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Development 

Synopsis. Celem artyku u by a identyfikacja i ocena przestrzennego zró nicowania produkcji biomasy 
rolniczej pochodzenia ro linnego w pa stwach UE, jako podstawowego surowca wykorzystywanego do 
wytwarzania bioproduktów oraz bioenergii. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne pozyskane 
z EUROSTATU. Okres badawczy obejmowa  2015 rok. Do interpretacji bada  zastosowano statystyk  
opisow  i parametryczn , wykorzystano wska niki struktury, g sto ci i nat enia, a tak e wska nik 
korelacji Pearsona. W toku bada  stwierdzono, e w 2015 roku 51,5% wytwarzanej w UE biomasy 
ro linnej w rolnictwie to produkty uboczne - pochodz ce z resztek ro lin uprawnych, z ro lin pastewnych 
i biomasy wypasanej. Produkcja biomasy ro linnej cechowa a si  znacznym zró nicowaniem 
przestrzennym zarówno w odniesieniu do biomasy pochodz cej z ro lin uprawnych (liderami w tym 
zakresie by y kraje: Francja, Niemcy, Hiszpania, W ochy i Polska), jak i do pozosta ej biomasy 
(najwi kszy udzia  mia y: Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania i W ochy). W 2015 roku na terenie 
siedmiu krajów (tj. Niemiec, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, W och i Rumunii) 
wyprodukowano cznie blisko ¾ ro linnej biomasy wytwarzanej w UE. Analizom poddano równie  
zale no ci pomi dzy wielko ci  produkcji biomasy, potencja em ludno ciowym kraju (mierzonym 
udzia em w liczbie ludno ci UE) i potencja em produkcyjnym rolnictwa (mierzonym udzia em 
w powierzchni u ytków rolnych w UE), co pozwoli o na wyznaczenie czterech grup pa stw.  

S owa kluczowe: biomasa, biogospodarka, pa stwa Unii Europejskiej, zró nicowanie przestrzenne  

Abstract. The aim of the article was to identify and assess the spatial diversity of agricultural biomass 
production of plant origin in EU countries as the basic raw material used to create bioproducts and 
bioenergy. The study uses statistical data obtained from EUROSTAT. The research period covered 
2015. Descriptive and parametric statistics were used to interpret the study, and also the indicators of 
structure, density and intensity were used, as well as the Pearson correlation coefficient. The study 
found that in 2015 about 51,5% of plant biomass in agriculture produced in the EU were by-products - 
derived from crop residues, fodder crops and grazed biomass. The production of plant biomass was 
characterized by considerable spatial differentiation both in relation to biomass derived from arable 
crops (the leaders in this respect were: France, Germany, Spain, Italy and Poland) as well as to other 
biomass (Germany, France, Poland, Great Britain and Italy had the largest share). In 2015, nearly ¾ of 
the plant biomass produced in the EU was produced in seven countries (i.e. Germany, France, Poland, 
Great Britain, Spain, Italy and Romania). The analysis also included the dependences among the size 
of biomass production, the population potential of the country (measured by the share in the EU 
population) and the production potential of agriculture (measured in the share of agricultural land in 
the EU). This allowed the designation of four groups of countries. 
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Wprowadzenie 

W ostatnich latach wzros o zainteresowanie koncepcj  biogospodarki bazuj c  na 
wykorzystaniu zasobów odnawialnych i wiedzy. Kluczowym elementem tych zasobów jest 
biomasa, w tym biomasa pochodz ca z rolnictwa. St d w niniejszym opracowaniu podj to 
prób  prezentacji i systematyzacji ró nych podej  do definiowania poj cia biomasy, a 
tak e przedstawienia znaczenia biomasy w kreowaniu rozwoju opartego o koncepcj  
biogospodarki.  

Celem niniejszego opracowania by a identyfikacja i ocena przestrzennego 
zró nicowania produkcji biomasy rolniczej pochodzenia ro linnego w pa stwach UE, jako 
podstawowego surowca wykorzystywanego do wytwarzania bioproduktów oraz bioenergii.  

W pracy wykorzystano dane statystyczne z systemu ogólnogospodarczych rachunków 
przep ywów materialnych (EW-MFA) pochodz ce z EUROSTAT. Analizom poddano 
struktur  wolumenu wytworzonej biomasy pozyskanej z ro lin uprawnych oraz pozosta ej 
biomasy (resztki ro lin uprawnych, ro liny pastewne i biomasa wypasana) w ramach UE, 
wielko  krajowego pozyskania biomasy w przeliczeniu na mieszka ca oraz na hektar 
u ytków rolnych. Wyniki analiz zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej. Do 
interpretacji wyników bada  zastosowano statystyk  opisow  i parametryczn . 

Znaczenie biomasy rolniczej w rozwoju biogospodarki 

Biomasa stanowi istotny element zasobów naturalnych, w sk ad których wchodz  
nieodnawialne zasoby abiotyczne (np. gleby, minera y, ukszta towanie powierzchni terenu, 
przestrze  – obszar ziemi), odnawialne zasoby abiotyczne (np. wody powierzchniowe, wody 

gruntowe, woda morska, klimat, wiatr, s o ce, energia geotermalna, s oneczna, wiatru oraz 

p ywów), a tak e odnawialne zasoby biotyczne (np. biomasa z wypasu, biomasa ze zbiorów, 

biomasa z le nictwa, biomasa z polowa , biomasa z po owów, l dowa ró norodno  

biologiczna, ró norodno  biologiczna wód s odkich, mórz i gleb) (Christmann, 2004). 

W przepisach prawnych oraz w innych dokumentach mo na odnale  ró ne definicje 

biomasy (tabela 1.). Analizuj c definicje zawarte w tabeli 1. nale y zauwa y , e ród em 

biomasy s  produkty, odpady i pozosta o ci pochodz ce z rolnictwa, le nictwa, rybo ówstwa, 

akwakultury, a tak e z produkcji przemys owej (w tym przemys u spo ywczego) i gospodarki 

komunalnej pod warunkiem ich organicznego pochodzenia i biodegradowalno ci. Biomasa 

mo e by  wykorzystywana jako produkt finalny lub stanowi  surowiec do wytwarzania 

innych produktów, tj. ywno ci, bioenergii oraz biomateria ów.  

Przedmiotem bada  w niniejszym opracowaniu jest rolnicza biomasa ro linna. 

Pomimo wyst puj cej tendencji zwi zanej ze zmniejszaniem si  udzia u warto ci dodanej 

wytworzonej w rolnictwie w strukturze PKB wraz wzrostem poziomu rozwoju 

gospodarczego poszczególnych pa stw (Jarosz-Angowska, 2015) warto zauwa y , e 

biomasa rolnicza ma bardzo szerokie zastosowanie w gospodarce, jako istotny element 

zasobów odnawialnych. W sposób szczególny rola biomasy w kreowaniu rozwoju 

spo eczno-gospodarczego oraz dobrobytu ludno ci podkre lana jest w ramach koncepcji 

biogospodarki.  

Podstawowym zastosowaniem biomasy rolniczej pozostaje produkcja ywno ci 

i zabezpieczenie bezpiecze stwa ywno ciowego ludno ci. Jak zauwa a J. Wilkin (2010) 

ze wzgl du na charakter dóbr wytwarzanych przez rolnictwo, w tym szczególnie 



102     A. Komor 

produktów ywno ciowych, ma ono decyduj ce znaczenie w yciu spo ecze stw, nawet 
je li wytwarza niewielki odsetek dochodu narodowego. Ponadto biomasa tego typu jest 
wykorzystywana m.in. do produkcji pasz, energii, odzie y, kosmetyków, farmaceutyków 
czy nawozów. Mo e to implikowa  konkurencj  pomi dzy ró nymi zastosowaniami 
biomasy pozyskiwanej z rolnictwa. Warto zauwa y , e do produkcji biomasy 
wykorzystuje si  znaczne ilo ci wody i u ytków rolnych. St d te  cele UE dotycz ce 
zwi kszenia ilo ci wytwarzanej biomasy, a co za tym idzie wzrostu produkcji rolnej, nios  
równie  zagro enia dotycz ce niepo danych zmian w u ytkowaniu gruntów, 
gospodarowania zasobami wodnymi czy zachowania bioró norodno ci. Wa ne znaczenie 
ma jednak zwi kszenie wolumenu produktów wytwarzanych z biomasy w celu 
stopniowego zast powania nimi produktów opartych na paliwach kopalnych. 

Tabela 1. Wybrane definicje biomasy 

Table 1. Selected biomass definitions 

ród o definicji Biomasa: 

Rozporz dzenie 
Ministra Gospodarki 
z dnia 
18 pa dziernika 
2012 r. 

to sta e lub ciek e substancje pochodzenia ro linnego lub zwierz cego, które ulegaj  
biodegradacji, pochodz ce z produktów, odpadów i pozosta o ci z produkcji rolnej 
i le nej oraz przemys u przetwarzaj cego ich produkty, a tak e cz ci pozosta ych 
odpadów, które ulegaj  biodegradacji, oraz ziarna zbó  niespe niaj ce wymaga  
jako ciowych dla zbó  w zakupie interwencyjnym okre lonych w art. 7 rozporz dzenia 
Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiaj cego wspólne 
szczegó owe zasady wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do zakupu i sprzeda y produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. 
UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z pó n. zm.) i ziarna zbó , które nie podlegaj  zakupowi 
interwencyjnemu. 

Ustawa z dnia 
25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach 
i biopaliwach 
ciek ych 

to ulegaj ce biodegradacji cz ci produktów, odpady lub pozosta o ci pochodzenia 
biologicznego z rolnictwa, cznie z substancjami ro linnymi i zwierz cymi, le nictwa 
i rybo ówstwa oraz powi zanych z nimi dzia ów przemys u, w tym z chowu i hodowli 
ryb oraz akwakultury, a tak e ulegaj ca biodegradacji cz  odpadów przemys owych 
i komunalnych, w tym z instalacji s u cych zagospodarowaniu odpadów oraz 
uzdatniania wody i oczyszczania cieków. 

OECD 2004, s. 17 

to ka dy materia  organiczny pochodzenia ro linnego i zwierz cego pochodz cy 
z produkcji rolnej i le nej oraz powsta ych produktów ubocznych, a tak e odpadów 
przemys owych i miejskich, wykorzystywany jako surowiec do produkcji bioenergii 
i biomateria ów  

Dyrektywa 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2009/28/WE 

to ulegaj ca biodegradacji cz  produktów, odpadów lub pozosta o ci pochodzenia 
biologicznego z rolnictwa ( cznie z substancjami ro linnymi i zwierz cymi), le nictwa 
i zwi zanych dzia ów przemys u, w tym rybo ówstwa i akwakultury, a tak e ulegaj c  
biodegradacji cz  odpadów przemys owych i miejskich  

EUROSTAT, 2018b 
to organiczny, niekopalny materia  pochodzenia biologicznego, który mo e by  
wykorzystywany jako biogenny surowiec do produkcji ywno ci, innych produktów 
oraz do wytwarzania energii w postaci ciep a lub energii elektrycznej.  

The European 

Bioeconomy…, 2011 

(odnawialna) obejmuje ka dy materia  biologiczny jako produkt lub jako surowiec 

wykorzystywany do wytwarzania innych produktów.  

ród o: Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 pa dziernika 2012 r. …; Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciek ych …; OECD 2004, s. 17; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE …; EUROSTAT, 2018b; The European Bioeconomy…, 2011.  

Rola biomasy rolniczej w biogospodarce polega na produkcji surowców, które na 

skutek zastosowania odpowiednich procesów (np. fermentacji czy spalania) s  
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przekszta cane w bioenergi  oraz bioprodukty. Bioenergia wytwarzana z biomasy rolniczej 
obejmuje biopaliwa transportowe wytwarzane na bazie ziaren zbó  i cukru (np. bioetanol) 
oraz olejów ro linnych i t uszczów zwierz cych (biodiesel). Energia elektryczna i cieplna 
jest wytwarzana z produktów rolno-le nych (np. wierzby), produktów ubocznych 
pozyskiwanych z upraw i od zwierz t gospodarskich (np. s omy i nawozów pochodzenia 
zwierz cego) oraz traw. Biomasa rolnicza s u y równie  do wytwarzania biomateria ów, 
tj. m.in. oleje przemys owe pochodz ce z upraw ro lin oleistych wykorzystywane s  do 
produkcji smarów, farb, tuszów, itp.; skrobia i cukier pochodz ce np. ze zbó , ziemniaków, 
buraków cukrowych i trzciny cukrowej s  stosowane do produkcji polimerów, detergentów, 
farmaceutyków, papieru, dodatków zdrowotnych, itp.; w ókna pozyskiwane z ro lin 
uprawnych takich jak np. bawe na, len i konopie s u  do produkcji tkanin i papieru. Inne 
produkty pochodz ce z ró nych upraw s  stosowane w produkcji np. kosmetyków, 
farmaceutyków, dodatków zdrowotnych, smakowych, aromatyzuj cych, produktów do 
konserwacji ywno ci oraz rodków ochrony ro lin (OECD 2004, s. 17, 28).  

Dane i metody 

Dane statystyczne wykorzystane w niniejszym opracowaniu zaczerpni to z systemu 
ogólnogospodarczych rachunków przep ywów materialnych (EW-MFA), które stanowi  
element europejskich rachunków ekonomicznych rodowiska. Rachunki EW-MFA 
obejmuj  wszystkie materia y sta e, gazowe i ciek e (z wyj tkiem przep ywów powietrza i 
wody), mierzone w jednostkach masy rocznie. Do materia ów zalicza si : surowce, 
materia y nieprzetworzone lub pierwotne. Rachunki mierz  przep ywy materialne 
(przekraczaj ce granice systemów) do i z gospodarki oraz zmian  zapasów w gospodarce. 
St d nie uwzgl dnia si  w nich mi dzybran owych dostaw produktów czy te  przep ywów 
w obr bie rodowiska naturalnego maj cych miejsce w ramach gospodarki narodowej. W 
sk ad rachunków przep ywów materialnych wchodz : przep ywy mi dzy gospodark  
narodow  a jej rodowiskiem naturalnym obejmuj ce pozyskanie krajowe (tj. roczn  ilo  
materia ów pozyskanych ze rodowiska naturalnego, traktowanych jako wk ady materialne 
do gospodarki) oraz uwalnianie materia ów do rodowiska, a tak e przep ywy materialne 
mi dzy gospodark  narodow  a pozosta  gospodark  wiatow  (tj. import i eksport 
towarów w jednostkach masy na wszystkich etapach obróbki – od surowców po wyroby 

gotowe) (Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011). 

W niniejszym artykule analizom poddano dane dotycz ce krajowego pozyskania 

(produkcji) biomasy ro linnej przez jednostki b d ce rezydentami ze rodowiska 

naturalnego do dalszego przetwarzania w gospodarce. Nie uwzgl dniono danych 

dotycz cych handlu zagranicznego biomas , przy czym warto zauwa y , e jego znaczenie 

w ostatnich latach wzrasta (Heinimö i Junginger, 2009; Gradziuk i Gradziuk, 2015).  

W ramach biomasy ro linnej wyró ni  mo na biomas  pochodz c  z ro lin 

uprawnych (z wyj tkiem ro lin pastewnych) oraz pozosta  biomas  ro linn . Do pierwszej 

grupy zaliczaj  si : zbo a, korzenie i bulwy, uprawy cukrowe, ro liny str czkowe, orzechy, 

ro liny oleiste, warzywa, owoce, ro liny w ókniste oraz pozosta e ro liny uprawne gdzie 
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indziej niewymienione.2 Do pozosta ej biomasy zaliczono: resztki ro lin uprawnych (s oma 
i inne resztki ro lin uprawnych takie jak m.in. li cie buraków cukrowych i pastewnych), 
ro liny pastewne (np. biomasa z u ytków zielonych) i biomas  wypasan  (Rozporz dzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011).  

Dane statystyczne wykorzystane do identyfikacji i oceny przestrzennego 
zró nicowania produkcji biomasy rolniczej pochodzenia ro linnego zosta y pozyskane z 
EUROSTATU. Okres badawczy obejmowa  2015 rok. Wyniki zaprezentowano w formie 
tabelarycznej i graficznej. Do interpretacji bada  zastosowano statystyk  opisow  i 
parametryczn . W pracy analizowano wska niki struktury, g sto ci i nat enia, jak równie  
wska nik korelacji Pearsona.  

Produkcja biomasy rolniczej pochodzenia ro linnego w pa stwach UE 
w 2015 roku 

W pierwszej kolejno ci analizom poddano biomas  ro linn  pochodz c  z ro lin 
uprawnych (z wyj tkiem ro lin pastewnych). W 2015 roku w krajach UE wyprodukowano 

cznie 669 207,11 tys. ton biomasy pochodz cej z ro lin uprawnych (co stanowi o 48,5% 
biomasy ro linnej ogó em). Warto zauwa y , e ponad po owa wytwarzanej w UE biomasy 
ro linnej w rolnictwie (51,5%) to produkty uboczne. Ma to szczególne znaczenie 
w kontek cie tocz cej si  dyskusji dotycz cej wykorzystania biomasy rolniczej na cele 
nie ywno ciowe (tj. bioprodukty i bioenergi ), która budzi rozliczne kontrowersje natury 
etycznej, ekonomicznej czy rodowiskowej. St d te  wydaje si , e produkty uboczne 
rolnictwa powinny by  w pierwszej kolejno ci zagospodarowane na cele nie ywno ciowe. 

W 2015 roku najwi kszy udzia  w unijnym wolumenie pozyskiwanej biomasy z ro lin 
uprawnych mia a Francja (20,9%), Niemcy (14,4%), Hiszpania (9,9%), W ochy (8,7%) oraz 
Polska (8,2%) – tabela 2. S  to pa stwa maj ce wieloletnie tradycje w zakresie produkcji 

rolnej, o relatywnie du ej liczbie ludno ci, powierzchni ogó em oraz powierzchni u ytków 

rolnych. czny udzia  pi ciu omawianych krajów w wolumenie biomasy pochodz cej 

z ro lin uprawnych produkowanej we wszystkich pa stwach Unii Europejskiej wynosi  

62,1%, co wiadczy o wzgl dnie du ym stopniu koncentracji przestrzennej analizowanego 

zjawiska. W tym kontek cie mo na stwierdzi , e s  to kraje predestynowane do oparcia 

rozwoju o koncepcj  biogospodarki. Warto podkre li , e relatywnie wysoka lokata Polski 

wynika a ze znacznego udzia u krajowej produkcji ro lin okopowych, buraków cukrowych 

i zbó  w produkcji unijnej (odpowiednio 11,3%, 8,9% i 8,8%).  

W 2015 roku w UE wolumen rolniczej biomasy pozyskanej z ro lin uprawnych 

w przeliczeniu na mieszka ca wynosi  rednio 1314 kg (tabela 2). Najwy sz  warto  

omawianego wska nika odnotowano na Litwie (2887 kg), w Danii (2731 kg), na W grzech 

(2122 kg), we Francji (2098 kg) oraz na otwie (2077 kg). Wysoka warto  wska nika 

w odniesieniu do otwy i Litwy by a zwi zana ze stosunkowo niewielkim udzia em tych 

pa stw w liczbie mieszka ców UE. W pozosta ych krajach warto  ta nie przekracza a 

2000 kg na mieszka ca. Polska w tym rankingu uplasowa a si  na dziewi tej pozycji 

z warto ci  1437 kg per capita.  

                                                 
2 W polskim nazewnictwie, w tym tak e wykorzystywanym przez GUS, stosuje si  nast puj ce nazwy: zbo a, 

okopowe, uprawy cukrowe, str czkowe, orzechy, oleiste, warzywa, owoce, w ókniste oraz pozosta e ro liny 

uprawne gdzie indziej niewymienione. 
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Tabela 2. Produkcja rolniczej biomasy pochodzenia ro linnego w pa stwach UE w 2015 roku  

Table 2. Production of agricultural biomass of plant origin in EU countries in 2015 

Pa stwa UE 

Biomasa pochodzenia rolniczego z ro lin 
uprawnych 

Pozosta a ro linna biomasa pochodzenia 
rolniczego 

tys. ton %, 
UE28=100

kg / 
mieszka ca

tony/ha 
UR 

tys. ton %, 
UE28=100

kg / 
mieszka ca 

tony/ha 
UR 

UE-28 669207,11 100 1314 3,7 710712,36 100,0 1395 4,0 
Austria 9861,83 1,5 1142 3,6 15339,72 2,2 1777 5,6 
Belgia 14521,43 2,2 1288 10,9 18203,19 2,6 1615 13,7 
Bu garia 11928,00 1,8 1662 2,4 10398,00 1,5 1449 2,1 
Chorwacja 4637,00 0,7 1102 3,0 5830,38 0,8 1386 3,8 
Cypr 476,90 0,1 563 3,8 236,37 0,0 279 1,9 
Dania 15522,75 2,3 2731 5,9 8810,89 1,2 1550 3,3 
Estonia 2027,44 0,3 1541 2,0 2283,90 0,3 1736 2,3 
Finlandia 5363,00 0,8 979 2,4 2617,00 0,4 478 1,2 
Francja 139805,10 20,9 2098 4,8 95425,96 13,4 1432 3,3 
Grecja 14784,54 2,2 1366 2,9 5395,94 0,8 499 1,1 
Hiszpania 66395,45 9,9 1429 2,8 43740,76 6,2 942 1,8 
Holandia 23342,66 3,5 1378 12,6 15665,95 2,2 925 8,5 
Irlandia 3414,82 0,5 735 0,8 29339,89 4,1 6314 6,6 
Litwa 8386,44 1,3 2887 2,8 10256,91 1,4 3531 3,4 
Luksemburg 139,50 0,0 245 1,1 837,39 0,1 1470 6,4 

otwa 4106,88 0,6 2077 2,2 2722,90 0,4 1377 1,4 
Malta 77,11 0,0 179 6,6 37,93 0,0 88 3,2 
Niemcy 96204,50 14,4 1178 5,8 147660,11 20,8 1808 8,8 
Polska 54591,14 8,2 1437 3,8 85858,54 12,1 2260 6,0 
Portugalia 7374,00 1,1 712 2,0 6019,12 0,8 581 1,6 
Rep. Czeska 14628,47 2,2 1387 4,2 10125,84 1,4 960 2,9 
Rumunia 33012,75 4,9 1666 2,4 25313,33 3,6 1277 1,8 
S owacja 5952,82 0,9 1098 3,1 6505,34 0,9 1199 3,4 
S owenia 1100,65 0,2 533 2,3 2961,92 0,4 1435 6,2 
Szwecja 9111,52 1,4 930 3,0 9697,77 1,4 990 3,2 
W gry 20885,09 3,1 2122 3,9 16404,16 2,3 1667 3,1 
Wlk. Brytania 43280,87 6,5 665 2,5 84688,60 11,9 1300 4,9 
W ochy 58274,45 8,7 960 4,6 48334,55 6,8 796 3,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych EUROSTAT, 2018a. 

Bior c pod uwag  wolumen wytworzonej biomasy z ro lin uprawnych w przeliczeniu 
na jednostk  powierzchni u ytków rolnych nale y stwierdzi , e rednia dla pa stw 
unijnych w 2015 roku wynosi a 3,7 ton/ha (tabela 2). W ród krajów b d cych liderami w 
tym zakresie nale y wymieni : Holandi  (12,6 ton/ha), Belgi  (10,9 ton/ha), Malt  (6,6 
ton/ha), Dani  (5,9 ton/ha) i Niemcy (5,8 ton/ha). Mo na stwierdzi , e s  to pa stwa 
cechuj ce si  relatywnie wysok  efektywno ci  wykorzystania czynnika produkcji w 
postaci ziemi. Do krajów charakteryzuj cych si  ponadprzeci tnymi w stosunku do redniej 
unijnej warto ciami analizowanego wska nika zaliczy  nale y ponadto: Francj , W ochy, 
Republik  Czesk , W gry, Polsk  i Cypr. Warto jednak zauwa y , e wysoka warto  
omawianego wska nika w odniesieniu do Malty, a tak e Cypru wynika a z relatywnie 
niewielkiego udzia u tych krajów w strukturze u ytków rolnych w UE.  

Drugim rodzajem biomasy ro linnej jest biomasa pozyskiwana z resztek ro lin 
uprawnych, z ro lin pastewnych i biomasa wypasana. W pa stwach Unii Europejskiej 
w 2015 roku cznie wytworzono 710 712,36 tys. ton tego typu biomasy, z czego 
najwi kszy udzia  mia y nast puj ce kraje: Niemcy (20,8%), Francja (13,4%), Polska 
(12,1%), Wielka Brytania (11,9) i W ochy (6,8%) – tabela 2. czny udzia  tych pa stw w 
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wolumenie produkcji unijnej wyniós  blisko dwie trzecie (65,0%). Mo na wi c stwierdzi , 
e poziom koncentracji przestrzennej produkcji pozosta ej biomasy by  nieco wi kszy ni  

biomasy pochodz cej z ro lin uprawnych. Warto przy tym podkre li  wysok  lokat  Polski 
w zakresie ilo ci wytworzonej pozosta ej biomasy ro linnej, co wynika o m.in. ze 
znacznego udzia u naszego kraju w unijnym wolumenie pozyskiwania resztek po niwnych, 
np. w postaci li ci buraków cukrowych i pastewnych (28,4%) czy s omy (15,5%).  

W 2015 roku rednia ilo  biomasy pozyskiwanej z resztek ro lin uprawnych, z ro lin 
pastewnych i biomasy wypasanej wynosi a w Unii Europejskiej 1395 kg per capita (tab. 2). 
Liderem w ród pa stw unijnych by a w odniesieniu do analizowanego miernika Irlandia 
(6314 kg), w której poziom redniej unijnej zosta  kilkukrotnie przekroczony. Na kolejnych 
miejscach znalaz a si  Litwa (3531 kg), Polska (2260 kg), Niemcy (1808 kg) oraz Austria 
(1777 kg). Podobnie jak w odniesieniu do biomasy pozyskiwanej z ro lin uprawnych 
mo na stwierdzi , e wysoka warto  wska nika dla Litwy wynika a z relatywnie 
niewielkiego udzia u tego kraju w liczbie ludno ci Unii Europejskiej. 

W 2015 roku efektywno  wykorzystania czynnika ziemi mierzona wolumenem 
produkcji pozosta ej biomasy pochodzenia ro linnego w przeliczeniu na hektar u ytków 
rolnych wynosi a rednio w Unii Europejskiej 4 tony/ha (tabela 2). Najwy sz  warto  
omawianego wska nika odnotowano w Belgii (13,7 ton/ha), Niemczech (8,8 ton/ha), 
Holandii (8,5 ton/ha), Irlandii (6,6 ton/ha) oraz w Luksemburgu (6,4 ton/ha). W odniesieniu 
do Luksemburga wysoka warto  analizowanego wska nika by a zwi zana ze stosunkowo 
niewielkim udzia em tego pa stwa w unijnej strukturze u ytków rolnych. W ród krajów 
cechuj cych si  ponadprzeci tnymi w stosunku do redniej unijnej warto ciami badanego 
miernika wymieni  nale y ponadto: S oweni , Polsk , Austri  i Wielk  Brytani . 

W 2015 roku w pa stwach UE wyprodukowano cznie 1 379 919,47 tys. ton biomasy 
ro linnej (pochodz cej z ro lin uprawnych i pozosta ej biomasy), przy czym w pi ciu 
krajach pozyskano cznie 62,2%, tj. w Niemczech (17,7% wolumenu UE), Francji (17%), 
Polsce (10,2%), Wielskiej Brytanii (9,3%), Hiszpanii (8,0%). Po uwzgl dnieniu produkcji 
we W oszech (7,7% wolumenu UE) i Rumunii (4,2%) nale y stwierdzi , e w w/w 
pa stwach wytworzono blisko ¾ ca o ci biomasy ro linnej pozyskanej w UE.  

W toku bada  wykazano wyst powanie istotnej statystycznie korelacji pomi dzy 
potencja em ludno ciowym kraju a wielko ci  produkcji biomasy (wspó czynnik korelacji 
Pearsona wyniós  0,95); a tak e pomi dzy powierzchni  u ytków rolnych a ilo ci  
wytworzonej biomasy (wspó czynnik korelacji wyniós  0,89).  

Na rysunku 1 zaprezentowano zale no ci pomi dzy wielko ci  produkcji biomasy (co 
odpowiada powierzchni kó ) a potencja em ludno ciowym kraju (mierzonym udzia em 
w liczbie ludno ci UE) i potencja em produkcyjnym rolnictwa (mierzonym udzia em 
w powierzchni u ytków rolnych w UE). W ten sposób graficznie zaprezentowany podzia  
krajów unijnych pozwala na wyznaczenie grup pa stw: 

 pa stwa o najwi kszym potencjale w zakresie u ytków rolnych - Francja i Hiszpania, 
przy czym pierwszy z krajów efektywnie wykorzystywa  ten potencja , natomiast 
udzia  Hiszpanii w produkcji biomasy ro linnej by  znacznie ni szy ni  udzia  w 
powierzchni UR; 

 pa stwa o najwi kszym potencjale ludno ciowym – Niemcy, Wielka Brytania 

i W ochy, z których tylko w Niemczech ilo  wytworzonej biomasy ro linnej 

odpowiada a udzia owi w liczbie mieszka ców UE; 
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 Polska i Rumunia – cechuj ce si  podobnym potencja em produkcji ro linnej 
w rolnictwie, ale ró ni ce znacznie potencja em ludno ciowym, co implikowa o 
ró nice w ilo ci produkowanej biomasy; 

 pozosta e pa stwa UE – charakteryzuj ce si  zarówno relatywnie niewielkim 
potencja em ludno ciowym i produkcyjnym, jak równie  stosunkowo niedu ym 
udzia em w ilo ci wytworzonej biomasy ro linnej w UE.  

 
* - Powierzchnia kó  odpowiada udzia owi danego pa stwa w produkcji biomasy ro linnej w UE (UE28=100%) 
The wheel area corresponds to the share of a given country in production of plant biomass in the EU (UE28=100%) 

Rys. 1. Produkcja biomasy rolniczej pochodzenia ro linnego (z ro lin uprawnych oraz pozosta ej biomasy) 
w pa stwach UE na tle udzia u w strukturze u ytków rolnych oraz w strukturze ludno ci w 2015 roku  

Fig. 1. Production of agricultural biomass of plant origin (from arable crops and other plant biomass) in EU 
countries against the background of the share in the structure of agricultural land and the population structure in 2015 

ród o: opracowanie w asne na podstawie EUROSTAT, 2018a. 

W literaturze brakuje opracowa  dotycz cych wykorzystania biomasy rolniczej w celach 
innych ni  ywno ciowe na poziomie Unii Europejskiej. Relatywnie cz sto poruszana jest 
kwestia wykorzystania biomasy pochodz cej z rolnictwa na cele energetyczne m.in. w 
kontek cie oceny potencja u energetycznego biomasy, mo liwo ci redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i unieszkodliwiania odpadów, czy oceny uwarunkowa  rolnictwa dla 
produkcji energii odnawialnej z biomasy (Chauhan, 2012; Borsukiewicz-Gozdur i in., 2014; 
Weldemichael i Assefa, 2016; Baum i in., 2013; Weiland, 2006; Rosillo-Callea i Hall, 1992; 
Muller, 2009; Janiszewska i Ossowska, 2015; Galchynska i in., 2015; Jasiulewicz, 2014). 
Mo e to przyczynia  si  do zaw onego rozumienia tego poj cia. Warto podkre li , e 
koncepcja biogospodarki opiera si  na zrównowa onej produkcji i przekszta caniu biomasy w 
ró norodne bioprodukty ( ywno ciowe, zdrowotne, w ókiennicze i przemys owe), a tak e w 
energi . Klasyfikacja ro lin uprawnych ze wzgl du na mo liwo  ich wykorzystania na cele 
nie ywno ciowe zosta a zaprezentowana przez P. Gradziuka i Z. Wojtaszka (2002). 

Zagadnienia dotycz ce przekszta cania biomasy na bioprodukty mo na odnale  
w literaturze przede wszystkim w dwóch kontekstach. Pierwszy z nich dotyczy ogólnych 
rozwa a  na temat koncepcji biogospodarki, w ramach których podkre la si  rol  
kreowania innowacyjnych bioproduktów przy wykorzystaniu wiedzy (Adamowicz, 2017; 
Krzywonos i in., 2016; Twardowski i Wo niak, 2016; Pasculea, 2015). Drugi natomiast 
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obejmuje badania np. z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, biotechnologicznych 
czy rolniczych dotycz ce mo liwo ci wykorzystania przemys owego elementów biomasy 
rolniczej (Xu i in., 2008; Reddy i Yang, 2005; Gallezot, 2012; Szwach i Kulesza, 2014; 
Chyc i Ogonowski, 2014). 

Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano ró ne podej cia do definiowania poj cia 
biomasy wraz ze wskazaniem na potrzeb  szerokiego jej ujmowania. ród em biomasy s  
bowiem produkty, odpady i pozosta o ci pochodz ce z rolnictwa, le nictwa, rybo ówstwa, 
akwakultury oraz z produkcji przemys owej i gospodarki komunalnej pod warunkiem ich 
organicznego pochodzenia i biodegradowalno ci. Biomasa mo e by  wykorzystywana 
zarówno jako produkt finalny, jak równie  jako surowiec do wytwarzania innych produktów. 
Biomasa, w tym biomasa rolnicza - jako podstawowy surowiec wykorzystywany do 
produkcji ywno ci, pasz, nawozów, bioenergii i bioproduktów – stanowi czynnik 

warunkuj cy mo liwo  kreowania rozwoju w oparciu o koncepcj  biogospodarki.  

Celem opracowania by a identyfikacja i ocena przestrzennego zró nicowania 

produkcji biomasy rolniczej pochodzenia ro linnego w pa stwach UE, jako podstawowego 

surowca wykorzystywanego do wytwarzania bioproduktów oraz bioenergii. W 

opracowaniu analizom poddano wska niki struktury produkcji biomasy rolniczej 

pochodzenia ro linnego w Unii Europejskiej, wska niki g sto ci i nat enia, a tak e 

wska nik korelacji Pearsona.  

W toku przeprowadzonych bada  stwierdzono, e w 2015 roku 51,5% wytwarzanej 

w UE biomasy ro linnej w rolnictwie to produkty uboczne - pochodz ce z resztek ro lin 

uprawnych, z ro lin pastewnych i biomasy wypasanej. Produkcja biomasy ro linnej 

cechowa a si  znacznym zró nicowaniem przestrzennym. Do pa stw b d cych liderami 

w tym zakresie mo na zaliczy : Niemcy, Francj , Polsk , Wielk  Brytani , Hiszpani , 

W ochy i Rumuni , na terenie których wytworzono blisko ¾ ro linnej biomasy w ramach 

UE. S  to kraje w sposób szczególny predestynowane do rozwoju w oparciu o koncepcj  

biogospodarki. Do grupy krajów b d cych liderami w zakresie wolumenu produkcji 

biomasy z ro lin uprawnych zaliczono Francj , Niemcy, Hiszpani , i Polsk  ( czny udzia  

tych pi ciu krajów w wolumenie produkcji w UE wynosi  62,1%), natomiast w odniesieniu 

do pozosta ej biomasy: Niemcy, Francj , Polsk , Wielk  Brytani  i W ochy (ich czny 

udzia  w produkcji w UE wynosi  65,0%). 

Najwy sze ilo ci biomasy pozyskiwanej z ro lin uprawnych 2015 roku w UE 

w przeliczeniu na mieszka ca odnotowano na Litwie, w Danii, na W grzech, we Francji i 

na otwie, natomiast w odniesieniu do pozosta ej biomasy ro linnej (pochodz cej z resztek 

ro lin uprawnych, z ro lin pastewnych i biomasy wypasanej) w Irlandii, na Litwie, w 

Polsce, Niemczech i Austrii. Przy czym wysokie warto ci wska nika dla Litwy i otwy s  

zwi zane z relatywnie niewielkim udzia em tych pa stw w liczbie mieszka ców UE.  

Najwy sz  efektywno ci  wykorzystania czynnika ziemi (mierzon  wolumenem 

produkcji biomasy w przeliczeniu na hektar u ytków rolnych) w odniesieniu do biomasy 

z ro lin uprawnych cechowa y si : Holandia, Belgia, Malta, Dania i Niemcy, natomiast 

w odniesieniu do pozosta ej biomasy Belgia, Niemcy, Holandia, Irlandia i Luxemburg. 

Nale y zauwa y , e wysoka warto  wska nika dla Malty i Luksemburga by a zwi zana 

ze stosunkowo niewielkim udzia em tych krajów w strukturze u ytków rolnych w UE. 



Przestrzenne zró nicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia ro linnego…     109 

W wyniku przeprowadzonych bada  wykazano wyst powanie istotnej statystycznie 
korelacji pomi dzy potencja em ludno ciowym kraju a wielko ci  produkcji biomasy 
(wspó czynnik korelacji Pearsona wyniós  0,95); a tak e pomi dzy powierzchni  u ytków 
rolnych a ilo ci  wytworzonej biomasy (wspó czynnik korelacji wyniós  0,89). Analizom 
poddano równie  zale no ci pomi dzy wielko ci  produkcji biomasy, potencja em 
ludno ciowym kraju (mierzonym udzia em w liczbie ludno ci UE) i potencja em 
produkcyjnym rolnictwa (mierzonym udzia em w powierzchni u ytków rolnych w UE), co 
pozwoli o na wyznaczenie czterech grup pa stw. 

W ród kierunków dalszych bada  mo na wymieni  identyfikacj  i analiz  
przestrzennego zró nicowania wolumenu produkcji rolniczej biomasy pochodzenia 
zwierz cego, a tak e badania dotycz ce ilo ci wytworzonej biomasy ro linnej i zwierz cej 
na poziomie jednostek przestrzennych ni szego szczebla, np. NUTS2.  
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