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Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego
The consequences of globalization for European agriculture
Synopsis. Opracowanie poĞwiĊcone jest aktualnym i kontrowersyjnym zagadnieniom globalizacji
agrobiznesu, w tym zwáaszcza jej konsekwencjom dla unijnego rolnictwa. Omówiono takie problemy
jak zakres i gáĊbokoĞü procesów globalizacyjnych w poszczególnych ogniwach agrobiznesu, w tym
szczególnie w rolnictwie, specyfikĊ tego procesu w tym sektorze gospodarki, skutki globalizacji dla
rolnictwa unijnego oraz moĪliwe konsekwencje tego procesu. Analizie poddano tak istotne dla
przyszáoĞci rolnictwa UE procesy jak koncentracja podmiotowa, procesy unifikacji prawa w ukáadzie
globalnym, migracje siáy roboczej, unifikacja modeli konsumpcji ĪywnoĞci, inwestycje zagraniczne
w agrobiznesie oraz transmisja sygnaáów rynkowych w warunkach globalizacji. PracĊ koĔczą uwagi
na temat moĪliwych skutków globalizacji dla agrobiznesu, a zwáaszcza dla rolnictwa unijnego.
Sáowa kluczowe: globalizacja, globalizacja agrobiznesu, specyfika globalizacji agrobiznesu,
rolnictwo unijne, konsekwencje globalizacji agrobiznesu.
Abstract. The study relates to current and controversial issues of globalization of agribusiness, in
particular globalization of EU agriculture. Such issues as the scope and depth of globalization in the
individual stages in agribusiness especially in agriculture, the specificity of this process in this sector,
the impact of globalization on the EU agriculture and the possible consequences of this process are
discussed. Processes so important to the future of EU agriculture, as the concentration in agribusiness,
the processes of unification of law in the global system, migration of labour, unification of food
consumption patterns, foreign investment in agribusiness and transmission of market signals are
analyzed in terms of globalization. The paper ends with remarks on the possible consequences of
globalization for agribusiness, and especially the EU agriculture.
Key words: globalization, globalization of agribusiness, specificity of globalization of agribusiness,
EU agriculture, implications of globalization of agribusiness.

Wspóáczesna niestabilnoĞü gospodarcza; wprowadzenie
ĝwiat jest zmienny, a zmiany postĊpują stale. W róĪnych okresach i epokach ich
charakter, natura i przebieg są odmienne. KaĪdy okres ma zatem swój niepowtarzalny
charakter i obraz. Ksztaátuje on ludzi, systemy polityczne, związki spoáeczne i gospodarcze.
Okres ostatni, nam wspóáczesny, to czas posiadający takĪe swoje charakterystyki
i wáaĞciwoĞci. To co w nim wyjątkowego i szczególnego to globalizacja systemów
gospodarczych, przepáywów finansowych i rynków. Globalizacja jest definiowana na wiele
sposobów, oznacza proces rozprzestrzeniania siĊ transplanetarnych, a w ostatnich czasach
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takĪe bardziej specyficznych, supraterytorialnych, powiązaĔ miĊdzy ludĨmi [Scholte 2006].
Stanowi tym samym proces ksztaátowania siĊ i rozwoju ogólnoĞwiatowych
(transplanetarnych), a zwáaszcza nadterytorialnych (supraterytorialnych) powiązaĔ
i wspóázaleĪnoĞci pomiĊdzy ludĨmi, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami
spoáeczno-politycznymi [Kowalczyk 2009]. Konsekwencje tego zjawiska są wszechobecne
i dotykają kaĪdego z nas. Pozytywnym obliczem globalizacji jest praktycznie
nieograniczona obfitoĞü towarów i usáug, odmiejscowionych w swoim pochodzeniu. Stroną
negatywną jest niczym nieskrĊpowana transmisja zdarzeĔ, zjawisk i procesów, w tym
kryzysogennych i destabilizujących. Globalizacja to bowiem nie tylko globalna produkcja
na globalny rynek, lecz takĪe globalizacja niepewnoĞci i ryzyka. Dobitnie pokazaá to
pierwszy kryzys XXI w. i prawdopodobnie pierwszy kryzys ery globalizacji. Dzisiaj
niepewnoĞü i niestabilnoĞü gospodarcza staáa siĊ udziaáem wszystkich. Wspóáczesny
system Ğwiatowy nie jest w stanie poradziü sobie z wyzwaniami globalnymi. Taki,
globalny, jest natomiast charakter obecnego kryzysu. Dziaáania oparte na paĔstwach
narodowych, a nawet grupach paĔstw są niewystarczające, bowiem charakter wyzwaĔ jest
globalny, a nie jednostkowy czy regionalny. Mamy bowiem do czynienia, jak wielokrotnie
pisze SzymaĔski [2011] z problemem niepeánej (niekompletnej) globalizacji. Globalizacji,
która swoją przestrzenią objĊáa gospodarkĊ, pozostawiając struktury paĔstwowe
i polityczne poza tym oddziaáywaniem.
PaĔstwo narodowe utraciáo moc zarządzania, wprowadzania áadu gospodarczego
i egzekwowania prawa. W obliczu globalizacji przepáywów kapitaáowych regulacje
narodowe przestają byü skuteczne. Co wiĊcej, paĔstwa podejmują liczne decyzje, które
mają jeszcze zachĊciü tenĪe zglobalizowany kapitaá do inwestowania i przypáywu. SáaboĞü
koordynacyjna paĔstw narodowych sprawia, Īe dzisiaj to kapitaá decyduje o kierunkach
i skali przepáywów oraz miejscach inwestowania. Dzisiaj globalny kapitaá Īywi siĊ, jeĪeli
wrĊcz nie Īeruje na arbitraĪu regulacyjnym. W ten sposób paĔstwa sáabnąc, dodatkowo
osáabiają siebie wzajemnie. Zmiana tej sytuacji wymaga jakiejĞ formy globalizacji
politycznej tylko, Īe Ğwiata dzisiaj na to nie staü. ĝwiat nie jest gotowy, boi siĊ lub nie
widzi potrzeby wprowadzania globalnych regulacji, nie mówiąc juĪ o globalnych formach
rządzenia. Decydenci, politycy i rządy narodowe nie podejmują decyzji lub podejmują je
w ciągnących siĊ miesiącami i latami procesach. W tej sytuacji o kierunkach Ğwiatowej
ekonomii decyduje globalny kapitaá i to w duĪym stopniu kapitaá spekulacyjny. A to tworzy
bardzo niestabilną i niepewną páaszczyznĊ dla przyszáoĞci. Stabilny rozwój wymaga decyzji
strategicznych. Kapitaá, zwáaszcza spekulacyjny, kieruje siĊ jednak przede wszystkim
kryteriami krótkookresowymi. W efekcie mamy dominacjĊ niestabilnoĞci oraz kolejne
zaburzenia i turbulencje gospodarcze.
Globalizacja i związane z nią zjawiska, w tym wzrost niepewnoĞci, mają zmienny
wpáyw na róĪne sektory gospodarki. Mniejsza skala koncentracji podmiotowej oraz sáabsza
pozycja rynkowa zwiĊksza ryzyko na przenoszenie zjawisk kryzysowych. W takiej sytuacji
znajduje siĊ natomiast agrobiznes, w tym zwáaszcza rolnictwo.

Globalizacja a agrobiznes
Globalizacja nie izoluje branĪ, czy sektorów gospodarczych. MoĪe natomiast
zachodziü w wybranych obszarach gospodarki w sposób szczególny. Do takich
podsystemów gospodarczych zalicza siĊ agrobiznes. Znaczenie agrobiznesu jako
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podsystemu, tak gospodarki narodowej jak i globalnej, wynika przede wszystkim z faktu
zaspokajania podstawowej potrzeby czáowieka, potrzeby poĪywienia. Z tych wzglĊdów
agrobiznes peáni rolĊ jednego z sektorów strategicznych. Sektora dostarczającego
produktów mających czĊsto wiĊkszą siáĊ „raĪenia”, aniĪeli najbardziej nowoczesne systemy
broni. Tu tkwi takĪe Ĩródáo wszelkich inicjatyw oraz akcji podejmowanych w celu
korzystnego dla zainteresowanych uksztaátowania warunków dziaáania i otoczenia tego
sektora oraz jego firm.
Agrobiznes jako podsystem gospodarki charakteryzuje siĊ okreĞlonymi związkami
integracyjnymi, jakie z istotnie wiĊkszą siáą i konsekwencją zachodzą pomiĊdzy
skáadowymi tego systemu niĪ pomiĊdzy pozostaáymi czĊĞciami gospodarki a skáadowymi
agrobiznesu. Agrobiznes jako caáoĞü nie stanowi jednak homogenicznej struktury, lecz
ukáad bardzo zróĪnicowanych podmiotów i firm. Z punktu widzenia globalizacji zasadnicze
znaczenie ma zaawansowanie procesów koncentracji. Skala koncentracji agrobiznesu jest
róĪna w poszczególnych ogniwach tego systemu. Jest to jeden, wszakĪe znaczący
wyznacznik globalizacji agrobiznesu, jak i jego elementów skáadowych.
Globalizacja agrobiznesu, w tym i rolnictwa, na obecnym etapie rozwoju gospodarki
Ğwiatowej pozostaje podwójnie niepeána (niekompletna):
x po pierwsze, nie dotyczy w równym stopniu wszystkich ogniw áaĔcucha
ĪywnoĞciowego (zglobalizowane w najwiĊkszym stopniu elementy agrobiznesu to
handel ĪywnoĞcią, nastĊpnie trochĊ niĪszy poziom prezentuje przemysá spoĪywczy
i przemysá Ğrodków produkcji dla agrobiznesu i zdecydowanie najniĪszy poziom
samo rolnictwo, w tym ograniczony jest poziom globalizacji czynnika produkcji,
jakim w rolnictwie jest ziemia (rysunek 1),
x po drugie, w Ğlad za globalizacją mikroekonomiczną (na szczeblu firm) nie podąĪa
globalizacja mechanizmów wáadzy i zarządzania (global governance).
Tak wiĊc, jeĪeli mówimy o niekompletnej globalizacji gospodarki Ğwiatowej, to
w przypadku agrobiznesu sytuacja jest dodatkowo záoĪona przez ukáad zmiennego
zaawansowania tych procesów w poszczególnych jego ogniwach.

Przemysá
Ğrodków
produkcji

Przemysá
spoĪywczy

Rolnictwo

Rys. 1. Skala globalizacji agrobiznesu
Fig. 1. The scale of globalization in agribusiness
ħródáo: opracowanie wáasne.
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W tym miejscu interesuje nas przede wszystkim, jak procesy te zachodzą w samym
rolnictwie i co wynika z tego dla rolnictwa europejskiego. WspóáczeĞnie globalizacja nie
objĊáa rolnictwa w takim wymiarze, jak inne sektory gospodarki. ObjĊcie rolnictwa
procesami globalizacji rodzi natomiast zagroĪenia, jakie wynikają ze strony korporacji
transnarodowych, które są wytworem tych procesów. ZagroĪenie, jakie powstaje
z rozwojem korporacji transnarodowych (KTN) dla rolnictwa europejskiego polega na tym,
Īe ich cele mają charakter czysto komercyjny. Dla transnarodowych korporacji
spoĪywczych rolnictwo jest dostarczycielem potrzebnych surowców, po jak najniĪszych
cenach. Zatem likwidacja wszelkich ograniczeĔ w wymianie handlowej w sferze surowców
rolnych i ĪywnoĞci umoĪliwia przede wszystkim obniĪkĊ kosztów (niekoniecznie cen
wyrobów gotowych) i wzrost zysków KTN. W otwartej konkurencji o dostarczanie
potrzebnych surowców rolnictwo europejskie ma zdecydowanie mniejsze szanse
w porównaniu do krajów rozwijających siĊ. Kraje te są bowiem w stanie produkowaü
taniej, gáównie ze wzglĊdu na tanią siáĊ roboczą, korzystniejsze warunki naturalne oraz
niskie reĪimy jakoĞciowe i Ğrodowiskowe.
Instytucje i podmioty zainteresowane pogáĊbianiem zjawisk globalizacyjnych
wystĊpują zdecydowanie przeciwko utrzymywaniu jakichkolwiek barier w swobodnym
przepáywie towarów i surowców rolnych, na wzór swobody przepáywów kapitaáowych.
W liberalizacji handlu artykuáami rolnymi upatrują oni dla siebie szansy pozyskania
taĔszych surowców, wzrostu eksportu i zysków. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe drenowanie
surowcowe, gáównie krajów biedniejszych, prowadząc do czĊĞciowego/okresowego
zwiĊkszenia wpáywów z eksportu, uderza w ich bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe, bowiem
eksport rolny czĊsto realizowany jest z groĨnym obniĪeniem poziomu zaopatrzenia rynku
wewnĊtrznego tych krajów.
Globalizacja rolnictwa prowadzi takĪe do zmiany podejĞcia do marginalnych
warunków produkcji rolnej. NastĊpuje bowiem zmiana weryfikacji warunków produkcji
rolnej z uĪycia kryteriów danego kraju, na uĪycie kryteriów rynku globalnego [SzymaĔski
2004]. Powodem tego jest brak moĪliwoĞci przenoszenia podstawowego czynnika
produkcji, jakim w rolnictwie jest ziemia, z jednego miejsca (kraju), do drugiego
w zaleĪnoĞci od warunków ekonomicznych, jakie dany region (kraj) stwarza kapitaáowi.
NiemoĪnoĞü przenoszenia ziemi jako czynnika produkcji czyni róĪnice w naturalnych
warunkach dla produkcji rolnej w róĪnych regionach wzglĊdnie trwaáymi. Ziemia rolnicza
podlega dlatego ograniczonym transferom, podobnie jak wiĊkszoĞü zasobów kapitaáowych
trwale z nią związanych. Sytuacja ta pozbawia jednak rolników korzyĞci alokacyjnych,
które mogliby osiągnąü ze swobodnego przemieszczania swoich zasobów do sektorów
bardziej efektywnych [Uniwersalia… 2007].

Cechy rolnictwa europejskiego a globalizacja
Rolnictwo europejskie i typowy dla tego regionu model gospodarstwa zostaáy
uksztaátowane pod wpáywem ukáadu zaleĪnoĞci gospodarczych, spoáecznych
i Ğrodowiskowych, lecz w odniesieniu do rolnictwa paĔstw czáonkowskich UE takĪe
w wyniku realizacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym znaczeniu moĪemy mówiü
o Europejskim Modelu Rolnictwa, typowym dla tej czĊĞci Ğwiata oraz jego cechach
charakterystycznych [Kowalczyk i Sobiecki 2011]. Niestety charakterystyki te nie stanowią
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o sile tego modelu, szczególnie gdy analizujemy je w kontekĞcie wyzwaĔ kreowanych
przez siáy globalizacyjne. Jakie zatem gáówne cechy naleĪy mieü na uwadze2.
Po pierwsze, rolnictwo europejskie charakteryzuje stosunkowo mniejsza skala
zaawansowania procesów koncentracji w stosunku wielu regionów Ğwiata, takich jak
Ameryka Pán. i Pád., Australia, Nowa Zelandia, Azja Póánocna i Zachodnia (kraje byáego
ZSRR), a czĊĞciowo i Afryka. Podstawowy czynnik produkcji w rolnictwie, jakim jest
ziemia, dziĊki postĊpowi technicznemu nie stanowi juĪ dzisiaj wprawdzie gáównego
wyznacznika iloĞci wytwarzanej produkcji, tym niemniej w dalszym ciągu obszar
gospodarstwa jest chĊtnie wykorzystywanym kryterium oceny jego potencjaáu
i ekonomicznych moĪliwoĞci.
Rolnictwo UE jest wprawdzie rolnictwem wewnĊtrznie záoĪonym, gdzie przeciĊtny
obszar gospodarstwa waha siĊ od 3,5 ha UR w Rumuni, do 90,0 ha UR w Czechach, jednak
porównując go do innych regionów Ğwiata jest to wyjątkowo maáo, bowiem farmerzy
w Ameryce Póánocnej i Poáudniowej dysponują powierzchnią od 15 do 23 razy wiĊkszą,
podobnie jak w RPA czy N. Zelandii, nie przywoáując juĪ Australii i oczywiĞcie krajów
byáego ZSRR. Naturalnie nie dotyczy to wszystkich gospodarstw tych regionów, jednak te
najwiĊksze wytwarzają w tych czĊĞciach Ğwiata gros produkcji, która nastĊpnie kierowana
jest na globalne rynki rolne.
NiĪszy potencjaá jednostkowy rolnictwa europejskiego widoczny jest takĪe w zakresie
zasobów kapitaáu, jakim dysponuje przeciĊtne gospodarstwo rolne, jak i w efekcie
w wielkoĞci produkcji wytwarzanej i kierowanej przez nie na rynek. Potencjaá wytwórczy
determinuje natomiast wielkoĞü sprzedaĪy i w rezultacie dochód uzyskiwany przez
przeciĊtną farmĊ. Niski dochód to sáaba pozycja rynkowa i podatnoĞü na zjawiska
zewnĊtrzne, kreowane przez podmioty globalne, w tym przypadku spoĪywcze korporacje
transnarodowe.
Po drugie, charakterystyczną cechą rolnictwa europejskiego jest stosunkowo wysoki
udziaá nakáadów pracy wáaĞciciela i jego rodziny oraz praca w niepeánym wymiarze czasu.
Jest to naturalna konsekwencja niĪszej koncentracji potencjaáu wytwórczego w rolnictwie
europejskim i moĪliwoĞci efektywnego wykorzystania wáasnej siáy rocznej. Rolnictwo
europejskie w dalszym ciągu opiera siĊ gáównie na sile roboczej wáaĞciciela i jego rodziny.
W latach 2003-2007 w caáej UE-27 udziaá obcej (najemnej) siáy roboczej wahaá siĊ
w przedziale 6,4% do 6,9% ogóáu zatrudnionych. Z kolei w USA w 2007 r. siáa najemna
stanowiáa przeciĊtnie 18,3% ogóáu zatrudnionych w rolnictwie, a w okresie nasilenia prac
sezonowych (miesiące letnie) nawet 20,0%, co znaczy, Īe praktycznie co piąty pracujący
w tym dziale gospodarki byá pracownikiem najemnym [2007 Census… 2009].
Konsekwencją mniejszej skali koncentracji rolnictwa europejskiego jest takĪe znaczny
udziaá pracujących w niepeánym wymiarze czasu, czyli tzw. gospodarstw dwuzawodowych
(part-time farming). Jest to w Europie zjawisko powszechne, wrĊcz dominujące. JeĪeli
przyjmiemy, Īe part-time farming dotyczy wszystkich gospodarstw, w których wáaĞciciel
nie pracuje w peánym wymiarze czasu3, to udziaá takich gospodarstw w wielu krajach
unijnych przekracza 80-90%. Przykáadowo wynosi na Litwie 98%, WĊgrzech 94%,
Sáowacji 93%, w Estonii 90%, lecz takĪe w Grecji 89%, Wáoszech 84%, Hiszpanii 81%
[Brouwer 2006].
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Jest to nastĊpstwo poszukiwania dodatkowych Ĩródeá zarobkowania w celu
uzupeánienia relatywnie maáych moĪliwoĞci dochodowych i akumulacyjnych gospodarstw
europejskich. Jednak praca poza gospodarstwem moĪe wiązaü siĊ z zaniedbywaniem prac
rolniczych, a czĊsto stanowi wrĊcz początek likwidacji gospodarstwa na rzecz
zarobkowania pozarolniczego.
Niski potencjaá wytwórczy to oczywiĞcie znacznie niĪsza skala produkcji oraz
stosunkowo niski poziom specjalizacji, bĊdące kolejnymi wyznacznikami rolnictwa
europejskiego. O ile przeciĊtna farma amerykaĔska sprzedaje rocznie produkty rolne za
prawie 99,0 tys. EUR (2007 r.), to farma unijna juĪ tylko niewiele za ponad 25,0 tys. EUR
(2007 r.), czyli czterokrotnie mniej. Do tego dochodzi niski poziom specjalizacji. W efekcie
wiele gospodarstw prowadzi równolegle dziaáalnoĞü w kilku gaáĊziach produkcji roĞlinnej
oraz chowa róĪne gatunki zwierząt. Skutkuje to wielostronnoĞcią produkcji i relatywnie
niskim zakresem specjalizacji. To sprawia, Īe wielkoĞü produkcji kierowana na rynek przez
farmĊ amerykaĔską wielokrotnie przewyĪsza wielkoĞü produkcji przeciĊtnego
gospodarstwa unijnego. Jeszcze wiĊksza dysproporcja na niekorzyĞü tych ostatnich
wystĊpuje pomiĊdzy produkcyjnoĞcią farm europejskich, a farm australijskich, farm z RPA,
czy poáudniowoamerykaĔskich.
Reasumując, europejski model rolnictwa, a w zasadzie gospodarstwa rolnego,
uksztaátowaáy realia naturalne oraz dodatkowo te stworzone przez czáowieka na przestrzeni
dziesiĊcioleci. W efekcie powstaá model oparty z jednej strony na silnym związku
z otoczeniem i Ğrodowiskiem, wykorzystujący wáasne zasoby siáy roboczej o stosunkowo
ograniczonej koncentracji jednostkowej, lecz z drugiej strony wytwarzający wprawdzie
nowoczeĞnie, lecz bez nadmiernej eksploatacji natury i Ğrodowiska. Model wytwarzający
ĪywnoĞü przede wszystkim „dla swoich”, czyli mieszkaĔców regionu, stopniowo
zwiĊkszający takĪe swoje moĪliwoĞci eksportowe. Model rolnictwa zachowujący surowe
standardy jakoĞciowe, Ğrodowiskowe oraz bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci.
Nie jest to jednak model zdolny do skutecznej konkurencji z rolnictwem opartym na
komercyjnej farmie wielkoobszarowej, typowym dla Ameryki, Australii, N. Zelandii, czy
RPA. Wymaga zatem wsparcia finansowego ze Ğrodków publicznych, bo realizuje nie tylko
wáasne funkcje ekonomiczne, lecz takĪe szereg funkcji publicznych. Jednak bez tego
wsparcia jest niekonkurencyjny na rynku Ğwiatowym i podatny na wszelkie zmiany
koniunkturalne. Jest jednak chroniony przez prawo unijne. Gdy dodatkowo weĨmiemy pod
uwagĊ kraje EFTA, to w podobnej sytuacji znajduje siĊ obszar niemalĪe caáego rolnictwa
europejskiego (poza krajami byáego ZSRR).
Generalnie trzeba zatem stwierdziü, Īe cechy typowe dla rolnictwa europejskiego nie
czynią z tego systemu ekonomicznego sektora zdolnego do efektywnej konkurencji
z rolnictwem innych regionów Ğwiata oraz do sprostania wyzwaniom globalizacyjnym. Jest
to bowiem model rolnictwa sprawnego technicznie lecz, z uwagi na niski poziom
koncentracji potencjaáu oraz maáe zdolnoĞci akumulacyjne, rolnictwa niewydolnego
ekonomicznie. Drastyczne ograniczenie wsparcia publicznego moĪe skutkowaü zapaĞcią
i bankructwem znacznej czĊĞci podmiotów (gospodarstw rolnych). Dowodzi tego miĊdzy
innymi fakt, Īe przykáadowo w 2009 r. aĪ w 14 na 27 paĔstwach czáonkowskich áączne
subwencje byáy wyĪsze od dochodu netto gospodarstw, co oznacza, iĪ bez tych subwencji
gospodarstwa te poniosáyby straty. A w grupie tej są takie kraje jak Dania, Niemcy,
Francja, Szwecja czy W. Brytania. Są to kraje, w których rolnictwo prezentuje wysoki
poziom nowoczesnoĞci oraz sprawnoĞci technicznej.
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Skutki globalizacji dla rolnictwa
W tej sytuacji powstaje pytanie o moĪliwe konsekwencje, jakie dla rolnictwa
europejskiego niesie globalizacja oraz towarzyszące jej zjawiska. Konsekwencje te dotyczą
wielu obszarów, w tym konkurencyjnoĞci, dostĊpu do zasobów oraz rynków sprzedaĪy.
PoniĪej przedstawiono najbardziej istotne dla przyszáoĞci europejskich gospodarstw
rolnych skutki globalizacji. Ich istota wynika generalnie z niekorzystnego oddziaáywania na
perspektywy rozwojowe gospodarstw rolnych.
Pierwszą zasadniczą konsekwencją globalizacji dla gospodarstw rolnych jest
przyspieszenie procesów globalizacji podmiotowej. Są one w tym sektorze, jak juĪ
stwierdzono, znacznie mniej zaawansowane niĪ w pozostaáych ogniwach agrobiznesu, nie
mówiąc juĪ o takich sektorach jak bankowoĞü, petrochemia czy energetyka i przemysá
samochodowy. Globalizacja przyspiesza koncentracjĊ gospodarstw, miĊdzy innymi za
sprawą zapotrzebowania, jakie KTN zgáaszają na jednorodną, tanią masĊ surowców
rolniczych. Redukcja kosztów jednostkowych wymaga wzrostu skali upraw i stad
hodowlanych, a to oznacza przymus koncentracji i eliminacjĊ coraz to wiĊkszej liczby
gáównie mniejszych farm.
Kolejna konsekwencja globalizacji dla gospodarstw to transmisja sygnaáów
rynkowych. Globalizacja sprawia, Īe za poĞrednictwem transterytorialnie powiązanych
rynków rolnych i ĪywnoĞciowych nastĊpuje transmisja sygnaáów oraz zdarzeĔ w ukáadzie
globalnym. Dotyczy ona zarówno zjawisk pozytywnych, do jakich naleĪy zaliczyü
przepáyw osiągniĊü postĊpu technicznego (biologicznego) w rolnictwie, jak i negatywnych,
związanych np. ze skutkami klĊsk przyrodniczych i klimatycznych oraz ich efektami dla
cen rolnych i ĪywnoĞciowych. W efekcie wszystkie podmioty dziaáają w coraz bardziej
zbliĪonym Ğrodowisku rynkowym, lecz nie wszystkie mają takie same moĪliwoĞci
przeciwdziaáania wystĊpującym skutkom negatywnym. W poszczególnych krajach róĪny
jest bowiem zakres wsparcia agrobiznesu, w tym rolnictwa, ze Ğrodków publicznych,
warunki pozyskania kapitaáu, czy parametry finansowe (ceny, stopy, raty). Z tych
wzglĊdów tak silny jest opór wielu krajów przeciw caákowitej liberalizacji handlu rolnego.
Transmisja sygnaáów rynkowych w ukáadzie globalnym prowadzi do wyrównywania
warunków dziaáania wszystkich firm, bez wzglĊdu na zakres ich siáy i pozycji rynkowej.
Wzmacnia to jednych, prowadzi do upadáoĞci innych, zwáaszcza tych, którzy nie potrafią
skutecznie przeciwdziaáaü tym procesom. W takiej sytuacji jest wiĊkszoĞü firm maáych oraz
zlokalizowanych w krajach rozwijających siĊ. To, co dzisiaj stanowi system ochronny dla
rolnictwa europejskiego, to Wspólna Polityka Rolna. Z tych wzglĊdów jest ona tak silnie
krytykowana przez korporacje transnarodowe, jak i organizacje takie jak WTO. Ewentualna
liberalizacja zakresu ochronnego ze strony WPR, pod wpáywem podmiotów i jednostek
globalnych, bĊdzie stanowiáa groĨne konsekwencje dla wielu gospodarstw unijnych.
Globalizacja to takĪe dominacja rynków kapitaáowych i kapitaáu poszukującego okazji
do inwestowania. Penetracja kapitaáowa silnych podmiotów tego rynku, w tym funduszy
kapitaáowych, stawia z zaáoĪenia gospodarstwa rolne na straconej pozycji. Typowym
przykáadem tego zjawiska jest wzrost znaczenia bezpoĞrednich inwestycji kapitaáowych
(Foreign direct investment - FDI). Liberalizacja podejĞcia do inwestycji zagranicznych
przez wiele rządów daáa asumpt do rozwoju tego zjawiska w skali Ğwiatowej (globalnej).
W procesie tym uczestniczy takĪe agrobiznes oraz na obecnym etapie, jeszcze na mniejszą
skalĊ, rolnictwo. Mniejszy udziaá samego rolnictwa w tych procesach związany jest ze
znacznie wyĪszymi barierami wyjĞcia z inwestycji w rolnictwie. Mniejsza jest tu bowiem
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mobilnoĞü kapitaáu. Przynajmniej tak byáo dotychczas. Globalizacja prowadzi jednak do
gáĊbokich przewartoĞciowaĔ takĪe w tym wymiarze agrobiznesu.
Poziom inwestycji zagranicznych w sferze agrobiznesu w ciągu ostatnich kilkunastu
lat wzrósá wielokrotnie. Przykáadowo inwestycje zagraniczne w rolnictwie (FDI inward
stock) w latach 1990-2007 wzrosáy prawie 10-krotnie, a w tym samym okresie w sferze
przetwórstwa ĪywnoĞci, aĪ ponad 107 razy. WartoĞü kapitaáu zainwestowanego
w agrobiznes wzrosáa tym samym z 88,3 mld USD w 1990 r. do 482,0 mld USD w 2007 r.
[World… 2009].
Inwestycje zagraniczne nie gwarantują naturalnie dynamicznych procesów
rozwojowych w kraju docelowym. W agrobiznesie, w tym i w rolnictwie, czĊsto wiąĪą siĊ
jednak z eksploatacją naturalnych czynników produkcyjnych w uprawach
monokulturowych (plantacje kakao, bananów, kawy, baweány, soi, itd.). Ze wzglĊdów tych
korzyĞci dla kraju miejsca-inwestycji mogą byü bardzo ograniczone, jeĪeli wrĊcz nie
negatywne (wywóz surowców rolniczych i ich przetwórstwo w kraju macierzystym
inwestora oraz w konsekwencji realizacja tam wartoĞci ekonomicznych i fiskalnych).
Kolejną konsekwencja globalizacji dla rolnictwa jest zwiĊkszony strumieĔ
przepáywów migracyjnych z krajów rozwiniĊtych. Wprawdzie w tym przypadku zjawisko
to nie ma charakteru tak intensywnego jak przepáywy towarowe, lecz globalizacja prowadzi
do intensyfikacji przepáywów takĪe w tym wymiarze.
DoĞwiadczenie wykazuje, Īe w przypadku tego czynnika produkcji, inaczej niĪ to ma
miejsce w zakresie przepáywu towarów, kapitaáu, czy informacji, to wáaĞnie kraje
rozwiniĊte wystĊpują w charakterze siáy ograniczającej lub wrĊcz blokującej ten proces.
W przypadku agrobiznesu przepđywy siđy roboczej nie majæ w istocie duľego znaczenia
dla przebiegu procesów globalizacji tego sektora gospodarki. Globalizacja agrobiznesu
prowadzi bowiem w wiúkszym stopniu do przepđywów kapitađu oraz produkcji surowców
rolnych do miejsc o korzystnych warunkach naturalnych lub taniej siđy roboczej, niľ
odwrotnie.
PowyĪsze tezy potwierdzają dane na temat procesów migracyjnych na Ğwiecie.
Wedáug prognoz UNDP liczba migrantów wzrosáa z 74,1 mln osób w 1960 r. do 188,0 mln
w 2010 r. [Human… 2009], a wiĊc ponad 2,5-krotnie. Szczegóáowe dane wskazują jednak
na wzrastający udziaá w tych strumieniach mieszkaĔców krajów rozwiniĊtych. O ile
bowiem w 1960 r. mieszkaĔcy najwyĪej rozwiniĊtych krajów stanowili 41,9% wszystkich
migrantów, to obecnie juĪ 63,8%4. W 1960 r. migracją objĊte byáo 4,2% populacji krajów
OECD (aktualnie 10,9%), 3,5% ludnoĞci Europy (aktualnie 9,7%) i 6,7% Ameryki
Póánocnej (aktualnie 14,2%). Natomiast w odniesieniu do regionów rozwijających siĊ
w 1960 r. migrowaáo 3,2% mieszkaĔców Afryki (dzisiaj 1,9%), 2,8% Ameryki àaciĔskiej
(aktualnie 1,3%) oraz 1,7% Azji (aktualnie 1,4%) [Human… 2009].
Globalizacja uruchomiáa zatem procesy migracyjne, jednak dotyczą one przede
wszystkim mieszkaĔców krajów rozwiniĊtych. MieszkaĔcy regionów rozwijających siĊ
takĪe coraz czĊĞciej podróĪują, jednak relatywnie jest to coraz mniejsza czĊĞü populacji
tych regionów. JeĪeli wystĊpuje zapotrzebowanie na tanią siáĊ roboczą z tych regionów, to
kapitaá, produkcja oraz wiedza „migrują” do tych regionów, zatrzymując siáĊ roboczą na
miejscu. A poniewaĪ dotyczy to w duĪym stopniu krajów, których gospodarka oparta jest
na wytwórczoĞci pierwotnej, w tym na rolnictwie, moĪna stwierdziü, Īe globalizacja
4
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agrobiznesu uruchamia okresowe (i z zasady wahadáowe) przepáywy migracyjne, z reguáy
z krajów rozwiniĊtych do krajów rozwijających siĊ i z powrotem. W poszczególnych
okresach i regionach, w tym w krajach UE, z uwagi na znane powszechnie problemy rynku
pracy oraz niskie zainteresowanie pracą w rolnictwie, stan ten moĪe jednak rodziü
dodatkowe komplikacje dla sprawnego przebiegu procesów ekonomicznych w rolnictwie
unijnym.
Globalizacja nieuchronnie prowadzi takĪe do intensyfikacji kontaktów pomiĊdzy
poszczególnymi elementami agrobiznesu. Wynika to z charakteru postĊpu technicznego
(coraz wiĊkszej liczby uĪywanych w procesie produkcji certyfikowanych,
„kwalifikowanych” jakoĞciowo Ğrodków produkcji), potrzeby standaryzacji począwszy od
produkcji surowców do wyrobu finalnego, dąĪenia do redukcji kosztów produkcji
i w związku z tym lokalizacji poszczególnych jej etapów w miejscach charakteryzujących
siĊ najniĪszymi kosztami, wreszcie z rosnących dysproporcji poszczególnych ogniw
i podporządkowywania sobie sáabszych ekonomicznie podmiotów, przez silniejsze.
Prowadzi to w efekcie do zjawiska nazywanego procesem integracji pionowej, a w swojej
coraz bardziej dominującej formie wspóáczesnym systemem nakáadczym, gdzie coraz
wiĊksza liczba wytwórców wykorzystuje w produkcji tylko jeden czynnik produkcji,
którego jest wáaĞcicielem, czyli wáasną pracĊ. Pozostaáe czynniki (kapitaá, ziemia, wiedza)
w coraz wiĊkszym bowiem stopniu uczestniczą w produkcji ĪywnoĞci w formie kontraktu
handlowego (kupno-sprzedaĪ) lub dzierĪawy.
PostĊp techniczny, prowadzi w ten sposób do coraz wiĊkszego uzaleĪnienia milionów
maáych firm, gáównie gospodarstw rolnych, od korporacji biotechnologicznych,
oferujących tym gospodarstwom licencjonowane nasiona roĞlin GM, niezbĊdne do ich
uprawy Ğrodki ochrony roĞlin, a takĪe nawozy, maszyny, finansowanie (kredyty), wreszcie
odbiór wytworzonej produkcji. Stan ten prowadzi do podporządkowania wielu
gospodarstw, gáównie w regionach rozwijających siĊ (Azja, Ameryka Pád.), koncernom
dziaáającym w agrobiznesie. Od ich decyzji zaleĪy tak prosperity jak i bankructwo wielu
gospodarstw rolnych i maáych firm rodzinnych.
W ukáadzie tym podmiotami zmuszanymi do podporządkowania siĊ są gospodarstwa
rolne, w tym szczególnie mniejsze i sáabsze, a takie stanowią wiĊkszoĞü sektora rolnego
UE. W 2007 r., na ogólna liczbĊ 13,7 mln gospodarstw w UE-27, aĪ 9,6 mln, czyli 70%,
stanowiáy gospodarstwa o obszarze poniĪej 5 ha. Takie gospodarstwa nie stanowią
natomiast jakiejkolwiek siáy dla KTN w walce rynkowej. Są bezwzglĊdnie skazane na
akceptacjĊ warunków dyktowanych przez korporacje, albo na przegraną.
Unifikacja prawa w skali globalnej to kolejny skutek zjawiska globalizacji w obszarze
agrobiznesu i rolnictwa. Globalizacja, prowadząc do intensyfikacji kontaktów
miĊdzynarodowych i miĊdzyregionalnych, wpáywa na zwiĊkszenie potrzeby
transregionalnej regulacji prawa. Wynika to zarówno z potrzeby zbliĪonego poziomu
ochrony prawnej przepáywów globalnych, jak i ujednolicenia obowiązujących przepisów
w tym zakresie, co uáatwia obrót handlowy. W związku z tym, zarówno na forum
miĊdzynarodowym (FAO, WTO, WHO), jak i regionalnym (UE), ostatnie dekady byáy
okresem tworzenia wielu nowych regulacji prawnych.
Przykáadem moĪe tu byü wspólna inicjatywa FAO i WHO pod nazwą Codex
Alimentarius (a w zasadzie Komisja Kodeksu ĩywnoĞciowego FAO/WHO). Aktualnie na
Codex Alimentarius skáada siĊ ponad 300 dokumentów, w tym 200 standardów
jakoĞciowych na produkty rolne, jak i na przetworzone artykuáy spoĪywcze, 60 wytycznych
i przewodników oraz prawie 50 rekomendacji i kodeksów (w tym HACCP). Warto
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podkreĞliü, Īe z ogólnej liczby obowiązujących standardów, zalewie 13% ustanowiono
i przyjĊto w latach szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych, 44% w latach osiemdziesiątych
i 42% w ostatniej dekadzie XX w. i pierwszej XXI w5. Tak wiĊc iloĞü przyjmowanych
regulacji jest rosnąca wraz z intensyfikacją procesów globalizacji Ğwiatowego agrobiznesu.
Intensywna dziaáalnoĞü legislacyjna ostatnich dekad widoczna jest takĪe na poziomach
regionalnych. Przykáadem moĪe tu byü Unia Europejska, której dorobek legislacyjny lat
szeĞüdziesiątych obejmowaá przeciĊtnie okoáo 80 wydaĔ (numerów) Dziennika
UrzĊdowego rocznie, by wzrosnąü do 350-400 wydaĔ rocznie, począwszy od lat
osiemdziesiątych do dzisiaj.
Tym samym coraz wiĊcej obszarów agrobiznesu pozostaje uregulowanych zgodnie
z normami obowiązującymi (lub zalecanymi do stosowania) w ukáadzie transterytorialnym.
Porządkuje to zasady funkcjonowania tego sektora w skali globalnej, przyczyniając siĊ do
pobudzania wymiany miĊdzynarodowej i ochrony bezpieczeĔstwa konsumentów, lecz
z drugiej strony nakáada dodatkowe obowiązki (i koszy) związane z przestrzeganiem tych
uregulowaĔ na podmioty dziaáające w sferze agrobiznesu. KTN z uwagi na swoją pozycjĊ
rynkową, koszty te coraz czĊĞciej przenoszą na sáabsze podmioty sfery agrobiznesu
i konsumentów. Samo powstanie zunifikowanej bazy regulacji prawnych, nawet
fakultatywnej, rodzi coraz to nowe inicjatywy ich wykorzystania w interesie KTN.
Globalizacja prowadzi wreszcie do unifikacji modeli konsumpcji i dominacji ĪywnoĞci
niskiej jakoĞci. Prowadzi do stopniowego ujednolicania modeli konsumpcji w kierunku
przyjmowania tzw. zachodnich modeli konsumpcji. Generalnie oznacza to zwiĊkszone
spoĪycie cukru oraz produktów pochodzenia zwierzĊcego, w tym miĊsa i táuszczów,
kosztem spoĪycia produktów pochodzenia roĞlinnego. Unifikacja ta inicjowana jest
gáównie przez KTN, celem redukcji kosztów wytwarzania zestandaryzowanej
i ograniczonej iloĞci produktów, oferowanych na caáym Ğwiecie. Przykáadem jest tu
ĪywnoĞü typu fast food, a zwáaszcza junk food. Wprawdzie ĪywnoĞü nie podlega tak áatwo
unifikacji jak chociaĪby samochody, sprzĊt RTV i AGD, czy do pewnego stopnia
wyposaĪenie mieszkaĔ, to jednak istotna czĊĞü produktów spoĪywczych jest dzisiaj do
nabycia zarówno w sklepie zlokalizowanym w Warszawie, Londynie, ParyĪu czy Tokio.
Koncerny starają siĊ wprawdzie róĪnicowaü ofertĊ stosownie do tradycji i upodobaĔ
konsumentów poszczególnych regionów i stref klimatycznych, jednak robią to ze znacznie
mniejszą konsekwencją, niĪ przekonywanie konsumentów do zunifikowanej ĪywnoĞci.
ĩywnoĞci produkowanej przez kogokolwiek, gdziekolwiek i dla kogokolwiek. ĩywnoĞci
globalnej, dla globalnego, wykreowanego przez KTN klienta.
Konsekwencją tego procesu jest stopniowo postĊpujący zanik róĪnorodnoĞci
i bogactwa regionalnych modeli konsumpcji, przede wszystkim na rzecz tzw. modelu
zachodniego, opartego na spoĪyciu gáównie ĪywnoĞci wysoko przetworzonej, o duĪej
zawartoĞci táuszczów, cukru i soli. W nastĊpstwie tego wzrasta iloĞü oraz udziaá osób
z nadwagą i otyáych, co szczególnie obserwujemy od lat osiemdziesiątych XX w. Celem
podkreĞlenia roli jaką w procesie tym odgrywa globalizacja, WHO zjawisko to okreĞla
mianem globesity [Obesity… 2006]6.
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Obliczenia wáasne.
Ang. global i obesity. Wedáug WHO w 2005 r. na Ğwiecie byáo 1.6 mld osób z nadwagą i co najmniej 400 mln
otyáych. Liczby te do 2015 r. wedáug szacunków zwiĊkszą siĊ odpowiednio do 2,3 mld i 0,7 mld osób.
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Typowym przykáadem tego zjawiska jest spoáeczeĔstwo USA, gdzie udziaá osób
otyáych7, zwiĊkszyá siĊ z poziomu 13,5% w 1962 r. do 22,7% w 1994 r. i 35,1% w 2006 r.
Osoby z nadwagą (BMI 25-29,99) i otyáe stanowią dwie trzecie ludnoĞci USA (67,3%
w 2006 r.). JeĪeli tendencja ta zostanie utrzymana, to w 2015 r. 82% dorosáej populacji
USA bĊdzie charakteryzowaáo siĊ nadwagą, a co drugi Amerykanin bĊdzie otyáy.
OtyáoĞü i nadwaga są zjawiskami typowymi gáównie dla krajów rozwiniĊtych, jednak
ostatnie dekady przyniosáy szybki wzrost udziaáu osób z nadwagą i otyáych gáównie
w krajach Poáudniowego Pacyfiku, Ameryki Poáudniowej oraz Azji. Coraz wiĊcej krajów
rozwijających siĊ zaczyna mieü niespotykane w przeszáoĞci problemy z równoczesnym
wystĊpowaniem zjawiska niedoĪywienia i nadwagi swoich mieszkaĔców [Giraldo 2007].
Przykáadowo w Egipcie udziaá kobiet otyáych (BMI 30 i wiĊcej) w 1992 r. wynosiá 23,4%,
natomiast w 2008 juĪ 53,0%, a w Chinach udziaá osób z nadwagą i otyáych (BMI 25
i wiĊcej), wynosiá Ğrednio (kobiety i mĊĪczyĨni) 9,3% w 1989 r. i 18.9% w 2002 r.
KTN w pogoni za zyskiem oferują konsumentom coraz mniej urozmaiconą
i odĪywczą, za to coraz bardziej zestandaryzowaną oraz zawierającą coraz wiĊcej dodatków
ĪywnoĞü. ĩywnoĞü globalną (global food). Reakcją na konsekwencje globalizacji dla
modeli konsumpcji jest szybko rosnące zainteresowanie konsumentów ĪywnoĞcią
tradycyjną, nieprzetworzoną, typu slow food, opartą o tradycyjne receptury, ekologiczną,
wolną od dodatków, pozostaáoĞci chemii rolnej oraz modyfikacji genetycznych.
Problem jest waĪny, gdyĪ dla KTN celem podstawowym jest wzrost wartoĞci dla
akcjonariuszy, a nie interes konsumentów. W prawodawstwie amerykaĔskim znane jest to
od prawie stu lat jako sprawa Ford kontra bracia Dodge, kiedy to Sąd NajwyĪszy Stanu
Michigan orzeká, Īe celem podstawowym spóáki kapitaáowej jest wzrost wartoĞci dla
wáaĞcicieli kapitaáu, a nie wszelkie inne, nawet najbardziej szczytne i powszechnie uznane
cele pozakorporacyjne, np. spoáeczne, charytatywne, publiczne, Ğrodowiskowe itd.
Dzisiaj (wspóáczeĞnie) prowadzi to do dominacji wzglĊdów i kryteriów opartych na
rentownoĞci nad interesami konsumentów, odzwierciedlonymi chociaĪby w poziomie
jakoĞci ĪywnoĞci oferowanej na rynku. Tak wiĊc, jeĪeli analizie poddajemy relacje interes
korporacji czy interes konsumenta, moĪemy byü pewni, Īe przewagĊ uzyska interes
korporacji. Waga tej konstatacji dla rolnictwa unijnego wynika z faktu istotnoĞci
czynników pozaekonomicznych, w tym wynikających z reĪimów technologicznych
i jakoĞciowych. Wspóáczesny globalny rynek ĪywnoĞci o wiele bardziej bowiem troszczy
siĊ o ekonomiczny interes korporacji niĪ interes konsumenta, w tym jego problemy
jakoĞciowe i zdrowotne. W tej „konkurencji” rolnictwo unijne wobec obowiązującego
prawa i nakazów pozostaje niekonkurencyjne, skazane na poraĪkĊ. Globalizacja i jej
mechanizm wyznacza w tym procesie nie tyle usytuowanie temu rolnictwu, co warunki
i perspektywĊ dziaáania gospodarstw rolnych.

Podsumowanie
Jakie zatem wnioski wynikają dla rolnictwa unijnego z przebiegu i charakteru
procesów globalizacyjnych. Po pierwsze, globalizacja prowadzi do wzrostu dysproporcji
ekonomicznych na wszystkich etapach áaĔcucha ĪywnoĞciowego. DominacjĊ i wzrost siáy
7
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ekonomicznej coraz mniejszej liczby coraz wiĊkszych firm (KTN) obserwujemy we
wszystkich sektorach, przy czym najbardziej widoczne są one w handlu, systemie
zaopatrzenia rolnictwa oraz przetwórstwa ĪywnoĞci. W efekcie silni stają siĊ jeszcze
silniejsi, sáabi coraz sáabsi i podporządkowani wiĊkszym podmiotom. W tej „konkurencji”
rolnictwo unijne pozostaje poza „sfera zwyciĊską”. Nie jest w stanie tego osiągnąü, ani
dziĊki wáasnym przewagom, ani wsparciu WPR, która od wielu lat pomaga co prawda
rolnictwu unijnemu, lecz czyni takĪe wiele, by pozbawiü go zdolnoĞci konkurencyjnych na
rynku globalnym.
Po drugie, globalizacja agrobiznesu prowadzi do staáego wzrostu zaleĪnoĞci
najsáabszego ogniwa, jakim jest rolnictwo, od ogniw pozarolniczych. Gospodarstwa rolne
wáączone w procesy globalizacji tracą znaczny obszar autonomii, zarówno w zakresie
dziaáaĔ bieĪących, jak i decyzji strategicznych, podporządkowując siĊ silniejszym graczom
rynkowym. Coraz czĊĞciej rolnik z wáaĞciciela gospodarstwa przeistacza siĊ wyáącznie we
wáaĞciciela wáasnej siáy roboczej. W procesie tym WPR takĪe niestety nie czyni istotnych
wysiáków by zmieniü powyĪszy stan rzeczy.
Po trzecie, konsekwencją globalizacji jest nie tylko moĪliwoĞü wzrostu dynamiki
rozwoju gospodarczego krajów mniej rozwiniĊtych, lecz takĪe stopniowa utrata przewag
komparatywnych, wynikających z dostĊpu do specyficznych, lokalnych zasobów.
Liberalizacja handlu i swobodny dostĊp do naturalnych zasobów rolniczych dla wielu firm,
w tym gáównie gospodarstw unijnych oznacza utratĊ posiadanych przewag i spadek
produkcji. PrzewagĊ rynkową determinuje bowiem nie dostĊp do konkretnych zasobów,
lecz posiadany kapitaá oraz pozycja rynkowa. A tymi atrybutami dysponują gáównie KTN.
Rolnictwo unijne, pomimo pozornej siáy ekonomicznej, w ukáadzie tym pozostaje
„petentem”.
Po czwarte, redukcja kosztów wytwarzania w jednym miejscu (regionie), dziĊki
liberalizacji handlu oraz procesom globalizacyjnym, jest natychmiast transmitowana do
innych regionów i producentów. A poniewaĪ wynika ona gáównie ze zmian
technologicznych i moĪliwoĞci inwestycyjnych, takĪe do wielu tych, którzy w danej
redukcji nie partycypowali. Oznacza to natomiast dla nich mniejsze strumienie produkcji
i dochodów oraz uboĪenie, zamiast poprawy sytuacji rynkowej. W pozycji takiej znajduje
siĊ wiele firm agrobiznesu i gospodarstw rolnych krajów rozwijających siĊ, lecz wolne od
tych niebezpieczeĔstw nie pozostaje takĪe rolnictwo unijne.
Reasumując powyĪsze konkluzje trzeba zaznaczyü, Īe globalizacji agrobiznesu, jak
i globalizacji rolnictwa, nie naleĪy traktowaü jako czegoĞ záego, anormalnego. Trudno
bowiem w kategoriach dobra i záa wartoĞciowaü obiektywne procesy gospodarcze. NaleĪy
jednak stwierdziü, Īe globalizacja agrobiznesu prowadzi do wielu róĪnorodnych
konsekwencji, które dla jednych podmiotów, osób i regionów mają skutki pozytywne lub
bardziej pozytywne, dla innych natomiast zdecydowanie negatywne. Przykáadowo mogą
oznaczaü zmianĊ przeznaczenia uĪytków rolnych na inne, bardziej rentowne cele, w tym
nierolnicze. W konsekwencji ograniczenie obszarów przeznaczanych na produkcjĊ
ĪywnoĞci, wzrost jej cen i spadek dostĊpnoĞci ekonomicznej dla coraz wiĊkszej czĊĞci
populacji mieszkaĔców globu. JeĪeli dodatkowo uwzglĊdnimy tzw. nienadąĪanie
globalizacji politycznej za ekonomiczną, to globalizacja agrobiznesu rodzi szereg
konsekwencji, w tym dla bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego wielu krajów i regionów Ğwiata,
regionu Europy takĪe. W czym zatem tkwią gáówne niebezpieczeĔstwa wynikające
z globalizacji dla rolnictwa unijnego? Wiele wskazuje, Īe gáówne obszary ryzyka zawierają
siĊ w takich procesach jak:
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x wzrost zaawansowania procesów globalizacji, wymuszający redukcjĊ
instytucjonalnej ochrony rolnictwa unijnego zawartą w ramach WPR,
x postĊpująca liberalizacja dostĊpu do rynku unijnego ze strony podmiotów i rynków
innych stref ekonomicznych,
x postĊpująca degradacja znaczenia wysokich reĪimów produkcyjnych
i Ğrodowiskowych, tak istotnych w ramach UE,
x presja na liberalizacjĊ dostĊpu do rynku unijnego dla roĞlin GMO i zwierząt GMO,
x wzrost konkurencyjnoĞci ze strony podmiotów spoza agrobiznesu (energetyka,
paliwa, przemysá farmaceutyczny, kosmetyki) w rywalizacji o dostĊp do czynników
produkcji rolnictwa unijnego, w tym gáównie ziemiĊ,
x systematycznie rosnące podporządkowanie rolnictwa unijnego interesom korporacji
transnarodowych (rozwój form nakáadczych w rolnictwie, stopniowa utrata
suwerennoĞci gospodarstw rolnych),
x wzrost konkurencyjnoĞci rolnictwa obszarów pozaunijnych, miĊdzy innymi
w nastĊpstwie „archaicznej”8 polityki rolnej UE, abstrahującej od realiów
zglobalizowanej ekonomii,
x stopniowa utrata bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego przez kraje UE.
Wymienione wyĪej ryzyka nie stanowią oczywiĞcie zamkniĊtego katalogu moĪliwych
ograniczeĔ w rozwoju rolnictwa unijnego, wynikających z procesów globalizacyjnych.
Ukazują jednak skalĊ moĪliwych ryzyk i zagroĪeĔ, jakie z tych procesów wynikają. Ich
minimalizacja, jeĪeli nie unikniĊcie, wymagają jednak gáĊbokiego przewartoĞciowania
WPR w kierunku wykreowania rzeczywistej strategii wsparcia rolnictwa unijnego, a nie
tylko polityki podziaáu dostĊpnych funduszy rolnych. Podziaáu, najlepiej nie ingerującego
w istniejący algorytm dystrybucji Ğrodków WRP. Algorytm, który nie ma nic wspólnego
nie tylko z tzw. zasadą solidarnoĞci lecz, co o wiele bardziej istotne, z kryterium
efektywnego wykorzystania kapitaáu (Ğrodków finansowych). Wszystko to sprawia, Īe
pomimo wysiáku finansowego i pozornego wsparcia politycznego, rolnictwo unijne
pozostaje w sferze wysokiego ryzyka ekonomicznego, kreowanego przez siáy
globalizacyjne i tendencjĊ do gáĊbokiej zmiany ukáadu gospodarki Ğwiatowej.
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