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Struktura prezentacji

a) przedstawienie naukowych poglądów na
temat ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR);

b) analiza problemów przedstawia obraz
rzeczywistości, wskazuje kluczowe problemy i
zagrożenia;
c) identyfikacja przyczyn;
d) ksztaltowanie podstaw naukowych dla nowego
modelu WPR.
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28 PAŃSTW  (44 mln miejsc pracy)

11 mln
gospodarstw

rolnych

500 mln konsumentów!

Źródło: Eurostat I Dyrekcja Generalna ds.
Komunikacji Społecznej Dział Informacji dla
Obywateli (Zrozumieć politykę
Unii Europejskiej – Rolnictwo)

Rolnicy są zarządcami obszarów wiejskich



WPR powinna odgrywać większą rolę w udzielaniu rolnikom pomocy, jeśli chodzi o
możliwości poprawy zarobków. Istnieje wyraźna potrzeba pobudzenia inwestycji w
restrukturyzację gospodarstw, modernizację, innowacje, dywersyfikację, absorpcję
nowych technologii oraz rozwiązań opartych na technologii cyfrowej

3.2. Wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnictwa

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO‐SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 Komisja angażuje się również w pogłębianie strategicznej współpracy i
merytorycznego dialogu z Unią Afrykańską w odniesieniu do kwestii związanych z
rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich…

 W całej UE rolnictwo oferuje możliwości dla pracowników sezonowych. 
 Poprzez środki rozwoju obszarów wiejskich WPR może służyć też wspieraniu

legalnych migrantów, a w szczególności uchodźców, przy osiedlaniu się i integracji
ze społecznościami wiejskimi. Doświadczenie pokazuje, że w tej sytuacji najlepiej
sprawdzi się podejście zakładające rozwój kierowany przez lokalną
społeczność/LEADER.

4.2. Migracja



REINFORCEMENT LEARNING                                                    GENERATIVE MODEL

SZTUCZNА INTELIGENCJАW ROLNICTWE

FARMING MANAGEMENT SYSTEM (FMS) AGRILAB 
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GEOPORTAL
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Kwadrokopter- agro Automatyczne 
sterowanie ciągnikiem

Przykłady użycia robotów w rolnictwie

BoniRob Automatyczna farma

Zrobotyzowanie i automatyzacja rolniczych procesów

Automatyczny zbiór urodzaju
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WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO OSOBAMI STARSZYMI W KRAJACH UE I 
EFTA 

Źródło: GUS,  Eurostat



82 billion US dollars!!!

ORGANICZNE



Ekologiczne obszary
gruntów w Europie

Liczba producentów 
ekologicznych w Europie
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ŻYZNOŚĆ GLEBY 
UKRAINY

70 proc. stanowią 
czarnoziemy na 

głębokości do sześciu 
metrów!!!



MAPA ORGANICZNA UKRAINY



Wyznaczymy index ekologicznego rolnictwa kraju jak zbiór warunków (materialnych i niematerialnych)
przy których możliwe jest zaspokojenie potrzeb wiejskiej i miejskiej ludności w ekologicznej produkti, przy
czym ekonomiczny system obszarów wiejskich jest samoefektywny, konkurencyjny i zdolny efektywnie
przeciwstawiać się możliwym wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom dla umocnienia narodowej
gospodarki.



Obliczono integralny indeks index ekologicznego rolnictwa przez uogólnianie
metodologii integralnego oceniania i użycia systemu wskaźników.

ALGORYTM

1. Wszystkie znaczenia statystycznych wskaźników, które wykorzystano w badaniu 
dynamicznych szeregów integralnych indeksów (ekonomicznego bezpieczeństwa i 
społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich) znormalizowano za pomocą

takiej formuły 
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INDEX EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA W UKRAINE  (W. Martynenkow)



MIEJSCE POLSKI I UKRAINY NA GLOBALNYM RYNKU ROLNYM

PL UKR

Produkty warzywnictwa: 
1) Jabłka, kapusta, marchew, cebul,

pieczarki, buraki cukrowe,
pomidory, tytoń, ziemniaki

2) drób, produkty mleczne (mleko,
sery, masło)

Produkcja i eksport: 
1) Słonecznik, produkty z oleju, 

orzechy , zboża 
2) jęczmień, rzepak, kukurydza, 

soja, pszenica 
3) Miód 

jak nie powtarzają się kolory naszych sztandarów, tak i nie powtarzają się główne
grupy rolniczych towarów: POLSCA I UKRAINA ‐ PARTNERZY, A NIE KONKURENCI.



WNIOSKI I REKOMENDACJE

Rekomendacje (1)

Zorganizować wspólną roboczą grupę dla oceny skutków
od integracji Ukrainy w WPR.

Wniosek (1)

Nowa lokomotywa dla rozwoju WPR to są integracja
Ukrainy, która wciążma najlepsze ziemie na świecie.



Wniosek (3)

Są potrzeba w nowej strategii rozwoju WPR w kontekście
umocnienia ekologicznego bezpieczeństwa.

Wniosek (2)

Ocenić rolę migracyjnych procesów. Ocenić zagrożenia od
pogłębianie strategicznej współpracy i merytorycznego
dialogu z Unią Afrykańską w odniesieniu do kwestii
związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.

Wniosek (4)

Rozpocząć praktyczną działalność. Na przykład
przeprowadzenie certyfikacji ukraińskiej organicznej
produkcji polskimi kompaniami.



Państwu za uwagę!
Dziękujemy 


