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Plan wystąpienia
• Pojęcia intensyfikacji i zrównoważonego rozwoju
• Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo
żywnościowe (wzrost produkcji żywności)
• Europejski Model Rolnictwa a jego zróżnicowanie
wewnętrzne
• Uciążliwość „środowiskowa” rolnictwa UE na tle
rolnictwa światowego
• Wzrost intensywności (produktywności)
rolnictwa UE a realizacja celów wyżywieniowych i
środowiskowych
• Refleksje końcowe i próba podsumowania

POJĘCIA INTENSYFIKACJI
I
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Intensyfikacja
INTENSYFIKACJA PRODUKCJI ROLNEJ
• Pod terminem tym rozumiemy proces powiększania udziału
człowieka w produkcji rolnej w formie nakładów pracy żywej
i/lub uprzedmiotowionej.
• Głównym jej celem jest zwiększenie produkcji rolnej na
jednostce zagospodarowanej ziemi, lub od jednego
zwierzęcia.
Intensyfikacja produkcji rolnej pozwala na zwiększenie
produkcji rolnej nawet przy równoczesnym spadku
powierzchni użytków rolnych lub liczby zwierząt (proces ten
ma miejsce np. w UE).

Intensyfikacja
• Powiększanie produkcji drogą intensyfikacji
jest dla większości państw koniecznością (brak
rezerw ziemi).
• Poprzez intensyfikację można też zwiększać
produkcję w krajach mających nawet rezerwy
ziem potencjalnie zdatnych do rolniczego
użytkowania.

Intensyfikacja
Intensyfikacja stanowi ponadto w wielu wypadkach
drogę do obniżki kosztów wytwarzania a także
dbałości o środowisko, co jest wykorzystywane w
polityce rolnej niektórych państw (też we WPR).
W celu wzrostu produkcji i/lub ochrony środowiska
często celowo zmniejsza się obszar użytków rolnych
wycofując z produkcji ziemie najgorsze przy
równoczesnym wzroście poziomu intensywności
gospodarowania na pozostałych (pozostających) w
uprawie użytkach rolnych.
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Ochrona interesów
finansowych UE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
(wzrost intensywności w celu
zwiększenia wolumenu produkcji
żywności)

Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo
żywnościowe (wzrost produkcji żywności)
Zasadnicze są dwa pytania dotyczące
współczesnego rolnictwa, a mianowicie:
• Czy jest ono w stanie zapewnić bezpieczeństwo
żywnościowe obecnie i w przyszłości?
• Czy przy realizowaniu postulatu
bezpieczeństwa żywnościowego jest możliwy
trwały rozwój rolnictwa w trzech
wymienianych aspektach zrównoważenia?

Relacje rolnictwo – środowisko (wybrane aspekty)

Konkurencja o
obszar

Wpływ rolnictwa

• Tereny rolnicze zajmują prawie 40% powierzchni lądowej
Świata, co wpływa na stan globalnej bioróżnorodności (Zegar
2012)

• Rolnictwo odpowiedzialne jest za 1/3 antropogennych zmian
klimatu (Zegar 2012)

na zmiany
klimatyczne

Wpływ klimatu

• Zmiany klimatu, a szczególnie prawdopodobne nasilenie
ekstremalnych zjawisk pogodowych może oddziaływać na
globalną podaż produktów rolniczych (Grzelak i Stępień 2011)

na produkcję
rolniczą
Źródło: Sadowski A. Poznań 2014

Światowy problem żywnościowy
Zmiany

• potrzeba wyżywienia ponad 7 mld osób obecnie i
około 9 mld w 2050 r. (konieczny wzrost produkcji
rolnej o 60-70%)

demograficzne

• niedożywienie dotykające 12,5% ludzkości
Głód i
niedożywienie

Niedobór
składników
pokarmowych

Źródło: The state of food… .

• blisko 30% osób cierpi z powodu niedoboru
jednego lub więcej mikroelementów

Światowy problem żywnościowy
• W ujęciu statycznym (w krótkim okresie) głód ma
w znacznej mierze wymiar ekonomiczny
wynikający ze zbyt małej siły nabywczej.
• W ujęciu dynamicznym (w długim okresie) wzrost
gospodarczy w wybranych krajach (np. obecnie w
Chinach, Indiach, Brazylii) wywołując wzrost
popytu na żywność, sprawia że bez przyrostu
produkcji żywności w skali globalnej, wzrastać
będą jej ceny i poszerzać się będzie jej
niedostępność w krajach, gdzie tempo wzrostu
gospodarczego jest niższe.

Dwa cele współczesnego rolnictwa
Zaspokojenie bieżących potrzeb
wyżywieniowych rosnącej populacji Świata, w
tym głównie likwidacja głodu i niedożywienia

Zachowanie lub poprawa stanu środowiska
lokalnego i globalnego, w tym głównie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej

 Intensyfikacja? Wzrost wolumenu
produkcji dla zwiększającej się populacji
 Wzrost areału? Większa powierzchnia
dla rosnącej populacji (możliwa tylko
lokalnie)

 Ekstensyfikacja? Zmniejszenie obciążenia
lokalnego środowiska

 Rolnictwo konwencjonalne? Efektywne
produkcyjnie, zapewniające
bezpieczeństwo żywnościowe

 Zmniejszenie areału? Konieczny obszar
kompensacji ekologicznej
 Rolnictwo tradycyjne lub ekologiczne?
Bardziej „przyjazne dla środowiska

To nie są dylematy. Oba cele muszą być zrealizowane dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywnościowego obecnie i w przyszłości
Dylematy dotyczą wyboru kierunku rozwoju rolnictwa lub znalezienia
rozwiązań kompromisowych, umożliwiających realizację obu celów
Źródło: Sadowski A. Poznań 2014

EUROPEJSKI MODEL ROLNICTWA
A
JEGO ZRÓŻNICOWANIE WEWNĘTRZNE

Europejski model rolnictwa

Rolnictwo zrównoważone ekonomicznie,
społecznie i środowiskowo

Rolnictwo rodzinne

Gospodarstwa rolne na Świecie
Świat - 570 mln gospodarstw rolnych.
• 72% tych gospodarstw posiada powierzchnię użytków
rolnych mniejszą od 1 ha i użytkują one tylko 8% UR
• 12% -1-2 hektary, a w ich posiadaniu znajduje się 4% UR.
Łącznie 84% gospodarstw użytkuje zaledwie 12% UR, a
średnia powierzchnia tych gospodarstw wynosi 1,2 ha UR.
1% gospodarstw użytkuje 65% UR użytków rolnych.
Kraje najwyżej rozwinięte - 22 mln gospodarstw, których średnia
powierzchnia wynosi 57 ha UR (w tych krajach gospodarstwa o
powierzchni powyżej 50 ha UR stanowią 9%, ale użytkują aż
82% UR)
(The State of … 2014).

Gospodarstwa rolne na Świecie vs UE

Definiowanie typów gospodarstw
rolnych w UE
Dwa zasadnicze modele gospodarstw rolnych:
– drobne (=rodzinne ?),
– oraz wielkotowarowe (zazwyczaj również
wielkoobszarowe, korporacyjne)

Często definiując gospodarstwa drobne uznaje
się, że kryterium gospodarstwa drobnego
wypełnia gospodarstwo rodzinne (Zegar 2012)
Gospodarstwa inne niże wielkotowarowe , to
gospodarstwa drobne (rodzinne) (???)

Definiowanie typów gospodarstw
rolnych w UE
W badaniach wyodrębniono następujące modele
gospodarstw rolnych:
• Rodzinne

– gospodarstwa indywidualne,
– ponad 50% nakładów pracy stanowi praca własna,
– dochód uzyskiwany w przeliczeniu na 1 osobę pracy
własnej jest wyższy niż płaca minimalna w danym kraju,

• Korporacyjne (też wielkotowarowe indywidualne)
– cechują się przewagą pracy najemnej

• Drobne (marginalne ekonomicznie)
– uzyskiwany dochód w przeliczeniu na 1 osobę pracy
własnej jest niższy niż płaca minimalna netto w danym
kraju.
Źródło: Poczta W., Szuba-Barańska E., Beba P., Czubak W. (2015)

Schemat oszacowania liczby wyodrębnionych typów gospodarstw
rolnych w UE
GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM
11 756 510 gospodarstw
GOSPODARSTWA
WIELKOTOWAROWE
313 880 gosp.
Gospodarstwa
grupowe
i osób
prawnych

GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE
GOSPODARSTWA W POLU
OBSERWACJI FADN

GOSPODARSTWA
RODZINNE
4 030 080 gosp.
Gospodarstwa
nieosiągające
dochodu na
poziomie
minimalnego
wynagrodzenia

Gospodarstwa
wytwarzające
poniżej 10%
standardowej
produkcji

GOSPODARSTWA DROBNE – 7 412 550 gosp.

Miliony
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0,314

0,275

0,040

UE-15

UE-27

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW GOSPODARSTW
W GOSPODARSTWACH OGÓŁEM (%)
80
70,5

70

63,1

60

Rodzinne

53,5

50

40
30

Drobne

41,1
34,3

28,9

Korporacyjne

20

10
0

0,6

UE-12

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat i FADN

5,4

UE-15

2,7

UE-27

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW GOSPODARSTW
W UŻYTKACH ROLNYCH OGÓŁEM W UE (%)
60

54,8
51,0

50
41,0

40,9

40

Rodzinne

30
20

33,6

30,8

Korporacyjne

18,1
14,4

15,4

UE-15

UE-27

10
0
UE-12
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Drobne
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat i FADN

Tysiące euro / gospodarstwo

PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW NALEŻĄCYCH
DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW W UE (SO/gospodarstwo)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat i FADN
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat i FADN

Podsumowanie struktury rolnictwa UE
Gospodarstwa w UE 2011 r. (delimitacja według dochodu na poziomie
minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

Wyszczególnienie

Gospodarstwa
rodzinne

Gospodarstwa
grupowe i osób
prawnych

Gospodarstwa
drobne
(marginalne
ekonomicznie)

Liczba gospodarstw

34,3

2,7

63,1

Powierzchnia UR

51,0

33,6

15,4

Wartość produkcji

46,5

47,2

6,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Eurostat i FADN

Struktura rolnictwa UE a realizacja koncepcji
zrównoważonego rozwoju i intensyfikacji
produkcji rolnej
• Gospodarstwa wielkotowarowe  podmioty
realizujące cele ekonomiczne, mogą występować
problemy w realizacji niektórych celów
społecznych i środowiskowych.
• Gospodarstwa drobne  podmioty nie w pełni
realizujące cele ekonomiczne, społeczne i
środowiskowe.
• Gospodarstwa rodzinne  podmioty trwale
zrównoważone w aspekcie ekonomicznym,
społecznym i środowiskowym

UCIĄŻLIWOŚĆ ROLNICTWA UE DLA
ŚRODOWISKA W UJĘCIU GLOBALNYM

Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa (t / osobę)
Lp.
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Źródło: Sadowski A. (2014) na podstawie faostat.fao.org

Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa (t / ha UR)
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Źródło: Sadowski A. (2014) na podstawie faostat.fao.org

Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w relacji do "wytworzonej" energii (kg/kcal)
Lp.

En „wytw.” Gazy / Gazy / ha
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os.
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35 Powyżej poziomu światowego
Źródło: Sadowski A. (2014) na podstawie faostat.fao.org

WZROST INTENSYWNOŚCI (PRODUKTYWNOŚCI)
ROLNICTWA UE
A
REALIZACJA CELÓW WYŻYWIENIOWYCH I
ŚRODOWISKOWYCH

Wzrost produktywności (intensywności)
Podstawowe tezy:
• UE w latach 2010-2012 jest importerem netto 25 mln
ha „wirtualnych” UR (wirtualna „grabież” 25 mln ha
UR),
• Rolnictwo o niskiej produktywności (o niskiej
intensywności), ale też rolnictwo ekologiczne powoduje
„ubytek” 31% produkcji roślinnej w rolnictwie UE(nie
jest wykorzystane 31% potencjału produkcji roślinnej)
(np. pszenicy średnio aż o 38%).
Badania modelowe przy wykorzystaniu modelu
równowagi cząstkowej dotyczące wzrostu intensyfikacji
produkcji rolnej (pełnego wykorzystania potencjału w
produkcji roślinnej) wskazują na liczne pozytywne skutki.
Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

Potencjalna (dodatkowa) produkcja roślinna pochodząca ze
wzrostu zakresu rolnictwa intensywnego (produktywnego)
w UE, średnia dla lat 2010-2012 (w mln t)
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Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

Potencjalne dodatkowa podaż żywności
wynikająca ze wzrostu produktywności rolnictwa
w Unii Europejskiej (w mln osób)
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Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)
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Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

Potencjalne dodatkowe dochody wygenerowane przez
wzrost produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej
(wartość dodana netto na gospodarstwo w tys. EURO na 1 AWU)
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Inne dochody
Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)
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„Wirtualny” wzrost importu netto UR na skutek powszechnego
wprowadzenia rolnictwa niskonakładowego (ekstensywnego) UE (w
mln ha) (wirtualne zwiększenie „grabieży” ziemi)
Rośliny
Ziemniaki; strączkowe;
Buraki cukrowe; 0,116
3,034
0,989
Inne oliste; 2,43
Soja;
0,084
Rzepak;
2,783

37,7 mln
ha UR

Inne zboża;
8,18
Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

Kukurydza;
2,96

Pszenica;
17,087

37,7 mln ha
+ 25 mln ha=
62,7 mln ha

Potencjalny wzrost cen na światowych rynkach
rolnych przy założeniu powszechności rolnictwa
niskonakładowego (ekstensywnego) (%)
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Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

Inne skutki pełnego wykorzystania potencjału
rolnictwa UE (wzrost intensyfikacji rolnictwa)
• Stworzy w UE ponad 250 tys. miejsc pracy w
rolnictwie i 100 tys. w dalszych ogniwach
łańcucha żywnościowego,
• Wpływa na redukcję emisji CO2 w skali
globalnej o 6,8 mld ton,
• Wzrost produktywności (intensywności)
rolnictwa w UE byłby ekwiwalentem ochrony
17,7 mln ha lasów deszczowych w Indonezji
lub 8,6 mln ha lasów deszczowych w Brazylii.
Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

Zmniejszenie zakresu rolnictwa niskonakładowego
(o 1 pp z 31%) powoduje rocznie:
• możliwość wyżywienia dodatkowych 10 mln
osób,
• wzrost PKB w UE o 500 mln euro,
• wzrost dochodów przeciętnego rolnika w UE o
500 euro,
• redukuje „wirtualny” import UR o 1,2 mln ha,
• zmniejsza emisję CO2 o 220 mln ton,
• chroni 600 tys. ha lasów deszczowych.
Źródło: Noleppa S., Witzke H., Cartsburg M., (2013)

„Złoty” trójkąt wzrostu produktywności
Zwiększenie
dostaw
żywności

WZROST
PRODUKTYWNOŚCI
Zwiększenie
korzyści dla
środowiska
Źródło: Witzke H., Noleppa S. (2013)

Zwiększenie
ochrony
klimatu

REFLEKSJE KOŃCOWE
I
PRÓBA PODSUMOWANIA

Refleksje końcowe i próba podsumowania
• Późny okres XVIII w. i początek XIX w. (Thomas Malthus i David Ricardo) –
przyrost naturalny wyprzedza produkcję rolną, wzrost cen żywności,
• II połowa wieku XIX i początek wieku XX - I Zielona Rewolucja (A. Thaer,
J.Liebig, F. Haber. C. Bosch),
• Od około 1870 do 2000 .r rolnictwo produkowało coraz więcej produktów
rolnych, coraz lepszej jakości, dla coraz większej liczby ludzi i coraz taniej,
• Lata 60-te i 70-te XX w. - Norman Borlaug II Zielona Rewolucja – postęp
biologiczny
• Od początku XXI w. wzrost cen rolnych,
• Ostanie 50 lat - 80% przyrostu produkcji rolnej to skutek wzrostu
produktywności poprzez wzrost intensyfikacji,

• W najbliższych kilkudziesięciu latach wzrost produktywności
(intensywności) musi odpowiadać za ponad 90% przyrostu produkcji
żywności, jeśli ma to być rozwój zrównoważony, chroniący środowisko
naturalne w ujęciu globalnym (lasy deszczowe, sawanny).
Źródło: von Witzke H. (2010 r.)

Refleksje końcowe i próba podsumowania
UR na Świecie per capita
1950 r. – 0,5 ha
2000 r. – 0,3 ha
2050 r. – 0,2 ha
Wzrost produktywności musi:
• Rozwiązać problem głodu,
• Zapewnić zachowanie zasobów naturalnych,
• Uczestniczyć w walce ze zmianami klimatycznymi.
Źródło: von Witzke H. (2010 r.)

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Bezpieczeństwo żywnościowe
Zmiany klimatyczne
Ochrona środowiska
Zachowanie i rozwój obszarów wiejskich

Rolnictwo to kluczowy sektor gospodarki XXI
wieku
Konieczna III Zielona Rewolucja (ang. next Food Revolution,
niem. Die dritte Grüne Revolution)
Źródło: von Witzke H. (2010 r.)

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Jaka III Zielona Rewolucja ?
• „Deklaracja Warszawska dotycząca kluczowej roli
Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów
bezpieczeństwa żywnościowego świata”
– „W celu zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa żywności i
żywienia, w obliczu nasilającej się konkurencji o grunty, wodę i
inne zasoby, rolnictwo musi chronić środowisko dla
przyszłych pokoleń, produkować coraz więcej żywności, a
zarazem musi być społecznie zrównoważone. … wymaga [to]
zwiększenia przeciętnych zbiorów z istniejącego areału, ale
proces ten musi przebiegać w sposób zrównoważony”.
Źródło: Wilkin J. (2011)

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Jaka III Zielona Rewolucja ?
• „Deklaracja Warszawska … „
Postulat zrównoważonej intensyfikacji,
mówiący, że konieczne jest „… podniesienie
wydajności produkcji (produkowanie więcej przy
mniejszych zasobach), przy jednoczesnym
minimalizowaniu i ograniczaniu wpływu na
środowisko naturalne, nie tylko w UE ale też
poza nią”.
Źródło: Wilkin J. (2011)

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Sukces III Zielonej Rewolucji jest warunkiem koniecznym
zrównoważonego rozwoju

Inteligentne rolnictwo (inteligentne technologie)

Badania naukowe, ich wdrożenia i dostępność
Otoczenie instytucjonalne
Konsensus globalny

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Europejski Model Rolnictwa:
• najwyżej 30% gospodarstw rolnych to gospodarstwa
rodzinne wypełniające postulat trwałości, które
cechują się trójwymiarowym zrównoważeniem:
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym,
• docelowym europejskim modelem rolnictwa jest i
powinno pozostać rolnictwo oparte o zrównoważone
środowiskowo i efektywne gospodarstwa rodzinne,
• WPR powinna zapewniać ochronę i rozwój
gospodarstwom rodzinnym przed ich marginalizacją
ekonomiczną (zbyt szybkiemu przechodzeniu do grupy
gospodarstw drobnych),

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Rolnictwo europejskie kształtowane przez WPR (głównie gospodarstwa
rodzinne) już obecnie najpełniej w skali globalnej odnajduje się wobec
koncepcji intensyfikacji i zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie
znajduje się na ścieżce rozwojowej pozwalającej na konwergencję obu
tych koncepcji.

W perspektywie do roku 2020 „WPR winna nadal zapewniać
bezpieczeństwo żywnościowe swoim obywatelom oraz pomagać
nakarmić ludzi żyjących w ubóstwie na całym świecie” [Draft Report … 2010].
Regulacje i instrumenty WPR
• generalnie sprzyjają inteligentnej intensyfikacji i zrównoważonemu
rozwojowi,
ale nie brakuje sprzeczności, np.:
• postulat bezpieczeństwa żywnościowego vs zazielenienie i/lub rozwój
wsparcia rolnictwa ekologicznego.

Refleksje końcowe i próba podsumowania
Na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju i intensyfikacji rolnictwa
pojawia się nowy paradygmat efektywności rolnictwa.
Rolnictwo przyszłości musi być rolnictwem efektywnym ekonomicznie, ale
i efektywnym adaptacyjnie.
„Pojęcie efektywności adaptacyjnej wprowadził Douglass C. North przeciwstawiając się neoklasycznym teoriom wzrostu. … Jako
warunek trwałego wzrostu gospodarczego D.C. North wskazywał efektywność adaptacyjną, która znajduje wyraz w
elastyczności struktury instytucjonalnej i ujawnia się w perspektywie długofalowej jako zdolność do gromadzenia wiedzy,
tworzenia form współpracy i postaw kreatywności sprzyjających wzrostowi dobrobytu”. (Kozuń-Cieślak 2013).

Zatem w rolnictwie zrównoważonym i „inteligentnie” intensyfikowanym
istotnym problemem będzie zdolność jego dostosowywań do nowych
uwarunkowań i wyzwań jakie przynosi XXI wiek. Stąd dla szeroko
rozumianej efektywności rolnictwa konieczne będzie wsparcie
instytucjonalne w ramach WPR, ale też nieodzowne wydają się
uregulowania instytucjonalne na poziomie globalnym.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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