
wolny rynek a BezpieczeŃstwo ŻywnoŚci w epoce GloBalizacji 15 
roczniki naUkowe ekonomii rolnictwa i rozwojU oBszarów wiejskicH, t. 104, z. 4, 2017

doi: 10.22630/rnr.2017.104.4.29

wolny rynek a BezpieczeŃstwo ŻywnoŚci w epoce 
GloBalizacji

Stanisław Kowalczyk

instytut rynków i konkurencji, szkoła Główna Handlowa w warszawie 
dyrektor instytutu: dr hab. roman sobiecki, prof. sGH

słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, interwencjonizm, fałszowanie żywności, prawo 
żywnościowe, kontrole żywności, krótkie łańcuchy dostaw, ruchy konsumenckie
Key words: food safety, interventionism, food adulteration, food law, food controls, short supply 
chains, consumer movements

s y n o p s i s. podjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności 
wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji 
stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym oraz wskazanie niezbędnych działań 
zaradczych w zakresie ochrony statusu bezpieczeństwa żywności. analizie poddano współ-
czesny status bezpieczeństwa żywności oraz skalę występujących fałszerstw żywnościowych 
na świecie. do działań zaradczych zaliczono ustanowienie globalnego prawa żywnościowego, 
podejmowanie inicjatyw kontrolnych żywności na szczeblu ponadkrajowym, promocję krótkich 
łańcuchów dostaw, wreszcie edukację konsumentów i wzmocnienie ruchów konsumenckich.

wprowadzenie

jednym z elementarnych obszarów dyskusyjnych w naukach ekonomicznych jest 
kwestia ile rynku, a ile państwa. jest to problem prawie tak stary, jak istota państwa i 
konstrukcja rynku. i – co warto zaznaczyć – dyskurs prowadzony jest tu nie tylko przez 
skrajne nurty ekonomii, jak marksizm i liberalizm, lecz pojawia się cyklicznie w wielu 
szkołach ekonomicznych. ta cykliczność każe zwrócić uwagę nie tyle na zainteresowanie 
różnych nurtów ekonomii tym zagadnieniem, ile raczej na sytuację, która kształtuje się 
w rzeczywistości gospodarczej, a także politycznej i społecznej. inaczej, czy przeważa 
zapotrzebowanie na niczym nieskrępowane relacje międzyludzkie w zakresie wymiany 
towarów, czy też pojawia się silniejsze zapotrzebowanie na ingerencję instytucji państwa w 
ten obszar. ingerencję wynikającą z braku akceptacji przez znaczącą część społeczeństwa 
właśnie dla tych nieskrępowanych relacji gospodarczych. 

celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
żywności, wynikających z procesu globalizacji oraz związanej z nią skrajnej liberalizacji 
stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym oraz próba wskazania działań 
zaradczych w zakresie ochrony statusu bezpieczeństwa żywności. 
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paradoks: wolnoŚĆ Gospodarcza VERSUS interwencja paŃstwa

ten swoisty paradoks wolność gospodarcza versus interwencja państwa, podejmował 
i próbował wyjaśnić już w końcu Xviii w. adam smith w swoim fundamentalnym dziele 
Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [1776]. a. smith pisał między in-
nymi, że naturalny konflikt społeczny powstaje między jednostkami, ponieważ efekt pracy 
z natury powinien należeć do wykonawcy, lecz musi on dzielić się nim z właścicielem 
zasobów, który go zatrudnia [smith 1776]. to, co ostatecznie otrzymuje, zależy od wielu 
rzeczy, lecz najmniej od samego robotnika. płaca robotnika i zyski kapitalisty zależą np. od 
siły manufaktur i siły państwa oraz bogactwa społeczeństwa. z reguły wolność (u a. smitha 
jest to „wolność handlowa”) jest mniej ryzykowna w dużych, bogatych państwach, gdzie 
wzrost jest pewniejszy, a możliwe zaburzenia podaży niższe [smith 1776]. siła państwa 
przesądza zatem o pozycji jego organów w sferze społecznej i gospodarczej. jednak a. 
smith był daleki od popierania zaangażowania państwa w gospodarkę, a przynajmniej gdy 
nie służyło to wielkiej Brytanii. protekcjonizmu brytyjskiego nie atakował. amerykanom 
odradzał protekcjonizmu własnego przemysłu, albowiem zamiast przyspieszyć, może to 
opóźnić postęp ich kraju na drodze do bogactwa [smith 1776, s. 367]. 

jak zatem historycznie kształtowała się relacja tych dwóch fenomenów, tj. ile było w 
przeszłości wolności gospodarczej (liberalizmu), a ile ingerencji państwa (interwencjoni-
zmu)? okazuje się, że przeszłość wykazała na tym polu wyjątkową złożoność. jej główne 
etapy były następujące:
 – silny protekcjonizm w anglii: od końca Xv w. do połowy Xviii w. (początek to okres 

panowania króla Henryka vii i Henryka viii, chociaż pierwsze działania protekcjoni-
styczne wystąpiły już na przełomie Xiii i Xiv w.); protekcjonizm dotyczył pierwotnie 
przetwórstwa wełny i skierowany był przeciwko niderlandom, potem także innych 
gałęzi i dotyczył Usa i kolonii brytyjskich; wielka Brytania była krajem silnego 
protekcjonizmu do połowy XiX w., czyli momentu, gdy zbudowała swój przemysł; 
największa liberalizacja od lat 60. XiX w. do wielkiego kryzysu lat 30. XX w.

 – silny protekcjonizm w Usa: od początku XiX w. do połowy XX w. (twórca alexader 
Hamilton 1755/57-1804),

 – okres względnego liberalizmu gospodarczego w większości krajów (poza wielką Bry-
tanią): ii połowa Xviii w. – przełom ii/iii dekady XiX w. (początki industrializacji),

 – liberalizm gospodarczy w teorii i interwencjonizm w praktyce: przełom ii/iii dekady 
XiX w. – przełom XiX/XX w.,

 – dominacja liberalizmu gospodarczego – przełom XiX/XX w. – lata 30. XX w., 
 – okres interwencjonizmu gospodarczego – lata 30. XX w. – koniec lat 70. XX w. (tak-

że w krajach rozwijających się, dawnych koloniach, w chinach do lat 90. XX w., w 
indiach nawet aktualnie – cła 25%.),

 – dominacja liberalizmu gospodarczego: koniec lat 70. XX w. – pierwsza dekada XXi w.,
 – brak zdecydowanej dominacji z narastającym przekonaniem o potrzebie wzrostu 

znaczenia interwencjonizmu i roli państwa – przełom i/ii dekady XXi w. (początek 
nowego cyklu paradoksu wolność gospodarcza versus ingerencja państwa?). 
ogólne doświadczenia z historii są zatem następujące: (i) przez stulecia w większości 

państw przeważała polityka protekcjonizmu własnej gospodarki nad liberalizmem, (ii) 
poszczególne kraje głosiły potrzebę liberalizacji wymiany towarowej dopiero wówczas, 
gdy zbudowały silną własną gospodarkę (przykład wielkiej Brytanii w ii połowie XiX 
w.), (iii) jednak nawet deklaratywnemu opowiadaniu się za liberalizacją stosunków go-
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spodarczych często towarzyszył przemilczany protekcjonizm (przykład Usa w ii połowie 
XX w.), (iv) z prawdziwą liberalizacją stosunków gospodarczych i wymiany towarowej, 
jakiej nie znała przeszłość, mamy do czynienia dopiero od lat 80. XX w. i jest ona raczej 
konsekwencją gospodarczej ewolucji świata, a nie przyczyną tej ewolucji. podstawowa 
przyczyna wynika bowiem przede wszystkim z globalizacji oraz znacznej marginalizacji 
siły państwa w stosunku do rynkowej siły korporacji transnarodowych. a zatem jak twierdzi 
Ha-joon chang wolny handel nie działa [chang 2016, s. 116], a liberalizacja niekoniecznie 
przynosi ogólne korzyści. dowiódł tego także pierwszy kryzys ery globalnej, czyli kryzys 
lat 2007-2009/10. jakie zatem wnioski wynikają z tego dla gospodarki, w tym przede 
wszystkim sektora agrobiznesu i bezpieczeństwa żywności? 

konsekwencje GloBalizacji

Świat zmienia się ciągle, lecz w tym stałym procesie są okresy wyższej i niższej 
dynamiki zachodzących zmian. jeden z takich okresów, który odegrał znaczącą rolę w 
ukształtowaniu współczesnej struktury świata, rozpoczął się na przełomie lat 70. i 80. XX 
w. za sprawą koncepcji gospodarczych wprowadzonych praktycznie w tym samym czasie 
w wielkiej Brytanii przez margaret thatcher (premier w latach 1979-1990) i w Usa, przez 
ronalda reagana (prezydent w latach 1981-1989). koncepcji polegającej na wycofywaniu 
się państwa z życia publicznego, przede wszystkim gospodarczego, na rzecz własności 
prywatnej. rolę państwa w wielu dziedzinach przejęły firmy prywatne – korporacje, szybko 
przyjmujące postać firm transnarodowych.

liberalizacja stosunków gospodarczych oraz powstanie struktur wspierających ten 
proces, czyli powołanie w 1994 r. Światowej organizacji Handlu (wto), zwielokrotniły 
dynamikę międzynarodowych przepływów towarowych. łączny eksport światowy w latach 
1948-1963, a więc w ciągu 15 lat, wzrósł z 59 mld Usd do 157 mld Usd, czyli o niecałe 
100 mld Usd. znaczącego rozwoju wymiany handlowej nie było także w kolejnej dekadzie. 
niewątpliwie był to, z jednej strony, efekt tzw. zimnej wojny pomiędzy głównymi blokami 
politycznymi i gospodarczymi i z drugiej, niesprzyjających wymianie handlowej warunków 
światowych (ograniczenia w przepływie kapitału, bariery celne, embarga towarowe). początki 
ożywienia handlowego odnotowano dopiero w latach 70. i 80. XX w., a prawdziwy boom i 
ekspansja handlowa stały się faktem po 1990 r. o ile w latach 1983-1993 światowy eksport 
zwiększył się o 1850 mld Usd, o tyle w kolejnym okresie 1993-2003 już o prawie 3700 mld 
Usd, a w latach 2003-2016 o kolejne prawie 8100 mld Usd, do kwoty 15 464 mld Usd 
[wto 2017]. w latach 1948-2016 światowy eksport zwiększył się ponad 260 razy, przy 
czym w latach 1948-1973 niecałe 10 razy i w latach 1973-2016 – ponad 27 razy. stanowi to 
wymowną ilustrację wpływu globalizacji na rozwój światowej wymiany handlowej. 

w dynamice tej swój udział miał także handel rolny. tylko w latach 2006-2016 średnia 
roczna stopa wzrostu obrotów tej grupy produktów wyniosła 5,3%, podczas gdy produktów 
przetworzonych 3,2%, a paliw i kopalin –1%. w następstwie tego udział handlu rolnego w świa-
towych obrotach towarowych zwiększył się z 8,2% w 2006 r. do 10,5% w 2016 r. [wto 2017].

poza liberalizacją sfery gospodarczej oraz wymiany handlowej, drugim zasadniczym 
czynnikiem napędowym zmian ostatnich czterech dekad – określanych jako globalizacja 
– była głęboka redukcja kosztów transportu i komunikacji [kowalczyk 2010]. przykłado-
wo koszt transportu morskiego zmniejszył się w latach 1920-2015 o 90%, 3-minutowej 
rozmowy telefonicznej pomiędzy nowym jorkiem a londynem z 293 Usd w 1931 r. 
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praktycznie do zera (przy wykorzystaniu połączeń internetowych), połączeń lotniczych 
w latach 1946-2015 o 90%, a cena 1 GB ze 193 tys. Usd w 1980 r. do 7 centów w 2010 r. 
[the Geography of transport systems 2017]. tym, co uruchomiło powyższe procesy, były 
samoloty nowych generacji (Boeing), światłowody, wydajne komputery, wreszcie internet. 

redukcja kosztów przemieszczania i komunikowania się uruchomiła wielokierunkowe i 
często nieoczekiwane zmiany w strukturze gospodarki światowej. nastąpiła przede wszystkim 
redukcja lokalnej renty monopolowej [Gersbach, schmutzler 2000]. producent lokalny stanął 
wobec konkurencji potencjalnie nieograniczonej liczby firm wytwarzających taki sam produkt. 
w ślad za tym postępują zmiany, które jednak już nie są takie oczywiste. dotyczy to w pierw-
szej kolejności zmiany lokalizacji firm. stanowisko nauki w tej sprawie ma charakter dycho-
tomiczny. jedni twierdzą, że redukcja kosztów transportu będzie prowadziła do koncentracji 
firm, ponieważ będzie opłaciło się dostarczać towary nawet na duże odległości i jednocześnie 
korzystać z efektu skali – jednego miejsca wytwarzania dla wielu rynków [krugman 1991]. 
inni uważają, że zjawisko niskich kosztów transportu może jednak przeciwdziałać koncentracji 
produkcji na rzecz jej lokalizacji blisko rynku popytu dzięki wykorzystaniu łatwo dostępnej 
(właśnie dzięki niskim kosztom transportu i komunikacji) wiedzy i doświadczenia centrali 
oraz poszukiwaniu dodatkowych przewag konkurencyjnych na miejscu [Gersbach, schmutzler 
2000]. rzeczywistość zdaje się jednak jeszcze bardziej skomplikowana i przyjmuje obydwa 
modele, tj. koncentracji i dekoncentracji w zależności od rodzaju produktu, rynku, warunków 
środowiskowych i wielu innych uwarunkowań. natomiast prawdą pozostaje zwiększony 
przepływ towarów w relacjach międzynarodowych i regionalnych. 

poza omówionymi konsekwencjami redukcji kosztów transportu i komunikowania 
się, występują także inne na pozór mniej oczywiste procesy. jednym z nich są migracje 
(stałe i czasowe) z terenów biedniejszych do regionów bogatszych i aglomeracji. widoczne 
jest to na przykładzie migracji wewnętrznych we włoszech z biednego południa w kie-
runku bogatej północy [the international Bank for reconstruction and development/the 
world Bank 2009]. oczekiwano przenoszenia miejsc pracy właśnie na tereny o wyższym 
wskaźniku bezrobocia i tym samym możliwych niższych kosztów płac. tak się jednak 
(przynajmniej w wymiarze masowym) nie stało. to siła robocza podąża za miejscem pracy. 
ponadto szybko rozwijający się handel dotyczy w głównym stopniu krajów sąsiadujących 
i tych najbliższych. można było oczekiwać raczej transakcji na duże odległości. takie 
także występują i w wyjątkowo znaczącym stopniu dotyczy to żywności, lecz transport 
„sąsiedzki” stanowi współcześnie znaczącą część światowych obrotów. tłumaczone jest 
to z reguły podobieństwami w zakresie popytu, oczekiwań konsumentów oraz większego 
przekonania do producentów „zza miedzy” niż z odległych części świata.

odchodzenie w ostatnich dekadach od polityki interwencjonizmu oraz redukcja 
podstawowych funkcji państwa na rzecz idei wolnego samoregulującego się rynku ma 
istotny wpływ na system gospodarczy i społeczny, a w tym na produkcję oraz bezpie-
czeństwo żywności. i dotyczy to zarówno wymiaru krajowego, jak i globalnego. w coraz 
większym bowiem stopniu o warunkach rynkowych przesądzają decyzje korporacji, a w 
coraz mniejszym decyzje państw czy organizacji międzynarodowych. w odniesieniu do 
agrobiznesu i produkcji żywności oznacza to, że za światową podaż odpowiada coraz 
mniej coraz większych globalnych korporacji spożywczych. a te, jak wiadomo, od czasu 
słynnego wyroku dodge vs. ford motor co. (1919) sądu najwyższego stanu michigan 
[Dodge v. Ford Motor Co. 1919], powinny kierować się wyłącznie interesem akcjona-
riuszy, a nie innymi względami, jak chociażby społecznymi, humanitarnymi czy dobrem 
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i bezpieczeństwem konsumentów1. dla konsumentów może to oznaczać pierwszeństwo 
interesu firmy spożywczej przed ich interesem, a to z kolei oznacza niższy poziom bez-
pieczeństwa żywności. wiąże się bowiem z działaniami ze strony podmiotów rynkowych 
w zakresie zwiększenia ich finansowych korzyści kosztem konsumentów. te działania to 
wykorzystywanie do produkcji żywności, zanieczyszczonych surowców, niższy reżim 
technologiczny, czy fałszowanie żywności. działania zdecydowanie sprzeczne z koncepcją 
bezpieczeństwa żywności i ochrony interesów konsumentów.

współczesny stan BezpieczeŃstwa ŻywnoŚci

w tej sytuacji powstaje naturalne pytanie o stan, poziom bezpieczeństwa żywności we 
współczesnej gospodarce. to, że podlegają one istotnym zmianom, zwłaszcza w ostatnich 
dekadach, raczej nie ulega wątpliwości. zmiany te dotyczą zarówno poziomu samego 
bezpieczeństwa żywności, w tym rosnących dla niego zagrożeń, jak i podejmowanych 
działań w celu utrzymania pożądanego poziomu tegoż bezpieczeństwa.

przeprowadzone badania ponad 700 incydentów żywnościowych2, które odnotowano w 
latach 1828-2015 dowodzą, że przewartościowały one gospodarki poszczególnych państw, 
regionów i całego globu w zakresie bezpieczeństwa żywności. najwięcej analizowanych 
przypadków pochodzi z XXi w. z ogólnej liczby analizowane incydenty z pierwszej połowy 
XX w. to około 5%, z drugiej połowy – 29% i aż około 65% to incydenty z XXi w. warto 
podkreślić, że pierwsze dwa okresy (1900-1950, 1950-2000) trwały po 50 lat, natomiast 
ostatni tylko – 15 lat (2001-2015). w pierwszej połowie drugiej dekady XXi w. (lata 
2011-2015) odnotowano średniorocznie ponaddwukrotnie więcej znaczących incydentów 
niż w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia (lata 2001-2010). warto dodać, że gdyby w 
drugiej połowie dekady 2011-2020 tendencja w zakresie średniej rocznej liczby incyden-
tów żywnościowych utrzymała się na poziomie z pierwszej połowy, to wówczas w ciągu 
całej tej dekady liczba incydentów byłaby dwukrotnie wyższa niż w latach 2001-2010.

analiza incydentów żywnościowych przedstawionych powyżej, ich rozkład w czasie – na-
wet po uwzględnieniu mniejszej dostępności informacji o incydentach z XiX w. – skłaniają do 
konkluzji, że mamy właśnie do czynienia z tzw. drugą falą fałszerstw (oszustw) żywnościowych 
na świecie. pierwsza fala przeszła w połowie XiX w., a informacje o niej są zawartych nie tyle 
w raportach instytucji kontrolnych, ponieważ takich w zakresie kontroli żywności jeszcze nie 
było, ile w opracowaniach naukowych [accum 1820, Hassall 1855, normandy 1850, mitchell 
1848], informacjach prasowych oraz innych dostępnych materiałach z tego okresu.

pierwszy okres masowego fałszowania i podrabiania żywności (także leków) odnoto-
wano w XiX w., a więc wtedy, gdy pojawił się masowy, anonimowy klient. fałszowanie 
żywności datuje się co prawda od tak dawna, od kiedy człowiek produkuje, przetwarza i 
sprzedaje artykuły żywnościowe. jednak wiek XiX – jak podkreślili to Harry cendrowski, 
1 należy dodać, że w 1968 r. sąd najwyższy stanu illinois, w sprawie shlensky vs. wrigley, (237 ne 2d 776, 

ill. app. 1968) o instalację świateł na stadionie wydał wyrok, w którym odniósł się do roli przedstawicieli 
zarządu firmy w równoważeniu różnych, często sprzecznych interesów akcjonariuszy, wskazując, że de-
cyzje te przede wszystkim nie mogą być nielegalne bądź sprzeczne z prawem. wyrok ten w orzecznictwie 
amerykańskim często przeciwstawia się wyrokowi w sprawie dodge vs. ford motor co. z 1919 r. 

2 incydent żywnościowy (ang. food incydent) to każde zdarzenie, które bazuje na dostępnych informacjach i 
dotyczy rzeczywistych lub potencjalnych/możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa i jakości żywności oraz 
pasz, wymagające interwencji w celu ochrony konsumentów. por: annual report of incidents 2013, food 
standards agency, june 2014, s. 28. https://www.food.gov.uk/annual-report-incidents-2013.pdf. 
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louis w. petro – był szczególny pod tym względem, liczba oszustw i fałszerstw żywno-
ściowych wzrosła bowiem dramatycznie [cendrowski, petro 2007]. 

na początku XXi w. sytuacja wcale nie przedstawia się lepiej niż w połowie XiX w., 
a wiele wskazuje, iż pomimo istniejących współcześnie systemów urzędowej kontroli 
żywności, praktycznie we wszystkich krajach świata – pomijam w tym miejscu ocenę 
skuteczności tych systemów kontrolnych – przedstawia się tak samo źle, a nie można 
wykluczyć, że i mniej korzystnie aniżeli 150 lat temu. można wskazać wiele przykładów 
potwierdzających powyższą tezę. kilka wybranych to: (i) Horsemeat scandal, czyli fałszo-
wanie burgerów wołowych mięsem końskim na rynku europejskim, (ii) połowa francu-
skiego wina sprzedawana w chinach jest zafałszowana, (iii) według brytyjskiej fda 1/3 
dań na wynos w wielkiej Brytanii jest zafałszowana, (iv) według kontroli włoskiej służby 
nas (carabinieri) w ½ włoskich punktów sprzedaży żywności są mniejsze lub większe 
nieprawidłowości, (v) według m. weinberga z inscatech, amerykańskiej firmy zajmującej 
się bezpieczeństwem żywności oraz zwalczaniem fałszerstw żywnościowych, około 50-
60% wszystkich partii żywności na świecie jest mniej lub bardziej zafałszowanych, (vi) 
według raportu firmy oceana działającej na rzecz ochrony mórz i oceanów, średnio 43% 
partii zimowego łososia na rynku amerykańskim jest zafałszowana (w restauracjach udział 
nieprawidłowo oznakowanych partii wynosi 2/3), (vii) prawie 70% oliwy z oliwek extra 
virgin na rynku amerykańskim jest zafałszowane. 

nasilenie incydentów żywnościowych w końcu XX w. sygnalizowali także autorzy 
raportu wHo Food and health in Europe, wskazując iż od początku lat 80. XX wieku na-
sila się fala zachorowań w następstwie spożycia skażonej żywności. potwierdzają to także 
informacje z monitoringu epidemii chorób pokarmowych amerykańskiej agencji federalnej 
Centers for Disease Control and Prevention – CDC. według raportów tej instytucji na 
terenie Usa, liczba epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową (ang. foodborne 
disease outbreaks) wzrastała systematycznie od początku lat 70. XX wieku, kiedy było 
ich około 300 w roku3. w kolejnych latach liczba ta kształtowała się następująco: 1985 – 
495 epidemii, 1990 – 532, 1995 – 645, 2000 – 1417, 2006 – 1270, 2010 – 852. w ciągu 
czterech analizowanych dekad (1973 – 2013) nastąpił 3-, 4-krotny wzrost liczby epidemii 
będących konsekwencją spożycia zatrutej lub skażonej żywności na rynku amerykańskim4. 

przedstawione przykłady dobitnie ilustrują wzmożony w ostatnich dekadach wzrost 
incydentów żywnościowych, w tym także wynikających z oszustw i fałszerstw żywnościo-
wych. w przeszłości z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w połowie XiX w. o 
ile w trakcie pierwszej fali zasadniczą przyczyną była szybko postępująca industrializacja i 
w następstwie tego powstanie anonimowego konsumenta jako konsekwencja rozluźnienia 
bezpośrednich kontaktów producent-konsument, o tyle współcześnie przyczyną drugiej 
fali fałszerstw żywnościowych jest postępująca globalizacja, która zdecydowanie wydłuża 
łańcuchy dostaw, czyniąc rynek żywności coraz bardziej rozproszonym przestrzennie i 
jeszcze bardziej anonimowym. sprawia to, że bezpieczeństwa żywności we współczesnym 
zglobalizowanym świecie jest szczególnie narażone na ryzyko jego znaczącego obniżenia, 
a to oznacza dla konsumentów zagrożenie ich zdrowia i zasobów finansowych. wymaga 
zatem zdecydowanego przeciwdziałania.

3 wszystkie dane o liczbie epidemii chorób pokarmowych pochodzą z raportów cdc pt.: Surveillance for 
Foodborne-Disease Outbreaks - United States, zamieszczonych na stronie http://www.cdc.gov. 

4 szerzej na temat teorii drugiej fali oraz skali współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności patrz 
[kowalczyk 2016]. 
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 działania na rzecz BezpieczeŃstwa ŻywnoŚci

sytuacja, jaka powstała, a w zasadzie jej intensyfikacja, która nastąpiła po uwolnieniu 
procesów globalizacyjnych, wymaga zdecydowanej reakcji dla dobra konsumentów, czyli 
dla dobra wspólnego. stanowi bowiem realne zagrożenie dla ich zdrowia, także życia oraz 
finansów osobistych. Globalizacja generalnie tworzy środowisko niekorzystne dla stanu 
bezpieczeństwa żywności, co zmusza do przeciwdziałania we wszystkich wymiarach, tj. 
krajowym, regionalnym oraz globalnym.

Główne kierunki podejmowanych działań winny zmierzać do przeniesienia aktywności 
w zakresie zwalczania fałszerstw i zanieczyszczeń żywności na poziom ponadkrajowy – 
czyli tam, gdzie przede wszystkim występują te niekorzystne zjawiska. skuteczne prze-
ciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywności w warunkach globalizacji oraz 
wolnego mechanizmu rynkowego wymagają zintegrowanych działań ze strony organów 
krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych. Bezpieczeństwo żywności w erze 
globalizacji wymaga nowego podejścia opartego na założeniu, że nieprawidłowości w 
globalnym łańcuchu żywnościowym można eliminować wyłącznie, podejmując działania 
proceduralne, prawne i kontrolne na poziomie globalnym. współcześnie żaden kraj, nawet 
najbogatszy, nie może indywidualnie zapewnić bezpieczeństwa żywności obywatelom bez 
współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej z innymi krajami i regionami.

podejmowane działania należy ukierunkować w dwóch zasadniczych wymiarach: dzia-
łań „twardych” oraz „miękkich”. działania twarde są związane z koniecznością tworzenia, 
zmiany lub modernizacji struktur prawnych, kontrolnych i organizacyjnych w obszarze 
bezpieczeństwa żywności. pierwszym i podstawowym obszarem jest prawo żywnościowe. 
z kolei działania miękkie odnoszą się do wiedzy o żywności, edukacji konsumenckiej oraz 
kreowania środowiskowych oraz nadterytorialnych relacji społecznych, a także bieżącego 
monitorowania oraz informowania o stanie tego bezpieczeństwa i jakości żywności.

prawo ŻywnoŚciowe

jedną z podstawowych spraw przy tworzeniu systemu bezpieczeństwa żywności jest przy-
jęcie i wdrożenie skutecznego systemu prawa żywnościowego, w tym efektywnych standardów 
bezpieczeństwa żywności. z uwagi na charakter współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
zdecydowanie wychodzących poza granice poszczególnych państw oraz błyskawicznie roz-
przestrzeniających się po sąsiednich krajach, regionach, a nawet całym globie, potrzebne jest 
prawo żywnościowe na szczeblu krajowym, regionalnym, a także ogólnoświatowym. By jednak 
prawo w sposób skuteczny regulowało jakąś dziedzinę życia społecznego czy gospodarczego, 
niezbędne są: 1) dobra norma prawna, 2) system jej egzekucji. nawet najlepsza, stworzona 
z wszelką dostępną wiedzą oraz doświadczeniem norma, bez zapewnienia jej przestrzegania 
przez stosowne instytucje, pozostaje wyłącznie nic nieznaczącym tekstem. 

szczególnie ważna staje się kwestia zapewnienia egzekucji prawa żywnościowego na 
szczeblu globalnym, gdyż dorobek norm żywnościowych i standardów jest już całkiem 
pokaźny. stanowi go istniejący od 1963 r. codex alimentarius. ale problem tkwi w tym, 
że jest on fakultatywny, a ponadto, co naturalne w tej sytuacji, nie zawiera przepisów w 
zakresie egzekucji tychże standardów. czy możliwa jest zatem zmiana tej sytuacji i wpro-
wadzenie globalnego prawa żywnościowego? w krótkim, a nawet średnim horyzoncie 
czasowym raczej nie. wprowadzanie globalnego prawa powinno odbywać się etapowo, a 
realnie ujmując możliwe tylko z aktywnym udziałem organizacji międzynarodowych, jak 
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onz (fao). to, że od strony intelektualnej oraz koncepcyjnej możliwe jest przygotowanie 
takiego rozwiązania, świadczy raport the commission on Global Governance, przygoto-
wany przez kilkudziesięciu wybitnych polityków i działaczy z całego świata w 1995 r., pt. 
Our Global Neighborhood [1995]5, w którym zaproponowano podjęcie próby ustanowienia 
globalnego zarządzania. właśnie globalnego zarządzania, a nie globalnego rządu.

podjęcie wysiłku stworzenia globalnego prawa żywnościowego to działanie niewiele 
mniej ambitne niż postulaty utworzenia instytucji globalnego zarządzania, zdolnych do 
ograniczenia samowoli korporacji transnarodowych i negatywnych skutków globalizacji, 
głoszone od wielu lat przez ekonomistów, a także polityków czy działaczy społecznych, 
środowiskowych, wreszcie przedstawicieli ruchów konsumenckich. Świat jest podzielony 
wielowymiarowym zbiorem sprzecznych interesów, celów, zamierzeń oraz planów. 

inicjatywy kontrolne na szczeBlU ponadkrajowym

poziom bezpieczeństwa żywności w dużym stopniu zależy od skutecznego prawa, a także 
jego egzekucji. odnosi się to do sprawności oraz wydolności operacyjnej instytucji powoła-
nych do kontroli żywności. każdy podmiot działający na rynku spożywczym i paszowym ma 
świadomość odpowiedzialności administracyjnej i karnej za nieprzestrzeganie przepisów w 
tym zakresie. jego postępowanie jest determinowane właśnie obawą przed konsekwencjami 
łamania prawa. w warunkach globalnej gospodarki i wydłużonych łańcuchów dostaw ta oba-
wa jest redukowana złożonością relacji rynkowych. to może zachęcać do łamania prawa i np. 
podejmowania działań w zakresie fałszowania żywności. z tych właśnie powodów niezbędny 
jest skuteczny system urzędowej kontroli żywności. działania takie muszą jednak wychodzić 
poza obszar pojedynczego państwa. muszą zachodzić tam, gdzie występuje łamanie prawa, 
czyli w przestrzeni międzynarodowej. tymczasem struktury kontrolne są narodowe. nawet 
Unia europejska (Ue), która jest przykładem zaawansowanej współpracy międzypaństwowej, 
nie zdecydowała się na powołanie jednolitych struktur. istniejący od 1979 r. unijny system 
rasff (the rapid alert system for food and feed), czy od 2013 r. aac (the administrative 
assistance and cooperation), to w istocie platformy monitorowania określonych zdarzeń, 
bez uprawnień kontrolnych, a tym bardziej penalizacyjnych. od 2013 r. komisja europejska 
organizuje kontrole wybranych grup artykułów spożywczych w państwach członkowskich, 
lecz działania kontrolne zlecane są służbom kontrolnym poszczególnych państw. nie istnieje 
bowiem jednolita unijna służba kontrolna. o tym, że działania na szczeblu globalnym są 
jednak możliwe, przekonuje inicjatywa pod nazwą operacja opson. 

operacja opson jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym od 2011 r. przez in-
terpool oraz europol we współpracy z zainteresowanymi krajami. jest przedsięwzięciem 
ukierunkowanym na dwa obszary: (1) podrabianie żywności i napojów6 oraz (2) fałszowa-
nie prowadzące do zaniżania jakości żywności i napojów. w pierwszym roku w operacji 
opson i uczestniczyło 11 państw, w tym 10 z Ue oraz demokratyczna republika kongo. 
w operacji opson iii przeprowadzonej w 2013/14 r. było 31 państw, a w ostatniej prze-
prowadzonej w 2017 r. operacji opson vi – już 61 państw, w tym 40 spoza Ue. w ramach 
tej operacji skonfiskowano żywność i napoje o wartości 230 mln eUr [europol 2017]. 

warto dodać, że w operacjach opson od 2013/14 r. uczestniczą także firmy prywatne 
zainteresowane zwalczaniem fałszerstw żywnościowych. w opson iii firm takich było 16, 
5 raport our Global neighborhood spotkał się krytyką głównie ze strony kół amerykańskich, zaniepokojo-

nych możliwością ograniczenia suwerenności Usa w następstwie próby wdrożenia postanowień raportu.
6 w znaczeniu naruszania praw własności intelektualnej innych wytwórców.



wolny rynek a BezpieczeŃstwo ŻywnoŚci w epoce GloBalizacji 23 

natomiast opson v (2016) – 21. Były to przykładowo takie firmy i stowarzyszenia, jak: 
the coca cola, consorzio di tutela Gorgonzola dop – stowarzyszenie producentów, Una-
prol consorzio olivicolo italiano – stowarzyszenie producentów, danone, ferrero, mars, 
moët Hennessy, nestlé, red Bull, Unilever, scotch whisky association – stowarzyszenie 
producentów, tequila regulatory council – stowarzyszenie producentów [interpol/europol 
2016]. w operacjach opson w latach 2011-2017 nie brała udziału żadna instytucja z pol-
ski, natomiast konfiskowano produkty pochodzące z polski (podróbka sera edamskiego w 
czechach, opson v). operacje opson są znakomitym przykładem współpracy na poziomie 
międzynarodowym, czyli tam, gdzie zagrożenie bezpieczeństwa żywności jest współcześnie 
największe. tylko takie działania są w stanie powstrzymać nieuczciwe firmy, interpretujące 
wolność gospodarczą w ramach liberalnej gospodarki jako przyzwolenie na łamanie prawa. 

krótkie łaŃcUcHy dostaw

Globalizacja przyniosła także istotne wydłużenie łańcuchów dostaw w ramach sektora 
żywnościowego. jest to konsekwencja intensyfikacji kontaktów rynkowych oraz zwielokrotnie-
nia transakcji handlowych. w efekcie powstały łańcuchy globalne, czyli łańcuchy o wyjątkowo 
dużej liczbie ogniw pośrednich pomiędzy producentem surowca – szerzej pierwotnym pro-
ducentem żywności – a konsumentem. jako konsekwencja tego zjawiska w zwielokrotnionej 
postaci wystąpiła tendencja do fałszowania żywności (wydłużenie odległości do konsumenta 
zwiększa poczucie bezkarności) oraz pogorszenia jej bezpieczeństwa zdrowotnego (wydłużone 
okresy transportu i składowania, nieprzestrzeganie podstawowych norm sanitarnych, użycie 
do produkcji skażonych i/lub przeterminowanych – zepsutych składników).

przeciwdziałaniem temu zjawisku jest skracanie łańcuchów żywnościowych oraz 
promowanie bezpośrednich relacji producent-konsument. w tych warunkach do nowych 
form relacji rynkowych należy zaliczyć przykładowo: krótkie łańcuchy żywnościowe 
(ang. short food supply chains – SFCS) oraz lokalne łańcuchy żywnościowe (ang. local 
food systems – LFS), a w tym alternatywne sieci żywnościowe (rynki rolnicze), sprzedaż 
bezpośrednią (ang. farmgate sales), sprzedaż ograniczoną/marginalną oraz wszelkie 
formy sprzedaży wspierane przez wspólnoty lokalne. formy te rolnikom i bezpośrednim 
wytwórcom umożliwiają partycypowanie w większej części wartości dodanej, konsumen-
tom dają możliwość bezpośredniego kontaktu z wytwórcą, co redukuje skłonność tychże 
do sprzedaży żywności zafałszowanej lub o nieodpowiednim standardzie zdrowotnym.

te nowe formy rynkowe przynoszą określone korzyści także regionom, w których 
są rozwijane. Główne z nich to dodatkowe miejsca pracy, transfer umiejętności, rozwój 
rynku szkoleń oraz doradztwa, poprawa dostępu do żywności wysokiej jakości, wzrost 
zainteresowania stanem środowiska naturalnego itd. jest to szansa dla bezpośrednich 
wytwórców oraz mniejszych firm, które to podmioty nie mają szans na konkurowanie z 
korporacjami spożywczymi na rynkach globalnych.

edUkacja konsUmentów

oprócz działań legislacyjnych oraz instytucjonalnych, poprawa lub utrzymanie stanu 
bezpieczeństwa żywności w ramach zglobalizowanego wolnego rynku wymaga także dzia-
łań „miękkich”, ukierunkowanych na konsumenta. w pierwszej kolejności odnosi się to do 
edukacji konsumentów. postęp techniczny w zakresie produkcji żywności sprawia bowiem, 
że na rynku znajduje się coraz więcej produktów nowych technologii, osiągnięć naukowych, 
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produktów o zmodyfikowanych właściwościach użytkowych i odżywczych, modyfikacji 
rzeczywistych i pozornych. etykiety opakowań stają się coraz obszerniejsze, zawierają 
coraz więcej informacji. rozporządzenie unijne nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności, zobowiązuje producentów do zamieszczenia 
na etykiecie każdego środka spożywczego 12 rodzajów informacji, ponadto dodatkowych 
20 informacji na opakowaniach wybranych grup produktów (np. zawierających substancje 
słodzące lub z dodatkiem fitosteroli, fitostanoli i ich estrów) [rozporządzenie 1169/2011]. 
a nie jest to jedyny akt prawny zobowiązujący producentów żywności do obowiązkowego 
zamieszczania na etykietach konkretnych informacji7. dodatkowo producenci mogą do-
browolnie zamieszczać na etykietach pewne informacje, jak chociażby te o otrzymanych 
nagrodach i wyróżnieniach czy potwierdzające spełnianie warunków różnych prywatnych 
i krajowych systemów jakości. a jak wykazał monitoring przeprowadzony na obszarze 
państw unijnych, takich dobrowolnych systemów jest ponad 900 [ipsos/london econo-
mics consortium 2013]. ogrom tych informacji sprawia, że konsument ma prawo czuć 
się zagubiony, a to prowadzi do nieporozumień oraz błędnych decyzji. 

wymaga to intensywnej edukacji konsumentów, nie tylko w zakresie dostępnych dla nich 
informacji o produktach spożywczych, lecz i przestrzegających ich przed najczęściej spotyka-
nymi oszustwami żywnościowymi. etykiety produktów często zawierają bowiem informacje 
niejasne dla konsumenta, mogące wprowadzać go w błąd lub sugerować, że produkt ma szcze-
gólne właściwości, pomimo że każdy produkt danej grupy asortymentowej ma takie właściwości 
(np. olej roślinny bez cholesterolu, soki owocowe bez dodatku cukru). natomiast producenci 
często nie podają informacji istotnych dla konsumenta, które to mogłyby go zniechęcić do 
nabycia takiego wyrobu, jak składniki niskiej jakości, dodatki do żywności, surowce Gmo itd.

konsument nieświadomy, bez podstawowej wiedzy na temat produktu jest łatwym 
obiektem do manipulacji. podejmuje zatem decyzje oparte na uzyskanym, obarczonym 
przekłamaniem przekazie, a nie oparte na zdobytej wiedzy. skutki takich decyzji mogą 
być – i z reguły są – niebezpieczne i niekorzystne zarówno dla tego konsumenta, jak i 
uczciwego producenta żywności. tym samym zyskuje oszust (fałszerz żywności), traci 
konsument i uczciwy producent. 

wzmocnienie rUcHów konsUmenckicH

do ważnych obszarów z zakresu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
żywności należy zaliczyć także wzmocnienie pozycji ruchów konsumenckich. do swo-
istych paradoksów należy zaliczyć to, że organizacje z założenia zrzeszające konsumentów 
należą do słabszych ogniw w większości społeczeństw, tak krajowych, jak regionalnych, 
na społeczeństwie globalnym kończąc. w niektórych krajach organizacje te są silniejsze, a 
ich głos należy do opiniotwórczych, lecz co do zasady w większości krajów nie mają one 
większego wpływu na sytuację gospodarczą, a przede wszystkim rynkową. 

organizacje konsumenckie z założenia mają chronić ludzi przed nadużyciami ze strony 
firm, w tym głównie nadużyć korporacji w zakresie bezpieczeństwa produktów, nieuczciwych 
praktyk rynkowych, reklam i oznaczeń wyrobów wprowadzających w błąd itp. dotyczy to 
7 są nimi także: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustana-

wiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
sieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego 
mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (dz.Urz. Ue l 335 z 14.12.2013), Rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych (dz.Urz. Ue l 343 z 14.12.2012) i wiele innych. 
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wszystkich grup towarów i usług znajdujących się na rynku. w odniesieniu do rynku żywności 
jest to jednak szczególnie ważne, bowiem nieprawidłowości czy oszustwa tu występujące mają 
konsekwencje nie tylko finansowe, lecz co ważniejsze – konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi.

organizacje konsumenckie to naturalny partner instytucji urzędowych kontroli żyw-
ności. zarówno organizacje konsumenckie, jak i instytucje kontrolne występują bowiem 
w obronie praw konsumentów. współpraca tych dwóch grup podmiotów jest zatem ze 
wszech miar pożądana. wymaga to jednak określonych zachęt do takiej współpracy ze 
strony organów państwa, a przede wszystkim wzmocnienia organizacji konsumenckich 
głównie w zakresie poprawy ich aktywności rynkowej, w procesie stanowienia prawa, 
jego egzekucji oraz rozstrzyganiu sporów rynkowych.

podsUmowanie

kryzys globalny początków XXi w. w dużym stopniu ukazał niebezpieczeństwa wy-
nikające ze skrajnie liberalnej gospodarki, zagrożenia dla państw, firm oraz pojedynczych 
osób. każe to na nowo zdefiniować podstawowe paradygmaty rozwojowe współczesnej 
cywilizacji. problem polega na tym, że te ośrodki, które winny tego dokonać, czyli państwa 
narodowe, są dzisiaj słabe, a te podmioty, które mają siłę, czyli korporacje transnarodowe, 
nie są zainteresowane zmianą istniejącej sytuacji, w której właśnie one ustalają główne 
zasady funkcjonowania poszczególnych rynków z korzyścią dla własnego interesu, a w sytu-
acjach kryzysowych, jak pokazał to wyraźnie ostatni kryzys, są w stanie wymusić na tychże 
słabych państwach pokaźne wsparcie finansowe i nie tylko finansowe8. w następstwie 
takich zachowań obecnie, czyli w drugiej dekadzie XXi w., świat znajduje się w sytuacji 
istotnego zawieszenia pomiędzy kryzysogennym liberalnym system gospodarki globalnej 
a niezbędnym, lecz nieistniejącym w rzeczywistości nowym paradygmatem rozwojowym. 
dotychczasowy paradygmat, jak wskazał Garry jacobs, opiera się na naiwnej teorii ekono-
micznej, zakładającej nieomylność przedsiębiorstwa i wolnego rynku. tymczasem wolny 
nieuregulowany rynek nie jest ani wolny, ani uczciwy, ponieważ zawsze działa na korzyść 
najsilniejszego [jacobs 2014, s. 11]. potrzebna jest zatem zmiana i to zarówno sposobu 
myślenia, jak i sposobu działania światowego społeczeństwa. tym bardziej że stary para-
dygmat, a według joão caraça, także globalizacja znalazły się w pułapce, po raz pierwszy 
w historii bez wyraźnych oznak pokonania tych problemów. postęp techniczny – główny 
kreator rozwoju ostatnich stuleci tzw. cywilizacji zachodniej nie rozwiązuje problemów 
współczesności, a nawet ich przysparza. państwa nie mają siły ani przyszłości [caraça 

2017]. nowy paradygmat musi zatem przeciwstawić się dotychczasowym problemom. 
wymaga zatem określonego centrum zarządczego, przy czym odnosi się to zarówno do 
poziomu globalnego (potrzeby budowy instytucji globalnych, ang. global governance), 
jak i konieczności wzmocnienia siły państw narodowych (w zakresie ich funkcji ustawo-
dawczych i kontrolnych). musi być zorientowany przede wszystkim na wolność jednostki, 
a nie wolność firmy i jej Galbraithowskiej technostruktury. dlatego podstawowym celem 
powinno być dobro jednostki, człowieka, a nie interes firmy. należy zdawać sobie sprawę, 
że wdrożenie takiego paradygmatu nie może być proste, ani oczywiste. przede wszyst-
kim dlatego, że powiększa on zakres wolności oraz bezpieczeństwa człowieka, kosztem 
8 przykładowo korporacje amerykańskie wymusiły na rządzie stanów zjednoczonych wsparcie budżetowe 

realizowane w różnych formach (subwencji, kredytów, ulg itd.) w latach 2007-2010 na gigantyczną kwotę 
16,1 bln Usd. zob. [Us Gao 2011].
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korporacji i rynku. jednak musimy pamiętać, że problemy spowodowane przez człowieka 
mogą być rozwiązane tylko przez człowieka [jacobs 2014, s. 1]. współczesna struktura 
gospodarcza i społeczna świata nie powstała sama ani za sprawą niewidzialnej ręki a. 
smitha. spowodował i dał na nią przyzwolenie człowiek. człowiek może zatem dokonać 
jej rewizji. tak dla dobra swojego, jak całego świata.

dalsza polityka i działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa żywności muszą 
uwzględniać powyższe realia. Globalizacja oraz wolny zliberalizowany rynek tworzą bo-
wiem realne zagrożenia dla tegoż bezpieczeństwa. takie zjawiska, jak nadmierna eksploata-
cja zasobów naturalnych, masowy wykup ziemi (ang. land grabbing), przeznaczanie coraz 
większych obszarów ziem uprawnych na produkcję surowców dla przemysłu, eksplozja 
zjawiska fałszowania żywności czy eliminacja małych i średnich producentów stanowią o 
obrazie współczesnego globalnego łańcucha żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. 

By dokonać zmiany tego stanu niezbędne są przedsięwzięcia oraz inicjatywy zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i globalnym. współczesne państwo nie ma bowiem dostatecznej 
realnej władzy, którą mają dzisiaj kapitał i korporacje. By państwu pozostała zatem nie tyle 
polityka, ile politykowanie, musi nastąpić istotne przewartościowanie systemowego ujęcia 
struktur wolnego rynku. Głównie w kierunku dodatkowego uregulowania rynków, wzmoc-
nienia roli państw narodowych oraz globalnych standardów żywnościowych. Bezpieczeństwo 
żywności, a szerzej bezpieczeństwo żywnościowe globu, musi stać się zasadniczym celem 
przyszłych działań i strategii państw oraz instytucji międzynarodowych, a także samych 
korporacji. w przypadku tych ostatnich także w dobrze pojętym ich interesie własnym.
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Stanisław Kowalczyk

FREE MARKET AND THE FOOD SAFETY IN THE GLOBALIZATION ERA

Summary
The study attempts to identify potential threats to food safety resulting from the globalization process and the 

directly related extreme liberalization of economic relations at the international level as well as indication of the 
necessary remedial actions in the field of food safety protection. The analysis covered the contemporary status of 
food safety and the scale of occurring food fraud in the world. The remedial actions include the establishment of 
a global food law, undertaking food control initiatives at the supranational level, the promotion of short supply 
chains, and finally the consumer education and strengthening of consumer movements.
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