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Cele 

1. Jaka jest rola rolnictwa w biogospodarce? 

 

2.  Czy rolnictwo będzie stanowiło podażowy sektor, 

dostarczający tylko biomasę, czy generowało produkty  

i usługi o wyższej wartości dodanej, jako sektor popytowy? 

 

3. Jaka jest rolna innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa 

jako sektora biogospodarki? 
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Jaka jest rola rolnictwa w biogospodarce? 
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Biogospodarka 

biogospodarka oznacza zrównoważoną produkcję odnawialnych 

zasobów biologicznych (roślin, zwierząt, mikroorganizmów) oraz 

ich wykorzystanie do produkcji żywności, pasz i towarów 

przemysłowych oraz bioenergii; opiera się na agronomii, ekologii, 

naukach o żywieniu i naukach społecznych, biotechnologii, 

nanotechnologii, technologiach informacyjno-komunikacyjnych 

oraz inżynierii; obejmuje sektory: rolny, leśny, rybołówstwo, 

produkcję żywności, celulozy i papieru, a także elementy sektora 

chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. 

 

         /Komisja Europejska, 2012/  
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Ewolucja koncepcji biogospodarki 

[2007, Cologne 
Paper] obejmuje 
produkcję 
odnawialnych 
zasobów 
biologicznych oraz 
ich przetwarzanie 
na pożywienie, 
paszę, bio-produkty 
i bio-energię. 

[2012, EC] ekonomia 
wykorzystująca zasoby 
biologiczne pochodzenia 
lądowego lub morskiego, 
jak i pochodzące z 
odpadów, włącznie z 
resztkami pożywienia, 
jako wkład do przemysłu 
i generowania energii, 
obejmuje również 
zastosowanie procesów 
bio w przemyśle 
przyjaznym środowisku. 

[2012, White House] oparta 
na zastosowaniu badań i 
innowacji w naukach 
biologicznych w celu 
napędzania aktywności 
ekonomicznej oraz 
generowania zysków 
publicznych. 

[2015, Norden] 
zrównoważona produkcja i 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych, stosowanie 
międzysektorowego i 
systemowego podejścia, 
będących podstawą 
gospodarki cyrkulacyjnej.  

[2015, GBS] Potrzebne 
jest bardziej 
wszechstronne rozumienie 
koncepcji biogospodarki, 
która obejmuje zasoby 
biologiczne całościowo,  
uwzględnia zarówno 
wyzwania jak i korzyści, 
wynikające z potencjału 
odnawialności, 
neutralności węglowej, 
cyrkularności i 
wielofunkcyjności. 
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Kluczowe czynniki rozwoju 

kluczowymi czynnikami rozwoju charakteryzującymi 

biogospodarkę jest skupienie się na odnawialnych 

zasobach surowców i innowacyjnych sposobach 

ich wykorzystania skutkujących wprowadzeniem na 

rynek produktów i usług odpowiadających na potrzeby 

jednostek i społeczeństw. 

 

       /Maciejczak i Hofreiter, 2013/ 
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Obroty w sekrorze biogospodarki w UE  

Ronzon, T., Santini, F. and M’Barek, R., 2015. The Bioeconomy in the European Union in numbers. Facts and figures on biomass, 
turnover and employment. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Spain 
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Zatrudnienie w sekrorze biogospodarki w UE  

Ronzon, T., Santini, F. and M’Barek, R., 2015. The Bioeconomy in the European Union in numbers. Facts and figures on biomass, 
turnover and employment. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Spain 
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Czy rolnictwo będzie stanowiło ono podażowy 

sektor, dostarczający tylko biomasę, czy 

generowało produkty i usługi o wyższej wartości 

dodanej, jako sektor popytowy? 
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System biogospodarki 
Polityki i strategie: 

-Trwały i zrównoważony rozwój 
-Dobrobyt 
-Edukacja 
-Handel 

Uwarunkowania: 
•Rozwój 
ekonomiczny 
•Preferencje 
konsumentów 
•Demografia 
•Innowacje  
•Zmiany klimatu 
 
 
 

Wyzwania: 
•Bezpieczeństwo 
żywnościowe 
•Wykorzystanie 
zasobów 
naturalnych 
•Wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii 
•Tworzenie miejsc 
pracy 
•Konkurencyjność 

Ograniczenia 
-Ziemia 
-Woda 

-Nieodnawialne źródła energii 
-Praca 

energia 

żywność 

materiały 

POPYT 

PODAŻ 

Źródło:  EU FP 7 SAT-BBE project: Systems Analysis Tools Framework for the EU Bio-Based Economy Strategy  
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Bilans biomasy w Unii Europejskiej 
(miliony ton suchej masy, EU-28, 2013) 
 

Import (160) Supply/Podaż (1 087) Demand/Popyt (1 075) Export (172) 

    

 

Plant  products/ 

Produkty roślinne: 35 

Animal products/ 

Produkty zwierzęce: 23 

Processed products / 

Produkty przetw.: 60 

Wood/ Drewno: 40 

Aquatic prod./ 

Produkty 

akwakultury: 2 

Grazed biomass / 

Zielona masa: 122 

Crops/ Rośliny: 578 

Harvested residues/ 

Resztki pozbiorcze: 94 

Wood/ Drewno: 269 

Aquatic prod./ 

Produkty 

akwakultury: 4 

 

Food and feed 

products/ Żywnośc I 

pasze: 652, incl./ w 

tym: feed/ pasze: 523, 

food /  żywność: 129 

Bioenergy / 

bioenergia: 234, incl. 

/ w tym: biopower/ 

energia: 208, biofuels 

/ pliwa: 26 

Biomaterilas / 

biomateriały: 189, 

incl./ w tym:  wood / 

drewniane: 110, 

paper / papiernicze: 

34, chemical/ 

chemiczne: 7, others 

/ pozostałe: 38 

Plant products / prod. 

roślinne: 39 

Animal products / 

prod. zwierzęce: 38 

Food / żywność: 18 

Bioenergy/ 

bioenergia: 25 

Wood/ prod. Z 

drewna: 46 

Processed products/ 

produkty 

ptrzetworzone : 6 
Wastes/ Śmieci: 20 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych pierwotnych z bazy danych DataM – EC Bioeconomy Observatory. 



12  

Jaka jest rolna innowacji popytowych w rozwoju 
rolnictwa jako sektora biogospodarki? 
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Innowacje popytowe 

Podejście popytowe (ang. user driven innovation) 

we wdrażaniu innowacji polega na angażowaniu 

podmiotów zewnętrznych do procesów tworzenia 

i wdrażania innowacji, w szczególności przez 

wykorzystanie wiedzy użytkowników, w celu 

rozwijania nowych i udoskonalania istniejących 

produktów i usług. 
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Opinie ekspertów biorących udział w badaniu forsight metodą Delficką 
w czasie rzeczywistym na temat roli rolnictwa w biogospodarce 
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Wnioski 

1. Jaka jest rola rolnictwa w biogospodarce? 

KLUCZOWA ZMIENNA W CZASIE 

2.  Czy rolnictwo będzie stanowiło podażowy sektor, 

dostarczający tylko biomasę, czy generowało produkty  

i usługi o wyższej wartości dodanej, jako sektor popytowy? 

PODAŻ i POPYT 

3. Jaka jest rolna innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa 

jako sektora biogospodarki? 

 ISTOTNA PRZY WYKORZYTSANIU KATALIZATORÓW 
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