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Wstęp

Podstawą rozwoju społeczeństw były od zarania ludzkiej cywilizacji żywność i energia. W miarę jak postęp techniczny przynosił coraz wydajniejsze metody ich wytwarzania, zdawało się, że w rozwoju społecznym problemy z zaspokajaniem zapotrzebowania na te dobra mają mniejszą rangę. Jednak ograniczoność zasobów
przyrodniczych i energetycznych wymaga ciągłej troski o jak najlepsze ich wykorzystanie.
Tradycyjne podejście do rozwoju rolnictwa i energetyki wydaje się mieć zawężoną perspektywę. Problemów rozwojowych nie będzie można stale rozwiązywać
coraz większym nakładem kapitału czy pracy. Dziedziny te wchodzą w interakcje
z różnymi ważnymi dla współczesnego rozwoju obszarami działalności. Z jednej
strony jest to konsumpcja, która formułuje nowe oczekiwania w zakresie jakości
i bezpieczeństwa, wpływając istotnie na zmiany struktury dostaw. Z drugiej strony
to przemysł, transport i nauka, które tworzą szanse rozwoju dla rolnictwa czy energetyki, ale także są źródłem ograniczeń. Wreszcie rolnictwo i energetyka wchodzą
w coraz ściślejsze związki wzajemne. Rolnictwo i wieś stają się bardziej zależne
od dostaw energii i zużywają coraz większe jej ilości. Energetyka z kolei rozwija
się w kierunku koncepcji rozwoju opartego na lokalnych, odnawialnych zasobach,
w dużym stopniu pochodzących z rolnictwa. Procesy te – kształtowane w duchu
tradycyjnego rozwoju – są potencjalnie źródłem narastających dysproporcji. Nie
dające się utrzymać dysproporcje między elementami składowymi systemu społeczno-gospodarczego przyczyniają się do kryzysu. Kryzys może dotykać poszczególnych podsystemów, w tym przypadku rolnictwa czy energetyki. Jednak ze względu
na występujące między nimi i innymi elementami systemu związki kryzys może też
objąć cały system.
Zrównoważony rozwój jest ideą harmonijnego, trwałego współistnienia między
podstawowymi podsystemami: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Może
być alternatywą dla dotychczasowego modelu rozwoju, którego immanentną składową jest występowanie zjawisk kryzysowych.
Celem głównym niniejszego opracowania jest wskazanie ograniczeń i zagrożeń
o charakterze kryzysowym, jakie może przynieść tradycyjne podejście do rozwoju
rolnictwa i energetyki. Celem dodatkowym natomiast jest ukazanie, że zrównoważony rozwój jest alternatywą, która ogranicza ryzyko tworzenia zjawisk kryzysowych, zarówno w obrębie każdego z tych obszarów, jak i w obszarach gospodarowania względem nich współzależnych.
Pierwsza część opracowania poświęcona jest problemowi równoważenia rozwoju rolnictwa w warunkach kryzysu. Wydaje się, że wdrażanie zrównoważonego
rozwoju powinno być łatwiejsze w okresach, gdy zawodzą tradycyjne mechanizmy
rozwoju, a wychodzenie z kryzysu angażuje ogromne środki. Przeznaczenie ich
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dla „przestawienia” systemu na rozwój zrównoważony może przyspieszyć proces
wychodzenia z kryzysu oraz tworzyć warunki do zapobiegania kryzysom w przyszłości. Problem ten dotyczy zwłaszcza Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
– polityka ta może zostać w większym stopniu przeorientowana na cele zrównoważonego rozwoju i stać się narzędziem wyrównywania szans rozwojowych, a nie
– jak dotychczas – narzędziem wyrównywania dochodów. Oprócz tego w części
pierwszej wiele miejsca zajmują zagadnienia funkcjonowania rolnictwa w warunkach kryzysu. W szczególności jest to powiązane z problemem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jako jednym z podstawowych oczekiwań formułowanych
pod adresem rolnictwa.
Druga część opracowania przedstawia problemy produkcji i wykorzystania
energii w kontekście zrównoważonego rozwoju. Głównym tematem większości artykułów jest rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozwój energetyki w układzie
lokalnym. Zagadnienia te ściśle wiążą się także z omawianymi w pierwszej części
perspektywami rozwoju zrównoważonego rolnictwa.
Ważnym motywem obydwu części jest analiza i ocena z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć podejmowanych w praktyce. Związane jest
to zwłaszcza z próbą odpowiedzi na pytanie, jakie szanse dla wychodzenia z kryzysu stwarza zrównoważony rozwój oraz jakie powinny być narzędzia i instrumenty
jego wdrażania.
Ze względu na rolę podsystemu ekonomicznego w powstawaniu obecnego kryzysu globalnego szczególnie podkreślane są aspekty ekonomiczne. Ich sformułowanie w duchu zrównoważonego rozwoju powinno być wkładem do wymiany poglądów na model rozwoju rolnictwa i energetyki nie tylko między ekonomistami, ale
także między przedstawicielami różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, w tym
nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych.
Andrzej Graczyk

