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Fakty i mity wokó  rolnictwa w wietle bada  empirycznych  

Facts and myths around agriculture in the light of empirical 
research 

Synopsis. Celem opracowania by o przedstawienie zale no ci, zwi zanych z sektorem rolnym, pomi dzy 

niedoskona o ciami alokacji rynkowej a rozwi zaniami w polityce rolnej w warunkach globalizacji. 

Przedstawiono g ówne obszary niedoskona o ci zwracaj c uwag  na ich niew a ciw  ocen . 

Zaprezentowano podstawowe kwestie rolne i ich zmiany w nowych warunkach otoczenia. Podkre lono, i  

mimo zachodz cych przekszta ce  i zmiany paradygmatów w polityce rolnej nadal kluczowe u omno ci 

mechanizmu rynkowego musz  by  rozwi zywane za po rednictwem polityki rolnej.   

S owa kluczowe: polityka rolna, niedoskona o ci mechanizmu rynkowego, dobra publiczne. 

Abstact. The aim of the article was to analyse the performance relationships between the imperfections of 

the market allocation connected with the agricultural sector and solutions in agricultural policy conditioned 

by globalization. The main areas of imperfection are described adverting to their misjudgment. The basic 

agricultural economic problems as well as their changes under new circumstances in the economic 

environment are paid attention to. It should be emphasized that in spite of transformations and changes of 

paradigms happening in agricultural policy, still the basic failures of market mechanism must be resolved 

through the mediation of this policy. 

Key words: agricultural policy, market mperfection, public goods. 

Wst p 

Wiele dotychczasowych koncepcji przekszta ce  sektora rolnego z lat 

osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych uleg o przewarto ciowaniu, nie przynosz c 

oczekiwanych rezultatów, a stosowane rozwi zania napotyka y coraz wi ksze trudno ci 

oraz dysfunkcje, zarówno w uj ciu zewn trznym jak i wewn trznym. Problemy zwi zane z 

rolnictwem, mimo zachodz cych przekszta ce  nie zosta y rozwi zane. Podstawowe 

sprzeczno ci wynikaj ce z naturalnych uwarunkowa  produkcji rolnej i specyfiki 

zaanga owanych w niej czynników produkcji nadal pozostaj  aktualne. Mo na nawet 

zauwa y , i  wiele z tzw. kwestii rolnych uleg o w wyniku procesu globalizacji 

uwypukleniu. Przymus konsumpcji ywno ci sprawia, i  nie jest mo liwe wyeliminowanie 

nawet cz ci spo ecze stwa z zaopatrzenia w produkty ywno ciowe. Tworzy to swoist  

barier  dla regulacji za pomoc  mechanizmu rynkowego. Zmianie podlegaj  natomiast 
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paradygmaty w polityce rolnej a tak e instrumentarium oddzia ywania. Wzbogaceniu 

uleg y funkcje, jakie sektor rolny pe ni w gospodarce globalnej, cho  udzia  rolnictwa w 

tworzeniu wiatowego PKB wyra nie zmniejszy  si . Dotychczasowe do wiadczenia 

pokazuj , i  nadal kluczow  rol  odgrywaj   instrumenty koryguj ce zwi zane z 

oddzia ywaniem polityki rolnej. W opracowaniu pragniemy zwróci  uwag  na 

niedoskona o ci mechanizmu rynkowego dotycz ce sektora rolnego w warunkach 

globalizacji. Mo na zatem postawi  pytanie czy kwestie rolne w nowych warunkach uleg y 

likwidacji czy te  zosta y zlikwidowane. W rozwa aniach zastosowane zró nicowane 

zarówno metody opisowe jak i statystyczne. Analizie poddano trzy kwestie: odp yw 

nadwy ki ekonomicznej, dobra publiczne zwi zane z sektorem rolnym  oraz samoregulacj  

mechanizmu rynkowego.  

Retransfer nadwy ki ekonomicznej brutto 

Jedn  z podstawowych kwestii rolnych, wokó  której prowadzony jest szeroki dyskurs 

dotyczy transferu nadwy ki ekonomicznej brutto z rolnictwa do innych segmentów 

gospodarki, a nast pnie jego korekty za po rednictwem polityki pa stwa3. Zjawisko ma 

charakter uniwersalny i jest wynikiem przekszta ce  w strukturze gospodarczej, 

przesuwaj cej wysokie tempo wzrostu do innych segmentów gospodarki. Dynamiczny 

przyrost produkcji w innych segmentach, przy relatywnie niskim przep ywie zasobów 

mi dzy zastosowaniami powoduje, poprzez relacje cenowe, redukcj  wielko ci nadwy ki 

ekonomicznej w sektorze rolnym. Nale y zwróci  uwag  na zmiany zachodz ce w stopniu 

koncentracji podmiotów z otoczenia rolnictwa i samego rolnictwa. Zwi kszenie 

monopolizacji otoczenia rolnictwa w warunkach coraz wi kszego „oddalenia” gospodarstw 

rolnych od ostatecznego konsumenta, przy piesza retransfer nadwy ki ekonomicznej 

brutto4. Czynnikami wzmacniaj cymi ca y proces s  istniej ce dysproporcje pomi dzy 

poszczególnymi krajami, powoduj ce niekorzystne dostosowania na rynku 

mi dzynarodowym (przep yw nadwy ki nie tylko w uj ciu krajowym ale tak e 

mi dzynarodowym, tak e pomi dzy rolnictwem w ró nych pa stwach). W wielu krajach 

wiadomie utrzymywano niski poziom cen produktów rolnych dla zapewnienia korzy ci 

konsumentom i w konsekwencji pozosta ym segmentom gospodarki5. Proces globalizacji 

uwypukla ca e zjawisko, czyni c go jeszcze bardziej dotkliwym (np. przez przy pieszenie 

koncentracji w segmentach zaopatrzeniowych czy w handlu [Reardon i inni 2003]). Jak 

wskazuj  badania, to w a nie transfer nadwy ki zapewnia  rozwój innych segmentów 

gospodarki w wielu pa stwach rozwijaj cych si  [Schiff i Valdez 1998]. Zatem to w a nie 

dysproporcje w zakresie faz, w jakiej znajduje si  sektor rolny czyni tak istotne trudno ci w 

prowadzeniu spójnej polityki rolnej w uj ciu globalnym. Polityka w tych warunkach musi 

                                                            
3 Problematyka ta zosta a przedstawiona w wielu opracowaniach, w których wskazywane s  ró ne aspekty tego 

zjawiska [Czy ewski 2003; Czy ewski i Ku yk 2006; Gardner 1983; Bullock 1995; Chambers 1995; Bullock, i 

Salhofer 1998; Wo  i Zegar  2002].  
4 Zwi zane jest to ze coraz wi kszym przetwarzaniem ywno ci dostarczonej ostatecznemu konsumentowi, a 

tak e coraz mniejszym udzia em w konsumpcji posi ków przygotowywanych w gospodarstwach domowych 

[Duffey i Popkin 2007]. 
5 Oznacza o to bowiem zmniejszenie wydatków na ywno  i wzrost zakupów innych dóbr i us ug wytwarzanych 

w pozosta ych sektorach. Równocze nie sk ania o do odp ywu zasobów zw aszcza kapita owych do innych 

zastosowa  [Alston i inni 1999].  
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zosta  przekierowana na regulowanie i poprawianie strony poda owej i jej uelastycznienie, 

na przekszta cenia w popycie globalnym. Zgodnie z koncepcj  Dunninga pa stwo jest 

potrzebne do tworzenia, nadzorowania i zarz dzania systemem ekonomicznym [Dunning 

1997]. Mo na jednak wskaza , i  zwi kszenie mobilno ci czynników produkcji, w tym 

zw aszcza kapita u ludzkiego mo e powodowa , i  efekty polityki rolnej b d  przep ywa y 

do innych obszarów gospodarczych. Skala obecnych przekszta ce  dotycz cych m.in. 

rynku kapita owego utrudnia ten proces. Po to by utrzyma  mo liwo ci rozwojowe 

rolnictwa zwracana jest uwaga na czynniki dotycz ce rozbudowy instytucji publicznych 

wspieraj cych konkurencyjno  regionów, kreuj ce powi zania pomi dzy podmiotami 

gospodarczymi, równie  o charakterze niehandlowym (tworzenie sieci, ale z udzia em 

instytucji publicznych).  

Elastycznie reaguj cy mechanizm rynkowy powinien redukowa  odp yw nadwy ki z 

rolnictwa dzi ki szybkiemu przesuwaniu zasobów do innych sektorów gospodarki. W 

konsekwencji nale a oby oczekiwa  zmniejszenia dysproporcji w efektywno ci 

zastosowania zasobów w ró nych sektorach gospodarki. Specyfika zasobów zwi zanych z 

rolnictwem sprawia jednak, i  nie jest to mo liwe w krótkim okresie. Tworzy to trwa  

asymetri  mi dzy przekszta ceniami w rolnictwie i w innych segmentach gospodarki. Z 

drugiej strony charakter dób wytwarzanych w rolnictwie powoduje, i  nie mog  zosta  one 

wy czone z konsumpcji. Tym samym nie jest mo liwe takie dostosowanie cenowe, które 

eliminuj c cz  konsumentów pozwoli oby na podniesienie poziomu cen produktów 

rolnych, zatrzymuj c proces odp ywu nadwy ki za po rednictwem relacji cenowych. 

Globalizacja, zwi kszaj c stopie  koncentracji w segmentach gospodarki zaopatruj cych 

si  w produkty rolne a tak e wytwarzaj cych dobra zaopatrzeniowe dla rolnictwa, sprawia, 

i  nast puje przy pieszenie tego zjawiska. Równocze nie presja na redukcj  barier w 

przep ywie produktów rolnych zwi ksza, w uj ciu wzgl dnym, liczb  gospodarstw rolnych 

maj cych dost p do danego rynku krajowego6. Problem retransferów w pa stwach 

wysokorozwini tych by  i jeszcze jest rozwi zywany przede wszystkim poprzez 

przy pieszenie przep ywu zasobów do innych zastosowa  wspieranych retransferami do 

sektora rolnego7. Wymaga to jednak stworzenia warunków do absorpcji czynników 

produkcji z sektora rolnego, a tak e niwelowania kosztów wyj cia z tego sektora. Wzrost 

znaczenia kapita u ludzkiego czyni dodatkowe trudno ci w takim procesie. Pozwala 

bowiem os abi  znaczenie zjawiska spadku efektywno ci zastosowania pozosta ych 

czynników produkcji i pozwala utrzyma  wysok  dynamik  produkcji. W konsekwencji w 

wielu krajach ma to charakter stopniowy, poprzez zwi kszenie dzia alno ci pozarolniczej 

realizowane zarówno na obszarach wiejskich, jak równie  w samych gospodarstwach 

rolnych, na bazie zasobów zwi zanych z rolnictwem. Innym rozwi zaniem jest 

kszta towanie warunków do rozwoju dzia alno ci pozarolniczej na obszarach wiejskich. 

Jednak nawet w przypadku krajów wysokorozwini tych, gdzie przeznaczane by y znacz ce 

rodki na usprawnienie realokacji zasobów, nie pozwoli o to bez bezpo redniego wsparcia 

sektora rolnego w utrzymaniu parytetu dochodów. Dopiero po czenie tych dwóch 

                                                            
6 Nast puje to tak e w wyniku integracji regionalnej, szczególnie w przypadku czenie si  pa stw wykazuj cych 

znaczne ró nice w poziomie rozwoju gospodarczego.  
7 Trzeba równocze nie zauwa y , i  na skutek zmniejszenia udzia u rolnictwa w gospodarce, mo liwo ci te 

ulegaj  stopniowemu ograniczeniu. Zatem wzrost poda y nie jest ju  wówczas tak istotny , zwi ksza si  natomiast 

znaczenie warunków w jakich produkcja rolna powstaje. 
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elementów umo liwi o uzyskanie korzystnych przekszta ce 8. W konsekwencji w wielu 

krajach mo liwe by o nawet zmniejszenie cznej wielko ci retransferów dzi ki utrzymaniu 

zjawiska realokacji zasobów podtrzymywanych w a nie retransferami (od konsumenta lub 

podatnika). Mo liwo ci te na skutek znacznego zmniejszenia udzia u sektora rolnego w 

gospodarce ulegaj  wyczerpywaniu (jego udzia  w PKB w latach 2007-09 wynosi  w 

Japonii 1,48%, w Kanadzie 2,01%, w USA 1,12%, w UE-15 1,87% [OECD 2009]). Z 

drugiej strony obni a to koszty realizacji retransferów, gdy  pozosta e obszary gospodarki 

s  coraz mniej opodatkowane (w uj ciu wzgl dnym). 

W warunkach globalizacji gospodarki wiatowej koncepcja retransferów do sektora 

rolnego uleg a uniwersalizacji. Jest ona realizowana tak e w wielu krajach o relatywnie 

niskim poziomie rozwoju gospodarczego (m.in.: Chiny, Brazylia, Chile czy RPA) 

[Czy ewski i Ku yk 2006]. Ograniczenie stanowi wielko  sektora powoduj ca wysoki 

poziom opodatkowania innych segmentów gospodarki, a tak e niewystarczaj ce tempo 

absorpcji ze strony pozarolniczych sektorów gospodarki. Jednak mimo tych ogranicze  

nast pi o wyra ne przesuni cie od przep ywów ze strony rolnictwa do innych segmentów 

na rzecz retransferów do samego rolnictwa. Zwi kszenie wspó zale no ci pomi dzy 

rynkami krajowymi czyni powa n  trudno  na skutek wyst puj cego powi zanie 

wielko ci retransferów z wielko ci  produkcji rolnej. Obserwowane jest stopniowe 

odchodzenie od powi za  pomi dzy produkcj  roln  a wielko ci  retransferów. Powoduje 

to bowiem niekorzystne dostosowania na rynku mi dzynarodowym, szczególnie w 

odniesieniu do pa stw o ni szym poziomie rozwoju z rozbudowanymi sektorami rolnymi, 

(ograniczaj c przychody dla rolnictwa z tych pa stw). Równocze nie jednak kszta tuje to 

niebezpiecze stwo uzale nienie od retransferów gospodarstw rolnych i usztywnienie 

dostosowa  do bod ców p yn cych z rynku. Z drugiej strony jest to w pewnym sensie cel 

prowadzonych dzia a  w ramach polityki rolnej. Przymus konsumpcji ywno ci, sprawia, 

i  jej poda  nie mo e by  tak silnie uzale niona od warunków zewn trznych, a 

równocze nie uzyskanie bezpiecze stwa ywno ciowego wymaga stworzenia swoistego 

bufora dla zagwarantowania jej niezb dnego minimum. Globalizacja zwi kszaj c zakres 

dost pnego rynku mo e to eliminowa  (wi ksza liczba rynków zewn trznych 

obs uguj cych dany rynek krajowy). Równocze nie jednak post puj ca specjalizacja mo e 

stanowi  istotne zagro enie. Oznacza bowiem uzale nienie od wybranych regionalnych 

rynków rolnych, maj cych kluczowe znaczenie w dostarczaniu produktów ywno ciowych 

na rynek globalny. Istniej ce silny wp yw czynników agroprzyrodniczych czyni taki uk ad 

bardzo podatnym na wysokie wahania dost pno ci do tych produktów, zw aszcza dla 

konsumentów z krajów o ni szym poziomie gospodarczym.  

Sektor rolny d u ej poddany systemowi wsparcia i bardziej wyspecjalizowany 

wykazuje wi ksze zdolno ci adaptacyjne do absorpcji rodków zewn trznych. Problem 

polega na tym, i  w wielu obszarach zakres przekszta ce  jest bardzo zaawansowany 

(nawet w uj ciu mi dzynarodowym), co ogranicza mo liwo ci dalszego szybkiego wzrostu 

produktywno ci i warto ci dodanej w grupie najbardziej rozwini tych gospodarstw rolnych. 

W odniesieniu do takich podmiotów obserwowane s  dzia ania sk aniaj ce do 

                                                            
8 W przypadku USA warto  ta kszta towa a si  powy ej 100%, w Japonii i Szwajcarii by a na jeszcze wy szym 

poziomie, cho  wykazywa a tendencj  do redukcji, zw aszcza po 1995 roku, natomiast w krajach UE-15 

oscylowa a wokó  100%, wykazuj c okresowe wahania. Dokonuj c oceny parytetu nale y uwzgl dni  specyfik  

gospodarstwa rolnego cz cego cechy podmiotu gospodarczego oraz gospodarstwa domowego. Wp ywa to 

bowiem na oszacowania inwestycji finansowanych z dochodów gospodarstwa rolnego. 
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dywersyfikacji dzia alno ci i rozwoju struktury zewn trznej (m.in. wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich) wsz dzie tam, gdzie uzyskano silne wzmocnienie struktur rolniczych. 

Kluczem do utrzymania zrównowa onego wzrostu gospodarczego jest zachowanie 

w a ciwych relacji pomi dzy polityk  makroekonomiczn , zw aszcza w obszarze kreacji 

pieni dza oraz wydatków bud etowych, a polityk  roln - i jej efektami. Bowiem samo 

zapewnienie wzrostu produkcji w sektorze rolnym jest niewystarczaj ce do wzrostu 

dochodów i poprawy efektywno ci wykorzystania ulokowanych w nim czynników 

produkcji. Trzeba pami ta , i  liberalizacja systemu nie tylko spowodowa a zwi kszenie 

roli mechanizmu rynkowego ale, w przypadku rolnictwa, spowodowa a, i  by o ono 

nara one na wp yw bardzo wyrafinowanych i kompleksowych instytucjonalnych form 

retransferu nadwy ki ekonomicznej brutto w wielu rozwini tych krajach. Mechanizm 

stymulowania przekszta ce  strukturalnych w sektorze rolnym oparty jest w du ej mierze, 

na retransferach bud etowych. Koncepcja ta bazuje na za o eniu o niedoskona o ci alokacji 

rynkowej i wskazuje na konieczno  zmiany pierwotnego podzia u dochodu narodowego, 

w wyniku oddzia ywania relacji popytowo-poda owych, dla zapewnienia w a ciwego 

rozwoju wskazanego obszaru gospodarki. Niezale nie od krytyki ingerencji w system 

rynkowy rozwi zania takie, w zró nicowanej formie, s  powszechnie stosowane w 

pa stwach o zró nicowanym poziomie rozwoju gospodarczego i stanowi  istotny czynnik 

wp ywaj cy na konkurencyjno  sektora w uj ciu mi dzynarodowym. Rolnictwo 

ameryka skie, podlegaj c ci g ym przemianom, mimo osi gni cia wysokiego stopnia 

zaawansowania przekszta ce  strukturalnych, staje przed nowymi wyzwaniami zwi zanymi 

z procesami globalizacji, informatyzacji oraz przy pieszenia post pu technicznego i 

organizacyjnego. Mechanizm retransferów za po rednictwem rynku lub bud etu pa stwa 

sta  si  jednym z podstaw wspó czesnej polityki rolnej. Uzyskanie nadwy ki w produkcji 

lub zaopatrzeniu w produkty rolno-spo ywcze spowodowa o przesuni cie w kierunku 

waloryzacji zasobów zwi zanych z rolnictwem i kreowanie oraz wprowadzenie op at za 

dodatnie efekty zewn trzne i dobra publiczne powstaj ce w sektorze rolnym. Powoduje to 

przesuni cie w stron  kszta towania okre lonych przekszta ce  strukturalnych w rolnictwie 

i stosowanych technologiach produkcji.  

Rolnictwo a dobra publiczne  

Drugim istotnym obszarem jest kwestia funkcji, jakie rolnictwo pe ni w systemie 

gospodarczym. Zmiany strukturalne w warunkach rozwoju gospodarczego sprawiaj , i  w 

krajach wysokorozwini tych udzia  sektora rolnego w kszta towaniu PKB, a tak e w  

zaanga owaniu  zasobów  (szczególnie pracy, a tak e kapita u) uleg  szybkiej redukcji. Z 

drugiej strony rozbudowane zosta y zarówno funkcje, jakie spe nia rolnictwo w 

gospodarce, jak i struktury bazuj ce na produktach rolnych. Dotyczy to zarówno 

ywno ciowego, jak równie  coraz bardziej poza ywno ciowego wykorzystania produktów 

rolnych.  
 

W ród funkcji rolnictwa mo na wymieni  [Bohman i inni 1999]: 

• zwi zane z bezpiecze stwem ywno ciowym i obejmuj ce: eliminacj  g odu i 

zapewnienie odpowiedniej poda y ywno ci, 

• spo eczne: utrzymanie tradycyjnego ycia na obszarach wiejskich, utrzymanie 

dziedzictwa kulturowego, utrzymanie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych, 
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• wspomagaj ce rozwój obszarów wiejskich; zapewnienie dochodów mieszka com wsi 

oraz zatrudnienia, zachowanie ywotno ci ekonomicznej spo eczno ci wiejskiej, 

• funkcje rodowiskowe, obejmuj ce pozytywne efekty oddzia ywania rolnictwa: otwarta 

przestrze , malownicze widoki, ochrona przed przeludnieniem i przeci eniem 

rodowiska, ochrona stosunków wodnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 

ochrona gleby, bioró norodno  rodowiska, utrzymanie naturalnego wiata ro lin i 

zwierz t. 

Rozwa aj c zmiany zachodz ce w roli rolnictwa nale y zwróci  uwag , i  wiele z 

nich zwi zanych jest z kreowaniem dóbr publicznych w sektorze rolnym. Dobra publiczne 

to takie, z których konsumpcji cz onkowie spo eczno ci nie mog  zosta  wykluczeni oraz 

u ytkowanie przez jednego z konsumentów nie wyklucza konsumpcji przez innego. Cz  

dóbr publicznych ma wymiar globalny, cho  koszty ponoszone na ich produkcj  p ac  

spo eczno ci lokalne lub te  krajowe (dotyczy to m.in. bezpiecze stwa ywno ciowego). 

Warto te  zauwa y , i  cz  dóbr ma wymiar lokalny, cho  konsekwencje ich 

oddzia ywania (poprzez relacje cenowe uwzgl dniaj ce op aty za te dobra) maja wymiar 

globalny (np. utrzymywania naturalnego rodowiska o szczególnych walorach 

turystycznych). Mo emy zatem wprowadzi  poj cie lokalnego dobra publicznego, które 

jest zwi zane z okre lonym obszarem i poza nim nie wyst puje. 

Szczególnego znaczenia nabieraj  walory rodowiskowe, które przyjmuj  charakter 

globalny, ze wzgl du na to, e intensywno  upraw w wielu regionach wiata zagra a 

równowadze rodowiskowej w uj ciu globalnym. Zwi kszenie wiadomo ci i wagi 

znaczenia cech jako ciowych i technologicznych w produkcji ywno ci jest wyra nie 

obserwowane w coraz wi kszej liczbie pa stw, szczególnie wysokorozwini tych. Ponadto 

powstaje problem zapewnienia dostaw surowców dla rodzimego przemys u spo ywczego, 

wykazuj cego wysok  dynamik  wzrostu. Problemem jest tu znowu konieczno  spe nienia 

wysokich kryteriów jako ciowych i zaufanie do procesów technologicznych, które by y 

budowane przez wiele lat przez integracj  struktur zaopatrzeniowych i przetwórczych. 

Uwzgl dnienie tych aspektów powoduje jednak wzrost kosztów produkcji, które znajduj  

pokrycie g ównie w dop atach bezpo rednich dotycz cych utrzymania zasobów w 

rolnictwie. 

W tych warunkach nast pi o zwi kszenie roli dóbr publicznych, jakie s  dostarczane 

zarówno przez obszary wiejskie, jak i same rolnictwo. Asynchroniczno  faz w jakich 

znajduje si  rolnictwo w poszczególnych krajach sprawia istotne trudno ci dla realizowania 

poszczególnych funkcji tego sektora.  Powoduje to wprowadzanie nowych tytu ów dop at 

do rolnictwa. Wa nym problemem jest równie  to, i  efekty produkcyjne maj  przede 

wszystkim wymiar mi dzynarodowy, gdy  wp ywaj  na równowag  pomi dzy poda  a 

popytem. Natomiast pozaprodukcyjne efekty w postaci dóbr publicznych ujawniaj  si  

przede wszystkim w uj ciu lokalnym, co powoduje istotn  sprzeczno  w okre laniu ich 

kosztów. W wielu opracowaniach wskazuje si  na konieczno  internalizacji tych efektów 

zewn trznych przez m.in. system etykietowania. Pozwala by on wyró ni  ten rodzaj 

dzia alno ci rolnej, w której mamy do czynienia z czeniem efektów czysto produkcyjnych 

z wytwarzaniem dóbr publicznych. Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym 

zw aszcza biotechnologii, pozwala zwi kszy  bezpiecze stwo ywno ciowe, bo umo liwia 

redukcj  ich wra liwo ci na wp yw czynników agroprzyrodniczych. Mo liwe jest tak e 

ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin czy nawozów, zmniejszaj ce presj  na 

rodowisko. 
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Trudno ci jakie niesie za sob  kreowanie dóbr publicznych wi  si  z konieczno ci  

wprowadzenia op at z nimi zwi zanych. Powoduje to jednak, ze wzgl du na istniej ce 

mi dzynarodowe dysproporcje w poziomie rozwoju rolnictwa, istotne dysfunkcje. 

Przyk adowo problem bezpiecze stwa ma znacznie szerszy wymiar, poniewa  dotyczy nie 

tylko zapewnienia odpowiedniej ilo ci produktów ywno ciowych9, ale tak e ich w a ciwej 

jako ci i warunków wytwarzania. Utrzymanie produkcji rolnej w krajach UE pozwala 

podda  kontroli i uzyska  wysokie walory jako ciowe, równocze nie zapewniaj c 

stosowanie technologii akceptowalnych przez spo eczno  krajów unijnych, obejmuj cych 

m.in. zapewnienie dobrostanu  zwierz t, odpowiedniego zu ycia rodków chemicznych, 

ponoszenie pe nych kosztów pracy (w tym zabezpieczenia spo ecznego rolników). 

Szczególnego znaczenia nabieraj  walory rodowiskowe, które przyjmuj  charakter 

globalny, ze wzgl du na to, i  intensywno  upraw w wielu regionach wiata zagra a 

równowadze rodowiskowej w uj ciu globalnym. Wspó cze nie obserwujemy cieranie si  

neoliberalnych i neokeynesowskich interpretacji ró nic mi dzy poziomami cen zarówno w 

uj ciu mi dzynarodowym, jak i wewn trznym [Bullock i Salhofer 2003, s. 225-226]. 

Dlatego w opracowaniach wskazuj cych na dysproporcje w relacjach cenowych konieczne 

jest uwzgl dnienie sytuacji poszczególnych rynków, zw aszcza w ocenie parametrów 

progowych.  

Zwi kszenie wiadomo ci wagi znaczenia cech jako ciowych i technologicznych w 

produkcji ywno ci jest wyra nie obserwowane w wielu pa stwach wysokorozwini tych. 

Wprowadzenie dodatkowych op at na rzecz rolników oznacza, i  istnieje mo liwo  

wzrostu produkcji (nawet, gdy nie s  powi zane z produkcj , cho  cz  dóbr publicznych 

stanowi  produkty czone, w których bezpo rednio powi zane jest kreowanie dóbr 

publicznych z produkcj  roln ). W konsekwencji dysproporcje w wielko ci retransferu 

uwzgl dni  musz  tak e istniej ce dysproporcje w poziomie tworzenia dóbr publicznych i 

sk onno ci do akceptacji ich op at.  

Podstawowy problem stanowi  tzw. czyste dobra publiczne, z których konsumenci nie 

mog  zosta  wykluczeni. Z drugiej strony implikuje to potrzeb  zapewnienia ich 

odpowiedniej poda y tak, aby efekt wykluczenia nie wyst powa . Mechanizm rynkowy nie 

jest w stanie spe ni  tych za o e . W krajach o ni szym poziomie rozwoju, ze wzgl du na 

wysoki udzia  rolnictwa w gospodarce, nie zachodzi potrzeba kreowania tych dóbr, b d  

te  preferencje spo eczne nie wykazuj  sk onno ci do pokrywania kosztów ich 

wytworzenia. Zmiany strukturalne wzmacniaj  znaczenie tych efektów w ocenie funkcji 

jakie pe ni rolnictwo w systemie gospodarczym. 

Problem samoregulacji mechanizmu rynkowego 

Prowadzone rozwa ania, zwi zane z interwencjonizmem rolnym, g ówne sprzeczno ci 

w ocenie napotykaj  w odniesieniu do doskona o ci mechanizmu rynkowego. Problem ten 

nie dotyczy tylko rolnictwa, ale tutaj trudno ci te s  szczególnie widoczne. Jest on jednym 

z podstawowych argumentów optuj cych za dzia aniami protekcjonistycznymi 

koryguj cymi niesprawno ci mechanizmu rynkowego. Niemobilno  czynnika ziemi, a 

tak e ograniczona mobilno  zasobu pracy ze wzgl du na cechy jako ciowe zwi zane z 

                                                            
9 Co ma w szczególno ci wymiar polityczny, gdy  mamy do czynienia z uzale nieniem od innych pa stw czy 

bloków ekonomicznych. 
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zatrudnieniem w rolnictwie, ograniczaj  mo liwo ci przep ywu zgodnie ze zmianami 

kra cowej efektywno ci zastosowania czynników produkcji. Niezb dne jest tak e 

uwzgl dnienie relatywnie wysokich kosztów wyj cia (w krajach wysokorozwini tych 

obejmuj cych koszty kapita owe, ze wzgl du na dominacj  industrialnego modelu 

produkcji, natomiast w pa stwach rozwijaj cych si  cz sto na skutek relatywnie niskich 

kosztów ziemi, uniemo liwiaj cych uzyskanie rodków na realokacj , nie tylko sektorow  

ale cz sto te  przestrzenn ). Naturalne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji rolnej 

implikuj  nieefektywn , w sensie Pareto, alokacje czynników produkcji. Ponadto warto 

zauwa y , i  mo liwo ci wzrostu produkcji wynikaj ce z zastosowania innowacji,  zgodnie 

z endogenicznymi modelami wzrostu podlegaj  silnym ograniczeniom w rolnictwie. 

Szybszy wzrost produkcji napotyka bowiem tzw. barier  popytow , i w warunkach niskiej 

elastyczno ci dochodowej i cenowej produktów rolnych prowadzi do gwa townego spadku 

cen produktów rolnych, pogarszaj c mo liwo ci rozwojowe.  

Istotna sprzeczno  uwidacznia si  równie  w sytuacji, w której nadprodukcji 

ywno ci w krajach wysokorozwini tych towarzyszy zbyt niska poda  ywno ci w wielu 

pa stwach rozwijaj cych si . W konsekwencji mamy do czynienia z nadwy k  popytu nad 

poda  produktów ywno ciowych wyst puj c  w sytuacji szybkiego wzrostu 

demograficznego, mierzonego w uj ciu globalnym. Powstaj ce przesuni cie w zatrudnieniu 

w kierunku sektorów pozarolniczych, zw aszcza us ug, wykazuj cych relatywnie ni szy 

poziom efektywno ci i wy szy poziom nak adu kapita u ludzkiego, zwi ksza potencjalny 

popyt na produkty rolne. Wymaga to utrzymania trwa ych zdolno ci rozwojowych, w tym 

poprawy efektywno ci poprzez zwi kszanie stopnia innowacyjno ci.  

W szczególno ci podkre li  nale y tak e rozbie no ci pomi dzy korzy ciami 

prywatnymi a kosztami spo ecznymi. W odniesieniu do efektów zewn trznych, których 

rynek b d  nie reguluje, b d  te  nie stosuje w a ciwej ich wyceny, wymagaj  one 

zastosowania mechanizmu zewn trznego. W konsekwencji w wyniku globalizacji nast puje 

wyra ne zaostrzenie konfliktu mi dzy efektywno ci  mikroekonomiczn  i 

makroekonomiczn . Mo na oczywi cie wskazywa  na relatywnie krótki okres dla oceny 

wp ywu liberalizacji z lat dziewi dziesi tych [Coxhead 2003, s. 1308], ze wzgl du na 

niemobilno  cz ci czynników produkcji zwi zanych z rolnictwem, a tak e na istniej ce 

zró nicowania w poziomie zaawansowania przekszta ce  w strukturze zasobów sektora 

rolnego. Jednak mo na te  zauwa y , i  mechanizm rynkowy wykazuje sk onno  do 

odchylania si  od poziomu równowagi i pozostawania w takich warunkach w d u szej 

perspektywie.  

Globalizacja rynków finansowych, zwi kszaj c dost pno  rodków finansowych, 

spowodowa a tak e zjawisko wzrostu ryzyka z tytu u waha  kursowych, zmian w relacjach 

terms of trade, a dzi ki powszechnemu zastosowaniu instrumentów pochodnych tak e z 

tytu u innych czynników makroekonomicznych. W konsekwencji, powtarzaj ce si  w 

latach dziewi dziesi tych i na pocz tku nowego tysi clecia, znaczne fluktuacje na rynkach 

finansowych spowodowa y zmiany w poziomie produktywno ci zasobów w uj ciu 

mi dzynarodowym, wp ywaj c na poziom konkurencyjno ci zewn trznej i wynagrodzenia 

za stosowanie czynników produkcji, zw aszcza, e obrót kapita u jest znacznie wolniejszy 

ze wzgl du na wyd u ony cykl produkcyjny. W konsekwencji zasoby wyst puj ce w 

systemie gospodarczym nie s  w a ciwie wykorzystywane, tak e na skutek ich b dnej 

wyceny (nie uwzgl dniaj cej kreowania dóbr publicznych). Ponadto wysoki poziom ryzyka 

i niepewno ci zwi zany z tym sektorem wp ywa na ograniczon  zdolno  do 
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przeprowadzania prawid owego rachunku ekonomicznego oraz optymalizacji 

prowadzonych procesów inwestycyjnych i konsumpcyjnych.  

Warto te  wskaza , i  teorie wzrostu gospodarczego podkre laj , i  bie ca stopa 

wzrostu gospodarczego wykazuje sk onno  do utrzymywania si  poni ej stopy naturalnej 

zak adaj cej pe ne wykorzystanie istniej cych czynników produkcji. Tym samym oznacza  

to nieefektywno  mechanizmu rynkowego. Wyst powanie waha  cyklicznych jest 

przejawem niestabilno ci mechanizmu gospodarczego i jego naturalnej sk onno ci do 

pozostawania poza d ugookresow  cie k  wzrostu gospodarczego. Sztywno  p ac i cen w 

stosunku do szybko ci zmian otoczenia zewn trznego, w tym w szczególno ci preferencji 

odbiorców, powoduje trwa e niedostosowanie strony poda owej do strony popytowej 

gospodarki. Efektem jest np. bezrobocie strukturalne. 

Podsumowanie 

Przedstawione rozwa ania dotycz ce podstawowych kwestii rolnych wskazuj , i  w 

warunkach globalizacji ich znaczenie nie uleg o zmniejszeniu. Mo na zauwa y  nawet 

zjawisko odwrotne. Globalizacja i powi zania mi dzy rynkami, rosn ce ceny ywno ci i 

koszty produkcji rolnej, nowe funkcje rolnictwa jako dostawcy dóbr publicznych, a  nie 

tylko producenta ywno ci, wprowadzaj  istotn  korekt  do dzia a  nakierowanych na 

sektor rolny. Wszystkie te zjawiska oznaczaj , i  interwencja jest niezb dna, jednak o 

zmienionej strukturze. Paradoksalnie, zmniejszenie tradycyjnych funkcji produkcyjnych i 

znaczenia samego rolnictwa w systemie gospodarczym zwi kszaj  znaczenie retransferu 

rodków do rolnictwa i wykorzystywanych w nim zasobów ze wzgl du na to, i  staj  si  

one coraz rzadsze. Dotyczy to zw aszcza pa stw wysokorozwini tych, charakteryzuj cych 

si  niekorzystnymi warunkami agroprzyrodniczymi, sk aniaj cymi do redukcji, a nawet 

zaniku rolnictwa. Nale y jednak wspiera  redukcj  instrumentów interwencji zak ócaj cych 

rynek mi dzynarodowy, a uzyskane z tego obszaru rodki przeznaczy  na dzia ania 

zwi zane z agodzeniem negatywnych skutków zachodz cych przemian globalnych. 

Wynika to z istniej cych dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego i 

zaawansowania przekszta ce  w sektorze rolnym pomi dzy krajami.  W zwi zku z czym 

dla utrzymania konkurencyjno ci  niezb dne jest zachowanie zrównowa onego rozwoju, 

uwzgl dniaj cego wielofunkcyjno  rolnictwa. Równocze nie zachowanie 

zrównowa onego rozwoju wymaga utrzymania retransferów podlegaj cych zmianie 

zgodnie ze zmianami ról, jakie pe ni rolnictwo w systemie gospodarczym. Potrzebne jest 

w a nie utrzymywanie zdolno ci sektora rolnego do reprodukcji rozszerzonej, a do tego 

konieczna jest aktywna polityka  pa stwa. Bowiem niewidzialna r ka rynku tego nie 

rozwi e równie  w zglobalizowanym otoczeniu. 
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