologicznej stosuje si wska nik wielkoci
obszarów HNV i indeks ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird Index 23
– FBI 23), obliczany na podstawie zmian liczebnoci populacji 23 gatunków
ptaków charakterystycznych dla obszarów wiejskich. Jego warto w latach
1980-2005 spada o 41% w UE-15 i o 26% w UE-12 [Beaufoy, Marsden 2010,
s. 22]. W UE-15 najniszy poziom wska nika zanotowano w 1996 r. (54% wartoci bazowej z 1980 r.), co mona powiza ze skutkami intensyfikacji rolnictwa spowodowanymi wczeniejszym ksztatem WPR. W poowie lat dziewidziesitych zaczy si zaznacza korzystne konsekwencje reformy z 1992 r.
W 2000 r. FBI 23 osign poziom 60% i z pewnymi wahaniami utrzymywa si
na tym poziomie do 2008 r. [Rural Development… 2013]. W UE-12 warto
wska nika spadaa do 1991 r. (84% wartoci bazowej). W latach 1991-1995 nastpi wzrost wska nika do 100% wartoci bazowej, po czym ponowny spadek
do 74% w 2005 r. Mona zauway korzystny trend na pocztku transformacji,
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kiedy nakady na pestycydy byy ograniczane i jego odwrócenie wraz z popraw
sytuacji ekonomicznej.
Ochrona gleb jest obszarem interwencji, w którym moliwoci oceny skutecznoci polityki UE s mocno ograniczone ze wzgldu na brak danych w duszym horyzoncie czasowym. Dotyczy to zwaszcza degradacji gleb (w tym erozji) na poziomie wszystkich pastw czonkowskich [Situation and Prospects…
2010, s. 17]. Z fragmentarycznych danych wynika jedynie, e na wielu obszarach w Europie proces erozji si nasila. Ju w 1995 r. 115 mln ha, czyli 12%
ówczesnej cakowitej powierzchni ldowej ówczesnej UE, byo dotknitych
erozj wodn, a 42 mln ha (czyli 4%) erozj wietrzn (poowa tego obszaru
w stopniu powanym) [Impact Assessment… 2011, s. 16]. Zagroenie to do dzi
wystpuje w podobnym zakresie [Proposal for a New… 2010].
W cigu ostatnich 20 lat negatywny wpyw rolnictwa na rodowisko zosta ograniczony dziki postpujcej integracji WPR z polityk ekologiczn, która przejawiaa si w modyfikacji instrumentów I filaru oraz skutecznemu wdroeniu instrumentów II filaru (zwaszcza PR). Zmniejszenie presji na stan wód
wynikao zarówno z regulacji bezporedniej (OSN), jak i zmian instrumentów
I i II filaru. Redukcja emisji GHG nastpia dziki zmniejszeniu caociowej
presji rolnictwa na rodowisko – nie zastosowano wyspecjalizowanych instrumentów polityki rolnej w celu agodzenia zmian klimatycznych. W dalszym
cigu dochodzi jednak do strat rónorodnoci biologicznej (poza sieci Natura
2000) i degradacji gleb. Brakuje odpowiednio ukierunkowanej i skutecznej interwencji w tych dwóch obszarach. Nie zmieni si to w latach 2014-2020.
3. Instrumenty WPR
jako czynniki zrównowaonego rozwoju polskiego rolnictwa
Konsekwencje wdroenia instrumentów WPR dla równowaenia rozwoju
rolnictwa s uwarunkowane zewntrznie (ze wzgldu na ksztat gównych grup
instrumentów WPR) i wewntrznie – na skutek specyfiki funkcjonowania polskich instytucji (kierunek, zakres i skuteczno implementacji instrumentów polityki rolnej i ekologicznej). Na podstawie przedstawionych ustale (punkty 2.1
i 2.2) mona stwierdzi, e czynnikami o silnie pozytywnym wpywie na ZRR
w wymiarze ekologicznym s PR (zwaszcza w zakresie wsparcia rolnictwa
ekologicznego) i instrumenty regulacji bezporedniej w ochronie rodowiska.
Pozytywny wpyw mog wywiera równie ONW i zalesienia gruntów rolnych.
Jako niejednoznaczny oceniono wpyw patnoci bezporednich na ZRR, jednak
mona uzna, e zastosowany w Polsce SAPS w powizaniu z cross-compliance
jest relatywnie korzystny dla rodowiska. Skuteczno implementacji standardów cross-compliance w Polsce jest obniona ze wzgldu na to, e wdroono
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niewystarczajce wymogi dotyczce ochrony klimatu, rónorodnoci biologicznej i gleb [Broszura wzajemna… 2011]. Brakuje m.in.: wymogów zachowania
elementów krajobrazu wsi (np. zadrzewie i zakrzewie), stosowania pasów buforowych wokó obszarów Natura 2000, ochrony trwaych pastwisk w powizaniu z wymogiem minimalnej obsady zwierzt hodowlanych, restrykcyjnego zakazu pomniejszania powierzchni TUZ w relacji do gruntów ornych (w tym zakresie wprowadzono jedynie do agodne ograniczenia), powszechnie obowizujcego standardu minimalnej pokrywy rolinnej gleb w okresie zimowym,
rozszerzonych wymogów dotyczcych podozmianu oraz przeciwdziaania erozji i utracie materii organicznej (zagospodarowania resztek poniwnych).
Szczególnie powane zaniechania wykazano w zwizku z wyznaczeniem niewielkiej powierzchni OSN. Polska (obok Portugalii) wyznaczya najmniejszy
obszar OSN wród wszystkich pastw czonkowskich – pocztkowo 2% (w latach
2004-2012), a obecnie 4,56% powierzchni kraju [Resort rolnictwa… 2012].
Tabela 4. Udzia wybranych kategorii wydatków w cakowitej wartoci rodków
WPR w Polsce i w gównych grupach pa stw czonkowskich UE (proc.)
Okres
Kategoria
wydatków
Polska
UE-10a
UE-15
UE-25

I filar
51,8
44
82,5
79,3

II filar
48,2
56
17,5
20,7

2004-2006
Udzia dziaa ochrony
rodowiska w II filarzeb
PR
ONW Zalesienia
4,1
18,7
1,9
13,2
22
2,6
26,1
12,3
5,2
22,6
14,7
4,4

I filar
52,9
53
83
76,5

2007-2013
Udzia dziaa ochrony
II filar rodowiska w II filarzeb
PR ONW Zalesienia
47,1
14
14,8
3
47 17,8
14,1
2,6
17 27,8
14,4
2,4
23,5 24,6
14,3
2,4

a

w porównaniu nie uwzgldniono Bugarii i Rumunii, poniewa nie byy one czonkami UE
w latach 2004-2006; b kwota wsparcia z funduszu EAGGF. Udzia w II filarze dotyczy cakowitej wartoci wsparcia UE dla Polski z obu sekcji EAGGF – kwoty 4,05 mld euro. W latach 2007-2013 kwota wsparcia pochodzi z jednego programu (PROW 2007-2013) i wynosi
13,4 mld euro.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: [Financial… 2002; Fact Sheet… 2003; Konecny
2004; Plan rozwoju… 2005; Plan rozwoju… 2011; Rural Development… 2013].

W pierwszym okresie czonkostwa instrumenty WPR skoncentrowano na
subsydiowaniu dochodowoci rolnictwa kosztem wsparcia jego ekologizacji.
wiadczy o tym m.in. znaczne ograniczenie finansowania II filaru na rzecz patnoci bezporednich (na ich uzupenienie przeznaczono 20% rodków PROW,
czyli prawie 14% cakowitej alokacji na rozwój wsi) [Kociszewski 2013].
Udzia II filaru w wydatkach WPR w Polsce w latach 2004-2006 by niszy ni
w caej grupie UE-10 (tab. 4). Podobnie w przypadku udziau finansowania
dziaa ochrony rodowiska w II filarze.
Zaniedbania sigajce jeszcze okresu przedakcesyjnego (brak implementacji PR w ramach SAPARD) i nieskuteczno dziaa po przystpieniu do UE
wpyny na znaczne ograniczenie finansowania i zakresu realizacji najwaniej148

szych proekologicznych dziaa II filaru. W latach 2004-2006 na poziomie caej
UE alokacja PR stanowia najwysz warto wród wszystkich instrumentów
II filaru. W Polsce program znalaz si pod tym wzgldem na szóstym miejscu
(Polska wraz otw przeznaczyy na PR najmniejsz cz krajowego PROW
sporód wszystkich pastw czonkowskich). W latach 2007-2013 nastpi nominalny wzrost unijnego finansowania polityki rolnej w Polsce o 49,7% w skali
roku20. Zwikszono te kwot finansowania II filaru, jednak nieco mniej
(o 46,9%) w wyniku czego jego udzia w cakowitej alokacji WPR zmniejszy
si (tab. 6). Udzia osi 2 w PROW wyniós 31,85% (4,27 mld euro
z UE) [Plan rozwoju… 2011], a wic jest zbliony do redniej dla UE-10, ale
znacznie niszy ni w UE-27 i UE-15 (rys. 4.). Suma wartoci rodków przeznaczanych na PR, ONW i zalesie (4,26 mld euro) znacznie wzrosa w wyraeniu bezwzgldnym, a take (cho w mniejszym stopniu) w relacji do sumy
wydatków WPR w Polsce (31,8%). W dalszym cigu jednak udzia PR
w PROW naley do najniszych w UE. W porównaniu do innych dziaa II filaru znalaz si pod tym wzgldem na trzecim miejscu, podczas gdy w UE-27 pozostaje na pierwszym. W wyniku tego PR obj tylko 9% polskich UR (powierzchnia fizyczna) i 4,5% liczby polskich gospodarstw powyej 1 ha [Kociszewski 2013]. Wska niki te s znacznie nisze ni we wszystkich gównych
grupach pastw czonkowskich (punkt 2.3). W tym aspekcie polityka zaangaowanych instytucji moe by uznana za bdn i nieskuteczn, zwaywszy, e
wg wyników bada wasnych autora istnieje potencja realizacji PR (lub w nowej
wersji PRK) w 13% liczby polskich gospodarstw [Kociszewski 2013].
Po akcesji i uruchomieniu dotacji (w ramach PR) znacznie przyspieszy
rozwój rolnictwa ekologicznego. W latach 2004-2012 liczba gospodarstw wzrosa o 613,5%21 (z 3,7 do 26,4 tys.), a powierzchnia UR (cznie objta certyfikatem i w okresie przestawiania) o 690%22 (z 83,7 do 661,7 tys. ha). W wyniku
tego wska nik udziau upraw ekologicznych w polskich UR (3,75% w kocu
2012 r.) zbliy si do wartoci redniej dla nowych pastw czonkowskich
(4,0%), a udzia gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw
(1,55%) przekroczy redni dla tej grupy (0,6%). Wska niki te ksztatuj si
jednak na niszym poziomie ni w UE-15 (odpowiednio 6,15% i 3,4%) i w UE-27
(5,4% i 1,75%). Ponadto wsparciu polskiego rolnictwa ekologicznego towarzysz powane patologie (ubieganie si o dotacje dla obszarów, na których
20

Warto alokacji w latach 2004-2006 naley podzieli przez 2,67 (2 lata i 8 miesicy),
a warto wsparcia w latach 2007-2013 przez 7 (lat).
21
Iloraz przyrostu liczby gospodarstw i liczby bazowej – z 2004 r. Obliczenia wasne na podstawie danych IJHARS [Rolnictwo ekologiczne… 2004; Liczba producentów… 2013].
22
Iloraz przyrostu powierzchni upraw i powierzchni bazowej – z 2004 r. Obliczenia wasne
na podstawie danych IJHARS [Rolnictwo ekologiczne… 2004; Powierzchnia… 2013].
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w praktyce nie jest prowadzona produkcja), co si wie z nisk skutecznoci
egzekucji wymogów prawnych. Wyniki bada wasnych wykazay, e potencja
rozwoju rolnictwa ekologicznego siga 6,8% liczby polskich gospodarstw (dodatkowo 17,4% jest zainteresowanych przestawieniem, ale niezdecydowanych)
[Kociszewski 2013].
Reforma WPR na lata 2014-2020 umoliwia kontynuacj systemu SAPS,
co mona uzna za umiarkowanie korzystne w wietle ZRR. Oprócz dotychczas
funkcjonujcych instrumentów, czynnikami ekologizacji polskiego rolnictwa
mog by nowe dziaania: ekologiczny komponent patnoci bezporednich
(który powinien „automatycznie” obj gospodarstwa ekologiczne), uproszczona patno I filaru dla maych podmiotów (np. w typie HNV), a take nowe instrumenty II filaru – np. odrbny instrument wsparcia rolnictwa ekologicznego
w II filarze. Warto jednak zauway, e wymogi zazielenienia w przypadku
dywersyfikacji upraw obejm jedynie gospodarstwa powyej 10 ha, czyli 15,4%
ogóu23, a w przypadku wymogu wyznaczania obszarów proekologicznych gospodarstwa powyej 15 ha, czyli tylko 8,6% ogóu. Dla reszty gospodarstw patnoci bezporednie nie bd stwarza dodatkowych bod ców do wiadczenia
usug na rzecz rodowiska. Bd miay raczej charakter wsparcia spoecznego,
konserwujcego rozdrobnion struktur rolnictwa. Mae gospodarstwa – wedug
niektórych szacunków w liczbie 500 tys. [Wieliczko 2012] – bd korzysta
z uproszczonego schematu patnoci, który nie zapewni nawet spenienia minimalnych standardów rodowiskowych (cross-compliance).
W latach 2014-2020 wsparcie II filaru jest znacznie ograniczone. Suma
wsparcia WPR – nominalnie 32,08 mld euro [Biuletyn informacyjny MRiRW
nr 10/2013], a realnie (28,5 mld euro – w cenach staych z roku 201124) – jest
mniejsza ni w latach 2007-2013. Ma by jednak w znacznie mniejszej czci
przeznaczona na II filar. W wyniku decyzji polskiego rzdu o tym, e niemal
w peni zostanie wykorzystana moliwo przesunicia 25% funduszy z II do
I filaru [Biuletyn informacyjny MRiRW nr 7-8/2013], nominalna warto wsparcia UE w PROW 2014-2020 wyniesie 8,52 mld euro [Projekt… 2014], czyli
7,64 mld w cenach z 2011 r. Stanowi to 26,8% sumy wsparcia WPR dla Polski25, a wic znacznie mniej ni w poprzednim okresie (47,1%). Na I filar bdzie
przeznaczone 20,85 mld euro w cenach z 2011 r., czyli 73,2% wsparcia WPR.
Realna warto II filaru bdzie o 5,76 mld euro mniejsza ni w latach 2007-2013
23

Obliczenia wasne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. [Raport
z wyników… 2011]. Jako punkt odniesienia przyjto wszystkie gospodarstwa – 2,277 mln.
24
Zastosowano ten sam deflator (1,255), który jest wykorzystywany w obliczeniach KE dla
porównania wartoci z obu perspektyw finansowych [Overview… 2013].
25
Obliczenia wasne na podstawie danych KE [Conclusions… 2013] i MRiRW [Porozumienie… 2013].
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(spadek o 43%). Naley to oceni jako zmian niekorzystn dla ZRR – oznacza
ona znaczne ograniczenie moliwoci dziaa ochrony rodowiska26. Dziaania
te (zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, dziaanie rolnorodowiskowo-klimatyczne, czyli PRK, rolnictwo ekologiczne i patnoci dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) – analogiczne do tych z PROW 2007-2013 (tab. 6) – uzyskay dofinansowanie ze
rodków UE o nominalnej wartoci 2,68 mld euro. W ujciu realnym wynosi
ono 2,4 mld euro, czyli 0,3 mld redniorocznie – o 1,86 mld euro (0,265 mld
redniorocznie) mniej ni w poprzednim okresie (spadek o 47%). Udzia tych
dziaa w alokacji PROW (31,4%) pozosta na poziomie zblionym do wska nika z lat 2007-2013, co wynikao z wymogu 30% udziau wyznaczonego na
poziomie wspólnotowym. Suma finansowania dziaa analogicznych do PR,
czyli PRK i rolnictwa ekologicznego (nominalnie 1,03 mld euro, realnie 0,916
mld euro) zostaa obniona znacznie bardziej – o 53% w porównaniu do wartoci wsparcia z poprzedniego okresu (wynosia wówczas 1,86 mld). Ich udzia
w zmniejszonej alokacji PROW zmala z 14% do niecaych 12%. Wskazuje to
na ukierunkowanie PROW na kwestie zwizane ze wzmocnieniem konkurencyjnoci rolnictwa [Biuletyn informacyjny MRiRW nr 10/2013].
Zakadajc, e 30% wartoci patnoci bezporednich (6,225 mld euro
w ujciu realnym) zostanie przeznaczone na tzw. zazielenienie patnoci bezporednich, moe to z nadwyk zrekompensowa zmniejszenie funduszy II filaru
– zwaszcza, e obejm rolników prowadzcych produkcj ekologiczn, bez koniecznoci spenienia standardów dodatkowych w stosunku do tych, które obowizuj w zwizku z posiadaniem certyfikatu tej produkcji. W tym aspekcie,
aby zapewni dostarczanie usug rodowiskowych, naley ograniczy dotychczasowe, wspomniane powyej naduycia w ubieganiu o dotacje. Warto te pamita, e wymogi greeningu s znacznie agodniejsze, a co za tym idzie bod ce
do wiadczenia usug rodowiskowych znacznie sabsze ni np. w PR (poza
tym bd dotyczy tylko wikszych gospodarstw konwencjonalnych).
Niezalenie od rozczarowujcych – w wietle ochrony rodowiska ustale
– dotyczcych WPR na lata 2014-2020, naley stwierdzi, e akcesja do UE
stworzya korzystne warunki do wdroenia dziaa sprzyjajcych zrównowao26

W projekcie PROW 2014-2020 poza zmianami nazewnictwa nie przewidziano wikszych
zmian w zestawie instrumentów ochrony rodowiska. Podobnie jak na poziomie wspólnotowym, z dotychczasowych PR wydzielono instrument wsparcia rolnictwa ekologicznego. Nie
zaplanowano natomiast odrbnych patnoci w sieci Natura 2000 i zwizanych z RDW, które
miay by, ale nie zostay uruchomione w ramach PROW 2007-2013. Zrezygnowano z tego
planu na lata 2014-2020 [Projekt… 2013]. Wynika to z braku wikszoci planów ochrony
i planów zada ochronnych koniecznych do prawidowego zarzdzania obszarami w sieci
NATURA 2000.
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nemu rozwojowi rolnictwa. Biorc jednak pod uwag decyzje polskich wadz
dotyczce struktury wydatkowania funduszy WPR (zwaszcza w latach 2004-2006
i 2014-2020), ograniczony zakres implementacji standardów ochrony rodowiska i relatywnie niski poziom finansowania PR, sposób realizacji wewntrznej
polityki rolnej, naley oceni krytycznie w wietle wykorzystania szans i minimalizacji zagroe dla ZRR.
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