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Cel prezentacji 

a) przedstawienie naukowych poglądów na temat 
oszacowanie efektów mnożnikowych dla 
wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i  
minimalizacji agresji ekonomicznej w stosunkach 
międzynarodowych   

b) definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego  
rolnictwa: rola w procesie wzmacniania 
bezpieczeństwa narodowego w kontekście WPR 
 
c)  typologia zagrożeń i przedstawienie przykładów 
skutecznych efektów mnożnikowych dla 
bezpieczeństwa ekonomicznego rolnictwa  
Polski, Ukrainy i Azerbejdżanu 
  



28  PAŃSTW  
 (44 mln  miejsc pracy) 

 

11 mln 

 gospodarstw 

 rolnych 

500 mln konsumentów! 

Rys.1. Ogólna charakterystyka 

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

Rolnicy są zarządcami obszarów wiejskich 



Ris. 2. Struktura ekonomicznego bezpieczeństwa państwa 
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Ekonomiczne bezpieczeństwo rolnictwa, przemysłu, turystyki i t.p. 

Ekonomiczne bezpieczeństwo województwa,obwodów, gmin i t.p.  



 
 
W tym celu musimy obliczyć integralny indeks ekonomicznego 
bezpieczeństwa  rolnictwa (IIEBR) przez uogólnianie metodologii 
integralnego oceniania i użycia systemu sub-indexów, który zawiera 
siedem grup wskaźników (tabela 2). 
W szczególności,  na początku potrzebuje: formułowanie celów, 
budowa bazy danych, identyfikacja i weryfikacja modelu i tak dalej. 
 Proces modelowania jest procesem o szeregowej strukturze, co 
wymaga algorytmizacji obliczeń. 
 
 Opracowany algorytm integralnego indeksu ekonomicznego 
bezpieczeństwa obszarów wiejskich (IIEBOW) wykorzystuje 
rozszerzony system społeczno-ekonomicznych i ekologicznych 
wskaźników, w tym odpowiednich progów i dopuszczalnych granic 
wskaźników, przedstawionych w multiformie, i możliwych do 
obliczane za pomocą współczesnych ekonomiczno-matematycznych 
metod. 
 
 
 
 





Algorytm IIEBOW 
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  
 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 







3 · 4 = 12, czyli dwanaście kropek można 

uporządkować w trzech rzędach po cztery (lub 

w czterech kolumnach po trzy). 

Mnożenie – działanie dwuargumentowe 

będące jednym z czterech podstawowych, 

obok dodawania, odejmowania i dzielenia, 

działań arytmetycznych. Stanowi ono 

uogólnienie wielokrotnego dodawania 

elementu do siebie. Wynik mnożenia nazywany 

jest iloczynem, a mnożone elementy to 

czynniki, przy czym pierwszy czynnik nazywa 

się czasem mnożną, a drugi – mnożnikiem. 

Integralny indeks ekonomicznego bezpieczeństwa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82anie_dwuargumentowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodawanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odejmowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ania_arytmetyczne
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PL UKR 

Intensyfikacja przemysłowa 



PL UKR 

Intensyfikacja przemysłowa 
technika rolnicza 



1 Horizont 2020 

2  COSME  

3 USAID 

4 UNDP 

5 Global Innovation Found 

6 Granty od Ambasady Szwecji, Królestwa Niderlandów (Matra-
Kap), Niemców i in. 

7 Konkurs "Małych grantów" Republiki Polska 

8 Asocjacja SSC, HTI i in. 

9 Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 

10 Centrum międzynarodowej jednoosobowej działalności 
gospodarczej (CIPE) 

Systematyzacja grantów  

dla oszacowanie efektów mnożnikowych dla bezpieczeństwa ekonomicznego 

rolnictwa 



WNIOSKI I REKOMENDACJE 
Wyznaczono rangi regionów Ukrainy pod względem poziomu 
ekonomicznego bezpieczeństwa obszarów wiejskich w celu 
podwyższenia ich adresowanego i kierunkowego wsparcia ze 
strony państwa. 
 
Z praktycznego punktu widzenia opracowany kartograficzny 
model podziału obwodów Ukrainy według poziomu 
ekonomicznego bezpieczeństwa obszarów wiejskich, w którym 
dokonano prognozy pogorszenia ekonomicznego bezpieczeństwa 
w obwodzie Donieckim, Ługańskim i Autonomicznej Republice 
Krym jest niezwykle przydatny w procesie prognozowania 
rozwoju i wyznaczania przyszłych kierunków działań.  



Prezentowany algorytm może być wykorzystany w celu 
oszacowania efektów mnożnikowych dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego rolnictwa przez działy zajmujące się analizą 
ekonomiczną i strategiczną, w tym przez: Departament Agrarny 
Gospodarki Ekonomicznego Rozwoju, Ministerstwo Polityki 
Agrarnej i Żywności oraz Aparat Rady Najwyższej (Polski, 
Ukrainy i Azerbejdżanu i in,) 
 
Naukowcy powinni integrować się wokół stworzenia modeli 
wyznaczania i prognozowania poziomu IIEBR z użyciem teorii 
spline approximation, analizy czynnikowej, metody głównych 
komponentów, "t- kryterium itp. Zastosowana oryginalna 
metodyka oceny ekonomicznego bezpieczeństwa (na 
przykładzie obszarów wiejskich) przez algorytm obliczeniowy 
integralnego indeksu, eliminuje główną wadę typowych 
sposobów kalkulacji tj. subiektywność ekspertów podczas 
wyznaczania wagi wpływu każdego czynnika na ostateczny 
wskaźnik. 
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Państwu za uwagę! 
Dziękujemy  


