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WStęp 

Rosnąca populacja ludności na świecie, wyczerpywanie się wielu zasobów, 
a także presja na ochronę środowiska skłaniają państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej do poszukiwania nowych paradygmatów rozwojowych. Odpowiedzią 
na rosnące wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe jest idea zrówno-
ważonego rozwoju. Jej istota sprowadza się do trzech kluczowych celów – ekono-
micznego, społecznego i środowiskowego. Przez łączenie rozwoju gospodarczego, 
ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej Unia Europejska dąży do po-
prawy jakości życia i dobrobytu współczesnych, i przyszłych pokoleń. Wsparciem 
w osiągnięciu tych celów jest dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach nowy 
model gospodarczy, jakim jest biogospodarka. 

W literaturze można znaleźć wiele definicji biogospodarki, które uwzględniają 
szeroki aspekt jej funkcjonowania. Jednak pomimo różnic w podejściu do tego 
zagadnienia panuje powszechna zgoda co do tego, że podstawowym wyróżnikiem 
biogospodarki jest wykorzystywanie naturalnych zasobów w procesie produk-
cji z równoczesnym zachowaniem środowiska naturalnego w jego pierwotnym 
kształcie. Koncepcja ta jest więc zamkniętym cyklem konwersji zasobów natu-
ralnych w procesach produkcyjnych, której celem jest osiąganie korzyści eko-
nomicznych z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych (Pajewski, 2014). 
Biogospodarka wpisuje się zatem w zadania realizowane w ramach koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Jest ona daleko posuniętą innowacją systemową sta-
nowiącą sposób odchodzenia od obecnie stosowanego modelu gospodarczego 
opartego na surowcach i paliwach nieodnawialnych (Adamowicz, 2020). 

Biogospodarka jest pojemnym, dynamicznie rozwijającym się sektorem go-
spodarki Unii Europejskiej, wykorzystującym w procesach gospodarczych zasoby 
biologiczne. Obejmuje ona zbiór sektorów, które zajmują się produkcją, przetwór-
stwem oraz wykorzystaniem zasobów o biologicznym pochodzeniu. W jej skład 
wchodzą zatem sektory rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, żywności i produkcji 
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celulozy oraz papieru, a także części przemysłu chemicznego, biotechnologicznego 
i energii.

Biorąc pod uwagę rolę biogospodarki w zrównoważonym rozwoju, za cel 
niniejszej monografii przyjęto ocenę konkurencyjności tego sektora w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. Oceny tej dokonano w aspekcie potencjału, 
osiąganych wyników oraz w ujęciu międzynarodowym. Oceny konkurencyjności 
międzynarodowej poszczególnych krajów UE dokonano poprzez analizę pozycji, 
jaką te kraje uzyskują na wspólnym rynku UE, wykorzystano w tym celu wskaź-
niki oparte na handlu wewnątrzwspólnotowym. Do realizacji celu głównego po-
służyły następujące cele szczegółowe:

 – określenie istoty i znaczenia biogospodarki dla rozwoju zrównoważonego;
 – ocena potencjału biogospodarki przez pryzmat wybranych zasobów;
 – ocena konkurencyjności międzynarodowej z perspektywy pozycji zajmo-

wanej przez poszczególne kraje UE w handlu wewnątrzwspólnotowym 
produktami z sektorów tworzących biogospodarkę, tzw. bioproduktami.

Przyjęte cele badawcze zdeterminowały strukturę niniejszej monografii. Opra-
cowanie składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono 
kształtowanie się koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europej-
skiej. Punktem wyjścia było przedstawienie genezy i istoty koncepcji, następnie 
zaś skoncentrowano uwagę na czasowej ewolucji celów zrównoważonego roz-
woju, podyktowanych zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi. 
W ostatniej części tego rozdziału scharakteryzowano politykę Unii Europejskiej 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, wskazując na istotną rolę biogospodarki we 
wdrażaniu jego założeń.

Rozdział drugi przedstawia strategię rozwoju biogospodarki przyjętej przez 
Komisję Europejską i zaadaptowanej przez kraje członkowskie i ich regiony jako 
odpowiedź sfery naukowo-badawczej, sektora gospodarczego i władz publicznych 
na wyzwania współczesności. W rozdziale w jego pierwszej części scharaktery-
zowano pojęcie i istotę tej koncepcji oraz cele i instrumenty wspierające ich re-
alizację. Ze względu na to, że biogospodarkę tworzą różnorodne sektory i działy 
gospodarki narodowej połączone łańcuchem tworzenia wartości w części drugiej 
przedstawiono i poddano analizie rolę i znaczenie tych sektorów począwszy od 
producentów biomasy poprzez sektory przetwórstwa przemysłowego odpowie-
dzialne za wykorzystanie surowców przeznaczonych do produkcji żywności, pasz, 
energii, biomateriałów i bioproduktów.

W rozdziale trzecim podjęto problematykę konkurencyjności, jej definiowa-
nia, determinant i mierników służących do jej oceny. Podkreślono znaczenie ba-
dań nad konkurencyjnością, a także trudności związane z jej oceną. W sposób 
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szczególny zwrócono uwagę na konkurencyjność międzynarodową oraz czynniki, 
które ją kształtują. W rozdziale tym omówiono metody pomiaru potencjału oraz 
międzynarodowej pozycji konkurencyjnej biogospodarki. 

W rozdziale czwartym dokonano oceny potencjału biogospodarki w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. Wykorzystano w tym celu następujące wskaźni-
ki: liczba pracujących w biogospodarce, udział poszczególnych krajów w ogólnej 
liczbie pracujących w biogospodarce w UE, struktura pracujących w biogospo-
darce, wartość dodana brutto (WDB) biogospodarki oraz jej struktura, udział 
poszczególnych krajów w unijnej WDB, obroty biogospodarki i ich struktura, 
a także udział krajów członkowskich w obrotach tego sektora w UE-28. Oceną 
objęto także pozycję konkurencyjną Polski na tle pozostałych krajów członkow-
skich Unii Europejskiej w handlu bioproduktami na jednolitym rynku europej-
skim. Pojęcie bioprodukty używane jest w kontekście produktów wytwarzanych 
przez poszczególne sektory będące komponentami biogospodarki. Konkurencyj-
ność międzynarodową analizowano w oparciu o następujące wskaźniki: udział 
bioproduktów poszczególnych krajów w eksporcie oraz imporcie wewnętrznym 
całej UE, udział bioproduktów w eksporcie i imporcie całkowitym poszczególnych 
krajów członkowskich UE, saldo bilansu handlowego, wskaźnik pokrycia impor-
tu eksportem, wskaźnik specjalizacji eksportowej, wskaźnik ujawnionej przewagi 
komparatywnej, wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego, wskaźnik 
penetracji importowej, wskaźnik relatywnej orientacji eksportowej. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy wyodrębnione zostały sekcje bioproduktów o najwięk-
szej przewadze konkurencyjnej na rynku unijnym.

Założenia koncepcyjne pracy zdeterminowały następujące metody badawcze:
1) Krytyczna analiza literatury przedmiotu.
2) Metoda opisowa. 
3) Metoda porównawcza, która posłużyła do oceny zróżnicowania konkuren-

cyjności biogospodarki w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
4) Tabelaryczna i graficzna prezentacja danych statystycznych zaczerpniętych 

z bazy statystycznej Eurostat oraz Data portal of agro-economics Model-
ling – DataM.

5) Metoda wskaźnikowa, która pozwoliła na ocenę potencjału biogospodarki 
oraz konkurencyjności międzynarodowej. 

Część empiryczna opracowania opiera się na analizie danych statystycznych 
zaczerpniętych z bazy statystycznej Eurostat, okres analizy obejmuje lata 2008-
2017. Kluczowe znaczenie przy klasyfikacji działów i sekcji zaliczanych do bio-
produktów miał raport pod redakcją R. M’Barek i in. (2018), opublikowany przez 
Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) pełniące rolę centrum nauki 



Konkurencyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej

8 

Unii Europejskiej pod patronatem Komisji Europejskiej. Na bazie wyżej wymie-
nionego raportu przy ocenie potencjału konkurencyjności biogospodarki przyjęto 
definicję bioproduktów według statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 
obowiązującej we Wspólnocie Europejskiej (NACE). Do zdefiniowania i oceny 
międzynarodowej pozycji konkurencyjnej bioproduktów w handlu na wspólnym 
rynku UE wykorzystano statystyczną klasyfikację produktów według działalności 
(CPA), która jest kompatybilna z nomenklaturą NACE. 
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rozdział 1 
Zrównoważony rozwój w krajach Unii Europejskiej 

1.1. Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju

Zrozumienie istoty pojęcia zrównoważonego rozwoju wymaga w pierwszej 
kolejności rozróżniania terminów wzrostu i rozwoju gospodarczego. Definiując 
rozwój gospodarczy, ekonomiści podkreślają, że jest to pojęcie szersze w odnie-
sieniu do wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy opisuje zmiany ilościowe 
w gospodarce, z kolei rozwój gospodarczy to proces przemian ilościowo-jakościo-
wych prowadzących do zmian w strukturze gospodarki (Schumpeter, 1960, s. 100; 
Malaga, 2009, s. 2).

Chociaż termin zrównoważony rozwój (SD – sustainable development) poja-
wił się po raz pierwszy w XX wieku, pytania dotyczące wpływu, jaki postęp cy-
wilizacyjny może mieć na środowisko i zasoby naszej planety stawiane były już 
w czasach przed naszą erą. Shi’a i in. (2019) wyróżnili trzy okresy ewolucji teorii 
zrównoważonego rozwoju: okres embrionalny (przed 1972 r.), okres formowania 
(1972–1987) i okres rozwoju (od 1987 r. do chwili obecnej).

Już w czasach chińskiej dynastii Zhou (1100–771 p.n.e.) cesarze zdawali sobie 
sprawę, że góry, lasy i rzeki powinny być racjonalnie wykorzystywane, zgodnie 
z prawami natury. Podjęto różne działania w celu ochrony zasobów naturalnych, 
takie jak ustanowienie wyznaczonych departamentów zarządzania, egzekwowanie 
monopolu państwowego, pobieranie podatków od gór i ogrodów oraz wydawanie 
zakazów (Zhou, 2009). Z kolei w cywilizacji starożytnego Egiptu, Mezopotamii, 
Grecji i Rzymu omawiano przyczyny degradacji środowiska, związane z działal-
nością rolniczą, pozyskiwaniem drewna i górnictwem (Du Pisani, 2006). 

Termin zrównoważoność został po raz pierwszy użyty w monografii 
H. C. von Carlowitza – „Zalesianie i gospodarka”, która została opublikowa-
na w 1713 r. i kompleksowo zajmowała się kwestią zrównoważonego leśnictwa 
(Shi i in., 2019). Rolnictwo, w tym kwestie bezpieczeństwa żywnościowego były 
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także przedmiotem rozważań T. R. Malthusa, który w 1798 r. napisał esej o zasa-
dzie populacji. Postawił on tezę, że światowa populacja w końcu umrze z głodu 
lub przynajmniej będzie żyła na minimalnym poziomie egzystencji, ponieważ 
produkcja żywności nie nadąży za jej wzrostem (Malthus, 1798). 

Niektóre z tez Malthusa pokrywają się z prognozami przedstawionymi przez 
Klub Rzymski1, którego działalność postrzegana jest również jako początek okre-
su formowania teorii zrównoważonego rozwoju. W raporcie „Granice wzrostu” 
zwrócono uwagę na wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów i wynikający 
z tego wzrost cen surowców. Dodatkowo, przyjęty w opracowaniu model zakładał, 
że populacja i kapitał przemysłowy będą nadal rosły wykładniczo, prowadząc do 
podobnego wzrostu zanieczyszczenia oraz popytu na żywność i nieodnawialne 
zasoby (Meadows i in., 1972). 

Konferencja w sprawie Środowiska Człowieka (Sztokholm, 1972 r.), w której 
wzięło udział 113 państw oraz przedstawiciele 19 organizacji międzynarodowych, 
była pierwszą konferencją poświęconą wyłącznie kwestiom środowiskowym. 
W trakcie obrad podkreślono istnienie powiązań między środowiskiem a rozwo-
jem, a także utworzono Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP 
– United Nations Environment Programme) (Vogler, 2007). Efektem konferencji 
było wypracowanie i przyjęcie „Deklaracji sztokholmskiej w sprawie środowiska 
człowieka”, która zawierała określone zasady, np. potrzebę integracji i koordynacji 
planowania rozwoju w celu ochrony środowiska. 

Pomimo podjętych działań konferencja sztokholmska miała ograniczoną sku-
teczność, ponieważ ochronę środowiska i rozwój gospodarczy, zwłaszcza w kra-
jach rozwijających się, postrzegano jako cele konkurencyjne, co spowodowało, że 
były traktowane w odrębny, nieskoordynowany sposób. Niektórzy krytycy doszli 
do wniosku, że uwagę bardziej koncentrowano na identyfikacji kompromisów 
między środowiskiem a rozwojem niż promowaniem harmonijnych powiązań 
między nimi (Prizzia, 2007).

W 1983 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ utworzyło Światową Komisję ds. 
Środowiska i Rozwoju, znaną później jako Komisja Brundtland (od nazwiska jej 
przewodniczącej – Gro Harlem Brundtland, ówczesnej premier Norwegii, a póź-
niej szefowej Światowej Organizacji Zdrowia). W 1987 r. (początek okresu roz-
woju) Komisja opublikowała raport zatytułowany „Nasza wspólna przyszłość”. 
Opierał się na tym, co osiągnięto w Sztokholmie i dostarczył najbardziej poli-
tycznie znaczącej ze wszystkich definicji zrównoważonego rozwoju: (…) rozwój, 

1 Klub Rzymski – międzynarodowa organizacja typu think tank założona w 1968 roku, zrzeszająca na-
ukowców, polityków i biznesmenów, zajmująca się badaniem i publikowaniem globalnych problemów 
świata, w tym również związanych z zagrożeniami środowiska.
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który zaspokaja obecne potrzeby, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń 
do zaspokojenia ich własnych potrzeb (…) (WCED, 1987).

Dzięki rosnącemu zainteresowaniu społecznemu w krajach rozwiniętych no-
wym i niepokojącym zjawiskiem globalnych zmian środowiskowych, koncep-
cja zrównoważonego rozwoju nabrała rozpędu politycznego. Niektórzy krytycy 
twierdzą, że dyskusja w raporcie Komisji Brundtland na temat zrównoważonego 
rozwoju jest zarówno optymistyczna, jak i niejasna. Uważano, że zostało „rzuco-
ne” hasło, pod którym mogli podpisać się zarówno przedstawiciele pierwszych 
„zielonych” frakcji politycznych, jak i liderzy krajów trzeciego świata, dla których 
priorytetem było rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych. Pomimo 
tych zarzutów, trudno było podważyć fakt, że narodziła się nowa koncepcja roz-
woju społeczno-gospodarczego (Bâc, 2008; Bartlett, 2006; Benton, 1994).

W 1992 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała w Rio de Jane-
iro konferencję poświęconą środowisku i rozwojowi, nadając koncepcji dynamicz-
nego rozgłosu w skali globalnej. Efektem konferencji było podpisanie deklaracji 
w sprawie środowiska i rozwoju oraz tzw. Agendy 21 – dokumentu programowe-
go, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważo-
nego rozwoju na różnych szczeblach. W jednej z umów określono zróżnicowane 
obowiązki krajów rozwiniętych i rozwijających się w zakresie rozwiązywania glo-
balnych problemów środowiskowych, a także potrzebę finansowania i transferu 
technologii do krajów gorzej rozwiniętych. Sformułowano również cele i plany 
działania oraz ustalono zasady partnerstwa w celu wspólnego rozwiązywania 
globalnych problemów środowiskowych (Sun, 2012). Był to pierwszy przypadek 
w historii ludzkości, kiedy strategia została wdrożona od koncepcji do globalne-
go działania, co potwierdziło znaczenie SD na szczeblu polityki międzynarodo-
wej. Ponadto konferencja potraktowała zrównoważony rozwój jako podstawową 
koncepcję rozwiązania pozornej sprzeczności między rozwojem gospodarczym 
a ochroną środowiska. Podczas konferencji zwrócono również uwagę na polary-
zację społeczną i znaczenie sprawiedliwości, wprowadzając tym samym społeczny 
wymiar koncepcji SD. Uznano tym samym, że trzy filary zrównoważonego rozwo-
ju to gospodarka, społeczeństwo i środowisko (Shi i in., 2019; Qiu, 1992).

We wrześniu 2000 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbył się Milenijny 
Szczyt Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele 189 krajów przyjęli „Deklarację 
Milenijną Narodów Zjednoczonych”, w której określono Milenijne Cele Rozwoju 
(MCR), koncentrując uwagę m.in. na wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa. Cele 
te stały się uznanymi na całym świecie ramami dla kierowania rozwojem narodo-
wym i współpracą w ciągu następnych 15 lat (Shi i in., 2019; Li, 2005).

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (WSSD – The World Summit on 
Sustainable Development) w Johannesburgu w 2002 r. potwierdził cele milenijne, 
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ustanawiając jednocześnie szereg dodatkowych celów, takich jak zmniejszenie 
o połowę odsetka osób pozbawionych dostępu do podstawowych urządzeń sani-
tarnych, minimalizowanie szkodliwych skutków chemikaliów oraz powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej. Niektórzy uważają postanowienia tego szczytu 
za postęp w przesuwaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w kierunku bar-
dziej produktywnego badania związku między rozwojem gospodarczym a jakością 
środowiska. Konferencja w Johannesburgu potwierdziła także pojawiający się od 
1992 roku trend wzrostu znaczenia społeczno-ekonomicznych filarów zrównowa-
żonego rozwoju (Asefa, 2005; Nelson, 2007).

Po 1992 roku konflikty interesów między gospodarką, społeczeństwem i śro-
dowiskiem stawały się coraz bardziej widoczne. W tym kontekście Organizacja 
Narodów Zjednoczonych zorganizowała szczyt „Rio + 20” w 2012 r. Szczyt wska-
zał, że zielona gospodarka ma być kluczem do rozwiązania konfliktów między 
rozwojem a środowiskiem. Za nieformalny efekt szczytu można wskazać rozsze-
rzenie koncepcji SD z trzech do czterech filarów: ekonomicznego, społecznego, 
środowiskowego i zarządzania (Barbier, 2012; Shi i in., 2019).

We wrześniu 2015 r. ponad 150 szefów państw i rządów uczestniczyło w kolej-
nym szczycie ONZ na temat zrównoważonego rozwoju w Nowym Jorku. W trak-
cie obrad dokonano oceny realizacji MCR i przyjęto dokument „Przekształcanie 
naszego świata – Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W Agendzie 
określono cele zrównoważonego rozwoju (SDGs – Sustainablke Development 
Goals) obejmujące 17 obszarów tematycznych i 169 celów szczegółowych. W po-
równaniu z MCR, SDGs zmieniły zasadniczo tradycyjną koncepcję rozwoju. Poza 
wyodrębnionym dążeniem do wzrostu gospodarczego, cele zrównoważonego roz-
woju przedstawiają koncepcję wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
zrównoważony rozwój obejmujący skoordynowany rozwój gospodarczy, społecz-
ny i środowiskowy (UN, 2015; Shi i in., 2019).

Zrównoważony rozwój stał się modnym hasłem w dyskursie rozwojowym, po-
nieważ był kojarzony z różnymi definicjami, znaczeniami i interpretacjami. Struk-
turalnie pojęcie to można postrzegać jako wyrażenie składające się z dwóch słów: 
zrównoważony i rozwój. Ponieważ każde słowo, które składa się na koncepcję SD, 
zostało zdefiniowane w różny sposób z różnych perspektyw, tak samo całe pojęcie 
zrównoważonego rozwoju zostało również przeanalizowane z różnych punktów 
widzenia, co doprowadziło do powstania szeregu definicji. Najczęściej cytowaną 
jest jednak definicja zaproponowana w raporcie Komisji Brundtland (Schaefer, 
Crane, 2005).

Zrównoważony rozwój jest kluczową koncepcją w ramach globalnej polityki 
i programów rozwoju. Zapewnia mechanizm, dzięki któremu społeczeństwo może 
wchodzić w interakcje ze środowiskiem, nie ryzykując zniszczenia zasobów na 
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przyszłość. Jest to zatem paradygmat rozwoju, a także koncepcja, która wzywa 
do poprawy standardów życia bez narażania ekosystemów Ziemi lub stwarzania 
zagrożeń środowiskowych, takich jak wylesianie oraz zanieczyszczenie wody i po-
wietrza, a co się z tym wiąże – zmiany klimatu i wymieranie gatunków (Cerin, 
2006; Benaim i in., 2008; Mensah, 2019). Ukaga i in. (2011) podkreślają wręcz 
potrzebę odejścia od szkodliwej działalności społeczno-gospodarczej i raczej za-
angażowania się w działania o pozytywnych skutkach środowiskowych, ekono-
micznych i społecznych.

Debatę nad zrównoważonym rozwojem zdominowały dwa konkurujące ze 
sobą podejścia, tzw. silnej i słabej zrównoważoności. Według pierwszego z nich, 
człowiek musi żyć i funkcjonować w ramach istniejących barier środowiskowych 
i ekologicznych. Z kolei, zwolennicy drugiej teorii twierdzą, że ludzkość będzie 
zastępować kapitał naturalny, od którego jesteśmy uzależnieni, ale który jest suk-
cesywnie zużywany – kapitałem stworzonym przez człowieka. Teoretycy praktycz-
nie jednogłośnie zgadzają się co do tego, że to właśnie drugie podejście stanowiło 
podstawę koncepcyjną dla zrównoważonego rozwoju. Podkreśla się przy tym, że 
wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa równość i sprawiedliwość może być 
osiągnięta tylko w ramach granic wzrostu gospodarczego (Sustainable develop-
ment…, 2006).

Tabela 1. Wybrane definicje zrównoważonego rozwoju

Źródło Definicja
WCED (UN), 1987 „… rozwój, który odpowiada potrzebom teraźniejszości, bez 

uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia 
ich własnych potrzeb”

Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.2001.62.627, art. 3 ust. 50)

„… rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości pod-
stawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 
jak i przyszłych pokoleń. 

Pawłowski, 2006 „… program integrujący różnorodne płaszczyzny (moralną, 
ekologiczną, techniczną, ekonomiczną, prawną, społeczną i po-
lityczną) ludzkiego działania, oparty na refleksji moralnej odno-
szącej się do odpowiedzialności człowieka za przyrodę.

Stappen R. K., 2008 „… rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich lu-
dzi i który zachowuje, chroni i przywraca zdrowie, i integralność 
ekosystemu Ziemi, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych po-
koleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb i bez przekraczania 
granic długoterminowej pojemności ekosystemu Ziemi.

Źródło: Kasztelan, 2017.
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Większość uczonych zgadza się z podziałem kapitału na naturalny, rzeczowy 
(wytworzony), ludzki i społeczny (Deng, 2007; Ekins i in., 2008). Zrozumienie 
relacji między tymi czterema rodzajami kapitału ma istotny wpływ na sposób 
interpretacji i oceny zrównoważonego rozwoju. Obecnie istnieją trzy główne in-
terpretacje wzajemnej substytucji między kapitałem naturalnym a kapitałem rze-
czowym (rys. 1.) (Shi i in., 2019).

Rysunek 1. Sc

A – absurdalnie silne zrównoważenie; B – słabe zrównoważenie; C – silne zrównoważenie

hematyczny diagram różnych typów zrównoważenia rozwoju

Źródło: Shi i in., 2019.

Słabe zrównoważenie to zorientowany na człowieka pogląd, że kapitał natural-
ny można zastąpić kapitałem rzeczowym. Słabe zrównoważenie za najważniejszy 
aspekt przyjmuje całkowitą ilość wyprodukowanego kapitału i kapitału naturalne-
go. Tak długo, jak całkowita ilość kapitału rośnie w procesach rozwoju (nawet jeśli 
kapitał naturalny degraduje się do stanu niemożliwego do odzyskania), wciąż jest 
on traktowany jako trwały (Williams & Millington, 2004; Wilson & Wu, 2014).

Silne zrównoważenie to skoncentrowany na środowisku pogląd, że kapitał 
naturalny odgrywa niezastąpioną rolę w produkcji i konsumpcji. Koncepcja ta 
opiera się głównie na teorii ekonomii stanu ustalonego (steady-state economy), 
zgodnie z którą kapitału rzeczowego nie można powielić bez wkładu kapitału na-
turalnego. Stąd, proces rozwoju powinien wymagać nie tylko zwiększenia ogólnej 
ilości kapitału, ale także racjonalnej struktury kapitału i nieprzekraczania progów 
ekologicznych (Molotch & Daly, 1998; Liobikiene i in., 2019).
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Absurdalnie silne zrównoważenie oznacza, że kapitału naturalnego nie tylko 
nie można zastąpić kapitałem rzeczowym, ale także należy wyeliminować eksplo-
atację i użytkowanie ekosystemów (Wu, 2013). W momencie pojawienia się kon-
cepcji SD, niektórzy radykalni ekolodzy wysunęli pogląd, że ludzie i inne gatunki 
są równi (Daly, 1995). Uważają oni, że ludzie powinni rozwijać się bez zmiany 
status quo środowiska naturalnego. Jeszcze bardziej radykalny odłam opowiada 
się wręcz za porzuceniem rozwoju społecznego w zamian za przywrócenie i utrzy-
manie naturalnego stanu środowiska (Wu i in., 2014).

Zaletą słabego zrównoważenia jest to, że potwierdza postęp nauki i technolo-
gii, a substytucyjność kapitału naturalnego i wytworzonego jest bardziej zgodna 
z potrzebami rozwoju gospodarczego. Z kolei wadą tego podejścia jest to, że zbyt 
optymistycznie podchodzi do zdolności człowieka do kontrolowania przyrody 
i postępu technologicznego oraz uważa, że natura nie ma żadnych ograniczeń i że 
wszystkie funkcje ekosystemu można zastąpić. Zaletą absurdalnie silnego zrów-
noważenia jest to, że system gospodarczy jest traktowany raczej jako podsystem 
natury niż byt niezależny, wadą natomiast, że nie docenia się roli technologii, 
uważając, że kapitału naturalnego nie można w żadnym stopniu zastąpić. Zaletą 
silnego zrównoważenia jest to, że występuje w opozycji do powyższych skrajnych 
poglądów, wadą z kolei, że wyznacza szereg progów, których nie wolno przekra-
czać, co może utrudniać rozwój gospodarczy, zwłaszcza krajów rozwijających się 
(Shi i in., 2019).

1.2. Cele zrównoważonego rozwoju

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, cele zrównoważonego rozwoju ewoluowały 
od ujęcia jednoczynnikowego, jakim było zrównoważone wykorzystanie zasobów 
zwierzęcych i roślinnych, przez milenijne cele rozwoju koncentrujące się na ubó-
stwie, do funkcjonujących obecnie kompleksowych i uniwersalnych celów SD.

W pierwszym okresie, tj. gospodarki przedindustrialnej (rolnej) ludzie w pełni 
zdawali sobie sprawę, że zdolność regeneracji zasobów naturalnych jest ograniczo-
na, stąd koncentrowano się głównie na zrównoważeniu ekologicznym, mając na 
celu racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i ochronę środowiska (Lele, 
1991). Milenijne Cele Rozwoju ustanowione na szczycie ONZ w 2000 r. obej-
mowały wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnej 
edukacji podstawowej, promowanie równości płci (Asadullah & Savoia, 2018). 
Opierając się na doświadczeniach z wdrażania celów milenijnych, ONZ przyjęła 
w 2015 r. Agendę 2030, w której na nowo zdefiniowano cele zrównoważonego 
rozwoju (SDGs) (UN, 2015). SDGs obejmują sześć elementów: godność, ludzi, 
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planetę, dobrobyt, sprawiedliwość i partnerstwo. Na cele zrównoważonego roz-
woju składa się 17 celów głównych i 169 celów podrzędnych, które mają stanowić 
wytyczne do działania dla wszystkich regionów, w tym krajów rozwiniętych i roz-
wijających się na następne 15 lat (Muff, 2017).

Tabela 2. Cele zrównoważonego rozwoju

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz pro-

mować zrównoważone rolnictwo.
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe 

życie.
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrówno-

ważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie.
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 

zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspie-

rać innowacyjność.
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzy-

jającymi włączeniu społecznemu.
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 

zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwra-
cać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowie-
dzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.

Źródło: UN, 2015.

Agenda 2030 dotyczy pięciu kluczowych obszarów, znanych jako 5P: ludzie, 
planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo (people, planet, prosperity, peace and part-
nerships), które obejmują 17 celów zrównoważonego rozwoju (tabela 2.). We-
dług Organizacji Narodów Zjednoczonych, cele zrównoważonego rozwoju są 
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uniwersalnym wezwaniem do działania na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochro-
ny planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do 2030 r. Cele 
zrównoważonego rozwoju, przyjęte przez 193 kraje, weszły w życie w styczniu 
2016 r. i mają na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, zapewnienie włączenia 
społecznego i ochronę środowiska. Mają sprzyjać partnerstwu między rządami, 
sektorem prywatnym, ośrodkami badawczymi, środowiskiem akademickim i or-
ganizacjami społeczeństwa obywatelskiego przy wsparciu ONZ. To partnerstwo 
ma zapewnić podejmowanie właściwych wyborów już teraz, aby w zrównoważony 
sposób poprawić życie przyszłych pokoleń (Mensah, 2019).

Rysunek 2. Oficjalne logo Celów Zrównoważonego Rozwoju

Źródło: https://globalna.ceo.org.pl/czym-sa-cele-zrownowazonego-rozwoju (Data dostępu: 11.03.2021).

Zrównoważony rozwój należy postrzegać jako długotrwały proces zmian. Kon-
cepcja ta pojawiła się w latach 80., koncentrując się na skoordynowanym rozwoju 
gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Obecnie zrównoważony rozwój stał się 
integralną częścią programu rządów i firm, zaś cele SD stały się kluczową częścią 
misji instytucji badawczych na całym świecie (Bettencourt & Kaur, 2011; Barbosa 
i in., 2014). Pomimo często pojawiającej się krytyki koncepcji, nikomu nie udało 
się do tej pory wypracować innej, lepszej ścieżki rozwoju społeczno-gospodarcze-
go. Prawdę mówiąc, w czasach postępujących zagrożeń środowiskowych, w tym 
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niekorzystnych skutków zmian klimatu, ciężko byłoby zaproponować sensowną 
alternatywę w tym zakresie.

1.3. Polityka UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

Od prawie 20 lat zrównoważony rozwój jest jednym z podstawowych celów 
Unii Europejskiej, ponieważ został włączony do traktatu amsterdamskiego jako 
nadrzędny cel polityk UE. Traktat o Unii Europejskiej określa wizję Wspólnoty 
opartą na wzroście gospodarczym i stabilności cen, wysoce konkurencyjnej spo-
łecznej gospodarce rynkowej, mającej na celu pełne zatrudnienie i postęp społecz-
ny oraz wysokim poziomie ochrony i poprawy jakości środowiska.

Zrównoważony rozwój został uwzględniony w politykach i prawodawstwie 
UE za pośrednictwem Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE (the EU Sustaina-
ble Development Strategy), Strategii Europa 2020 (the EU 2020 Strategy) oraz unij-
nego Programu Lepszego Stanowienia Prawa (the EU Better Regulation Agenda). 
Pierwsza strategia zrównoważonego rozwoju UE, przyjęta w 2001 r., określała 
jeden, spójny plan sprostania wyzwaniom zrównoważonego rozwoju w Europie.  
W czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła strategię „Europa 2020”, program 
UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na bieżącą dekadę (European 
Commission. Europe 2020…, 2010). W strategii tej przedstawiono trzy wzajemnie 
uzupełniające się kluczowe priorytety dotyczące inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, którym kieruje proces eu-
ropejskiego semestru. Dla każdego z trzech kluczowych priorytetów w strategii 
określono co najmniej jeden cel w pięciu obszarach: (1) zatrudnienie, (2) badania 
i rozwój (B+R) oraz innowacje, (3) zmiana klimatu i energia, (4) edukacja oraz 
(5) ubóstwo i wykluczenie społeczne (Eurostat, 2020).

Znajduje to odzwierciedlenie w politykach sektorowych, takich jak Siódmy 
program działań na rzecz środowiska (the 7th Environment Action Programme). 
Wysiłki te idą w parze z wysokim poziomem zaangażowania państw członkow-
skich i zainteresowanych stron, co jest podstawowym warunkiem skutecznego 
wdrażania zrównoważonego rozwoju a szczeblu krajowym. UE odegrała i wciąż 
odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu Agendy 2030 (European Commission. 
EU's…, 2021). Europejska odpowiedź na Agendę 2030 obejmowała dwa kierunki 
działań:

1) Pierwszym krokiem było zintegrowanie zrównoważonego rozwoju z eu-
ropejskimi ramami politycznymi i obecnymi priorytetami Komisji, ocena 
stanu bieżącego i zidentyfikowanie najistotniejszych problemów. W ten 
sposób Komisja zobowiązała się do włączenia celów zrównoważonego 
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rozwoju do polityk i inicjatyw UE oraz publikacji regularnych sprawozdań 
z realizacji postępów w tym zakresie od 2017 r. Komisja Europejska wraz 
z Radą i Parlamentem Europejskim zajmują się praktycznym wdrażaniem 
założeń SD. Aby realizować Agendę 2030 we współpracy ze wszystkimi za-
interesowanymi stronami, uruchomiła wielostronną platformę, której rolą 
będzie monitorowanie i wymiana najlepszych praktyk w zakresie wdrażania 
celów zrównoważonego rozwoju.

2) W drugim etapie zapoczątkowano prace nad długoterminową wizją i ukie-
runkowaniem polityk sektorowych po 2020 r. oraz reorientacją składek bu-
dżetowych na rzecz osiągnięcia długoterminowych celów UE poprzez nowe 
Wieloletnie Ramy Finansowe (European Commission, Towards…, 2019). 

Poprzez przyjęcie tak kompleksowego podejścia UE dąży do włączenia celów 
zrównoważonego rozwoju do codziennej pracy Komisji i zaangażowania wszyst-
kich zainteresowanych stron, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego 
dla pełnego wdrożenia Agendy 2030 (European Commission. Sustainable…, 2021).

Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen uczyniła 
zrównoważony rozwój nadrzędnym priorytetem politycznym swojego mandatu. 
Wszystkie cele zrównoważonego rozwoju są zawarte w co najmniej jednym z sze-
ściu głównych celów dla Europy ogłoszonych w specjalnych wytycznych (the Po-
litical Guidelines), dzięki czemu wszystkie obszary działań, polityki i strategie 
Komisji sprzyjają osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju (Eurostat, 2020). 

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład 
(The European Green Deal) – zestaw inicjatyw politycznych, których celem jest 
uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r. 
(European Commission, The European…, 2019). Europejski Zielony Ład to nowa 
europejska strategia wzrostu, która ma na celu przekształcenie UE w sprawiedli-
we i dostatnie społeczeństwo z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną 
gospodarką, w której nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r. 
i gdzie wzrost gospodarczy nie zależy od wykorzystania zasobów. Ma również na 
celu ochronę, zachowanie i wzmocnienie kapitału naturalnego UE oraz ochronę 
zdrowia i dobrobytu obywateli przed zagrożeniami i wpływami związanymi ze 
środowiskiem. EZŁ jest postrzegany jako integralna część strategii Komisji na 
rzecz realizacji Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywy polityczne w ramach Europejskiego Zielonego Ładu obejmują mię-
dzy innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych, nowy plan działania na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym, mechanizm sprawiedliwej transformacji, aby 
nikogo nie zostawić za sobą, renowacje budynków w celu osiągnięcia efektywno-
ści energetycznej, strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, 
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zrównoważoną strategię żywnościową (strategia „od pola do stołu”), nową stra-
tegię dotyczącą różnorodności biologicznej, plan działania na rzecz zerowego 
zanieczyszczenia i Europejski Pakt na rzecz klimatu, który pozwoli państwom 
członkowskim, zainteresowanym stronom i obywatelom lepiej koordynować swo-
je działania (rys. 3.). Zgodnie z harmonogramem większość inicjatyw politycz-
nych jest wdrażanych od początku 2020 r.

Rysunek 3. Europejski Zielony Ład

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=DE 
(Data dostępu: 18.03.2021).

Zgodnie z wytycznymi politycznymi cele zrównoważonego rozwoju zostały 
również włączone do europejskiego semestru. Cykl roczny 2020 został rozpoczęty 
Roczną Strategią Zrównoważonego Wzrostu (Annual Sustainable Growth Strat-
egy), opartą na promowaniu zrównoważonej konkurencyjności w celu budowania 
gospodarki, która działa na korzyść ludzi i planety. Cele zrównoważonego rozwoju 
zostały również odzwierciedlone w sprawozdaniach krajowych w ramach europej-
skiego semestru oraz w komunikacie towarzyszącym zaleceniom dla poszczegól-
nych krajów, które obejmują cztery wymiary zrównoważonej konkurencyjności: 
stabilność, sprawiedliwość, zrównoważenie środowiskowe i konkurencyjność.

W latach 2014–2019 UE poczyniła postępy w realizacji prawie wszystkich ce-
lów zrównoważonego rozwoju. W przypadku celu nr 13 „Działania w dziedzinie 
klimatu” i celu 5 „Równość płci” – agregacja poszczególnych trendów wskaźników 
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wskazuje na stagnację lub umiarkowane odchodzenie UE od ścieżki zrównoważe-
nia. Znaczny postęp udało się natomiast osiągnąć w zakresie promowania pokoju 
i bezpieczeństwa osobistego, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zaufa-
nia do instytucji (cel 16). Poprawę odnotowano również w sferze ograniczania 
niektórych aspektów ubóstwa (cel 1) i stanu zdrowia ludności UE (cel 3). Postępy 
w tych obszarach pomogły również podnieść jakość życia w miastach i społeczno-
ściach (cel 11). To znalazło swoje odzwierciedlenie również na rynku pracy (cel 8). 
Poprawa była również widoczna w rentowności i trwałości sektora rolnego UE 
(cel 2), chociaż niektóre z jego wpływu na środowisko uległy dalszej intensyfikacji.

Niestety, cele dotyczące środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju 
znajdują się na drugim końcu spektrum, wskazując ogólnie powolny postęp UE 
lub jego brak w ciągu ostatnich kilku lat. Postęp w osiąganiu celów UE w za-
kresie klimatu i energii (cel 7 i cel 13), a także przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym (cel 12) uległy w różnym stopniu spowolnieniu. Tymczasem eko-
systemy i różnorodność biologiczna (cel 15) pozostają pod presją działalności 
człowieka.

Cele dotyczące edukacji (cel 4), innowacji (cel 9) i partnerstw globalnych 
(cel 17) pokazują równie powolny ogólny postęp UE, który jest wynikiem miesza-
nych tendencji w analizowanym okresie. Powolny postęp w zmniejszaniu nierów-
ności (cel 10) odzwierciedla rosnącą przepaść między obywatelami UE a obywate-
lami spoza UE w odniesieniu do ubóstwa i zatrudnienia. Podobnie, w odniesieniu 
do równości płci (cel 5), zwiększa się przepaść między mężczyznami i kobietami 
w zdobywaniu wykształcenia i na rynku pracy. Ponieważ cel 5 wykazuje bardziej 
niekorzystne niż korzystne tendencje dla UE, łączny postęp z ostatnich pięciu lat 
był umiarkowanie nietrwały. W przypadku dwóch celów – celu 6 „czysta woda 
i warunki sanitarne” oraz celu 14 „życie pod wodą” – nie można było obliczyć 
ogólnych tendencji w UE ze względu na niewystarczające dane z ostatnich pięciu 
lat (Eurostat, 2020).

Uwzględniając niekorzystne zjawiska w zakresie realizacji celów środowisko-
wych, zasadnym wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na tworzenie warunków 
dla rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Pojęcie bio-
gospodarki jest ściśle powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju z jednej 
strony, z punktu widzenia równoważenia ładów społecznego, ekonomicznego 
i środowiskowego, z drugiej zaś, w kontekście zapewnienia trwałości kapitału 
rozwojowego, dzięki tworzeniu i rozpowszechnianiu innowacji przemysłowych, 
organizacyjnych, produktowych, instytucjonalnych i społecznych. Co więcej, roz-
wój biogospodarki jest zgodny z koncepcją rezyliencji (ang. resilience), rozumianą 
tutaj jako zdolność obszarów wiejskich do przystosowania się do zmieniających 
się warunków zewnętrznych w taki sposób, aby utrzymać zadowalający standard 
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życia, przy jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwości podsystemu środowiskowe-
go, gospodarczego i społecznego (Dacko, Dacko, 2018). Można zatem zaryzyko-
wać stwierdzenie, że konkurencyjna biogospodarka może być sposobem realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim celów środowiskowych 
(Kokoszka, 2021).
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rozdział 2 
Biogospodarka jako kluczowy sektor  

w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju 
2. 

2.1. Strategia rozwoju biogospodarki jako odpowiedź na wyzwania 
współczesności

Biogospodarka jest pojęciem, które pojawiło się w dokumentach strategicz-
nych Unii Europejskiej na początku nowego wieku i zostało zaadaptowane przez 
poszczególne kraje członkowskie oraz ich regiony jako odpowiedź sfery naukowo-
-badawczej, sektora gospodarczego i władz publicznych na wyzwania współcze-
sności (EU, 2010). Europa, podobnie jak inne regiony świata, napotyka na sze-
reg wyzwań natury środowiskowej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, które 
kształtują obecnie jakość życia współczesnych społeczeństw i będą oddziaływać na 
pomyślność przyszłych pokoleń. Wynika to z tego, iż aktualnie stosowane formy 
i sposoby gospodarowania oraz funkcjonowania społeczeństw tworzą zjawiska, 
które mogą stanowić zagrożenie dla warunków bytu i rozwoju krajów, a także 
społeczeństw na ziemi obecnie i w przyszłości. Główne wyzwania z tym związa-
ne dotyczą rosnącej populacji świata, coraz szybszego wyczerpywania niektórych 
zasobów, zwłaszcza nieodnawialnych, w tym kopalnych źródeł energii, rosnącego 
nacisku sektora przemysłu na środowisko naturalne oraz niekorzystnych zmian 
klimatu (EU, 2012). 

Obecne zainteresowanie problematyką biogospodarki wynika z szeregu wy-
zwań stawianych przed światową gospodarką, do których należą zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważona produkcja, poprawa zdrowia 
publicznego, łagodzenie niekorzystnych skutków zmian klimatycznych, integro-
wanie rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zrównoważony rozwój global-
ny (Twardowski, Woźniak, 2016). Jednym z głównych wyzwań współczesnego 
świata jest ochrona środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie zmianom kli-
matu i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, co jest szczególnie 



Konkurencyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej

24 

istotne w świetle prognoz dotyczących dynamicznego zwiększania populacji lud-
ności świata i związanej z tym coraz większej skali eksploatacji zasobów natural-
nych przez podmioty gospodarcze i mieszkańców planety.

Z tego powodu biogospodarka stała się ważnym obszarem zainteresowań orga-
nów Unii Europejskiej oraz istotnym elementem realizacji różnych polityk wspól-
notowych. W 2012 roku koncepcja rozwoju biogospodarki znalazła swoje od-
zwierciedlenie w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej pt. Innovating for 
Sustainable Growth. A Bioeconomy for Europe (EC, 2012). W programie rozwoju 
biogospodarki Komisja Europejska wskazała kilka priorytetowych celów, których 
realizacja stworzy podstawy do rozwoju bardziej innowacyjnego, zasobooszczęd-
nego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego realizowane będzie w warunkach chroniących środowisko natu-
ralne, a jednocześnie umożliwi wykorzystanie zasobów odnawialnych w innych 
sektorach przemysłu (EC, 2012). Tak sformułowane cele wskazują na konieczność 
wsparcia rozwoju w krajach unijnych produkcji odnawialnych zasobów biologicz-
nych i konwersję tych zasobów oraz strumieni odpadów w produkty o wyższej 
wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, produkty pochodzenia biologicznego 
i bioenergię. Uważa się powszechnie, że sektory biogospodarki mają znaczący 
potencjał rozwoju innowacji, przy wsparciu nauk przyrodniczych i społecznych, 
w oparciu o rozwój biotechnologii oraz technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych (Zwolińska-Ligaj, 2015).

Pojęciem biogospodarki określa się zrównoważoną produkcję i przekształcanie 
biomasy w różnorodne produkty, takie jak m.in. żywność, farmaceutyki, włókna, 
produkty przemysłowe, czy energię. Obejmuje ona również zbiór operacji gospo-
darczych i działań związanych z produktami biologicznymi, które służą do two-
rzenia wartości ekonomicznej, wzrostu i korzyści dla społeczeństwa (EC, 2012). 
Koncepcja biogospodarki (ang. bioeconomy) jest również określeniem działań go-
spodarczych wynikających z postępu w dziedzinie nauk biologicznych i wzrostu 
wiedzy naukowej z zakresu biotechnologii i genetyki, stąd jej jednoznaczne zdefi-
niowanie jest zagadnieniem trudnym i złożonym. Ponadto zamieszanie pojęciowe 
tworzy sytuacja, iż w wielu publikacjach naukowych i raportach definicje sformu-
łowane przez środowiska akademickie, instytucje rządowe krajowe oraz między-
narodowe są dość zróżnicowane. Przegląd najpopularniejszych z nich przedsta-
wiono w tabeli 3. Można zauważyć, że wspólnym mianownikiem tych określeń 
jest wykorzystywanie w procesach gospodarczych odnawialnych biosurowców 
powstających w świecie przyrody i ich konwersję na produkty o wyższej wartości 
dodanej przy wykorzystaniu wiedzy naukowej i rozwoju procesów innowacyjnych.
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Tabela 3. Wybrane sposoby definiowania biogospodarki

Autor i rok publikacji Definicja biogospodarki
Komisja Europejska (2012) Ekonomia wykorzystująca zasoby biologiczne pochodzenia lą-

dowego lub morskiego, jak i pochodzące z odpadów, włącznie 
z resztkami pożywienia, jako wkład do przemysłu i generowania 
energii, obejmuje również zastosowanie procesów bio w przemy-
śle przyjaznym środowisku.

McCormick (2011) Ekonomia, w której podstawowe części składowe materiałów, 
chemikaliów i energii pochodzą z odnawialnych zasobów biolo-
gicznych, takich jak zasoby roślinne i zwierzęce. 

Komisja Europejska (2010) Modele produkcji opierające się na procesach biologicznych i tak 
jak w naturalnych ekosystemach używające naturalnych materia-
łów, zużywające minimalne ilości energii i nie generujące odpad-
ków, jako że wszystkie odpadki powstałe w wyniku jednego pro-
cesu są materiałem dla następnego, co za tym idzie, są ponownie 
używane w ekosystemie. 

BECOTEPS (2010) Wszystkie sektory, których produkty są pochodnymi biomasy. 
OECD (2010) Zmienianie wiedzy płynącej z nauk przyrodniczych na nowe, 

przyjazne środowisku, ekowydajne i konkurencyjne produkty. 
DG Research (2006) Systemy produkcyjne, które korzystają z procesów biochemicz-

nych i biofizycznych, w tym wszystkie nauki przyrodnicze oraz 
pokrewne technologie ogólne niezbędne do wyprodukowania 
przydatnych produktów; zastosowanie biotechnologii w rolnic-
twie i przemyśle, bio-rafinerie, bio-energia i bio-chemikalia, są 
integralną częścią bioekonomii; termin ten obejmuje również 
nowatorskie formy użytkowania lądu i morza (tak jak te ulepsza-
jące pracę ekosystemu o inne dobra publiczne), jak i użytkowanie 
materiałów obecnie uznawanych za odpady. 

Enriquez and Martinez (1997) Wszystkie formy działalności ekonomicznej wynikające z dzia-
łalności naukowej i/lub badawczej, skupiające się na zrozumieniu 
mechanizmu i procesów na poziomie genetycznym/molekular-
nym oraz ich zastosowaniu dla procesów przemysłowych.

Źródło: oprac. własne na podstawie: M. Maciejczak, K. Hofreiter (2013), How to Define Bioeconomy? Rocz-
niki Naukowe SERiA, t. XV, z. 4, s. 245–246.

Organizacja OECD w publikacji „Bioeconomy to 2030: Designing a Policy 
Agenda” pojęcie biogospodarki odnosi do innowacyjnego podejścia do procesów 
produkcyjnych wytwarzających bioprodukty (OECD 2009). A. Buszko definiuje 
bioprodukt jako wytwór, który składa się w całości lub w znaczącej części z pro-
duktów biologicznych lub sam jest materiałem bądź surowcem odnawialnym. 
Autor ten określa biogospodarkę jako działalność, w której funkcjonują przedsię-
biorstwa inteligentne, innowacyjne, cechujące się dużymi zasobami wiedzy oraz 
wytwarzające produkty oraz usługi bio, a ich wytwarzanie sprzyja rozwojowi spo-
łeczno-gospodarczemu (Buszko, 2014). Podsumowując przedstawione definicje 
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biogospodarki, należy stwierdzić, iż do głównych elementów łączących przedsta-
wione określenia jest wykorzystanie wiedzy w procesach wytwarzania produktów 
powstających na bazie surowców odnawialnych i ukierunkowanie rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego na zrównoważone gospodarowanie w obiegu zamkniętym. 

Generalnie celem strategii dotyczącej biogospodarki i jej planu działań jest 
stworzenie podstaw dla bardziej innowacyjnego, zasobooszczędnego i konkuren-
cyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego 
nie wchodzi w konflikt z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów od-
nawialnych dla celów przemysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
środowiska naturalnego. Według podstawowych założeń polityka ta ma stano-
wić siłę napędową realizowanych badań i powstających innowacji w sektorach 
biogospodarki oraz przyczyniać się do stworzenia bardziej spójnego otoczenia 
politycznego dla sfery gospodarczej i naukowo-technicznej, budowania lepszych 
relacji między polityką na szczeblu krajowym, unijnym i globalnym, a także do 
prowadzenia bardziej zaangażowanej debaty publicznej. Zakłada się, że cele sfor-
mułowane w tych dokumentach i ich realizacja przyczynią się do osiągnięcia efek-
tu synergii i zachowania współzależności z innymi obszarami polityki, instrumen-
tami i źródłami finansowania, którym przyświecają te same założenia, czyli ze 
wspólną polityką rolną i wspólną polityką rybołówstwa oraz polityką dotyczącą 
środowiska, przemysłu, zatrudnienia, energii i zdrowia (Adamowicz, 2017).

Jednym z głównych problemów współczesnego świata ze względu na rosnącą 
skalę eksploatacji zasobów przyrody poprzez zwiększającą się skalę prowadzonej 
działalności gospodarczej, przy rosnącej gwałtowanie liczbie mieszkańców pla-
nety, jest ochrona środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie zmianom klima-
tu i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych. Zauważalnym przez 
badaczy rezultatem eksploatacyjnej gospodarki prowadzonej przez człowieka jest 
zwiększająca się emisja gazów cieplarnianych, a tym samym ocieplanie klimatu, co 
negatywnie odbija się na sytuacji mieszkańców wielu regionów świata. Niniejsze 
wyzwania w zakresie zmian klimatu przekładają się na treść polityki gospodarczej 
Unii Europejskiej, a planowane i podejmowane działania mają na celu przede 
wszystkim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowanie gospo-
darek do tych zmian. 

W wyniku „Porozumienia Paryskiego” z 2015 roku, a także realizacji unijnych 
ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, przyjęto wiążący cel dla 
krajów Unii Europejskiej polegający na zmniejszeniu do 2030 roku emisji o co 
najmniej 40% w stosunku do poziomów z 1990 roku. Cele redukcyjne mają być 
osiągnięte m.in. poprzez zwiększone stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
a pozyskiwana w ten sposób energia ma mieć również fundamentalne znacze-
nie dla promowania bezpieczeństwa dostaw zrównoważonej energii, rozwoju 
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technologicznego i innowacji, jak również stwarzać możliwości zatrudnienia i roz-
woju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich (Rolnictwo i gospodarka…, 
2019). 

Problemem jest obecna sytuacja, gdy funkcjonowanie europejskiej gospodarki 
i jej zasilanie w źródła energii w największym stopniu opiera się na surowcach 
kopalnych mających charakter zasobów nieodnawialnych, takich jak węgiel, ropa 
i gaz. Ze względu na ich negatywne oddziaływanie na stan środowiska naturalne-
go oraz w coraz większej mierze na niepewność dostaw oraz zmienność rynku, 
Unia Europejska, aby pozostać konkurencyjną na arenie międzynarodowej, musi 
w większym zakresie korzystać z zasobów odnawialnych, co pozwoli jej osiągnąć 
założony poziom neutralności klimatycznej. Z kolei funkcjonujące w gospodarce 
Wspólnoty zasobooszczędne przemysły oraz wytwarzane produkty pochodzenia 
biologicznego oraz bioenergia przyczynią się do zielonego wzrostu i poprawy kon-
kurencyjności. Ponadto ważne jest, iż w celu utrzymania konkurencyjności oraz 
istniejących miejsc pracy w świetle głównych wyzwań społecznych i rosnących 
rynków w krajach rozwijających się, europejskie sektory biogospodarki muszą 
wprowadzać innowacje oraz podlegać dalszej dywersyfikacji. Strategia rozwoju 
biogospodarki przewiduje znaczny wzrost gospodarczy, wynikający ze zrówno-
ważonej produkcji pierwotnej, procesów produkcji żywności oraz biotechnologii 
przemysłowej i biorafinerii, który doprowadzi do powstania nowych bioprzemy-
słów, przekształcenia istniejących branż oraz otwarcia nowych rynków dla bio-
produktów (Chyłek, 2016).

2.2. Główne sektory tworzące biogospodarkę w Unii Europejskiej

Biogospodarkę tworzą sektory obejmujące głównie producentów biomasy sta-
nowiącej surowiec przeznaczony do przetworzenia na żywność, pasze, energię, 
biomateriały i bioprodukty. Są to różnorodne sekcje i działy gospodarki naro-
dowej połączone łańcuchem tworzenia wartości, który rozpoczyna się sektorem 
producentów biomasy pochodzenia rolniczego, która jest dostarczana do przed-
siębiorstw przetwórstwa przemysłowego odpowiedzialnych za produkcję żywno-
ści, pasz, włókien i innych materiałów, bioenergii oraz biomateriałów. Następnie 
surowce pochodzenia rolniczego oraz te pochodzące z leśnictwa, rybactwa i ry-
bołówstwa, znajdują zastosowanie i są przetwarzane głównie w przemyśle spo-
żywczym łącznie z produkcją napojów i wyrobów tytoniowych oraz w przemyśle 
paszowym. Równie istotną rolę w przetwarzaniu biomasy na bioprodukty od-
grywają przemył tekstylny, drzewny, papierniczy i chemiczny, kosmetyczny oraz 
farmaceutyczny. Ponadto duży udział produkowanej w UE biomasy przeznaczany 
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jest na cele energetyczne, co przyczynia się do realizowania w praktyce idei zrów-
noważonego rozwoju produkcji przemysłowej i rolniczej. Dotyczy to zwłaszcza 
produkcji biopaliw płynnych powstających na bazie wytwarzanych estrów rze-
pakowych, takich jak biodiesel oraz bioetanol, który stanowi dodatek do paliw 
spalanych w silnikach wysokoprężnych. 

W przypadku biogospodarki, której główną ideą jest zastępowanie zasobów 
nieodnawialnych surowcami o charakterze odnawialnym, strukturę podmioto-
wą łańcuchów wartości tworzą w pierwszej kolejności podmioty wytwarzające 
lub pozyskujące biomasę w oparciu o zasoby powietrza, wody, gleby, składników 
pokarmowych i biologiczne zróżnicowanie roślin, zwierząt i mikroorganizmów. 
Pozwala to na częściowe zastępowanie zasobów nieodnawialnych surowcami 
o charakterze odnawialnym, pod warunkiem zrównoważonego podejścia do ich 
wykorzystania. W przypadku biomasy organicznej wytwarzanej w gospodar-
stwach rolnych do jej produkcji, obok zasobów przyrodniczych wykorzystywane 
są różnorodne środki produkcji obejmujące nawozy mineralne, środki ochrony 
roślin, materiał siewny, maszyny i urządzenia oraz pasze przemysłowe wyko-
rzystywane w hodowli zwierząt. W dalszej kolejności uzyskana biomasa jest do-
starczana do podmiotów działających w przemyśle spożywczym, paszowym, jak 
również tekstylnym, drzewnym, papierniczym i chemicznym, i tam, dzięki zasto-
sowaniu różnorodnych procesów z zakresu biotechnologii, technologii chemicznej 
i inżynierii procesowej, ulega transformacji na bardziej złożone i wartościowe 
bioprodukty (Gołębiewski, 2013).

Rysunek 4. System biogospodarki

Źródło: J. Gołębiewski, Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, IX Kongres Ekono-
mistów Polskich, Warszawa 2013, www.pte.pl/kongres/referaty (dostęp 29.02.2021).
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Należy podkreślić, że rolnictwo i leśnictwo są istotnymi elementami biogospo-
darki w kontekście ambitnych celów w dziedzinie klimatu i energii, które Unia 
Europejska chce osiągnąć. Obok naturalnego oddziaływania na środowisko na-
turalne i pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery, rolnictwo jest jednym z naj-
ważniejszych sektorów biogospodarki, gdyż wytwarza największą część biomasy 
wykorzystywanej jako surowiec do produkcji bioproduktów i energii odnawialnej. 
Z tego względu biogospodarka przyczynia się nie tylko do zrównoważenia rolnic-
twa, ale może też być istotnym dodatkowym źródłem różnicowania dochodów 
dla rolników oraz czynnikiem sprzyjającym tworzeniu miejsc pracy o wysokiej 
jakości, a także konkurencyjności i wzrostowi na obszarach wiejskich (EC Zmiana 
unijnej strategii…, 2018).

Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych sektorów biogospo-
darki, a z uwagi na wspólne cechy i funkcje niektórych sektorów, dokonano ich 
odpowiedniej agregacji, co pozwoliło na syntetyczne zaprezentowanie ich opisu.

2.2.1. Rolnictwo i przemysł spożywczy 

Produkcja rolnicza jest podstawowym źródłem biomasy powstającej dzięki 
prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie polegającej na uprawie 
roślin oraz hodowli i chowie zwierząt. Na jej wartość składa się zarówno produk-
cja roślinna związana z uprawą roli, jak i produkcja zwierzęca związana z hodow-
lą i chowem zwierząt. Biomasa powstająca z zasobów naturalnych, obejmująca 
surowce roślinne, zwierzęce oraz mikroorganizmy, może być przeznaczana na 
zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb ludzkich i być wykorzystywana m.in. do 
produkcji żywności i pasz, do produkcji materiałów użytkowych, np. masy celulo-
zowo-papierniczej, drewna, chemikaliów i innych produktów na bazie naturalnej, 
jak również do produkcji różnorodnych nośników energii odnawialnej. Rolnictwo 
dzięki wykorzystywanym zasobom wody, powietrza, gleby oraz posiadanym za-
sobom genetycznym, zważywszy na jego potencjał produkcyjny w wielu krajach 
unijnych i oddziaływanie środowiskowe, winno stać się ważnym elementem roz-
woju biogospodarki (Czyżewski, Kułyk, 2015). 

W Unii Europejskiej produkcja rolna prowadzona jest na obszarze 174,1 mln ha,  
co stanowi około 40% jej powierzchni, z czego około 103,9 mln ha stanowią użytki 
rolne, 59,1 mln ha to łąki i pastwiska, natomiast 10,7 mln ha to uprawy stałe (Scar-
lat i in., 2015). Najważniejszym produktem rolniczym wytwarzanym na świecie 
są zboża, które mają wyjątkowo duże znaczenie gospodarcze, w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców planety, a w kontekście rozwoju 
biogospodarki pełnią również funkcję dostarczyciela biomasy. W skali światowej 
zboża stanowią ponad połowę światowej produkcji roślinnej, wykazując wysoką 
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elastyczność w zakresie adaptacji do warunków glebowych i klimatycznych, po-
przez uprawę gatunków dostosowanych do warunków niesprzyjających (owies 
i żyto), jak rośliny o wysokich wymaganiach glebowych (pszenica) i wodnych 
(ryż). Zboża stanowią podstawowy surowiec w wielu gałęziach przemysłu, takich 
jak młynarstwo, gorzelnictwo, piwowarstwo i produkcja farmaceutyków. Pozy-
skiwane surowce zbożowe mają olbrzymie spektrum zastosowań począwszy od 
przetwórstwa na cele spożywcze, paszowe, a na celach energetycznych kończąc, 
gdzie słoma oraz odpady powstające w przemyśle rolno-spożywczym, mogą być 
wykorzystane do produkcji energii cieplnej lub pary technologicznej powstającej 
z ich bezpośredniego spalania lub produkcji biopaliw powstających na bazie eta-
nolu (Rosiak i in., 2011). 

Przykładem tego rodzaju produkcji jest uprawa kukurydzy, która z jednej stro-
ny przeznaczana jest do pozyskiwania ziaren, z których wytwarzana jest przede 
wszystkim mąka, a z drugiej strony z liści i kolb kukurydzianych wytwarzane 
są pasze. Duża część produkcji kukurydzy, w postaci kolb kukurydzianych, po 
oczyszczeniu z ziaren wraz z pozostałościami (resztkami), kierowana jest na prze-
twarzanie na surowiec wykorzystywany do spalania w biogazowniach oraz jako 
surowiec wykorzystywany w produkcji bioetanolu. Wynika to przede wszystkim 
z jej właściwości polegających na łatwości zakiszania i przechowywania oraz 
wysokiej wydajności energetycznej w porównaniu z innymi substratami (Fugol, 
Szlachta, 2010). Kukurydza jest również doskonałym surowcem do produkcji bio-
gazu, bowiem z 1 ha kukurydzy przeznaczonej w formie zielonej lub kiszonki uzy-
skuje się 9000 m3 biogazu (Michalski 2002). Kukurydza jest ważnym surowcem 
wykorzystywanym w biogospodarce, a zwiększone w ostatnich latach zapotrzebo-
wanie na uprawę kukurydzy wynika ze wzrostu potrzeb związanych z produkcją 
zwierzęcą i jej przeznaczeniem na produkcję pasz objętościowych ze względu na 
wysoką wydajność masy zielonej oraz jej wartość energetyczną, uproszczoną tech-
nologię uprawy i niewielkie wymagania glebowe (Grzyb, 2018). 

Biorąc pod uwagę związki rynków produktów roślinnych z rozwojem biogo-
spodarki, należy zwrócić również uwagę na uprawę roślin związanych z przetwa-
rzaniem na biomateriały i bioenergię, takich upraw jak rośliny oleiste (rzepak, 
rzepik, słonecznik), rośliny energetyczne oraz rośliny włókniste wykorzystywane 
w przemyśle tekstylnym. W przypadku roślin energetycznych, część z nich za-
wiera substancje bioaktywne, które ekstrahuje się z biomasy tych roślin i prze-
znacza do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, che-
micznym, żywnościowym oraz paszowym. Przykładowo wieloletnie byliny, takie 
jak ślazowiec pensylwański, słonecznik wierzbnolistny oraz rożnik przerośnięty 
są wykorzystywane do ekstrakcji rutozydu, wazylinionu, efedryny i wielu innych 
ekstraktów. Natomiast trawy, takie jak miskant olbrzymi i miskant cukrowy oraz 
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spartina preriowa są wykorzystywane do ekstrakcji kwasów wykorzystywanych 
w kosmetologii. Z kolei biomasa poekstrakcyjna jest zużywana do wytwarzania 
bionawozów, podłoży i biopaliw (Stolarski i in., 2017). 

Do produkcji bioetanolu, obok surowców zbożowych, w przemyśle spirytu-
sowym wykorzystuje się również ziemniaki. Ziemniaki wykorzystywane są jako 
surowiec do produkcji spirytusu oraz mączki ziemniaczanej, która z kolei jest 
wykorzystywana do produkcji wielu produktów spożywczych i przemysłowych. 
Skrobia i jej produkty pochodne znajdują zastosowanie jako komponenty wielu 
rodzajów produktów w przemyśle spożywczym (mleczarskim, mięsnym, cukier-
niczym, tłuszczowym), papierniczym, włókienniczym, farmaceutycznym i w pro-
dukcji środków higienicznych, górniczym (flokulanty), hutniczym, wiertnictwie 
(składnik płuczek wiertniczych), chemicznym, w produkcji tworzyw sztucznych 
i opakowań biodegradowalnych. Z ziemniaków wytwarza się również spirytus 
surowy, z którego po destylacji otrzymuje się czysty etanol, ma on zastosowanie 
w produkcji wyrobów alkoholowych, stanowi komponent w produkcji biopaliw, 
jak również jest wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym 
i kosmetycznym (Dzwonkowski, 2012). 

Ważnym surowcem wykorzystywanym w biogospodarce są oleje pozyskiwane 
z roślin oleistych, takich jak rzepak i inne, a ponadto produkowane są z nich estry 
stanowiące dodatek do paliw płynnych. Możliwości zastosowania oleju rzepako-
wego do celów technicznych są różnorodne, bowiem jest on wykorzystywany jako 
surowiec do produkcji środków smarowych, linoleum, powłok ochronnych, farb 
drukarskich, rozpuszczalników i plastyfikatorów, polimerów, a przede wszystkim 
do produkcji biopaliwa (Budzyński, Bielski, 2004). Kolejnymi surowcami do sze-
rokiego zastosowania w różnorodnych sektorach biogospodarki są rzepik, sło-
necznik i soja. W krajach Unii Europejskiej liderem w produkcji roślin oleistych 
są Niemcy i Francja, natomiast w Polsce ich produkcja w ostatnich latach uległa 
podwojeniu (MRRW, 2019). Jak piszą autorzy opracowania Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Rolnictwo i gospodarka…, 2019), wej-
ście Polski do Unii Europejskiej oraz polityka Unii w zakresie biopaliw i energii 
odnawialnej dały silny impuls do rozwoju produkcji rzepaku. Przy wieloletniej 
stabilizacji zapotrzebowania na olej rzepakowy ze strony sektora spożywczego, 
wykreowano dynamicznie rosnący popyt na ten surowiec zużywany w produkcji 
biokomponentów, a Polska jest obecnie jednym z największych w Europie produ-
centów, przetwórców i eksporterów rzepaku, a także produktów jego przerobu. 
Przy produkcji przekraczającej w ostatnim pięcioleciu (2014-2018) 2,6 mln ton, 
ma 12% udział w produkcji rzepaku 28 krajów Unii Europejskiej i od 2007 r. 
zajmuje trzecią lokatę w jego produkcji, po Niemczech i Francji. Polska jest też 
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trzecim, po Niemczech i Francji, producentem oleju oraz śruty rzepakowej w Unii 
Europejskiej. 

Obok produkcji roślinnej równie ważną rolę w kontekście rozwoju biogo-
spodarki odgrywa produkcja zwierzęca. W krajach Unii Europejskiej produkcją 
żywności zajmuje się 12 mln rolników i hodowców, a pogłowie zwierząt gospodar-
skich wynosi 135,2 mln sztuk dużych, z czego 47,4% stanowi bydło, 27,4% świnie, 
a 15% drób (Grzyb, 2018). Hodowla zwierząt służy do pozyskiwania surowców 
pochodzenia zwierzęcego, wykorzystywanych następnie w przemyśle rolno-spo-
żywczym, odzieżowo-galanteryjnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicz-
nym i paszowym. Natomiast odchody zwierząt, w postaci gnojowicy i obornika, 
mogą stanowić surowiec wykorzystywany w biogazowniach.

W krajach UE produkcja zwierzęca ukierunkowana jest z jednej strony na 
wytwarzanie surowców rolniczych z przeznaczeniem na zaspokajanie celów ży-
wieniowych człowieka, a z drugiej jako surowiec do produkcji pasz dla zwierząt. 
Ponadto istotne jest, iż wytwarzane przy produkcji zwierzęcej odpady są ważnym 
surowcem wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej. W Europie do 
największych producentów zaliczana jest Francja, Niemcy i Dania, co przekłada 
się na wysokie wskaźniki produkcji i przetwórstwa mięsa, jak również potrzebne 
do jego wyprodukowania pasze. Również odpady powstające w trakcie produkcji 
zwierzęcej, takie jak obornik oraz gnojowica, stanowią niskokosztowe surowce 
stanowiące wsad do biogazowni rolniczych. Jak pisze A. Grzyb jest to ważny kie-
runek zagospodarowania tych odpadów, uwzględniający kwestie środowiskowe, 
ze względu na to, że wysokie stężenie azotu oraz jego forma powoduje ich ogra-
niczone możliwości stosowania jako efektywny nawóz, a ponadto ze względów 
ekologicznych zakazane jest stosowanie nawozów organicznych do gleb w okresie 
zimowym (Grzyb, 2018). 

W Polsce sektor rolno-spożywczy należy do kluczowych w zakresie oddzia-
ływania społecznego i gospodarczego w ramach biogospodarki. Przemysł rolno-
-spożywczy jest największym odbiorcą surowców rolnych wytwarzanych przez 
podmioty agrobiznesu, a jego ekonomiczne oddziaływanie na rynku wewnętrz-
nym i międzynarodowym plasuje go wśród najważniejszych działów gospodarki 
narodowej. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, 
w tym zwłaszcza w rolnictwie, zdominowana jest przez mikro i małe podmioty 
gospodarcze (Chyłek, 2016). Przemysł spożywczy w Polsce obejmuje bardzo sze-
roki zakres działalności gospodarczej. Tworzą go przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwórstwem produktów zwierzęcych (przemysł mięsny, rybny i mleczarski), 
przetwórstwem produktów roślinnych (przemysł zbożowy, owocowo-warzywny, 
ziemniaczany, olejarski i cukrowniczy), przetwórstwem wtórnym (przemysł pie-
karski, paszowy, cukierniczy, makaronowy, koncentratów spożywczych i napojów 
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bezalkoholowych) bądź też produkcją używek (alkoholi i wyrobów tytoniowych). 
Produkty tego sektora mogą być nisko przetworzone (jak w przypadku ubojów 
zwierząt i rozbiórki mięsa) bądź stanowić efekt zaawansowanych procesów tech-
nologicznych, jak w przypadku żywności liofilizowanej czy funkcjonalnej (Analiza 
rynku rolno-spożywczego…, 2018).

Z kolei w całej Unii Europejskiej sektor producentów żywności i napojów 
z obrotami rzędu 1 040 mld euro, z wartością dodaną na poziomie 207 mld euro 
i zatrudnieniem wielkości 4,5 mln pracowników jest uważany za jeden z najwięk-
szych i najważniejszych sektorów przemysłowych w krajach unijnych. Te dane 
w połączeniu ze skalą produkcji rolnej ocenianej na dodatkowe 231 mld euro 
i skalą zatrudnienia rzędu 2,1 mln pracowników dają obraz wielkości, a także 
olbrzymiego znaczenia sektora rolno-spożywczego w Unii Europejskiej i jego roli 
w rozwoju biogospodarki (Scarlat i in., 2015). 

2.2.2. Leśnictwo 

Ważnym elementem biogospodarki jest również leśnictwo stanowiące istotną 
gałąź gospodarki narodowej odpowiadającą za użytkowanie lasów i produkcję 
drewna oraz działania na rzecz utrzymania trwałości drzewostanów. Biomasa le-
śna oraz odpady tzw. biomasy suchej z przemysłu drzewnego i pokrewnych służą 
do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Jest to drewno pochodzące 
z lasów, sadów, przesiek oraz upraw specjalnych, takich jak topola i wierzba ener-
getyczna, jak również specjale gatunki roślin uprawnych na cele energetyczne. 
Ponadto w trakcie prowadzonej gospodarki leśnej w trakcie pozyskiwania drewna 
powstają odpady zrębowe, które są wykorzystywane jako surowiec energetyczny.

Lasy są miejscem życia dla różnorodnej fauny i flory, formującej ekosystem 
leśny i dostarczającą szeregu usług ekosystemowych, z drugiej strony są stałym 
źródłem zasobów surowców odnawialnych przyczyniających się do rozwoju go-
spodarki cyrkulacyjnej i niskoemisyjnej. Odpowiednie prowadzenie gospodarki 
leśnej ma na celu zwiększenie produkowanego w sposób zrównoważony drewna, 
a także poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodno-
ści (Ossowska, Janiszewska, 2016). Wpływać to powinno na łagodzenie zmian 
klimatycznych, bowiem lasy w dużej mierze odpowiadają za pochłanianie CO2 
z atmosfery i jego wykorzystanie w procesach fotosyntezy. 

Lasy w Unii Europejskiej zajmują powierzchnię 179,5 mln ha, co stanowi oko-
ło 42% powierzchni UE oraz stanowią około 5% światowych zasobów leśnych 
(Scarlat, 2015). Według danych Eurostatu w 2012 roku z gospodarki leśnej było 
pozyskiwane rocznie około 423 m3 drewna, natomiast potencjał pozyskiwanej 
biomasy był szacowany na 747 m3 w roku 2010. Z kolei scenariusz do roku 2030 
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obejmujący szacunek wielkości pozyskiwanej biomasy wskazuje, że ten potencjał 
może wynieść 733 m3 (Grzyb, 2018). 

Gospodarka leśna łączy w sobie cele produkcyjne związane z pozyskiwaniem 
drewna i surowców odpadowych z funkcjami pozaprodukcyjnymi związanymi 
z usługami rekreacyjnymi, ochroną środowiska i dostarczaniem dóbr publicz-
nych. W ramach prowadzonej gospodarki leśnej pozyskiwane jest drewno i płody 
runa leśnego oraz produkty uboczne, takie jak choinki, stroisz, żywnica, kora, 
grzyby, torf oraz owoce i zioła. Celem gospodarki leśnej, jest ograniczanie lub eli-
minowanie zagrożeń mogących wpłynąć negatywnie na osiągnięcie określonego, 
wysokiego efektu ekonomicznego, wynikającego z produkcji dużej ilości surowca 
drzewnego, gwarantującego wysoką jakość pozyskanego surowca, jak i wysoki 
zysk (Machoń, 2013). 

Atutem sektora leśnictwa jest w większości ekologiczny charakter dostarcza-
nych surowców oraz duże możliwości ponownego przetwarzania różnego rodzaju 
wyrobów wykonanych z drewna po zakończeniu ich cyklu życia. W gospodarce 
leśnej i jej związkach z koncepcją biogospodarki wskazuje się na kaskadową me-
todę jego wykorzystania polegającą na tym, że drewno w pierwszej kolejności 
wykorzystywane jest w przemyśle tartacznym oraz celulozowo-papierniczym 
do produkcji różnorodnych wyrobów, a powstające przy produkcji odpady oraz 
produkty wycofane z użytkowania stanowią surowiec przeznaczony na cele ener-
getyczne (Ratajczak, 2014). W 2020 roku zużycie biomasy drzewnej miało przy-
nieść wartość pozyskanej energii na poziomie 35 mln TOE, natomiast szacuje 
się, że w kolejnych latach będzie miał miejsce dalszy wzrost jej zużycia, a istotą 
funkcjonowania nowoczesnych biorafinerii będzie przemysłowe odzyskiwanie 
organicznych związków chemicznych i materiałów lignocelulozowych, dalsze ich 
przetwórstwo, a w ostateczności wytwarzanie bioenergii i biopaliw (Gołaszewski 
i in., 2015). 

We współczesnej gospodarce drewno i jego wyroby mają wielostronne zasto-
sowanie jako materiały i komponenty oraz surowce używane w produkcji papieru, 
kompozytów i tekstyliów, które znajdują zastosowanie w przemyśle drzewnym, 
budowlanym, tekstylnym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym oraz paszo-
wym. Stąd coraz częściej zastosowanie w przemyśle znajdują surowce pochodzące 
z upraw roślin wieloletnich, takich jak topole, akacje i wierzby, które stają się 
źródłem wielu substancji bioaktywnych i zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzy-
stania, w pierwszej kolejności dokonuje się ekstrakcji tych substancji, a biomasa 
poekstrakcyjna przeznaczana jest na wytwarzanie bionawozów, podłoży i biopaliw 
(Stolarski i in., 2017). 
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2.2.3. Rybactwo i akwakultura 

Rybactwo (gospodarka rybacka) stanowi zespół planowanych i skoordyno-
wanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami 
wodnymi i obejmuje rybołówstwo w wodach morskich (połowy ryb na morzach, 
oceanach oraz na wewnętrznych wodach morskich, połowy skorupiaków i mię-
czaków morskich, wielorybnictwo, a także połowy zwierząt morskich), jak rów-
nież gospodarkę w wodach śródlądowych. 

Na rybactwo śródlądowe składają się elementy rybołówstwa, jak również 
klasycznego chowu i hodowli zwanego akwakulturą. Jest ona najszybciej i naj-
prężniej rozwijającą się dziedziną światowej gospodarki żywnościowej, bowiem 
w produkcji światowej systematycznie zmniejsza się udział ryb morskich na 
rzecz organizmów słodkowodnych produkowanych w akwakulturze. Ze względu 
na środowisko prowadzenia produkcji akwakulturę dzieli się na słoną i słodko-
wodną, a ze względu na cel prowadzonego chowu na konsumpcyjną i ozdobną 
(Czarkowski i in., 2012). Według danych FAO ponad 88% produkcji ma miejsce 
w Azji, po 4,6% produkcji uzyskuje się w Europie i Ameryce, 1,8% w Afryce i 0,8% 
w Oceanii. W ostatnich latach Unia Europejska dostrzegając znaczenie sektora 
akwakultury jako ważnego źródła biomasy oraz jego znaczenie gospodarcze, włą-
czyła w 2013 roku w zakres Wspólnej Polityki Rolnej działania dotyczące ochrony 
i wsparcia tego sektora. 

Rybołówstwo i akwakultura odpowiada za rynkową podaż produktów, takich 
jak mięczaki i skorupiaki oraz ryby słodkowodne, a te zaspokajają zwiększają-
cy się obecnie popyt na produkty rybne w sytuacji ograniczenia połowów ryb 
z naturalnych ekosystemów. W akwakulturze europejskiej wyróżnia się trzy jej 
podsektory, takie jak: śródlądowy chów ryb, chów małży morskich oraz chów ryb 
w morzu (Biegała, 2014). W Polsce akwakultura obejmuje hodowlę 44 gatunków 
ryb, wśród których dominuje hodowla karpia i pstrąga, a w ostatnich latach roz-
wija się również produkcja ryb jesiotrowatych. Akwakultura należy do najbardziej 
dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki żywnościowej na świecie, co 
przekłada się na fakt, że systematycznie zmniejsza się udział poławianych ryb 
morskich na rzecz organizmów słodkowodnych hodowanych w akwakulturze 
(Czarkowski i in., 2012).

W Polsce, głównie ze względu na zachodzące zmiany klimatyczne, rozwija się 
rybactwo śródlądowe prowadzone w zbiornikach i ciekach wodnych, natomiast 
również w coraz większym stopniu Morze Bałtyckie wskazywane jest jako waż-
ny rezerwuar zasobów do wykorzystania. W ramach akwakultury morskiej na 
Bałtyku można prowadzić zrównoważoną hodowlę i chów ryb, uprawę i zbiór 
mikro i makroglonów na skalę przemysłową, hodowlę małży oraz prowadzić zbiór 
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trzciny na trzcinowiskach tego morza (Grzyb, 2018). Biomasa glonów może być 
przeznaczona do produkcji pokarmu, przetworzona na wysokowartościowe pa-
sze dla zwierząt oraz zostać przetworzona na substancje biochemiczne, następ-
nie wykorzystywane z przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i tekstylnym 
(Schultz-Zehden, Matczak, 2013). 

W ramach projektu badawczego „Błękitny Rozwój” finansowanego przez Ko-
misję Europejską (Grzyb, 2015) dostrzeżono potencjał Morza Bałtyckiego w roz-
woju biogospodarki i przedstawiono strategie na rzecz zrównoważonego wzrostu 
w jego obrębie. Do głównych sektorów lokalnej aktywności, mogących przyczynić 
się do wzrostu dobrobytu i zatrudnienia, zaliczono produkcję odnawialnej energii 
na bazie pozyskiwanych surowców oraz produkcję żywności i pasz dla zwierząt. 
Dotyczyć to ma zwłaszcza pozyskiwania z obszarów przybrzeżnych trzciny oraz 
makroglonów i wykorzystywania ich jako biomasy do spalania w biogazowniach 
oraz do produkcji bioetanolu. Ponadto uprawa trzciny przyczynia się do redukcji 
fosforu i azotu w rejonie Morza Bałtyckiego, a obecność trzcinowisk prowadzi 
do poprawy jakości wody, wzrostu poziomu bioróżnorodności, ochrony klimatu 
i krajobrazu (Schultz-Zahden, Matczak, 2013).

2.2.4. Gospodarowanie odpadami

Kolejnym ważnym źródłem biomasy jest gospodarowanie odpadami, co obej-
muje wszelkie aktywności gospodarcze polegające na zbieraniu, transporcie, od-
zyskiwaniu i unieszkodliwianiu odpadów. Biomasa w tym przypadku to wszelkie 
pozostałości z produkcji rolniczej i gospodarki leśnej, odpady komunalne i prze-
mysłowe (Gołębiewski, 2013). Źródłem biomasy są głównie odpady leśne, odpady 
i produkty uboczne przemysłu leśnego, odpady drzewne powstające w mieście, 
słoma i odpady rolnicze, pozostałości po zbiorach, odpady oraz produkty uboczne 
przemysłu przetwórczego oraz inne odpady organiczne, takie jak odchody zwie-
rzęce i osady ściekowe z gospodarki komunalnej. 

W przetwarzaniu odpadów stosuje się trzy podstawowe metody, tj. termiczne, 
mechaniczno-biologiczne oraz przetwarzania w kierunku uzyskania paliw alter-
natywnych. Pierwsza z metod dotyczy zabiegów termicznych, gdzie odzyskiwa-
nie odpadów połączone jest z odzyskiem lub bez odzysku energii, w znacznym 
stopniu ogranicza ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska 
odpadów. Sposób ten pozwala zapobiegać niekontrolowanemu przedostawaniu się 
organicznych oraz mikrobiologicznych substancji toksycznych, które są wymywa-
ne ze składowisk odpadów. Druga metoda to działania mechaniczno-biologiczne 
oznaczające przetwarzanie odpadów przy wykorzystaniu procesów rozdrabniania, 
przesiewania, sortowania i separacji, które mają na celu mechaniczne rozdzielenie 



2. Biogospodarka jako kluczowy sektor w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

37

strumienia zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje możliwe do wykorzy-
stania jako materiał lub surowiec energetyczny oraz na frakcje ulegające biodegra-
dacji, która wymaga dalszego biologicznego przetwarzania. Ostatnią metodą jest 
przetwarzanie odpadów w kierunku uzyskania energii w procesach współspalania 
i tworzenie paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów w procesach przemy-
słowych (Gąsior, 2014)

2.2.5. Bioprzemysł 

Rozwój biogospodarki związany jest z postępem w badaniach naukowych 
i aplikacją ich wyników w rolnictwie, przemyśle spożywczym i pozostałych sek-
torach przetwórstwa biomasy. W zasadzie pojęcie biogospodarki zapoczątkowane 
zostało wraz z rozwojem wiedzy z zakresu biotechnologii rozumianej jako nauka 
wykorzystania istot żywych do produkcji przemysłowej. Polega ona na modyfi-
kowaniu organizmów w celu tworzenia nowych produktów żywnościowych, me-
dycznych i przemysłowych. Istnieją różne rodzaje biotechnologii, a najczęściej 
dla uproszczenia klasyfikacji wyróżnia się biotechnologię zieloną, czerwoną, nie-
bieską, białą oraz szarą (OECD, 2009). Biotechnologia zielona stosowana jest do 
procesów rolnych, np. w celu rozwinięcia upraw genetycznie modyfikowanych 
i postępu w hodowli roślin. Niebieska biotechnologia to pojęcie, które używane 
jest do opisania wodnych i morskich aplikacji biotechnologii, natomiast biotech-
nologia czerwona dotyczy sektora zdrowia, w tym głównie produkcji farmaceuty-
ków. Biotechnologia przemysłowa (biała) wykorzystuje enzymy i mikroorganizmy 
do wytwarzania produktów na bazie naturalnej w takich sektorach gospodarki, 
jak: produkcja substancji chemicznych, przemysł spożywczy, produkcja pasz, wy-
twarzanie bioenergii oraz produkcja papieru i tekstyliów. Z kolei szara biotechno-
logia obejmuje rozwiązania technologiczne stworzone w celu ochrony środowi-
ska, w takich przypadkach, jak np. wycieki ropy naftowej i oczyszczanie ścieków 
(Szwach, Kulesza, 2014).

W tym kontekście warto wspomnieć, iż istotnym, oczekiwanym efektem roz-
woju biogospodarki ma być zwiększenie wzrostu gospodarczego na obszarach 
wiejskich. Konwersja biomasy na podstawowe substancje chemiczne może od-
bywać się w biorafineriach dużo mniejszych niż wykorzystywane do konwersji 
surowców kopalnych, dzięki temu możliwe jest tworzenie wielu niedużych biora-
finerii w pobliżu obszarów produkcji biomasy, podczas gdy przetwórstwo paliw 
kopalnych odbywa się głównie w dużych zakładach. Biorafinacja to ogólne poję-
cie, które oznacza proces przetwarzania biomasy w produkty rynkowe w postaci 
żywności i paszy, związków chemicznych, materiałów i energii (paliwa, prąd, cie-
pło) (Szwach, Kulesza, 2014). W biorafineriach wytwarzających energię głównym 
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celem jest wytworzenie względnie niskocennej energii lub paliw z biomasy, na-
tomiast w tych wyspecjalizowanych w wytwarzaniu produktów (związków che-
micznych, materiałów) głównym celem jest produkcja cenniejszych produktów 
biopochodnych (Harasym, 2015).

Wykorzystanie zasobów odnawialnych pochodzących z sektora rolnictwa, le-
śnictwa, rybołówstwa i rybactwa ma miejsce w różnych branżach przemysłowych. 
Postęp naukowo-techniczny oraz wiele czynników społecznych, ekonomicznych 
i politycznych sprawia, że znaczna część zasobów biologicznych wykorzystywa-
na jest aktualnie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, 
paliwowo-energetycznym, drzewno-papierniczym oraz lekkim (np. tekstylnym). 
Z tego względu S. Urban i A. Piwowar, autorzy opracowania Agrobiznes i biobiznes 
– nowe spojrzenie na teorię agrobiznesu, proponują wyodrębnienie w naukach eko-
nomicznych nowej kategorii – biobiznesu. Według nich nowa kategoria rozszerza 
pojęcie „agrobiznes” i stwarza nowe perspektywy rozwoju nauki. Wielostronność 
wykorzystania surowców rolniczych i nowe powiązania funkcjonalne pomiędzy 
rolnictwem a przemysłem powodują konieczność podejmowania nowych inicja-
tyw badawczych w obszarze nauk ekonomicznych. Jest to istotne z punktu widze-
nia zmieniających się potrzeb gospodarki, która ewoluuje w kierunku biogospo-
darki. Według niniejszych autorów agrobiznes okazuje się obecnie pojęciem zbyt 
wąskim, bowiem nie obejmuje wszystkich rodzajów działalności gospodarczej 
wykorzystujących procesy biologiczne i biotechnologiczne. Stąd uznano, że lepiej 
odpowiadającym faktycznemu stanowi gospodarki, wykorzystującej wszystkie 
możliwości przyrody, będzie używanie pojęcia biobiznesu. Biobiznes jest działal-
nością gospodarczą tworzącą lub wykorzystującą bioprodukty w celu zaspokaja-
nia różnorodnych potrzeb człowieka, a termin ten obejmuje też bioprodukty po-
wstające bez udziału sektorów rolnictwa czy leśnictwa, w warunkach sztucznych 
stworzonych przez człowieka, np. w laboratoriach badawczych czy w fabrykach 
(Urban, Piwowar, 2016). 

Biorąc pod uwagę pierwsze ujęcie, biobiznes obejmuje te sfery gospodarcze, 
w których następuje produkcja, podział, wymiana i konsumpcja biologicznych za-
sobów w gospodarce. Biorąc pod uwagę podobieństwo struktur agrobiznesu i bio-
biznesu podkreślić należy rolę leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa jako ważnych 
rezerwuarów zasobów biologicznych, które mogą być wykorzystywane w gospo-
darce. Ważnym elementem różnicującym te struktury jest rozszerzenie kategorii 
„agregat III” w biobiznesie o te przemysły, które oprócz przemysłu spożywczego 
wykorzystują dobra pochodzące z agregatu II na potrzeby niespożywcze. Reasu-
mując, kategoria biobiznesu w całości obejmuje subsystem agrobiznesu, a ponadto 
w jego skład wchodzi, m.in. produkcja lekarstw medycznych i weterynaryjnych 
oraz produkcja kosmetyków dla ludzi i zwierząt, a także handel nimi. 



2. Biogospodarka jako kluczowy sektor w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

39

Z kolei biobiznes jako dziedzina aktywności podmiotów gospodarczych w bio-
gospodarce odnosi się do działalności gospodarczych tworzących lub wykorzy-
stujących bioprodukty w celu zaspakajania różnorakich potrzeb człowieka. W li-
teraturze przedmiotu termin „biogospodarka” nie jest jednoznacznie definiowany 
i krytyce poddawane są różne definicje związane z biogospodarką. Niemniej jed-
nak przyjmuje się, że podstawą tego pojęcia jest zrównoważone wykorzystanie 
odnawialnych zasobów biologicznych w celu wytwarzania dóbr, które zaspokajają 
zarówno prywatne, jak i publiczne potrzeby i oczekiwania (Maciejczak, Hofreiter, 
2013). Biorąc pod uwagę rodzaje działalności gospodarczej w biobiznesie można 
wyróżnić przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe. Przykładowe ob-
szary aktywności biobiznesu zaprezentowano w tabeli 4. 

Tabela 4. Rodzaje i przykładowe obszary działalności w biobiznesie

Produkcja 
Działalność wytwórcza bezpośrednio lub pośrednio związana z bioproduk-
tami, m.in. w sektorach rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz w przemyśle 
chemicznym, biotechnologicznym i energetycznym (do produkcji np. bioma-
teriałów, bioenergii, biofarmaceutyków, biopaliw).

Handel 
Detaliczna i hurtowa sprzedaż bioproduktów, zaopatrywanie przedsiębiorstw 
produkcyjnych w środki produkcji, sprzedaż sprzętu i narzędzi do prac ba-
dawczo-rozwojowych w obszarze biobiznesu

Usługi

Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z biogospodarką 
oraz sieci powiązań skłaniających do wymiany doświadczeń i bliższej współ-
pracy przedsiębiorstw z obszaru biogospodarki. 
Działalność w zakresie prowadzenia analiz laboratoryjnych, przygotowania 
dokumentacji projektowej, badania rynku itp.
Testowanie i wypracowywanie nowych metod badawczych w obszarze 
biogospodarki.

Źródło: oprac. własne na podstawie: A. Piwowar, Biobiznes i jego elementy, [w:] S. Urban (red.), Agro-
biznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, 
s. 242–258.

Propozycja przyjęcia określenia „biobiznes” jako nazwy subsystemu współcze-
snej gospodarki narodowej uzasadnia też znaczny wzrost roli biotechnologii, któ-
rej podstawą jest wykorzystanie zjawisk i procesów zachodzących w organizmach 
żywych. Celem zastosowania rozwiązań z zakresu biotechnologii jest przetwór-
stwo surowców roślinnych i zwierzęcych na potrzeby żywnościowe i pozażywno-
ściowe, a także przetwarzanie surowców pozarolniczych przez organizmy żywe. 
Współcześnie biotechnologia staje się kołem napędowym rolnictwa i przetwór-
stwa rolno-spożywczego, dzięki której wzrosło wykorzystanie surowców rolnych, 
poszerzeniu uległ asortyment wytwarzanych produktów spożywczych i popra-
wiła się ich jakość. Ponadto wzrosło wykorzystanie produktów wytwarzanych 
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z surowców rolnych na potrzeby pozarolnicze. Wzrosła też innowacyjność pra-
cowników związanych z biotechnologią, czego następstwem jest wzrost ilości 
wynalazków tworzących postęp w biotechnologii, a także rozwój asortymentu 
produktów biotechnologicznych. 

Z punktu widzenia rozwoju biobiznesu ważny jest przede wszystkim postęp 
w nowoczesnej biotechnologii roślin w wyniku zastosowania metod inżynierii 
genetycznej. Powstają w ten sposób organizmy genetycznie zmodyfikowane, 
w których materiał genetyczny został zmieniony z wykorzystaniem technik inży-
nierii genetycznej w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych, na skutek 
krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji. W skali świata efekty wynikające ze 
stosowania roślin zmodyfikowanych genetycznie zostały najszerzej wykorzystane 
w produkcji pasz i żywności głównie w trzech krajach: USA, Brazylii i Argenty-
nie. O ile biotechnologia rolnicza związana z wykorzystaniem GMO do produk-
cji żywności i pasz jest budzącym kontrowersje społeczne zastosowaniem nowo-
czesnej biotechnologii, o tyle wykorzystanie GMO w medycynie i farmacji jest 
społecznie akceptowane, bowiem wykorzystanie nowoczesnych metod i technik 
inżynierii genetycznej stosowanych w biotechnologii medycznej umożliwia wy-
twarzanie biofarmaceutyków. 

Biobiznes obejmuje swym znaczeniem także działalność w obszarze produkcji 
metabolitów wtórnych. Są to substancje o bardzo szerokim zakresie działania, 
wynikającym z ich zróżnicowanej budowy chemicznej, a liczba metabolitów po-
chodzenia roślinnego jest duża. Do najważniejszych metabolitów stosowanych 
w farmakologii należą: ajmalicyna, artemisyna, ajmalina, berberyna, chinina, 
digoksyna, diosgenina, kamptotecyna, kapsaicyna, kastanospermina, kodeina, 
kolchicyna, eliptycyna, emetyna, forskolina, ginsenozydy, morfina, podofilotok-
syna, rezerpina, sangwinaryna, szikonina, paklitaksel, winkrystyna, winblastyna 
(Kubala, 2013). 

Biobiznes rozszerza kategorię agrobiznesu o produkcję i obrót kosmetykami 
wytwarzanymi z surowców roślinnych. W literaturze przedmiotu funkcjonuje 
termin „fitokosmetyki”, tj. kosmetyki wytwarzane na bazie surowców roślinnych, 
nieposiadających w swoim składzie substancji toksycznych. Substancje czynne 
w fitokosmetykach to m.in. witaminy występujące w roślinach uprawnych (Janko-
wiak, Schaschner, 2013). Stosowanie fitokosmetyków jest korzystne m.in. podczas 
zabiegów rewitalizujących. Roślinne surowce farmakognostyczne wykorzystuje 
się w kosmetykach przeciwstarzeniowych oraz w leczeniu dermatologicznym, 
a surowce naturalne wykorzystywane w tych kosmetykach charakteryzują się re-
latywnie większym stopniem neutralności dla organizmu ludzkiego. Należy rów-
nież wspomnieć, iż w rolnictwie w niedalekiej przyszłości szerokie zastosowanie 
znajdą biopestycydy, czyli środki ochrony roślin, które zawierają różne grupy 
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mikroorganizmów (wirusy, bakterie i grzyby) oraz nicienie, które mogą zastąpić 
chemiczne środki ochrony roślin. 

Podsumowując, kategoria biobiznesu rozszerza termin „agrobiznes” zarówno 
z punktu widzenia ilościowego, jak i jakościowego. W zakresie zmian ilościowych 
konieczne jest włączenie do analiz dodatkowych sektorów i branż, co przyczynia 
się także do powstawania nowych zależności i przepływów. Do podstawowych 
sektorów surowcowych biobiznesu zaliczyć należy, oprócz rolnictwa, leśnictwo 
i rybołówstwo. Jako przykład zmian jakościowych można podać możliwości wy-
korzystania biomasy alg słodkowodnych jako surowców dla przemysłu (np. pa-
liwowego, kosmetycznego) i rolnictwa (pasza, nawóz). Zagospodarowanie tych 
surowców stanowi duże wyzwanie i może być rozpatrywane jako element go-
spodarki zrównoważonego rozwoju. Zmiany jakościowe związane z przyjęciem 
nowej kategorii „biobiznes” dotyczyć zatem mogą procesu wytwarzania i cech 
produktów, obrotu towarowego i konsumpcji (Urban, Piwowar, 2016). 

2.2.6. Bioenergia i biopaliwa

Rolnictwo, poza swoją bezpośrednią funkcją produkcji żywności, jest także 
ważnym dostawcą surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycz-
nej, ciepła i paliw. Surowcami takimi mogą być nie tylko produkty żywnościowe, 
ale także produkty uboczne lub odpadowe z rolnictwa i pozostałych sektorów. Ich 
wykorzystanie do produkcji energii i paliw pozwala ograniczyć problem zagospo-
darowania produktów ubocznych i odpadowych, jak również zmniejszyć obciąże-
nie środowiska procesami ich przechowywania. W zakresie powiązań pomiędzy 
rolnictwem a energetyką odnawialną na szczególną uwagę zasługuje przetwarza-
nie surowców pochodzenia rolniczego oraz powstających przy produkcji odpa-
dów i produktów ubocznych w biogazowaniach i w produkcji biopaliw (Rolnictwo 
i gospodarka żywnościowa, 2016). Podobną jak rolnictwo rolę w zakresie produkcji 
bioenergii i biopaliw pełnią sektory leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury odpo-
wiadające za dostarczanie surowców w formie biomasy. 

Efektywnym sposobem wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego jest 
poddanie jej procesowi fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych. Wy-
tworzony biogaz może służyć do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub po 
jego oczyszczeniu bezpośrednio na potrzeby gospodarstw domowych. W bioga-
zowniach rolniczych jako substraty mogą być wykorzystywane: surowce rolnicze, 
produkty uboczne pochodzenia rolniczego, płynne lub stałe odchody zwierzęce, 
odpady lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub 
biomasy leśnej oraz biomasa rolnicza pozyskana z terenów innych niż zewiden-
cjonowane jako rolne lub leśne. Biogazownie rolnicze stanowią stabilne źródło 
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energii elektrycznej, gdyż w odróżnieniu od urządzeń wykorzystujących energię 
słoneczną lub wiatr, na ich funkcjonowanie nie mają wpływu czynniki atmosfe-
ryczne. Należy przy tym wspomnieć, że pozostałości z fermentacji materii orga-
nicznej mogą być wykorzystywane w rolnictwie do nawożenia gleby (Rolnictwo 
i gospodarka…, 2016).

Obok produkcji bioenergii ważnym sektorem gospodarczym wykorzystującym 
biomasę i przyczyniającym się do rozwoju biogospodarki jest wytwarzanie i wy-
korzystywanie w przemyśle i transporcie biopaliw. Dzięki wykorzystaniu biomasy 
produkowanej w sposób zrównoważony na potrzeby produkcji biopaliw możliwa 
staje się transformacja w kierunku wykorzystania energii odnawialnej zastępującej 
paliwa kopalne i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zgodnie 
z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 
proces wytwarzania surowców obejmujący uprawę roli, stosowanie nawozów 
i środków ochrony roślin, zbiór, przechowywanie musi umożliwić o co najmniej 
35% mniejszą emisję niż emisja związana z wykorzystaniem paliw kopalnych. Od 
1 stycznia 2018 r. takie ograniczenie będzie musiało wynieść co najmniej 50%. 
W związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych w Polsce określono Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) który zakładał, 
że co roku będzie następował wzrost wykorzystania biopaliw, aby osiągnąć do 
roku 2020 co najmniej 10% energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Nowa 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. (dyrektywa RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych nakłada na dostawców paliw do 2030 r obowiązek zapewnienia co 
najmniej 14% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w tym 
sektorze (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa…, 2019). Co równie istotne, dy-
rektywa ta ogranicza wykorzystanie w transporcie drogowym i kolejowym do 
poziomu maksymalnie 7% udział energii produkowanej z roślin spożywczych 
i pastewnych. 

Podstawowymi biokomponentami wykorzystywanymi na rynku paliwowym 
w Polsce pozostają bioetanol stanowiący dodatek do benzyn oraz estry jako do-
datek do oleju napędowego. W krajowej produkcji bioetanolu w 2018 r. wykorzy-
stywano głównie kukurydzę (53% wszystkich surowców), skrobię odpadową i po-
zostałości skrobiowe (38% wszystkich surowców), a także melasę i inne surowce. 
Do wytwarzania estrów wykorzystuje się głównie olej rzepakowy, z którego pro-
dukowane jest około 97% tego biokomponentu (Rolnictwo i gospodarka…, 2019). 

Jednocześnie w ostatnich latach rośnie znaczenie biopaliw zaawansowanych 
(biokomponentów) oraz biogazu wytwarzanych z surowców celulozowych, np. 
słomy, łusek nasion, kolb kukurydzianych oczyszczonych z ziaren, odpadów 
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z biomasy, które nie nadają się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym lu-
dzi i zwierząt, zużyty olej kuchenny oraz tłuszcze zwierzęce kategorii 1 i 2. Wy-
produkowane w ten sposób biokomponenty (biopaliwa) oraz biogaz i znajdujące 
zastosowanie w transporcie mogą być liczone podwójnie do wykonania Narodo-
wego Celu Wskaźnikowego. Od 1 stycznia 2018 r. poziom redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu produkcyjnym biokomponentów w porównaniu do emisji 
ze spalania paliw ropopochodnych musi wynosić zgodnie z kryteriami zrównowa-
żonego rozwoju co najmniej 50% (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa…, 2019).

Podsumowując zaprezentowane treści, można stwierdzić, iż biogospodarka, 
która obejmuje szeroki zakres działalności gospodarczej człowieka wykorzystują-
cej zasoby powstające w świecie przyrody w postaci surowców roślinnych i zwie-
rzęcych, jest olbrzymią szansą na zahamowanie niekorzystnych zjawisk i rozwią-
zywanie problemów, z którymi mierzy się współczesny świat. Wykorzystywanie 
zasobów świata przyrody w sposób zrównoważony jest podstawowym wyzwa-
niem, jakie stoi przed współczesnym społeczeństwem, w tym samym przed sze-
roko rozumianą sferą naukowo-badawczą, bowiem w świetle głównych wyzwań 
społecznych i rosnących rynków w krajach rozwijających się wszystkie sektory 
tworzące biogospodarkę powinny być ukierunkowane na dynamiczne tworzenie 
i stosowanie rozwiązań innowacyjnych spełniających sformułowane w strategii 
rozwoju biogospodarki cele.
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rozdział 3 
Teoretyczne i metodyczne aspekty konkurencyjności 

3. 

3.1. Konkurencyjność w ujęciu teoretycznym

Pojęcie konkurencyjności jest jednym z najczęściej stosowanych określeń 
związanych z oceną stanu gospodarki narodowej i poszczególnych jej sektorów, 
skuteczności ich funkcjonowania i perspektyw rozwoju. Ze względu na rozwój 
międzynarodowego środowiska biznesowego i rosnącej presji globalizacji, rośnie 
znaczenie tego zjawiska we wszystkich działach gospodarki, w tym również w bio-
gospodarce (Kravčáková, Vozárová, 2013). Jednocześnie brak jest jednoznacznej, 
powszechnie akceptowanej przez nauki ekonomiczne, definicji tego pojęcia. 
Sprawia to, że pomiar i analiza tego zjawiska są utrudnione (Szczepaniak, 2018). 
Trudności związane z badaniem konkurencyjności wynikają również ze zmien-
ności jej determinant w czasie i przestrzeni (Siudek, Drabarczyk, 2015). Obszar 
ten pozostaje wciąż wyzwaniem dla badaczy, brakuje bowiem opracowań, które 
traktowałyby tę problematykę kompleksowo, tzn. badały czynniki oraz wyniki 
konkurencyjności. Istnieje zatem wiele problemów natury koncepcyjnej i meto-
dologicznej związanych z konkurencyjnością. Podstawową kwestią pozostaje brak 
jednoznacznej, powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia, co niejedno-
krotnie prowadziło do sporów terminologicznych i metodologicznych (Kraciuk, 
2017). Toczyła się także debata dotycząca tego, czy problem konkurencyjności, 
właściwy przede wszystkim dla poziomu mikro, może być przeniesiony na poziom 
państwa, sektora czy regionu. Istotne dla rozważań na temat konkurencyjności są 
poglądy Portera, uważanego za prekursora i jednego z najważniejszych badaczy 
tego zjawiska. Autor ten utożsamiał konkurencyjność z produktywnością i uważał, 
że celem państwa jest dążenie do poprawy standardu życia jego ludności. Podstaw 
wzrostu poziomu życia mieszkańców upatrywał w zdolności narodowych firm do 
osiągania wysokiego poziomu produktywności (Bronisz, 2013). 
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Samo pojęcie „konkurencja” pochodzi od łacińskiego słowa concurrere, które 
oznacza biec razem (Wielka Encyklopedia PWN, 2003). Zasadniczy sens tego ter-
minu sprowadza się do rywalizacji. Na gruncie ekonomii konkurencyjność zwią-
zana jest ściśle z gospodarką rynkową, stanowi nieodłączny element w procesie 
regulującym alokację ograniczonych zasobów (Łukiewska, 2019). W naukach 
ekonomicznych podmiotem, do którego odnosiła się pierwotna koncepcja kon-
kurencyjności było przedsiębiorstwo. Zgodnie z najbardziej ogólną definicją przez 
konkurencyjność przedsiębiorstwa rozumie się jego zdolność do konkurowania, 
czyli do sprostania konkurencji (rywalizacji) innych przedsiębiorstw na rynku 
(Wyżnikiewicz, 2019). Niektórzy autorzy nie definiują wprost konkurencyjności, 
lecz wskazują na czynniki, które ją kształtują. M. Porter wyprowadza ją z procesu 
konkurencji między podmiotami na rynku krajowym i zagranicznym i nie wiąże 
tej kategorii z wynikami handlu zagranicznego (Porter, 1996).

Trudność w definiowaniu konkurencyjności wynika z tego, że jest to zagad-
nienie wieloaspektowe i wielowymiarowe (Kowalczuk, 2015; Siudek, Drabarczyk, 
2015; Wosiek, 2016). Kategoria konkurencyjności jest kojarzona z różnymi teoria-
mi ekonomicznymi i rozpatrywana na różnych poziomach gospodarczych. Tra-
dycyjne rozumienie konkurencyjności wywodzi się z trzech teorii ekonomicz-
nych: teorii wzrostu gospodarczego, teorii wymiany międzynarodowej oraz teorii 
mikroekonomii (Olczyk, 2008). Teoria wzrostu gospodarczego odwołuje się do 
konkurencyjności przez pryzmat zasobów czynników produkcji, efektywności 
ich wykorzystania, tempa i kierunku zmian strukturalnych oraz efektywności 
gospodarowania (Poczta, Siemiński, 2010). Definicje konkurencyjności nawią-
zujące do teorii wzrostu gospodarczego akcentują wyniki osiągane przez gospo-
darkę narodową. Konkurencyjność jest tutaj opisywana za pomocą mierników 
wzrostu gospodarczego. Nurt nawiązujący do teorii międzynarodowej migracji 
czynników produkcji oraz teorii lokalizacji wzbogaca wzrostowe podejście do 
konkurencyjności o takie elementy jak mobilność czynników produkcji i znacze-
nie lokalizacji w zwiększaniu konkurencyjności gospodarki (Jagiełło, 2008). Teoria 
wymiany międzynarodowej rozpatruje konkurencyjność jako źródło osiągania 
korzyści z handlu przez poszczególne narody. W nurcie tym wyraźne jest odnie-
sienie do miejsca danego kraju w gospodarce światowej lub gospodarce danego 
regionu oraz wyników osiąganych w handlu zagranicznym. Ważny aspekt badań 
konkurencyjności w nurcie handlowym stanowi położenie akcentu na otwartość 
gospodarki (Skawińska, 2002). O konkurencyjności mikroekonomicznej decyduje 
z kolei jakość posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów oraz umiejętności 
zarządzających, dotyczące wykorzystania tych zasobów dla poprawy konkuren-
cyjności podmiotu (Frączek, 2009).
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Z uwagi na to, że termin ten nie był konsekwentnie określany w literaturze 
ekonomicznej, ma wiele różnych znaczeń. Zmienia się także w czasie znaczenie 
poszczególnych kryteriów konkurencyjności, w zależności od teorii oraz w za-
leżności od skali, jakiej konkurencyjność dotyczy. Pierścionek rozróżnia nastę-
pujące poziomy rywalizacji ekonomicznej: megakonkurencyjność – na poziomie 
ugrupowań krajów; makrokonkurencyjność – na poziomie gospodarki narodo-
wej; mezokonkurencyjność – na poziomie gałęzi gospodarki, sektorów i branż; 
konkurencyjność klastrów (clusters); mikrokonkurencyjność – na poziomie 
przedsiębiorstwa; konkurencyjność na poziomie towarów i usług (Pierścionek, 
2003). Januszkiewicz (2000) wymienia trzy wymiary konkurencyjności: makro-, 
mezo- i mikroekonomiczny, rozpatrując je w ujęciu globalnym, regionalnym i lo-
kalnym. Poziom makro- autor utożsamia z konkurencyjnością państw i regionów, 
mezo- z konkurencyjnością sektorów lub branż albo też gałęzi gospodarki oraz 
mikro- z konkurencyjnością firm i produktów. Warto podkreślić, że poziomy te 
nie istnieją w izolacji od siebie, lecz nawzajem na siebie oddziałują (Nosecka, 
Pawlak, 2014; Nowak, 2017). Ponadto obecnie na znaczeniu zyskuje kompleksowe 
podejście do zagadnienia konkurencyjności, łączące różne jej wymiary, poziomy 
i aspekty. Holistyczne ujęcie zjawiska umożliwia bowiem ukazanie funkcjonowa-
nia całego systemu społeczno-gospodarczego i politycznego badanego państwa 
czy regionu (Bronisz, 2013).

Wielopłaszczyznowość konkurencyjności sprawia, że istnieje problem dotyczą-
cy nie tylko wypracowania jednej uniwersalnej definicji tego zjawiska, ale także 
metody jej pomiaru. Nosecka i Pawlak (2014) podkreślają, że niejednoznaczność 
definicji konkurencyjności dotyczy zwłaszcza poziomu mezo- (poszczególnych 
sektorów gospodarki narodowej). Z uwagi na to, że termin ten nie był konse-
kwentnie określany w literaturze ekonomicznej, definiowany był z różnych punk-
tów widzenia. Szeroko rozumiana konkurencyjność może być definiowana jako 
umiejętność konkurowania, a więc działania i przetrwania w konkurencyjnym 
otoczeniu (Dzikowska, Gorynia, 2012). Ponadto cecha ta ma charakter relatywny 
o własnościach porównawczych, co oznacza, że zawsze występuje odniesienie cech 
podmiotu, którego konkurencyjność jest analizowana, do cech innego podmiotu 
(Gorynia (red.) 2002; Latruffe, 2010). W tabeli 5. przedstawiono wybrane definicje 
konkurencyjności, dotyczące różnych poziomów analizy.

W badaniach dotyczących konkurencyjności na poziomie makro- i mezo-
ekonomicznym wyróżnia się między innymi dwa ujęcia konkurencyjności: czyn-
nikową i wynikową. Konkurencyjność czynnikowa określana jest jako zdolność 
konkurencyjna, potencjał konkurencyjny, czy też źródła przewag konkurencyj-
nych. Wyznacza ona konkurencyjność możliwą do zrealizowania w przyszłości. 
Konkurencyjność wynikowa kształtowana jest natomiast przez konkurencyjność 
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czynnikową, a wyznaczana jest rzeczywiście osiągniętą pozycją konkurencyjną 
(Szczepaniak i in., 2019). Takie ujęcie konkurencyjności można spotkać m.in. 
w badaniach Aigingera (2006), który podkreśla, że produktywność jest ważnym, 
lecz nie jedynym wskaźnikiem konkurencyjności wynikowej.

Tabela 5. Przegląd definicji konkurencyjności

Autor i rok Poziom analizy Definicja

Adamkiewicz-Drwiłło (2002)

Mikro

Konkurencyjność przedsiębiorstwa to dostosowa-
nie produktów do wymogów rynku i konkurencji, 
zwłaszcza pod względem asortymentu, jakości, 
ceny oraz optymalnych kanałów sprzedaży i me-
tod promocji.

Świtalski (2005)
Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest zdolnością 
do zaspokajania potrzeb nabywcy w wydajniejszy 
sposób niż konkurenci.

Stankiewicz (2005)
Konkurencyjność przedsiębiorstwa to jego zdol-
ność do efektywnego realizowania celów w wa-
runkach rywalizacji z innymi uczestnikami rynku.

Krugman (1994)

Mezo

Konkurencyjność regionów to zdolność do two-
rzenia dobrobytu (bogactwa) i wysokiego poziomu 
życia ludności.

Atkinson (2013) Zdolność regionu do eksportowania wartości do-
danej przewyższającej wartość importu.

Gorynia, Łaźniewska (2009)

Konkurencyjność to zdolność do projektowania 
i sprzedawania towarów danej branży, gałęzi lub 
działu, których ceny, jakość i inne walory są bar-
dziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów 
oferowanych przez konkurentów.

Carraresi, Banterle (2008)

Konkurencyjność to zdolność przemysłu (sektora) 
do powiększania udziałów rynkowych i rywaliza-
cji z zagranicznymi konkurentami na zagranicz-
nym, i krajowym rynku w warunkach swobodnej 
wymiany.

EU Commission (2009)

Makro

Zdolność gospodarki do zapewnienia mieszkań-
com wysokiego i rosnącego standardu życia oraz 
wysokiego poziomu zatrudnienia, opartych na 
trwałych podstawach.

Latruffe L. (2010) Zdolność do stawienia czoła konkurencji i osią-
gnięcia sukcesu w obliczu konkurencji.

Ostoj (2015)
Siła konkurencyjna kraju, czyli zdolność do utrzy-
mania długoterminowego rozwoju gospodarcze-
go, umożliwiająca gospodarce czerpanie korzyści 
z międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Sala-I-Martin, Artadi (2004) Zestaw instytucji, zasad i czynników, które określa-
ją poziom produktywności kraju.

Źródło: oprac. własne na podstawie przeglądu literatury.
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Osiągnięcie wysokiej konkurencyjności nie daje gwarancji, że utrzyma się ona 
w przyszłości, czyli nie może być uznana za trwałą. We współczesnej gospodarce 
utrzymanie zdolności do konkurowania oznacza stałą potrzebę dostosowywa-
nia się do bardzo szybko zmieniających się warunków działania na rynkach, do 
unowocześniania aparatu wytwórczego, wreszcie do stosowania innowacyjnych 
rozwiązań w wielu aspektach działalności (Wyżnikiewicz, 2019). Identyfikacja 
czynników wpływających na poprawę konkurencyjności biogospodarki jest pod-
stawą do wyznaczania wizji i celów oraz strategii i działań służących rozwojowi 
biogospodarki (McCormick, Kautto, 2013). W literaturze przedmiotu wskazuje się 
na wiele czynników kształtujących konkurencyjność, w zależności od kontekstu 
badań i przyjętej teorii konkurencyjności. Identyfikacja tych czynników uwzględ-
niona została w wielu teoriach, począwszy od teorii Adama Smitha opierającej się 
na specjalizacji i podziale pracy poprzez neoklasycznych ekonomistów (Viner, 
Samuelson) z uwzględnieniem inwestycji w kapitał rzeczowy i infrastrukturę oraz, 
od niedawna, w oparciu o inne mechanizmy, takie jak edukacja i szkolenia, po-
stęp technologiczny, stabilność makroekonomiczna, dobre rządy, czy wydajność 
rynku (Schwab, 2013). Biorąc pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie sektora bio-
gospodarki, należy zwrócić uwagę na różnorodność determinant kształtujących 
jego konkurencyjność. McCormick i Kautto (2013) podkreślają, że zróżnicowa-
ny zestaw sił napędza i ogranicza biogospodarkę na świecie i w Europie. Wśród 
głównych determinant konkurencyjności tego sektora wymieniają politykę rządu, 
warunki regulacyjne, prawa własności intelektualnej, zasoby ludzkie, akceptację 
społeczną i strukturę rynku. Poprawę konkurencyjności biogospodarki dodatko-
wo komplikuje fakt, że czynniki napędzające i ograniczające jej rozwój obejmu-
ją złożone interakcje i sprzężenia zwrotne, co utrudnia wyodrębnienie i analizę 
czynników konkurencyjności. Z badań wynika, że głównym stymulatorem roz-
woju biogospodarki jest popyt na zrównoważone dostawy żywności, paliw i su-
rowców (McCormick, Kautto, 2013).

Według Aigingera (2006) czynniki kształtujące przewagi konkurencyjne różnią 
się w czasie i w zależności od poziomu rozwoju kraju. Podkreśla on jednocześnie, 
że konkurencyjność wynikowa jest generowana przez połączenie czynników twar-
dych i miękkich. Twarde czynniki obejmują pracę, kapitał i postęp techniczny. 
Do czynników miękkich mogą należeć natomiast m.in. zdolności, wiedza, jakość 
instytucji, innowacje. Z badań innych autorów wynika, że z makroekonomicznego 
punktu widzenia na konkurencyjność wpływ mają takie czynniki, jak wydajność 
pracy i jej koszty, poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz struktura sekto-
rowa gospodarki (Bartkiewicz, Dębowski, 2010).

We współczesnym globalnym świecie dużego znaczenia w kształtowaniu 
przewag konkurencyjnych nabiera dostęp do informacji, rozwój technologii 
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informacyjnych i komunikacyjnych, innowacyjność podmiotów rynkowych. 
Coraz większą rolę odgrywają również czynniki związane z jakością i bezpie-
czeństwem żywności oraz ochroną środowiska naturalnego (Nosecka, Pawlak, 
2014). Huggins i Izushi (2008) wskazują, że w krótkim okresie o konkurencyj-
ności decydują takie czynniki, jak: specjalizacja sektorowa, jakość i gęstość infra-
struktury oraz pozostałe czynniki wpływające na efektywność kraju, regionu, czy 
sektora. W długim okresie jej poziom zależy od czynników generujących wzrost 
produktywności, tj. technologii, zasobów ludzkich, nakładów na prace badawcze 
oraz struktury gospodarki. Do czynników kształtujących konkurencyjność sek-
tora można zaliczyć zasoby i otoczenie instytucjonalne. Zasoby w każdym sek-
torze obejmują zasoby ludzkie i kapitał, a w przypadku rolnictwa, które należy 
do biogospodarki, także ziemię (Nosecka, Pawlak, 2014). O osiąganiu przewagi 
konkurencyjnej branży decyduje nie tylko ich ilość, ale przede wszystkim jakość 
tych zasobów oraz ich wzajemne relacje. Podobną opinię wyrażają Gorynia i Łaź-
niewska (2009) podkreślając, że potencjał konkurencyjny obejmuje wszystkie za-
soby wykorzystywane lub możliwe do wykorzystania. Potencjał ten jest swoistym 
wkładem w procesie konkurowania. Oddziaływanie na potencjał konkurencyjny 
w procesie zarządzania konkurencyjnością prowadzi do osiągnięcia określonych 
rezultatów konkurowania. Można zauważyć tu jednocześnie sprzężenia zwrot-
ne pomiędzy potencjałem i zarządzaniem konkurencyjnością. Potencjał kon-
kurencyjny w części warunkuje sposób zarządzania konkurencyjnością, z kolei 
proces zarządzania konkurencyjnością wpływa na rozmiary i jakość potencjału 
konkurencyjnego. W dobie gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, dużą 
wagę w aspekcie konkurencyjności przywiązuje się do jakości kapitału ludzkiego. 
Kosior (2017) podkreśla ponadto, że czynniki kształtujące konkurencyjność na 
różnych poziomach przenikają się, oddziałując na cały kompleks relacji i interakcji 
kształtujących potencjał konkurencyjny gospodarek, sektorów i przedsiębiorstw. 
Dodatkowo, na wiele z nich wpływ mają szersze procesy międzynarodowe zwią-
zane z postępującą globalizacją i rosnącą współzależnością państw i gospodarek.

3.2. Definicja i determinanty konkurencyjności międzynarodowej

Najczęściej pojawiające się współcześnie definicje konkurencyjności międzyna-
rodowej odwołują się przede wszystkim do wyników danego państwa w wymianie 
międzynarodowej, a w szczególności do zdolności lokowania się krajowych firm 
na rynkach zagranicznych, możliwości rozwijania efektywnego eksportu, powięk-
szania udziałów w rynkach eksportowych przy jednoczesnym utrzymaniu oraz 
wzroście poziomu realnego produktu krajowego, zdolności do utrzymywania na 
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dłuższą metę wzrostu produkcyjności, wykorzystania wszystkich czynników pro-
dukcji, wysokiego zwrotu poniesionych nakładów, wzrostu zatrudnienia i trwałej 
poprawy standardu życia ludności (Misala, 2011; Pawlak, 2012; Wosiek, 2016; 
Kowalski, Weresa, 2019; Jarosz-Angowska i in., 2020). Konkurencyjność między-
narodowa jest definiowana przez Z. Wysokińską (2002) jako zdolność do radzenia 
sobie z globalną konkurencją oraz do utrzymania wysokiej krajowej stopy popytu 
bez pogarszania się bilansu obrotów bieżących. Konkurencyjność zależy od zdol-
ności do zachowania równowagi na rynku krajowym pomiędzy produkcją krajo-
wą a importem. W przedstawionej definicji podkreśla się, iż konkurencja posiada 
krótkookresowy wymiar, akceptuje zmiany bilansu obrotów bieżących, jak rów-
nież analizę ex post dla udziałów rynkowych. Zdecydowanie bardziej dynamicz-
ne podejście do konkurencyjności międzynarodowej reprezentuje J. W. Bossak 
(1984). Według tego autora konkurencyjność oznacza tak zwaną długoterminową 
zdolność kraju do konkurowania i obejmuje następujące czynniki: infrastrukturę 
ekonomiczną, zasoby naturalne, kapitał finansowy i kapitał ludzki, technologię, 
zdolność do generowania innowacji, efektywną alokację zasobów, zdolność dosto-
sowywania się do nieustannie zmieniających się warunków międzynarodowych 
oraz krajowych, zdolność do oddziaływania na środowisko ekonomiczne. Bardziej 
syntetyczne ujęcie konkurencyjności międzynarodowej proponuje L. D. Tysson 
(1992) – konkurencyjność kraju określa jako zdolność do produkowania dóbr 
oraz usług, które mogą się sprawdzić na międzynarodowym rynku – a jego oby-
watele mogą osiągnąć trwałą oraz rosnącą poprawę warunków życia. 

W literaturze przedmiotu rozróżnia się dwa zgoła odmienne pojęcia: między-
narodowej pozycji konkurencyjnej (konkurencyjność wynikowa) oraz międzyna-
rodowej zdolności konkurencyjnej (konkurencyjność czynnikowa) (Bieńkowski, 
1995; Bossak, Bieńkowski, 2004; Gorynia, Łaźniewska, 2009; Misala, 2011; Bos-
sak, 2013). Międzynarodowa pozycja konkurencyjna (konkurencyjność ex post) 
oznacza stan i zmiany udziałów danego kraju w szeroko rozumianych obrotach 
międzynarodowych, a także ewolucję struktury tych obrotów z odpowiednimi 
przemianami jakościowymi włącznie. Na pozycję konkurencyjną ogromny wpływ 
mają: stan równowagi ekonomicznej, poziom inflacji, sytuacja na rachunku bie-
żącym oraz kierunek zmian zachodzących w równowadze budżetowej, poziom 
zadłużenia międzynarodowego, poziom rezerw walutowych oraz tendencje wahań 
w kursie walutowym. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna (konkurencyj-
ność ex ante) jest definiowana jako długofalowa zdolność do sprostania między-
narodowej konkurencji. Zmiana międzynarodowej zdolności konkurencyjnej 
kraju określana jest przez sumaryczną zmianę czynników ją określających. Inwe-
stycje w działalność gospodarczą o wysokiej wartości dodanej, a do takich zali-
czyć można sektor biogospodarki, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności 
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międzynarodowej całej gospodarki. Wiąże się to z przechodzeniem gospodarki 
z sektorów i branż, które posiadają niską produktywność, niską technologię oraz 
są pracochłonne do sektorów i branż, które posiadają wysoką technologię, są opar-
te na wiedzy i wynikającą stąd poprawę struktury eksportu zgodnie z właściwymi 
zmianami w gospodarce (Misala, 2002). Determinowana przez wiele czynników 
zdolność konkurencyjna wpływa na wartości różnorodnych miar i wskaźników 
międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Oddziaływanie to powinno znajdować 
swe odzwierciedlenie w kształtowaniu się międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki (Wosiek, 2016). 

Największe uznanie spośród badaczy problematyki konkurencyjnej gospoda-
rek krajowych posiada teoria tzw. czworoboku narodowych przewag konkurencyj-
nych M. E. Portera (Bombińska, 1998; Hajdukiewicz, 2001; Pawlak, 2004). Zakła-
da ona występowanie czterech grup atrybutów – czyli cech jakościowych – danego 
kraju, determinujących otoczenie działalności firm krajowych. Zalicza się do nich:

 – uwarunkowania czynnikowe;
 – uwarunkowania popytowe;
 – branże pokrewne oraz wspierające;
 – struktura, strategia oraz rywalizacja wewnątrzkrajowa.

Czynniki te tworzą tzw. właściwy diament przewagi konkurencyjnej Portera. 
Najbardziej istotnym jest tutaj wypadkowa łącznego oddziaływania tychże czyn-
ników, wobec czego są one traktowane jako system. Determinanty przewag kon-
kurencyjnych mogą się wzajemnie osłabiać bądź wspomagać. Sytuacja optymalna 
ma miejsce wtedy, kiedy wszystkie czynniki wspólnie określają konkurencyjność 
międzynarodową – przewagi konkurencyjne mogą wynikać również z działania 
jednego bądź dwóch czynników – jednakże taka przewaga jest niezwykle trudna 
do utrzymania.

Według M. E. Portera w ujęciu klasycznej teorii kosztów komparatywnych 
czynniki produkcji odgrywają coraz mniejszą rolę w kształtowaniu przewag kom-
paratywnych. Nieustannie postępująca globalizacja w znaczący sposób osłabiła 
znaczenie dostępności określonych czynników w danym miejscu. Kapitał, wiedza 
oraz zasoby ludzkie w chwili obecnej charakteryzują się znaczną mobilnością, 
wobec czego można przesuwać je pomiędzy poszczególnymi krajami. M. E. Porter 
twierdził, iż liczba czynników produkcji, które w danej chwili posiada kraj, ma 
mniejsze znaczenie, aniżeli efektywność i tempo z jaką te czynniki są wykorzysty-
wane. W tworzeniu przewag konkurencyjnych coraz ważniejszymi stają się czyn-
niki, które są kreowane przez dany kraj – na przykład poprzez wspieranie badań, 
czy też system edukacji. W chwili obecnej zajmują one miejsce tradycyjnych czyn-
ników produkcji, do których zalicza się między innymi nisko wykwalifikowaną 
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siłę roboczą, czy też zasoby naturalne. M. E. Porter za najważniejsze uważa te 
czynniki, które wymagają znacznych oraz ciągłych inwestycji i są wyspecjalizo-
wane, czyli dostosowane do potrzeb poszczególnych przemysłów. 

Koncepcja diamentu przedstawiona przez M. E. Portera nie wyjaśnia w całości 
źródeł przewagi konkurencyjnej, jaka została uzyskana przez dany kraj – wymaga 
ona uwzględnienia dwóch dodatkowych czynników. Rozważania te zostały uzu-
pełnione przez J. H. Dunninga w nawiązaniu do teorii M. E. Portera wskazuje on 
na poniższe determinanty konkurencyjności: 

 – wyposażenie w czynniki wytwórcze;
 – kształtowanie się struktury oraz rozmiarów popytu;
 – politykę gospodarczą państwa, mniej lub bardziej sprzyjającą podnoszeniu 

się poziomu konkurencyjności;
 – mniej bądź bardziej sprzyjający zbieg okoliczności zewnętrznych oraz we-

wnętrznych, do których zalicza się:
 - wynalazki;
 - przełomy technologiczne;
 - duże oraz nagłe zmiany popytu na zagranicznych rynkach;

 – transnarodową działalność gospodarczą wielkich korporacji zagranicznych 
(WKT), które funkcjonują na terenie danego kraju, a także krajowych znaj-
dujących się poza jego granicami;

 – powiązania występujące pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu (Misala, 
Ślusarczyk, 1999).

Siła oddziaływania poszczególnych czynników, ich konfiguracja oraz znaczenie 
zmieniają się w czasie. Istota rozważań M. E. Portera oraz J. H. Dunninga przed-
stawiona została na rysunku 5. 

Z omawianą koncepcją spójny jest podział czynników konkurencyjności, który 
został opracowany przez W. D. Abermathy’ego, W. B. Clarka oraz A. M. Kantowa 
(Pawlak, 2004). Podzielili oni determinanty międzynarodowej konkurencyjności 
na czynniki mikro- oraz makroekonomiczne oraz twarde i miękkie, co przed-
stawione zostało w tabeli 6. Czynniki twarde bezpośrednio oddziałują na kształ-
towanie się produktywności, zaś czynniki miękkie odnoszą się do umiejętności 
realizacji wyznaczonej strategii przez odpowiednie zarządzanie. 
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Rysunek 5. Determinanty konkurencyjności krajów (narodów) według M. E. Portera z uwzględnieniem 
uwag J.H. Dunninga

Źródło: Misala J., Ślusarczyk B., Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie 
transformacji w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagra-
niczny – metody, problemy, tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, część I, Kraków 
1999, 73. 

Tabela 6. Podstawowe czynniki determinujące międzynarodową zdolność konkurencyjną gospo-
darki narodowej

Czynniki Makroekonomiczne Mikroekonomiczne
Twarde  – Polityka przemysłowa, fiskalna i mo-

netarna, podatki, rynki kapitałowe.
 – Polityka ekonomiczna rządu. 

 – Wyposażenie instytucji oraz 
zakładów.

 – Zdolność produkcyjna.
Miękkie  – Etyka pracy, system edukacyjny, 

regulacje prawne.
 – Otoczenie ekonomiczno-społeczne.

 – Konkurencyjność pozacenowa, stra-
tegia firm, marketing oraz promocja.

 – Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Źródło: Bombińska E., Czynniki określające międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej, [w:] 
Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego, Materiały VI Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej, Kraków 1998, 175.

Podsumowując rozważania teoretyczne, należy podkreślić, że międzynarodowa 
przewaga konkurencyjna może posiadać swoje źródło w: 

 – względnie niższych kosztach oraz możliwościach zaoferowania niższych 
cen; 

 – tańszej sile roboczej, dogodniejszej lokalizacji oraz tańszych źródłach za-
opatrzenia; 

 – wytwarzaniu usług bądź produktów o jak najwyższej jakości; 
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 – niezawodności obsługi serwisowej, dostaw oraz samych produktów; 
 – względnie wyższej elastyczności oraz innowacyjności – wyższej jakości 

instytucji, przewagi organizacyjnej i technologicznej oraz sprawności me-
chanizmów – które zapewniają lepsze dostosowanie podaży do popytu, ofe-
rują szeroki wybór produktów, jakie są dopasowane do wymagań klientów, 
a także niezwłoczną reakcję na zmiany ich upodobań; 

 – indywidualizacji oraz dywersyfikacji usług oraz produktów, które zapewnia-
ją klientom wyższą, w stosunku do konkurencji, wartość i jakość użytkową 
przy porównywalnych cenach; 

 – działaniach w sferze zarządzania oraz organizacji, zapewniających wysoką 
dynamikę wzrostu sprzedaży i produkcji, jak również wzrost wartości firmy; 

 – przynależności państwa do ugrupowań integracyjnych.

Międzynarodowa przewaga konkurencyjna może być kształtowana również 
dzięki wpływowi niezależnych uwarunkowań, do których należy zaliczyć: postęp 
technologiczny; koniunkturę międzynarodową; zmiany struktury podaży i popy-
tu; zmiany zasad współpracy oraz konkurencji zarówno na rynku wewnętrznym, 
jak i międzynarodowym. Na generowanie bądź zanik przewagi konkurencyjnej 
istotną rolę oraz wpływ posiada państwo oraz warunki kształtowane przez mię-
dzynarodowe organizacje gospodarcze, do których państwo przynależy. Kształ-
tując zasady polityki makroekonomicznej, społecznej i strukturalnej, otoczenie 
instytucjonalno-prawne ma wpływ na warunki udziału danego kraju w podziale 
korzyści, jakie płyną z międzynarodowej wymiany handlowej (Bossak, 2000; Ba-
kier, Meredyk, 2000). Członkostwo we wspólnym rynku Unii Europejskiej spra-
wia, że Polska współuczestniczy w tworzeniu strategii oraz warunków konkurencji 
dla sektora biogospodarki, zapewniając jak najlepsze możliwości rozwoju dla tej 
przyszłościowej dziedziny gospodarki. W dalszej, empirycznej części opracowania 
dokonana została analiza i ocena pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostałych 
państw członkowskich Unii Europejskiej w sektorze biogospodarki przy wykorzy-
staniu odpowiednio dobranych wskaźników.

3.3. Metody pomiaru potencjału oraz międzynarodowej pozycji 
konkurencyjnej biogospodarki

O zdolnościach konkurowania biogospodarki decyduje jej potencjał. Jest on 
definiowany jako zasoby naturalne, sposoby ich wykorzystania, uwarunkowa-
nia przyrodnicze, zasoby siły roboczej, środki techniczne oraz podstawowe wa-
runki ekonomiczne (Tomczak, 1998). Jednak nie tylko ilość posiadanych zaso-
bów tworzy potencjał konkurencyjny, decyduje o nim zwłaszcza ich jakość oraz 
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efektywność wykorzystania. Odpowiednie oddziaływanie na potencjał poprzez 
zarządzanie konkurencyjnością prowadzi do osiągnięcia określonych rezultatów 
konkurowania – pozycji konkurencyjnej (Nosecka et al., 2011). Również Nie-
wiadomska (2013) podkreśla, że umiejętne wykorzystanie potencjału sektora 
wraz ze zmianami strukturalnymi decyduje o jego konkurencyjności, zarówno 
w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Zróżnicowanie w zakresie potencjału 
biogospodarki jest determinowane przez wiele czynników, wśród których głów-
ną rolę odgrywają uwarunkowania przyrodnicze, poziom rozwoju gospodarcze-
go kraju, w tym struktura gospodarki, jak również uwarunkowania historyczne. 
Potencjał wybranych sektorów gospodarki był przedmiotem badań wielu eko-
nomistów. Przykładowo Łukiewska i Chrobocińska (2015) oceniając potencjał 
rolnictwa wykorzystały wskaźniki efektywności wykorzystania podstawowych 
zasobów produkcyjnych, tj. pracy, ziemi i kapitału oraz relacje pomiędzy nimi. 
Decyk poddając ocenie potencjał sektora usług, wykorzystał takie wskaźniki, 
jak liczba przedsiębiorstw, liczba zatrudnionych oraz wartość produkcji. Figiel 
(2014) analizując potencjał rozwojowy klastrów rolno-żywnościowych, oceniał 
liczbę zatrudnionych oraz liczbę podmiotów reprezentujących branże, zaliczone 
do poszczególnych typów klastrów. Rzeszutko (2015) posłużyła się natomiast mia-
rą syntetyczną zbudowaną na podstawie wskaźników cząstkowych odnoszących 
się do zasobów czynników produkcji oraz relacji pomiędzy nimi. Wysocki i Ko-
zera (2012) podkreślają, że analiza potencjału i jego wykorzystania stanowi ważny 
kierunek badań, zwłaszcza gdy wyposażenie w czynniki produkcji jest istotnie 
zróżnicowane regionalnie. W badaniach tych coraz częściej wykorzystuje się me-
tody taksonomiczne, pozwalające na wyodrębnienie jednorodnych grup krajów/
regionów o podobnych analizowanych cechach.

W niniejszym opracowaniu w celu analizy potencjału biogospodarki wykorzy-
stano następujące wskaźniki:

 – liczba pracujących;
 – udział danego kraju w ogólnej liczbie pracujących w biogospodarce w UE;
 – zmiany liczby pracujących w poszczególnych sektorach biogospodarki;
 – struktura pracujących w biogospodarce;
 – wartość dodana brutto; 
 – udział danego kraju w całkowitej wartości dodanej brutto biogospodarki 

w UE; 
 – zmiany wartości dodanej brutto w poszczególnych sektorach biogospodarki; 
 – struktura wartości dodanej brutto w biogospodarce; 
 – obroty biogospodarki, oznaczające sprzedaż rynkową towarów lub usług 

dostarczonych przez sektory biogospodarki;
 – udział danego kraju w obrotach biogospodarki UE; 
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 – zmiany wartości obrotów w poszczególnych sektorach biogospodarki;
 – struktura wartości obrotów w biogospodarce; 
 – wartość obrotów biogospodarki w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną.

W celu dokładnej oceny pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostałych 
państw członkowskich Unii Europejskiej w handlu bioproduktami na potrzeby 
niniejszej pracy zastosowane zostały następujące wskaźniki: udział analizowanej 
grupy bioproduktów poszczególnych krajów w eksporcie oraz imporcie wewnętrz-
nym całej UE, udział bioproduktów w eksporcie i imporcie całkowitym poszcze-
gólnych krajów członkowskich UE, saldo bilansu handlowego, wskaźnik pokry-
cia importu eksportem, wskaźnik specjalizacji eksportowej, wskaźnik ujawnionej 
przewagi komparatywnej, wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowe-
go, wskaźnik penetracji importowej, wskaźnik relatywnej orientacji eksportowej 
(Bombińska, 2002; Jagiełło, 2003; Olczyk, 2008; Pilarska, 2017; Łukiewska, 2019). 
Podkreślić należy, że część mierników występuje w wielkościach absolutnych, 
np. bilans handlowy lub pokazuje udziały w rynku UE, a część jest wystandary-
zowana wielkością kraju (np. wskaźnik pokrycia importu eksportem). Porównanie 
mierników wystandaryzowanych pozwala na ocenę pozycji konkurencyjnej du-
żych i małych krajów. Natomiast w przypadku mierników niewystandaryzowa-
nych porównywać należy tylko kierunek i dynamikę zmian tych mierników, i na 
tej podstawie wnioskować o poprawie lub pogorszeniu pozycji konkurencyjnej 
analizowanych krajów.

Podstawowym wskaźnikiem pomiaru pozycji konkurencyjnej w handlu bio-
produktami poszczególnych krajów członkowskich UE na wspólnym rynku jest 
udział analizowanej grupy bioproduktów badanego kraju w eksporcie oraz impor-
cie bioproduktów całego ugrupowania (Share of Export, Import – SX oraz SM). 
Mierniki te obliczone zostały w następujący sposób:

(1)
 

(2)
 

i – analizowany produkt;
j – analizowany kraj;
M – wartość importu wewnątrzwspólnotowego;
X – wartość eksportu wewnątrzwspólnotowego;
XiUE, MiUE – eksport/import wewnątrzwspólnotowy wszystkich krajów Unii 

Europejskiej bioproduktu/grupy bioproduktów „i”.
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Udział w eksporcie oraz imporcie stanowi najpopularniejszy miernik między-
narodowej pozycji konkurencyjnej. Jego wzrost najczęściej utożsamia się z po-
prawą pozycji danego kraju na arenie międzynarodowej. Miara ta posiada jednak 
podstawową wadę – nie uwzględnia ona fazy cyklu koniunkturalnego oraz zmiany 
kursu walutowego (Bieńkowski, 1993). O wyraźnej poprawie pozycji konkurencyj-
nej analizowanego kraju „j” na rynku wewnętrznym UE możemy mówić wówczas, 
gdy rosnącym udziałom eksportu tego kraju w eksporcie całego ugrupowania to-
warzyszy pozytywna korelacja zmian struktury jego eksportu i popytu unijnego, 
czyli wtedy gdy w kraju „j” przy wzroście wartości wskaźnika SX występuje rów-
noczesny wzrost eksportu przede wszystkim tych produktów, na które zapotrze-
bowanie Unii Europejskiej wzrasta. Jeżeli natomiast odnotowujemy wzrost wskaź-
nika SX, ale podstawę eksportu kraju „j” stanowią głównie surowce i produkty 
niskoprzetworzone przy jednoczesnym spadku popytu UE na te towary, to trudno 
wnioskować o poprawie pozycji konkurencyjnej analizowanego kraju.

W dalszej części opracowania dokonano oceny znaczenia badanej grupy 
bioproduktów dla poszczególnych krajów UE przy wykorzystaniu wskaźników 
udziału eksportu i importu bioproduktów w eksporcie i imporcie całkowitym tych 
krajów (Importance of Export, Import – IX, IM).

(3) 

(4)
 

gdzie:
Xij, Mij – eksport/import wewnątrzwspólnotowy bioproduktu/grupy biopro-

duktów „i” dla kraju „j”;
Xtj, Mtj – eksport/import wewnątrzwspólnotowy całkowity dla kraju „j”.

Następnie wyliczone zostało saldo bilansu handlowego (Trade Balance – TB), 
jako różnica pomiędzy wewnątrzwspólnotowym eksportem i importem analizo-
wanej grupy bioproduktów badanego kraju UE, według poniższego równania:

Xij – Mij (5)
 

gdzie:
Xij, Mij – j.w.

Nadwyżka eksportu nad importem występująca w danym kraju oznacza posia-
danie przewagi komparatywnej, rosnąca nadwyżka bilansu handlowego interpre-
towana może być jako poprawa pozycji konkurencyjnej. Utrzymujący się, rosnący 
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deficyt obrotów handlowych interpretowany może być jako pogorszenie pozycji 
konkurencyjnej analizowanej grupy bioproduktów. Jednak wnioski sformułowa-
ne tylko na podstawie bilansu handlowego mogą być mylące, prawidłowa ocena 
pozycji konkurencyjnej wymaga dalszej, pogłębionej analizy wskaźnikowej.

Eksportowa specjalizacja danego kraju w zakresie produktu bądź grupy pro-
duktów analizowanego sektora biogospodarki została wyrażona poprzez wskaźnik 
pokrycia importu eksportem (Trade Coverage Ratio TCR) oraz wskaźnik specja-
lizacji eksportowej (Export Specialization Index XSI):

(6) 

(7) 

gdzie:
Xij, Mij – j.w.;
Xtj – eksport wewnątrzwspólnotowy całkowity kraju „j”; 
MiUE – import wewnątrzwspólnotowy bioproduktu „i” na rynek wszystkich 

krajów UE;
MtUE – import wewnątrzwspólnotowy całkowity na rynek wszystkich krajów 

UE.
Przyjmuje się, że jeżeli wartość wskaźnika TCR jest większa od 100, dany kraj 

specjalizuje się w produkcji towaru lub grupy bioproduktów „i”, ponieważ eks-
port tego towaru (grupy towarowej) przewyższa jego import. Na tej podstawie 
można przypuszczać, że kraj ten dysponuje względną komparatywną przewagą 
nad partnerem handlowym. Podobnie interpretuje się wskaźnik XSI, gdy wartość 
tego wskaźnika jest większa od 100, występuje specjalizacja danego kraju. Jednak 
konstrukcja wskaźnika XSI jest całkowicie odmienna od znacznie prostszego w in-
terpretacji wskaźnika TCR. Wskaźnik XSI zestawiając w swojej konstrukcji udział 
eksportu badanego produktu/grupy produktów w eksporcie całkowitym danego 
kraju z udziałem importu badanego produktu/grupy produktów w imporcie cał-
kowitym wszystkich krajów UE pokazuje, w jakim stopniu specjalizacja danego 
kraju odpowiada na zapotrzebowanie (popyt) całego ugrupowania na produkt 
eksportowany przez ten kraj.

Kolejnym miernikiem wykorzystanym w opracowaniu do pomiaru pozycji 
konkurencyjnej biogospodarki poszczególnych krajów członkowskich na wspól-
nym rynku UE jest zaproponowany początkowo przez B. Ballassę (Balassa, 1965) 
tzw. wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej, wykorzystany po raz pierw-
szy w 1971 r. jako wskaźnik relatywnych udziałów eksportowych (Panić, Rajan, 
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1971), zmodyfikowany następnie przez T. L Vollrath (Vollrath, 1991) do posta-
ci wskaźnika relatywnych przewag eksportowych (Relative Export Advantage – 
RXA). Metoda liczenia wskaźnika zaproponowana przez Vollratha pozwoliła na 
wyeliminowanie podwójnego liczenia analizowanych krajów i branż. Wskaźnik 
ten może zostać zapisany w następujący sposób:

(8)
 

gdzie:
Xij – eksport wewnątrzwspólnotowy bioproduktu „i” kraju „j”;
Xt-i,j – całkowity eksport wewnątrzwspólnotowy kraju „j” po odjęciu biopro-

duktu „i”;
XiUE-j – całkowity eksport wewnątrzwspólnotowy danego bioproduktu „i” ze 

wszystkich krajów UE po odjęciu kraju „j”;
Xt-i,UE-j – całkowity eksport wewnątrzwspólnotowy wszystkich bioproduktów 

ze wszystkich krajów UE po odjęciu towaru „i” oraz kraju „j”.

Poziom indeksu RXA powyżej 100 wskazuje, że badany kraj posiada względem 
analizowanego rynku ujawnione przewagi komparatywne w handlu daną grupą 
towarową, a wartości poniżej 100 oznaczają, że kraj nie posiada takich przewag.

Podstawy teorii handlu wewnątrzgałęziowego przedstawili H. G. Grubel 
i P. J. Lloyd (1975). Zaproponowali oni wskaźnik intensywności handlu wewnątrz-
gałęziowego (Intra – Industry Trade IIT), który wykorzystywany jest do wskazania, 
czy zachodzi jednoczesny eksport i import w obrębie danej grupy produktów. 
Wyrażony został on następującym wzorem:

(9)
 

gdzie:
Xi – wartość eksportu wewnątrzwspólnotowego dóbr danego kraju/grupy kra-

jów należących do gałęzi „i”;
Mi – wartość importu wewnątrzwspólnotowego dóbr danego kraju/grupy kra-

jów należących do gałęzi „i”.

Wskaźnik IIT może przyjmować wartość od 0 do 100. Jeżeli jest równy 0, to 
mamy do czynienia wyłącznie z wymianą międzygałęziową. Oznacza to, zgodnie 
z definicją handlu wewnątrzgałęziowego, że eksport i import nie nakładają się 
na siebie lub – innymi słowy – nie występuje zjawisko jednoczesnego eksportu 
i importu w obrębie danej gałęzi, np. występuje tylko eksport bez importu lub 
import bez eksportu. Im bliżej wartości 100, tym wymiana wewnątrzgałęziowa 
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ma bardziej intensywny charakter. Jeżeli IIT = 100, to wymiana ma charakter wy-
łącznie wewnątrzgałęziowy (eksport jest dokładnie równy importowi w obrębie 
danej gałęzi). W sytuacji, gdy wartość eksportu jest równa, np. połowie wartości 
importu (lub odwrotnie), IIT wynosi 66,6%. 

Wskaźnik penetracji importowej (Import Penetration Ratio IPR) określa, jaki 
jest udział importu w podaży bioproduktów na rynku wewnętrznym według po-
niższego wzoru:

(10)
 

gdzie:
Xij, Mij, – j.w.;
Qij – wartość produkcji bioproduktu „i” kraju „j”.

Wysoka wartość wskaźnika IPR świadczy o tym, że duża część konsumpcji kra-
jowej zaspokajana jest importem. Jeżeli dodatkowo gospodarka charakteryzuje się 
rosnącym udziałem importu badanego kraju w imporcie światowym, to uważa się, 
że międzynarodowa pozycja konkurencyjna kraju „j” się pogarsza. Nie zawsze taka 
interpretacja jest jednoznaczna. Wzrost importu oznaczać bowiem może większe 
zaangażowanie danego kraju w wymianę międzynarodową. Należy dokonać analizy 
w połączeniu z analizą specjalizacji eksportowej i dopiero wysoka wartość wskaźni-
ka penetracji importowej w połączeniu z niską wartością specjalizacji eksportowej 
pozwala wnioskować o spadku pozycji konkurencyjnej badanego kraju.

Wskaźnik relatywnej orientacji eksportowej (Relative Export Orientation Index 
– REO) wyraża stopień otwarcia gospodarki danego kraju w porównaniu z prze-
ciętnym stopniem otwarcia wszystkich gospodarek wybranej grupy krajów (lub 
całego świata). W opracowaniu porównany został stopień otwarcia biogospodarki 
Polski w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej według poniższego wzoru:

(11) 

gdzie:
Xij, Qij, XiUE – j.w., 
QiUE – wartość produkcji bioproduktu „i” krajów UE.

Wskaźnik REO stanowi miarę proeksportowej specjalizacji produkcji danego 
dobra „i” kraju „j”. Jeżeli wartość tego wskaźnika jest większa niż 100 (REO > 100), 
oznacza to, że produkcja jest zorientowana proeksportowo i jest konkurencyjna 
w skali międzynarodowej, jeśli natomiast jest mniejsza od 100 (REO < 100), pro-
dukcję w skali międzynarodowej uważa się za niekonkurencyjną.
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rozdział 4 
Ocena konkurencyjności Polski na tle krajów  
Unii Europejskiej w obszarze biogospodarki 

4. 

4.1. Uwagi metodologiczne

W opracowaniach naukowych można odnaleźć różne próby klasyfikacji i gru-
powania sektorów wchodzących w skład biogospodarki. W niniejszym opraco-
waniu dokonano oceny potencjału konkurencyjności biogospodarki przy wy-
korzystaniu oficjalnej klasyfikacji sektorów działalności gospodarczej w Europie 
(NACE). Składowe biogospodarki przyjęto na podstawie Raportu Centrum Ba-
dawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre) (M'Barek, Parisi, Ronzon, 
2018), co zostało zaprezentowane w tabeli 7. 

Tabela 7. Sektory współtworzące biogospodarkę

L .p . Wyszczególnienie Symbol NACE
1 Rolnictwo A01
2 Leśnictwo A02
3 Rybołówstwo i akwakultura A03
4 Żywność, napoje i tytoń C10, C11, C12
5 Tekstylia pochodzenia biologicznego C13*, C14*, C15
6 Produkty z drewna i meble C16, C31*

7 Papier C17
8 Chemikalia pochodzenia biologicznego, farmaceutyki, 

tworzywa sztuczne i guma (z wyłączeniem biopaliw)
C20*, C21*, C22*

9 Płynne biopaliwa C2014*, C2059*

10 Bioenergia elektryczna D3511*

Oznaczenia: * sector hybrydowy
Źródło: oprac. własne na podstawie M'Barek R., Parisi C., Ronzon T. (ed.), Getting (some) numbers right – 
derived economic indicators for the bioeconomy, EUR 29353 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2018.
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Przyjęta klasyfikacja nie rozróżnia działalności według wykorzystywania su-
rowców pochodzenia biologicznego i pozabiologicznego. Na przykład w produkcji 
tekstyliów mogą być wykorzystywane zarówno surowce pochodzenia biologiczne-
go (bawełna, wełna, jedwab itp.), jak i włókna syntetyczne. Sektory wykorzystujące 
biomasę i inne rodzaje surowców określane są mianem sektorów „hybrydowych”.

Badania międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle krajów Unii 
Europejskiej w dziedzinie handlu bioproduktami przeprowadzono w oparciu 
o Klasyfikację Produktów według Działalności (CPA) w wersji 2.1. wprowadzonej 
na bazie Rozporządzenia Komisji nr 1209/2014, które weszło w życie 1 stycznia 
2015 r. Klasyfikacja produktów według Działalności CPA w wersji 2.1. spójna 
jest z oficjalną klasyfikacją sektorów działalności gospodarczej NACE. Oceny 
międzynarodowej pozycji konkurencyjnej dokonano w odniesieniu do nastę-
pujących sekcji CPA zakwalifikowanych według Raportu Centrum Badawczego 
Komisji Europejskiej (JRC, 2018) jako podsektory biogospodarki: produkty rol-
nictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające (Sekcja A01); produkty gospodarki 
leśnej i usługi związane z leśnictwem (Sekcja A02); ryby i pozostałe produkty 
rybołówstwa, produkty pochodzące z chowu i hodowli, usługi wspierające ry-
bołówstwo (Sekcja A03); artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe (Sek-
cja C10+C11+C12); skóry i wyroby ze skór wyprawionych (Sekcja C15); drewno 
i wyroby z drewna z wyłączeniem mebli (Sekcja C16); papier i wyroby z papieru 
(Sekcja C17). W części opracowania poświęconej analizie międzynarodowej po-
zycji konkurencyjnej jako definicję bioproduktów przyjęto sumę wyżej wymie-
nionych sektorów działalności, nie uwzględniono sektorów tzw. hybrydowych, do 
których należą: tekstylia pochodzenia biologicznego, chemikalia, farmaceutyki, 
tworzywa sztuczne i guma pochodzenia biologicznego, płynne biopaliwa, bioener-
gia elektryczna. Przy obliczaniu wskaźnika penetracji importu (IPR) i wskaźnika 
relatywnej orientacji eksportowej (REO) nie uwzględniono sekcji C12 – wyroby 
tytoniowe, ze względu na ograniczony zakres dostępnych danych statystycznych 
dla tej sekcji dla większości krajów UE. Zakres podmiotowy badań obejmuje 
wszystkie kraje członkowskie UE, w większości przypadków brak jest dostępnych 
danych statystycznych dla Malty. W obliczeniach uwzględniono dane obejmujące 
eksport i import poszczególnych krajów Unii Europejskiej na rynek wewnętrzny 
Unii Europejskiej (intra-UE). 

Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008–2017. Analiza przeprowadzona 
została na podstawie danych zaczerpniętych z platformy danych statystycznych 
Komisji Europejskiej Data portal of agro-economics Modelling – DataM oraz 
z bazy statystycznej EUROSTAT.
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4.2. Ocena potencjału biogospodarki krajów UE

W niniejszym podrozdziale dokonano oceny potencjału biogospodarki w kra-
jach Unii Europejskiej. Badania w zakresie potencjału tego sektora odgrywają 
ważną rolę, co wynika z jego znaczenia zarówno dla gospodarki, jak również dla 
realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W analizie uwzględniono sektory 
produkujące biomasę (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura), sekto-
ry produkcji biologicznej (produkcja żywności, napojów, tytoniu, tekstyliów po-
chodzenia biologicznego, odzieży pochodzenia biologicznego, skóry, produktów 
z drewna, meble, chemikalia pochodzenia biologicznego, farmaceutyki pochodze-
nia biologicznego i tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego) oraz produkcji 
bioelektryczności. Energia elektryczna pochodzenia biologicznego obejmuje eks-
ploatację obiektów wytwórczych, które wytwarzają energię elektryczną z biomasy, 
z wyłączeniem produkcji energii elektrycznej poprzez spalanie odpadów orga-
nicznych. Zgodnie z oficjalnymi statystykami sprawozdawczymi, w niniejszym 
opracowaniu uwzględniono tylko przedsiębiorstwa posiadające elektrociepłownie, 
w których udział wartości dodanej w produkcji energii elektrycznej jest wyższy 
niż w produkcji ciepła. Podobną klasyfikację sektorów biogospodarki zastosował 
w swoich badaniach Ronzon i in. (2020). 

Do chwili obecnej najczęściej stosowanymi wskaźnikami do monitorowania 
biogospodarki i pomiaru jej wielkości są wartość dodana oraz zatrudnienie (Ku-
osmanen i in., 2020). Miary te wykorzystano w niniejszym opracowaniu. Analizę 
tę uzupełniono o wartość obrotu, definiowanego jako całkowitą wartość rynkowej 
sprzedaży towarów i usług stronom trzecim, realizowanej w sektorach biogospo-
darki (European Commission, 2020). 

Rysunek 6. Liczba pracujących w biogospodarce w UE-28 w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).
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Zasoby pracy są podstawowym źródłem konkurencyjności sektora (Kryńska, 
2004). Ponadto ważnym celem strategii biogospodarki jest tworzenie nowych 
miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych i wiejskich (Komisja Euro-
pejska, 2018). Jak wynika z danych zaprezentowanych na rys. 6., biogospodarka 
jest ważnym sektorem gospodarki UE, zatrudniającym w 2017 roku 17,5 mln 
osób. Jednocześnie można obserwować stały spadek poziomu zatrudnienia w tym 
sektorze w latach 2008–2016. W latach 2008–2017 zasoby pracy zmniejszyły się 
w 28 krajach UE o prawie 12%. Wynikało to między innymi z prawie 18% spadku 
liczby pracujących w rolnictwie, 32% spadku w sektorze tekstyliów pochodzenia 
biologicznego, a także z blisko 17% spadku zatrudnienia w sektorze produktów 
z drewna i mebli.

Analiza poziomu zatrudnienia w biogospodarce w Polsce również wskazuje na 
tendencję spadkową, jednak średnioroczny spadek liczby pracujących w tym sek-
torze był w badanym okresie niższy niż przeciętnie w UE i wynosił 57,7 tys. osób 
(rys. 7.). 

Rysunek 7. Liczba pracujących w biogospodarce w Polsce w latach 2008–2017

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Analizując potencjał sektora biogospodarki w poszczególnych krajach człon-
kowskich UE z perspektywy zatrudnienia można zauważyć, że w 2008 roku naj-
wyższym udziałem w całkowitej liczbie zatrudnionych w biogospodarce odzna-
czały się Rumunia, Polska, Włochy, Niemcy oraz Francja. Łącznie w krajach tych 
w badanym sektorze pracowało 12,27 mln osób, tj. 57,9% ogółu zatrudnionych 
w biogospodarce UE. W 2017 roku w wymienionych krajach pracowało w bio-
gospodarce 10,5 mln osób, co stanowiło 56,4% całkowitego zatrudnienia w tym 
sektorze w 28 krajach UE (tabela 8.). W Rumunii i Polsce widoczny jest spadek 
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tego udziału, co wynika głównie z odpływu pracowników z rolnictwa na skutek 
przekształceń strukturalnych. Wzrost znaczenia biogospodarki z punktu widzenia 
rynku pracy widoczny jest we Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu oraz na 
Węgrzech.

Tabela 8. Liczba pracujących w biogospodarce w krajach UE w latach 2008 i 2017 

Kraj
Pracujący  

w biogospodarce

Udział w ogólnej 
liczbie pracujących 
w biogospodarce 

w UE (UE-28=100)

Pracujący  
w biogospodarce

Udział w ogólnej 
liczbie pracujących 
w biogospodarce 

w UE (UE-28=100)
2008 2008 2017 2017

Austria 368 647,2 1,74 334 095,200 1,79
Belgia 226 861,1 1,07 209 643,700 1,13
Bułgaria 966 586,1 4,56 847 766,500 4,55
Chorwacja 348 809,8 1,64 216 809,800 1,16
Cypr 36 399,1 0,17 32 250,370 0,17
Czechy 401 444,8 1,89 386 167,300 2,07
Dania 184 988,4 0,87 165 093,200 0,89
Estonia 71 429,1 0,34 65 509,480 0,35
Finlandia 228 828,8 1,08 185 307,200 1,00
Francja 1 709 445,0 8,06 1 719 248,000 9,23
Niemcy 2 021 026,3 9,53 1 999 215,000 10,74
Grecja 696 466,6 3,28 619 632,500 3,33
Węgry 372 631,4 1,76 374 514,700 2,01
Irlandia 180 963,0 0,85 178 981,200 0,96
Włochy 2 068 338,5 9,75 1 880 207,000 10,10
Łotwa 151 840,4 0,72 126 300,600 0,68
Litwa 228 911,8 1,08 206 565,300 1,11
Luksemburg 9 261,9 0,04 9 610,858 0,05
Malta 8 873,0 0,04 8 840,772 0,05
Holandia 408 785,0 1,93 387 275,000 2,08
Polska 3 058 344,2 14,42 2 492 153,000 13,38
Portugalia 864 968,2 4,08 684 659,400 3,68
Rumunia 3 416 075,4 16,11 2 409 839,000 12,94
Słowacja 169 224,2 0,80 167 825,900 0,90
Słowenia 137 573,3 0,65 113 719,200 0,61
Hiszpania 1 531 824,2 7,22 1 416 358,000 7,61
Szwecja 273 101,5 1,29 261 106,500 1,40
Wielka Brytania 1 065 766,3 5,03 1 120 609,000 6,02

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html) (data odczytu: 21.01.2021).
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Zmiany, jakie zaszły w liczbie pracujących w poszczególnych sektorach bio-
gospodarki w latach 2008–2017 przedstawiono w tabeli 9. Jak wynika z danych 
liczbowych, zatrudnienie w sektorze bioenergii wzrosło w UE o 262,1%. W Polsce 
wzrost ten był niższy i wyniósł 91,45%. Słupik (2014) podkreśla, że odchodze-
nie od gospodarki opartej wyłączenie na konwencjonalnych źródłach energii ma 
i będzie miało poważny wpływ na zatrudnianie pracowników w sektorach ener-
getyki opartej na alternatywnych źródłach energii, ochronie środowiska, utyli-
zacji odpadów, budownictwie, transporcie, rolnictwie i leśnictwie. Pozostałymi 
sektorami odznaczającymi się wzrostem zatrudnienia zarówno na poziomie UE, 
jak i w Polsce są leśnictwo, sektor chemikaliów pochodzenia biologicznego, far-
maceutyków, tworzyw sztucznych i gumy oraz sektor żywności, napojów i tytoniu. 
Można jednocześnie zauważyć, że wzrost ten był znacznie większy w Polsce niż 
przeciętnie w UE. Szczególnie duży wzrost liczby pracujących nastąpił w sekto-
rze leśnym. Na znaczenie tego sektora zwrócono uwagę w Cork 2.0 Declaration 
(2016), w której podkreślono, że sektory rolnictwa i leśnictwa nadal mają duże 
znaczenie dla gospodarki Unii, a powiązane z nimi łańcuchy wartości są moto-
rem wzrostu na obszarach wiejskich, zapewniając miejsca pracy i środki do życia 
dziesiątkom milionów Europejczyków. Sektor leśny może znacząco przyczynić 
się do wdrażania zrównoważonych rozwiązań obecnych i przyszłych wyzwań 
gospodarczych, takich jak zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, ochrona 
różnorodności biologicznej i przystosowanie się do zmiany klimatu. Sektorami, 
w których zaobserwowano wzrost zatrudnienia w Polsce jest również sektor bio-
paliw płynnych oraz sektor papierniczy. W skali UE w sektorach tych zatrudnienie 
zmniejszyło się. Miejsca pracy związane z OZE wpisują się w szeroko ujmowane 
zagadnienia ochrony środowiska oraz promocji zrównoważonego rozwoju (Kup-
czyk i in., 2017). W pozostałych sektorach biogospodarki wystąpiła tendencja 
spadkowa w zatrudnieniu, największa w rolnictwie i w produkcji tekstyliów po-
chodzenia biologicznego. W Polsce liczba pracujących w rolnictwie zmniejszyła 
się w większym stopniu niż średnio w UE, co wynikało z przekształceń struktural-
nych w tym sektorze (Nowak, 2017; Nowak i in., 2019). Z danych Eurostat (2021) 
wynika ponadto, że w krajach o wysokim poziomie rozwoju, poziom zatrudnienia 
w rolnictwie pozostaje na niskim, stabilnym poziomie.
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Tabela 9. Zmiana liczby zatrudnionych w biogospodarce w Polsce na tle UE-28 w latach 2008–2017 

Sektory biogospodarki
Zmiana zatrudnienia (%)

EU-28 Polska
Bioenergia elektryczna 262,10 91,45 
Leśnictwo 6,73 55,56 
Chemikalia pochodzenia biologicznego,  
farmaceutyki, tworzywa sztuczne i guma 4,73 41,45 

Żywność, napoje i tytoń 2,54 24,86 
Płynne biopaliwa -1,29 15,84 
Papier -3,50 2,76 
Rybołówstwo i akwakultura -7,50 -2,50 
Produkty z drewna i meble -16,73 -2,66 
Rolnictwo -17,65 -26,58 
Tekstylia pochodzenia biologicznego -32,05 -38,83

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021)

Analizując strukturę pracujących w biogospodarce, można zauważyć, że różni 
się ona pomiędzy Polską i grupą 28 krajów UE (tabela 10.). 

Tabela 10. Struktura pracujących w biogospodarce w Polsce na tle UE-28 w latach 2008 i 2017

Sektory biogospodarki
Polska (%) EU-28 (%)

2008 2017 2008 2017
Rolnictwo 69,58 62,69 55,28 51,77
Leśnictwo 2,03 3,52 2,43 2,95
Rybołówstwo i akwakultura 0,21 0,39 0,92 0,97
Żywność, napoje i tytoń 14,56 17,42 22,35 26,06
Tekstylia pochodzenia biologicznego 3,18 2,39 4,99 3,85
Produkty z drewna i meble 8,03 10,12 8,67 8,21
Papier 1,58 2,42 3,22 3,53
Chemikalia pochodzenia biologicznego, 
farmaceutyki, tworzywa sztuczne i guma 
(z wyłączeniem biopaliw)

0,73 0,87 2,00 2,38

Płynne biopaliwa 0,08 0,12 0,12 0,13
Bioenergia elektryczna 0,02 0,05 0,03 0,14

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).
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Duża różnica występuje w odsetku pracujących w rolnictwie. W polskiej bio-
gospodarce zatrudnienie w tym sektorze w 2017 roku przekraczało 62%, choć 
zmniejszyło się w stosunku do roku 2008. W skali UE odsetek ten był o 10 punk-
tów proc. niższy. Drugim sektorem pod względem udziału w całkowitym zatrud-
nieniu w biogospodarce jest produkcja żywności, napojów i tytoniu. W 2017 roku 
sektor ten zatrudniał przeciętnie w UE ponad ¼ pracujących w biogospodarce. 
W Polsce udział ten był znacznie niższy i stanowił zaledwie 17,4%. Świadczy to 
o niekorzystnej pozycji naszego kraju ze względu na to, że to przetwórstwo gene-
ruje wyższą wartość dodaną niż sektor pierwotny, jakim jest rolnictwo. W miarę 
rozwoju gospodarczego zmniejsza się rola rolnictwa w tworzeniu wartości do-
danej brutto w stosunku do przemysłu spożywczego, obrotu i usług (Pawlewicz, 
Brodziński, 2017). O rozwoju sektora spożywczego decydują także możliwości 
eksportu produktów rolno-żywnościowych oraz działalność inwestycyjna. Szcze-
gółowa analiza zatrudnienia w produkcji żywności, napojów i tytoniu w Polsce 
pozwala stwierdzić, że w latach 2008–2017 nastąpił znaczny spadek pracujących 
przy produkcji napojów i tytoniu. Natomiast zatrudnienie w produkcji żywności 
pozostało na stałym poziomie (tabela 11.). Zarówno w Polsce, jak i w skali UE 
obserwuje się ponadto wzrost znaczenia sektora bioenergii elektrycznej. W Polsce 
nastąpił też wzrost zatrudnienia przy produkcji mebli, podczas gdy w skali UE 
miał miejsce spadek.

Wartość dodana brutto (WDB) odzwierciedla zarówno możliwości produk-
cyjne, tkwiące w zgromadzonym i wykorzystywanym zasobie czynników wytwór-
czych, jak i ich rynkową realizację możliwą dzięki istnieniu efektywnego zapo-
trzebowania (Cyrek, 2014). Znajomość struktury sektorowej tworzenia wartości 
dodanej brutto oraz dynamiki jej zmian w poszczególnych sektorach pozwala 
dokonać sektorowej dekompozycji źródeł wzrostu gospodarczego (Nowak i in., 
2019). W 2017 roku unijna biogospodarka wytworzyła 68 5051,6 mln euro war-
tości dodanej brutto, tj. o 19,6% więcej niż w 2008 roku. W latach 2008–2017 
średnioroczny wzrost WDB tego sektora wynosił 13268 mln euro (rys. 8.).

W Polsce w badanym okresie WDB biogospodarki również wzrosła (o 23,6%), 
a średnioroczny wzrost wyniósł 13 268 mln euro (rys. 9.). Podobnie jak w skali 
UE, w 2009 roku zaobserwowano spadek wartości badanej kategorii ekonomicznej 
w stosunku do roku poprzedniego (o 13%). Było to efektem kryzysu gospodarcze-
go i spadku wartości dodanej brutto niemal w każdym sektorze biogospodarki, 
poza bioenergią elektryczną oraz rybołówstwem i akwakulturą. Już w kolejnym 
roku nastąpił wzrost WDB i od tego czasu kontynuowany był trend stałego wzro-
stu do 2017 roku.
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Tabela 11. Pracujący w Polsce i w UE-28 według sektorów biogospodarki w latach 2008 i 2017

Wyszczególnienie Działalności  
w ramach sektorów

Polska UE
2008 2017 2008 2017

Biogospodarka ogółem 3 058 344 2 492 153 21 195 389 18 636 594
Rolnictwo ogółem 2 128 100 1 562 400 11 716 130 9 648 600
Leśnictwo ogółem 62 000 87 700 514 280 548 870
Rybołówstwo i akwakultura ogółem 6 300 9 800 195 880 181 180

Żywność, napoje i tytoń

ogółem 445 337 434 196 4 736 164 4 856 638
żywność 404 559 404 096 4 211 088 4 351 000
napoje 33 524 23 522 476 466 469 546
tytoń 7 254 6 578 48 610 36 092

Tekstylia pochodzenia biolo-
gicznego

ogółem 97 293 59 515 1 056 730 718 084
tkaniny pochodzenia 
biologicznego 20 486 17 608 293 343 207 906

odzież pochodzenia 
biologicznego 63 612 30 398 552 718 316 798

skóry 13 195 11 509 210 670 193 380

Produkty z drewna i meble
ogółem 245 482 252 257 1 837 939 1 530 397
produkty z drewna 137 131 127 181 1 170 856 970 634
meble drewniane 108 351 125 076 667 083 559 763

Papier ogółem 48 304 60 313 682 088 658 220

Chemikalia pochodzenia 
biologicznego, farmaceutyki, 
tworzywa sztuczne i guma 
(z wyłączeniem biopaliw)

ogółem 22 291 21 698 424 087 444 161
chemikalia pocho-
dzenia biologicznego 3 949 4 526 88 760 92 084

farmaceutyki 13 442 11 329 275 089 291 996
tworzywa sztuczne 
i guma 4 900 5 843 60 238 60 081

Płynne biopaliwa
ogółem 2 545 2 948 24 965 24 644
bioetanol 1 287 416 3 477 6 599
biodiesel 1 257 2 533 21 488 18 045

Bioenergia elektryczna ogółem 693 1 327 7 125 25 800

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).
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Rysunek 8. Wartość dodana brutto biogospodarki w 28 krajach UE w latach 2008–2017 (mln euro)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Rysunek 9. Wartość dodana brutto biogospodarki w Polsce w latach 2008–2017 (mln euro)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Kraje UE różnią się pod względem poziomu wartości dodanej brutto wytwa-
rzanej przez biogospodarkę (tabela 12.). Największy wkład w WDB generowaną 
przez ten sektor we Wspólnocie mają Francja, Niemcy i Włochy. W 2017 roku ich 
łączny udział w unijnej WDB biogospodarki wynosił 44,5% i był o prawie 2 punk-
ty proc. wyższy niż w 2008 roku. Warto również zaznaczyć, że Francja poprawiła 
swoją pozycję pod tym względem w 2017 roku względem roku 2008, odnotowano 
bowiem wzrost jej udziału w unijnej WDB o 1,3 punktu proc. Wysokim, oscy-
lującym wokół 10% udziałem w unijnej WDB odznaczały się także Hiszpania 
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i Wielka Brytania. Polska i Holandia zajmowały w 2017 roku odpowiednio szóstą 
i siódmą lokatę pod względem poziomu WDB sektora biogospodarki. Do grupy 
krajów o 2–3% odsetku w unijnej wartości dodanej brutto biogospodarki należały 
Szwecja, Austria, Belgia, Dania Finlandia, Grecja, Irlandia oraz Rumunia.

Tabela 12. Wartość dodana brutto biogospodarki w krajach UE w latach 2008 i 2017 

Wyszczególnienie

Wartość dodana brutto (WDB)

mln euro udział w WDB 
UE-28 (%) mln euro Udział w WDB 

UE-28 (%)
2008 2008 2017 2017

Austria 14 008,7 2,46 17 159,9 2,56
Belgia 14 038,9 2,46 18 670,0 2,79
Bułgaria 3 587,0 0,63 3 990,1 0,60
Chorwacja 3 953,2 0,69 3 465,4 0,52
Cypr 963,1 0,17 905,9 0,14
Czechy 8 089,2 1,42 9 307,7 1,39
Dania 10 443,4 1,83 13 848,2 2,07
Estonia 1 263,7 0,22 1 671,7 0,25
Finlandia 11 736,0 2,06 14 099,7 2,11
Francja 79 644,6 13,98 102 526,6 15,32
Niemcy 87 414,7 15,35 106 893,5 15,98
Grecja 12 618,7 2,22 11 363,7 1,70
Węgry 7 273,8 1,28 9069,4 1,36
Irlandia 11 902,1 2,09 16 556,1 2,47
Włochy 77 615,7 13,63 88 745,2 13,26
Łotwa 1 558,6 0,27 2 083,7 0,31
Litwa 2 178,0 0,38 3 439,2 0,51
Luksemburg 363,6 0,06 446,4 0,07
Malta 138,6 0,02 155,6 0,02
Holandia 24 229,0 4,25 29 036,1 4,34
Polska 26 449,8 4,64 33 403,3 4,99
Portugalia 9 790,1 1,72 11 660,3 1,74
Rumunia 13 919,5 2,44 12 482,0 1,87
Słowacja 2 897,9 0,51 3 844,8 0,57
Słowenia 2 241,8 0,39 23 33,4 0,35
Hiszpania 61 058,5 10,72 65 132,1 9,73
Szwecja 18125,8 3,18 21 681,5 3,24
Wielka Brytania 62 063,3 10,90 65 107,9 9,73

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).
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Zarówno w skali Unii Europejskiej, jak i w Polsce nastąpiły zmiany wartości 
dodanej brutto poszczególnych sektorów biogospodarki (tabela 13.). W Polsce 
spadek WDB odnotowano w dwóch sektorach, tj. produktach z drewna i me-
blach oraz tekstyliach pochodzenia biologicznego, przy czym w tym ostatnim był 
on relatywnie wysoki i wyniósł ponad 18%. Średnio w 28 krajach UE tendencja 
spadkowa wystąpiła jedynie w produkcji tekstyliów pochodzenia biologicznego. 
Największą dynamiką wzrostu wartości dodanej brutto odznaczał się sektor bio-
energii elektrycznej, w Polsce była ona jednak mniejsza niż przeciętnie w UE. 

Tabela 13. Zmiana wartości dodanej brutto w sektorach biogospodarki w Polsce na tle UE-28 w latach 
2008–2017 (%)

Sektory biogospodarki
Zmiana WDB (%)

UE-28 Polska
Bioenergia elektryczna 155,52 125,40
Płynne biopaliwa 59,07 80,34
Chemikalia pochodzenia biologicznego, farmaceutyki, 
tworzywa sztuczne i guma (z wyłączeniem biopaliw) 28,57 54,42

Leśnictwo 25,52 41,43
Rybołówstwo i akwakultura 25,07 37,92
Papier 23,21 21,17
Żywność, napoje i tytoń 22,37 15,75
Rolnictwo 18,94 3,33
Produkty z drewna i meble 1,05 -7,45
Tekstylia pochodzenia biologicznego -4,24 -18,62

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Analiza struktury wartości dodanej brutto wykazała, że sektory rolnictwa oraz 
żywności, napojów i tytoniu wytworzyły w UE 65,70% i 66,50% WDB biogospo-
darki, odpowiednio w 2008 i 2017 roku. W Polsce ten odsetek był jeszcze wyższy 
i osiągnął 69,2% w 2008 roku i 70,40% w roku 2017 (tabela 14.). Sektor produktów 
z drewna i mebli oraz chemikaliów pochodzenia biologicznego, farmaceutyków, 
tworzyw sztucznych i gumy osiągał, zarówno w Polsce, jak i w skali UE odpowied-
nio 3. i 4. lokatę pod względem udziału w całkowitej WDB biogospodarki. Płynne 
biopaliwa oraz bioenergia elektryczna nie miały wielkiego wpływu na WDB, ich 
udział w jej wartości był niższy niż 1%.
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Tabela 14. Struktura wartości dodanej brutto biogospodarki w Polsce na tle UE-28 w 2008 i 2017 
roku (%)

Sektory biogospodarki
UE-28 Polska

2008 2017 2008 2017
Rolnictwo 29,7 29,6 31,1 33,9
Leśnictwo 3,6 3,8 3,9 4,3
Rybołówstwo i akwakultura 1,0 1,1 0,2 0,3
Żywność, napoje i tytoń 36,0 36,9 38,1 36,5
Tekstylia pochodzenia biologicznego 4,1 3,3 3,3 2,1
Produkty z drewna i meble 9,1 7,7 13,2 12,1
Papier 6,8 7,0 5,9 7,3
Chemikalia pochodzenia biologiczne-
go, farmaceutyki, tworzywa sztuczne 
i guma (z wyłączeniem biopaliw)

8,9 9,6 3,8 2,8

Płynne biopaliwa 0,4 0,5 0,3 0,3
Bioenergia elektryczna 0,3 0,7 0,2 0,4

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Analiza wartości dodanej brutto w ramach poszczególnych sektorów pozwala 
wskazać te działalności, które zyskują i te, które tracą na znaczeniu (tabela 15.). 
W Polsce warto zwrócić uwagę na produkcję napojów, w przypadku której WDB 
w latach 2008–2017 zmniejszyła się o 36%. W skali UE spadek ten był znacznie 
niższy i wyniósł 18%. Podobne tendencje można zaobserwować w Polsce w pro-
dukcji odzieży pochodzenia biologicznego, WDB zmniejszyła się tu aż o 43%, 
podczas gdy średnio w UE wzrosła o prawie 30%. W strukturze WDB wytwarza-
nej przez sektor biopaliw płynnych w Polsce zaobserwowano spadek znaczenia 
produkcji bioetanolu i wzrost biodiesla. W skali UE w obu tych działalnościach 
nastąpił wzrost WDB. Spadek znaczenia w kreowaniu WDB odnotowano również 
w przypadku farmaceutyków pochodzenia biologicznego, dotyczy to jednak tylko 
Polski.
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Tabela 15. Wartość dodana brutto w Polsce według sektorów biogospodarki w latach 2008 i 2017  
(mln euro)

Sektory biogospodarki Działalności w ramach 
sektorów

Polska UE-28
2008 2017 2008 2017

Biogospodarka ogółem 26 450 33 403 572 547 685 052
Rolnictwo ogółem 8 216 11 331 170 320 202 578
Biogospodarka ogółem 1 023 1 447 20 721 26 008
Rybołówstwo  
i akwakultura ogółem 47 85 5 902 7 382

Żywność, napoje 
i tytoń

ogółem 10 070 12 202 206 337 252 492
żywność 7 602 9 734 162 214 199 000
napoje 2 135 1 371 36 465 47 210
tytoń 332 1 097 7 657 6 282

Tekstylia pochodzenia 
biologicznego

ogółem 882 718 23 483 22 488
tkaniny pochodzenia  
biologicznego 269 285 8 535 8 353

odzież pochodzenia  
biologicznego 480 274 9 537 7 112

skóry 133 159 5 410 7 023

Produkty z drewna 
i meble

ogółem 3 487 4 036 52 103 52 651
produkty z drewna 1 978 2 044 34 167 34 889
meble drewniane 1 509 1 993 17 936 17 762

Papier ogółem 1 569 2 423 38 648 47 618

Chemikalia pocho-
dzenia biologicznego, 
farmaceutyki, tworzy-
wa sztuczne i guma 

ogółem 1 006 931 50 892 65 431
chemikalia pochodzenia 
biologicznego 148 150 7 145 10 486

farmaceutyki 708 559 40 385 50 345
tworzywa sztuczne i guma 150 222 3 362 4 600

Płynne biopaliwa
ogółem 87 90 2 260 3 594
bioetanol 53 20 492 1 282
biodiesel 35 70 1 767 2 312

Bioenergia elektryczna ogółem 62 139 1 883 4 811

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Potencjał biogospodarki zbadano również poprzez wartość obrotów. Odpo-
wiadają one sprzedaży rynkowej towarów lub usług dostarczonych przez sektory 
biogospodarki, dlatego w większości przypadków są wyższe niż wartość dodana 
brutto (Ronzon, M’Barek, 2018). W 2017 roku ich wartość w skali UE osiągnęła 
2,45 bilionów euro, co oznacza 16% wzrost w stosunku do roku 2008. Średnio-
rocznie obroty sektora biogospodarki wzrastały o 45 769 mln euro. Podobnie, jak 
w przypadku wartości dodanej brutto, jedynym rokiem kiedy wartość obrotów 
malała, był rok 2009 (rys. 10.).
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Rysunek 10. Obroty biogospodarki w 28 krajach UE w latach 2008–2017 (mln euro)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

W Polsce obroty biogospodarki wyniosły w 2017 roku 130 429,9 mln euro 
i były o 26,2% wyższe niż w roku 2008. Oznacza to, że dynamika ta była wyższa 
niż przeciętnie w UE. Średnioroczny wzrost ich wartości kształtował się na po-
ziomie 3 665,7 mln euro. W latach 2008–2017 poza rokiem 2009 obserwowano 
tendencję wzrostową sprzedaży w tym sektorze (rys. 11.). 

Rysunek 11. Obroty biogospodarki w Polsce w latach 2008–2017 (mln euro)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Wysokim potencjałem wynikającym z poziomu obrotów biogospodarki od-
znaczały się zarówno w 2008, jak i 2017 roku Francja, Niemcy, Włochy, Hisz-
pania oraz Wielka Brytania. W obu badanych latach łączny udział tych krajów 
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w unijnych obrotach biogospodarki wyniósł 64%. Polska zajmowała 6. lokatę 
w obrotach UE tego sektora z 4,9% oraz 5,4% udziałem, odpowiednio w 2008 
i 2017 roku. Niskim potencjałem w tym zakresie charakteryzowały się Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja oraz Sło-
wenia. Żadne z tych państw nie osiągnęło nawet 1% udziału w wartości unijnej 
sprzedaży sektora biogospodarki (tabela 16.).

Tabela 16. Obroty biogospodarki w krajach UE w latach 2008 i 2017 roku

Państwo

Obroty biogospodarki

mln euro udział w obro-
tach UE-28 (%) mln euro udział w obro-

tach UE-28 (%)
2008 2008 2017 2017

Austria 46 630,75 2,21 55 651,66 2,30
Belgia 63 426,88 3,01 87 775,93 3,63
Bułgaria 12 444,34 0,59 13 923,92 0,58
Chorwacja 11 677,01 0,55 11 306,68 0,47
Cypr 2 797,74 0,13 2 712,20 0,11
Czechy 31 670,58 1,50 32 970,92 1,36
Dania 43 014,68 2,04 52 188,71 2,16
Estonia 4 438,26 0,21 6 569,08 0,27
Finlandia 43 915,39 2,08 49 830,09 2,06
Francja 321 174,87 15,23 386 928,15 15,98
Niemcy 357 849,04 16,97 408 023,53 16,85
Grecja 31 376,04 1,49 33 104,71 1,37
Węgry 26 543,46 1,26 29 864,73 1,23
Irlandia 47 193,34 2,24 51 624,84 2,13
Włochy 291 011,14 13,80 311 642,40 12,87
Łotwa 5 506,17 0,26 7 221,81 0,30
Litwa 8 245,40 0,39 11 591,18 0,48
Luksemburg 1 140,12 0,05 1 434,58 0,06
Malta 741,32 0,04 868,83 0,04
Holandia 100 031,21 4,74 119 176,69 4,92
Polska 103 375,95 4,90 130 429,94 5,39
Portugalia 34 912,01 1,66 41 048,71 1,70
Rumunia 39 390,58 1,87 38 879,79 1,61
Słowacja 10 573,84 0,50 12 869,41 0,53
Słowenia 7 389,02 0,35 7 240,46 0,30
Hiszpania 198 210,83 9,40 219 366,00 9,06
Szwecja 67 829,61 3,22 73 124,92 3,02
Wielka Brytania 195 693,44 9,28 223 899,72 9,25

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).
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Pozytywnie należy ocenić fakt, że najwyższa dynamika obrotów miała miejsce 
w sektorze bioenergii elektrycznej. W skali UE sprzedaż tego sektora w latach 
2008–2017 wzrosła 2,5-krotnie, w Polsce wzrost ten był znacznie mniejszy i osią-
gnął niecałe 92%. W przypadku pozostałych sektorów wzrost obrotów w Polsce 
był wyższy niż w skali UE. Ponadto w skali unijnej sprzedaż tekstyliów pochodze-
nia biologicznego zmniejszyła się o ponad 11%, podczas gdy w Polsce pozostała 
niemal na niezmienionym poziomie (tabela 17.).

Tabela 17. Zmiana wartości obrotów w sektorach biogospodarki w Polsce na tle UE-28 w latach  
2008–2017 (%)

Sektory biogospodarki
UE-28 Polska
Zmiana obrotów (%)

Bioenergia elektryczna 251,40 91,91
Płynne biopaliwa 40,95 80,37
Chemikalia pochodzenia biologicznego, farmaceutyki, 
tworzywa sztuczne i guma (z wyłączeniem biopaliw) 25,37 73,39

Rybołówstwo i akwakultura 19,72 38,82
Leśnictwo 19,34 36,54
Żywność, napoje i tytoń 19,32 26,18
Papier 18,05 24,87
Rolnictwo 11,84 24,07
Produkty z drewna i meble 0,44 16,92
Tekstylia pochodzenia biologicznego -11,13 0,34

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Analizując strukturę obrotów biogospodarki w Polsce i w całym ugrupowaniu 
można zauważyć pewne różnice. Na pierwszym miejscu pod względem udziału 
w całkowitych obrotach zajmuje sektor żywności, napojów i tytoniu. Zarówno 
w Polsce, jak i w UE osiąga on 50% sprzedaży. W Polsce jednak większe znaczenie 
niż w skali unijnej ma rolnictwo, którego obroty w 2017 roku stanowiły 21,7% 
całkowitej ich wartości w sektorze biogospodarki. Można również zauważyć spa-
dek tego udziału w badanym okresie. Większe znaczenie niż w UE ma w Polsce 
również sektor produktów z drewna i mebli. Natomiast znacznie niższym udzia-
łem w obrotach charakteryzuje się sektor chemikaliów pochodzenia biologiczne-
go, farmaceutyków, tworzyw sztucznych i gumy (tabela 18.). Ronzon i M’Barek 
(2018) wyjaśniają, że sektory o wysokim udziale nakładów (lub wysokich kosz-
tach zakupionych towarów i usług) mają szczególnie wysokie obroty. Można to 
zauważyć przy porównaniu obrotów i wartości dodanej poszczególnych sektorów 
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biogospodarki. Udział produkcji żywności, napojów i tytoniu w obrotach bio-
gospodarki jest znacznie wyższy niż udział w WDB, podczas gdy w rolnictwie 
sytuacja jest odwrotna. Adamowicz (2017, s. 42) podkreśla ponadto, że efekty 
zatrudnienia w rolnictwie w postaci obrotów tylko częściowo zaliczane są na kon-
to tego sektora. Duża część tych efektów transferowana jest do innych sektorów 
i ujawnia się w wartości produkcji żywności i innych produktów poza sektorem 
samego rolnictwa.

Tabela 18. Struktura obrotów biogospodarki w Polsce na tle UE-28 w 2008 i 2017 roku (%)

Sektory biogospodarki
UE-28 Polska

2008 2017 2008 2017
Rolnictwo 19,01 18,32 23,39 21,67
Leśnictwo 2,00 2,06 2,31 2,54
Rybołówstwo i akwakultura 0,60 0,62 0,11 0,12
Żywność, napoje i tytoń 49,21 50,59 50,87 50,34
Tekstylia pochodzenia biologicznego 4,25 3,26 2,27 1,81
Produkty z drewna i meble 8,83 7,64 12,48 12,48
Papier 7,85 7,98 5,22 7,47
Chemikalia pochodzenia biologicznego, 
farmaceutyki, tworzywa sztuczne i guma 7,46 8,06 2,80 2,75

Płynne biopaliwa 0,50 0,61 0,39 0,59
Bioenergia elektryczna 0,28 0,86 0,17 0,24

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Przeliczając wartość obrotu na 1 pracującego w biogospodarce można zaob-
serwować duże różnice pomiędzy Polską i UE (rys. 12. i 13.). W każdym sektorze 
Polska osiągała niższe wartości badanego wskaźnika niż średnia jego wartość dla 
28 krajów Wspólnoty. Do sektorów, gdzie te dysproporcje były największe na-
leżą rybołówstwo i akwakultura, bioenergia elektryczna, tekstylia pochodzenia 
biologicznego, chemikalia pochodzenia biologicznego, farmaceutyki, tworzywa 
sztuczne i guma oraz rolnictwo. W Polsce obroty przypadające na 1 pracującego 
w tych sektorach osiągały od 18,5% poziomu unijnego w przypadku pierwszego 
z nich do 38,8% w przypadku ostatniego. 
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Rysunek 12. Obroty biogospodarki w UE-28 w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną w 2017 roku 
(tys. euro/osobę)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Rysunek 13. Obroty biogospodarki w Polsce w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną w 2017 roku 
(tys. euro/osobę)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych JRC (2020), Data portal of agro-economics Modelling – DataM 
(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html)(data odczytu: 21.01.2021).

Podsumowując, można stwierdzić, że potencjał biogospodarki jest zróżnicowa-
ny pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Potencjał ten budowany 
jest na bazie dostępnych zasobów krajowych oraz umiejętności wykorzystania 
uwarunkowań zewnętrznych, rozumianych jako całokształt szans i zagrożeń 
w ramach gospodarki globalnej. Przeprowadzone badania uwidoczniły również 
zróżnicowanie konkurencyjności w zakresie wartości dodanej brutto oraz ob-
rotów tego sektora. Można jednocześnie zauważyć, że wysokiemu potencjałowi 
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zasobowemu nie zawsze towarzyszy wysoka pozycja wynikająca z wytwarzanej 
wartości dodanej brutto i osiąganych obrotów. Tak jest m.in. w przypadku Polski, 
która odznacza się relatywnie dużymi zasobami pracy (1 lokata), uzyskując jedno-
cześnie niższą pozycję pod względem osiąganych wyników. Jest to efekt poziomu 
rozwoju poszczególnych krajów, ale również struktury biogospodarki. W Polsce 
w 2017 roku 62,7% ogółu pracujących w biogospodarce zatrudnionych było w rol-
nictwie, które ze względu na surowcowy charakter ma relatywnie niski wkład 
w wartość dodaną brutto gospodarki.

4.3. Analiza międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski  
na tle krajów Unii Europejskiej w handlu wewnątrzwspólnotowym 
bioproduktami w latach 2008–2017

Do krajów o największym udziale eksportu bioproduktów w eksporcie całko-
witym na rynku Unii Europejskiej w latach 2008–2017 należą: Niemcy, Holandia, 
Francja i Belgia. Pozycja tych czterech głównych eksporterów nie zmieniła się 
w analizowanym okresie, na kraje te przypadało 52,1 % eksportu w 2008 roku 
i 49,5% w roku 2017, co świadczy o bardzo wysokiej koncentracji eksportu we-
wnątrzwspólnotowego bioproduktów. Kolejna czwórka największych eksporterów 
bioproduktów to: Włochy, Hiszpania, Polska i Wielka Brytania, kolejność po-
szczególnych krajów zmieniała się w analizowanym okresie. Polska w 2008 roku 
zajmowała ósmą pozycję, w 2017 roku awansowała na miejsce siódme, wyprze-
dzając Wielką Brytanię, również Hiszpania i Włochy zamieniły się miejscami. Do 
znaczących eksporterów bioproduktów na rynku wewnętrznym Unii Europej-
skiej zaliczyć można jeszcze Austrię, Szwecję, Danię, Czechy, Irlandię i Portugalię, 
kraje te utrzymały swoją pozycję w pierwszej piętnastce w całym analizowanym 
okresie (rys. 14.). Udział Polski w wewnątrzwspólnotowym eksporcie bioproduk-
tów wzrósł o 2,37 p.p. z 3,62% w 2008 roku do 5,99% w 2017 roku, co świadczy 
o intensywnym włączeniu się Polski w wymianę wewnątrzwspólnotową, pomimo 
niekorzystnej koniunktury na rynku krajów UE związanej z głębokim kryzysem 
gospodarczym, który rozpoczął się w 2008 roku i ograniczonym w związku z tym 
popytem. W szczególności ponadprzeciętnie wzrósł udział Polski w eksporcie na 
rynek unijny produktów tytoniowych z 6,7% w 2008 roku do 22,5% w 2017 roku 
(ponad pięciokrotny wzrost eksportu z poziomu 527 mln euro w 2008 roku do 
2 751 mln euro w 2017 roku), produktów leśnictwa z 2,2% do 7,4% (czterokrotny 
wzrost z 59 mln euro do 237 mln euro). Równie dynamiczny był wzrost eksportu 
pozostałych sekcji bioproduktów w porównaniu z innymi krajami Unii Europej-
skiej, co skutkowało zwiększeniem udziału tych sekcji w rynku UE, z wyjątkiem 
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produktów rybołówstwa. Udział eksportu polskich produktów z drewna na rynek 
UE wzrósł z 7,9% w 2008 roku do 11,0% w 2017 roku (eksport wzrósł odpo-
wiednio z poziomu 2 147 mln do 3 511 mln euro), udział Polski w unijnym eks-
porcie papieru wzrósł z 3,0% do 5,7% (eksport z 2 140 mln do 3 820 mln euro), 
w eksporcie żywności z 4,3% do 6,9% (eksport z 7 284 mln do 16 932 mln euro), 
w eksporcie skór z 1,6% do 3,4% (eksport z 430 mln do 1 662 mln euro), w eks-
porcie napojów z 1,1% do 1,9% (eksport z 264 mln do 591 mln euro). Najmniej 
wzrósł udział Polski w unijnym eksporcie produktów rolniczych z 2,3% do 2,9% 
(eksport zwiększył się z poziomu 1 380 mln do 2 494 mln euro). Wzrosty udziałów 
świadczą o znacznej poprawie pozycji konkurencyjnej polskich bioproduktów na 
rynku Unii Europejskiej.

Rysunek 14. Kra

                         (2008)                                                                             (2017)

je o największym udziale eksportu bioproduktów w eksporcie wewnątrzwspólnotowym 
UE (wskaźnik SX) w latach 2008 i 2017

Źródło: oprac. własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Podobnie wysoka koncentracja jak w eksporcie występuje po stronie importu 
wewnątrzwspólnotowego bioproduktów. Czterech głównych importerów biopro-
duktów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy stanowiło odpowiednio 49,85 
i 48,91% importu całej UE w roku 2008 i 2017. Holandia i Belgia, ze względu na 
znacznie mniejszy popyt wewnętrzny w porównaniu z krajami o znacznie większej 
liczbie ludności, znajdują się w drugiej czwórce największych importerów biopro-
duktów, razem z Hiszpanią i Polską. Polska niezmiennie zajmowała ósmą pozy-
cję w rankingu największych importerów bioproduktów na rynek unijny, udzia-
ły wszystkich analizowanych krajów zmieniały się w niewielkim stopniu, udział 
Polski nieznacznie zwiększył się z 3,62% w 2008 roku do 4,54% w 2017 roku, tzn. 
o niecały punkt procentowy (rys. 15.). Najdynamiczniejszy, ponad dwukrotny 



Konkurencyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej

84 

wzrost importu Polski odnotować można w przypadku produktów tytoniowych 
– z poziomu 144 mln euro w 2008 roku do 412 mln euro w 2017 roku, produktów 
związanych z rybołówstwem – z 0,27 mld euro do 0,68 mld euro, produktów skó-
rzanych - z 1 012 mln euro do 2 222 mln euro. Mniej dynamiczny wzrost wystąpił 
w przypadku importu żywności (z 5 058 mln euro do 9 836 mln euro), produk-
tów rolniczych (z 2,3 mld euro do 4,1 mld euro) oraz napojów (z 536 mln euro 
do 727 mln euro). W konsekwencji powyższych wzrostów zwiększył się udział 
w imporcie na rynek UE odpowiednio z poziomu 1,6% do 3,4% dla produktów 
tytoniowych, z 6,2% do 8,6% dla produktów rybołówstwa, z 4,2% do 4,9% dla 
produktów skórzanych, z 3% do 4,1% dla żywności, z 3,9% do 4,9% dla produktów 
rolniczych oraz z 2,3 % do 2,5% dla napojów. Zmniejszył się natomiast import 
na rynek UE polskich produktów związanych z leśnictwem z 92 mln euro do 
83 mln euro, wyrobów z drewna z 960 do 894 mln euro oraz odpowiednio udział 
w imporcie krajów UE z 3% do 2,4% dla produktów leśnictwa, z 4% do 3,1% dla 
wyrobów z drewna.

Rysunek 15. Kra

                         (2008)                                                                             (2017)

je o największym udziale importu bioproduktów w imporcie wewnątrzwspólnotowym 
UE (wskaźnik SM) w latach 2008 i 2017

Źródło: oprac. własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

W tabeli 19. zaprezentowano znaczenie bioproduktów w eksporcie i impor-
cie całkowitym poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Duża jest rozpiętość 
pomiędzy poszczególnymi krajami UE, w dwóch krajach: Łotwie i Grecji bio-
produkty stanowiły ponad 30% udział w eksporcie całkowitym. W krajach o naj-
mniejszym znaczeniu bioproduktów w eksporcie całkowitym udział ich wahał 
się w granicach 10% (Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Niemcy). W imporcie 
rozpiętość pomiędzy poszczególnymi krajami nie była aż tak wysoka, najwięk-
szy udział wynosił 26,2% dla Grecji, najmniejszy 10,2% dla Węgier w 2017 roku. 
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W zasadzie dla większości krajów UE rósł udział bioproduktów w strukturze za-
równo eksportu jak i importu całkowitego, co odbywało się kosztem zmniejszenia 
wywozu i przywozu wyrobów przemysłowych z innych grup. Wyjątek stanowiły 
Czechy, Portugalia i Słowacja w przypadku eksportu oraz Czechy, Estonia, Litwa, 
Węgry, Słowacja, Finlandia i Wielka Brytania w odniesieniu do importu.

Tabela 19. Porównanie udziału procentowego eksportu i importu bioproduktów poszczególnych kra-
jów UE w eksporcie (IX) i imporcie (IM) całkowitym realizowanym przez te kraje na ob-
szarze UE w 2008 i 2017 roku

Kraj IX IM
2008 2017 Pozycja 2008 2017 Pozycja

Belgia 14,0 16,9 18 16 12,1 14,9 25 21
Bułgaria 16,4 20,1 14 11 13,9 16,4 17 15
Czechy 8,8 8,6 25 27 11,6 11,1 27 26
Dania 23,9 26,4 4 4 19,5 21,1 5 7
Niemcy 10,9 11,3 21 23 13,5 14,1 21 23
Estonia 22,8 24,7 5 6 17,0 16,6 10 14
Irlandia 13,8 16,0 19 18 17,6 16,9 8 13
Hiszpania 21,6 22,6 7 9 13,6 15,1 20 20
Francja 17,1 17,9 12 15 14,4 16,3 14 16
Chorwacja 17,5 24,8 11 5 14,8 22,0 13 4
Włochy 14,6 16,8 17 17 16,8 18,6 11 10
Cypr 18,9 22,2 9 10 19,4 22,4 6 3
Łotwa 35,6 37,4 1 1 20,7 25,5 3 2
Litwa 21,2 27,3 8 3 21,5 20,3 1 8
Luksemburg 8,5 15,0 26 20 14,1 18,0 16 11
Węgry 10,4 11,4 22 22 11,1 10,2 28 28
Malta b.d. b.d. - - 20,5 21,6 4 5
Holandia 16,8 19,2 13 14 15,4 18,7 12 9
Austria 15,8 15,8 16 19 13,6 14,9 19 22
Polska 15,9 19,3 15 13 13,7 15,9 18 17
Portugalia 24,2 23,4 3 7 18,6 21,4 7 6
Rumunia 13,8 13,9 20 21 14,3 15,7 15 18
Słowenia b.d. 10,7 - 25 12,9 15,4 22 19
Słowacja 10,2 8,9 23 26 12,4 10,9 24 27
Finlandia 22,6 22,7 6 8 12,7 12,6 23 25
Szwecja 18,2 19,7 10 12 12,0 13,5 26 24
Grecja 26,7 31,0 2 2 20,9 26,2 2 1
Wielka Brytania 9,4 10,9 24 24 17,5 17,4 9 12

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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W tabeli 20. przedstawiono znaczenie poszczególnych sekcji bioproduktów 
w polskim eksporcie i imporcie bioproduktów na rynek UE. Generalnie, najwięk-
sze znaczenie zarówno w polskim eksporcie, jak i imporcie bioproduktów na ry-
nek unijny miała sekcja żywności, dodatkowo filar eksportu stanowiły produkty 
z drewna oraz papier i wyroby z papieru. W imporcie rośnie natomiast znaczenie 
produktów rolniczych, co ocenić można pozytywnie, ponieważ sprzyja to wytwa-
rzaniu w Polsce produktów o większej wartości dodanej, takich jak żywność czy 
napoje. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie bioproduktów wzrosło znaczenie ta-
kich sekcji, jak żywność, tytoń i skóry (udział zwiększył się odpowiednio o 1,9 p.p., 
4,6 p.p., 2,2 p.p. dla eksportu oraz o 5.4 p.p., 0,7 p.p., 2,1 p.p. dla importu); spadło 
natomiast znaczenie produktów z drewna, papieru i wyrobów z papieru (udział 
zmniejszył się odpowiednio o 4 p.p. i 3,1 p.p. dla eksportu oraz o 3,1 p.p. i 5,5 p.p. 
dla importu). Jeżeli chodzi o produkty rolnictwa i łowiectwa, to zmalał ich udział 
w wywozie o 1.9 p.p., a wzrósł o 0,6 p.p. udział w przywozie do Polski bioproduk-
tów, natomiast w przypadku produktów leśnictwa wystąpiła sytuacja odwrotna 
(udział w przywozie wzrósł o 0,3 p.p.; udział w wywozie zmalał o 0,3 p.p.). Analiza 
tabeli 20. pozwoliła wyodrębnić sekcje bioproduktów, których udział w polskim 
wywozie na rynek unijny pozostawał na niezmienionym w badanych latach po-
ziomie – należą do nich produkty rybołówstwa i napoje. W przypadku produktów 
rybołówstwa, ich udział w przywozie do Polski bioproduktów wzrósł o 0,9 p.p., 
natomiast udział napojów się zmniejszył o 0,7 p.p. w analizowanym okresie, co 
można ocenić pozytywnie. 

Tabela 20. Zestawienie udziału procentowego eksportu i importu poszczególnych sekcji bioproduk-
tów w eksporcie (BX) i imporcie (BM) całkowitym bioproduktów dla Polski w latach 2008 
i 2017
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Udział procentowy eksportu poszczególnych sekcji bioproduktów  
w eksporcie całkowitym bioproduktów (BX)

2008 9,7 0,4 0,1 51,0 1,8 4,0 3,0 15,0 15,0
2017 7,8 0,7 0,1 52,9 1,8 8,6 5,2 11,0 11,9

Udział procentowy importu poszczególnych sekcji bioproduktów  
w imporcie całkowitym bioproduktów (BM)

2008 16,8 0,7 2,0 36,2 3,8 1,0 7,3 6,9 25,3
2017 17,4 0,4 2,9 41,6 3,1 1,7 9,4 3,8 19,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database



4. Ocena konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej w obszarze biogospodarki

87

Oceniając konkurencyjność międzynarodową biogospodarki przy wykorzy-
staniu bilansu handlowego, stwierdzić można, że w 2008 roku dziesięć krajów 
UE posiadało dodatni bilans handlowy i w związku z tym były konkurencyjne na 
rynku UE, natomiast w 2017 roku liczba krajów z dodatnim bilansem handlowym 
wzrosła do trzynastu. Do krajów o największej nadwyżce w wymianie handlowej 
należały niezmiennie w całym analizowanym okresie 2008–2017: Holandia, Belgia 
i Hiszpania (rys. 16.). 

Rysunek 16. Zest

                         (2008)                                                                             (2017)

awienie salda bilansu handlowego (TB) krajów UE w dziedzinie bioproduktów w mln euro  
w 2008 i 2017 roku

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database

Polska awansowała z pozycji dziesiątej na miejsce czwarte, polskie dodatnie 
saldo w wymianie handlowej stale rosło i ostatecznie w 2017 roku w porównaniu 
do roku 2008 Polska zwielokrotniła dodatnie saldo bilansu handlowego prawie 
25-krotnie, co jest dużym sukcesem. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, będące 
członkami UE od 2004 i 2007 roku, dynamicznie weszły na rynek unijny i ponad-
przeciętnie w stosunku do średniej unijnej i tzw. krajów członkowskich UE-15 
zwiększały swój eksport, skutkiem czego poprawiały się ich wyniki w wymianie 
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handlowej. Szczególnie wysokie tempo wzrostu eksportu w latach 2008–2017 
odnotowały Bułgaria (wzrost o 137%), Litwa (105,1%), Łotwa (85,1%) i Estonia 
(68%), dzięki czemu przeszły z pozycji krajów z deficytem bilansu handlowego 
do krajów z nadwyżką eksportu nad importem. Czechy, z dynamiką eksportu 
w analizowanym okresie wynoszącą 56,6%, zmniejszyły ujemny bilans handlowy, 
a Polska i Węgry z dynamiką odpowiednio 124,1% i 56,7% znacznie poprawiły 
dodatni wynik salda bilansu handlowego.

Na rysunku 17. zaprezentowane zostało zestawienie salda bilansu handlowe-
go dla poszczególnych sekcji bioproduktów dla Polski. Dodatni bilans wymiany 
handlowej występował w przypadku czterech spośród dziewięciu analizowanych 
sekcji przez cały analizowany okres – dla żywności, produktów z drewna, tytoniu 
i produktów leśnictwa (z wyjątkiem roku 2008 dla produktów leśnictwa). Szcze-
gólnie korzystnie ocenić można awans Polski z pozycji szóstej w 2008 roku (za 
Holandią, Belgią, Danią, Niemcami i Hiszpanią) na pozycję drugą (za Holandią) 
w 2017 roku w rankingu krajów o największej nadwyżce w wymianie handlo-
wej żywnością; z pozycji czwartej (za Austrią, Niemcami, Szwecją) na pozycję 
pierwszą wśród krajów o dodatnim saldzie w wymianie handlowej produktami 
z drewna oraz z pozycji trzeciej (za Holandią i Niemcami) na pozycję pierwszą 
wśród krajów o największej nadwyżce w handlu tytoniem. 

Rysunek 17. Saldo bilansu handlowego dla Polski dla wybranych sektorów bioproduktów w latach 2008 
i 2017

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database
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Na podstawie analizy wskaźnika pokrycia importu eksportem (tabela 21.) 
można wywnioskować, że pozycję konkurencyjną na wspólnym rynku Unii Eu-
ropejskiej poprawiły następujące kraje: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Irlandia, 
Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Polska, 
Portugalia, Rumunia i Grecja. W krajach tych eksport rósł szybciej od importu.  

Tabela 21. Porównanie pozycji konkurencyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej w handlu 
wewnątrzwspólnotowym bioproduktami na podstawie wskaźnika pokrycia importu eks-
portem (TCR), wskaźnika penetracji importu (IPR) oraz wskaźnika relatywnej orientacji 
eksportowej (REO) w 2008 i 2017 roku

Kraj TCR IPR REO
2008 2017 Pozycja 2008 2017 Pozycja 2008 2017 Pozycja

Belgia 128,7 133,6 4 5 58,4 63,1 26 26 284,5 263,8 1 2
Bułgaria 75,4 112,0 20 10 18,1 28,1 8 11 64,0 117,8 20 12
Czechy 86,5 93,4 17 16 29,4 40,1 17 20 114,9 142,2 11 9
Dania 127,9 122,1 5 7 34,3 36,2 21 18 176,0 155,2 4 7
Niemcy 98,4 87,6 11 18 24,9 29,0 13 12 106,9 98,4 14 17
Estonia 91,2 114,9 15 9 36,3 35,5 22 17 152,3 148,5 6 8
Irlandia 105,8 108,6 8 11 23,7 24,6 11 9 109,4 99,9 12 16
Hiszpania 124,9 151,4 6 2 13,4 14,7 2 2 74,7 82,0 18 19
Francja 96,0 80,3 13 21 17,3 18,8 7 4 75,4 60,7 17 23
Chorwacja 51,8 59,9 23 24 17,3 33,4 6 15 43,2 86,5 24 18
Włochy 90,5 93,5 16 15 14,1 16,3 3 3 59,9 60,5 21 24
Cypr 15,2 22,2 26 27 28,5 33,7 16 16 25,6 39,9 26 26
Łotwa 98,2 103,2 12 12 32,5 44,8 18 22 143,3 174,4 7 5
Litwa 78,6 103,0 18 13 33,4 41,8 19 21 121,8 156,2 9 6
Luksemburg 57,0 58,4 22 25 b.d. b.d. - - b.d. b.d.
Węgry 106,2 126,2 7 6 25,7 31,9 14 14 119,9 141,8 10 10
Malta b.d. b.d. - - b.d. b.d. - - b.d. b.d.
Holandia 196,1 190,9 1 1 46,9 56,7 25 25 276,9 270,6 2 1
Austria 105,6 93,6 9 14 34,0 36,8 20 19 155,7 134,6 5 11
Polska 102,4 135,4 10 4 16,2 22,7 5 6 71,1 102,5 19 13
Portugalia 78,5 83,7 19 19 28,4 31,1 15 13 101,1 100,9 15 15
Rumunia 57,5 73,5 21 22 15,3 24,3 4 8 39,4 67,8 25 21
Słowenia b.d. 81,1 - 20 37,6 54,2 23 24 130,6 187,7 8 4
Słowacja 92,4 88,9 14 17 45,8 52,5 24 23 195,4 190,2 3 3
Finlandia 168,3 144,1 2 3 13,3 14,6 1 1 93,0 76,4 16 20
Szwecja 143,2 119,8 3 8 18,4 23,3 9 7 108,7 102,0 13 14
Grecja 44,2 69,8 24 23 24,2 22,2 12 5 55,1 62,5 22 22
Wielka 
Brytania 41,6 39,6 25 26 23,1 24,9 10 10 48,1 44,3 23 25

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database
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Wśród krajów, które pogorszyły swoją pozycję konkurencyjną mierzoną 
wskaźnikiem TCR znajdują się głównie kraje tzw. UE-15. Interpretacja wskaźni-
ka penetracji importowej nie jest jednoznaczna. Wszystkie kraje UE, z wyjątkiem 
Estonii i Grecji, odnotowały wzrost wskaźnika IPR, co oznacza, że w krajach tych 
zwiększył się udział importu w krajowej podaży bioproduktów. Tendencja taka 
jest wynikiem rosnącej integracji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i ro-
snącej dynamicznie wymiany handlowej pomiędzy poszczególnymi krajami Unii 
Europejskiej a niepogorszenia pozycji konkurencyjnej tych krajów. Wskaźnik 
ten należy interpretować w połączeniu ze wskaźnikami specjalizacji. Analizując 
wyniki poszczególnych krajów przy wykorzystaniu wskaźnika proeksportowej 
specjalizacji produkcji (REO), można wyodrębnić kraje, w których wytwarzanie 
bioproduktów jest zorientowane proeksportowo i są one konkurencyjne na rynku 
wewnętrznym UE – zarówno w 2008, jak i 2017 roku było to piętnaście krajów, 
w których wskaźnik REO wynosił ponad 100. Część tych krajów pogorszyła jed-
nak swoją konkurencyjność, gdyż zmniejszył się w nich stopień orientacji proek-
sportowej i wystąpił spadek poziomu wskaźnika REO – należą do nich: Belgia, 
Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Holandia, Austria, Portugalia, Słowacja, Szwe-
cja. Polska poprawiła swoją pozycję konkurencyjną na rynku UE, wzrósł stopień 
otwarcia i specjalizacji proeksportowej w dziedzinie bioproduktów – w analizo-
wanym okresie 2008–2017 wskaźnik REO wzrósł o 31,4 p.p.

Analizując szczegółowe dane dla poszczególnych sekcji bioproduktów dla Pol-
ski (tabela 22.) na podstawie wskaźnika pokrycia importu eksportem (TCR), moż-
na stwierdzić, że Polska posiada przewagę konkurencyjną w handlu produktami 
leśnictwa, żywnością, tytoniem i produktami z drewna, z wyłączeniem mebli. Sto-
sunek wartości polskiego eksportu do importu poprawił się dla wszystkich sekcji 
bioproduktów, co oznacza, że eksport rósł szybciej od importu. Z kolei analiza 
zmian wskaźnika penetracji importowej (IPR) na poziomie poszczególnych sekcji 
bioproduktów informuje o tworzących się przewagach konkurencyjnych Polski 
w obrębie produktów leśnictwa, produktów z drewna oraz papieru i wyrobów 
z papieru. Potwierdzają to wyniki obliczonego dla tych sekcji wskaźnika REO. 
Dodatkowo wzrost specjalizacji proeksportowej mierzonej wskaźnikiem REO od-
notować można w przypadku polskiej żywności i wyrobów skórzanych.
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Tabela 22. Zestawienie wskaźników pokrycia importu eksportem (TCR), penetracji importu (IPR) 
oraz relatywnej orientacji eksportowej (REO) dla Polski dla poszczególnych sekcji bio-
produktów w latach 2008 i 2017
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Wskaźnik pokrycia importu eksportem (TCR)
2008 58,8 64,9 5,1 144,0 49,3 397,0 42,6 223,5 60,7
2017 60,7 286,2 4,3 172,1 81,3 666,8 74,8 392,7 81,6

Wskaźnik penetracji importu (IPR)
2008 9,3 3,8 73,8 14,7 6,3 b.d. 69,4 15,9 52,4
2017 13,7 2,3 84,7 23,0 10,1 b.d. 126,1 15,2 45,2

Wskaźnik relatywnej orientacji eksportowej (REO)
2008 37,9 38,9 35,8 90,6 18,4 b.d. 81,8 137,9 93,4
2017 46,4 100,1 33,5 129,6 45,8 b.d. 145,9 163,8 108,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database

Charakter specjalizacji pozwala ocenić poziom konkurencyjności biogospo-
darki w sposób pośredni. Wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego 
(IIT) jest jedną z najbardziej popularnych miar specjalizacji wewnątrzgałęziowej. 
Na podstawie analizy tego wskaźnika (tabela 23.) można wywnioskować, że naj-
większa intensywność handlu wewnątrzgałęziowego bioproduktami występowała 
w 2008 roku w Niemczech i na Łotwie, jednak w 2017 roku Niemcy utraciły swoją 
pozycję lidera na rzecz Litwy. Oceniając poziom konkurencyjności na podstawie 
wskaźnika IIT, można stwierdzić, że Polska pogorszyła swoją pozycję konkuren-
cyjną, w mniejszym stopniu w roku 2017 w porównaniu do roku 2008 jednocze-
śnie eksportuje i importuje towary należące do grupy bioproduktów, co świadczy 
o mniejszej komplementarności polskiego eksportu z popytem importowym na 
bioprodukty pozostałych krajów UE. Na podstawie interpretacji wskaźników XSI 
i RXA można wnioskować, że Polska notuje przewagę komparatywną w handlu 
bioproduktami na jednolitym rynku europejskim (wartości obu wskaźników po-
wyżej 100), choć pozycja w roku 2017 w porównaniu do roku 2008 nieznacznie 
się pogorszyła. Polska lokowała się na tle pozostałych krajów UE na miejscach 
środkowych, niekorzystnie ocenić należy obniżenie pozycji Polski w rankingu, co 
wskazuje na malejące zapotrzebowanie całego ugrupowania na eksport biopro-
duktów z Polski oraz na malejącą dynamikę wymiany polskimi bioproduktami 
w porównaniu z polskim handlem wszystkimi grupami towarowymi.
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Tabela 23. Porównanie pozycji konkurencyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej w handlu 
wewnątrzwspólnotowym bioproduktami na podstawie wskaźnika intensywności handlu 
wewnątrzgałęziowego (IIT), wskaźnika specjalizacji eksportowej (XSI) oraz wskaźnika 
relatywnych przewag eksportowych (RXA) w 2008 i 2017 roku

Kraj IIT XSI RXA
2008 2017 Pozycja 2008 2017 Pozycja 2008 2017 Pozycja

Belgia 87,4 85,6 16 17 96,4 106,4 18 16 110,5 126,1 18 16
Bułgaria 85,9 94,4 17 7 112,6 126,9 14 11 135,0 158,2 14 11
Czechy 92,8 96,6 11 5 60,5 54,5 25 27 65,5 58,0 25 27
Dania 87,8 90,1 15 13 164,1 166,3 4 4 218,0 226,1 4 4
Niemcy 99,2 93,4 1 9 75,0 70,9 21 23 76,1 70,9 23 25
Estonia 95,4 93,1 9 10 156,3 155,5 5 6 203,0 205,5 5 6
Irlandia 97,2 95,9 6 6 94,8 101,1 19 18 109,9 119,4 19 18
Hiszpania 88,9 79,5 12 22 148,0 142,7 7 9 191,8 185,7 7 8
Francja 97,9 89,1 4 15 117,6 112,9 12 15 142,3 136,1 12 15
Chorwacja 68,3 74,9 22 23 120,4 156,3 11 5 146,3 206,9 11 5
Włochy 95,0 96,6 10 4 100,3 106,0 17 17 116,3 125,6 17 17
Cypr 26,4 36,4 26 27 129,8 140,0 9 10 160,5 179,0 9 10
Łotwa 99,1 98,4 2 2 244,3 235,9 1 1 380,9 375,9 1 1
Litwa 88,0 98,5 13 1 145,4 172,2 8 3 185,1 236,1 8 3
Luksemburg 72,6 73,7 21 24 58,4 94,7 26 20 63,8 110,7 26 20
Węgry 97,0 88,4 7 16 71,1 72,1 22 22 78,9 80,2 21 22
Malta b.d. b.d. - - b.d. b.d. - - b.d. b.d. - -
Holandia 67,5 68,7 23 25 115,4 121,3 13 14 138,7 149,8 13 14
Austria 97,3 96,7 5 3 108,4 99,9 16 19 128,7 117,5 16 19
Polska 98,8 85,0 3 18 108,9 121,7 15 13 129,4 150,2 15 13
Portugalia 87,9 91,1 14 11 166,1 147,5 3 7 220,6 192,0 3 7
Rumunia 73,0 84,7 20 19 94,7 87,5 20 21 109,9 100,7 20 21
Słowenia b.d. 89,6 - 14 b.d. 67,7 - 25 b.d. 75,1 - 23
Słowacja 96,0 94,1 8 8 70,2 56,1 23 26 77,9 60,7 22 26
Finlandia 74,5 81,9 19 21 155,2 143,2 6 8 201,9 184,7 6 9
Szwecja 82,2 91,0 18 12 124,9 124,3 10 12 153,3 154,2 10 12
Grecja 61,3 82,2 24 20 183,1 195,1 2 2 250,9 281,9 2 2
Wielka 
Brytania 58,8 56,8 25 26 64,5 68,8 24 24 69,2 75,0 24 24

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database

Kształtowanie się intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej, specjalizacji 
eksportowej i relatywnych przewag eksportowych w zakresie poszczególnych 
sekcji bioproduktów między Polską a pozostałymi krajami UE przedstawiono 
w tabeli 24. Obliczone dla poszczególnych sekcji bioproduktów wskaźniki IIT 
wskazują na stopniowe zwiększanie się w badanym okresie znaczenia wymiany 
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wewnątrzgałęziowej w dziedzinie produktów rolnictwa i łowiectwa, napojów, 
skór, papieru i wyrobów papierniczych. Świadczy to o uzupełnianiu się produkcji 
i popytu w Polsce z pozostałymi krajami UE w ramach tych sekcji. Jeżeli chodzi 
o produkty rolnicze – duże znaczenie ma tutaj sezonowość produkcji, w przypad-
ku napojów – Polska jest znacznym producentem i eksporterem napojów wytwa-
rzanych z jabłek, gruszek, wiśni, malin, porzeczek, natomiast w Polsce wysokie jest 
spożycie i import soków produkowanych, m.in. z pomarańczy, które uprawiane są 
w krajach leżących na południu UE.

Tabela 24. Zestawienie wskaźników intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (IIT), specjalizacji 
eksportowej (XSI) oraz relatywnych przewag eksportowych (RXA) dla Polski dla poszcze-
gólnych sekcji bioproduktów w latach 2008 i 2017

Sekcja/Rok

Ro
ln

ict
wo

  
i ł

ow
iec

tw
o

Le
śn

ict
wo

Ry
bo

łó
ws

tw
o  

i a
kw

ak
ul

tu
ra

Ży
wn

oś
ć

Na
po

je

Ty
to

ń

Sk
ór

y

Pr
od

uk
ty

  
z d

re
wn

a  
(b

ez
 m

eb
li)

Pa
pi

er
 i w

yr
ob

y 
z p

ap
ier

u

Wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego (IIT)
2008 74,1 78,7 9,6 82,0 66,0 40,2 59,7 61,8 75,5
2017 75,5 51,8 8,3 73,5 89,7 26,1 85,6 40,6 89,9

Wskaźnik specjalizacji eksportowej (XSI)
2008 67,5 57,9 9,2 128,3 33,4 187,4 52,2 259,9 89,1
2017 58,6 134,3 7,4 138,8 39,5 451,2 72,1 240,5 112,2

Wskaźnik relatywnych przewag eksportowych (RXA)
2008 69,4 65,7 9,2 141,8 32,4 210,2 47,2 257,0 92,9
2017 58,6 154,8 6,5 157,5 37,8 566,1 67,3 242,9 118,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy statystycznej Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database

Analiza wskaźników XSI i RXA dla Polski daje odpowiedź na pytanie, w jakich 
grupach towarowych Polska posiadała przewagi komparatywne w latach 2008–
2017. Należały do nich produkty leśnictwa, żywność, tytoń, produkty z drewna, 
papier i wyroby z papieru. W ciągu dziesięciu analizowanych lat Polska zyskała 
przewagę komparatywną w dziedzinie produktów leśnictwa, papieru i wyrobów 
z papieru. Znacznie poprawiła się przewaga komparatywna Polski nad pozostały-
mi krajami UE w dziedzinie wyrobów tytoniowych i żywności, co należy ocenić 
pozytywnie. Niepokojące może być nieznaczne pogorszenie przewagi kompa-
ratywnej w dziedzinie produktów z drewna. Jest to dziedzina, w której Polska 
wyspecjalizowała się jeszcze przed wejściem do UE i od momentu akcesji kon-
sekwentnie budowała swoją pozycję, do najbardziej konkurencyjnych działów 
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w polskim eksporcie artykułów przemysłowych w okresie przedakcesyjnym sekcję 
drewno i wyroby drewniane zakwalifikowała M. Olczyk (2008, s. 114).

Podsumowując analizę konkurencyjności międzynarodowej Polski na tle kra-
jów UE na jednolitym rynku europejskim przeprowadzoną w rozdziale czwartym 
warto wskazać na czynniki, które wpłynęły na uzyskanie takich wyników w han-
dlu wewnątrzwspólnotowym. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 roku wiązało się z uzyskaniem dostępu do ogromnego i chłonnego rynku 
liczącego w sumie ponad 450 mln konsumentów. Polska razem z innymi nowymi 
krajami członkowskimi musiała dostosować swoje standardy do wymogów rynku 
unijnego, co wiązało się z długim okresem przystosowawczym rozpoczętym jesz-
cze przed datą akcesji. Czynnikiem niesprzyjającym wzrostowi dynamiki handlu 
był wielki światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku i po 
niewielkim odbiciu powrócił w roku 2012. Czas niekorzystnej koniunktury na 
rynkach krajów Unii Europejskiej stanowił bez wątpienia niesprzyjające uwarun-
kowania dla zwiększania wymiany handlowej. Warto jednak nadmienić, że pomi-
mo znaczącego spadku tempa wzrostu gospodarczego w krajach UE (większość 
krajów odnotowało ujemny wzrost PKB w okresie pierwszej i drugiej fali kryzy-
su gospodarczego), import tych krajów utrzymywał się na stosunkowo wysokim 
poziomie, co sprzyjało zwiększaniu polskiego wywozu na rynek wspólnotowy. 
Kluczową rolę w procesie wzmacniania międzynarodowej pozycji konkurencyjnej 
polskiego sektora bioproduktów odgrywały bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
(BIZ) oraz fundusze unijne. W latach 2004-2016 średnia wartość BIZ w sekto-
rze rolno-spożywczym wynosiła około 440 mln euro rocznie (Ambroziak, 2018). 
Dzięki inwestycjom i funduszom unijnym możliwe było uruchomienie procesów 
modernizacji i dostosowania zakładów przetwórczych do standardów obowiązują-
cych w UE, nastąpiło przyspieszenie procesów unowocześniania polskiego sektora 
agrobiznesu, w tym również sektora bioproduktów. Zakup nowoczesnych maszyn 
i urządzeń przyczynił się do znacznego podniesienia poziomu technologicznego 
w zakresie przetwórstwa żywności, co przełożyło się na rosnącą międzynarodo-
wą pozycję konkurencyjną polskiego sektora żywnościowego na rynku unijnym. 
Głównym jednak czynnikiem wpływającym na sukces eksportowy polskiego sek-
tora bioproduktów były determinanty o charakterze kosztowo-cenowym. Koszty 
pracy niższe o ok. 2/3 niż przeciętnie w krajach UE-15 oraz umiarkowane tempo 
ich wzrostu pozwalały polskim eksporterom sektora rolno-spożywczego na utrzy-
mywanie przewag cenowych na rynkach zagranicznych (Szczepaniak, Wigier, 
2020). Jednak w długim okresie wskazuje się na wyczerpywanie przewag opartych 
na czynnikach kosztowo-cenowych i na konieczność budowania nowych strategii 
sprzyjających utrzymaniu oraz wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej, w więk-
szym stopniu wykorzystujących innowacje, a także nowe technologie cyfrowe oraz 
uwzględniających kształtowanie się nowych trendów rynkowych.
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Podsumowanie 

Konkurencyjna biogospodarka stanowi dzisiaj istotny element kształtowania 
zrównoważonego rozwoju państw, regionów czy też pojedynczych podmiotów 
gospodarczych. W krajach Unii Europejskiej działania w tym zakresie koncen-
trują się przede wszystkim na wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu – nowej 
europejskiej strategii wzrostu, w ramach której podejmowane są, m.in. inicjatywy 
na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywno-
ściowego. Sektor biogospodarki z jednej strony doskonale wpisuje się w podsta-
wowe założenia zrównoważonego rozwoju, tj. równoważenie ładów społecznego, 
ekonomicznego i środowiskowego, z drugiej zaś, dzięki wysokiej innowacyjności, 
zapewnia trwałość kapitału rozwojowego.

Biogospodarkę tworzą różnorodne sektory obejmujące producentów biomasy 
stanowiącej surowiec przeznaczony do przetworzenia na żywność, pasze, energię, 
biomateriały i bioprodukty. Są to różnorodne sekcje i działy gospodarki naro-
dowej połączone łańcuchem tworzenia wartości, który rozpoczyna się sektorem 
producentów biomasy pochodzenia rolniczego. Następnie jest ona dostarczana 
do przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego odpowiedzialnych za produk-
cję żywności, pasz, włókien i innych materiałów, bioenergii oraz biomateriałów. 
Obok rolnictwa ważną rolę w wytwarzaniu surowców organicznych w postaci 
biomasy odgrywa leśnictwo, rybactwo i akwakultura. Obecnie ze względu na skalę 
produkcji odpadów do ważnego źródła pozyskiwania biomasy należy również go-
spodarka komunalna odpowiedzialna za pozyskiwanie odpadów przetwarzanych 
następnie na biomateriały i produkty na potrzeby rozwoju biogospodarki. 

Pozyskane surowce pochodzenia rolniczego oraz te pochodzące z leśnic-
twa, rybactwa i rybołówstwa, znajdują zastosowanie i są przetwarzane głównie 
w przemyśle spożywczym oraz w przemyśle paszowym. Równie istotną rolę 
w przetwarzaniu biomasy na bioprodukty odgrywają przemysł tekstylny, drzew-
ny, papierniczy i chemiczny, kosmetyczny oraz farmaceutyczny. Ponadto duży 
udział produkowanej w UE biomasy przeznaczany jest na cele energetyczne, 
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co przyczynia się do realizowania w praktyce idei zrównoważonego rozwoju 
produkcji przemysłowej i rolniczej. Dotyczy to zwłaszcza produkcji biopaliw 
płynnych powstających na bazie wytwarzanych estrów rzepakowych, takich jak 
biodiesel oraz bioetanol, który stanowi dodatek do paliw spalanych w silnikach 
wysokoprężnych. 

Biogospodarka, która obejmuje szeroki zakres działalności gospodarczej czło-
wieka wykorzystującej zasoby powstające w świecie przyrody w postaci surowców 
roślinnych i zwierzęcych, jak również odpowiedzialnej za przetwarzanie odpadów, 
jest olbrzymią szansą na rozwiązywanie problemów, z którymi mierzy się współ-
czesny świat. Wykorzystywanie zasobów świata przyrody w sposób zrównoważony 
jest podstawowym wyzwaniem, jakie stoi przed współczesnym społeczeństwem, 
w tym samym przed szeroko rozumianą sferą naukowo-badawczą, bowiem 
w świetle głównych wyzwań społecznych i rosnących rynków w krajach rozwija-
jących się wszystkie sektory tworzące biogospodarkę powinny być ukierunkowane 
na dynamiczne tworzenie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych spełniających 
sformułowane w strategii rozwoju biogospodarki cele i w pełni wykorzystującej 
jej potencjał.

Ważnym elementem współokreślającym potencjał biogospodarki jest liczba 
zatrudnionych w nim osób, determinująca wydajność pracy, a w konsekwencji 
konkurencyjność tego sektora. Istnieje szereg różnych podejść do problematyki 
konkurencyjności, a tym samym do jej oceny na poziomie krajowym, regional-
nym i sektorowym. W niniejszym opracowaniu dokonano oceny biogospodarki 
w aspekcie jej potencjału oraz konkurencyjności międzynarodowej. Przeprowa-
dzone badania dowiodły, że biogospodarka jest ważnym sektorem gospodarki 
Unii Europejskiej. Wprawdzie w skali UE zasoby pracy w tym sektorze zmniej-
szyły się w latach 2008-2017 o 12%, jednak wciąż pracowało w nim 17,5 mln osób. 
Kraje członkowskie UE były zróżnicowane pod względem poziomu zatrudnienia 
w biogospodarce. Największymi zasobami pracy w tym sektorze charakteryzowały 
się Rumunia, Polska, Włochy, Niemcy i Francja. Jednocześnie w dwóch pierw-
szych spośród wymienionych krajów miał miejsce największy odpływ pracujących 
z biogospodarki, głównie na skutek przekształceń strukturalnych w rolnictwie 
i związaną z tym redukcją zatrudnienia.

Zaobserwowano także zmiany w strukturze pracujących w biogospodarce. Po-
legały one na ponad 2,5-krotnym wzroście zatrudnionych w sektorze bioenergii 
elektrycznej w skali UE, choć ich udział w całkowitym zatrudnieniu w biogospo-
darce był wciąż bardzo niski i w 2017 roku wynosił zaledwie 0,14%. Do sektorów 
o największym znaczeniu z punktu widzenia miejsc pracy należały rolnictwo, 
żywność, napoje i tytoń oraz produkty z drewna i meble. W 2017 roku ich udział 
w całkowitym zatrudnieniu w biogospodarce wynosił odpowiednio 51,8%, 26,1% 
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oraz 8,2%. Rolnictwo zmniejszyło swój udział w strukturze zatrudnienia wzglę-
dem roku 2008 o 3,5 punktów procentowych, co było efektem spadku liczby pra-
cujących o 17%. Natomiast w sektorze żywności, napojów i tytoniu zatrudnienie 
wzrosło o 2,5%, co skutkowało zwiększeniem jego udziału w całkowitym zatrud-
nieniu w biogospodarce o blisko 4 punkty procentowe. W Polsce również miały 
miejsce zmiany w znaczeniu poszczególnych sektorów. Zatrudnienie w rolnictwie 
zmniejszyło się o 26,6%, jednak jego udział w całkowitym zatrudnieniu biogospo-
darki pozostawał znacznie wyższy niż w skali UE (62,7% w 2017 roku). 

Potencjał biogospodarki wyznaczono również na podstawie wartości dodanej 
brutto (WDB) oraz obrotów tego sektora. Zarówno w skali UE, jak i w Polsce 
miał miejsce wzrost obu kategorii ekonomicznych, przy czym w Polsce był on 
większy niż średnio we Wspólnocie. Najwyższą pozycją w zakresie wytwarzanej 
WDB odznaczały się Francja, Niemcy i Włochy. Polska w 2017 roku zajmowa-
ła szóstą lokatę, wytwarzając 5% całkowitej WDB unijnej biogospodarki. Udział 
poszczególnych sektorów w całkowitej WDB był zróżnicowany. Wiodącą pozycję 
odgrywały pod tym względem żywność, napoje i tytoń oraz rolnictwo. Łączny 
ich udział w WDB biogospodarki w 2007 roku w UE wynosił 66,5%, a w Polsce 
70,4%. W Polsce większe znaczenie niż średnio w UE miała działalność związana 
z produkcją produktów z drewna i mebli, która w 2017 roku generowała 12,1% 
WDB biogospodarki.

Liderami pod względem poziomu obrotów sektora biogospodarki były ta-
kie kraje, jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania oraz Polska. 
Prawie we wszystkich sektorach (poza tekstyliami pochodzenia biologicznego) 
odnotowano wzrost obrotów w latach 2008-2017. Największa dynamika miała 
miejsce w przypadku bioenergii elektrycznej, biopaliw płynnych oraz chemikaliów 
pochodzenia biologicznego, farmaceutyków, tworzyw sztucznych i gumy. W skali 
UE w pierwszym z wymienionych sektorów obroty w przeliczeniu na 1 osobę 
zatrudnioną były najwyższe spośród wszystkich sektorów współtworzących bio-
gospodarkę. Podobnie jak w zakresie struktury wartości dodanej brutto biogospo-
darki, również w strukturze obrotów dominowały trzy sektory, tj. żywność, napoje 
i tytoń, rolnictwo oraz produkty z drewna i meble. 

Na podstawie analizy udziału eksportu i importu bioproduktów poszczegól-
nych krajów członkowskich Unii Europejskiej w eksporcie i imporcie biopro-
duktów wszystkich krajów unijnych można stwierdzić, że w zasadzie większość 
krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku, w tym Pol-
ska, odnotowało wzrost udziału zarówno w eksporcie, jak i imporcie wewnątrz-
wspólnotowym bioproduktów (z wyjątkiem Cypru i Węgier), kosztem zmniej-
szenia udziału krajów UE-15. Udział Polski w unijnym eksporcie bioproduktów 
na wspólnym rynku wzrósł o 2,4 punkty proc. (z 3,6% do 6%), natomiast dla 
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porównania udział Polski w eksporcie wszystkich produktów wzrósł o 1,6 punktu 
proc. (z 3,3% do 4,9%), co wskazuje na zwiększenie znaczenia sektora biogospo-
darki w wymianie handlowej i gospodarce Polski. Najbardziej wzrósł udział Pol-
ski w eksporcie na rynek unijny produktów tytoniowych (ponad pięciokrotnie) 
oraz produktów leśnictwa (ponad czterokrotnie), najmniej produktów rolniczych 
(mniej niż dwukrotnie). Tak dynamiczne włączenie się Polski w wymianę handlo-
wą bioproduktami na jednolitym rynku europejskim świadczy o wysokiej konku-
rencyjności polskich bioproduktów.

Wyższe tempo wzrostu eksportu polskich bioproduktów na rynek unijny od 
tempa wzrostu importu przełożyło się na znaczną poprawę pozycji konkurencyj-
nej Polski mierzonej wskaźnikiem pokrycia importu eksportem oraz przy wyko-
rzystaniu salda bilansu handlowego. Przewaga eksportu nad importem wzrosła 
w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2008 w odniesieniu do wszystkich biopro-
duktów, najbardziej w przypadku produktów tytoniowych (ponad sześciokrotna 
przewaga w roku 2017), drewna i wyrobów z drewna (prawie czterokrotna prze-
waga), produktów leśnictwa (przewaga prawie trzykrotna) i żywności (przewaga 
prawie dwukrotna). Polska w całym analizowanym okresie 2008-2017 posiadała 
dodatni bilans w handlu bioproduktami. Dodatnie saldo wzrosło bardzo dyna-
micznie z poziomu 340 mln euro w 2008 roku do 8 380 mln euro w 2017 roku. 
Polska znacznie poprawiła swoją pozycję w rankingu krajów z wygenerowaną 
nadwyżką w handlu bioproduktami z dziesiątej w 2008 roku na czwartą w 2017 
roku, a w przypadku produktów z drewna oraz tytoniu awansowała na pozycję 
pierwszą. 

Na podstawie analizy wskaźników penetracji importowej i relatywnej orien-
tacji eksportowej można stwierdzić, że w Polsce z jednej strony zwiększył się 
udział importu bioproduktów w podaży wewnętrznej, o czym informuje rosnący 
wskaźnik penetracji importu, z drugiej strony interpretując wskaźnik orientacji 
eksportowej, widoczny jest wyraźny wzrost polskiej specjalizacji proeksportowej 
w dziedzinie bioproduktów. Świadczy to o rosnącym włączeniu Polski w handel 
wewnątrzwspólnotowy zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Intensyw-
ność polskiego handlu wewnątrzgałęziowego jest wysoka, uwzględniając wyniki 
wskaźnika Grubel-Lloyd’a wyliczonego dla całej grupy bioproduktów oraz dla 
produktów żywnościowych (pomimo, że nieznacznie wskaźnik ten obniża się dla 
obu działów w 2017 roku w porównaniu do roku 2008). Rośnie intensywność wy-
miany wewnątrzgałęziowej dla papieru i produktów papierowych, napojów oraz 
skór i nieznacznie dla produktów rolniczych.

Podsumowując analizę wskaźnikową międzynarodowej pozycji konkurencyj-
nej Polski w dziedzinie bioproduktów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, 
stwierdzić można, że Polska nieznacznie pogorszyła swoją pozycję konkurencyjną 
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w handlu sekcjami bioproduktów o charakterze surowcowym, takimi jak produkty 
rolnictwa, rybołówstwa, skóry (z wyjątkiem produktów leśnictwa). W niewielkim 
stopniu poprawia się polska pozycja konkurencyjna w przypadku napojów, jednak 
brak tu przewagi konkurencyjnej. Pozytywnie z punktu widzenia funkcjonowania 
całej gospodarki ocenić należy zdobycie i utrzymanie przez Polskę przewagi kon-
kurencyjnej w handlu bioproduktami wysoko przetworzonymi, takimi jak żyw-
ność, wyroby tytoniowe, produkty z drewna, papier i wyroby papierowe, o czym 
informują rosnące dla tych sekcji wartości wskaźnika specjalizacji eksportowej 
i relatywnych przewag eksportowych. 
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