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S y n o p s i s: Przedstawiono i zanalizowano wspó³czesne uwarunkowania rozwoju
rolnictwa ze szczególnym uwzglêdnieniem procesów globalizacji i integracji miêdzynarodowej. Przedstawiono g³ówne kierunki zmian strukturalnych, trendy rozwoju rolnictwa, istotê i g³ówne nurty globalizacji, globalizacjê rolnictwa i agrobiznesu, integracjê
regionaln¹ jako sk³adnik procesów globalizacji oraz sposób ochrony przed jej skutkami,
zjawisko postêpu w rolnictwie jako sk³adowy element globalizacji oraz znaczenie globalizacji dla rolnictwa w Polsce.

WSTÊP
Podejmuj¹c wypowied na temat uwarunkowañ rozwoju rolnictwa nale¿a³oby najpierw
zadaæ pytanie, jak postrzegamy wspó³czesne rolnictwo i jakie ma ono znaczenie dla ludzi
ró¿nych pañstw i regionów. Wyobra¿enie o rolnictwie i jego roli bêdzie z pewnoci¹ ró¿ne
w poszczególnych krajach, na ró¿nych kontynentach, wród mieszkañców miast i na obszarach wiejskich bêd¹cych na ró¿nym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Wspó³czesne rolnictwo jest pojêciem bardzo pojemnym, z³o¿onym, ró¿norodnym i podlegaj¹cym
szybkim zmianom. W dalszym ci¹gu w skali ogólnej ma wielkie znaczenie dla rozwoju w
trzech p³aszczyznach: w sferze oddzia³ywania na wzrost i rozwój ekonomiczny, w sferze
kszta³towania warunków ¿ycia ludnoci i w sferze us³ug rodowiskowych. Znaczenie tych
sfer jest inne w krajach opieraj¹cych jeszcze swoj¹ gospodarkê na rolnictwie, w krajach
uprzemys³owionych i zurbanizowanych, czy w krajach znajduj¹cych siê w fazie transformacji spo³eczno-gospodarczej.
Na pocz¹tku XXI wieku wci¹¿ jeszcze na wiecie jest du¿a liczba krajów, w których
rolnictwo nadal ma fundamentalne znaczenie, daj¹c zatrudnienie przewa¿aj¹cej liczbie aktywnych zawodowo i dostarczaj¹c 1/3 Produktu Krajowego Brutto (PKB). W krajach tych
3/4 ludzi zamieszkuje obszary wiejskie, a wiêkszoæ z nich to ludzie ubodzy. W tych to
krajach rolnictwo nadal stanowi podstawê wzrostu ekonomicznego i g³ówny sposób na
ograniczenie ubóstwa [The World...2008]. Szans¹ dla tych krajów jest rewolucja technologiczna i wzrost produktywnoci w drobnych gospodarstwach rolnych.
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W znajduj¹cych siê na przeciwleg³ym biegunie krajach uprzemys³owionych i zurbanizowanych, posiadaj¹cych dobrze rozwiniêt¹ gospodarkê pozarolnicz¹, bezporednia produkcyjna rola rolnictwa w gospodarce jest diametralnie mniejsza, chocia¿ rolnictwo jest tu
na ogó³ silnie subsydiowane (Szwajcaria, Norwegia, Japonia, USA). W rolnictwie krajów
najwy¿ej rozwiniêtych zatrudnionych jest 2-3% czynnych zawodowo i wytwarza ono niewiele mniej PKB oraz stanowi bazê dla rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich.
W krajach tych rolnictwo stanowi jednak podstawê wysoko rozwiniêtego agrobiznesu,
przemys³u przetwórczego i us³ug, które dostarczaj¹ znaczn¹ czêæ PKB. W zurbanizowanych krajach pozaeuropejskich ubóstwo skupia siê g³ównie w miastach, ale tak¿e jest obecne na wsi. W krajach zurbanizowanych i uprzemys³owionych skala ubóstwa jest niewielka,
jednak ludzie ubodzy stanowi¹ znaczn¹ czêæ ludnoci wiejskiej. W krajach tych istotna
jest rola rolnictwa jako sektora wa¿nego dla rodowiska, kreacji us³ug rodowiskowych i
innych us³ug w postaci dóbr publicznych.
Miêdzy tymi dwoma skrajnymi grupami znajduje siê ca³a gama krajów o ró¿nym poziomie rozwoju rolnictwa i ró¿nym znaczeniu tego sektora w gospodarce narodowej. S¹ tu
zarówno przechodz¹ce modernizacjê rolnictwa kraje rolnicze oraz kraje zurbanizowane regionów rozwijaj¹cych siê, postsocjalistyczne kraje przechodz¹ce transformacjê spo³ecznoekonomiczn¹, jak i uprzemys³owione i zurbanizowane kraje Europy.
W krajach o gospodarce przejciowej, podlegaj¹cej transformacji, znaczenie rolnictwa
wynika g³ównie z oddzia³ywania na rynki pracy i rozwój wielofunkcyjnoci obszarów wiejskich, ale jednoczenie wa¿ne spo³ecznie s¹ tu koszty subsydiowania i wspierania po¿¹danych zmian technologicznych i strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Zakres opracowania nie pozwala na ustosunkowanie siê do rozwoju rolnictwa we
wszystkich wymienionych grupach krajów. Rolnictwo polskie wykazuje wiele cech rolnictwa krajów przechodz¹cych transformacjê, lecz jednoczenie zbli¿a siê do modelu rolnictwa
krajów uprzemys³owionych. W odró¿nieniu jednak od wiêkszoci tych krajów Polska nie
nale¿y do grupy pañstw wysoko zurbanizowanych.
Procesy transformacji mo¿na zaliczyæ do g³ównych uwarunkowañ rozwoju polskiego
rolnictwa. Inne, wa¿ne uwarunkowania to zachodz¹ce spontanicznie i nie daj¹ce siê kszta³towaæ procesy globalizacji oraz wiadomie kszta³towane przez grupy pañstw procesy miêdzynarodowej (regionalnej) integracji. Wa¿nym, powszechnie wystêpuj¹cym uwarunkowaniem jest te¿ postêp technologiczny (techniczny, biologiczny, organizacyjny) w rolnictwie i ca³ej gospodarce ¿ywnociowej oraz zmiany kulturowe zachodz¹ce w spo³ecznociach wiejskich. W opracowaniu skupiono siê na analizie oddzia³ywania procesów globalizacji ekonomicznej i miêdzynarodowej integracji gospodarczej na rozwój i funkcjonowanie
rolnictwa. Logicznym przejciem do tej analizy mo¿e byæ przedstawienie g³ównych kierunków zmian strukturalnych i trendów rozwojowych rolnictwa.
G£ÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURALNYCH I TRENDY ROZWOJOWE
ROLNICTWA
Do istotnych zmian i procesów, które zachodz¹ w rolnictwie wielu krajów w ostatnim
dwudziestopiêcioleciu mo¿na zaliczyæ:
 wzrost produkcji, zwiêkszenie produkcyjnoci rolnictwa i efektywnoci wykorzystania
nak³adów,
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marginalizacja (kurczenie siê) gospodarczej roli rolnictwa w gospodarce narodowej i
gospodarce lokalnej,
 nasilenie konkurencyjnoci miêdzynarodowej i miêdzysektorowej,
 narastanie wra¿liwoci konsumentów w sferze jakoci i bezpieczeñstwa ¿ywnoci przy
zwiêkszaniu si³y rynkowej wielkich sieci detalicznych handlu ¿ywnoci¹,
 wzrost znaczenia postêpu rolniczego, wiedzy i niematerialnych form kapita³u w procesach produkcyjnych i w funkcjonowaniu rolnictwa,
 wzrost wielofunkcyjnoci rolnictwa i pozarolniczych form gospodarowania na obszarach wiejskich oraz uwiadomienie potrzeby oparcia rozwoju rolnictwa na koncepcji
rozwoju zrównowa¿onego,
 s³abniêcie spo³ecznego i politycznego poparcia dla polityki protekcjonizmu, subsydiowania i interwencjonizmu rolniczego.
W omawianym okresie rolnictwo rozwija³o siê na tyle szybko, ¿e w skali wiatowej by³o
zdolne nad¹¿aæ za wzrostem efektywnego popytu na ¿ywnoæ. Chocia¿ w dalszym ci¹gu
oko³o 800 milionów ludzi na wiecie nie ma poczucia bezpieczeñstwa ¿ywnociowego, to
sytuacja wy¿ywienia wiata nie tylko w krajach wy¿ej rozwiniêtych zosta³a rozwi¹zana, ale
poprawi³a siê ona tak¿e w wiêkszoci krajów rozwijaj¹cych siê. Rolnictwo krajów uprzemys³owionych ogromnie powiêkszy³o zdolnoci wytwórcze przez procesy modernizacji, zwiêkszenie nak³adów pochodzenia przemys³owego, zastosowanie postêpu biologicznego, specjalizacjê produkcji, koncentracjê i kooperacjê z sektorami zaopatrzenia, przemys³u i handlu.
W krajach wysoko rozwiniêtych nowoczesne, rynkowo zorientowane i subsydiowane gospodarstwa rolne s¹ w stanie wytwarzaæ produkcjê przewy¿szaj¹c¹ znacznie ch³onnoæ
rynku wewnêtrznego. W krajach rozwijaj¹cych siê zastosowanie postêpu biologicznego i
nowoczesnych technologii produkcji skutkowa³o równie¿ zwiêkszeniem produkcji i powstaniem nadwy¿ek eksportowych. Wzrost produktywnoci i produkcji na ca³ym wiecie
limituje i tak ograniczone mo¿liwoci eksportowe, co ³¹cznie z ma³¹ ch³onnoci¹ rynków
wewnêtrznych stwarza bariery i ograniczenia dla rozwoju rolnictwa oraz wzmacnia sta³¹
tendencjê do obni¿ania cen realnych surowców rolnych. Potrzeba utrzymywania zatrudnienia w rolnictwie i akceptowalnego poziomu dochodów rolniczych sankcjonuje stosowanie
interwencjonizmu rolnego i ró¿nych form subwencji oraz wsparcia dla rolnictwa, zw³aszcza
w krajach rozwiniêtych gospodarczo. W zwi¹zku z rozwojem nowych technologii produkcji
rolniczej pojawi³y siê nowe problemy i zagro¿enia, zw³aszcza natury rodowiskowej i zdrowotnej. Zmiany klimatu, degradacja rodowiska, wzrastaj¹ca konkurencja ze strony sektorów nierolniczych o grunty i wodê, wzrastaj¹ce ceny energii i innych nak³adów przemys³owych, wzrastaj¹ce koszty innowacji stwarzaj¹ problemy rozwojowe, zwiêkszaj¹ poczucie
ryzyka i niepewnoci co do dalszych tendencji rozwojowych. Istniej¹ powa¿ne przes³anki
do tego, ¿e ceny ¿ywnoci przestan¹ spadaæ, co mia³o miejsce dotychczas w wielu krajach,
a odwrócone trendy mog¹ przekszta³ciæ siê w sta³¹ tendencjê wzrostow¹. Stawia to pod
znakiem zapytania s³usznoæ dotychczasowych d¹¿eñ do ograniczania produkcji w krajach
wysoko rozwiniêtych i subsydiowania zarówno producentów, jak i konsumentów ¿ywnoci. Rozpatruj¹c globalne potrzeby wy¿ywieniowe szacuje siê, ¿e dla zaspokojenia wzrastaj¹cego popytu produkcja ¿ywnoci w pierwszych 30 latach XXI wieku powinna siê powiêkszyæ o oko³o 50% w sektorze zbó¿ i a¿ o 85% w sektorze miêsnym. Do tego trzeba dodaæ
wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na wytwarzan¹ przez rolników bioenergiê, która to dzia³alnoæ ju¿ obecnie przyczynia siê do wzrostu cen ¿ywnoci [The World Bank... 2008].
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Prawid³owoci rozwoju gospodarczego wskazuj¹ na d³ugofalowy trend kurczenia siê
bezporedniej roli rolnictwa w gospodarce narodowej. Mo¿na to obserwowaæ przez wskaniki udzia³u rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto i w zatrudnieniu. Charakterystyczne jest przy tym, ¿e im ni¿szy poziom rozwoju tym wiêksze ró¿nice miêdzy udzia³em
w tworzeniu PKB i w zatrudnieniu, które zmniejszaj¹ siê przy przechodzeniu na wy¿szy
poziom rozwoju gospodarczego. W krajach uprzemys³owionych wysoko rozwiniêtych te
proporcje wyrównuj¹ siê i w obydwu przypadkach spadaj¹ do oko³o lub poni¿ej 5%. W
Polsce nadal wystêpuj¹ du¿e dysproporcje miêdzy udzia³em rolnictwa w zatrudnieniu i
tworzeniu dochodu, przekraczaj¹ce 10 punktów procentowych. S¹ kraje o wysokiej produktywnoci rolnictwa, w których dochody rolnicze przewy¿szaj¹ przeciêtny poziom dochodów w gospodarce albo niewiele im ustêpuj¹. W Polsce dysparytet dochodowy na niekorzyæ rolnictwa jest znaczny.
Mimo wzrostu produktywnoci i efektywnoci wytwarzania w rolnictwie bêdzie zachodzi³ dalszy proces kurczenia siê rolnictwa jako dzia³u wytwórczego w gospodarce narodowej. Istotne s¹ jednak¿e granice tego kurczenia siê, które mo¿e przybraæ niebezpieczny
kszta³t marginalizacji. Niedopuszczenie do marginalizacji rolnictwa le¿y w interesie nie tylko
rolników, ale i konsumentów, jako ¿e ¿ywnoæ zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich
ludzi. Zagro¿eniem dla marginalizacji rolnictwa w krajach wysoko rozwiniêtych i dokonuj¹cych transformacji mo¿e byæ, postulowane w ramach negocjacji WTO, wiêksze otwarcie na
konkurencjê miêdzynarodow¹ na wiatowych rynkach rolnych. W przypadku pe³nej liberalizacji wymiany miêdzynarodowej i swobodnego przebiegu procesów globalizacji rolnictwo
europejskich krajów bêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej nie by³oby w stanie sprostaæ
konkurencji rolnictwa krajów rozwijaj¹cych siê i krajów rozwiniêtych posiadaj¹cych korzystne warunki rodowiskowe i spo³eczne dla rolnictwa.
Oprócz presji wynikaj¹cej z konkurencyjnoci miêdzynarodowej rolnictwo uczestniczy
ci¹gle w konkurencji wewnêtrznej m.in. o grunty, których znaczna czêæ, zw³aszcza w otoczeniu miast, wypada z produkcji, o kwalifikacje zatrudnionych  poziom edukacji i w ogóle
kapita³u ludzkiego w rolnictwie jest ni¿szy ni¿ w innych sektorach gospodarki, o odzyskanie wytworzonej wartoci, która w procesach wymiany rynkowej przep³ywa do innych
sektorów w wyniku s³abej pozycji konkurencyjnej rolnictwa na rynkach wewnêtrznych itp.
Ta konkurencja nasila proces spo³eczno-ekonomicznego zró¿nicowania w obrêbie gospodarstw rolnych wykazuj¹cych ró¿n¹ zdolnoæ konkurencyjn¹ na rynku, jak i miêdzy regionami i obszarami produkcyjnymi.
Funkcjonowanie wewnêtrznych mechanizmów rynkowych i presja konkurencji miêdzynarodowej powoduj¹, ¿e znaczna czêæ gospodarstw rolnych przybiera strategie charakterystyczne dla przedsiêbiorstw komercyjnych, których celem staje siê maksymalizacja
zysku [Sobiecki 2007]. Komercjalizacja rolnictwa w skali wewnêtrznej wzmacnia polaryzacjê
wewnêtrzn¹, której efektem jest kszta³towanie siê obok sektora komercyjnego tak¿e sektora
rolnictwa wielofunkcyjnego oraz socjalnego. Komercjalizacja miêdzynarodowa rolnictwa
mo¿e prowadziæ do zmian przestrzennego zagospodarowania ziemi rolniczej oraz zmian
rozmieszczenia produkcji miêdzy kontynentami i krajami. Takie zagro¿enie wzmacnia siê
przez procesy globalizacji.
Wprawdzie wystêpuje brak ¿ywnoci w wielu krajach wiata w iloci niezbêdnej dla
zaspokojenia fizjologicznych potrzeb ¿ywnociowych i wystêpuje w nich brak bezpieczeñstwa ¿ywnociowego w sensie efektywnego dostêpu do ¿ywnoci, to rynki produktów
rolnych w wysoko rozwiniêtych krajach s¹ dobrze nasycone, tzn. wystêpuj¹ nadwy¿ki
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poda¿y. W tych krajach wiadomie ograniczana jest poda¿, a uwaga koncentruje siê na
kwestiach strukturalnych poda¿y, szerokiej oferty asortymentowej oraz jakoci i zapewnienia bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywnoci. O rozwoju rolnictwa i mo¿liwoci zwiêkszania
produkcji rolniczej decyduje popyt wewnêtrzny i mo¿liwoci eksportowe. G³ównie od postaw i preferencji konsumentów krajowych zale¿y to, czy gospodarstwa rolne i przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce ¿ywnoæ zrealizuj¹ swoje cele produkcyjne i dochodowe.
Procesy globalizacji produkcji i handlu ¿ywnoci¹ u³atwiaj¹ przep³yw samych produktów z miejsc nadwy¿kowych do rejonów deficytowych, przyspieszaj¹ dyfuzjê innowacji w
sferze produktów i procesów wytwarzania oraz ujednolicaj¹ kulturowe i spo³eczne wzorce
zwi¹zane z ¿ywnoci¹, jej produkcj¹, obrotem i konsumpcj¹. Szczególnej rangi nabiera zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnociowego oraz jakoæ coraz bardziej zró¿nicowanych form
produktów spo¿ywczych. ¯ywnoæ w czasach wspó³czesnych stawa³a siê dotychczas
wzglêdnie coraz tañsza, st¹d konsumenci byli coraz bardziej wymagaj¹cy wobec jakoci
kupowanych produktów. G³êbokie przetwarzanie ¿ywnoci nie zawsze jednak poprawia jej
cechy smakowe i od¿ywcze.
W miarê podwy¿szania standardu ¿ycia przeciêtny konsument wydaje coraz mniejsz¹
czêæ swoich dochodów na ¿ywnoæ. Jednoczenie staje siê on coraz bardziej wymagaj¹cy
odnonie jakoci, bezpieczeñstwa i cech dietetycznych produktów ¿ywnociowych. Wzrastaj¹ce zró¿nicowanie wymagañ i upodobañ konsumentów, którzy zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê
na zale¿noci miêdzy diet¹ a zdrowiem, przek³ada siê na ca³y kompleks dzia³añ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo ¿ywnociowe i jakoæ, a porednio tak¿e na systemy regulacyjne
rynku ¿ywnociowego i strategie przedsiêbiorstw przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, handlu i dystrybucji. Nowe trendy w sferze konsumpcji, takie jak: zwiêkszenie zapotrzebowania
na tzw. s³abostki konsumpcyjne, np. zak¹ski, czekolada, orzeszki, ¿ywnoæ bezt³uszczowa
typu light, gotowe lub ³atwe do spo¿ycia produkty typu pizza, hot dog i inne, ¿ywnoæ egzotyczna z innych stref klimatycznych, maj¹ swoje konsekwencje w przetwórstwie
i gastronomii. Ronie liczba konsumentów interesuj¹cych siê ¿ywnoci¹ ekologiczn¹, ¿ywnoci¹ ródziemnomorsk¹ i wytwarzan¹ w konkretnych regionach wiata, pozyskiwan¹ bez
naruszenia etyki i dobrostanu zwierz¹t.
Wzrost zapotrzebowania na wiedzê o sposobach wytwarzania ¿ywnoci bêdzie mia³
swoje konsekwencje nie tylko dla zak³adów przetwórczych, ale tak¿e gospodarstw rolnych
i procesów technologicznych pozyskiwania surowców. Wa¿nym wyzwaniem dla konsumentów i przemys³u spo¿ywczego jest ¿ywnoæ modyfikowana genetycznie. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e presja na dopuszczenie do szerokiego obrotu ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie nie zostanie skutecznie zastopowana. Dopuszczenie tej ¿ywnoci w szerszej skali na
rynek europejski i polski bêdzie wyzwaniem niezwykle trudnym.
Coraz lepsze wykorzystanie nowych technologii, wiedzy i niematerialnych form kapita³u w procesach produkcyjnych i funkcjonowaniu rolnictwa stanowi¹ istotê procesów modernizacyjnych w rolnictwie ró¿nych krajów. Dyfuzja innowacji jest procesem ci¹g³ym, lecz
mo¿e byæ wzmocniona i przyspieszona przez odpowiedni¹ politykê pañstwa, a tak¿e wymagania stawiane przez przemys³ przetwórczy, poredników handlowych, rosn¹ce w si³ê firmy
dystrybucyjne oraz agencje i przedsiêbiorstwa eksportuj¹ce. Ci¹g³y postêp wymusza tak¿e
miêdzynarodowa konkurencja i korporacje transnarodowe. Znaczna czêæ tych zjawisk
stanowi istotn¹ treæ i czêci sk³adowe procesów globalizacji i integracji miêdzynarodowej.
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ISTOTA I G£ÓWNE NURTY GLOBALIZACJI
Przed piêædziesiêciu laty pojêcie globalizacja w ogóle nie by³o jeszcze znane i w publikacjach i s³ownikach ekonomicznych sprzed piêtnastu lat trudno siê doszukaæ tego terminu. . Na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych treci mieszcz¹ce siê pod pojêciem globalizacja, wyra¿ano
pojêciem internacjonalizacja czy umiêdzynarodowienie, a treci wyk³adane na uczelniach zawierano w przedmiocie Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze. W ostatnim dziesiêcioleciu pojêcie to zrobi³o zawrotn¹ karierê i dzisiaj wystêpuje powszechnie we wszystkich jêzykach wiata.
Globalizacja dotyczy wielu dziedzin aktywnoci i gospodarowania, ¿ycia spo³ecznego
i politycznego, kultury, a tak¿e przyrodniczych skutków dzia³alnoci cz³owieka. Globalizacj¹
zajmuje siê dzi wiele ró¿nych nauk, w tym oczywicie nauki ekonomiczne. Globalizacja jest
zjawiskiem wielow¹tkowym, wielop³aszczyznowym trudnym do precyzyjnego zdefiniowania.
Ko³odko [2008] twierdzi, ¿e globalizacja nie jest ani systemem spo³eczno-gospodarczym,
ani te¿ epok¹, ale procesem, czyli czym co prowadzi sk¹d dok¹d. ¯yjemy w czasach
globalizacji i podobnie, jak nasi przodkowie ¿yli na przyk³ad w czasach podbojów kolonialnych albo industrializacji, które to procesy doprowadzi³y do ukszta³towania siê jakociowo nowych systemów  w pierwszym przypadku kolonializmu, w drugim kapitalizmu.
Globalizacja jest czêci¹, wa¿n¹ czêci¹, wspó³czesnych zdarzeñ, zjawisk i procesów zachodz¹cych w wiatowej gospodarce, maj¹cych wp³yw na to, co siê dzieje w poszczególnych
krajach, gospodarkach i spo³ecznociach. Tak wiêc polska wie, polskie rolnictwo, wszystkie
jednostki i podmioty gospodarcze oraz instytucje dzia³aj¹ce na wsi we wszystkich sferach
agrobiznesu i gospodarki wiejskiej s¹ w jakim stopniu powi¹zane i zale¿ne od obiektywnie
przebiegaj¹cych oraz niezale¿nych od pañstw i rz¹dów zjawisk i procesów globalnych.
Globalizacja jest przede wszystkim procesem mikroekonomicznym, w którym jako g³ówni
aktorzy uczestnicz¹ firmy transnarodowe dzia³aj¹ce na skalê ogólnowiatow¹. Mo¿liwoci
oddzia³ywania na te zjawiska i procesy przez podmioty i instytucje poszczególnych krajów
s¹ niewielkie albo praktycznie ich nie ma, poniewa¿ si³y globalne przewy¿szaj¹ mo¿liwoci
oporu i przeciwdzia³ania pañstw i rz¹dów narodowych, a tak¿e ró¿nych uk³adów regionalnych. Istniej¹ce instytucje i organizacje miêdzynarodowe, które mog³yby wp³ywaæ na przebieg procesów globalnych nie istniej¹ albo nie s¹ wyposa¿one w skuteczne narzêdzia
oddzia³ywania. Si³a i sposób funkcjonowania korporacji miêdzynarodowych przy aktualnym stanie zorganizowania siê pañstw w skali miêdzynarodowej sprawia, ¿e wymykaj¹ siê
one spod kontroli rz¹dów narodowych i mimo rodz¹cych siê ruchów antyglobalistycznych
wywieraj¹ wp³yw na gospodarkê i spo³eczeñstwa wszystkich krajów.
Istot¹ globalizacji ekonomicznej jest otwieranie siê rynku ponad granicami pañstw1 .
Otwieraj¹ siê przede wszystkim rynki towarów i kapita³ów oraz informacji, a tak¿e us³ug i w
du¿ym stopniu najnowszych technologii. Natomiast rynki pracy pozostaj¹ nadal pod siln¹
kontrol¹ pañstw, a przep³ywy ludzi, a z nimi pracy i kapita³u ludzkiego, s¹ silnie kontrolowane.
Fizyczne, ekonomiczne, polityczne u³atwienia przep³ywów towarów, likwidacja barier w miêdzynarodowej wymianie gospodarczej i przep³ywie inwestycji i kapita³ów, przypieszaj¹ transfer
postêpu technicznego oraz tworzenie zintegrowanych rynków wiatowych i dyfuzjê innowacji. Istot¹ globalizacji jest wiêc spontaniczna, chocia¿ selektywna, liberalizacja rynków w skali
wiatowej, rozwój powi¹zañ integracyjnych oraz umacnianie siê wspó³zale¿noci.
1

Definicjê procesów globalizacji w literaturze polskiej przedstawia wielu autorów, wród których wymieniæ
mo¿na: Szymañski 2001, Cho³aj 2003, Kleer 2006, Flejtarski, Wahl 2003, Bo¿yk, Misala 2003, Ko³odko 2001 i 2008, Gierszewska, Wawrzyniak 2001 oraz inni.
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Globalizacja swymi korzeniami siêga g³êboko w historiê, jednak w ostatnich latach ujawni³a
siê ona jako nowa jakoæ w miêdzynarodowych stosunkach i zaznaczy³a wyraniej swoje skutki
ekonomiczne. Skutki globalizacji rozci¹gaj¹ siê na wszystkie dziedziny gospodarki, jednak sam
proces globalizacji omija pewne obszary. Dotyczy to wspomnianych wczeniej rynków pracy,
ale tak¿e rolnictwa i najnowszych technologii. W przypadku rynków pracy globalizacjê hamuje
regulowanie i reglamentacja migracji, w sektorze rolnym g³ówn¹ przeszkod¹ s¹ systemy interwencjonizmu i protekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej i innych wielkich producentów ¿ywnoci, za w przypadku technologii decyduj¹ g³ównie wzglêdy militarne i polityczne.
Globalizacja zawiera sama w sobie dzia³ania integracyjne, ale jednoczenie jest procesem, który pozostaje w pewnym stopniu konfrontacji z miêdzynarodow¹ integracj¹ regionaln¹. Niektórzy autorzy traktuj¹ globalizacjê dzia³alnoci gospodarczej jako dokonuj¹cy
siê na wiecie d³ugofalowy proces integrowania siê coraz wiêkszej liczby gospodarek narodowych ponad granicami pañstw, dziêki rozszerzaniu wzajemnych powi¹zañ handlowych,
inwestycyjnych, produkcyjnych i kooperacyjnych w wyniku czego powstaje ogólnowiatowy system ekonomiczny o du¿ej wspó³zale¿noci i znacznych reperkusjach dzia³añ podejmowanych lub tocz¹cych siê nawet w odleg³ych krajach [Zorska 2000, Liberska 2002].
Autorzy pracy pt.: Granice konkurencji [1998], zespó³ 19 ekspertów tzw. Grupy Lizboñskiej wyszczególniaj¹ w obrêbie globalizacji trzy ró¿ne procesy: internacjonalizacjê gospodarki i spo³eczeñstwa, multinacjonalizacjê gospodarki i spo³eczeñstwa oraz nowe procesy
gospodarczo-spo³eczne zmieniaj¹ce perspektywê postrzegania zasad i regu³ postêpowania, zdarzeñ, zachowañ, dzia³añ, umownych wartoci z narodowej na ogólnowiatow¹.
Autorzy ci wyszczególniaj¹ szeæ nastêpuj¹cych obszarów globalizacji:
 finansów,
 rynków, strategii, w szczególnoci konkurencji,
 technologii, co siê z tym wi¹¿e  badañ, rozwoju oraz wiedzy,
 stylów ¿ycia i modeli konsumpcji, w rezultacie globalizacja kultury,
 rz¹dzenia i regulacji prawnych,
 polityki ujednolicenia wiata.
Pierwsze trzy obszary dotycz¹ globalizacji ekonomicznej. Znawcy tej problematyki
wyró¿niaj¹ w jej ramach zarówno autonomiczne procesy zachodz¹ce w skali wiatowej,
takie jak: globalna konkurencja, megakoncentracja w³asnoci i kapita³u oraz pog³êbiaj¹ca
siê wspó³praca miêdzy przedsiêbiorstwami w skali wiata, jak te¿ procesy mog¹ce byæ
przedmiotem wspierania polityki innowacyjnej i wiadomego opierania gospodarowania na
wiedzy i kapitale intelektualnym, jak te¿ dynamicznie rozwijaj¹ce siê procesy rozprzestrzeniania zaawansowanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, w tym Internet [Gierszewska,Wawrzyniak 2001].
GLOBALIZACJA ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Niektórzy autorzy twierdz¹, ¿e globalizacja jest niekompletna, bo nie tylko nie dotyczy
rynków pracy, ale tak¿e w znacznym stopniu pomija rolnictwo. Ko³odko [2008] twierdzi, ¿e
globalizacja jest niekompletna z tej przyczyny, ¿e daleko w tyle z liberalizacj¹ pozostaje
sektor rolny. Sobiecki [2007] równie¿ formu³uje tezê o niekompletnoci globalizacji i stwierdza, ¿e objê³a ona dotychczas rolnictwo w ma³ym stopniu jako, ¿e swoboda przep³ywu
towarów nie dotyczy artyku³ów rolnych. U podstaw tych twierdzeñ le¿y przekonanie, i¿ nie-
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pe³na liberalizacja rynków rolnych, jako przyczyna niekompletnoci globalizacji, jest czym co
szkodzi ujawnieniu siê kompletu efektów globalnych. Z tymi opiniami mo¿na siê zgodziæ tylko
czêciowo, a nawet mo¿na im zaprzeczyæ. Rolnictwo bowiem uczestniczy w procesach globalizacji co najmniej na miarê swojej roli w gospodarce. Ograniczony udzia³ w g³ównym nurcie
globalizacji wynika ze specyficznych cech rolnictwa oraz ze skali w jakiej ten dzia³ gospodarki
uczestniczy w procesach integracyjnych i powi¹zaniach miêdzynarodowych.
Specyfik¹ uczestnictwa rolnictwa w procesach globalizacji jest to, i¿ odbywa siê to nie
tyle przez procesy produkcji i obrotu surowcami rolnymi, ale g³ównie przez efekty wytwórcze przemys³u przetwórczego i inne segmenty agrobiznesu. Sama produkcja rolna maj¹c
charakter przestrzenny, a wiêc powi¹zany z danym terytorium, wykorzystuje niemobilny
czynnik ziemi, a tak¿e s³abo mobilny i ni¿ej wykwalifikowany czynnik pracy. Ograniczonoæ
ziemi istotnie limituje zdolnoæ do jej koncentracji, a powszechnoæ gospodarowania rolniczego i zaspokajania potrzeb ¿ywnociowych stwarza potrzebê do przemieszczania siê w
skali wiatowej tylko niewielkiej czêci wytwarzanej produkcji rolniczej. Zasadnicza czêæ
potrzeb wy¿ywieniowych w ramach powszechnie uznawanej wartoci, jak¹ jest potrzeba
zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnociowego, jest pokrywana z w³asnej produkcji. Teoretycznie rynek globalny móg³by zapewniæ bezpieczeñstwo ¿ywnociowe, ale tylko przy istnieniu sprawnych systemów zarz¹dzania globalnego gwarantuj¹cych pewnoæ dostaw. Takich
systemów zarz¹dzania ani takich gwarancji dostaw nie mo¿na aktualnie oczekiwaæ. Ale gdyby
jednak to by³o mo¿liwe, w takim przypadku nale¿a³oby siê liczyæ ze zmianami w lokalizacji
produkcji rolnej w skali wiata i ze zwiêkszaniem kosztów zaopatrzenia, a tym samym i cen na
¿ywnoæ. Barier¹ mog³yby siê staæ koszty transportu i problemy logistyczne.
Panuje pogl¹d, ¿e globalizacja rolnictwa mog³aby przynieæ korzyci krajom s³abiej rozwiniêtym o taniej sile roboczej i krajom posiadaj¹cym korzystne warunki naturalne do produkcji
rolnej. Pe³na liberalizacja i otwarcie rynków rolnych na nieskrêpowan¹ konkurencjê doprowadzi³oby do g³êbokiej marginalizacji, a nawet zaniku rolnictwa w bogatych krajach uprzemys³owionych i zurbanizowanych. Poniewa¿ rolnictwo w tych krajach, poza funkcjami produkcyjnymi, spe³nia coraz istotniejsze funkcje publiczne i rodowiskowe jego podtrzymanie dokonuje siê dziêki polityce interwencjonizmu rolniczego i wspierania rozwoju wsi.
To czy rolnictwo krajów rozwijaj¹cych siê mog³oby skorzystaæ z liberalizacji obrotów
miêdzynarodowych produktami rolniczymi w ramach globalizacji nie jest jednak¿e spraw¹
oczywist¹. Stiglitz [2006] laureat nagrody Nobla i autor ksi¹¿ki o globalizacji stwierdza, ¿e
dotychczasowi rolnicy, którym globalizacja mog³aby pomóc w wydwigniêciu siê z ubóstwa schodz¹ ze sceny, a ich miejsce zajmuj¹ gracze, których celem jest osi¹gniêcie zysku.
Ten sam Autor stwierdza, ¿e globalizacja to s³odkie rodzynki dla 20% mieszkañców
ziemi i gorzkie migda³y dla 80%. Wynika z tego, ¿e na globalizacji strac¹ ma³e i rednie
gospodarstwa w krajach rozwiniêtych, ale wcale na zmianach tych nie skorzystaj¹ ubodzy
rolnicy z krajów rozwijaj¹cych siê. Globalizacja mo¿e poci¹gn¹æ istotne zmiany w strukturze
agrarnej i w strukturze produkcji rolnej. Korzystaæ z niej bêd¹ gospodarstwa du¿e, wysokotowarowe, wyspecjalizowane, powi¹zane z du¿ymi firmami przemys³owymi przetwórstwa, a
zw³aszcza z korporacjami zajmuj¹cymi siê obrotem ¿ywoci¹.
Globalizacja rolnictwa przez liberalizacjê rynków odbywa siê drog¹ poredni¹ przez
umiêdzynarodowienie rynków produktów ¿ywnociowych oraz koncentracjê agrobiznesu,
zw³aszcza przemys³u rolno-spo¿ywczego oraz sfery obs³ugi rolnictwa.
Rozwój globalizacji rolnictwa przez uwalnianie ograniczeñ w handlu s³u¿y g³ównie
interesom wielkich korporacji transnarodowych. Korporacje te obecnie kontroluj¹ wiêkszoæ miêdzynarodowych obrotów ¿ywnoci¹ i maj¹ coraz wiêkszy wp³yw na rodzaj i struk-
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turê produkcji. Globalizacja rolnictwa oznacza d¹¿noæ do uprzemys³owienia rolnictwa,
ograniczania udzia³u tego sektora w tworzonej nadwy¿ce ekonomicznej i dochodach sektora rolniczego oraz wydatkach ludnoci na ¿ywnoæ.
Wspó³czesna produkcja rolnicza w ostatnim piêædziesiêcioleciu nabiera³a coraz bardziej charakteru globalnego. Obok procesów koncentracji w samym rolnictwie globalizacja
odbywa³a siê g³ównie przez wchodz¹ce w sk³ad agrobiznesu sektory zaopatrzenia rolnictwa, przemys³u przetwórczego, handlu miêdzynarodowego i dystrybucji ¿ywnoci przez
sieci handlowe. Tradycyjny handel zbo¿em i innymi produktami i surowcami rolniczymi by³
uzupe³niany przez coraz to szersz¹ gamê produktów, które mog³y byæ przewo¿one na d³ugie
dystanse w uzbrojonych w urz¹dzenia ch³odnicze rodkach transportu. Narastaniu zjawisk
globalnych w tym zakresie sprzyja³a integracja regionalna w ró¿nych regionach wiata, a
szczególnie w Unii Europejskiej, w ramach porozumienia NAFTA, ASENAN, MERCOSUR
i innych. Wa¿n¹ rolê w tych procesach odgrywa³y firmy wielonarodowe zaanga¿owane w
handel miêdzynarodowy i bezporednie inwestycje zagraniczne.
W okresie po II wojnie wiatowej produkcja rolnicza w skali wiatowej rozwija³a siê dwiema
komplementarnymi cie¿kami [Coleman, Grant, Josling 2004]. Pierwsza z nich odnosi siê g³ównie
do wielokierunkowego rolnictwa ch³opskiego w ró¿nych krajach w du¿ym stopniu maj¹cego
charakter naturalny, które w wyniku procesów modernizacyjnych nabiera³o charakteru rynkowego, wysokoprodukcyjnego czêsto o charakterze wyspecjalizowanym. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y
w tym rozwoju przedsiêbiorstwa przetwórstwa rolniczego, prowadz¹ce skup towarów coraz
bardziej wystandaryzowanych o podwy¿szonej jakoci. Unowoczenienie procesów technologicznych przebiega³o równoczenie z usprawnianiem systemów organizacji i powi¹zañ z rynkami, pog³êbianiem specjalizacji i integracji oraz osi¹ganiem efektów skali produkcji. W niektórych
obszarach wród rolnictwa tradycyjnego pojawi³y siê, zw³aszcza w produkcji drobiarskiej i ¿ywca
wieprzowego, skoncentrowane formy rolnictwa korporacyjnego cile zintegrowane technologiczne i kapita³owo z przemys³em rolno-spo¿ywczym. Dzi przeciêtne wyspecjalizowane gospodarstwo rolne w Danii produkuj¹ce na rynek dostarcza niemal 1,5 tys. tuczników rocznie. Skala
produkcji drobiarskiej powiêkszy³a siê jeszcze bardziej.
Druga cie¿ka rozwojowa dotyczy zw³aszcza krajów wysoko rozwiniêtych, uprzemys³owionych, w których wraz z modernizacj¹ technologiczn¹ zwrócono uwagê na komercyjn¹
produkcjê wysokojakociowych, wyspecjalizowanych produktów na wyselekcjonowane nisze rynkowe maj¹ce swoje oparcie w zlokalizowanych terytorialnie rejonach produkcyjnych.
Taka cie¿ka rozwojowa, typowa np. dla produkcji winiarskiej w Europie rozpowszechni³a siê
tak¿e w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii czy niektórych krajach Ameryki
£aciñskiej. Jej istot¹ jest to, ¿e produkty o charakterze lokalnym wchodz¹ przy odpowiedniej
polityce wsparcia na rynki miêdzynarodowe i staj¹ siê produktami globalnymi.
Szybkie i g³êbokie zmiany zachodz¹ce w sektorze agrobiznesu w ostatnim piêtnastoleciu, powodowane w³anie potrzebami i upodobaniami konsumentów, mia³y swoje pod³o¿e
tak¿e w postêpie technologicznym oraz dynamicznym rozwoju systemów dystrybucji. W
Unii Europejskiej kluczowym czynnikiem by³o tworzenie i umacnianie Jednolitego Rynku
Europejskiego, który zacz¹³ dominowaæ nad rynkami narodowymi poszczególnych krajów.
Konkurencja rozwijana wewn¹trz poszczególnych rynków krajowych nabiera³a charakteru
ogólnego, a nasilaj¹ca siê konkurencyjnoæ ogólnoeuropejska wp³ywa³a na przyspieszenie
procesów efektywnociowych. W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych sektor wytwórczy ¿ywnoci i napojów dostarcza³ w krajach UE 10,5% wartoci dodanej wytworzonej
przez przemys³ i zatrudnia³ 11,5% si³y roboczej.
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W przemyle rolno-spo¿ywczym Unii Europejskiej mo¿na by³o wyró¿niæ trzy grupy
strategiczne przedsiêbiorstw: ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, du¿e przedsiêbiorstwa o charakterze narodowym oraz wielkie firmy wielonarodowe. Pod wzglêdem liczbowym w sektorze
tym dominowa³y ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Oko³o 80% przedsiêbiorstw zatrudnia³o
mniej ni¿ 10 pracowników (20% zatrudnionych i 7% produkcji). Ros³o jednak znaczenie du¿ych firm przetwórczych. Bardzo du¿e przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce ponad 500 pracowników stanowi³y poni¿ej 0,5% liczby przedsiêbiorstw, lecz zatrudnia³y 30% pracowników sektora i dostarcza³y 40% obrotów [The European ...1999]. Filie firm wielonarodowych rozsiane s¹
we wszystkich krajach europejskich. Istotn¹ rolê w funkcjonowaniu sektora ¿ywnociowego
odgrywaj¹ wiêzi finansowe i kooperacyjne miêdzy ró¿nymi grupami przedsiêbiorstw. Ju¿ na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych rozwin¹³ siê silny proces koncentracji i umiêdzynarodowienia, który by³ istotnym czynnikiem wzrostu si³y przetargowej podmiotów tego sektora. W
wyniku tego umocni³y swoj¹ pozycjê wielkie firmy ¿ywnociowe maj¹ce korzenie w kapitale
miêdzynarodowym.
Firmy wielonarodowe koncentrowa³y siê na kreowaniu marek europejskich przez co
umacnia³y swoj¹ pozycjê przetargow¹ wobec dystrybutorów. Niektóre firmy wielonarodowe realizowa³y inwestycje powi¹zane z narodowymi systemami dystrybucji produktów
lokalnych. Du¿e firmy narodowe koncentrowa³y swoj¹ dzia³alnoæ na rynkach poszczególnych krajów i w niewielkim zakresie wychodzi³y poza rynek UE i to bardziej przez eksport ni¿
inwestycje zagraniczne. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa uzale¿nia³y siê coraz bardziej od
wielkich sieci dystrybucyjnych.
Wielk¹ rolê w procesie wzmacniania pozycji konkurencyjnej produktów rolnych na rynkach wiatowych odegra³y wyspecjalizowane instytucje finansowe oraz kredytowe rolnictwa
i agrobiznesu korzystaj¹ce ze wsparcia i gwarancji publicznych. Subsydiowanie kredytów
przez pañstwo wype³nia³o lukê powstaj¹c¹ z unikania w pocz¹tkowej fazie kredytowego wsparcia rolnictwa przez banki komercyjne. Z biegiem czasu rz¹dy zaczê³y wycofywaæ siê ze wsparcia dla instytucji finansuj¹cych rolnictwo. Ich rolê zaczê³y stopniowo przejmowaæ wielkie
firmy agrobiznesu o charakterze wielonarodowym. Takie wielkie firmy biotechnologiczne jak
Monsanto czy Bayer, czy te¿ przedsiêbiorstwa chemiczne produkuj¹ce nawozy sztuczne i
rodki ochrony rolin organizowa³y dostawy swoich produktów dla rolników na warunkach
dla nich dogodnych z uwzglêdnieniem specyfiki rynków regionalnych i lokalnych.
W ci¹gu dwudziestolecia 1972-1993 obroty handlowe produktami rolno-spo¿ywczymi
wzros³y prawie szeciokrotnie. Trend ten utrzymywa³ siê tak¿e w latach nastêpnych. Szybciej rozwija³ siê jednak handel ¿ywnoci¹ ni¿ surowcami rolniczymi. Jeszcze szybciej rozwija³y siê zagraniczne inwestycje w sektorze przetwórstwa i handlu ¿ywnoci¹. Nowym dynamicznie rozwijaj¹cym siê zjawiskiem sta³ siê handel wewn¹trzga³êziowy, co by³o istotnym
czynnikiem w lepszym zaspokajaniu zró¿nicowanych potrzeb i preferencji konsumentów.
Dziêki tej wymianie i tworzeniu warunków do produkcji pod os³onami oraz przechowywaniu
i transportowaniu w urz¹dzeniach ch³odniczych, wie¿e produkty ogrodnicze, mleczarskie,
miêsne i rybne sta³y siê dostêpne dla konsumentów przez ca³y rok bez wzglêdu na porê roku
i rodzaj pogody. Tak wiêc rozwój handlu miêdzynarodowego produktami rolno-spo¿ywczymi oraz inwestowanie przez firmy wielonarodowe w ró¿nych krajach wiata, przy coraz
lepszym wyposa¿eniu w technologie ch³odzenia, magazynowania i transportowania powodowa³y to, ¿e i rolnictwo ³¹cznie z innymi sektorami agrobiznesu wnosi³o wielki wk³ad w
zaawansowanie ogólnych procesów globalizacyjnych na wiecie.
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INTEGRACJA REGIONALNA JAKO SK£ADNIK PROCESÓW GLOBALIZACJI
ORAZ SPOSÓB OCHRONY PRZED JEJ SKUTKAMI
Obok liberalizacji, integracja rynków w skali wiatowej stanowi g³ówny element globalizacji. Integracjê w wymiarze globalnym rozumie siê jednak jako zjawisko ca³ociowe wyra¿aj¹ce siê w swobodzie przep³ywu produktów i nieskrêpowanej konkurencji miêdzynarodowej. Integracja regionalna obejmuje okrelon¹ grupê pañstw i rodzajów dzia³alnoci gospodarczej, traktowana jest na ogó³ jako sposób na unikanie niekorzystnych skutków globalizacji i przeciwdzia³ania ¿ywio³owoci procesów integracyjnych animowanych przez przedsiêbiorstwa i korporacje miêdzynarodowe.
Miêdzynarodowa integracja gospodarcza w skali regionalnej, jak¹ jest miêdzy innymi Unia
Europejska, powoduje dwa podstawowe statyczne efekty, efekt kreacji handlu i efekt przesuniêcia handlu, które prowadz¹ do podnoszenia efektywnoci gospodarowania przez racjonalizacjê
kierunków dostaw oraz wzrost konkurencyjnoci wewnêtrznej [Bo¿yk, Misala 2003]. Konkretnie mamy tu do czynienia z efektami: produkcyjnym, fiskalnym, redystrybucyjnym i efektem
bilansu obrotów handlowych. Integracja miêdzynarodowa przez tworzenie unii celnej i wspólnych rynków ukszta³towa³a te¿ efekty dynamiczne, d³ugotrwa³e dla krajów cz³onkowskich:
efekty alokacyjne (alokacja zasobów zgodna z zasad¹ obfitoci, poprawa efektywnoci zasobów, korzyci skali, ograniczenie zniekszta³ceñ rynkowych), efekty akumulacyjne (akumulacja
zasobów) i efekty lokalizacyjne (wzrostu gospodarczego i dobrobytu, polaryzacja dzia³alnoci
gospodarczej), efekty dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu (po stronie popytu i po stronie
poda¿y) oraz efekty w sferze podzia³u dochodów (wp³yw na terms of trade i inne).
Efekty dynamiczne rozpocieraj¹ siê tak¿e na kraje niecz³onkowskie w postaci oddzia³ywania na terms of trade oraz ilociowe i jakociowe d³ugofalowe kszta³towanie struktury wymiany zagranicznej, która dostosowuje siê do efektywnego popytu i poda¿y pañstw
tworz¹cych uk³ad integracyjny. Chocia¿ wymiana zagraniczna koncentruje siê w obrêbie
krajów wspólnoty, to wspólnota jako ca³oæ jest wa¿nym partnerem na rynku wiatowym i
partycypuje zarówno w eksporcie, jak i w imporcie towarów i us³ug. Obszar wspólnoty
przedstawiony jako ca³oæ staje siê atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji dla przedsiêbiorstw, korporacji narodowych i transnarodowych. Integracja regionalna wzmaga wiêc
konkurencjê i poprawia skutki ekonomiczne gospodarowania wewn¹trz wspólnoty, co stanowi równie¿ istotê procesów globalizacyjnych w skali wiatowej bez jednoczesnej modyfikacji stosunków ekonomicznych krajów nale¿¹cych do wspólnoty z pozosta³ymi uczestnikami rynku wiatowego. Ta modyfikacja stosunków zewnêtrznych, a nawet ich ograniczenie, dotyczy szczególnie sfery rolnictwa i rynków rolnych.
Wspó³czesne rolnictwo d³ugo by³o sektorem chronionym przez poszczególne pañstwa
przed konkurencj¹ zagraniczn¹. Szczególnie efektywny system ochrony zewnêtrznej i wsparcia
wewnêtrznego uzyska³o rolnictwo Unii Europejskiej. D¹¿noæ do samozaopatrzenia w produkty
rolne i utrzymania zadowalaj¹cego poziomu dochodów rolniczych by³y przyczyn¹ tego, ¿e
g³ównymi podmiotami decyduj¹cymi o sytuacji w rolnictwie stawa³y siê rz¹dy i ministerstwa
rolnictwa poszczególnych krajów oraz ponadnarodowe organy wspierania rolnictwa.
Unia Europejska od pocz¹tku lat szeædziesi¹tych wprowadzaj¹c wspóln¹ politykê
roln¹ chroni³a i wspomaga³a rozwój w³asnego rolnictwa. Polityka ta wnios³a istotny wk³ad
w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich krajów cz³onkowskich, sta³a siê te¿ jednym z najwa¿niejszych sposobów pog³êbienia ogólnej integracji europejskiej. Z jej efektów korzystaj¹ nie tylko rolnicy, ale tak¿e ca³e spo³eczeñstwa. Prowadzona jest jednak¿e przy zaanga-
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¿owaniu wysokich dotacji, które nie zawsze s¹ spo³ecznie uzasadnione, gdy¿ kierowane s¹
g³ównie do najwiêkszych producentów rolnych.
Polityka interwencjonizmu rolnego prowadzona w Unii Europejskiej rozwi¹za³a kwestiê
bezpieczeñstwa ¿ywnociowego i stworzy³a parasol nad rolnictwem krajów cz³onkowskich,
chroni¹c jego przed konkurencj¹ tañszych produktów oferowanych na rynkach miêdzynarodowych. Mimo wysokich dop³at wspólna polityka rolna UE nie rozwi¹za³a problemu
dochodów rolniczych w mniejszych gospodarstwach rolnych, doprowadzi³a jednak do
ustabilizowania produkcji i podjê³a realizacjê celów zwi¹zanych z zapewnieniem jakoci i
bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywnoci, ochron¹ rodowiska naturalnego, tworzeniem
dobrostanu zwierz¹t oraz rozwojem wielofunkcyjnoci w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Subsydiowanie produkcji rolnej w Unii Europejskiej wp³ywa jednak destrukcyjnie na
miêdzynarodowe rynki rolne, a eliminacja protekcjonizmu sta³a siê przedmiotem miêdzynarodowych negocjacji w ramach GATT/WTO.
Przez wiele lat negocjacje w sprawie liberalizacji wiatowych obrotów handlowych
omija³y produkty rolne. Jednoczenie ograniczenie konkurencji na miêdzynarodowych rynkach rolnych i prowadzenie przez poszczególne kraje i grupy krajów polityki protekcjonizmu i interwencjonizmu rolnego zosta³o uznane za niekorzystne. Nieuchronnoæ podnoszenia konkurencyjnoci w warunkach postêpuj¹cej liberalizacji handlu miêdzynarodowego i
rozwijaj¹cych siê zjawisk globalizacji nale¿y traktowaæ jako kluczowe wyzwanie dla rolnictwa polskiego zintegrowanego z chwil¹ uzyskania cz³onkostwa z rolnictwem krajów tworz¹cych Uniê Europejsk¹.
Unia Europejska pod naciskiem negocjacji w ramach WTO i innych organizacji miêdzynarodowych w dokumencie Agenda 2000 uzna³a za g³ówny cel wspólnej polityki rolnej podnoszenie konkurencyjnoci wewnêtrznej i zewnêtrznej rolnictwa europejskiego. Oznacza to,
¿e UE nie bêdzie w stanie, w takim stopniu jak dotychczas, chroniæ w³asnego rolnictwa przed
konkurencj¹ tanich produktów rolnych wytwarzanych w krajach Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej, Australii, Nowej Zelandii i innych. Oznaczaæ to bêdzie nieuchronnoæ dalszego,
stopniowego spadku cen realnych w rolnictwie i trudnoci w utrzymywaniu zadowalaj¹cego
poziomu dochodów rolniczych, mimo wzmacniania i rozszerzania form bezporedniego subsydiowania rolnictwa i dop³at do produkcji. Stosowanie dop³at bezporednich jest usprawiedliwieniem dla obrony wy¿szego poziomu cen rolnych wewn¹trz wspólnoty.
Aktualnie dochodz¹ tak¿e nowe aspekty, które staj¹ siê podstaw¹ przewartociowañ w
trwaj¹cej od pewnego czasu tendencji ograniczania interwencjonizmu rolniczego w Unii
Europejskiej i umacniania kierunku skierowanego na liberalizacjê. Ta nowa sytuacja wynika
z zarysowuj¹cych siê niedoborów ¿ywnoci w skali wiatowej i wzrostowego trendu cen
artyku³ów ¿ywnociowych. Z jednej strony mo¿e to doprowadziæ do szybszej ni¿ zamierzono rezygnacji z kwot mlecznych ograniczaj¹cych produkcjê mleka, z drugiej za do ponownego przemylenia zasadnoci dyskusyjnego zjawiska przeznaczania produkcji rolnej na
cele energetyczne. W nowych warunkach zwiêkszonego popytu na ¿ywnoæ polityka ograniczania produkcji dla podtrzymania poziomu cen rolnych i dochodów rolniczych mo¿e staæ
siê anachronizmem. W tych nowych warunkach zmieniaæ siê mo¿e podejcie do prowadzenia produkcji rolniczej w marginalnych (niekorzystnych) warunkach glebowo-klimatycznych i wodnych.
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GLOBALIZACJA A POSTÊP W ROLNICTWIE I SPO£ECZNE PROBLEMY WSI
Globalizacja jest procesem dynamizuj¹cym transfer innowacji i upowszechniania postêpu technicznego, biologicznego i organizacyjnego. Postêp kreowany przez liderów szybko
znajduje naladowców, a unifikacja techniczna produkcji z zastosowaniem nowoczesnych
technologii prowadzi do modernizacji i wzrostu produktywnoci i wydajnoci w rolnictwie.
Skutkiem tego jest obni¿ka kosztów i spadkowy trend cen realnych na produkty rolne.
Nowoczesne metody produkcji wypieraj¹ tradycyjne techniki produkcji, zw³aszcza w obszarach o mniej korzystnych warunkach naturalnych. Prowadzi to do obni¿enia zatrudnienia w rolnictwie i problemu zagospodarowania zasobów si³y roboczej na lokalnych rynkach
pracy, do bezrobocia jawnego i ukrytego. U³atwienie przep³ywu towarów ponad granicami
pañstw prowadzi do zaniechania produkcji rolnej w marginalnych warunkach produkcji
rolniczej. Stwarza to presjê na powiêkszanie importu taniej ¿ywnoci. Jednoczenie nasila
siê presja krajów maj¹cych korzystne warunki dla produkcji rolniczej i niskie koszty produkcji na likwidacjê ograniczeñ w handlu i obni¿kê ce³ rolnych. Presja ta wywierana jest na
Europê zw³aszcza przez Stany Zjednoczone, Kanadê i kraje Ameryki Po³udniowej oraz Australiê i Now¹ Zelandiê, a tak¿e wiele krajów rozwijaj¹cych siê z innych kontynentów. Negocjacje dotycz¹ce liberalizacji handlu rolnego na forum WTO w ramach Rundy rozwoju z
Douha doprowadzi³y do deklaracji Unii Europejskiej, ¿e po 2013 roku zostan¹ zlikwidowane
dop³aty eksportowe dla producentów mleka, cukru, wo³owiny i zbó¿. Globalizacja wiêc
prowadzi stopniowo do zmiany mechanizmów integracji europejskiej w sferze rolnictwa.
Globalizacja napêdzana d¹¿noci¹ do podnoszenia efektywnoci mikroekonomicznej
wywiera presjê na upowszechnienie nowoczesnych biotechnologii, w tym organizmów
modyfikowanych genetycznie. Zielona rewolucja doprowadzi³a do zwiêkszania produkcji
rolniczej i z³agodzenia problemu g³odu i niedo¿ywienia. Obecne wykorzystanie organizmów
genetycznie modyfikowanych jest kolejnym etapem zielonej rewolucji. W wyniku zielonej i
têczowej rewolucji w Indiach przeciêtne spo¿ycie ¿ywnoci osi¹gnê³o wystarczaj¹cy poziom ilociowy i zadowalaj¹c¹ strukturê jakociow¹ (zbo¿a, ryby, roliny oleiste, owoce i
warzywa oraz mleko). Mimo ró¿nych kontrowersji zielona rewolucja stanowi³a niezwykle
istotny etap rozwoju rolnictwa. Dzi wiat stoi przed dylematem rozpowszechniania upraw
rolin transgenicznych. O ile zielona rewolucja by³a wdra¿ana przez wielkie programy rz¹dowe upowszechniania wydajnych odmian pszenicy, kukurydzy i ry¿u to rozpowszechnianie
upraw transgenicznych stanowi narzêdzie pomna¿ania zysku wielkich korporacji kapitalistycznych. W 2006 roku roliny transgeniczne uprawiano w 22 krajach na powierzchni
przekraczaj¹cej 100 mln ha (53% w USA). Jest kwesti¹ czasu, ¿e rolnictwo transgeniczne
wkroczy na szerok¹ skalê tak¿e do Europy. Przy tej okazji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozwój technologii transgenicznych i innych osi¹gniêæ biologii i techniki stosowanych w produkcji
rolniczej stwarza problemy zwi¹zane z prawem w³asnoci intelektualnej, któremu wielkie
korporacje mog¹ nadaæ charakter praktyk monopolistycznych.
Ekspansja rolnictwa przemys³owego oraz wykorzystania biotechnologii poci¹ga za
sob¹ konsekwencje spo³eczne wród rolników i mieszkañców wsi. W wyniku tych procesów uwalniaj¹ siê niewykorzystane w rolnictwie zasoby pracy, a pozostaj¹cy w rolnictwie
ludzie s¹ zmuszeni do poszukiwania nowych zajêæ i dywersyfikacji róde³ dochodów. Wielce pomocny w tym wzglêdzie mo¿e byæ rozwój nowoczesnych technik telekomunikacji i
technologii informatycznych stanowi¹cych integraln¹ czêæ procesów globalizacji. W wyniku upowszechnienia tych technologii mieszkañcy wsi nawi¹zuj¹ nie tylko ³atwy kontakt z
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tym co siê dzieje w ich regionie i kraju, ale maj¹ wgl¹d w procesy przebiegaj¹ce w skali
wiatowej. Informatyzacja ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego, która dociera tak¿e na wie
i do rolnictwa stanowi wielk¹ szansê regeneracji systemu pracy i produkcji oraz wykorzystania mo¿liwoci daleko id¹cej decentralizacji wielu rodzajów dzia³alnoci gospodarczej, uwolnienia wielu typów dzia³alnoci zawodowej od ciasnego gorsetu du¿ego
miasta oraz zwielokrotnienia mo¿liwoci operowania na rynku [Varelidis 2003 za: Kaleta 2005]. Informatyzacja stwarza szansê w³¹czenia mieszkañców wsi w struktury spo³eczeñstwa globalnego i korzystania z dobrodziejstw takich sposobów zatrudnienia jak: telepraca,
czy takich sposobów podnoszenia wiedzy jak kszta³cenie na odleg³oæ. Ograniczyæ to mo¿e
zjawisko dojazdów do pracy, migracji wahad³owych i upowszechnianie wielozawodowoci
na wsi. Rozwijaj¹ce siê formy sieciowe gospodarki bêd¹ sprzyjaæ kumulacji wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji ludzi, budowie kapita³u ludzkiego i kapita³u spo³ecznego na wsi. Globalizacja dla wsi niesie tak¿e, jeli nie ujednolicenie, to zbli¿enie wzorców kulturowych i stylów ¿ycia w uk³adzie wie miasto oraz w uk³adzie miêdzynarodowym.
GLOBALIZACJA A ROLNICTWO W POLSCE
Procesy modernizacji rolnictwa w Polsce, na wzór Europy zachodniej, zosta³y zapocz¹tkowane jeszcze przed transformacj¹, przy czym lata transformacji przynios³y na pocz¹tku w tym
wzglêdzie pewne ich zahamowanie. Ogólna efektywnoæ nak³adów materialnych w Polsce jest
dotychczas wyranie ni¿sza ni¿ w czo³owych krajach UE. Ta ni¿sza produktywnoæ i efektywnoæ wynika³a z wystêpuj¹cych s³abych ogniw i niezadowalaj¹cej precyzji stosowanych procesów technologicznych, braku powszechnego stosowania dobrych praktyk produkcyjnych i
sposobów powi¹zania z rynkiem oraz braku nowoczesnego wsparcia rolnictwa ze strony polityki rolnej. Te s³aboci ustêpuj¹ po w³¹czeniu naszego kraju w ramy Jednolitego Rynku Europejskiego i do systemu oddzia³ywania Wspólnej Polityki Rolnej. Istotn¹ rolê mo¿e tu odgrywaæ
w³¹czenie Polski w zewnêtrzne otoczenie konkurencyjne rolnictwa. W nowej sytuacji mo¿na
oczekiwaæ wystêpowania w polskim rolnictwie efektów mno¿nikowych upowszechniania efektywnych systemów produkcyjnych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.
Procesy globalizacyjne sprawiaj¹, ¿e polskie rolnictwo staje siê czêci¹ otwartego,
ogólnowiatowego uk³adu gospodarczego. Rolnictwo polskie bêdzie do pewnego stopnia
powtarzaæ europejsk¹ drogê modernizacji. Presja konkurencyjna w tym uk³adzie wymusza
na ka¿dym podmiocie gospodarczym stosowanie strategii niskich cen. Strategie jakociowe, strategie zró¿nicowania i inne, s¹ równie wa¿ne, i staj¹ siê strategiami równorzêdnymi
lub dodatkowymi. Obok innowacji technologicznych w sferze wytwarzania i obrotu istotn¹
rolê bêd¹ spe³niaæ innowacje produktowe, co podkrela narastaj¹ce znaczenie marketingu.
Zakres rozpowszechniania globalizacji ekonomicznej w sferze rolnictwa i agrobiznesu bêdzie jednak hamowany praktykami interwencjonizmu i protekcjonizmu rolniczego, który
utrzyma siê mimo tendencji liberalizacyjnych i prób modyfikowania stosowanych systemów polityki rolnej przez najwiêkszych eksporterów i importerów ¿ywnoci.
Mimo wzrostu produktywnoci i efektywnoci wytwarzania w rolnictwie bêdzie zachodzi³ dalszy proces kurczenia siê rolnictwa jako dzia³u wytwórczego w gospodarce narodowej i proces jego spo³eczno-ekonomicznego zró¿nicowania. Dzi rolnictwo daje w Polsce
zatrudnienie i utrzymanie znacz¹cej czêci ludnoci. W miejsce obecnie stosunkowo jednolitego rolnictwa rodzinnego rozwijaæ siê bêdzie rolnictwo bardziej spolaryzowane pod wzglê-
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dem ekonomicznym, spo³ecznym i technologicznym. Kszta³towaæ siê bêd¹ nowe elementy
i nowe relacje w sferze agrobiznesu. W rolnictwie mo¿na oczekiwaæ wyraniejszego ukszta³towania siê trzech nastêpuj¹cych sektorów: rolnictwa komercyjnego, zrównowa¿onego
rolnictwa wielofunkcyjnego i rolnictwa socjalnego [Adamowicz 2002].
Na sektor wysokotowarowego i skomercjalizowanego rolnictwa o coraz wiêkszym stopniu koncentracji i powi¹zañ integracyjnych w uk³adach pionowym i horyzontalnym z przemys³owymi i handlowymi elementami agrobiznesu z³o¿y siê zarówno wielkoobszarowe rolnictwo wyros³e z by³ego sektora PGR, wysokotowarowe i wyspecjalizowane gospodarstwa
rodzinne oraz ró¿ne formy rolnictwa korporacyjnego. Wa¿nym sk³adnikiem tego sektora
bêd¹ wiêc zarówno rodzinne specjalizuj¹ce siê du¿e gospodarstwa rolne, jak te¿ gospodarstwa prowadzone przez obcokrajowców oraz korporacje finansowo-przemys³owe, w tym
nale¿¹ce do kapita³u zagranicznego. Z tego sektora bêdzie pochodziæ coraz wiêksza iloæ
wysokiej jakoci produkcji, sektor ten bêdzie jednak stwarza³ zagro¿enie degradacj¹ rodowiska i naruszeniem ¿ywotnoci wsi. Przedsiêbiorstwa tego sektora, stanowi¹ce zaplecze
surowcowe zak³adów przetwórczych i innych przedsiêbiorstw, bêd¹ stanowiæ kana³, przez
który obok ró¿nych form nowoczesnych technologii i postêpu biologicznego, mog¹ przenikaæ na rynek polski organizmy modyfikowane genetycznie. Szerszego rozpowszechniania
tej formy ¿ywnoci nie da siê raczej zatrzymaæ na d³u¿szy okres tak¿e w Polsce.
Drugim, umacniaj¹cym siê sektorem rolnictwa w Polsce bêdzie typowe rodzinne rolnictwo wielofunkcyjne, korzystaj¹ce z unijnej ochrony zewnêtrznej i wspierane ograniczanymi
przez modulacjê programami wsparcia rynkowego oraz rozwijanymi na szersz¹ skalê programami strukturalnymi, promuj¹cymi rozwój trwa³y i zrównowa¿ony. Ten sektor zapewni ¿ywotnoæ wsi, podtrzymywanie jej wartoci kulturowych oraz dobr¹ jakoæ ¿ywnoci. Wspierana
wielofunkcyjnoæ gospodarstw rolnych i rolnictwa w postaci dywersyfikacji produkcji, agroturystyki, przetwórstwa, ró¿nego rodzaju us³ug publicznych oraz krajobrazowych i ekologicznych funkcji rolnictwa bêdzie stanowi³a istotny sposób ³agodzenia napiêæ w sferze zatrudnienia na obszarach wiejskich, za promocja zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju mo¿e mieæ
równie¿ istotne znaczenie dla jakociowego wizerunku produkowanej w Polsce ¿ywnoci
oraz wzmacniania wra¿liwoci ekologicznej. Mimo ¿e rynek ¿ywnoci ekologicznej nie rozszerzy siê zbytnio ponad rozmiary obecne, bêdzie ros³o znaczenie rynku produktów regionalnych i lokalnych. Przed Polsk¹ w tym zakresie stoi wiele szans do wykorzystania.
Trzeci sektor rolnictwa, jaki ukszta³tuje siê w Polsce bardziej wyranie ni¿ obecnie, to
sektor rolnictwa socjalnego i hobbystycznego. Za rozwojem tego sektora przemawiaj¹ co
najmniej dwa wzglêdy. Pierwszy to bardzo trudna sytuacja na rynku pracy w ogóle, która
przy istnieniu nadmiernego, jawnego i ukrytego bezrobocia na wsi bêdzie wymaga³a zatrzymania w rolnictwie tak¿e tych, którzy bêd¹ prowadziæ rolnictwo na pó³ naturalne, daj¹ce
pewnej grupie ludzi mo¿liwoæ prze¿ycia i skromnego utrzymania. Aby unikn¹æ pog³êbiania
siê zjawiska ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego niezbêdne bêdzie wprowadzenie odpowiedniej polityki o charakterze socjalnym dla tego typu gospodarstw rolnych, ma³ych o
charakterze naturalnym, których w³aciciele bêd¹ korzystaæ z pomocy socjalnej. Powinna
to byæ polityka o charakterze narodowym, chocia¿ jej wprowadzenie wymagaæ bêdzie uzgodnieñ w ramach Unii Europejskiej. Innym czynnikiem zwiêkszania znaczenia tej grupy gospodarstw jest ogólny, chocia¿ niepisany cel wspólnej polityki rolnej polegaj¹cy jak dotychczas na ograniczaniu tempa wzrostu produkcji rolnej. Dopuszczenie do zagospodarowania
pewnej czêci gruntów rolnych (dzia³ek o powierzchni nieprzekraczaj¹cej pewnego pu³apu)
przez drobnych w³acicieli, emerytów i rencistów, nierolników oraz rezydentów wiejskich,
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mog³oby ograniczyæ presjê na powiêkszanie produkcji rolniczej i wp³yn¹æ wspieraj¹co na
rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich. Czêæ gruntów z tego sektora wypad³aby z rolnictwa i przechodzi³a do sektora nieruchomoci pozarolniczych. Mog³aby stanowiæ
podstawê pod rozwój budownictwa mieszkaniowego na wsi typu rezydencjalnego oraz
taniego budownictwa typu socjalnego, co mo¿e byæ wa¿nym elementem rozwoju wsi zw³aszcza w pobli¿u miast i aglomeracji miejskich.
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THEORETICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF POLISH
AGRICULTURE TAKING INTO ACCOUNT PROCESSES OF GLOBALIZATION
AND INTERNATIONAL INTEGRATION
Summary
The aim of the paper is presenting and analysis the contemporary facts of agriculture development
with the special reference to the globalization processes and European integration. The following issues
have been discussed in this paper: main direction of structural changes and development trends in
agriculture; the essence and main streams of globalization, globalization in agriculture and agribusiness
sectors, regional integration as an element of globalization and as a way of protection from its negative
outcomes, technological progress in agriculture as an integrated parts of globalization and importance of
globalization for agriculture in Poland.
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