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1. Wstęp
W ostatnich dekadach,

a dokładnie od momentu powstania pierwszego raportu

opracowanego dla Klubu Rzymskiego, opublikowanego w 1972 r. i pierwszego kryzysu
energetycznego, który miał miejsce również

na początku lat 70. ub. stulecia wzrasta

zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (oze), w tym biopaliwami transportowymi
powstałymi w procesie konwersji biomasy. Wynika to z wielu przesłanek
najważniejszych można zaliczyć:
kopalnych

a do

aspekt ekologiczny, kurczenie się zasobów nośników

i wzrost ich cen na rynkach światowych, w konsekwencji tego zagrożenie

bezpieczeństwa energetycznego krajów (bloków gospodarczych jak np. UE)

nie

posiadających wystarczających zasobów., aspekt społeczny- w wyniku postępu naukowotechnicznego nadprodukcja żywności uwolniła znaczne obszary uprawnej ziemi, na których
można uprawiać rośliny energetyczne, co dodatkowo przywróci utracone na terenach
wiejskich miejsca pracy.
Od początku istnienia ludzkości następował wzrost ilości energii zużywanej przez
człowieka w miarę rozwoju ekonomicznego (systemu ekonomicznego).
dekadach wzrost degradacji

W ostatnich

środowiska naturalnego i potrzeb energetycznych opisuje

funkcja wykładnicza. W związku z powyższym polityka energetyczna, ekologiczna
i regionalna Unii Europejskiej przyznała wysoki priorytet odnawialnym źródłom energii,
w tym biopaliwom transportowym. W rozwiązaniach politycznych i prawnych wyraźnie
zaznacza się zintegrowane podejście UE do rozwiązywania problemu braku bezpieczeństwa
energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich, co znalazło
odzwierciedlenie w przyjętej w 1997 r. przez Komisję Europejską Białej Księdze Energia dla
przyszłosci: odnawialne źródła energii oraz spowodowało opracowanie pod koniec 2000 r.
tzw. Zielonej Księgi – europejskiej strategii w zakresie bezpieczeństwa energetycznego .
Początek bieżącej dekady zaowocował dwoma ważnymi dyrektywami UE w zakresie:
ð promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na europejskim rynku energii
elektrycznej, Dyrektywa 2001/77/EC;
ð promocji biopaliw transportowych (projekt z 2001 r., zaakceptowany w 2003 r),
Dyrektywa 2003/30/EC, której dotyczy niniejszy Raport.
W Komisji Europejskiej po początkowych porażkach związanych z niechęcią wobec
biopaliw wdrażanych odgórnie (np. poprzez akty prawne) zmieniło się stanowisko w tej
kwestii; wszelkie inicjatywy biopaliwowe powinny być oddolne i co najwyżej wsparte na
szczeblu rządowym, parlamentarnym czy europejskim.
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2. Metodyka1
Niniejszy Raport stanowi kolejny etap prac w projekcie BETTER.
W pracy wykorzystano metodę SWOT do opracowania założeń strategii rozwoju łańcucha
(sektora) biopaliw płynnych w oparciu o rzepak na terenie Województwa Podkarpackiego.
Ze względu na podobne cechy (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) sektor oleju
rzepakowego wykorzystanego na własne potrzeby, sprzedawanego na zewnątrz jak
i planowany do rozwoju sektor biodiesla potraktowano wspólnie.
Analiza SWOT posłużyła do wyboru jednej z czterech strategii (maxi-mini, minimaxi, mini-mini, maxi-maxi) i rekomendacji działań krótko i średniookresowych.
Podczas przygotowania Raportu wykorzystano wtórne źródła informacji.

3. Cel i zakres Raportu
Głównymi celami Raportu są:
ð krótka charakterystyka Województwa Podkarpackiego
ð opracowanie analizy SWOT łańcucha biodiesla

dla Regionu Podkarpackiego na

bazie:
- Context Raportu wcześniej przygotowanego dla Projektu BETTER;
-Materiałów zabranych wspólnie z Podkarpacką Agencją Energetyczną
i gronem ekspertów z Podkarpacia: dr Mieczysława Majchera, dyrektora Zakładu
Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Ożańsku, Mariana Drzała,
Kierownika Oddziału Rolnictwa i Rynku Rolnego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie, dr inż. Grzegorza Ślusarza prodziekana Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Rzeszowskiego, ks. dr Jacka Łapińskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
- bazy danych EC BREC IEO Sp. z o.o.
ð Identyfikacja charakteru (rodzaju) strategii wynikającej z analizy SWOT
ð wskazanie ważniejszych celów strategicznych zarządzania łańcuchem biopaliw na
podstawie analizy SWOT.

1

Kupczyk A., Only.....a little BETTER method to make SWOT analysis for BETTER – Project, IEO EC
BREC, Kick of Meeting, Forli, Italy July 2006
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4. Krótka charakterystyka Województwa Podkarpackiego
Województwo Podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski, granicząc
ze Słowacją i Ukrainą. Mapę województwa przedstawia rys. 1 oraz 2.

Rys. 1 Mapa Województwa Podkarpackiego, Odnawialne Źródła Energii.
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Rys. 2. Mapa Województwa Podkarpackiego, produkcja surowców bioenergetycznych.
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Ludność zamieszkująca Województwo Podkarpackie stanowi ok. 5% ludności Polski
(średnia na województwo to prawie 7%). Zatem Województwo Podkarpackie ma mniejszą
liczebność obywateli w porównaniu do innych województw.
Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w Województwie Podkarpackim wynosi ok.
2130 zł/miesięcznie brutto, przy średniej krajowej niespełna 2565 zł/miesięcznie. Zatem
wynagrodzenie w Województwie Podkarpackim stanowi zaledwie

ok. 80 % średniego

wynagrodzenia krajowego.
Bezrobocie zarejestrowane w Województwie Podkarpackim jest niższe od średniej
krajowej. Udział produkcji sprzedanej w przemyśle w Województwie Podkarpackim stanowi
zaledwie ok. 50% produkcji sprzedanej w statystycznym polskim województwie.
Produkcja energii elektrycznej na mieszkańca Woj. Podkarpackiego wynosi znacznie
poniżej średniej krajowej( 1,36 MWh przy średniej krajowej- 3,95 MWh na rok). W Woj.
Podkarpackim jest niski udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (0,47
kWh wobec 7,73 kWh- średnia krajowa). Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
Województwa Podkarpackiego wynosi ok. 1,9 MWh rocznie przy średniej krajowej 3,2
MWh/rok. Cena zakupu energii elektrycznej w Woj. Podkarpackim jest najwyższa w Polsce.
Woj. Podkarpackie zużywa niewielkie ilości ciepła w porównaniu z innymi regionami Polski
w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Polska jest krajem posiadającym znaczne zasoby biomasy (duży potencjał do
produkcji

OZE)

przy dość dużej samowystarczalności energetycznej. Uzależnienie

energetyczne naszego kraju nie przekracza kilkunastu procent ( Rys. 3 ).
Podkarpacie charakteryzuje się dobrymi zasobami do produkcji odnawialnych źródeł
energii, szczególnie w zakresie biomasy leśnej i rolnicze j (Rys. 4).
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F u e l im p o r t d e p e n d a n c y , % o f a ll f u e ls
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Rys. 3 Szanse dla produkcji biopaliw w Polsce.

Rejon woj.
podkarpackiego
charakteryzuje
się dużym
zalesieniem w
porównaniu z
innymi
województwami.

Lesistość i pozyskanie drewna (GUS, 2006)

Rys. 4 Leścistość na obszarze Polski
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Wg wstępnych szacunków (tabela. 1) na terenie Województwa Podkarpackiego
występują b. duże zasoby do wytwarzania następujących rodzajów OZE:
1. energetyka wodna;
2. energia biomasy (spalanie biopaliwa transportowe)
3. energetyka wiatrowa i słoneczna.
Obszar

dysfunkcji

stanowi

relatywnie

mała

powierzchnia

gospodarstwa

rolnego

w Województwie Podkarpackim na tle innych województw (Rys. 5).

Rodzaj

Ocena

Energetyka wiatrowa

●●●

Energetyka słoneczna

●●●

Energetyka geotermalna

●●

Energetyka wodna

●●●●

Biogaz

●

Biomasa

●●●●

Skala: ● ● ● ● - bardzo dobrze, ● - słabo
Tabela 1. Uproszczona oceny potencjału zasobów
OZE w woj. podkarpackim.

Przeciętna
powierzchnia
gospodarstwa
rolnego w harolnego
(gospodarstwa
1
Rys
.5 Przeciętna
powierzchnia
gospodarstwa
w ha (powyżej
gospodarstwo
powyżej
1 ha);(PSR, 2002)
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5. Analiza SWOT łańcucha (sektora) produkcji biopaliwa rzepakowego
W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze czynniki wytypowane przez ekspertów,
mające wpływ na rozwój łąńcuchca produkcji biopaliw rzepakowych na terenie
Województwa Podkarpackiego

Mocne trony

Słabe strony

- występowanie korzystnych warunków - dekoncentracja
(rozproszenie
sektora)
przyrodniczych (a zwłaszcza wysokiej produkcji oleju rzepakowego,
jakości gleb) do produkcji rzepaku oraz
sprzyjających warunków klimatycznych
przechwytywanie
części
dochodu
rolników przez funkcjonujących na rynku
- duży, niewykorzystany potencjał
pośredników (prowadzenie skupu przez
produkcyjny rolnictwa
i obszarów
podmioty zewnętrzne),
wiejskich (zasoby ziemi, zasoby pracy),
- możliwość przeznaczenia
znacznego
- możliwość (zagrożenie) wprowadzenia do
areału odpowiednich gleb pod uprawę
uprawy niesprawdzonych odmian rzepaku,
rzepaku,
- możliwość stopniowego wypełnienia
- dominacja
postaw
zachowawczych
niszy powstałej w wyniku ograniczenia
wśród rolników (właścicieli
uprawy buraków cukrowych i innych mało
małych gospodarstw) i mieszkańców wsi,
efektywnych upraw
niski poziom wykształcenia wśród producentów
- możliwość ograniczenia powierzchni
rolnych
gruntów odłogowanych,
- stosowana technologia z mniejszym
uzyskiem oleju (30% w porównaniu do 35% u
- niskie koszty pracy oraz nadwyżki konkurencji), co ma wpływ na niższą
siły
roboczej (konkurencyjna cena konkurencyjność produktu
rzepaku i oleju rzepakowego),
--wysokie koszty skupu rzepaku
- tradycja uprawy rzepaku w części
- brak zaangażowania banków wspieraniem
regionu (województwa),
przetwórstwa i skupu rzepaku na teranie
Województwa Podkarpackiego.
- zapotrzebowanie na surowiec
rzepakowy
ze
strony przemysłu
-wolno przebiegające procesy dostosowawcze
przetwórczego zlokalizowanego
na
do
zmieniających
się
uwarunkowań
terenie województwa.
rozwojowych (niskie tempo restrukturyzacji na
terenie Wojew. Podkarpackiego),
- zorganizowanie się producentów wokół
problematyki
łańcucha
przetwórstwa
-niskie zasoby kapitałowe rolników,
rzepaku, (produkcja , przetwórstwo, skupdystrybucja)
-słabe związki gospodarstw z rynkiem
(większość gospodarstw nierynkowych),
zrozumienie
celu
racjonalnego
zmianowania i poprawy właściwości
produkcyjnych gleb,
- brak zaufania i powszechnie występująca
- istniejące zakłady przetwarzające rzepak
niechęć
do
wspólnego
działania
na olej rzepakowy ( moce przerobowe to 30
(niedostatecznie rozwinięty kapitał społeczny),
tyś. ton/rok., zainstalowane urządzenia o
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poniższych parametrach:
- mała przestrzeń potrzebna do pracy
urządzenia;
- niskie zużycie energii elektrycznej,
- wysoka wydajność pracy
- brak zanieczyszczeń atmosfery,
- niskie koszty eksploatacji i utrzymania w
stanie gotowości technicznej
- długi resurs między remontami średnimi tj.
1000 ton,
- niska cena,
- dobre opinie użytkowników.

duża
migracja
ludzi
młodych,
wykształconych (migracja kapitału ludzkiego
decydującego o konkurencyjności regionu),
-słabo rozwinięte partnerstwo publicznoprywatne w Regionie,
-niedostateczna wiedza wśród mieszkańców –
samorządowców, przedsiębiorców na temat
potrzeby i możliwości rozwijania oraz
korzystania z odnawialnych źródeł energii,

- Ujednolicony park maszynowy – wszyscy
producenci rzepaku pracują na takich samych
urządzeniach.
-Otrzymywanie
produktu
unormowanych parametrach :
- olej
- makuch.

o

- Metoda tłoczenia na zimno – preferencje
przy dostawach – inni tłoczą na gorąco –
gorsze parametry fizykochemiczne.
- Stali odbiorcy – zapewniony ciągły zbyt

- Sprawne doradztwo w zakresie uprawy
i sprzedaży rzepaku

- funkcjonując grupy producenckie
- dobrze rozwinięty już system skupu
rzepaku,
Ø istniejące przetwórnie surowca
- prężne organizacje pozarządowe
zajmujące się promocją i rozwijaniem
odnawialnych źródeł energii,
rozwinięty
rolniczego,

system

doradztwa

- umiejętność pozyskiwania środków na
projekty finansowane ze środków UE i
innych źródeł pozabudżetowych,
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- duże doświadczenia
projektów dotyczących
źródeł energii,
-wysokie
walory
przyrodniczego regionu,

z realizacji
odnawialnych
środowiska

- duży potencjał naukowy (wyższe
uczelnie mogące wspierać innowacyjny
rozwój
produkcji
i
wykorzystania
biopaliw),
- priorytety przyjęte w Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego 20072020 oraz Regionalnym Programie
Operacyjnym
Województwa
Podkarpackiego na lata 2002-2013

Szanse

Zagrożenia

- konieczność respektowania zasad
rozwoju zrównoważonego (podstawowa
zasada horyzontalna w regionalne polityce
strukturalnej
UE)
we
wszelkich
działaniach prorozwojowych,

dość
liczne
substytuty
biopaliw
transportowych, w tym tradycyjne paliwa oraz
paliwa alternatywne czy paliwa nowej generacji
(zmierzające do generacji wodorowej)

bariery
rozwoju
sektora
biopaliw
transportowych stwarzane przez uczestników
- aspekt ekologiczny o rosnącym znaczeniu
sektorów paliw tradycyjnych i sektora
w kraju i na świecie, rosnące
motoryzacyjnego,
zainteresowanie kształtowaniem jakości i
ochroną
środowiska
(wymuszające
- relatywnie wysoka cena produkcji biopaliw
ograniczanie
zawartości
substancji
transportowych w UE w porównaniu np. do
szkodliwych w paliwach),
spirytusu z trzciny cukrowej w Brazylii, czy w
porównaniu do kosztu wydobycia baryłki ropy
zapewnienie
bezpieczeństwa naftowej (8-12 USD/baryłkę)
energetycznego w PL / UE
-gasnąca liczba miejsc pracy wskutek - problemy z normą EN14214 w przypadku
globalizacji, biopaliwa nowe miejsca pracy paliwa produkowanego na własne potrzeby
(ograniczony pozytywny efekt ekologiczny)
- stały wzrost popytu na energię i na
nośniki energii (wykładniczy charakter - niewielka opłacalność produkcji lub jej brak
popytu na energię i na zniszczenie (opłacalność produkcji pojawiająca się przy
większej skali produkcji)
środowiska)
- priorytet dla oze i biopaliw w UE, - konieczność poniesienia dużych nakładów na
dalszą
poprawę
wizerunku
biopaliw
wyznaczenie celów ilościowych
- nie wykonanie jak dotychczas celów transportowych 1-generacji
ilościowych Dyrektywy 2003/30/EC w PL
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i średnio w UE

- niepewność ciągłości sprzedaży, sezonowość
sprzedaży w przypadku estrów

- dynamiczny rozwój sektora estrów w
Polsce, UE i na świecie
- niekompletne uwarunkowania legislacyjne
(niepokój wprowadza nowelizacji ustawy o
- utworzenie
uwarunkowań prawnych akcyzie).
pozwalających na produkowanie biopaliw
transportowych w tym przez rolników na -niedostateczna promocja odnawialnych źródeł
własne potrzeby, we flotach czy paliwa energii,
B10 (20% estrów)
-monopol firm paliwowo –energetycznych
- nowa ustawa o akcyzie ma gwarantować (dostęp do kanałów dystrybucji kontrolowany),
zwolnienie akcyzowe co najmniej na 4 - rozwój dużych firm (poza regionem)
lata.
bazujących na biosurowcach (sprowadzający
województwo do roli tylko producenta surowca-planowana szeroka akcja dotycząca rzepaku)
promowania biopaliw (w tym specjalna
ustawa)
-dynamicznie rozwijający się rynek
biokomponentów eliminujący „drobnych
- duże zasoby biomasy w PL na tle UE,
producentów surowca”,
- większe zainteresowanie inwestorów
biodieslem niż bioetanolem (w przypadku
estrów sektor w fazie wzrostu, w
przypadku bioetanolu – w fazie dojrzałości
i odmłodzenia (próba przejścia na
technologię 1-fazową)
repozycjonowanie
biopaliw
w
postrzeganiu społecznym (za biopaliwami
stoją
autorytety,
największe
firmy
produkują biopaliwa, rajdy samochodowe
biopaliwowe,
większość
firm
przygotowała wersje samochodów na
biopaliwa,
korzystny
wizerunek
ukształtowany przez media).

- import biokomponentów do produkcji
biopaliw,
- wyższa konkurencyjność producentów z
innych regionów,
-trudny dostęp do środków finansowych na
rozwój rynku biopaliw
-niedostatecznie
rozwinięta
wspierania biznesu.

infrastruktura

-niedostateczna współpraca pomiędzy praktyką
gospodarczą i nauką,

- niskie nakłady na sferę R&D w Polsce na tle
- poparcie całej sceny politycznej dla innych krajów UE
biopaliw
- wsparcie rządowe i unijne dla inicjatyw
R&D w zakresie biopaliw transportowych.
- wsparcie UE i budżetu Polski dla
produkcji biopaliw (premie z tytułu upraw
roślin energetycznych- dopłaty krajowe i
UE)
- wsparcie inicjatyw lokalnych oraz
stworzenie
warunków
do
rozwoju
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przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
- stabilne czy nawet rosnące ceny na
rzepak i olej rzepakowy
- względnie wysokie koszty tradycyjnych
paliw (benzyny, oleju napędowego) oraz
ich niekorzystny wpływ ich spalania na
środowisko
- duże ilości produktów ubocznych po
paliwach tradycyjnych,
- rosnące zainteresowanie nośnikami
energii z odnawialnych źródeł,
-niski udział biokomponentów w paliwach
sprzedawanych w Polsce,
-dynamicznie rozwijający
biokomponentów,

się

rynek

-nadprodukcja żywności (konieczność
alternatywnego
wykorzystywania
produktów rolniczych – na cele
nieżywnościowe),
-instrumenty
WPR
wspierające
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów
wiejskich oraz
alternatywnych źródeł
dochodów rolniczych,
- wspieranie badań
problematyką biopaliw.

związanych

z

Tabela 2. Analiza SWOT Łańcucha produkcji biopaliw na Podkarpaciu.

Na podstawie zebranych informacji można wnioskować, że łańcuch produkcji
biopaliw na Podkarpaciu już istnieje, należy wzmocnić jego ogniwa i doprowadzić do
jego uzupełnienia (brak ogniwa finalnego- estrowni).
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6. Identyfikacja strategii
Na podstawie liczby czynników (więcej czynników po stronie szanse niż zagrożenia,
oraz większa liczba czynników po stronie mocne strony niż słabe) można stwierdzić, że dla
Województwa Podkarpackiego wskazana byłaby do realizacji strategia:

MAXI-MAXI. W

omawianym łańcuchu (sektorze) produkcji rzepakowych biopaliw transportowych. Główne
cechy

strategii MAXI-MAXI

to : silna ekspansja rozwojowa, wchodzenie na nowe

rynki/sektory/innowacje, inwestowanie, budowanie przewag konkurencyjnych i promowanie.

7. Wybrane elementy strategii rozwoju sektora biopaliw transportowych
na terenie Województwa Podkarpackiego.

Zmienne opisujące
Cele strategii

Cele (korzyści) dodatkowe

Strategia ekspansji
Budowa/rozbudowa
łańcucha
(sektora)
biopaliw
transportowych (rzepakowych: olej i estry) w dłuższym
okresie, przy wykorzystaniu istniejących korzystnych
uwarunkowaniach prawnych krajowych i międzynarodowych
(UE), w tym możliwości współfinansowania rozwoju.
Łańcuch biodiesla nie jest kompletny i wymaga
uzupełnień- brak ogniwa produkcja biodiesla- możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów przez
gospodarstwa rolne,
-możliwość tworzenia nowych miejsc pracy,
- aspekt ekologiczny,
- Lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego

Stosunek do ryzyka w Akceptacja umiarkowanego ryzyka, znaczna część ryzyka
przeniesiona na państwo (dosć komfortowa sytuacja)
działaniach
Wysokie nakłady- produkcja estrów na rynek, niskie nakłady
Skala inwestycji
produkcja oleju i estrów na własne potrzeby.
Brak kapitału u rolników-inwestorów, pozyskanie środków
ze specjalnych linii kredytowych, budżetu czy środków UE
(wykorzystanie kompetencji istniejących organizacji np.
OAE, ARR i Inn).
Konieczne znaczne inwestycje w:
- sferę R&D (współpraca z jednaostkami badawczymi np.
Politechnuioka,
Uniwersytet
Rzeszowski,
Zakład
Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Ożańsku),
- stopniową koncentrację sektora, w efekcie możliwość
osiągnięcia z czasem specjalizacji (efekt skali)
____________________________________________________________________________
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-R&D – koszty uzyskania nowych odmian rzepaku,
- w wiedzę rolników (rzepak to trudna do profesjonalnej
uprawy roślina)
-wydajniejsze, sprawniejsze urządzenia do produkcji rzepaku
i przetwórstwa
Produkcja na potrzeby własne (olej, estry w przyszłości) lub
odbiorcy
na potrzeby odbiorcy zewnętrznego (np. Rafineria Trzebinia);
wg ekspertów lokalnych należy ograniczyć sprzedaż rzepakuoleju poza Podkarpacie
Typowe decyzje dotyczące Niskie różnicowanie, specjalne walory wyrobu – oleju ze
specjalnych odmian i sposobu jego tłoczenia
produktu i asortymentu
Ze względu na walory wyrobu ceny będą adekwatne do
Decyzje dotyczące cen
wysokiej jakości oleju
Decyzje
dotyczące Wykorzystanie istniejących kanałów dystrybucji, rozwój grup
producenckich, zacieśnienie pionowej dywersyfikacji (całość
dystrybucji
rzepaku wykorzystana na terenie Woj. Podkarpackiego w
postaci: oleju rzepakowego, oleju opałowego, z czasem – po
wybudowaniu estrowni- estrów)
Typowe decyzje dotyczące Promocja na szczeblu UE, krajowym i lokalnym.
Intensyfikacja promocji w celu stymulowania popytu,
promocji sprzedaży
tworzenia lub poprawy wyobrażenia o produkcje
Instytuty naukowo badawcze, eksperci branżowi, uczelnie,
Szkolenia
ODR-y, związki i organizacje rolnicze i UE, szkolenia i
doskonalenie zawodowe ze środków UE.
Tabela 3. Elementy strategii rozwoju łańcucha produkcji bioplaiwa rzepakowego na
Podkarpaciu.
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ZAŁĄCZNIK NR. 1

Analiza możliwości rozwoju produkcji biopaliw płynnych w oparciu
o rzepak na terenie województwa podkarpackiego.
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Analiza możliwości rozwoju produkcji biopaliw płynnych w oparciu
o rzepak na terenie województwa podkarpackiego.

Stan produkcji rzepaku – agrotechnika oraz uwarunkowania lokalne

Podkarpackie rolnictwo posiada swoistą specyfikę wyróżniającą się przede wszystkim
dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem siły roboczej oraz niską towarowością.
Konsekwencją tego jest zachowanie tradycyjnego charakteru produkcji a także jej
wielokierunkowość i ekstensywny charakter w zdecydowanej większości gospodarstw.
Programując rozwój uprawy rzepaku z przeznaczeniem na produkcję biopaliw
w pierwszym rzędzie dokonano przeglądu oraz oceny podstawowych czynników
i uwarunkowań określających aktualny kształt struktury upraw jak też mogących mieć istotny
wpływ na dokonanie odpowiednich jej zmian w kierunku zwiększenia udziału areału uprawy
rzepaku w nadchodzących latach. Na tej podstawie podjęto próbę zdefiniowania
potencjalnych szans oraz zagrożeń rozwoju tego kierunku produkcji.

1. Warunki glebowo – klimatyczne.

Znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczo – glebowych na terenie Podkarpacia
sprawia, że produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno na bardzo dobrych jak i na słabych
glebach, w korzystnych i skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych, a także na
terenach nizinnych, podgórskich i górskich gdzie gospodarowanie jest szczególnie
utrudnione.
Na obszarze województwa wyróżnia się 3 zasadnicze pasma produkcyjne:
− północne - obejmujące nizinne tereny Kotliny Sandomierskiej z przewagą gleb lekkich
głównie piaszczystych w większości kwaśnych i ubogich w składniki pokarmowe
mieszczących się w klasach bonitacyjnych IV – VI. W uprawie znajdują się przede
wszystkim zboża. Poważnym problemem dla upraw są tu niedobory wody;
− środkowo – wschodnie określane jako Pogórze Karpackie gdzie dominują gleby bardzo
dobre i dobre oraz średnie w klasach bonitacyjnych I – IV. Koncentrują się tutaj
intensywne uprawy rolne oraz ogrodnictwo;
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− południowe, które zajmuje pasma górskie Beskidu Niskiego i Bieszczadów będące
najbardziej zróżnicowane pod względem rzeźby terenu oraz warunków klimatycznych
gdzie znaczący udział mają gleby jakościowo średnie w klasach bonitacyjnych III i IV
w części obszaru o ograniczonej przydatności rolniczej. Prowadzony jest tu głównie chów
bydła oraz uprawy polowe, a także w niektórych rejonach sadownictwo i warzywnictwo.
Średnia temperatura w ciągu roku kształtuje się na poziomie 7-8°C, a przeciętne opady
wynoszą od 600 mm w północnej części województwa poprzez 800 mm w pasie środkowym
województwa do 1000 mm w południowej części. Na przeważającej części województwa
okres wegetacji trwa 210-220 dni.
W województwie dominują gleby dobre i średnie (od I do IV kl. bonitacyjnej), których łączny
udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych wynosi około 72 % (w kraju 66 %).
Uśredniony wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 73 pkt. (kraj 67
pkt.) co świadczy o istnieniu korzystnych warunków do prowadzenia upraw większości roślin
rolniczych w tym również rzepaku na przeważającej części obszaru województwa.
Poważnym problemem w województwie jest wysoki poziom zakwaszenia gleb, które
stanowią ponad 70 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Pod względem
klimatu woj.
podkarpackie
charakteryzuje
się
sprzyjającym
rozkładem
temperatur do
uprawy rzepaku

Prawdopodobieństwo (%) wymarzania rzepaku ozimego w różnych
rejonach Polski (IUNG, 2001r.)
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Na terenie wojew.
podkarpackiego
znajduje się duży
obszar tzw.
poludniowo-wschodni,
który może być
wykorzystany na cele
biopaliwowe (rzepak).

Udział rzepaku w strukturze zasiewów w powiatach w 2002 r. [Kuś, 2005r.]

2. Struktura użytkowania gruntów.

W użytkowaniu rolniczym znajduje się ok. 750 tys. ha gruntów rolnych tj. 43 %
ogólnej powierzchni województwa, z czego ok. 503 tys. ha (67 %) stanowią grunty orne,
240 tys. ha trwałe użytki zielone oraz ok. 10 tys. ha sady. Jednak zasadniczym problemem jest
rozdrobnienie gospodarstw, bowiem na ogólną ich liczbę 177,5 tys. (> 1 ha UR) około
83 % stanowią gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR, a przeciętna wielkość gospodarstwa
wynosi 3,5 ha UR, natomiast pow. 10 ha stanowią jedynie 3,25 % ogółu gospodarstw
w województwie.
Jednocześnie występuje rozproszenie przestrzenne rozłogu gospodarstw tzw. szachownica
gruntów gdzie przeciętne gospodarstwo składa się z kilku do kilkunastu działek, których
wielkość nie przekracza 0,35 ha.
Tak duże rozdrobnienie agrarne stanowi główną przyczynę niskich dochodów
rolników, czego konsekwencją jest brak możliwości kumulowania kapitału niezbędnego do
podejmowania

inwestycji

mogących

poprawić

efektywność

gospodarowania.

Ponadto gospodarstwa te wytwarzając niewielkie ilości produktów rolnych mają trudności
z utrzymaniem odpowiednich standardów jakościowych i zbytem swojej produkcji.
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Taki

stan

wyklucza

prowadzenie

przez

znaczącą

część

gospodarstw efektywnej

i wysokotowarowej produkcji w kierunkach uznawanych powszechnie za tradycyjne (np.
zboża).

3. Czynniki społeczno – ekonomiczne.

Województwo charakteryzuje się dużym udziałem ludności wiejskiej, bowiem na ogólną
liczbę 2 097,2 tys. osób tereny wiejskie zamieszkuje około 1 250 tys. osób, co stanowi blisko
60 % całej populacji.
Jednocześnie wysoki jest poziom zatrudnienia w rolnictwie, który wynosi ok. 47 osób na 100
ha UR, przy czym swego rodzaju atutem jest korzystna struktura wiekowa użytkowników
gospodarstw gdyż w wieku produkcyjnym jest ich blisko 75%, z czego ok. 30% nie
przekroczyło 40 lat życia.
Głównym źródłem utrzymania ludności wiejskiej na Podkarpaciu jest praca poza rolnictwem
oraz tzw. niezarobkowe źródła dochodu (emerytury, renty, zasiłki). Jednak największy
odsetek mieszkańców tutejszej wsi (ponad 42%) pozostaje na utrzymaniu osób posiadających
własne źródła dochodu.
Praca w rolnictwie natomiast stanowi główne źródło utrzymania tylko dla niespełna
84 tys. osób, co stanowi blisko 7 % ogółu ludności zamieszkałej na wsi.

4. Struktura upraw rolnych.

Powierzchnia zasiewów wynosi ok. 412 tys. ha i od dwóch lat ulega systematycznemu
zwiększeniu, głównie na skutek zagospodarowywania gruntów odłogujących.
W ogólnej powierzchni zasiewów największy udział mają zboża (69 %), ziemniaki
(13 %) oraz rośliny pastewne (7 %).
Areał rzepaku w strukturze upraw stanowi 3 % i w ostatnich latach wykazuje tendencję
wzrostową.
Należy

zauważyć,

że

analogicznie

do

rozdrobnionej

struktury

obszarowej

w przeważającej liczbie gospodarstw występuje mocne rozdrobnienie i rozproszenie upraw,
co w istotnym stopniu wpływa na kształtowanie kosztów produkcji rolnej i przesądza
o niskiej jej efektywności.

5. Dotychczasowy stan produkcji rzepaku.
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Podstawowym czynnikiem decydującym o możliwościach uprawy rzepaku jest jakość gleb,
bowiem pod uprawy te nadają się gleby w klasach bonitacyjnych I – IV. Grunty te zajmują w
województwie ok. 540 tys. ha i stanowią 72 % ogółu użytków rolnych.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania glebowo – klimatyczne, konfigurację terenu, jak również
tradycję uprawy należy stwierdzić, że najbardziej korzystne warunki do uprawy rzepaku
znajdują się w rejonie środkowym województwa, położonym wzdłuż trasy E-4 określanym
jako Pogórze Karpackie, głównie z uwagi na występujące tutaj gleby, które należą do bardzo
dobrych, dobrych i średnich w większości w klasach od II do IV z przewagą kompleksów
pszennych oraz w pewnej części tereny przylegające do północnej części Bieszczad i Beskidu
Niskiego (tzw. Doły Jasielskie).
Powierzchnia uprawy rzepaku ulega dużym wahaniom i na przestrzeni ostatnich
10-ciu lat oscylowała w granicach od 4,7 tys. ha do 11,8 tys. ha, przy czym od trzech lat
notuje się wzrost zainteresowania uprawą rzepaku. Wahanie te spowodowane były przede
wszystkim brakiem stabilizacji cenowej oraz problemami ze zbytem.
Rzepak uprawiany jest za wyjątkiem powiatów bieszczadzkiego i leskiego praktycznie na
terenie całego województwa, przy czym koncentracja jego produkcji ma miejsce
w

powiatach:

jarosławskim,

przemyskim,

lubaczowskim

i

przeworskiem

gdzie

zlokalizowanych jest blisko 85 % areału jego uprawy.
W porównaniu do innych upraw produkcja tej rośliny odznacza się większą koncentracją
gdyż prowadzona jest przez nieco ponad 2 tys. gospodarstw, a średnia powierzchnia plantacji
wynosi ok. 3 ha i blisko 40 % ogólnej powierzchni uprawy prowadzone jest na plantacjach
powyżej 20 ha.
W kontekście możliwości uprawy rzepaku należy brać pod uwagę tylko gospodarstwa
większe obszarowo. Praktycznie nieuzasadnione jest podejmowanie upraw rzepaku
w gospodarstwach poniżej 2 ha głównie z uwagi na brak możliwości stosowania właściwego
płodozmianu.
Ze względów agrotechnicznych i organizacyjno – ekonomicznych najbardziej uzasadniona
jest produkcja rzepaku w gospodarstwach powyżej 10 ha, w których corocznie można
przeznaczyć pod jego uprawę areał powyżej 2 ha. Gospodarstw takich funkcjonuje
w województwie ok. 5 tys., a łączna powierzchnia użytków rolnych w tych gospodarstwach
wynosi ok. 180 tys. ha tj. 22 % ogółu UR w województwie.
Ponadto poza rozdrobnieniem i rozproszeniem gospodarstw posiadajacych warunki glebowe
do uprawy rzepaku istotnym czynnikiem ograniczającym jego produkcję jest brak zaplecza
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magazynowo- suszarniczego. Przy bardzo skąpej w ostatnich latach sieci punktów skupu (od
2-ch lat występuje pewna poprawa) producenci zmuszeni są do pokonywania dużych
odległości do punktów odbioru rzepaku. Sytuacja ta wywołuje konieczność kompletowania
dużych

partii,

a

zatem

dosuszania

i

okresowego

magazynowania

nasion.

Brak takich możliwości eliminuje wiele gospodarstw z produkcji rzepaku.

6. Zaopatrzenie w materiał siewny i przydatność aktualnie zrejonizowanych odmian rzepaku
do uprawy na cele związane z produkcją oleju do wytwarzania biodisla.

Jednym z podstawowych warunków rozwijania uprawy rzepaku jest zaopatrzenie
w materiał siewny dobrej jakości i jego systematyczne stosowanie.
Na rynku nasiennym obecnie znajdują się:
- krajowe odmiany syntetyczne, mieszańcowe złożone i zrestorowane (producent Hodowla
Roślin Grupa IHAR) o dobrym potencjale plonowania, zimotrwałości i zaolejeniu,
- odmiany zagraniczne wprowadzone do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych
w wyniku cyklu badań oraz spoza rejestru znajdujące się w spisie UE.
Grupa spoza rejestru stanowi zagrożenie dla poziomu produkcji i jej ekonomiki, ponieważ nie
była sprawdzana w warunkach lokalnych.
Odpowiedź

na

temat

przydatności

poszczególnych

odmian

daje

Porejestrowe

Doświadczalnictwo Odmianowe realizowane przez SDO Przecław, a w wyniku tych badań
określane są odmiany preferowane dla Podkarpacia.
Sieć punktów sprzedaży, organizacja dystrybucji jednoznacznie aktualnie pokrywają
zapotrzebowanie rynku na nasiona.
Znaczącą rolę w zakresie kontaktów z nauką polską w zakresie hodowli roślin odgrywać
będzie Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Ożańsku (Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin Radzików jest wyłącznym hodowcą polskich odmian rzepaku).
Na rynku nasiennym była i jest nadprodukcja nasion rzepaku z uwagi na duży współczynnik
rozmnażania.

7. Perspektywy rozwoju uprawy rzepaku na Podkarpaciu.

W województwie istnieją potencjalne warunki do znacznego zwiększenia areału
uprawy rzepaku z przeznaczeniem na produkcję biopaliwa płynnego. Uwzględniając
korzystne warunki klimatyczno - glebowe oraz istniejące zasoby pracy w środowisku
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wiejskim ocenia się, że przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego gleb
i obecnego stanu zorganizowania gospodarstw rolnych powierzchnia uprawy rzepaku
mogłaby być zwiększona z aktualnych 11 tys. ha do ok. 50 tys. ha tj. z 15 % do 23 %
w strukturze zasiewów województwa. Przy takim areale uprawy, przyjmując średnie plony
tylko na poziomie 2 ton/ ha rocznie produkcja rzepaku wynosiłaby ok. 100 tys. ton, co przy
rozwijającym się na terenie województwa potencjale przetwórczym oraz możliwościach
eksportu nasion pozwoliłoby na pełne zagospodarowanie całości uzyskiwanych zbiorów.

8. Analiza SWOT dotycząca możliwości rozwoju produkcji rzepaku na terenie województwa
podkarpackiego.

Mocne strony

%

- korzystny klimat i dobre warunki 35
glebowe,

- duże rozdrobnienie
i rozproszenie

- możliwość przeznaczenia
znacznego

Słabe strony

areału

20

odpowiednich

rozłogu pól oraz

współdziałania

producentami

- tradycja uprawy rzepaku w części 5
regionu,

gospodarstw 30

zakwaszenie gleb,
- brak

gleb pod uprawę rzepaku,

%

między 25

oraz

stałych

powiązań z przetwórstwem a także
słabe zorganizowanie rolników,

- niskie koszty pracy oraz nadwyżki 5
siły roboczej,

- niska siła innowacyjna (gotowość 10
podejmowania ryzyka),

- rozwijające się lokalne

20

przetwórstwo rzepaku zapewniające

- niewielki

stopień

koncentracji 20

i specjalizacji produkcji,

zbyt wyprodukowanego surowca,
- zapotrzebowanie na surowiec
rzepakowy

ze

strony przemysłu

15

- mała

wydajność

(niskie

jednostkowa 15

plony)

uzyskiwana

przetwórczego zlokalizowanego

z

prowadzonych

plantacji

na terenie województwa.

rzepaku

oraz

wstępnego

przygotowania nasion

mały

zakres

w gospodarstwie do sprzedaży.
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100%
Szanse

100%

%

- zrzeszanie się producentów oraz 16

Zagrożenia
- przechwytywanie części dochodu 50

integracja z zakładami

rolników przez funkcjonujących

przetwarzającymi rzepak,

na rynku pośredników,

- powrót do racjonalnego

8

- możliwość

zmianowania i poprawa właściwości

uprawy

produkcyjnych gleb,

rzepaku,

- ograniczenie powierzchni gruntów 7
odłogujących,
- wypełnienie
wyniku

%

wprowadzenia

do 20

niesprawdzonych odmian

- dominacja postaw zachowawczych 30
wśród rolników (właścicieli

niszy

powstałej

ograniczenia

w 10

uprawy

małych gospodarstw)
i mieszkańców wsi.

buraków cukrowych i innych mało
efektywnych ekonomicznie upraw,
- szerszy dostęp do środków wsparcia 15
z UE i budżetu krajowego,
- dywersyfikacja źródeł dochodów 20
dla rolników i mieszkańców wsi,
- zastosowanie wytłoczyn

5

rzepakowych jako
wysokowartościowego komponentu
paszowego bądź materiału
opałowego,
- wsparcie inicjatyw lokalnych oraz 10
stworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości

na

obszarach

wiejskich,
- powstanie nowych miejsc pracy

9

w rolnictwie i jego otoczeniu.
100%

100%

Tabela 1. Analiza SWOT możliwości rozwoju produkcji rzepaku na terenie województwa
podkarpackiego
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ZAŁĄCZNIK NR. 2

Wykorzystanie rzepaku do produkcji biopaliw w regionie w kontekście
współczesnych procesów rozwojowych
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Wykorzystanie rzepaku do produkcji biopaliw w regionie w
kontekście współczesnych procesów rozwojowych
Koniec XX. i początek XXI. w. to dla gospodarki polskiej okres radykalnych zmian
warunków jej rozwoju. Jest to przede wszystkim wynikiem przejścia z systemu gospodarki
centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej oraz dynamicznych zmian zachodzących
w otoczeniu naszego kraju. Procesy przebudowy struktur społeczno-gospodarczych
są determinowane wyzwaniami współczesnych procesów rozwojowych związanych
z globalizacją, pogłębiającą się integracją oraz rosnącą konkurencją, w której dostęp do
postępu i innowacji decydują o atrakcyjności produktów, podmiotów gospodarczych,
regionów itp. Jak podkreśla Gorzelak2 triada wspomagających się i silnie współzależnych
zjawisk związanych z: globalizacją, konkurencją i innowacjami tworzy nowe warunki
rozwoju, zmienia kryteria lokalizacji, decyduje o konkurencyjności struktur terytorialnych.
W tych warunkach w szczególnie trudnej sytuacji znalazło się rolnictwo i obszary
wiejskie oraz regiony ze znacznym udziałem tego rolnictwa w swoich strukturach społecznogospodarczych. Takimi cechami charakteryzują się regiony o niskim stopniu urbanizacji,
które zawsze kumulowały problemy rozwojowe zwłaszcza dotyczące rolnictwa oraz ludności
z nim związanej. W dobie globalizacji, na „ustawiczną niewydolność” dochodową
gospodarstw rolnych nakłada się dodatkowo niska atrakcyjność takich regionów dla
najbardziej mobilnego czynnika rozwoju, jakim jest kapitał, co powoduje, że tempo zmian
strukturalnych tu zachodzących znacznie odbiega od innych obszarów gospodarki, innych
regionów. Prowadzi to do zapóźnień rozwojowych, których konsekwencją może być ich
marginalizacja.
Do regionów zagrożonych marginalizacją należy niewątpliwie województwo
podkarpackie. Na taki stan rzeczy wskazują3:
Ø niskie pozycje regionu zajmowane w wielu rankingach oceniających sytuację
społeczno-gospodarczą regionów,
Ø niski poziom PKB per capita i niższe tempo jego wzrostu,
Ø wysoka stopa bezrobocia oraz duże bezrobocie ukryte,
2

Gorzelak, (2002), s. 63.

3

Ślusarz, (2005)
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Ø niskie tempo zmian strukturalnych zachodzących w okresie transformacji.
Ø niski stopień urbanizacji.
Biorąc pod uwagę, że jest to region o niskim stopniu urbanizacji, z przewagą ludności
zamieszkującej obszary wiejskie − prawie 60%, w procesach rozwojowych należy dostrzegać
ciągle ważną rolę rolnictwa. Rolę tę należy oceniać przez pryzmat cech charakterystycznych
tego rolnictwa, stanowiących w tym przypadku podstawowe jego bariery rozwoju, jakimi są:
przeludnienie agrarne, ograniczenia przyrodnicze produkcji, występujące w dużej części
regionu duże rozdrobnienie gospodarstw. Ostatnia z wymienionych barier w zasadniczy
sposób ogranicza możliwości rozwojowe gospodarstw i rolnictwa. Średnia wielkość
gospodarstwa rolnego w 2005 r. wynosząca zaledwie 3,6 ha (ponad dwukrotnie niższa od
średniej krajowej) prawie się nie zmieniła od chwili utworzenia województwa w 1999 r. (3,5
ha). Przestrzennie powierzchnia ta jest zróżnicowana.
Średnia powierzchnia gospodarstw w powiatach waha się od 5,8 ha (powiat
bieszczadzki) do 2,8 ha (powiat jasielski). Jeszcze większe różnice występują w obrębie
wymienionych powiatów. W powiecie bieszczadzkim średnia powierzchnia gospodarstw w
gminie Lesko − 3,1 ha stanowi niecałe 20% średniej w gminie Lutowiska −16 ha. Podobne,
choć nieco mniejsze dysproporcje występują w powiecie jasielskim – charakteryzującym się
najniższą średnią gospodarstw, gdzie średnia, w gminie Krempna − 7 ha jest ponad
trzykrotnie większa od średniej w gminie Jasło – 1,8 ha.
W całym regionie jednostki większe – powyżej 10 ha stanowią zaledwie 2,7%, co
w istotny sposób ogranicza możliwości rozwoju konkurencyjnego rolnictwa, czerpanie
korzyści z tzw. skali produkcji (ryc. 1.)
% 100

83,3

80

58,6

60
40
14,0

20

21,9

13,6

0,6 5,9

2,1

0
do 5 ha

5-10 ha

Podkarpacie

10-20 ha

pow. 20 ha
grupy obszarowe

Polska

Ryc. 1. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w 2004 r. (w %)

____________________________________________________________________________
Opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego PAE i IEO

28

Analiza rozwoju łańcuch biopaliw transportowych (rzepakowych) na terenie
Województwa Podkarpackiego

Ułomności warsztatu pracy, w postaci małego gospodarstwa, w wielu obszarach
potęgują ograniczenia wynikające z przyrodniczych warunków produkcyjnych. Dysproporcje
w tym zakresie ilustruje przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Przyjmuje on wartość od 39,1 pkt. w gminie Krempna do 104,1 pkt.
w gminie Gać. Wskazuje to na występowanie w obszarze badań swoistych ekstremów
warunków przyrodniczych (tabela 1) – jednych z najsłabszych w kraju (wskaźnik poniżej 40
pkt.) i jednych z najlepszych (wskaźnik powyżej 100 pkt.).

Wyszczególnienie Wskaźnik udziału
Wskaźnik waloryzacji rolniczej
gleb dobrych
przestrzeni produkcyjnej (WWRPP)
71,4 pkt
średni
44,6 %
39,1 pkt
min.
3,4 %
104,1 pkt
max.
98,7 %
18.6 %
wsp. zmienności V
49,4 %
Tabela 1 Podstawowe wskaźniki charakteryzujące zróżnicowanie przyrodniczych warunków
produkcji rolniczej
To zróżnicowanie przejawiające się występowaniem tak dużych skrajności wymaga
poszukiwania odmiennych rozwiązań rozwojowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich
regionu. Tym bardziej, że im lepsze w danej gminie są warunki przyrodnicze dla rozwoju
produkcji rolniczej, tym większe występuje rozdrobnienie gospodarstw.
Kierunki rozwoju obszarów wiejskich zagrożonych marginalizacją powinny być ściśle
związane z wykorzystaniem endogennych zasobów regionu. Wykorzystanie endogennych
zasobów obszarów wiejskich wymaga opracowania koncepcji (strategii) wytyczającej
kierunki rozwoju zgodnej z realizacją nadrzędnego priorytetu wszystkich działań, jakim jest
rozwój zrównoważony. Przyjęcie takiego założenia ma istotne znaczenie ponieważ już
powszechnością staje się ocena wszelkich działań pod kątem oddziaływania na środowisko.
Konsekwencją tego jest wprowadzanie tzw. strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko (SOOŚ), które definiowane są jako systematyczny proces oceny środowiskowych
skutków wdrażania proponowanych polityk, planów i programów4.
W takim podejściu rolnictwo i

obszary wiejskie regionu winny być traktowane

kompleksowo a ich rozwój musi sprzyjać pozytywnym zmianom w sferze gospodarczej,
społecznej i ekologicznej.
4

M. Kistowski, (2003), s. 78.
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W taki scenariusz wpisuje się uprawa rzepaku z przeznaczeniem na cele energetyczne, a
więc wykorzystanie potencjału rolnictwa na cele nieżywnościowe, jako jedna z dróg
wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w regionie.
wykorzystanie potencjału rolnictwa należy rozpatrywać

Możliwości takiego

w kontekście wewnętrznych

i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju (tabela 2). Podkreślić należy, że działanie takie
wpisuje się zarówno w koncepcję rozwoju zrównoważonego, jak i wielofuncyjnego rozwoju
obszarów wiejskich. Może ono stanowić zalążek budowania sieci współpracy (tak ważnej w
zakresie budowania konkurencyjnej gospodarki), której ogniwami mogą być samorządy
terytorialne (odpowiedzialne za stymulowanie procesów rozwojowych podległych im
obszarów) i branżowe, gospodarstwa rolne, podmioty

zajmujące produkcją i sprzedażą

biokomponentów, instytucje i podmioty świadczące usługi związane z procesem wytwarzania
i wykorzystywania biopaliw.
Dla gospodarstw rolnych to szansa na produkcję surowca nie obciążonego ryzykiem
charakterystycznym dla produkcji żywności, możliwość pozyskiwania dochodów z jego
sprzedaży, jak i równocześnie możliwość uzyskiwania tańszego paliwa, a więc i niższe koszty
produkcji mogące poprawić konkurencyjność produktów żywnościowych wytwarzanych w
takich gospodarstwach. Do tego dodać należy walory rzepaku jako dobrej rośliny
strukturotwóczej gleby, a więc stanowiącej ważne ogniwo zmianowania i płodozmianu.
Kwitnący rzepak to również malowniczy element krajobrazu

i jednocześnie roślina

miododajna. Słoma rzepakowa stanowić może ważne źródło zaopatrzenia gleby w materię
organiczną, co przy drastycznym spadku pogłowia zwierząt i związku z tym spadkiem
nawożenia organicznego można uznać za ważny walor mogący mieć wpływ na wyniki
produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw.
Uprawa rzepaku może mieć znaczenie tak dla dużych wyspecjalizowanych,
gospodarstw towarowych, jak i gospodarstw mniejszych ale tylko na obszarach gdzie
występują korzystne warunki agroklimatyczne dla uprawy tej rośliny. Fakt ten należy
dostrzegać w sytuacji tworzenia instrumentów i rozwiązań wspierający rozwój produkcji
biokomponentów w regionie w oparciu o rzepak. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
w obszarach wiejskich zagrożonych marginalizacją zwiększanie potencjału ekonomicznospołecznego wymaga wsparcia instrumentami polityki społeczno-gospodarczej.

Bowiem

w dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, specyfika rolnictwa związana z charakterem
produkcji oraz małą mobilnością czynników produkcji powodują, że mechanizmy rynkowe
przyczyniają się do powstawania dużych dysproporcji pomiędzy rolnictwem a innymi
rodzajami działalności gospodarczej, jak również w obrębie samego rolnictwa. Konsekwencją
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tego mogą być wykluczenia i marginalizacja dużych grup ludności, a nawet całych regionów.

Mocne strony (czynniki sprzyjające)
Ø duży,
niewykorzystany
potencjał
produkcyjny
rolnictwa
i
obszarów
wiejskich (zasoby ziemi, zasoby pracy),
Ø możliwość pozyskiwania dodatkowych
dochodów przez gospodarstwa rolne,
Ø bardzo duża liczba ciągników (w tym
własnej konstrukcji) w gospodarstwach
rolnych
Ø możliwość tworzenia nowych miejsc
pracy,
Ø występowanie korzystnych warunków
przyrodniczych (a zwłaszcza wysokiej
jakości gleb) do produkcji rzepaku,
Ø wysokiej jakości surowiec produkowany
w regionie,
Ø tradycje w produkcji rzepaku,
Ø dobrze rozwinięty już system skupu
rzepaku, ????
Ø istniejące przetwórnie surowca ???
Ø prężne
organizacje
pozarządowe
zajmujące się promocją i rozwijaniem
odnawialnych źródeł energii,
Ø rozwinięty system doradztwa rolniczego,
Ø umiejętność pozyskiwania środków na
projekty finansowane ze środków UE i
innych źródeł pozabudżetowych,
Ø doświadczenia z realizacji projektów
dotyczących odnawialnych źródeł energii,
Ø wysokie
walory
środowiska
przyrodniczego regionu,
Ø potencjał naukowy (wyższe uczelnie
mogące wspierać innowacyjny rozwój
produkcji i wykorzystania biopaliw),
Ø priorytety przyjęte w Strategii rozwoju
województwa podkarpackie 2007-2020
oraz Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata
2002-2013
Szanse
Ø
konieczność respektowania zasad
rozwoju zrównoważonego (podstawowa
zasada horyzontalna w regionalne
polityce strukturalnej UE) we wszelkich
działaniach prorozwojowych,

Słabe strony (czynniki niesprzyjające)
Ø duże rozdrobnienie gospodarstw,
Ø wolno
przebiegające
procesy
dostosowawcze do zmieniających się
uwarunkowań rozwojowych (niskie tempo
restrukturyzacji),
Ø niskie zasoby kapitałowe rolników,
Ø słabe związki gospodarstw z rynkiem,
Ø słabo rozwinięta współpraca pomiędzy
producentami rolnymi, przedsiębiorstwami
(słabo rozwinięta integracja pozioma i
pionowa),
Ø brak zaufania i powszechnie występująca
niechęć
do
wspólnego
działania
(niedostatecznie
rozwinięty
kapitał
społeczny),
Ø duża
migracja
ludzi
młodych,
wykształconych
(migracja
kapitału
ludzkiego
decydującego
o
konkurencyjności regionu),
Ø słabo rozwinięte partnerstwo publicznoprywatne,
Ø niedostateczna
wiedza
wśród
mieszkańców
–
samorządowców,
przedsiębiorców na temat potrzeby i
możliwości rozwijania oraz korzystania z
odnawialnych źródeł energii,
Ø niedostatecznie rozwiniętą infrastruktura
wspierania biznesu,
Ø niedostateczna promocja odnawialnych
źródeł energii,

Zagrożenia
niedostateczna
promocja
odnawialnych źródeł energii,
Ø
monopol
firm
paliwowo
–
energetycznych,
Ø
ograniczenia prawno-legislacyjne,

Ø
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Ø

względnie
wysokie
koszty Ø
rozwój dużych firm (poza regionem)
tradycyjnych paliw (benzyny, oleju
bazujących na biosurowcach.
napędowego) oraz ich niekorzystny Ø
dynamicznie rozwijający się rynek
wpływ produktów ubocznych ich
biokomponentów eliminujący „drobych
spalania na środowisko,
producentów surowca”,
Ø
rosnące
zainteresowanie Ø
import biokomponentów do produkcji
kształtowaniem jakości i ochroną
biopaliw,
środowiska,
Ø
konkurencyjność producentów z
Ø
rosnące zainteresowanie nośnikami
innych regionów,
energii z odnawialnych źródeł,
Ø
przepisy UE wymuszające rozwój
odnawialnych źródeł energii,
Ø
Dyrektywa UE w sprawie udziału
biokomponentów w paliwach,
Ø
niski udział biokomponentów w
paliwach sprzedawanych w Polsce,
Ø
dynamicznie rozwijający się rynek
biokomponentów,
Ø
istniejące Prawo energetyczne, Prawo
ochrony
środowiska
(obowiązek
wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł,
sprzyjanie
wykorzystaniu
lokalnych bardziej przyjaznych dla
środowiska nośników energii),
Ø
nadprodukcja żywności,
Ø
instrumenty
WPR
wspierające
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów
wiejskich oraz alternatywnych źródeł
dochodów,
Ø
wspieranie badań związanych z
problematyką biopaliw,
Ø
dostępne środki na produkcję
biopaliw
Tabela 2. Analiza SWOT w zakresie rozwoju produkcji biopaliw w regionie.

Uprawa rzepaku na cele energetyczne może stanowić jeden z elementów wykorzystania
endogennych zasobów regionu przyczyniający się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Jednak podstawowym warunkiem rozwoju rolnictwa

są zasadnicze zmiany strukturalne

sprzyjające wielofunkcyjnemu, zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, które nie
są możliwe bez zasilania zewnętrznego. Polityka państwa, choć stanowi czynnik podstawowy
dla procesów przebudowy rolnictwa, nie jest jedynym uwarunkowaniem na drodze do celu,
gdyż stwarza ona jedynie ramy, w których mogą poruszać się gospodarstwa. Jednak same
instrumenty polityki nie gwarantują rozwoju na obszarach problemowych zagrożonych
marginalizacją. Potrzebna jest tu jeszcze aktywność, samoorganizacja i samodostosowanie ze
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strony producentów do wyzwań rynkowych, a polityka państwa i instrumenty w jej ramach
wykorzystywane mogą być w tym pomocne.
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