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Wst�p 
Prezentowana monografia stanowi podsumowanie bada� prowadzonych 

w 2016 r. w ramach tematu pierwszego Programu Wieloletniego 2015-2019. 
Temat ten, zatytu�owany Wp�yw megatrendów w gospodarce �wiatowej na ten-
dencje rozwojowe rolnictwa Unii Europejskiej, obejmuje dwa zadania: „Zmiany 
jako�ciowe w gospodarce �wiatowej” oraz „Gospodarka oparta na wiedzy – wy-
zwania i dostosowanie polskiego sektora rolno-spo	ywczego”.  

Zmiany zachodz
ce w �wiatowej gospodarce, zarówno te nag�e, jak i te 
wynikaj
ce z megatendencji rozwojowych kszta�tuj
cych si� w d�ugich okre-
sach, s
 odzwierciedleniem zmieniaj
cych si� interakcji mi�dzy gospodarowa-
niem a �rodowiskiem naturalnym, 	yciem spo�ecznym i otoczeniem instytucjo-
nalnym. Gospodarowanie to proces przekszta�cania zasobów w produkty i us�u-
gi. Towarzysz
 temu efekty zewn�trzne obci
	aj
ce �rodowisko naturalne. 
Z kolei instytucje stanowi
 wyraz okre�lonych warto�ci kulturowych, politycz-
nych i �wiatopogl
dowych akceptowanych spo�ecznie. Procesy wzrostu i rozwo-
ju gospodarczego s
 uwarunkowane spo�ecznie, a rozwój nie jest mo	liwy bez 
post�pu spo�ecznego i instytucjonalnego, prowadz
cego do poprawy jako�ci 	y-
cia. Tym zagadnieniom po�wi�cony jest pierwszy rozdzia� monografii. 

Zrozumienie i rozwi
zywanie wspó�czesnych problemów gospodarczych 
wymaga nowego podej�cia do kwestii rozwojowych, a �róde� przewag konkuren-
cyjnych w zglobalizowanej gospodarce trzeba upatrywa przede wszystkim 
w systematycznym poszerzaniu wiedzy wszystkich uczestników procesów go-
spodarczych i ca�ych spo�ecze�stw. Rozwój �wiatowej gospodarki, w tym �wia-
towego sektora rolno-	ywno�ciowego, zrównowa	ony i sprzyjaj
cy w�
czeniu 
spo�ecznemu, nierozerwalnie wi
	e si� z pog��bianiem wiedzy oraz transferem tej 
wiedzy do praktyki gospodarczej. Transfer taki jest szczególnie trudny w rolnic-
twie z uwagi na atomizacj� podmiotów rolnych. Jest jednak niezb�dny dla two-
rzenia lepszego potencja�u innowacyjnego i pobudzania sk�onno�ci do wspó�dzia-
�ania w celu podnoszenia jako�ci kapita�u spo�ecznego na obszarach wiejskich. 
Bardzo wa	ne jest równie	 wypracowywanie odpowiednich wska�ników 
i metod pomiaru stopnia zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy, a tak	e 
wykorzystywania dost�pnej wiedzy. Problemy te zosta�y zaprezentowane 
w rozdziale drugim.  
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I. �wiatowe rolnictwo w kontek�cie ekonomiczno-spo�ecznych, 
�rodowiskowych i instytucjonalnych czynników wzrostu 

1. Wst�p 

Podstawowym i zarazem nadrz�dnym celem �wiatowego systemu 	ywno-
�ciowego jest zapewnienie �wiatowej populacji jak najlepszego wy	ywienia. 
Chodzi przy tym nie tylko o dostarczanie w po	ywieniu odpowiedniej ilo�ci 
energii i bia�ka, ale tak	e o zbilansowanie niezb�dnych sk�adników pokarmo-
wych w celu zapewnienia w�a�ciwego rozwoju fizycznego i psychicznego. Wy-
st�powanie takich zjawisk, jak g�ód, niedo	ywienie i nieodpowiednie od	ywia-
nie z uwagi na niew�a�ciwy sk�ad diety, pokazuje, 	e cel ten nadal nie jest osi
-
gany, mimo ogromnego post�pu, jaki dokona� si� w globalnym rolnictwie. 

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacj� bada� prowadzonych 
w IRiG�-PIB w 2015 r. w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019, nad 
zmianami jako�ciowymi zachodz
cymi w �wiatowej gospodarce, w tym w �wia-
towym systemie 	ywno�ciowym. W poprzednim roku dokonano identyfikacji 
nowych tre�ci kategorii i czynników wzrostu gospodarczego, w tym dotycz
-
cych globalnego sektora rolno-	ywno�ciowego. Stwierdzono te	, 	e te nowe tre-
�ci wynikaj
 z szerszego podej�cia do kwestii przemian zachodz
cych w �wia-
towym systemie 	ywno�ciowym ni	 tylko w tradycyjnym rozumieniu wzrostu 
gospodarczego. W szczególno�ci za� z analizowania tych przemian w katego-
riach rozwoju spo�eczno-gospodarczego. Nowe tre�ci kategorii wzrostu i rozwo-
ju zasadzaj
 si� wi�c na traktowaniu aspektów ekonomicznych, spo�ecznych, 
demograficznych, �rodowiskowych i instytucjonalnych jako jednakowo wa	-
nych dla zapewnienia zrównowa	onego rozwoju spo�eczno-gospodarczego. 

Kompleksowa analiza czynników determinuj
cych tendencj� rozwojow
 
�wiatowego sektora rolno-	ywno�ciowego, przeprowadzona w bie	
cym roku, 
uwzgl�dnia czynniki ekonomiczne, spo�eczne, �rodowiskowe i instytucjonalne 
kszta�tuj
ce rozwój ekonomiczno-spo�eczny w d�u	szej perspektywie, a tak	e 
wszystkie wymiary rozwoju zrównowa	onego, tj. zrównowa	enie �rodowisko-
we, ekonomiczne i spo�eczne oraz interakcje zachodz
ce mi�dzy nimi.  

2. Zarys teoretyczny 
Problemy zwi
zane z efektywno�ci
 �wiatowego systemu rolnego i jego zdol-

no�ci
 do wy	ywienia rosn
cej liczby ludno�ci od dawna by�y wa	nym tematem 
rozwa	a� naukowych. Ju	 w XVI wieku w�oski my�liciel Giovanni Botero twierdzi�, 
	e ludzko� cechuje nieograniczona zdolno� do zwi�kszania swej liczebno�ci, co 
w d�ugim okresie zagra	a jej bezpiecze�stwu 	ywno�ciowemu1. Jego tezy, wraz 
������������������������������������������������������������
1 Boreto G., Relationi Vniuersali. Vicenza appresso gli heredi di Perin libraro, 1595. 
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z teori
 zmniejszaj
cych si� zasobów ziemi Turgot2, sta�y si� podstaw
 teorii prze-
ludnienia stworzonej prawie dwie�cie lat pó�niej przez Thomasa Malthusa3. Dowo-
dzi� on, 	e stale zwi�kszaj
ca si� liczba ludno�ci na �wiecie, przy ograniczonej poda-
	y ziemi powoduje spadek wydajno�ci pracy w rolnictwie. Produkcja 	ywno�ci nie 
nad
	a za przyrostem populacji, a wi�c nieuchronny jest stan przeludnienia i niedo-
	ywienia. Redystrybucja dochodów dzi�ki publicznej pomocy spo�ecznej poszerza 
jedynie zakres biedy, gdy	 wzrost dochodów skutkuje zwi�kszeniem populacji, a nie 
popraw
 jako�ci 	ycia. Jest to tzw. pu�apka maltuzja�ska. 

Teoria Malthusa traci�a na znaczeniu wraz z rozwojem rewolucji przemy-
s�owej i post�pu technologicznego, które przyczynia�y si� do wzrostu produkcji 
	ywno�ci w przeliczeniu na jednego mieszka�ca, mimo rosn
cych dochodów 
i malej
cych zasobów naturalnych. Jednak w wielu krajach rozwijaj
cych si� rela-
cje spo�eczno-ekonomiczne s
 nadal zbli	one do modelu maltuzja�skiego. St
d 
pojawi�o si� szereg teorii neomaltuzja�skich, które wyznacza�y „granice wzrostu”, 
neguj
c mo	liwo� nieustannego wzrostu gospodarczego, stanowi
cego jedn
 
z podstaw ekonomii neoklasycznej. Teorie neomaltuzja�skie sta�y si� teoretycznym 
wsparciem dla rozwoju takich kierunków my�lenia ekonomicznego i spo�ecznego, 
które w strategiach rozwojowych zalecaj
 zachowanie równowagi mi�dzy popula-
cj
 i zasobami, a tak	e uwzgl�dnianie potrzeb przysz�ych pokole� (rozwój zrów-
nowa	ony, �wiadome macierzy�stwo czy te	 chi�ska polityka jednego dziecka). 

Krytycy postaw opartych na teoriach maltuzja�skich i neomaltuzja�skich 
podkre�lali, 	e ludzko� obdarzona zosta�a szczególn
 cech
, jak
 jest inteligencja. 
Twórca teorii zasobu ostatecznego, Julian Simon4, twierdzi�, 	e dzi�ki ludzkiej in-
teligencji, w warunkach wolno�ci osobistej i gospodarczej, zmniejsza si� zale	no� 
rozwoju od nieodnawialnych zasobów. Ich coraz trudniejsza dost�pno� powoduje 
bowiem wzrost cen, co przyczynia si� do poszukiwania ich nowych �róde� lub sub-
stytutów. Zapobiega to gwa�townym kryzysom wynikaj
cym z niedoborów 	yw-
no�ci i surowców naturalnych. Z kolei wzrost liczby ludno�ci to równie	 powi�k-
szanie kapita�u ludzkiego, który przyspiesza post�p cywilizacyjny. 

Podej�cie takie prowadzi�o ju	 bezpo�rednio do teorii konwergencji, która 
jest przeciwie�stwem teorii Malthusa. Poniewa	 wi�kszo� pa�stw wysokorozwi-
ni�tych zdo�a�a unikn
 pu�apki maltuzja�skiej, g�ównie dzi�ki post�powi tech-
nicznemu i technologicznemu w rolnictwie oraz zwi�kszaniu jego kapita�och�onno-
�ci, zak�adano, 	e przep�ywy kapita�owe mi�dzy pa�stwami mog
 w sposób natu-
ralny wyrównywa poziomy 	ycia w tych pa�stwach. Tym bardziej 	e kraje s�abiej 

������������������������������������������������������������
2 Turgot A.R.J., Teoria post�pu, Centre d’Histoire de la Pansée Économic de l’Universite 
Paris, 1769-70. 
3 Malthus T., An essay on the principle of population, Oxford, 1788. 
4 Simon J., The Ultimate Resource, 1981. 
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rozwini�te wykazuj
 wi�ksz
 konkurencyjno� pod wzgl�dem kosztów pracy. Jej 
nak�ady s
 tam bowiem ta�sze ni	 w krajach rozwini�tych. Uznano wi�c, 	e mo	e 
to by podstaw
 tzw. efektu doganiania. Simon Kuznetz5 dowodzi�, 	e na pocz
tku 
rozwoju ekonomicznego danego kraju nierówno�ci spo�eczne pog��biaj
 si�, jed-
nak malej
 pó�niej, wraz z post�pem tego rozwoju. Jest to spowodowane zmian
 
struktury potrzeb konsumenckich (tzw. krzywa Kuznietza)6.  

Przez potrzeb� konsumenck
 rozumie si� najcz��ciej po	
danie warto�ci 
u	ytkowej dobra wynikaj
ce z osi
gni�tego stopnia rozwoju spo�ecznego7. Cz�� 
takich potrzeb zaspokajana jest dzi�ki ich zakupowi na rynku. Co wi�cej ta cz�� 
powi�ksza si� w miar� post�puj
cego rozwoju spo�eczno-ekonomicznego, po-
niewa	 nast�pstwem tego rozwoju jest nasilanie si� spo�ecznego podzia�u pracy8. 
Potrzeby konsumenckie ujawniaj
 si� jednak na rynku w postaci popytu efektyw-
nego, tj. przy danym poziomie cen i dochodów. Cz�� potrzeb nie jest wi�c za-
spokajana z powodu bariery, jak
 stanowi poziom uzyskiwanego dochodu. Nieza-
spokojona cz�� potrzeb tworzy tzw. popyt potencjalny. Rozpi�to� mi�dzy popy-
tem potencjalnym a efektywnym determinowana jest przez si�� nabywcz
 konsu-
mentów. Rozpi�to� ta to zakres mo	liwego wzrostu popytu9. Konsumpcja nato-
miast to zu	ywanie dóbr w celu zaspokajania osobistych potrzeb ludzkich10. 
Ma wi�c ona charakter ex post wobec popytu, który z kolei ex ante wyra	a zamiar 
nabycia na rynku dobra zaspokajaj
cego potrzeb� konsumenck
.  

�ywno� jest szczególnym rodzajem dóbr konsumpcyjnych, poniewa	 bez 
niej cz�owiek nie mo	e istnie. Jej wytwarzanie nie tylko zaspakaja rzeczywist
 po-
trzeb� wynikaj
c
 z g�odu, ale równie	 inne potrzeby, jak: poczucie bezpiecze�stwa, 
aspekty kulturowe, indywidualne preferencje smakowe, presti	, itp. Z tych samych 
wzgl�dów szczególne znaczenie ma te	 mi�dzynarodowy handel 	ywno�ci
.  

Jest wiele definicji rynku. Wi�kszo� z nich traktuje rynek jako proces 
wymiany i ogó� zwi
zanych z tym uwarunkowa� ekonomicznych. Ciekawa wy-
daje si� definicja Davida Begga i wspó�autorów, którzy okre�laj
 rynek jako 
proces prowadz
cy do tego, 	e decyzje nabywców dotycz
ce konsumpcji alter-
natywnych dóbr i decyzje producentów dotycz
ce wielko�ci i struktury ich pro-
dukcji zostaj
 wzajemnie uzgodnione dzi�ki dostosowaniu cen11.  

������������������������������������������������������������
5 Kuznetz S., Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread, 1966. 
6 Piasny J., Krasi�ski Z., Szulc H., Ekonomika konsumpcji, PWE, s. 52, Warszawa 1984. 
7 Piasny J., Krasi�ski Z., Szulc H., op. cit. 
8 Pohorille M., Potrzeby – podzia� – konsumpcja, PWE, s. 52, Warszawa 1980. 
9 Grzelak A., Ga�
zka M., Zwi�zek potrzeb, popytu i konsumpcji �ywno�ci – uj�cie teoretyczne, 
Roczniki Ekonomiczne kujawsko-Pomorskiej Szko�y Wy	szej w Bydgoszczy, nr 4, s. 37-46, 2011. 
10 Pohorille M., op. cit. 
11 Begg D., Fisher S., Dornbuch R., Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000. 
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Handel zagraniczny rozszerza zakres rynku, uwzgl�dniaj
c uczestnictwo 
handluj
cych stron w mi�dzynarodowym podziale pracy i p�yn
ce z tego korzy-
�ci. Przedmiotem naukowych docieka� jest przede wszystkim wp�yw dwóch 
alternatywnych podej�, tj. liberalizmu i protekcjonizmu, na dobrobyt pa�stw 
bior
cych udzia� w handlu. Teorie dotycz
ce wymiany mi�dzynarodowej mo	na 
ogólnie podzieli na tradycyjne i wspó�czesne. Ich celem jest obja�nienie �róde� 
i kierunków przep�ywów handlowych w gospodarce �wiatowej. Teorie tradycyj-
ne czyni
 to, przyjmuj
c za podstaw� wymiany ró	nice w warunkach wytwa-
rzania towarów. Teorie wspó�czesne poszukuj
 �róde� handlu równie	 w sytua-
cji, gdy warunki produkcji s
 zbli	one12. 

Do teorii tradycyjnych zalicza si� merkantylizm (Thomas Tun), teori� 
kosztów absolutnych A. Smitha, teori� kosztów wzgl�dnych (D. Ricardo, 
R. Torres, J. Mill), teori� kosztów realnych (J. Viner), teori� kosztów alterna-
tywnych (G. Haberler), teori� obfito�ci zasobów (B. Ohlin, P.A. Samuelson). 
Wspó�czesne teorie to przede wszystkim: teorie neoczynnikowe i neotechnolo-
giczne oraz teoria popytowo-poda	owa (R.A. Posner, R. Vernon). 

Merkantylizm da� podstaw� polityce protekcjonistycznej, uznaj
c eksport 
za sposób pomna	ania bogactwa kraju, a import za przyczyn� jego zmniejsza-
nia. Celem wymiany mi�dzynarodowej by� dodatni bilans pieni�	ny. Wraz 
z rozwojem produkcji i handlu bilans pieni�	ny traci� na znaczeniu na rzecz bi-
lansu handlowego i produkcyjnego. Dzi�ki interwencjonizmowi mia� si� doko-
nywa przyrost eksportu, a protekcjonizm mia� chroni krajowy rynek przed za-
granicznymi wyrobami gotowymi.  

W miar� komplikowania si� relacji gospodarczych w procesie wymiany 
mi�dzynarodowej nasila�a si� krytyka merkantylizmu. Zauwa	ono, 	e kruszce 
nap�ywaj
ce do kraju wykazuj
cego nadwy	k� eksportow
 powoduj
 wzrost 
poda	y pieni
dza, co przyczynia si� do wzrostu cen i pogorszenia konkurencyj-
no�ci mi�dzynarodowej13. Mimo to w wielu krajach nadwy	ka eksportowa nadal 
jest traktowana jako miara korzy�ci osi
ganych w wymianie mi�dzynarodowej. 
Nadal te	 stosowane s
 zarówno subsydia eksportowe, jak i bariery celne chro-
ni
ce przed importem.  

Szko�a klasyczna wprowadzi�a poj�cie przewagi wzgl�dnej w handlu 
mi�dzynarodowym i dowodzi�a, 	e wszystkie kraje uczestnicz
ce w tym handlu 
mog
 odnosi z tego tytu�u korzy�ci. Ich podstawowym �ród�em s
 bowiem 
ró	nice w cenach rynkowych, b�d
ce nast�pstwem ró	nic w wydajno�ci pracy. 
Specjalizacja jest wi�c korzystna, gdy	 przyczynia si� do optymalnej alokacji 

������������������������������������������������������������
12 �wiergocki J., Zarys mi�dzynarodowych stosunków gospodarczych, s. 18, 2004. 
13 Hume D., Writings on Economics, s. 22-31, E Rotwein ed., 2007. 
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zasobów pracy. Wzgl�dny charakter ró	nic w kosztach powoduje, 	e korzy�ci 
z handlu mog
 czerpa tak	e kraje o ni	szym poziomie rozwoju.  

Pewn
 modyfikacj
 teorii klasycznej by�a teoria obfito�ci zasobów. We-
d�ug tej teorii ró	nice w poziomie cen i kosztów wyst�puj
ce mi�dzy krajami po-
wodowane s
 przede wszystkim przez niejednakowe wyposa	enie tych krajów 
w dwa podstawowe czynniki wytwórcze, tj. kapita� i prac�. Podstaw
 specjalizacji 
eksportowej jest wi�c kapita�och�onno� i pracoch�onno� produkcji. Te towary, 
których wytworzenie wymaga wi�kszych nak�adów zasobów, w które dany kraj 
jest obficiej wyposa	ony, powinny by eksportowane14. Ró	nice takie wyst�puj
 
cz�sto mi�dzy krajami rozwini�tymi gospodarczo i rozwijaj
cymi si�. 

Zwi�kszaj
ce si� obroty mi�dzy krajami rozwini�tymi s
 jednak trudne do 
obja�nienia jedynie w oparciu o przewagi wzgl�dne i ró	nice w cenach relatyw-
nych. Teorie wspó�czesne wprowadzaj
 do analizy dodatkowe czynniki takie, 
jak: ró	nice w poziomie korzy�ci skali produkcji, zró	nicowanie samych wy-
mienianych produktów, ilo� podmiotów na rynku czy ich wzajemne relacje, tj. 
przede wszystkim sposób konkurowania. Poszerzaj
 te	 zakres czynników wy-
twórczych np. o zasoby naturalne. Innym podej�ciem w poszukiwaniu �róde� 
korzy�ci z wymiany mi�dzynarodowej przy podobnych warunkach ogólnych 
jest dekompozycja czynników wytwórczych (np. kapita� rzeczowy i ludzki, pra-
ca prosta i z�o	ona), a tak	e uwzgl�dnianie sta�ego post�pu technicznego i tech-
nologicznego oraz poziomu wiedzy. 

Wed�ug J. Sachsa kraje zamieszkane przez 15% �wiatowej populacji do-
starczaj
 niemal 100% wszystkich innowacji. Jednak jedynie 50% ludno�ci 
�wiata jest w stanie z nich skorzysta. Pozosta�a cz�� populacji nie potrafi ani 
wytworzy rozwi
za� innowacyjnych, ani zaadaptowa ju	 istniej
cych15. Na 
bazie takich ró	nic w po�owie XX wieku powsta�a teoria cyklu 	ycia produktu16. 
G�osi ona, 	e �ród�em korzy�ci z handlu mi�dzynarodowego jest realizacja 
przewagi wzgl�dnej opartej na wiedzy, kapitale i pracy, a kraj o wy	szym po-
ziomie wiedzy specjalizuje si� w eksporcie produktów naukoch�onnych. Teoria 
ta traci jednak na znaczeniu w miar� rozwoju ponadnarodowych korporacji, 
sponsoringu bada� naukowych oraz handlu licencjami. Cz�sto te	 post�p wiedzy 
technicznej wydaje si� mie charakter pozorny. Pozwala np. na konstruowanie 
nowoczesnych, sprawnych samochodów, które jednak w centrach wielu wiel-
kich miast mog
 porusza si� z przeci�tn
 pr�dko�ci
 pojazdów konnych. Istnie-

������������������������������������������������������������
14 Mi�dzynarodowe stosunki gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego 
i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, s. 76, Warszawa 2000. 
15 Sachs J., A new map of the World, The Economist, nr 6, 2000. 
16 Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarter-
ly Journal of Economics, vol. 80, s. 190-207, 1966. 
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j
 technologie pozwalaj
ce zast
pi tradycyjne kopalne surowce energetyczne, 
ale s
 one pilnie strze	one przez silne lobby paliwowe. To samo dotyczy nowo-
czesnych tzw. materia�ów zaawansowanych. 

�ród�em korzy�ci z handlu mog
 te	 by ró	nice w wielko�ci i strukturze 
popytu i zdolno� ich zaspokajania zarówno pod wzgl�dem ilo�ciowym, jak 
i jako�ciowym (teoria popytowo-poda	owa). Prowadzi to do rozwoju handlu 
wewn
trzga��ziowego, który pozwala lepiej wykorzystywa zasoby, a jednocze-
�nie przeciwdzia�a zachowaniom protekcjonistycznym17.  

Wiele krajów rozwijaj
cych si� uzale	ni�o swój poziom konsumpcji 	yw-
no�ci od jej zakupu na mi�dzynarodowym rynku. Uzale	nienie takie ma wymiar 
zarówno lokalny, jak i globalny. Richard H. Ribbins dowodzi, 	e proces sta�ego 
wypierania rolnictwa pracoch�onnego przez energoch�onne doprowadzi� do po-
wstania systemu produkcji 	ywno�ci, który jest kapita�och�onny, faworyzuje 
wielki, dotowany przez bud	ety narodowe agrobiznes, minimalizuje wykorzy-
stanie si�y roboczej i prowadzi w konsekwencji do uzale	nienia dost�pu do 
	ywno�ci coraz wi�kszej liczby ludno�ci �wiata od pracy najemnej, tj. od posia-
danego zatrudnienia18. Kiedy kurcz
 si� mo	liwo�ci znalezienia miejsca pracy, 
spadaj
 p�ace i dochody ludno�ci lub rosn
 ceny produktów 	ywno�ciowych, 
dost�p do 	ywno�ci zostaje ograniczony. Jest to podstawowa przyczyna sta�ego 
utrzymywania si� zjawiska g�odu i niedo	ywienia w skali �wiatowej, cho jego 
absolutny poziom maleje. Globaln
 produkcj� 	ywno�ci wyznaczaj
 bowiem nie 
globalne potrzeby, ale efektywny popyt tych konsumentów, którzy s
 w stanie 
zap�aci za 	ywno� kupowan
 na rynku.  

W badaniach nad globalnym problemem 	ywno�ciowym zak�ada si� zwy-
kle, 	e funkcja popytu detalicznego jest identyczna z funkcj
 popytu rozpoznanego 
przez producentów 	ywno�ci oraz 	e mar	a handlowa mi�dzy cen
 farmy a cen
 
detaliczn
 kszta�tuje si� w oparciu o zasad� konkurencyjno�ci. �adne z tych za�o-
	e� nie odzwierciedla rzeczywistego charakteru �a�cucha warto�ci towarów rol-
nych. W sferze przetwórstwa oraz handlu detalicznego, a tak	e w wymianie mi�-
dzynarodowej, wyst�puje konkurencja niedoskona�a. David Hallam dowodzi, 	e 
wiele �a�cuchów 	ywno�ciowych przybiera de facto form� sekwencji oligopoli19. 

3. Cel i metody badawcze 

 Od pewnego ju	 czasu jeste�my �wiadkami zmieniaj
cej si� szybko rze-
czywisto�ci spo�eczno-gospodarczej. Dzieje si� tak zarówno w poszczególnych 
������������������������������������������������������������
17 Misala J., Wspó�czesne teorie wymiany mi�dzynarodowej i zagranicznej polityki ekono-
micznej, wyd. II, s. 35-67, Warszawa 2006. 
18 Richard H. Ribbins: „Globalne problemy a kultura kapitalizmu”. Pro Publico, Pozna� 2009.  
19 David Hallam: „Agricultural Commodity Markets and Treade. New Approaches to Analyz-
ing Market Structure and Instability”. FAO/ Edward Elgar Cheltenham, UK 2006. 
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krajach, jak i w skali globalnej. Celem bada� jest ocena rozwoju �wiatowego 
sektora rolno-	ywno�ciowego przez pryzmat ekonomicznych, spo�ecznych, de-
mograficznych, �rodowiskowych i instytucjonalnych czynników determinuj
-
cych ten rozwój, a tak	e w kontek�cie nowej koncepcji zrównowa	onego roz-
woju spo�eczno-gospodarczego, dla oceny dokonuj
cych si� jako�ciowych.  
 Ze wzgl�du na charakter badanych zjawisk i ich kompleksowo� w anali-
zie zastosowano metod� dokumentacyjn
, tzw. metod� obserwacji po�redniej, 
wykorzystuj
c informacj� zgromadzon
 wcze�niej przez kompetentne instytu-
cje. Na tej podstawie przeprowadzono rozumowanie dedukcyjne w celu doko-
nania diagnozy stanu rzeczy i wnioskowania o jego przyczynach. W analizie 
oparto si� przede wszystkim na bazie danych Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych ds. Wy	ywienia i Rolnictwa, FAO. Autor od wielu lat bierze udzia� w se-
sjach Komitetu Towarowego (CCP) oraz Komitetu ds. �wiatowego Bezpiecze�-
stwa �ywno�ciowego (CFS), które odbywaj
 si� w siedzibie FAO w Rzymie. 
Dyskusje toczone na tych forach sta�y si� inspiracj
 dla wielu przemy�le� 
i wniosków prezentowanych w pracy. 

4. Czynniki rozwoju spo�eczno-gospodarczego 

 Procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego dokonuj
 si� w konkretnych 
spo�ecze�stwach o historycznie ukszta�towanej strukturze ekonomicznej, poli-
tycznej, spo�ecznej i instytucjonalnej, wyra	aj
cej si� okre�lonymi normami 
prawnymi i wzorcami zachowania jednostek i grup spo�ecznych. Procesy te s
 
wi�c uwarunkowane spo�ecznie. Wynika z tego, 	e rozwój gospodarczy, jako 
kategoria jako�ciowa, mo	liwy jest jedynie wówczas, kiedy towarzysz
 mu po-
st�p spo�eczny i odpowiednie przemiany w funkcjonowaniu spo�ecznych insty-
tucji. Taka zale	no� i wzajemne uwarunkowanie wzrostu gospodarczego i po-
st�pu spo�ecznego stanowi podstawow
 cech� kategorii rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczego, którego efektem jest poprawa warunków i jako�ci 	ycia ca�ego 
spo�ecze�stwa i poszczególnych jego jednostek.  
 W kategoriach �wiatowego systemu 	ywno�ciowego poprawa taka obejmu-
je przede wszystkim zapewnienie wszystkim mieszka�com Ziemi bezpiecze�stwa 
	ywno�ciowego rozumianego jako zdolno� do progresywnej realizacji prawa do 
odpowiedniej 	ywno�ci. Prawo to dotyczy nie tylko globalnej poda	y 	ywno�ci, 
ale równie	 sta�ego i stabilnego dost�pu do w�a�ciwej diety dla wszystkich. Diety, 
która zapewnia zdrowy rozwój oraz odpowiednie wykorzystywanie sk�adników 
pokarmowych dostarczanych w po	ywieniu. Poj�cie bezpiecze�stwa 	ywno�cio-
wego ma wi�c szerszy wymiar ni	 tylko likwidacja zjawiska g�odu i niedo	ywie-
nia. Obejmuje bowiem nie tylko w�a�ciwe wy	ywienie, ale tak	e dost�p do akty-
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wów produkcyjnych, rynku i us�ug, umo	liwiaj
cy aktywne w�
czenie si� ca�ej 
ludno�ci w realizacj� prawa do bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego.  
 Ocena odnosz
ca si� do poziomu jako�ci 	ycia jest zwykle nast�pstwem 
kwantyfikowania wielu parametrów okre�laj
cych warunki egzystencji jednostki 
w spo�ecze�stwie. Mo	e te	 by subiektywn
 ocen
 jednostki dokonywan
 
w kontek�cie przestrzennym lub czasowym, na zasadzie porównywania si� do 
innych jednostek lub ca�ych grup spo�ecznych. 
 Wraz z polityk
 permanentnego wzrostu gospodarczego i sta�ym post�pem 
technologicznym szybko narastaj
 problemy ekologiczne. Wynikaj
 one z nad-
miernego obci
	ania �rodowiska naturalnego negatywnymi efektami zewn�trz-
nymi tego wzrostu, co znajduje wyraz przede wszystkim w wyczerpywaniu si� 
nieodnawialnych zasobów oraz w post�puj
cych zmianach klimatycznych, skut-
kuj
cych globalnym ociepleniem.  
 Istniej
ce w danym kraju instytucje warunkuj
 zakres i sposób realizacji 
indywidualnych uprawnie� przez jednostki, a tak	e kszta�tuj
 relacje mi�dzy 
podmiotami funkcjonuj
cymi w ramach poszczególnych sfer � ekonomicznej, 
spo�ecznej i �rodowiskowej, a tak	e mi�dzy tymi sferami. Otoczenie instytucjo-
nalne mo	e te	 by wa	nym czynnikiem ró	nicuj
cym rozwój spo�eczno- 
-gospodarczy i jego poziom w poszczególnych pa�stwach �wiata. Wp�yw instytu-
cji na wzrost gospodarczy jest od dawna przedmiotem wielu bada�20. Jednak wy-
niki modelowania opartego na empirycznych danych nie prowadz
 do jedno-
znacznych wniosków. 
  

������������������������������������������������������������
20 Capton R.A., Giedeman D.C., Hoover G.A., 2011: Panel Evidence on Economic Freedom 
and Growth in the US. European Journal of Political Economy, nr 27; Williamson C.R., 
Matherns R.L., 2011: Economic Freedom, Culture and Growth. Public Choice, nr 148; 
Peer E., Mueller D.C., 2012: Democracy, Economic Freedom and Growth in Transition 
Economies, Kykles, nr 65.  
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Rys. 1. Czynniki wp�ywaj	ce na rozwój spo�eczno-gospodarczy 
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�ród	o: opracowanie w	asne. 

Czynniki ekonomiczne 

 Przej
cie od kategorii wzrostu gospodarczego do nowego paradygmatu 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego wymaga szerszego spojrzenia równie� na 
czynniki wytwórcze. Nie tylko w kontek
cie ekonomicznym, ale tak�e demogra-
ficznym, spo�ecznym, 
rodowiskowym i instytucjonalnym. Przy takim podej
ciu 
cz�sto u�ywane jest okre
lenie „kapita�” (ludzki, intelektualny, spo�eczny). 
Okre
lenie to jest równowa�ne poj�ciu „zasób”, ale jednocze
nie odzwierciedla 
cechy jako
ciowe danej kategorii. Suma takich jako
ci decyduje o ogólnej, nie 
tylko ekonomicznej, sprawno
ci i efektywno
ci kraju i jego pozycji na 
cie�ce 
globalnego rozwoju spo�eczno-gospodarczego. 
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 Mianem kapita�u ludzkiego okre
la si� zwykle zespó� wrodzonych lub 
nabytych cech ludzi 
wiadcz	cych ró�nego rodzaju prac� w danej gospodarce, 
które s	 cenne dla tej gospodarki i mog	 by wzbogacone dzi�ki nak�adom po-
noszonym w celu podwy�szania jako
ci czynnika pracy21. Takie inwestycje 
prowadz	 do zmiany jako
ciowej, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy. 
Post�puj	cy proces globalizacji uwypukli� znaczenie kapita�u ludzkiego. Mobil-
no
 kapita�u finansowego pozwala alokowa go tam, gdzie wyst�puj	 wymier-
ne korzy
ci ekonomiczne, tj. tania si�a robocza, korzystny system podatkowy 
lub sprzyjaj	ca infrastruktura biznesowa. Jednak przy zastosowaniu coraz bar-
dziej zaawansowanych technologii jako
 kapita�u ludzkiego staje si� szczegól-
nie wa�na dla odpowiedniej alokacji produkcji. W nowoczesnym biznesie kapi-
ta� ludzki coraz cz�
ciej jest traktowany nie tyle jako �ród�o kosztów, ile raczej 
jako aktywa przedsi�biorstwa mog	ce decydowa o jego przewadze konkuren-
cyjnej na mi�dzynarodowym rynku. 
 Zbli�on	 kategori	 jest kapita� intelektualny. Jego widocznym efektem 
jest bogactwo wytworzone dzi�ki wiedzy i umiej�tno
ciom ludzi. Kapita� inte-
lektualny uznawany jest cz�sto za zasób o charakterze strategicznym, który mo-
�e zapewni trwa�	 przewag� konkurencyjn	 na rynku. Jest to jednocze
nie za-
sób trudny do skopiowania. Jego podstawowe elementy stanowi	 bowiem akty-
wa kompetencyjne: kapita� ludzki, zaufanie partnerów ekonomicznych i spo-
�ecznych, kultura i infrastruktura organizacyjna instytucji.  
 W�a
ciwe wykorzystanie kapita�u ludzkiego i intelektualnego nie jest mo�-
liwe bez inwestowania w maj	tek trwa�y i w ogóle bez inwestycji. W ramach tzw. 
konsensusu waszyngto�skiego szczególne miejsce w pobudzaniu wzrostu gospo-
darczego w krajach rozwijaj	cych si� przyznawano inwestycjom zagranicznym, 
przy tym wi�ksze inwestycjom bezpo
rednim ni� portfelowym. Celem inwestycji 
portfelowych jest tylko osi	gni�cie zysku z zaanga�owanego kapita�u. Inwestorzy 
bezpo
redni d	�	 natomiast do uzyskania trwa�ego wp�ywu na dzia�alno
 firmy, 
w któr	 inwestuj	, najcz�
ciej przez przej�cie jej udzia�ów. Je
li do kraju o ni�-
szym poziomie rozwoju nap�ywa obcy kapita�, najcz�
ciej wraz z nowoczesn	 
technologi	, a tym samym charakteryzuj	cy si� wy�sz	 ni� w tym kraju produk-
tywno
ci	, i anga�uje tani	 lokaln	 si�� robocz	, to z regu�y jest bardziej konku-
rencyjny ni� ten reprezentowany przez firmy lokalne. To tworzenie miejsc pracy 
ma by ogromn	 korzy
ci	 dla miejscowej gospodarki. Tymczasem zwykle nie 
wytrzymuje ona konkurencji nowoczesnego zagranicznego inwestora, który, 
przejmuj	c pakiet kontrolny mo�e decydowa o sposobie dzia�ania firmy, �	cznie 
z jej zamkni�ciem lub przestawieniem na inn	 produkcj�. Inwestorzy bezpo
redni 
unikaj	 te� cz�sto lokalnych obci	�e� podatkowych (np. dzi�ki stosowaniu cen 
������������������������������������������������������������
21 Becker G.S., 1962: Human Capital. Journal of Political Economy. 
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transferowych mi�dzy spó�kami córkami lub dzi�ki przyznaniu im szczególnych 
preferencji dla poprawienia pozycji danego kraju w rankingach MFW). Utracone 
wp�ywy do bud�etu oraz pogorszenie kondycji ekonomicznej, a nawet upadki lo-
kalnych firm, a tak�e zagro�enie eksportem odpadów ska�onych ekologicznie, to 
ta mniej korzystna strona zagranicznych inwestycji bezpo
rednich, szczególnie 
w krajach rozwijaj	cych si� o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Trzeba 
wi�c stwierdzi, �e zagraniczne inwestycje bezpo
rednie s	 przede wszystkim 
narz�dziem ekspansji ponadnarodowych korporacji, a nie wsparciem dla rozwoju 
gospodarek pa�stw, w których s	 lokowane. 
 Trzeba te� pami�ta o silnym zró�nicowaniu ekonomicznym mi�dzy po-
szczególnymi regionami 
wiata. W 2013 r. przeci�tny 
wiatowy poziom PKB na 
mieszka�ca, liczony wed�ug si�y nabywczej, wynosi� 13 964 dolary ameryka�skie. 
W krajach OECD poziom ten by� ponad dwuipó�krotnie wy�szy od 
wiatowego, po-
nad czterokrotnie wy�szy ni� w krajach rozwijaj	cych si� i a� siedemnastoipó�krot-
nie wy�szy ni� w krajach najmniej rozwini�tych. Jak dot	d wzrost gospodarczy nie 
doprowadzi� wi�c do choby cz�
ciowego wyrównania poziomu gospodarczego 
mi�dzy regionami, a raczej wzmocni� wyst�puj	cy dualizm. 
 Mimo przesuni� dzia�alno
ci gospodarczych nie nast	pi�a konwergencja 
regionalna. Przesuni�cia takie wida wyra�nie przy porównywaniu wielko
ci 
nak�adów inwestycyjnych brutto na 
rodki trwa�e w relacji do PKB. �rednio w 
latach 2005-2013 ich udzia� by� o prawie 11 pkt. proc. Wy�szy w krajach rozwi-
jaj	cych si� ni� w rozwini�tych. W wi�kszo
ci regionów waha� si� mi�dzy 20% 
(w krajach Ameryki �aci�skiej i Karaibów), a 22,2% (w krajach arabskich). 
Wy�szy udzia� tych inwestycji w PKB wykazywa�y tylko kraje P�d. Azji – 
26,6%, a przede wszystkim kraje Wsch. Azji i Pacyfiku – a� 43,8%. Równocze-

nie jednak oba te regiony mia�y najni�szy udzia� w PKB, zarówno wp�ywów 
z podatków, jak te� zad�u�enia zagranicznego. Niewielki by� tam równie� udzia� 
wydatków na badania i rozwój – trzyipó�krotnie ni�szy ni� przeci�tnie w krajach 
OECD. Mo�na wi�c wnioskowa, �e prowadzona tam dzia�alno
 inwestycyjna 
nie by�a zwi	zana z unowocze
nianiem gospodarek ani dzi�ki wspieraniu w�a-
snej my
li technologicznej, ani nawet przez na
ladownictwo. Z kolei kraje 
Wschodnie Europy i Centralnej Azji, wykazuj	ce najwy�szy poziom zad�u�enia 
zagranicznego w relacji do PKB, wykazywa�y przeci�tny poziom wska�nika 
inwestowania w maj	tek trwa�y i niski poziom wydatków na badania i rozwój 
w relacji do PKB, ale za to najwy�szy udzia� wp�ywów z podatków. Relatywnie 
wysoki by� natomiast w tych krajach udzia� wydatków bud�etowych ponoszo-
nych na konsumpcj� (tab. 1). 
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Tabela 1. Wybrane komponenty dotycz
ce wzrostu gospodarczego  
w uj�ciu regionalnym* 

Regiony 

PKB/1 
mieszk. 

2011 
USD 
(PPP) 
2013 

Inwestycje 
brutto 

w �rodki 
trwa�e  

% PKB 
2005-2013 

Wydatki 
bud	etu na 
konsump-

cj�. % PKB 
2005-2013 

Wp�ywy 
z  

podatków 
% PKB 

 
2005-2013 

Wydatki 
na  

badania 
i rozwój 
% PKB 

2005-2013 

Zad�u	enie 
zagraniczne 

% PKB 
 

2005-2013 

�WIAT 13 964 24,3 17,0 13,9 2,0 23,6
Kraje OECD 36 923 20,5 18,2 14,6 2,5 -
Kraje rozwijaj
ce si� 8 696 31,3 14,4 12,5 1,1 22,2
Kraje najmniej rozwini�te 2 122 23,8 11,9 - - 28,1
Kraje arabskie 16 697 22,2 16,2 12,2 - 25,5
Wsch. Azja i Pacyfik 10 779 43,8 13,5 11,1 - 15,0
Europa i Centr. Azja 12 929 22,0 15,0 19,3 0,7 54,5
Am. �ac. i Karaiby 13 877 20,0 16,7 15,6 - 27,4
P�d. Azja 5 324 26,6 11,3 10,3 0,7 20,3
Afryka Subsaharyjska  3 339 19,5 14,2 13,5 0,4 23,7

* przynale	no� krajów do poszczególnych regionów prezentuje tabela 1 Aneksu. 
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015. 
 
 T�umaczy to poniek
d pog��bianie si� ró	nic w rozwoju spo�eczno-
gospodarczym. H. Welzer twierdzi, 	e kraje bogate maj
 ogromne przewagi 
wynikaj
ce z rozwoju infrastruktury ekonomicznej i spo�ecznej oraz swej pozy-
cji na mi�dzynarodowym rynku. Kiedy pojawia si� kryzys, to jego skutki doty-
kaj
 przede wszystkim kraje s�abiej rozwini�te. To jeszcze bardziej pog��bia 
nierówno�ci i rodzi okre�lone napi�cia. Na pocz
tku XXI wieku umocni�a si� 
globalna autarchia gospodarcza w postaci ponadnarodowych koncernów � 
g�ównie finansowych i paliwowych � która przej��a de facto od narodowych 
rz
dów rzeczywist
 w�adz� gospodarcz
 i polityczn
22.  
 Oprócz kapita�u i zaawansowanych technologii potrzebna, te	 jednak prosta 
praca zapewniaj
ca podstawow
 obs�ug� codzienno�ci. Rozwin��o si� wi�c zjawi-
sko tzw. kontrolowanej przepuszczalno�ci granic. Pozbawiona praw, bo przebywa-
j
ca w danym kraju nielegalnie, a wi�c zagro	ona deportacj
, si�a robocza wykonu-
je za bardzo niskie wynagrodzenie prace, których miejscowi pracownicy nie chc
 
wykonywa. Tak dzieje si� np. w Stanach Zjednoczonych z migrantami latynoski-
mi, podobna idea le	y te	 u podstaw polityki migracyjnej Unii Europejskiej.  
 W�ród czynników ekonomicznych podstawowe znaczenie maj
 zatrud-
nienie i wydajno� pracy oraz kapita�, tzn. maj
tek produkcyjny i efektywno� 
jego wykorzystania. Ekstensywny wzrost gospodarczy dokonuje si� w nast�p-
stwie przyrostu zatrudnienia oraz wzrostu nak�adów inwestycyjnych, czyli 
zmian ilo�ciowych. Wzrost intensywny jest rezultatem przyrostu wydajno�ci 
������������������������������������������������������������
22 Welzer H., Samodzielne my�lenie. Dobra Literatura, S�upsk, 2016, s. 310. 
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pracy, poprawy efektywno�ci inwestycji oraz skutecznego wykorzystania post�-
pu naukowo-technicznego, a tak	e doskonalenia organizacji procesów wytwór-
czych, a wi�c kategorii jako�ciowych (tab. 2).  
 

Tabela 2. �rednioroczny wzrost procentowy wydajno�ci pracy, zatrudnienia  
oraz realnego PKB w wybranych krajach. 

Kraje Kategoria 1999-2006 2007-2012 2013 2014 
 
USA 

A 2,4 1,3 0,9 0,5 
B 0,6 -0,5 1,3 1,9 
C 3,0 0,8 2,2 2,4 

 
Japonia 

A 1,8 0,9 1,6 -0,6 
B -0,6 -0,7 0,0 0,6 
C 1,2 0,2 1,6 0,0 

 
UE 

A - - - - 
B 1,9 0,7 0,6 0,3 
C 0,5 -0,4 -0,6 1,1 

 
Brazylia 

A -0,3 1,7 1,8 0,3 
B 3,2 2,0 0,7 -0,1 
C 2,8 3,7 2,5 0,1 

 
Rosja 
 

A 4,7 2,3 1,5 0,4 
B 2,1 0,6 -0,2 0,2 
C 6,9 2,9 1,3 0,6 

 
Indie 

A 3,2 7,4 2,8 3,8 
B 3,5 0,3 1,9 1,8 
C 6,8 7,7 4,7 5,7 

 
Chiny 

A 9,9 9,5 7,3 7,0 
B 1,0 0,5 0,4 0,4 
C 11,0 10,0 7,7 7,4 

 
RPA 

A 2,1 2,0 -1,1 -0,4 
B 1,7 0,8 3,1 1,9 
C 3,9 2,8 1,9 1,5 

 
Korea P�d. 

A 4,8 3,9 5,5 1,9 
B 1,2 -0,3 -2,4 1,4 
C 6,0 3,6 3,0 3,3 

A – wzrost wydajno�ci pracy; B – przyrost zatrudnienia; C – wzrost PKB w uj�ciu realnym. 
�ród�o: The Conference Board Total Economy Database, May 2015. 
 
 W kontek�cie zmian jako�ciowych wa	ne znaczenie ma to, które czynniki 
i w jakim stopniu przyczyniaj
 si� do wzrostu zagregowanego PKB. Za czynniki 
takie przyjmuje si� zwykle: prac�, jej jako�, nak�ady kapita�owe zwi
zane 
z technologiami informatycznymi oraz pozosta�e (niezwi
zane z informatyk
), 
a tak	e przyrost produktywno�ci wszystkich czynników wp�ywaj
cych na 
wzrost gospodarczy. Wyniki bada� prowadzonych przez Conference Board 



21 

Inc.23 pokazuj
, 	e w latach 1999-2014 najwa	niejszym czynnikiem sprawczym 
globalnego wzrostu gospodarczego, mierzonego przyrostem zagregowanego 
PKB, pozostawa� kapita�, a najwi�kszy udzia� w tym wzro�cie mia�y nak�ady 
kapita�owe niezwi
zane z technologiami informatycznymi. Ponadto by� to jedy-
ny czynnik, którego wp�yw zwi�ksza� si� w analizowanym okresie w skali �wia-
ta i w tzw. gospodarkach wschodz
cych24. Udzia� kapita�u zwi
zanego 
z informatyk
 (IT) nie zmienia� si� w badanym okresie. Jego znaczenie by�o 
wi�ksze w gospodarkach wschodz
cych, a tak	e w skali globalnej, ni	 w pa�-
stwach rozwini�tych gospodarczo. Znaczenie jako�ci czynnika pracy by�o nie-
wielkie i raczej ustabilizowane we wszystkich analizowanych grupach pa�stw 
(tab. 3). Wyniki tych bada� nie potwierdzaj
 wi�c post�puj
cego procesu prze-
chodzenia gospodarki �wiatowej do nowej, postindustrialnej fazy rozwojowej 
opartej na jako�ci i technologiach informatycznych. 
 
Tabela 3. �ród�a wzrostu zagregowanego PKB wed�ug wybranych grup pa�stw 

(1999-2014) 
Regiony Czynniki 1999-2006 2007-2012 2014 

�wiat 

GDP growth 4,1 3,3 3,2 
Labour 0,7 0,3 0,6 
Labour quality 0,2 0,1 0,1 
Non-IT capital 1,2 1,7 2,0 
IT-capital 0,7 0,7 0,6 
TFP* 1,3 0,5 -0,2 

Kraje 
rozwini�te 

GDP growth 2,7 0,9 1,8 
Labour 0,3 -0,1 0,8 
Labour quality 0,2 0,1 0,1 
Non-IT capital 0,8 0,5 0,6 
IT-capital 0,6 0,4 0,5 
TFP* 0,8 0,0 -0,2 

Gospodarki 
wschodz
ce 

GDP growth 5,9 5,8 4,3 
Labour 1,1 0,6 0,4 
Labour quality 0,2 0,1 0,1 
Non-IT capital 2,0 3,3 3,6 
IT-capital 0,7 1,0 0,8 
TFP* 1,9 0,8 -0,7 

* zagregowany wzrost produktywno�ci wszystkich czynników.  
�ród�o: The Conference Board Total Economy Database, May 2015. 
 
 
 
������������������������������������������������������������
23 Organizacja biznesowa i badawcza z siedzib
 w Nowym Jorku, za�o	ona w 1916 r., dzia�a-
j
ca w interesie publicznym. 
24 S
 to kraje znajduj
ce si� na �cie	ce wzrostu od gospodarki rozwijaj
cej si� do rozwini�tej. 
Zalicza si� do nich najcz��ciej: w Europie Rosj� i Turcj�, w Azji Chiny i Indie, W Ameryce 
�aci�skiej Brazyli� i Meksyk, a tak	e wybrane kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. 
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Czynniki spo�eczne 

Czynniki spo�eczne okre�laj
ce rozwój spo�eczno-gospodarczy wynikaj
 
z samej definicji spo�ecze�stwa. Przez spo�ecze�stwo rozumie si� bowiem zwykle 
samowystarczaln
 form� bytu zbiorowego, powi
zan
 dzi�ki wspólnocie teryto-
rialnej, instytucjonalnej i kulturowej, któr
 cechuje poczucie odr�bno�ci wobec 
innych zbiorowo�ci.  
 Spo�ecze�stwo tworzy podstawy dla indywidualnego rozwoju cz�owieka, 
w którym kluczowe znaczenie ma praca. Rozwoju rozumianego nie tylko jako pro-
ste kreowanie odpowiedniego poziomu dobrobytu ekonomicznego, ale równie	 
jako poszerzanie zakresu wyborów dokonywanych przez jednostk� i wzbogacanie 
jako�ci jej 	ycia. Mimo niew
tpliwych osi
gni� w tym zakresie w minionych 
okresach, nadal potencja� rozwojowy cz�owieka nie jest w pe�ni wykorzystywany, 
przede wszystkim z powodu braku zatrudnienia dla wielu cz�onków globalnej spo-
�eczno�ci, ale tak	e z powodu biedy mimo wykonywania pracy. Wykorzystanie 
tego potencja�u to wa	ny warunek przej�cia od ilo�ciowych do jako�ciowych kate-
gorii rozwoju spo�eczno-gospodarczego. W opinii wielu badaczy sam rynek nie jest 
zdolny do takiej transformacji. Niezb�dna jest tu odpowiednia polityka publiczna 
prowadzona na ró	nych szczeblach, od narodowego po globalny. 
 Znacz
c
 rol� w takim rozwoju odgrywa wi�c struktura spo�eczna, tj. 
uk�ad wzajemnie powi
zanych funkcji, jakie jednostka pe�ni w spo�ecze�stwie, 
a tak	e pozycji, jakie w nim zajmuje. Mechanizm taki dobrze funkcjonuje, je�li 
jednostki wykonuj
 z zaanga	owaniem przypisane im zadania na wszystkich 
szczeblach tzw. drabiny spo�ecznej, tzn. spe�niaj
 zinstytucjonalizowane normy 
spo�eczne. Zaanga	owanie w prac� jest efektem bod�ców finansowych, ale tak-
	e elementem ogólnej kultury oraz infrastruktury spo�ecznej, tzn. dzia�ania in-
stytucji publicznych zaspokajaj
cych ró	norodne potrzeby – socjalne, o�wiato-
we i kulturowe – spo�ecze�stwa. 
 Wa	nym elementem w procesie wytwarzania dóbr i us�ug w zorganizowa-
nym spo�ecze�stwie jest kapita� spo�eczny. Jego warto� opiera si� na w�a�ciwych 
relacjach mi�dzy jednostkami, a tak	e na zaufaniu spo�ecznym, dzi�ki czemu jed-
nostki mog
 osi
ga wi�cej korzy�ci z organizowania si� w spo�ecze�stwo. 
R. Putman dowodzi, 	e kapita� spo�eczny jest charakteryzowany przez takie cechy, jak 
zaufanie, normy i wi�zi spo�eczne wa	ne z punktu widzenia koordynowania 
wspólnych dzia�a�25. Przyczyniaj
 si� one do wzrostu sprawno�ci ca�ych spo�e-
cze�stw. Kapita� spo�eczny uznaje si� w nowej ekonomii za kapita� produkcyjny, 
pozwalaj
cy na ograniczenie nak�adów kapita�u rzeczowego dzi�ki np. wspólnemu 
u	ytkowaniu maszyn czy narz�dzi. Jest to element spo�ecze�stwa obywatelskiego. 

������������������������������������������������������������
25 Putman R., Samotna gra w kr�gle. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
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F. Fukujama podkre�la znaczenie umiej�tno�ci wspó�pracy mi�dzyludzkiej dla rea-
lizacji tak	e w�asnych interesów26. Kapita� spo�eczny jest jednym z czynników wy-
ja�niaj
cych dlaczego jedne spo�ecze�stwa odnosz
 sukcesy gospodarcze, a inne, 
stosuj
c te same �rodki, nie uzyskuj
 porównywalnych wyników. Potwierdzaj
 to 
równie	 wyniki bada� G. Hofstede nad kultur
 organizacji i predyspozycjami nie-
których spo�ecze�stw do okre�lonych dzia�a� gospodarczych27. 
 Jednym z podstawowych problemów spo�ecznych jest bezrobocie, szcze-
gólnie w kontek�cie bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego i komercjalizacji procesu 
dystrybucji 	ywno�ci. W 2013 r. zatrudnienie mia�o prawie 60% �wiatowej popu-
lacji w wieku 15 lat i wi�cej. Globalna stopa bezrobocia wynosi�a �rednio 6,1%, 
a w grupie wiekowej m�odzie	y, tj. miedzy 15 a 24 rokiem 	ycia, 15,1%. Ponad 
15% globalnej si�y roboczej znajdowa�o zatrudnienie w rolnictwie, a 46% w sek-
torze us�ug. W krajach OECD pracowa�o ok. 55% ludno�ci w wieku 15 i wi�cej 
lat, w tym tylko 5% w rolnictwie i a	 72% w us�ugach. Stopa bezrobocia by�a tam 
wy	sza ni	 �rednia �wiatowa i wynosi�a 8,2%, a w�ród m�odzie	y 16,5%. Jest to 
m.in. skutek przemieszczania dzia�alno�ci gospodarczej z pa�stw bogatych do 
regionów mniej rozwini�tych o ni	szych kosztach pracy. W krajach rozwijaj
-
cych si� zatrudnienie znajdowa�o 61% doros�ej populacji, w tym 37% w rolnic-
twie i 39% w sektorze us�ug. Stopa bezrobocia wynosi�a 5,6%, a w�ród m�odzie-
	y 14,6%, tzn. kszta�towa�a si� na ni	szym poziomie ni	 przeci�tnie na �wiecie. 
Najwy	szy poziom zatrudnienia w relacji do liczby doros�ej ludno�ci – 68% – 
wykazywa�y kraje regionu Wsch. Azji i Pacyfiku, przy relatywnie du	ym udziale 
zatrudnienia w rolnictwie – 35,5%, a tak	e Afryki Subsaharyjskiej � odpowiednio 
65,7 i 59%. Najni	szy kraje arabskie – 44,7%, przy czym udzia� zatrudnienia 
w sektorze us�ug by� tam wysoki, 53,9%. Wysoki udzia� zatrudnienia w us�ugach 
wykazywa�y te	 kraje Ameryki �aci�skiej i Karaibów oraz Wsch. Europy i Cen-
tralnej Azji, a najni	szy kraje Afryki Subsaharyjskiej i P�d. Azji.  
 Najwy	sza stopa bezrobocia – prawie 12% notowana by�a w Afryce Sub-
saharyjskiej i w krajach arabskich. W tych ostatnich krajach szczególnie w gru-
pie m�odzie	y – a	 29%. Mimo 	e pa�stwa arabskie wykazuj
 najwy	szy, po 
grupie krajów rozwini�tych nale	
cych do OECD, poziom PKB na mieszka�ca, 
a	 ponad 17% ogó�u zatrudnionych pracowa�o tam w latach 2003-2012 �rednio 
za mniej ni	 2 dolary dziennie. W skali globalnej wska�nik ten wynosi� 26,4%, 
a w krajach rozwijaj
cych si� 33,8%. W regionie Afryki Subsaharyjskiej za 
mniej ni	 2 dolary dziennie pracowa�o ponad 70% zatrudnionych, a w P�d. Azji 

������������������������������������������������������������
26 Fukuyama F., Zaufanie: kapita� spo�eczny, a droga do dobrobytu. PWN, Warsza-
wa/Wroc�aw 1997. 
27 Hofstede G., Cultures and organizations, software of the mind, intercultural cooperation 
and its importance for survival. McGraw-Hill, Nowy Jork, 2005. 
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prawie 55%. Najmniej takich osób wykazywa�y kraje Ameryki �aci�skiej i Ka-
raibów – 5,6% oraz Wsch. Europy i Centralnej Azji – 3,8% (tab. 4). Warto zau-
wa	y, 	e jeden zatrudniony pracownik wytwarza� w tym samym czasie w skali 
globalnej dziennie produkcj� o warto�ci 66,5 dolara ameryka�skiego. W krajach 
arabskich warto� dziennej produkcji na jednego zatrudnionego wynosi�a 72,1; 
w Ameryce �aci�skiej 63,7; w P�d. Azji 22,2; w Wsch. Europie i Centralnej 
Azji 83,4; a w krajach OECD prawie 160 dolarów. 
 

Tabela 4. Praca i zatrudnienie w uj�ciu regionalnym 

Regiony 

Zatrudnienie 
w %  

populacji 
>15 lat 
(2013) 

Zatrudnienie  
w (2012) 

Bezrobocie % 
(2008-13) 

Pracuj
cy 
(% zatr.) 

za < 2 
USD/dzie�* 
(2003-12) 

Produkcja 
na 1 zatr. 
w USD* 

(2005-12) 
rolnictwie 

% 
us�ugach 

% ogó�em 15-24 
lata 

�WIAT 59,7 30,3 46,0 6,1 15,1 26,4 24 280
Kraje OECD 54,9 5,1 72,3 8,2 16,5 - 58 391
Kraje  
rozwijaj
ce si� 

 
60,7 

 
36,9

 
39,1

 
5,6

 
14,6

 
33,8 

 
-

Kraje najmniej 
rozwini�te 

 
69,8 

 
-

 
-

 
6,3

 
10,3

 
71,7 

 
-

Kraje arabskie 44,7 20,8 53,9 11,8 29,0 17,3 26 331
Wsch. Azja  
i Pacyfik 

 
67,9 

 
35,5

 
37,3

 
3,3

 
18,6

 
23,8 

 
-

Europa  
i Centr. Azja 

 
51,5 

 
24,5

 
52,5

 
9,9

 
19,5

 
3,8 

 
30 460

Ameryka �ac.  
i Karaiby 

 
62,2 

 
16,3

 
62,1

 
6,2

 
13,7

 
5,6 

 
23 243

P�d. Azja 53,2 45,9 30,6 4,2 10,9 54,9 8 117
Afryka  
Subsaharyjska  

 
65,7 

 
59,0

 
30,0

 
11,9

 
13,5

 
70,5 

 
-

* wed�ug si�y nabywczej (PPP) w USD z 2005 r. 
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015.  
 
 W�ród czynników spo�ecznych wa	ne znaczenie ma pozycja, jak
 w 	yciu 
gospodarczym i spo�ecznym kraju zajmuj
 kobiety. W tej dziedzinie wyst�puj
 
du	e ró	nice regionalne, podobnie jak w zakresie gender. �redni okres nauki od-
zwierciedlaj
cy dost�p do podstawowej edukacji i wiedzy, ale tak	e determinuj
cy 
jako� kapita�u ludzkiego, wynosi� w skali globalnej 6,2 roku w przypadku kobiet 
i 7,9 roku w przypadku m�	czyzn. W krajach OECD okres ten wynosi� odpowied-
nio: 11 i 11,5 roku. W grupie pa�stw rozwijaj
cych si� by� tylko nieco krótszy ni	 
przeci�tnie na �wiecie, ale w krajach najmniej rozwini�tych kobiety uczy�y si� 
przeci�tnie 3,2, a m�	czy�ni 4,9 roku. Znacznie ograniczony dost�p do edukacji 
mia�y kobiety w Afryce Subsaharyjskiej, w P�d. Azji, a tak	e w krajach arabskich.  
 Wska�niki partycypacji w �wiatowych zasobach pracy ludno�ci doros�ej, tj. 
w grupie 15 lat i wi�cej wynosi� wed�ug danych �wiatowej Organizacji Pracy, 
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50,3% dla kobiet i 76,7% dla m�	czyzn. Najni	szy wska�nik partycypacji zawo-
dowej kobiet wyst�puje w krajach arabskich – tylko 23,2% oraz w P�d. Azji – 
29,8%, a m�	czyzn we Wsch. Europie i Centralnej Azji – 70% i tak	e w krajach 
arabskich – 75,3%. Z kolei najwy	szy udzia� w zasobach pracy mia�y kobiety 
w Afryce Subsaharyjskiej – 65,4% oraz w krajach Wsch. Azji i Pacyfiku. 
W przypadku m�	czyzn by�y to regiony P�d. Azji – 80,3%, Ameryki �aci�skiej 
i Karaibów – 79,8% oraz Wsch. Azji i Pacyfiku – 79,4%. 
 Wed�ug szacunków UN Development Programme, w 2014 r. warto� 
PKB na jedn
 kobiet� stanowi�a przeci�tnie w skali �wiatowej 56% warto�ci na 
jednego m�	czyzn�. W krajach rozwijaj
cych si� by�o to ok. 49%, a w pa�-
stwach OECD ok. 60%. Relatywnie wysoko wska�niki te kszta�towa�y si� 
w Afryce Subsaharyjskiej – ponad 63% oraz w regionie Wsch. Azji i Pacyfiku – 
ponad 65%. Wynika to z liczebno�ci si�y roboczej, ale tak	e z ni	szej op�aty 
pracy kobiet ni	 m�	czyzn (tab. 5). 
 

Tabela 5. Pozycja kobiet w rozwoju spo�eczno-gospodarczym (2014) 

Regiony 
D�ugo� 	ycia 

lata 
Okres nauki 
�rednio lat 

Partycypacja  
w zasobach  

pracy* 
(15+) w % 

PKB na  
1 mieszka�ca** 

USD 

K M K M K M K M 
�WIAT 73,7 69,5 6,2 7,9 50,3 76,7 10 296 18 373
Kraje OECD 82,7 77,5 11,0 11,5 50,9  28 430 47 269
Kraje  
rozwijaj
ce si� 

 
71,7 

 
68,0 

 
5,4

 
7,3

 
49,5

 
78,7 

 
5 926 

 
12 178

Kraje najmniej 
rozwini�te 

 
64,8 

 
61,9 

 
3,2

 
4,9

 
65,8

 
82,6 

 
1 783 

 
3 005

Kraje arabskie 72,7 68,8 4,9 6,9 23,2 75,3 5 686 24 985
Wsch. Azja  
i Pacyfik 

 
76,0 

 
72,2 

 
6,9

 
8,0

 
62,6

 
79,4 

 
9 017 

 
13 780

Europa i Centr. 
Azja 

 
76,1 

 
68,5 

 
9,0

 
10,0

 
45,6

 
70,0 

 
8 238 

 
17 607

Am. �ac. i Karai-
by 

 
78,2 

 
71,7 

 
8,0

 
8,1

 
53,7

 
79,8 

 
10 194 

 
18 435

P�d. Azja 69,9 67,1 3,7 6,9 29,8 80,3 2 198 8 827
Afryka  
Subsaharyjska  

 
59,7 

 
57,1 

 
4,2

 
6,0

 
65,4

 
76,6 

 
2 626 

 
4 148

* szacunki Mi�dzynarodowej Organizacji Pracy, 
** w USD z 2011 r. wed�ug si�y nabywczej (PPP) – szacunek. 
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015.  
 
 Syntetycznym miernikiem s�u	
cym ocenie poziomu rozwoju spo�ecznego 
jest stosowany przez ONZ tzw. indeks rozwoju spo�ecznego. Oceniane s
 w nim 
takie elementy, jak: d�ugo� 	ycia i poziom zdrowia, dost�p do wiedzy oraz ogól-
ny standard 	ycia. Miernikami tych kategorii s
: oczekiwana d�ugo� 	ycia 
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w momencie urodzenia, �redni okres edukacji w wieku 25 lat, oczekiwany okres 
edukacji w chwili rozpoczynania nauki oraz warto� PKB na mieszka�ca wed�ug 
si�y nabywczej. Bior
c pod uwag� warto� wska�nika rozwoju spo�ecznego naj-
wy	szy poziom tego rozwoju wykazuj
 pa�stwa OECD, a nast�pnie kraje Wsch. 
Europy i Centralnej Azji, Ameryki �aci�skiej i Karaibów oraz Wsch. Azji i Pacy-
fiku. Najni	szy za� kraje Afryki Subsaharyjskiej, P�d. Azji i kraje arabskie. Po-
równuj
c poziomy indeksu rozwoju spo�ecznego oraz wzrostu gospodarczego 
mierzony warto�ci
 PKB na mieszka�ca, �atwo zauwa	y, 	e rankingi poszcze-
gólnych regionów zestawiane wed�ug tych dwóch mierników nie s
 identyczne. 
Szczególnie du	e ró	nice widoczne s
 w grupie krajów arabskich. Region ten 
zajmuje bowiem drug
, po OECD, pozycj� pod wzgl�dem poziomu PKB na 
mieszka�ca, ale dopiero czwart
 pod wzgl�dem rozwoju spo�ecznego (tab. 6). 
 

Tabela 6. Wska�nik rozwoju spo�ecznego (Human Development Index) 
i jego komponenty (2014). 

Regiony Warto� 
HDI 

Oczekiwana 
d�ugo� 	ycia 
w momencie 

urodzenia lata 

Okres nauki w szkole 
lata PKB 

mieszka�ca 
USD* oczekiwany rzeczywisty 

�WIAT 0,711 71,5 12,2 7,9 14301
Kraje OECD 0,880 80,2 15,8 11,5 37658
Kraje rozwijaj
ce si� 0,660 69,8 11,7 6,8 9071
Kraje najmniej rozwini�te 0,502 63,3 9,3 4,1 2387
Kraje arabskie 0,686 70,6 12,0 6,4 15722
Wsch. Azja i Pacyfik 0,710 74,0 12,7 7,5 11449
Europa i Centr. Azja 0,748 72,3 13,6 10,0 12791
Am. �ac. i Karaiby 0,748 75,0 14,0 8,2 14242
P�d. Azja 0,607 68,4 11,2 5,5 5605
Afryka Subsaharyjska  0,518 58,5 9,6 5,2 3363
* wed�ug si�y nabywczej (PPP) w USD z 2011 r. 
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015. 
 
 Jako� kapita�u spo�ecznego znajduje odzwierciedlenie w percepcji jako-
�ci 	ycia. Sk�ada si� na to zadowolenie z funkcjonowania instytucji struktury 
spo�ecznej, takich jak edukacja czy ochrona zdrowia, ale tak	e z ogólnych wa-
runków 	ycia, poczucia bezpiecze�stwa, zaufania do systemu prawa i do rz
-
dz
cych. Ocena jako�ci 	ycia ma w znacznym stopniu charakter subiektywny 
i jest zakorzeniona w lokalnej tradycji i strukturze spo�ecznej. Jednak z uwagi na 
to, 	e jak ju	 by�o mówione wcze�niej, zaanga	owanie jednostek i ich grup 
w dzia�anie, w tym w prac�, jest efektem nie tylko bod�ców finansowych, ale 
tak	e elementem ogólnej kultury oraz infrastruktury spo�ecznej, percepcja jako-
�ci 	ycia ma wa	ne znaczenie jako charakterystyka spo�ecznych czynników 
w rozwoju spo�eczno-gospodarczym. 
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 Przeci�tny poziom ogólnego indeksu zadowolenia, który przyjmuje war-
to�ci od 0 do 10, wynosi na �wiecie 5,3, a wi�c kszta�tuje si� na poziomie nie-
wiele tylko przekraczaj
cym �rodek skali. Najwy	szy poziom tego indeksu no-
towany jest w pa�stwach OECD – 6,6 oraz w krajach Ameryki �aci�skiej i Ka-
raibów – 6,5; najni	szy za� w krajach Afryki Subsaharyjskiej – 4,3 oraz w re-
gionie P�d. Azji – 4,5 (tab. 7). 

 
Tabela 7. Percepcja jako�ci 	ycia w uj�ciu regionalnym (2014) 

Regiony 

% zadowolonych z: 
Ogólny 
indeks* 

zadowolenia 

Zaufanie 
do rz
du 
% odp. 
„tak” 

Zaufanie 
do  

prawa 
% odp. 
„tak” 

edukacji ochrony 
zdrowia 

warunków 
	ycia 

poczucia 
bezpiecz.

�WIAT 63 58 64 62 5,3 54 54
Kraje OECD 63 70 72 69 6,6 38 52
Kraje  
rozwijaj
ce si� 

 
63 

 
56

 
63

 
61

 
5,0 

 
58 

 
-

Kraje najmniej 
rozwini�te 

 
60 

 
43

 
50

 
59

 
4,2 

 
58 

 
52

Kraje arabskie 46 41 65 66 5,0 - -
Wsch. Azja  
i Pacyfik 

 
- 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
- 

 
-

Europa i Centr. 
Azja 

 
57 

 
55

 
53

 
62

 
5,3 

 
46 

 
35

Am. �ac.  
i Karaiby 

 
57 

 
44

 
71

 
43

 
6,5 

 
35 

 
35

P�d. Azja 68 55 60 55 4,5 69 66
Afryka  
Subsaharyjska  

 
54 

 
41

 
39

 
51

 
4,3 

 
50 

 
47

* 0 =respondent najmniej zadowolony; 10 = respondent najbardziej zadowolony. 
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015.  
 
Czynniki demograficzne 

 Nast�puje szybki wzrost globalnej populacji. W 2014 r. ludno� �wiata 
liczy�a ok. 7,2 mld, z czego ok. 82% mieszka�o w krajach rozwijaj
cych si�. 
Eksperci z UN Development Programme przewiduj
, 	e w 2030 r. liczba ludno-
�ci na �wiecie powi�kszy si� o 1,2 mld – do ok. 8,5 mld, tj. o ponad 16%. Przy-
rost populacji w krajach rozwijaj
cych si� ma by 2,5-krotnie szybszy ni	 
w pa�stwach rozwini�tych nale	
cych do OECD. W krajach najs�abiej rozwini�-
tych dynamika wzrostu liczby ludno�ci wyniesie 40%, a w krajach regionu sub-
saharyjskiego prawie 48%. Wysoki wska�nik wzrostu liczby ludno�ci wykazy-
wa b�d
 te	 kraje arabskie – 29%. Jest to wska�nik prawie 4-krotnie wy	szy 
ni	 prognozowany w grupie pa�stw OECD. Udzia� krajów rozwijaj
cych si� 
w ca�kowitym przyro�cie globalnej populacji wyniesie 92%.  
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 Do 2030 r. w krajach rozwijaj
cych si� przyb�dzie ok. 1129 mln ludno�ci, 
podczas gdy w krajach rozwini�tych tylko ok. 94 mln. W regionach najbiedniej-
szych, tj. w Afryce Subsaharyjskiej i w P�d. Azji przyb�dzie �
cznie ok. 750 mln 
mieszka�ców. Fakt ten nie mo	e pozosta bez wp�ywu na przemiany struktural-
ne dokonuj
ce si� w �wiatowej gospodarce, w szczególno�ci przybieraj
ce po-
sta globalnego mega-trendu przesuwanie si� dzia�alno�ci gospodarczej z za-
chodu na wschód i z pó�nocy na po�udnie (tab. 8). 

 

Tabela 8. Stan i prognoza rozwoju �wiatowej populacji do 2030 r. 

Regiony Ludno� w mln Dynamika 
2014=100% 2014 2030 

�WIAT 7243,8 8424,9 116,3
Kraje OECD 1272,4 1366,6 107,4
Kraje rozwijaj
ce si� 5962,5 7091,5 118,9
Kraje najmniej rozwini�te 919,1 1287,0 140,0
Kraje arabskie 373,1 481,3 129,0
Wsch. Azja i Pacyfik 2051,5 2211,9 107,8
Europa i Centr. Azja 234,9 251,0 106,9
Am. �ac. i Karaiby 618,0 711,1 115,2
P�d. Azja 1771,5 2085,5 117,7
Afryka Subsaharyjska  911,9 1348,9 147,9
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015. 
 
 Analizuj
c niektóre wska�niki charakteryzuj
ce �wiatow
 i regionaln
 
populacj� w 2014 r., warto zwróci uwag� na struktur� wiekow
 ludno�ci. O ile 
w wi�kszo�ci regionów �wiata proporcja ludno�ci w wieku produkcyjnym jest 
zbli	ona do 66% (waha si� od 54% w Afryce Subsaharyjskiej do 71% w regio-
nie Wsch. Azji i Pacyfiku), o tyle udzia� grup przed- i poprodukcyjnych ró	ni 
si� znacz
co. W krajach OECD ludno� w wieku od 0 do 14 lat stanowi 18% 
ca�ej populacji. W krajach rozwijaj
cych si� 28%, a najmniej rozwini�tych 40%. 
W regionie Afryki Subsaharyjskiej a	 43%. Ludno� w wieku 65 lat i wi�cej 
stanowi�a 16% ca�ej populacji w krajach OECD, 6% w krajach rozwijaj
cych si� 
i 3% w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Wska�niki te trzeba jednak rozpatrywa 
na tle przeci�tnej d�ugo�ci 	ycia w poszczególnych regionach. W Afryce Subsa-
haryjskiej przeci�tna oczekiwana d�ugo� 	ycia w momencie urodzenia nie 
osi
ga granicy wieku poprodukcyjnego, a w krajach najmniej rozwini�tych nie-
wiele t� granic� przekracza. Równocze�nie w krajach najmniej rozwini�tych, 
w tym w Afryce, najwy	szy jest wska�nik �miertelno�ci niemowl
t oraz dzieci 
do 5. roku 	ycia. Dzietno� tych spo�ecze�stw jest wi�c znacz
co wy	sza ni	 
wynika to z samej struktury wiekowej ludno�ci (tab. 9). 
 W 2014 r. ponad 53% ludno�ci �wiata mieszka�o w miastach, w tym 
w pa�stwach z grupy OECD ponad 80%, a w krajach rozwijaj
cych si� ok. 48%. 
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Najwy	szy wska�nik urbanizacji wykazywa�y kraje Ameryki �aci�skiej i Kara-
ibów, prawie 80%, Wsch. Europy i Centralnej Azji, 61% oraz pa�stwa arabskie, 
ponad 58%. Najni	szy kraje P�d. Azji i Afryki Subsaharyjskiej, odpowiednio 34 
i 38% (tab. 9). 
 

Tabela 9. Wybrane charakterystyki dotycz
ce populacji (2014) 

Regiony 

Ludno� 
w  

miastach 
% 

Struktura wiekowa ludno�ci Zgony na 1000 
urodze� 	ywych % mln 

0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 + nowor. do 5 lat 

�WIAT 53,5 26 66 8 1881 4766 586 34 46
Kraje OECD 80,6 18 66 16 233 837 202 6 8
Kraje  
rozwijaj
ce si� 

 
47,9 

 
28 

 
66

 
6

 
1081

 
3913

 
369 

 
37 

 
49

Kraje najmniej 
rozwini�te 

 
29,8 

 
40 

 
56

 
4

 
365

 
521

 
33 

 
55 

 
79

Kraje arabskie 58,1 32 63 4 121 236 16 29 38
Wsch. Azja  
i Pacyfik 

 
51,8 

 
21 

 
71

 
8

 
430

 
1456

 
166 

 
16 

 
19

Europa  
i Centr. Azja 

 
60,9 

 
23 

 
68

 
9

 
54

 
160

 
21 

 
21 

 
24

Am. �ac. 
i Karaiby 

 
79,8 

 
27 

 
66

 
7

 
164

 
408

 
46 

 
15 

 
18

P�d. Azja 33,7 29 65 5 521 1159 92 43 55
Afryka  
Subsaharyjska  

 
37,8 

 
43 

 
54

 
3

 
392

 
492

 
28 

 
61 

 
91

�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015. 
 
 W skali globalnej w demografii zachodz
 znacz
ce zmiany, które generuj
 
okre�lone nast�pstwa dla przysz�o�ci rozwoju spo�eczno-gospodarczego �wiata. 
W�ród czynników demograficznych jednym z wa	niejszych jest model rodziny 
i wynikaj
ca z niego reprodukcja ludno�ci. Wraz ze wzrostem gospodarczym 
i popraw
 jako�ci 	ycia model ten ewoluuje w kierunku reprodukcji prostej (2+2) 
lub zw�	onej (2+1). W wi�kszo�ci pa�stw rozwini�tych gospodarczo przyrost 
naturalny utrzymuje si� poni	ej poziomu naturalnej zast�powalno�ci pokole�. Po-
ziom dzietno�ci obni	a si� równie	 w wielu krajach rozwijaj
cych si�.  
 Wyd�u	a si� przeci�tny okres trwania 	ycia, szczególnie w krajach rozwi-
ni�tych gospodarczo, ale tak	e w wielu krajach rozwijaj
cych si�. Konsekwencj
 
tego, oprócz starzenia si� spo�ecze�stw, s
 niekorzystne proporcje mi�dzy liczb
 
ludno�ci w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Ma to wp�yw na rozwój spo-
�eczno-gospodarczy ze wzgl�du na zró	nicowane potrzeby i zachowania poszcze-
gólnych grup wiekowych, ale tak	e ze wzgl�du na obci
	enie systemu �wiadcze� 
socjalnych. Stagnacja demograficzna nie sprzyja zrównowa	onemu rozwojowi. 
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�wiatowa populacja zwi�ksza si� b�dzie przede wszystkim w miastach 
i w krajach rozwijaj
cych si�. Globalizacja przyczynia si� do wzrostu konkurencji 
o miejsca pracy, co utrudnia �
czenie aktywno�ci zawodowej z rodzinn
. Ponadto 
skraca si� cykl 	ycia zawodowego. Nowe pokolenia pó�niej wchodz
 w okres ak-
tywno�ci zawodowej, a w dalszej cz��ci tego okresu, cz�sto po uko�czeniu 50 lat, 
spada zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem takich pracowników. Niski 
potencja� demograficzny prowadzi mo	e do spowolnienia wzrostu gospodarczego. 

Czynniki �rodowiskowe 

 Czynniki przyrodnicze, w jakie wyposa	ony jest dany kraj równie	 wywie-
raj
 znacz
cy wp�yw na jego rozwój spo�eczno-gospodarczy. Zasoby ziemi, wody, 
surowców naturalnych, czyste powietrze, klimat i walory krajobrazowe warunkuj
 
cz�sto wybór aktywno�ci gospodarczej i wywieraj
 wp�yw na efektywno� wyko-
rzystania maj
tku produkcyjnego. Ponadto s
 to zwykle zasoby wyczerpywalne.  
 Wa	ne miejsce w�ród czynników �rodowiskowych zajmuj
 �ród�a zaopa-
trzenia w energi�. W 2012 r. ok. 81% �wiatowego zaopatrzenia w energi� po-
chodzi�o z kopalin, tj. z tradycyjnych nieodnawialnych surowców energetycz-
nych, a tylko 19% ze �róde� odnawialnych. W krajach OECD i w krajach rozwi-
jaj
cych si� proporcje te by�y zbli	one. Jednak w poszczególnych regionach wy-
st�powa�o wi�ksze zró	nicowanie. Kopaliny mia�y najwi�kszy udzia� w�ród su-
rowców energetycznych w krajach arabskich – ponad 96% i w krajach Wsch. 
Europy i Centralnej Azji – 89%. Najwy	szy udzia� �róde� odnawialnych wyka-
zywa�y kraje Ameryki �aci�skiej i Karaibów – 26% oraz P�d. Azji – 24%. 
 Emisja dwutlenku w�gla na 1 mieszka�ca rocznie by�a najwi�ksza w pa�-
stwach OECD, trzykrotnie wi�ksza ni	 w krajach rozwijaj
cych si�, a tak	e 
w pa�stwach Wsch. Europy i Centralnej Azji oraz Wsch. Azji i Pacyfiku. Naj-
mniej dwutlenku w�gla emitowa�y kraje Afryki Subsaharyjskiej i P�d. Azji. Jed-
nak zagregowany wska�nik obci
	enia �rodowiska naturalnego mierzonego re-
lacj
 warto�ci �
cznego zu	ycia energii, surowców mineralnych i lasów w relacji 
do dochodu narodowego brutto by� ponad 6-krotnie wy	szy w krajach rozwija-
j
cych si� i prawie 10-krotnie wy	szy w krajach najmniej rozwini�tych ni	 
w krajach OECD. Jest to wynikiem eksportu tzw. efektów zewn�trznych z pa�-
stw rozwini�tych do rozwijaj
cych si�. Najwy	sze tak mierzone obci
	enie �ro-
dowiska naturalnego wykazywa�y kraje arabskie oraz region Afryki Subsaharyj-
skiej. W tym ostatnim regionie jest to w du	ym stopniu efektem konstrukcji sa-
mego miernika, tj. wynika z niskiego poziomu dochodu narodowego. 
 Efektem dzia�alno�ci cz�owieka jest te	 zmniejszanie si� powierzchni lasów 
na kuli ziemskiej. W skali globalnej lasy stanowi�y w 2012 r. ok. 31% ca�ej po-
wierzchni ziemi. Ubytek obszarów le�nych w latach 1990-2012 wyniós� 3,7%. 
W pa�stwach OECD odsetek obszarów le�nych jest zbli	ony do �wiatowego, na-
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tomiast w latach 1990-2012 mia� miejsce wzrost powierzchni lasów o 1,2%. 
W krajach rozwijaj
cych si� lasy stanowi�y w 2012 r. ok. 27% ziemi, a ich ubytek 
w relacji do 1990 r. wyniós� 7,2%. Najszybszy spadek powierzchni lasów nast
pi� 
w krajach arabskich – o 22,6%. W 2012 r. lasy zajmowa�y tam nieca�e 6% ziemi. 
Du	y ubytek obszarów le�nych zanotowano te	 w regionie Afryki Subsaharyj-
skiej – o 11,3% oraz w krajach Ameryki �aci�skiej i Karaibów – o 9,6%. Jednak 
w tym ostatnim regionie lasy nadal stanowi
 najwi�kszy odsetek ziemi – a	 pra-
wie 47%. Zmniejszenie powierzchni lasów mia�o miejsce w krajach arabskich, 
w Ameryce �aci�skiej i w Afryce, a wzrost w krajach OECD, w regionie Wsch. 
Azji i Pacyfiku, Wsch. Europy i Centralnej Azji oraz P�d. Azji. 
 Najwi�kszy odsetek populacji zamieszkuj
cej obszary zdegradowane wy-
kazywa�y kraje arabskie - 24,3% oraz kraje Afryki Subsaharyjskiej – 22,3%. 
Najmniej, bo tylko 5,3% ludno�ci zamieszkiwa�o na takich obszarach w Amery-
ce �aci�skiej. �rednio w skali ca�ego globu na obszarach zdegradowanych 
mieszka�o ok. 10% ludno�ci (tab. 10).  
 

Tabela 10. Zrównowa	enie �rodowiska naturalnego w uj�ciu regionalnym 

Regiony 

�ród�a zaopatrzenia  
w energi� (%) 

2012 

Emisja 
CO2 na  

1 miesz-
ka�ca 

w tonach 
rocznie 
2011 

Zu	ycie 
surowców 

naturalnych 
w % DNB* 

2008-13 

Obszary le�ne %  
populacji 

na  
obszarach 
zdegrad.** 

2010 
kopaliny odnawialne 

% 
ziemi 
2012 

%  
zmiany 
1990- 
-2012 

�WIAT 81,2 18,6 4,6 4,0 30,9 -3,7 10,2
Kraje OECD 81,2 18,7 9,9 1,0 30,5 1,2 3,4
Kraje  
rozwijaj
ce si� 

 
80,6 

 
19,2

 
3,3

 
6,3

 
27,2

 
-7,2 

 
11,6

Kraje najmniej 
rozwini�te 

 
- 

 
-

 
0,3

 
9,6

 
28,7

 
-12,4 

 
23,5

Kraje arabskie 96,3 3,2 4,9 15,3 5,9 -22,6 24,3
Wsch. Azja 
 i Pacyfik 

 
- 

 
-

 
5,3

 
4,4

 
29,7

 
2,8 

 
-

Europa  
i Centr. Azja 

 
88,8 

 
10,5

 
5,5

 
6,2

 
9,1

 
8,2 

 
10,7

Am. �ac.  
i Karaiby 

 
74,2 

 
25,8

 
2,9

 
5,5

 
46,8

 
-9,6 

 
5,3

P�d. Azja 76,3 23,7 1,7 5,2 14,6 3,4 10,0
Afryka  
Subsaharyjska  

 
- 

 
-

 
0,8

 
10,0

 
28,2

 
-11,3 

 
22,3

* wyraz pieni�	ny zu	ytej energii, surowców mineralnych i lasów w odniesieniu do dochodu 
narodowego brutto, 

** obszary zdegradowane pod wzgl�dem biomasy, zdrowotno�ci gleby, jako�ci wody i bioró	-
norodno�ci. 
�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015.  
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 W okresie 2001-2014, w nast�pstwie wysokich cen na �wiatowych ryn-
kach ropy naftowej, 6-krotnie zwi�kszy�a si� globalna produkcja biopaliw. 
Przyczyni�o si� to do wzrostu popytu na zbo	a, które obok trzciny cukrowej s
 
g�ównym surowcem do produkcji biopaliw. Dobra koniunktura na biopaliwa 
by�a w niektórych regionach korzystna dla rolników, a surowce rolne wykorzy-
stywane dla celów produkcji energii kreowa�y dodatkowe �ród�a dochodu na 
wsi. Jednak z drugiej strony nasili�a si� konkurencja o ziemi� i wod� mi�dzy 
rolnymi surowcami 	ywno�ciowymi i energetycznymi. By�o to jedn
 z przyczyn 
gwa�townego wzrostu cen 	ywno�ci w latach 2006-2008. Spadek cen ropy za-
hamowa� dynamik� popytu na biopaliwa. Przewiduje si� znacz
co wolniejsze 
tempo wzrostu ich produkcji do 2030 r. 
 Nadmierna eksploatacja �rodowiska naturalnego skutkuje zmianami kli-
matu. W skali globalnej wp�yw tych zmian na rolnictwo, a szczególnie plony 
g�ównych upraw polowych ocenia si� na ok. plus/minus 2% do 2050 r. Wp�yw 
na plony �
k i pastwisk mo	e by nawet pozytywny. Pozwala to na dostosowa-
nia w strukturze produkcji. Efekty zmian klimatu mog
 by wi�ksze w niektó-
rych regionach, np. w krajach Afryki Subsaharyjskiej.  

G��bokie czynniki wzrostu gospodarczego 

 Analizuj
c ekonomiczne, tzw. p�ytkie czynniki determinuj
ce wzrost go-
spodarczy, �atwo zauwa	y znaczn
 niejednolito� przestrzeni gospodarczej 
�wiata, a tak	e nierównomierno� geograficznego rozk�adu tego wzrostu, który 
dokonuje si� na relatywnie niewielkich obszarach. Te p�ytkie determinanty 
wzrostu gospodarczego to przede wszystkim akumulacja czynników produkcji 
oraz warto� rezydualna, tzw. reszta Solova, wyra	aj
ca ca�kowit
 produktyw-
no� tych czynników (total factor productivity). Wyniki wielu bada� wykazuj
, 
	e zró	nicowanie poziomów gospodarczych mierzonych wielko�ci
 PKB na 
mieszka�ca i dynamik
 wzrostu tego wska�nika jest w du	ym stopniu efektem 
ró	nic w poziomie czynnika rezydualnego, a proces globalizacji gospodarki 
przyczynia si� do powi�kszania ró	nic rozwojowych mi�dzy poszczególnymi 
pa�stwami28. Przyczyny powi�kszania si� dysproporcji dochodowych nie zosta-
�y jednak jak dot
d w sposób przekonuj
cy wyja�nione. 
 Uwaga coraz wi�kszej liczby badaczy wzrostu gospodarczego skupia si� 
obecnie równie	 na tzw. g��bokich czynnikach tego wzrostu, do których zalicza 
si� po�o	enie geograficzne, otwarto� gospodarki, czyli zakres jej integracji 
z mi�dzynarodowym systemem ekonomicznym oraz otoczenie instytucjonalne.  

������������������������������������������������������������
28 Brodzicki T., Cio�ek D., G��bokie determinant wzrostu gospodarczego – weryfikacja empi-
ryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych. Analizy i Opracowania KEIE, nr 1, 
Sopot, 2007. 
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 Po�o	enie geograficzne determinuje szereg wa	nych dla gospodarki wa-
runków brzegowych, takich jak chocia	by wyposa	enie w zasoby naturalne, 
w tym wa	ne surowce mineralne, panuj
ce warunki klimatyczne, ukszta�towanie 
terenu, dost�p do morza lub jego brak. Czynniki geograficzne pozytywnie 
wp�ywaj
ce na wzrost gospodarczy to przede wszystkim:  
� po�o	enie w umiarkowanej strefie klimatycznej, 
� obfito� wody pitnej i bezpo�redni dost�p do morza, 
� po�o	enie na niewielkiej wysoko�ci ponad poziomem morza, 
� niski stopie� zagro	enia czynnikami naturalnymi, takimi jak powodzie, 

susze, silne mrozy, a tak	e chorobami lokalnymi. 
 Po�o	enie geograficzne, np. peryferyjno�, mo	e te	 negatywnie wp�ywa 
na gospodark� utrudniaj
c mi�dzynarodow
 wymian� handlow
 czy absorbcj� 
wiedzy i nowoczesnej technologii lub zwi�kszaj
c koszty transportu i innej dzia-
�alno�ci gospodarczej. Geografia oddzia�uje wi�c na proces akumulacji czynni-
ków produkcji i ich produktywno� oraz na post�p technologiczny, tj. na p�ytkie 
czynniki wzrostu gospodarczego. Wp�ywa tak	e na jako� kapita�u ludzkiego. 
 Zale	no� mi�dzy poziomem wzrostu gospodarczego a po�o	eniem geo-
graficznym w okre�lonej strefie klimatycznej prezentuje tab. 11. 
 

Tabela 11. Zale	no� wzrostu gospodarczego i po�o	enia geograficznego  
(klimatu) 

Typ klimatu Kraj 
Relacja PKB per capita 
do �redniego poziomu 

�wiatowego 
Tropikalny las równikowy Indonezja 0,64 
Monsunowy Filipiny 0,41 
Sawanna tropikalna Kongo 0,38 
Subtropikalny Wietnam 0,44 
Umiarkowany mokry USA 2,24 
�ródziemnomorski W�ochy 2,10 
Zimny bez pory suchej Rosja 1,90 
Stepowy Ukraina 0,55 
Pustynny Egipt 0,58 
Wy	ynny  Meksyk  0,78 
�ród�o: Weil D., Economic Growth. Addison-Wesley, Boston 2005.  
 
 Mi�dzy poszczególnymi g��bokimi czynnikami wzrostu gospodarczego 
zachodzi interakcja. Po�o	enie geograficzne wywiera wp�yw na otwarto� go-
spodarki oraz na rozwój instytucji – m.in. przez na�ladownictwo instytucji 
odziedziczonych w procesie historycznego rozwoju (np. po systemie kolonial-
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nym). Czynniki instytucjonalne z kolei s
 wa	n
 determinant
 integracji eko-
nomicznej i rozwoju handlu mi�dzynarodowego. 
 Integracja mi�dzynarodowa to ogólny poziom otwarto�ci gospodarki na 
powi
zania zagraniczne, takie jak wymiana handlowa, inwestycje zagraniczne, 
transfery finansowe, przep�yw kapita�u ludzkiego29. Otwarto� gospodarki mie-
rzy si� g�ównie relacj
 warto�ci wymiany handlowej do warto�ci PKB danego 
kraju (tzw. indeks otwarto�ci gospodarczej). Miara ta jest jednak wra	liwa na 
poziom samowystarczalno�ci danego kraju, zale	ny od jego potencja�u ekono-
micznego, dlatego stosowane s
 dodatkowe miary takie, jak poziom zagranicz-
nych inwestycji bezpo�rednich, wska�nik migracji netto na 1000 mieszka�ców, 
nap�yw migrantów w ci
gu roku w proporcji do liczby ludno�ci kraju. W cza-
sach dynamicznego rozwoju informacji pomocne w okre�leniu stopnia integracji 
danego pa�stwa z gospodark
 �wiatow
 mog
 by równie	 takie wska�niki, jak 
procent ludno�ci kraju korzystaj
cej z Internetu czy liczba subskrypcji telefo-
nów komórkowych przypadaj
cych na ka	de 100 osób.  
 Podstawowe i pomocnicze wska�niki obrazuj
ce otwarto� gospodarek 
w uj�ciu regionalnym prezentuje tab. 12. 
 

Tabela 12. Integracja mi�dzynarodowa (otwarto� gospodarki) 

Regiony 

Import/ 
Eksport 
% PKB 

2013 

Zagran. 
inwest. 
bezpo�r. 
% PKB 

2013 

Transfery 
% PKB 

2013 

Wska�nik 
migracji 
netto na 

1000 
mieszk. 

2010-2015 

Nap�yw 
migrantów 

%  
ludno�ci 

2013 

%  
ludno�ci 
korzyst. 

z  
Internetu 

2014 

Subskrypcja 
telefonów 
komórko-

wych 
na 100 osób 

2014 
�WIAT 60,4 2,3 0,7 0,0 3,2 40,5 96,2
Kraje OECD 57,0 1,7 0,3 1,9 9,6 78,1 110,4
Kraje  
rozwijaj
ce si� 

 
59,3 

 
3,0 

 
1,5

 
-0,5

 
1,6

 
31,9 

 
91,2

Kraje  
najmniej  
rozwini�te 

 
 

66,8 

 
 

2,7 

 
 

4,4

 
 

-1,1

 
 

1,2

 
 

8,6 

 
 

63,1
Kraje arabskie 92,6 1,7 2,1 0,4 8,3 34,8 109,4
Wsch. Azja  
i Pacyfik 

 
58,5 

 
3,6 

 
0,8

 
-0,3

 
0,4

 
42,1 

 
100,5

Europa 
 i Centr. Azja 

 
72,6 

 
2,7 

 
2,3

 
-0,6

 
6,7

 
47,7 

 
113,0

Am. �ac.  
i Karaiby 

 
44,9 

 
3,5 

 
1,0

 
-1,0

 
1,3

 
50,0 

 
114,9

P�d. Azja 51,4 1,3 4,1 -0,9 0,9 17,6 75,6
Afryka  
Subsaharyjska  

 
60,0 

 
2,4 

 
2,2

 
-0,1

 
1,8

 
19,3 

 
71,1

�ród�o: Human Development Report, UN Development Programme, 2015.  
 

������������������������������������������������������������
29 Rodrik D. and others, Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and 
Integration in Economic Development. Journal of Economic Growth, no. 9, 2004. 
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 Z porównania danych zawartych w tab. 12 wynika, 	e relacja warto�ci 
handlu zagranicznego do warto�ci PKB jest nieco wi�ksza w krajach rozwijaj
-
cych si� ni	 w krajach rozwini�tych, a udzia� zagranicznych inwestycji bezpo-
�rednich we wzro�cie gospodarczym jest tam prawie dwukrotnie wy	szy. Naj-
silniej powi
zane z mi�dzynarodowym rynkiem s
 kraje eksportuj
ce surowce 
naturalne, w tym przede wszystkim surowce energetyczne, a wi�c kraje arabskie 
oraz kraje zaliczane do regionu Europy i Centralnej Azji. Wysoki udzia� handlu 
zagranicznego w relacji do PKB wykazuj
 te	 kraje o s�abym poziomie rozwoju 
z uwagi na znaczenie eksportu monokulturowego oraz importu 	ywno�ci. Naj-
mniejszym poziomem zintegrowania z gospodark
 �wiatow
 wed�ug udzia�u 
handlu zagranicznego w warto�ci PKB oraz charakteryzuj
 si� pa�stwa nale	
ce 
do regionu Ameryki �aci�skiej i Karaibów.  
 Jednak	e poszczególne wska�niki obrazuj
ce stopie� integracji mi�dzyna-
rodowej daj
 zró	nicowany wizerunek otwarto�ci gospodarek w poszczególnych 
analizowanych regionach. Najwy	szy odsetek imigrantów w relacji do liczby 
ludno�ci wykazuj
 kraje wysokorozwini�te nale	
ce do OECD, a tak	e kraje 
arabskie i z regionu Europy i Centralnej Azji. Najni	szy pa�stwa P�d. Azji, 
Wsch. Azji i Pacyfiku oraz Ameryki �aci�skiej i Karaibów. Bior
c pod uwag� 
udzia� zagranicznych inwestycji bezpo�rednich w PKB, najwy	szy poziom inte-
gracji wykazuj
 kraje Wsch. Azji i Pacyfiku, Ameryki �aci�skiej i Karaibów 
oraz Europy i Centralnej Azji. Najmniejszy za� kraje arabskie, kraje z grupy 
OECD i pa�stwa P�d. Azji. 
 Pewnym uzupe�nieniem miar otwarto�ci gospodarki jest indeks swobody 
handlu (Trade Freedom Index) publikowany dla wybranych krajów przez Heritage 
Foundation30. Indeks sk�ada si� z dwóch zmiennych, �rednich stawek celnych wa-
	onych wielko�ci
 obrotów oraz oceny barier pozataryfowych. Jest kalkulowany 
wed�ug nast�puj
cego wzoru: 
 

TFI =�
������	 
��������

��� ��	 
�������
x 100 – NTB „i” 

gdzie: TFI = indeks swobody handlowej, 
 tar max = maksymalna stawka celna, 
 tar min = minimalna stawka celna, 
 tar „i” = �rednia wa	ona stawka celna dla kraju „i”, 
 NTB „i” = pozataryfowe bariery w kraju „i”.  

������������������������������������������������������������
30 Heritage Foundation powsta�a w 1973 r. i jest jedn
 z najbardziej wp�ywowych konserwa-
tywnych think tanków na �wiecie. Jej siedzib
 jest Waszyngton. 
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 Za funkcjonowanie pozataryfowych barier kraje otrzymuj
 punkty karne, 
które s
 odejmowane od warto�ci indeksu wyliczonego na podstawie �rednich sta-
wek taryfowych. Je�li bariery pozataryfowe obejmuj
 przewa	aj
c
 cz�� obrotów 
handlowych danego kraju, odejmowane jest 20 punktów, wi�kszo� handlu – 15 
punktów, tylko wybrane towary – 10 punktów, maj
 niewielki wp�yw na handel 
mi�dzynarodowy – 5 punktów. Indeksy dla wybranych krajów prezentuje tab. 13. 
 Porównanie rankingów pa�stw sporz
dzonych na podstawie indeksu swo-
body handlowej i na podstawie wielko�ci PKB na mieszka�ca wed�ug si�y na-
bywczej (PPP) wyra�nie pokazuje, 	e nieprawdziwa jest teza lansowana przez 
zwolenników teorii neoliberalnej jakoby mieszka�cy pa�stw, które wprowadzi�y 
swobod� handlu mi�dzynarodowego cieszyli si� wi�kszym poziomem dobroby-
tu ni	 ludno� krajów, które tego nie zrobi�y. 
 

Tabela 13. G��bokie czynniki wzrostu gospodarczego 

Kraje Region 
geograficzny 

PKB per capita 
(wg.PPP) 2014 

Indeks wolno�ci 
ekonomicznej 

(IEF) 
2017 

Indeks swobody 
handlu  

mi�dzynarodowego 
(TFI) 
2017 

tys. 
USD ranking indeks ranking indeks ranking

Norwegia Europa 69,3 8 70,8 32 87,7 13
Australia Oceania 48,8 18 80,3 5 86,2 48
Szwajcaria Europa 59,4 11 81,0 4 90,0 1
Niemcy Europa 48,2 19 74,4 17 87,0 19
USA Am. P�n. 57,3 13 75,4 11 87,1 17
Rosja Europa 26,1 52 50,4 153 75,2 107
W�gry Europa 27,2 50 66,0 58 87,0 19
Polska Europa 27,7 48 69,3 39 87,0 19
Chiny W. Azja i P. 15,4 81 52,0 144 73,6 116
Brazylia Am. �ac. K 15,2 84 56,5 122 69,4 137
Egipt Kraje arab. 12,1 96 56,0 125 70,2 132
Indonezja W. Azja i P. 11,7 100 59,4 99 80,5 76
RPA Afr. Subsah. 13,2 93 61,9 80 77,3 98
Wietnam W. Azja i P. 6,4 128 54,0 131 83,1 63
Indie P�d. Azja 6,7 126 56,2 123 72,6 120
Kenia Afr. Subsah. 3,4 150 57,5 115 67,2 145
Pakistan P�d. Azja 5,1 137 55,9 126 67,2 145
Kamerun Afr. Subsah. 3,3 152 54,2 130 53,4 176
Senegal Afr. Subsah. 2,6 160 58,1 111 73,1 117
Niger Afr. Subsah. 1,1 185 54,3 129 66,4 149
�ród�o: Heritage Foundation, 2016.   
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5. Przemiany w �wiatowym systemie �ywno�ciowym 

5.1. Przemiany w globalnym sektorze rolnym po II wojnie �wiatowej 

Okres przypadaj
cy bezpo�rednio po II wojnie �wiatowej by� okresem 
szczególnie znacz
cym dla rozwoju globalnego sektora 	ywno�ciowego31. Wojna 
wywar�a silny dewastuj
cy wp�yw na �wiatowe rolnictwo. Produkcja rolna w 
przeliczeniu na 1 mieszka�ca obni	y�a si� o 15% w porównaniu z poziomem 
przedwojennym. Najwi�ksze zniszczenia obejmowa�y Europ�, znaczne obszary 
Azji i Pacyfiku oraz Pó�nocn
 Afryk�. Spadkowi produkcji rolnej towarzyszy�a 
niska zdolno� do finansowania importu 	ywno�ci. Nast�pstwem tego by� deficyt 
	ywno�ci w wielu regionach �wiata. Nasila�o si� zjawisko g�odu i niedo	ywienia. 

Z drugiej strony, niektóre kraje nieobj�te bezpo�rednimi dzia�aniami wojen-
nymi, takie jak: Kanada, Stany Zjednoczone, Argentyna czy Australia, dysponowa-
�y nadwy	kami produktów rolnych. Podobnie jak po I wojnie �wiatowej, przej��y 
one rol� dostawców 	ywno�ci na globalny rynek, stymuluj
c jednocze�nie dalszy 
szybki rozwój w�asnego rolnictwa. Szczególnie w Pó�nocnej Ameryce okres wojny 
by� okresem ekspansji gospodarczej i rosn
cej prosperity. Produkcja rolna zwi�k-
szy�a si� tam o jedn
 trzeci
 w porównaniu z poziomem przedwojennym, a eksport 
zbó	 wzrós� z 5 mln ton w 1938 r. do 17,5 mln ton w latach 1946-1948. 

W okresie powojennym na globalnym rynku 	ywno�ciowym zacz��a two-
rzy si� niekorzystna sytuacja. Poda	 eksportowa 	ywno�ci w krajach nadwy	-
kowych coraz bardziej przewy	sza�a zdolno�ci finansowania jej importu przez 
kraje wykazuj
ce deficyt 	ywno�ci. Jako 	e wiele pa�stw rozwijaj
cych si� 
w ograniczonym stopniu mog�o uczestniczy w wymianie mi�dzynarodowej ze 
wzgl�du na braki zdolno�ci p�atniczych, nadwy	ki mocy produkcyjnych 
w sektorach rolnych krajów b�d
cych du	ymi �wiatowymi producentami i eks-
porterami surowców 	ywno�ciowych nabiera�y charakteru strukturalnego.  

W szczególnie trudnej sytuacji znajdowa�y si� kontynenty Azji i Afryki. 
W Azji 	y�a ok. po�owa ludno�ci �wiata. Jednocze�nie dysponowa�a ona tylko 
jedn
 pi
t
 globalnych zasobów ziemi. Gospodarka uzale	niona by�a g�ównie od 
rolnictwa, którego produktywno� by�a bardzo niska. Wi�kszo� ludno�ci 
mieszka�a w ma�ych gospodarstwach rolnych, wytwarzaj
c prawie wszystko to, 
co jad�a i zjadaj
c prawie wszystko to, co wytworzy�a. 

Afryka postrzegana by�a wówczas jako demograficznie nieprzeludniony 
kontynent, o du	ym potencjale produkcyjnym w rolnictwie i umiarkowanej dy-
namice przyrostu ludno�ci. Dla wielu pa�stw afryka�skich lata wojny by�y okre-
sem post�pu, ze wzgl�du na du	y popyt na surowce i produkty tego kontynentu. 

������������������������������������������������������������
31 Ten fragment zosta� napisany w oparciu o: World Food and Agriculture: Lessons from the 
Past 50 years The State of Food and Agriculture, Part II, FAO, 2000. 
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Przeci�tny poziom dochodów by� tam znacz
co wy	szy ni	 przed wojn
. Przy-
czyni�o si� to do wzrostu popytu na 	ywno�. Produkcja rolna ros�a, jednak dy-
namika wzrostu produkcji surowców dla przemys�u, takich jak bawe�na, sizal czy 
tyto� wyprzedza�a tempo wzrostu produkcji surowców 	ywno�ciowych. Wi
za�o 
si� to g�ównie z rozwini�t
 wymian
 handlow
 z Europ
, która wykazywa�a du	y 
popyt na tego typu surowce rolne dla w�asnego przemys�u przetwórczego. Pa�-
stwa afryka�skie coraz cz��ciej importowa�y wi�c 	ywno�. Z czasem jednak za-
cz��y nasila si� trudno�ci p�atnicze, a standardy 	ywieniowe pozostawa�y niskie.  

Ameryka Po�udniowa przedstawia�a po wojnie ca�kiem odmienny obraz ni	 
Afryka. W czasie wojny i po jej zako�czeniu kontynent przechodzi� okres eks-
pansji gospodarczej. Opiera�a si� ona na strategii rozwoju przemys�owego oraz 
substytucyjnej funkcji importu. W latach 1938-1947 produkcja przemys�owa 
niemal si� podwoi�a, podczas gdy rolna wzros�a tylko o 20%. Wraz z industriali-
zacj
 powstawa�y centra urbanistyczne, gdzie lokowano zak�ady produkcyjne da-
j
ce zatrudnienie osiedlaj
cej si� tam ludno�ci. Jednak w gospodarce lokalnej na-
dal du	e znaczenie mia� sektor rolny. W 1950 r. wytwarza� on ok. 20% produktu 
krajowego brutto. Wzrost zatrudnienia i dochodów realnych ludno�ci kreowa�y 
wi�kszy popyt na 	ywno�, szczególnie w miastach. Mimo to Ameryka Po�u-
dniowa by�a eksporterem netto surowców rolnych i 	ywno�ciowych.  

Region Bliskiego Wschodu przechodzi� po wojnie okres szybkiej trans-
formacji ekonomicznej ze wzgl�du na rosn
ce znaczenie ropy naftowej w �wia-
towej gospodarce i handlu. Powstawa�y nowe miasta, porty i urz
dzenia przesy-
�owe. Zmiany takie nie dotyczy�y jednak sektora rolnego, który pozosta� silnie 
uzale	niony od �rodowiska naturalnego i lokalnej tradycji. Z powodu niedostat-
ku wody uprawianych by�o tylko 4% ziemi, a struktury i praktyki rolnicze pozo-
stawa�y od lat takie same. Produkcja ro�linna i zwierz�ca by�y rozdzielone. 
Chów owiec, kóz, wielb�
dów i koni prowadzili niemal wy�
cznie nomadowie, 
a produkcja byd�a rze�nego by�a prawie nieznana. Mimo rozwoju rolnictwa 
standard wy	ywienia ludno�ci nie poprawi� si� w sposób znacz
cy w porówna-
niu do poziomu przedwojennego. 

W kolejnych dekadach rozwój �wiatowego rolnictwa przebiega� w sposób 
specyficzny dla danego okresu. W latach 50. ub. wieku silny wp�yw na ten sektor 
wywiera�a zimna wojna, skutkuj
ca dwubiegunowo�ci
 globalnych relacji oraz 
ograniczaniem kontaktów gospodarczych i handlowych. Przyczyni�o si� to do 
poszerzenia luki mi�dzy krajami biednymi i bogatymi. Pa�stwa Zachodniej Euro-
py szybko odbudowa�y swe zniszczone przez wojn� gospodarki m.in. dzi�ki tzw. 
planowi Marshalla. W pa�stwach znajduj
cych si� w strefie wp�ywu ZSRR oraz 
w krajach rozwijaj
cych si� ros�o zapó�nienie gospodarcze. Nasila�y si� trudno�ci 
zwi
zane z niestabilno�ci
 rynków rolnych oraz brakiem dostatecznych �rodków 
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na poszerzanie wymiany zagranicznej. Na kontynencie azjatyckim powsta�y nowe 
byty polityczne. Kraje te, przy ówczesnej wydolno�ci zasobowej i technologicz-
nej, nie by�y w stanie utrzymywa odpowiedniego tempa wzrostu produkcji 	yw-
no�ci w relacji do dynamiki przyrostu liczby ludno�ci.  

Powszechny paradygmat rozwojowy lat 50. stanowi� wzrost gospodarczy 
oparty na przemy�le, najwcze�niej zastosowany w krajach Po�udniowej Ameryki. 
Faworyzowano wi�c rozwój miast kosztem rozwoju rolnictwa. Znajdowa�o to wy-
raz w dysparytecie cen otrzymywanych przez lokalnych producentów rolnych 
w relacji do cen produktów importowanych. Ceny na poziomie gospodarstwa rol-
nego by�y sztucznie obni	ane. Uprzemys�owienie mia�o te	 zwi�ksza si�� nabyw-
cz
 konsumentów 	ywno�ci. Jednak rozwój przemys�u poci
ga� równie	 za sob
 
migracj� si�y roboczej do miast i oderwanie ludno�ci od mo	liwo�ci samodzielnego 
wytwarzania 	ywno�ci. St
d uwa	ano, 	e jej ceny powinny by utrzymywane na 
niskim poziomie, aby zmniejsza presj� spo�eczn
 w miastach. G�ównym narz�-
dziem takiej polityki by�y subsydia do zakupu nak�adów i tanie kredyty. Narz�dzia 
takie lepiej wspiera�y jednak du	e towarowe gospodarstwa rolne.  

Na tle niepewnej sytuacji politycznej w wielu krajach pojawia�y si� tenden-
cje do kreowania polityki samowystarczalno�ci 	ywno�ciowej. Szczup�e �rodki 
finansowe wolano przeznacza na import wyposa	enia technicznego i nowych 
technologii ni	 na zakupy 	ywno�ci. W nast�pstwie takiej polityki w krajach eks-
portuj
cych 	ywno� zacz��y gromadzi si� nadwy	ki surowców rolnych. Stany 
Zjednoczone by�y g�ównym dostawc
 na rynki �wiatowe zarówno produktów rol-
nych, jak i przemys�owych, a dolar ameryka�ski, którym p�acili importerzy tych 
produktów, szybko umocni� si� jako podstawowa waluta wykorzystywana 
w �wiatowym handlu. Jej niedobór prowadzi� do trudno�ci p�atniczych. 

Najbardziej charakterystyczn
 cech
 kolejnej dekady (lata 60.) by� szybki 
post�p technologiczny w rolnictwie wspierany przez rozwijaj
ce si� mi�dzyna-
rodowe centra badawcze (IARC). Podstawowym celem by�o wydatne zwi�ksze-
nie produktywno�ci rolnictwa, a dzi�ki temu z�agodzenie biedy i niedo	ywienia. 
Wsparcie koncentrowa�o si� g�ównie na nawadnianiu ziemi uprawnej i dotyczy-
�o w pierwszym rz�dzie znacznych obszarów Azji ze wzgl�du na g�sto� ich 
zaludnienia. Równie istotnym czynnikiem dla rozwoju rolnictwa by� wzrost na-
k�adów na �rodki plonotwórcze, g�ównie nawozy mineralne. W wyniku prowa-
dzonych dzia�a� zu	ycie takich �rodków w krajach regionu zwi�ksza�o si� 
w rekordowym tempie. Towarzyszy�a temu poprawa jako�ci ziarna siewnego. 
Wi�ksze nawadnianie i nawo	enie oraz lepszy materia� siewny to czynniki, któ-
re zyska�y miano zielonej rewolucji. Wa	n
 rol� w rozwoju rolnictwa zw�aszcza 
w strefie umiarkowanej, ale tak	e w wielu krajach rozwijaj
cych si�, odegra�y 
edukacja, rozpowszechnianie wiedzy i doradztwo. 
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Pod koniec dekady lat 60. ujawni�y si� pozytywne efekty dzia�a� podj�tych 
w rolnictwie wielu pa�stw Azji. Tempo wzrostu produkcji rolnej podwoi�o si�, 
a zielona rewolucja pozwoli�a na przekszta�cenie si� przeludnionych krajów azja-
tyckich z obszarów deficytowych w samowystarczalne w produkcji ry	u, pszeni-
cy i kukurydzy. Sta�o si� to podstaw
 rozwoju Chin i pa�stw Po�udniowowschod-
niej Azji. Z czasem zacz�to tak	e dostrzega znaczenie systemów dystrybucji wy-
tworzonej 	ywno�ci. Wolne rynki i zliberalizowane systemy handlowe mia�y 
sprzyja rozwojowi rolnictwa i wzrostowi gospodarczemu w krajach rozwijaj
-
cych si�. Jednocze�nie jednak pogarsza�y si� terms of trade w ich mi�dzynarodo-
wym handlu rolnym.  

W dekadzie lat 60. mia�y te	 miejsce dwa warte odnotowania wydarzenia. 
W 1964 r. utworzono UNCTAD32, a w 1967 r. zako�czy�a si� tzw. Runda Kenne-
diego33. Oba te wydarzenia mia�y jednak niewielki wp�yw na ogólno�wiatowy sys-
tem rolny i 	ywno�ciowy. Podj�to jedynie zobowi
zanie do udzielania pomocy 
	ywno�ciowej krajom rozwijaj
cym si� oraz wzmocniono znaczenie mi�dzynaro-
dowych porozumie� towarowych, reguluj
cych w skali mi�dzynarodowej produkcj� 
i handel kilkoma podstawowymi produktami rolnictwa. 

Znacznie wa	niejsza by� natomiast dekolonizacja Afryki, której nast�p-
stwem by�a z jednej strony destabilizacja polityczna na tym kontynencie, z dru-
giej, narastanie tam problemów rozwojowych i etnicznych. Otwarte zosta�y te	 
nowe obszary dla mi�dzynarodowej pomocy 	ywno�ciowej. 

Pocz
tek kolejnego dziesi�ciolecia – dekady lat 70. – stanowi� punkt zwrot-
ny w powojennych wzorcach rozwojowych. Przyczyni�a si� do tego seria zdarze�, 
które zdestabilizowa�y dotychczasowy porz
dek ekonomiczny, zasadzaj
cy si� na 
sta�ym wzro�cie gospodarczym, stosunkowo przewidywalnych rynkach i cenach 
oraz du	ych �wiatowych zapasach 	ywno�ci. Takie za�o	enia by�y równie	 pod-
staw
 strategii rozwojowych wi�kszo�ci krajów rozwijaj
cych si�. Nowe, mniej 
stabilne otoczenie dla procesów gospodarczych by�o nast�pstwem m.in. dewaluacji 
dolara ameryka�skiego, silnego wzrostu cen ropy naftowej i g��bokiego deficytu 
zbó	. Wszystko to, wraz ze znacz
cym przyrostem dochodów w niektórych krajach 
rozwijaj
cych si�, szczególnie tych eksportuj
cych rop� naftow
, przyczyni�o si� 
do silnego wzrostu cen 	ywno�ci na rynku �wiatowym. 

������������������������������������������������������������
32 United Nations Conference on Trade and Development (Konferencja Narodów Zjed-
noczonych ds. Handlu i Rozwoju) – organ pomocniczy ONZ maj
cy na celu wspieranie rozwo-
ju gospodarczego, zw�aszcza pa�stw rozwijaj
cych si�, handlu mi�dzynarodowego i inwestycji. 
33 Runda Kennediego – rokowania mi�dzy Stanami Zjednoczonymi i EWG prowadzone 
w ramach GATT w sprawie wzajemnej wymiany handlowej a redukcji barier taryfowych. 
Wynikiem by�a redukcja taryf na towary przemys�owe o 30-35%. Obejmowa�o to ok. 20% 
�wiatowego handlu.  
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 W 1971 r. rz	d Stanów Zjednoczonych podj	� decyzj� o zawieszeniu sta-
�ego parytetu dolara do z�ota, co w praktyce oznacza�o jego dewaluacj� w relacji 
do innych walut. Dla krajów rozwijaj	cych si�, których gospodarki silnie rea-
gowa�y na fluktuacje cenowe, oznacza�o to pogorszenie perspektyw rozwojo-
wych. W odpowiedzi na dewaluacj� dolara ameryka�skiego, który by� podstaw	 
notowa� cen ropy naftowej, w 1973 r. kraje OPEC podnios�y znacz	co ceny te-
go surowca (rys. 2).  
 

Rys. 2. Ceny ropy naftowej w USD za bary�k�* 

 
* USD z 2013 r. 

�ród	o: WTI, Nowy Jork. 

 

Dla 
wiatowego rolnictwa tak silny wzrost cen ropy naftowej oznacza� tak-
�e znacz	cy wzrost kosztów produkcji – g�ównie z tytu�u rosn	cych cen nawozów 
i pestycydów oraz energii. Wy�sze by�y tak�e koszty zwi	zane z nawadnianiem 
i transportem. W ci	gu jednego roku ceny nawozów wzros�y 3-4-krotnie, a ich 

wiatowe zu�ycie zmniejszy�o si�. W nast�pstwie tego deficyt ro
linnych surow-
ców �ywno
ciowych zwi�kszy� si� o ok. 1 mln ton w relacji do szacowanego po-
pytu. ONZ zaliczy�o wtedy 42 kraje rozwijaj	ce si� do grupy pa�stw najbardziej 
dotkni�tych kryzysem34. Stworzony zosta� specjalny fundusz dla wspierania tych 
krajów w �agodzeniu narastaj	cego problemu �ywno
ciowego. 

������������������������������������������������������������
34 The Most Seriously Affected Countries. 
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Globalna produkcja rolna zmniejszy�a si� wskutek nie tylko rosn	cych 
kosztów, ale tak�e z�ych warunków pogodowych panuj	cych w najwa�niejszych 
regionach 
wiatowego rolnictwa (rys. 3).  

 

Rys. 3. Warto
 
wiatowej produkcji rolnej w latach 1965-2013 w mld USD* 

 
* 
rednia warto
 USD z lat 2004-2006. 

�ród	o: na podstawie danych FAO. 
 

Nast	pi�a redukcja zapasów pszenicy z 50 mln ton w 1971 r. do 27 mln 
ton w 1973 r. W 1974 r. mia� miejsce ponowny spadek produkcji rolnej spowo-
dowany nasilaj	cym si� kryzysem paliwowym. 

Indeksy cen detalicznych �ywno
ci wykazywa�y silny wzrost we wszyst-
kich regionach 
wiata (rys. 4). �wiatowe rolnictwo zosta�o jednocze
nie do-
tkni�te kryzysem energetycznym, inflacj	 i spowolnieniem wzrostu gospodar-
czego w pa�stwach rozwini�tych. Szczególnie negatywny wp�yw tych procesów 
na sektor rolny mo�na by�o zaobserwowa w Afryce. Skutkiem by� powa�ny 
kryzys �ywno
ciowy, pog��biony jeszcze d�ugimi okresami suszy na obszarach 
Sahelu i w Etiopii. W jego wyniku 
mier g�odow	 ponios�o ok. 250 tys. osób.  
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Rys. 4. Indeksy cen detalicznych �ywno
ci (2010=100) 

 
�ród	o: na podstawie danych FAO. 

 

W nast�pstwie tych wydarze� w latach 70. Dokona�a si� radykalna zmia-
na w dystrybucji dobrobytu na poziomie narodowym i mi�dzynarodowym. Po-
st�powa� znacz	cy rozwój 
wiatowego handlu, w tym równie� handlu rolnego, 
ale korzy
ci z tego osi	ga�y tylko niektóre kraje. Eksporterzy z pa�stw rozwija-
j	cych si� stan�li w obliczu drastycznego spadku dochodów, poniewa� wzrost 
cen importowanych przez nich towarów przemys�owych oraz kosztów energii 
przewy�sza� wzrost warto
ci eksportowanych towarów rolnych. W 1973 r. pod 
auspicjami GATT rozpocz��y si� mi�dzynarodowe negocjacje znane jako Runda 
Tokijska. Celem by�o rozszerzenie mechanizmów interwencji, funkcjonuj	cych 
na narodowych rynkach rolnych, na rynki mi�dzynarodowe. Narz�dziem takich 
dzia�a� mia�y by mi�dzynarodowe porozumienia towarowe obejmuj	ce: zbo�a, 
ro
liny oleiste, mi�so i produkty mleczne. Nie uda�o si� jednak tego osi	gn	 
i Runda Tokijska zako�czy�a si� jedynie niewiele znacz	cym porozumieniem 
w sprawie rolnictwa. By� to jednak punkt zwrotny w zaanga�owaniu rz	dów 
narodowych w sprawy 
wiatowego rynku rolnego. Zaanga�owanie takie mia�o 
by kontynuowane w przysz�o
ci. 

Lata 80. by�y silnie zdominowane przez recesj� gospodarcz	, która dotkn�-
�a wiele pa�stw zarówno rozwini�tych, jak i rozwijaj	cych si�. W tej ostatniej 
grupie krajów warunki dla rozwoju rolnictwa systematycznie si� pogarsza�y. Kry-
zys pojawi� si� ju� na pocz	tku dekady, a spowodowany zosta� brakiem p�ynno
ci 
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na rynkach finansowych i nasilaj
cym si� fiskalizmem i monetaryzmem w pa�-
stwach rozwijaj
cych si�. Polityka taka zaostrzy�a si� tak	e w krajach rozwini�-
tych w wyniku tzw. drugiego szoku naftowego, jaki wyst
pi� w 1979 r. (rys. 2). 
Manifestowa�o si� to kolejnym silnym wzrostem cen ropy na rynkach �wiato-
wych i przyczyni�o do znacz
cego spowolnienia aktywno�ci gospodarczej w wie-
lu krajach. To z kolei spowodowa�o obni	enie popytu importowego na surowce 
	ywno�ciowe, a w �lad za tym tak	e cen na �wiatowych rynkach rolnych.  

W szczególnie trudnej sytuacji znalaz�y si� kraje rozwijaj
ce si�, które zaci
-
gn��y du	e kredyty na rozwój w latach 70. i teraz nie by�y w stanie sp�aca swych 
zobowi
za�. Dotyczy�o to zw�aszcza pa�stw Po�udniowej Ameryki, które by�y nie 
tylko bardzo zad�u	one, ale tak	e silnie uzale	nione od mi�dzynarodowego handlu. 
Zad�u	one pa�stwa rozwijaj
ce si�, cz�sto pod presj
 programów naprawczych na-
rzucanych im przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe, próbowa�y stabilizowa 
swe gospodarki, redukuj
c wydatki bud	etowe i zmniejszaj
c import.  

Sytuacja taka wywiera�a bezpo�redni negatywny wp�yw na rolnictwo. 
Wielu rolników znalaz�o si� w pu�apce niskich cen rolnych i wysokich realnych 
stóp procentowych. Mimo zmniejszenia zakupów nak�adów produkcyjnych 
i�redukcji zatrudnienia wyniki ekonomiczne rolnictwa w wielu krajach pogarsza-
�y si�. W nast�pstwie kryzysu redukowane by�y te	 programy pomocy 	ywno-
�ciowej, co skutkowa�o spowolnieniem zwalczania g�odu i niedo	ywienia.  

Dynamika eksportu rolnego w uj�ciu warto�ciowym zmniejszy�a si� w la-
tach 80., szczególnie w krajach rozwijaj
cych si�, poniewa	 ceny eksportowe 
wielu produktów rolnych w 1989 r. by�y w tych krajach o jedn
 trzeci
 ni	sze 
ni	 w 1980 r. (rys. 5).  

W�ród g�ównych przyczyn spadkowej tendencji cen eksportowych wymie-
ni trzeba przede wszystkim: konieczno� sp�aty zad�u	enia zmuszaj
c
 do wzro-
stu produkcji i poda	y eksportowej surowców rolnych, niedostateczny dost�p do 
rynków pa�stw rozwini�tych chronionych barierami celnymi i pozacelnymi oraz 
mniejszy popyt importowy tych pa�stw, zmniejszaj
cy si� w wyniku recesji go-
spodarczej. Niekorzystny wp�yw na sprzeda	 zagraniczn
 pa�stw rozwijaj
cych 
si� mia�y te	 subsydia do eksportu rolnego stosowane w krajach bogatych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

Rys. 5. Warto
 eksportu rolnego mld USD 

 
LDC – kraje mniej rozwini�te gospodarczo. 

�ród	o: na podstawie danych FAO. 
 

Du�e znaczenie dla 
wiatowego rynku rolnego mia�y g��bokie reformy do-
konuj	ce si� w Chinach, a zapocz	tkowane jeszcze w ko�cu lat 70. W Pa�stwie 
�rodka wprowadzono wówczas szereg zmian w rolnictwie maj	cych sprzyja po-
prawie wyników tego sektora. Z jednej strony wy�sze ceny rolne, z drugiej, bod�-
ce dochodowe, przyspiesza�y dynamik� wzrostu produkcji rolnej. W latach 80. 
wprowadzono te� kompleksowe zmiany strukturalne polegaj	ce na przej
ciu od 
systemu produkcji kolektywnej o kontrolowanym zu�yciu zasobów, do systemu 
opartego na indywidualnym gospodarstwie rolnym, ponosz	cym odpowiedzial-
no
 za produkcj�. O zu�yciu nak�adów decydowa�y czynniki i relacje rynkowe. 
Efektem tych zmian by�o przyspieszenie wzrostu produkcji z 3% w latach 1971- 
-1980 do 8% w okresie 1980-1984. Dynamika dochodu rolniczego na 1 miesz-
ka�ca chi�skiej wsi wzros�a w tym czasie z 0,5 do 5% rocznie. Pozwoli�o to te� 
lepiej wykorzysta efekty nak�adów inwestycyjnych ponoszonych od wielu lat na 
popraw� infrastruktury rolnictwa chi�skiego.  

W latach 80. zmieni�o si� tak�e globalne podej
cie do rozwi	zywania pro-
blemów bezpiecze�stwa �ywno
ciowego. Do tej pory koncentrowano si� g�ównie 
na stronie poda�owej, tj. fizycznej dost�pno
ci �ywno
ci, stabilizacji rozmiarów 
jej poda�y oraz organizowaniu dystrybucji dostaw. Teraz zacz��a nabiera zna-
czenia równie� strona popytowa, a mianowicie wspieranie rozwoju programu 
„�ywno
 za prac�” w rolnictwie lub poza nim. Tym niemniej w wyniku kolejne-
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go g�odu w Afryce, b�d
cego nast�pstwem katastrofalnej suszy na wschodzie 
i�po�udniu tego kontynentu, �mier g�odow
 ponios�y setki tysi�cy osób. 

Wa	nym wydarzeniem dla �wiatowego handlu rolnego by�o rozpocz�cie 
we wrze�niu 1986 r. tzw. Rundy Urugwajskiej, tj. mi�dzynarodowych rokowa� 
prowadzonych w ramach GATT. Po raz pierwszy ich przedmiotem by�o równie	 
rolnictwo. 

Pocz
tek nast�pnej dekady charakteryzowa� si� du	ym optymizmem co 
do mo	liwo�ci rozwoju przysz�ej wspó�pracy mi�dzynarodowej, wywo�anym 
zako�czeniem okresu zimnej wojny. Wiele uwagi po�wi�cano te	 krajom post-
komunistycznym znajduj
cym si� w okresie transformacji od systemu gospo-
darki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Koniec ery komunizmu 
w wydaniu ZSRR by� najwi�ksz
 zmian
 polityczn
 od zako�czenia II wojny 
�wiatowej. Wraz z przemianami gospodarczymi w krajach dawnego bloku 
wschodniego zacz��y jednak narasta presje etniczne i polityczne, co doprowa-
dzi�o do wojny na Ba�kanach i w centralnej Afryce. 

Pa�stwa uprzemys�owione do�wiadcza�y dynamicznego rozwoju. Zacie�ni-
�a si� integracja w ramach Unii Europejskiej, mimo spowolnienia wzrostu gospo-
darczego, zaostrzania dyscypliny finansowej i wi�kszego bezrobocia. Stany Zjed-
noczone wesz�y na �cie	k� bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. Towa-
rzyszy� temu niski poziom bezrobocia i inflacji oraz dynamiczny rozwój handlu. 
Jedynie Japonia, która uprzednio by�a liderem w�ród pa�stw rozwini�tych pod 
wzgl�dem wyników gospodarczych, znalaz�a si� w powa	nej recesji. Lata 90. 
by�y te	 okresem wzrostu gospodarczego dla wielu pa�stw rozwijaj
cych si�. 
Produkt krajowy brutto w tych krajach zwi�ksza� si� w tempie 5% rocznie w la-
tach 1991-1999. Warunki dla wzrostu ekonomicznego i poprawy bezpiecze�stwa 
	ywno�ciowego poprawi�y si� w wyniku przyj�cia demokratycznych systemów 
politycznych ( np. w niektórych krajach Afryki) i konsolidacji reform gospodar-
czych. Wiele pa�stw rozwijaj
cych si�, równie	 tych najg��ciej zaludnionych, 
odnios�o wymierne korzy�ci z takich procesów (pa�stwa azjatyckie). 

W 1997 r. nast
pi� jednak kryzys finansowy w Azji Po�udniowo- 
-Wschodniej, który przyczyni� si� do okresowego spowolnienia rozwoju w tym 
regionie. Kryzys ten dotkn
� tak	e kraje Po�udniowej Ameryki i Karaiby. Jednak 
fundamenty ekonomiczne zosta�y tam wcze�niej na tyle wzmocnione, 	e nie spo-
wodowa�o to destrukcji w gospodarce tego regionu. Nast
pi� jednak znacz
cy 
wzrost kosztów, szczególnie w Brazylii. Spowolnieniu uleg� te	 proces regionalnej 
integracji. 

Znaczn
 popraw� wyników gospodarczych notowano po 1995 r. w Afry-
ce. Wi
za�o si� to z dynamicznym rozwojem eksportu rolnego, a tak	e z reform
 
polityki w wielu krajach i restrukturyzacj
 zad�u	enia. Trzeba jednak pami�ta, 
	e post�p dokona� si� w relacji do bardzo niskiej podstawy i po bardzo d�ugim 
okresie regresu. 
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Najwi�ksze zmiany dla 
wiatowego rolnictwa przynios�o zako�czenie 
Rundy Urugwajskiej w 1994 r. i powstanie �wiatowej Organizacji Handlu 
(WTO), a tak�e przyj�cie Porozumienia w sprawie Rolnictwa jako integralnej 
cz�
ci Traktatu Ko�cowego tej Rundy. Efektem tego by�a cz�
ciowa liberaliza-
cja 
wiatowego handlu rolnego i kontrola przestrzegania przez pa�stwa cz�on-
kowskie WTO uzgodnionych zasad. 

Pierwsza dekada XXI w. charakteryzowa�a si� przede wszystkim odwró-
ceniem wieloletniej spadkowej tendencji realnych cen �ywno
ci oraz silnym 
i raptownym wzrostem tych cen w latach 2007-2008. Przez kilka dziesi�cioleci 
globalny indeks realnych cen �ywno
ci35 wykazywa� tendencj� spadkow	. Od 
2002 r. wska�nik ten zacz	� jednak rosn	, a dynamika jego wzrostu uleg�a sil-
nemu i raptownemu przyspieszeniu w latach 2006, 2007 i do po�owy 2008 r. 
(rys. 6). Indeks realnych cen �ywno
ci kszta�towa� si� wówczas na poziomie 
o 64% wy�szym ni� w 2002 r. Wydatki krajów rozwijaj	cych si� ponoszone na 
import �ywno
ci niemal si� podwoi�y, a krajów rozwini�tych wzros�y o ok. 
50%. Potem nast	pi� równie nag�y spadek cen �ywno
ci. Jednak ich poziom by� 
nadal o ok. 50% wy�szy ni� w 2005 r., tj. przed kryzysem. 

 

Rys. 6. Indeksy realnych cen g�ównych produktów �ywno
ciowych 
(2002-2004=100) 

 
�ród	o: na podstawie danych FAO. 
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35 FAO Real food price index. 
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Transmisja wysokich cen �wiatowych na lokalne rynki rolne by�a wolna, 
znacz
co wolniejsza ni	 na rynki detaliczne. Towarzyszy�a temu redukcja do-
chodów, b�d
ca skutkiem globalnego kryzysu gospodarczego, jaki rozpocz
� si� 
w 2009 r. Wszystko to razem przyczyni�o si� do pogorszenia si� dost�pu do 
	ywno�ci w krajach rozwijaj
cych si� wykazuj
cych jej deficyt. Deficyt ten, 
szczególnie w Afryce, powi�kszy� si� m.in. wskutek spadku importu surowców 
	ywno�ciowych. 

Stoj
c w obliczu tak silnego wzrostu cen 	ywno�ci na krajowych i mi�-
dzynarodowych rynkach, pa�stwa na ca�ym �wiecie podj��y dzia�ania w ramach 
prowadzonych polityk narodowych, zmierzaj
ce do z�agodzenia negatywnego 
wp�ywu wzrostu cen na konsumpcj� 	ywno�ci. Próbowano tak	e pobudza 
wzrost krajowej produkcji rolnej. Dzia�ania takie mia�y istotny wp�yw na sytua-
cj� na rynkach 	ywno�ciowych, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i global-
nym, gdy	 dora�ny, ratunkowy charakter wielu z nich i ukierunkowanie na osi
-
gniecie celów krótkookresowych powodowa�o cz�sto naruszanie, z trudem osi
-
gni�tych wcze�niej, porozumie� mi�dzynarodowych. Stosowano wiele zró	ni-
cowanych rozwi
za�, w zale	no�ci od sytuacji wyst�puj
cej w danym kraju. 
Najcz��ciej stosowanymi dzia�aniami interwencyjnymi by�y: redukcja stawek 
celnych przy imporcie 	ywno�ci, obni	anie podatków, subwencjonowanie na-
k�adów produkcyjnych, uruchamianie preferencyjnych bankowych kredytów 
obrotowych, administracyjna kontrola cen 	ywno�ci (tab. 14).  



 

Ta
be

la
 1

4.
 �

ro
dk

i p
ol

ity
k 

na
ro

do
w

yc
h 

za
st

os
ow

an
e 

w
 n

ie
kt

ór
yc

h 
kr

aj
ac

h 
w

 o
kr

es
ie

 w
ys

ok
ic

h 
ce

n 
	y

w
no

�c
i 

K
ra

je
 

Zo
rie

nt
ow

an
e 

na
 k

on
su

m
en

ta
 

Zo
rie

nt
ow

an
e 

 
na

 p
ro

du
ce

nt
a 

Zo
rie

nt
ow

an
e 

na
 h

an
de

l 

Po
da

tk
i 

So
cj

al
ne

 
R

yn
ko

w
e 

W
sp

ar
ci

e 
pr

od
uk

cj
i 

Za
rz


d
za

ni
e 

ry
nk

ie
m

 
Im

po
rt 

Ek
sp

or
t 

�y
w

no
�

, 
pa

liw
o 

Po
m

oc
  

	y
w

no
�c

io
w

a 
Su

bs
yd

ia
  

	y
w

no
�c

io
w

e 
Si

ec
i  

be
zp

ie
cz

e�
stw

a 

K
on

tro
��

 ��
��

 

U
w

ol
ni

en
ie

 
za

pa
só

w
 

Sk
up

  
	y

w
no

�c
i 

N
ak

�a
dy

 
ro

ln
e, 

 
kr

ed
yt

y 

M
in

im
al

ne
 

ce
ny

  
pr

od
uk

tó
w

 

Ta
ry

fy
, 

c�
a 

Re
str

yk
cj

e 
ilo

�c
io

w
e 

Ce
ny

,  
po

da
tk

i 

C
hi

ny
  

 
 

 
 

 
 

 
x 

x 
x 

x 
x 

In
di

e 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

x 
x 

x 
Li

ba
n 

 
 

x 
x 

 
 

 
 

x 
x 

x 
 

Pa
ki

st
an

 
x 

 
x 

 
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
Fi

lip
in

y 
x 

x 
x 

 
 

x 
 

x 
 

x 
 

 
Ta

jla
nd

ia
 

 
 

x 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
lg

ie
ria

 
 

 
x 

 
 

 
 

x 
x 

x 
 

 
Eg

ip
t 

 
x 

x 
x 

 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Et
io

pi
a 

x 
x 

x 
 

 
 

 
 

x 
 

x 
 

K
en

ia
  

x 
 

 
 

x 
 

 
x 

 
x 

 
 

Li
bi

a 
 

 
 

x 
x 

 
x 

x 
 

x 
 

 
M

ar
ok

o 
 

x 
x 

 
 

 
 

 
 

x 
 

 
N

ig
er

ia
 

 
x 

 
 

x 
 

x 
x 

 
x 

 
 

Se
ne

ga
l  

x 
x 

x 
 

x 
 

x 
x 

 
x 

 
 

Ta
nz

an
ia

 
x 

x 
x 

 
 

 
 

x 
 

x 
x 

 
B

ra
zy

lia
 

x 
x 

 
 

 
x 

 
x 

x 
x 

x 
 

G
uj

an
a 

x 
x 

x 
x 

 
 

 
x 

x 
x 

 
 

M
ek

sy
k 

 
 

x 
 

 
x 

 
 

x 
 

x 
 

 
R

os
ja

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

x 
�r

ód
�o

: P
ol

ic
y 

re
sp

on
se

s t
o 

hi
gh

er
 fo

od
 p

ri
ce

s. 
FA

O
, C

C
P,

 R
zy

m
 k

w
ie

ci
e�

 2
00

9 
r. 

��



50 

 Podobne �rodki interwencji, zmierzaj
ce do ograniczenia cen 	ywno�ci 
i paliw, stosowane by�y zarówno w krajach b�d
cych du	ymi graczami na glo-
balnym runku 	ywno�ciowym i energetycznym, jak i w krajach o niewielkim 
znaczeniu dla �wiatowych obrotów handlowych. Jednak skala i zasi�g interwen-
cji podejmowanych w poszczególnych krajach ró	ni�y si� zasadniczo w zale	-
no�ci od ich kontekstu spo�eczno-gospodarczego.  
 Podj�te dora�nie dzia�ania interwencyjne spowodowa�y odwrócenie ten-
dencji liberalizacyjnych w gospodarkach wielu krajów rozwijaj
cych si�, wy-
pracowanych w poprzednich dekadach. W latach 70. wi�kszo� pa�stw rozwija-
j
cych si� obra�a kierunek polityki zmierzaj
cy do liberalizacji dost�pu do rynku 
i �agodzenia wewn�trznych re	imów handlowych, mniejszego udzia�u rz
dów 
w gospodarce oraz zwalczania inflacji przez ograniczanie deficytu bud	etowego. 
Podejmowane w okresie wysokich cen 	ywno�ci dzia�ania ratunkowe nie tylko 
spowodowa�y zej�cie z obranej wcze�niej �cie	ki rozwojowej, ale tak	e wzmoc-
ni�y koncentracj� rz
dów wielu krajów na poprawie samowystarczalno�ci 	yw-
no�ciowej. Przyczyn
 tego by�a utrata zaufania do �wiatowych rynków jako 
�ród�a zaopatrzenia w niezb�dn
 	ywno�, w warunkach silnego skokowego 
wzrostu jej cen i przy rosn
cej wahliwo�ci notowa� produktów rolnych i 	yw-
no�ciowych. Podstaw
 polityki narodowego bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego 
ponownie stawa�a si� wi�c w�asna produkcja. Wiele krajów rozwijaj
cych si�, 
b�d
cych importerami netto 	ywno�ci, zmieni�o swe strategie rozwojowe doty-
cz
ce rolnictwa, przyznaj
c priorytet dzia�aniom promuj
cym wzrost produkcji 
i zmniejszenie skali uzale	nienia kraju od importu 	ywno�ci. 

Liczne dzia�ania interwencyjne podejmowane by�y w warunkach silnego 
bie	
cego zagro	enia. St
d ich perspektywa by�a raczej krótkookresowa. Koszty 
takich dzia�a� by�y ogromne, a ocena ich efektywno�ci w pobudzaniu produkcji 
w okresie �rednim jest cz�sto negatywna. Jedynie nieliczne kraje zastosowa�y 
zrównowa	one �rodki dla zapewnienia wzrostu produkcji rolnej w d�ugim okre-
sie. Zgodnie z przyj�tymi za�o	eniami dzia�ania dora�ne mia�y by wycofane, 
kiedy tylko ustanie stan zagro	enia wywo�any wysokimi cenami 	ywno�ci. Nie 
by�y one bowiem cz��ci
 szerszego planu reform krajowego systemu taryf cel-
nych ani te	 systemu podatkowego. Wycofanie takich dora�nych �rodków oka-
za�o si� jednak jak zwykle, procesem trudnym i d�ugotrwa�ym. Tylko niektóre 
instrumenty, szczególnie te zwi
zane z restrykcjami eksportowymi, zosta�y rze-
czywi�cie z�agodzone. Wiele innych pozosta�o, mimo spadku cen rolnych 
w 2009 r. i po 2011 r. 
 G�ówna krytyka podj�tych dzia�a� zaradczych, jaka pojawi�a si� po okre-
sie kryzysu, dotyczy�a ich s�abego ukierunkowania, zarówno pod wzgl�dem ad-
resowania do poszczególnych grup spo�ecznych, jak i rozwi
zywania konkret-
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nych problemów. Wysokie koszty dzia�a� interwencyjnych, przy równoczesnej 
utracie cz��ci wp�ywów do bud	etów spowodowanej redukcj
 ce� i podatków, 
pog��bi�a niedostatek �rodków bud	etowych, które mo	na by�oby przeznaczy 
na wsparcie konsumpcji 	ywno�ci przez najbiedniejsze grupy spo�ecze�stwa. 
Mi�dzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, 	e licz
c od 2006 r., koszty fi-
skalne podj�tych dzia�a� dora�nych w 30 krajach rozwijaj
cych si� przekroczy-
�y 1% ich PKB. Tylko nieliczne kraje wprowadzi�y instrumenty polityki skiero-
wane do grup spo�ecznych o niskim poziomie dochodów oraz do drobnych rol-
ników, aby rzeczywi�cie pobudzi ich do zwi�kszenia produkcji 	ywno�ci.  
 Pomimo podj�tych dzia�a� interwencyjnych ceny 	ywno�ci w wielu kra-
jach rozwijaj
cych si� wzros�y w latach 2007-2008 znacz
co, bo o kilkadziesi
t 
procent. Rzeczywisty wp�yw zastosowanych polityk na redukcj� dynamiki tego 
wzrostu jest trudny do oszacowania. Wspó�dzia�aj
 tu bowiem liczne czynniki, 
takie jak: wahliwo� kursów walutowych, stopie� uzale	nienia gospodarki od 
importu 	ywno�ci i paliw, infrastruktura transportu, struktura �a�cucha marke-
tingowego czy systemy polityczne.  

D�ugookresowa tendencja spadkowa cen towarów rolnych, wyst�puj
ca 
przed 2002 rokiem, przyczyni�a si�, zdaniem wielu analityków do obni	enia do-
chodów rolnych oraz stagnacji konkurencyjno�ci w handlu rolnym. By�a te	 
jednym z powodów niedostatecznego post�pu w zwalczaniu uporczywego ubó-
stwa w wielu krajach rozwijaj
cych si� i mniej rozwini�tych, których gospodar-
ki uzale	nione s
 od produkcji i eksportu ograniczonej liczby towarów rolnych.  

Mo	na by wi�c s
dzi, 	e wzrost cen na �wiatowych i lokalnych rynkach 
	ywno�ciowych b�dzie pozytywnie wp�ywa na rozwój gospodarczy krajów cha-
rakteryzuj
cych si� monokultur
 towarow
 w eksporcie rolnym. Podstawowym 
warunkiem czerpania korzy�ci z takiego wzrostu cen jest jednak zdolno� kraju 
do szybkiego reagowania na� zwi�kszon
 poda	
 eksportowanych towarów. To 
z kolei okazuje si� trudne ze wzgl�du na fakt, 	e przewa	aj
ca liczba krajów roz-
wijaj
cych si� nie dysponuje wolnym potencja�em produkcyjnym, a w innych 
uruchomienie takiego potencja�u jest procesem d�ugotrwa�ym, wymagaj
cym do-
datkowych nak�adów rzeczowych i finansowych. Podczas gdy pa�stwa nadwy	-
kowe, produkuj
ce i eksportuj
ce 	ywno�, odnosz
 korzy�ci z powodu wysokich 
cen na rynkach �wiatowych, kraje o niskim dochodzie i deficycie 	ywno�ci od-
czuwaj
 raczej skutki wy	szych wydatków ponoszonych na import produktów 
rolnych. Ma to negatywne konsekwencje dla ich bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego, 
kszta�towania si� terms of trade oraz poziomu zad�u	enia, a tym samym dla mo	-
liwo�ci obecnego i przysz�ego wzrostu gospodarczego. 

Niekorzystny wp�yw wysokich cen 	ywno�ci na rozwój gospodarczy nie 
ogranicza� si� tylko do krajów rozwijaj
cych si�, importuj
cych 	ywno�.  
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Do�wiadczenia empiryczne pokazuj
, 	e negatywnymi konsekwencjami makro-
ekonomicznymi obj�te mog�y te	 by te kraje eksportuj
ce towary rolne, któ-
rych rolnictwo opiera si� na monokulturze. W warunkach wysokich cen tempo 
wzrostu gospodarczego takich krajów mo	e by bowiem ni	sze ni	 pa�stw im-
portuj
cych 	ywno� � zjawisko tzw. „choroby holenderskiej”36. Ujawnia si� 
ona przede wszystkim w krajach o ograniczonych zasobach naturalnych, w któ-
rych pojedyncze produkty rolne dominuj
 w ca�kowitym eksporcie.  

W rolnictwie krajów rozwijaj
cych si� w funkcjonuje zwykle du	a liczba 
drobnych producentów, którzy w niewielkim stopniu s
 w stanie uczestniczy 
w korzy�ciach p�yn
cych ze wzrostu cen na rynkach �wiatowych, lub wcale 
w nich nie uczestnicz
. Nie mog
 oni szybko zwi�kszy produkcji, reaguj
c po-
zytywnie na rosn
ce ceny, z powodu braku dost�pu do wi�kszych nak�adów, 
kredytów, lepszych technologii itp. Niedostateczny przyrost produkcji ogranicza 
dynamik� wzrostu eksportu, mimo korzystnych cen. Wolno rosn
 wi�c równie	 
dochody. To z kolei, w niewielkim tylko stopniu, stymuluje sektor rolny do dal-
szego rozwoju oraz pobudza popyt na krajowe dobra i us�ugi.  

W krajach rozwijaj
cych si� o niskim poziomie dochodów, importuj
cych 
	ywno�, wysokie jej ceny mog
 pobudza procesy inflacyjne i przyczynia si� 
do wzrostu wydatków ponoszonych na import 	ywno�ci. Prowadzi to do pogor-
szenia salda krajowych rachunków bie	
cych oraz wska�nika terms of trade 
w handlu zagranicznym. Poniewa	 deficyt w tych krajach cz�sto finansowany 
jest po	yczkami zagranicznymi, konsekwencj
 mo	e by te	 znaczny wzrost 
zad�u	enia. To z kolei wywiera silny negatywny wp�yw na dynamik� wzrostu 
gospodarczego w d�ugim okresie.  

W obliczu rosn
cych silnie w latach 2007-2008 cen towarów rolnych 
i 	ywno�ciowych wiele krajów podj��o dzia�ania polityczne zmierzaj
ce nie tylko 
do hamowania spadku konsumpcji i wzrostu produkcji, o czym by�a ju	 mowa 
wcze�niej, ale tak	e do ograniczenia krótkookresowego i z�agodzenia d�ugookre-
sowego negatywnego wp�ywu tego zjawiska na wzrost gospodarczy. Takie makro-
ekonomiczne decyzje dotyczy�y g�ównie dwóch zagadnie�. Po pierwsze, jak sfi-
nansowa koszty podj�tych dzia�a� interwencyjnych, a nast�pnie jak zakumulowa 
ich korzystny efekt. Po drugie, w jaki sposób dzieli wygospodarowane korzy�ci 
b
d� roz�o	y ponoszone koszty zwi
zane z wysokim poziomem cen 	ywno�ci. 
Wielu naukowców uwa	a, 	e efektywn
 �cie	k
 interwencji pa�stwowych w okre-
������������������������������������������������������������
36 Przyczyny tego s
 nast�puj
ce: rosn
ce przychody sektorów korzystaj
cych z wysokich cen 
powoduj
 realokacj� zasobów takich jak praca do tych korzystnych sektorów, a tak	e wzrost 
popytu na wyroby i us�ugi krajowe, które nie s
 przedmiotem obrotów na mi�dzynarodowym 
rynku. Skutkuje to wzrostem cen krajowych i uruchamia aprecjacj� kursu walutowego. Efek-
tem tego jest obni	enie konkurencyjno�ci sektorów nieobj�tych boomem, co przynosi d�ugo-
trwa�e niekorzystne konsekwencje dla gospodarki. 
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sie kryzysu mo	e by kombinacja �rodków z dziedziny polityki fiskalnej, bud	eto-
wej i monetarnej37. Z drugiej strony pojawiaj
 si� g�osy, i	 w�a�ciwym podej�ciem 
w takich dzia�aniach interwencyjnych, szczególnie je�li wzrost cen mo	e przero-
dzi si� w trwa�
 tendencj�, jest jedynie stosowanie narz�dzi polityki monetarnej. 

5.2. Rozwój rolnictwa a transformacja wsi 

 Dotychczasowe wywody odnosi�y si� g�ównie do ilo�ciowych przemian 
dokonuj
cych si� w �wiatowym w rolnictwie, traktowanym jako element glo-
balnego systemu 	ywno�ciowego. Obecnie zajmiemy si� rozwojem tego sektora 
w kontek�cie transformacji wsi jako miejsca 	ycia i dzia�alno�ci zawodowej jej 
mieszka�ców. Rozwój rolnictwa jako kategoria jako�ciowa znajduje wyraz 
przede wszystkim w pozytywnych przemianach zachodz
cych w: 
� otoczeniu instytucjonalnym, tj. systemie polityczno-prawnym, polityce 

wobec wsi i rolnictwa, normach i regulacjach dotycz
cych rozwoju, orga-
nizacjach wspieraj
cych rolnictwo i u�atwiaj
cych jego rozwój; 

� warunkach i jako�ci 	ycia rolników i mieszka�ców wsi; 
� bezpiecze�stwie 	ywno�ciowym i sposobie od	ywiania; 
� strukturach systemu 	ywno�ciowego; 
� ekonomicznym dobrobycie spo�eczno�ci rolniczej i wiejskiej; 
� poziomie w�
czenia spo�ecznego i przeciwdzia�aniu marginalizacji. 
 Zgodnie z wynikami analiz prezentowanymi przez Mi�dzynarodowy Fun-
dusz Rozwoju Rolnego (IFAD) w Raporcie z 201638 obserwuje si� sta�y post�p 
w redukowaniu biedy w skali globalnej. Jednak	e w wi�kszo�ci regionów �wiata 
na obszarach wiejskich wska�niki te s
 ci
gle jeszcze dalece niezadawalaj
ce. 
Skutkuje to spo�ecznym, ekonomicznym i politycznym wykluczeniem i margi-
nalizacj
 ludno�ci wiejskiej, szczególnie w krajach rozwijaj
cych si�. Kraje te 
do�wiadczaj
 silnych strukturalnych barier w dost�pie do: technologii, �róde� 
finansowania dzia�alno�ci gospodarczej, wiedzy oraz rynków zarówno produk-
tów i us�ug, jak i �rodków produkcji dla rolnictwa. 
 Z drugiej strony nasilaj
ca si� presja na zasoby naturalne wsi zwi
zana 
jest z narastaj
cymi niekorzystnymi z punktu widzenia ekologii praktykami 
w produkcji rolnej, wynikaj
cymi z rosn
cej populacji, a tak	e z post�puj
c
 
urbanizacj
, konwersj
 ziemi rolnej i ubytkami obszarów le�nych. Ograniczone, 

������������������������������������������������������������
37 J. Kulawik pisze: „W obliczu narastaj
cych zaburze� na mi�dzynarodowych rynkach finan-
sowych, 	ywno�ciowych i surowcowych oraz wdra	anych na szerok
 skal� programów anty-
kryzysowych coraz wa	niejsza staje si� kwestia dobrej polityki fiskalnej, bud	etowej i mone-
tarnej.” Kulawik J.: Polityka fiskalna i bud�etowa a finanse polskiego rolnictwa. Zagadnienia 
Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2009. Porównaj te	 Deidda L.: „Interaction between economic and 
financial development.” Journal of Monetary Economics, vol. 53, nr 2, 2006. 
38 Rural Development Report 2016, IFAD, Rome 2016. 
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cho zró	nicowane regionalnie s
 te	 mo	liwo�ci gospodarstw wiejskich w ge-
nerowaniu dochodów uzyskiwanych ze �róde� pozarolniczych, które nabieraj
 
coraz wa	niejszego znaczenia w nowoczesnych koncepcjach rozwojowych. 
Utrudnia to wielu gospodarstwom wiejskim w�
czenie si� do g�ównego nurtu 
nowych sposobów gospodarowania na wsi. 
 �agodzenie biedy na wsi musi wi�c wi
za si� nie tylko z rozwojem same-
go rolnictwa, które nadal pozostaje g�ównym rodzajem dzia�alno�ci gospodarczej 
na obszarach wiejskich, ale przede wszystkim z rozwojem wsi. Inwestycje zwi�k-
szaj
ce produktywno� rolnictwa, a jednocze�nie poprawiaj
ce efekty szeroko 
rozumianej gospodarki wiejskiej maj
 silny pozytywny wp�yw na wzrost gospo-
darczy i redukcj� biedy. Wp�yw ten ma zarówno charakter bezpo�redni � przez 
zwi�kszanie dochodów i bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego – jak i po�redni – przez 
popraw� edukacji, opieki zdrowotnej czy dost�pu do us�ug socjalnych. 
 Rozwój wiejski trzeba wi�c zdaniem ekspertów z IFAD rozpatrywa 
w kontek�cie wzajemnych powi
za� i interakcji mi�dzy rozwojem rolnictwa 
a transformacj
 obszarów wiejskich, samej wsi i wiejskich struktur gospodar-
czych, a tak	e na tle zmieniaj
cych si� relacji miasto/wie� w procesie inkluzyj-
nej, a nast�pnie strukturalnej transformacji wsi. Wszystkie te procesy prowadz
 
do redukcji biedy na obszarach wiejskich oraz do w�
czenia spo�ecznego ludno-
�ci wiejskiej dot
d marginalizowanej w nast�pstwie niezrównowa	onego wzro-
stu ekonomicznego (rys. 7). 
 Koncepcja IFAD zak�ada, 	e celem rozwoju rolnictwa na obszarach wiej-
skich jest poprawa nie tylko dobrobytu ekonomicznego, ale tak	e jako�ci 	ycia rol-
ników. Rozwój taki poci
ga za sob
 wzrost zu	ycia zasobów naturalnych, g�ównie 
przez intensyfikacj� wykorzystania ziemi, wi�ksze nak�ady �rodków produkcji, 
lepsze nawadnianie i wykorzystanie kapita�u ludzkiego. Poprawie ulegaj
 tak	e 
us�ugi �wiadczone na rzecz rolnictwa oraz infrastruktura wiejska, co przyczynia si� 
do wzrostu pozarolniczego zatrudnienia. Rozwija si� nie tylko rolnictwo, ale tak	e 
wie� jako miejsce 	ycia jej mieszka�ców. Spo�eczne i ekonomiczne funkcje rolnic-
twa ulegaj
 wi�c zmianom w procesie spo�eczno-gospodarczego rozwoju. Tempo 
tych zmian zale	y od uwarunkowa� endogenicznych, jak te	 egzogenicznych. Te 
pierwsze to przede wszystkim: zasoby czynników wytwórczych i relacje mi�dzy 
nimi, stosowane techniki produkcyjne, jako� kapita�u ludzkiego, poziom docho-
dów rolniczych, kultura biznesowa, powi
zania z otoczeniem. Uwarunkowania 
zewn�trzne obejmuj
 natomiast czynniki:  
� demograficzne � liczebno� populacji, jej struktura, urbanizacja; 
� �rodowiskowe � zasoby naturalne, stopie� ich degradacji, zmiany klima-

tyczne, presja na ochron� �rodowiska naturalnego; 
� ekonomiczne – tempo wzrostu gospodarczego, poziom cen produktów 

i �rodków produkcji, stopa bezrobocia, wymiana handlowa; 
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� spo�eczno-kulturowe – systemy warto�ci, wykluczenie b
d� w�
czenie 
spo�eczne, poziom wykszta�cenia, prawa cz�owieka, preferencje kon-
sumpcyjne, zdolno�ci adaptacyjne; 

� technologiczne – wydatki na badania i rozwój, dost�pno� nowoczesnych 
technologii, innowacyjno�; 

� instytucjonalne – polityka, organizacje, normy, regulacje, podmioty. 
 Szczególn
 rol� w procesie rozwoju rolnictwa odgrywaj
 instytucje. Instytucje 
mog
 przyczynia si� do poprawy efektywno�ci rolnictwa, zwi�kszaj
c p�ynno� 
i przejrzysto� rynku, u�atwiaj
c dost�p do kapita�u i nak�adów dzi�ki odpowiednie-
mu systemowi finansowania, transferuj
c post�p i u�atwiaj
c jego absorpcj�.  
 Rozwój wiejski przynosi z kolei post�p w tworzeniu mo	liwo�ci dla po-
prawy dobrobytu ludno�ci wiejskiej, ale tak	e rozwoju jej cech osobowych. 
Oprócz rozwoju rolnictwa dokonuje si� tak	e rozwój cz�owieka oraz realizacja 
celów spo�ecznych i �rodowiskowych, a nie tylko ekonomicznych. Po	
dane jest 
wi�c, aby do kwestii rozwoju wiejskiego podchodzi w sposób wielosektorowy, 
uwzgl�dniaj
c rolnictwo, turystyk�, rekreacj�, us�ugi dla miast, niszowe prze-
twórstwo surowców wytwarzanych przez lokalne rolnictwo, ale tak	e edukacj�, 
opiek� zdrowotn
, us�ugi socjalne. 
 Transformacja inkluzyjna wsi reprezentuje inne spojrzenie na gospodark� 
wiejsk
. Poprawa produktywno�ci rolnictwa prowadzi do wzrostu nadwy	ki pro-
dukcji i wywo�uje potrzeb� jej komercjalizacji. Nast�puje zró	nicowanie wzorców 
produkcji, ale tak	e wzorców 	ycia na wsi. Poszerzaj
 si� mo	liwo�ci zatrudnienia 
poza gospodarstwem rolnym, ro�nie przedsi�biorczo� mieszka�ców wsi, poprawia 
si� dost�p do us�ug i infrastruktury spo�ecznej, a tak	e wp�yw na decyzje politycz-
ne. Wzrost staje si� bardziej zrównowa	ony. W miar� post�puj
cego procesu trans-
formacji wiejskiej staje si� ona coraz bardziej inkluzyjna. Zwi�ksza si� zdolno� 
mieszka�ców wsi do rozwijania swoich zdolno�ci oraz realizowania praw ekono-
micznych, spo�ecznych i politycznych. Prowadzi to do znacz
cej poprawy pozycji 
i jako�ci 	ycia ludno�ci poprzednio marginalizowanej – drobnych rolników, kobiet, 
m�odzie	y, grup etnicznych i rasowych, ofiar katastrof i konfliktów. 
 Transformacja strukturalna, b�d
ca jednocze�nie przyczyn
 i efektem 
wzrostu gospodarczego, jest nast�pstwem rosn
cej produktywno�ci zarówno 
gospodarki rolnej, jak i miejskiej. Zmienia si� struktura gospodarcza na wsi, od 
dominacji rolnictwa do przewagi przemys�u i us�ug. Zwi�ksza si� udzia� wsi 
w mi�dzynarodowym handlu. Rosn
 migracje ze wsi do miasta w wyniku post�-
puj
cego procesu urbanizacji. Nasilaj
 si� zmiany demograficzne, od wysokiego 
do niskiego wska�nika urodze�. Powstaje potrzeba zarz
dzania procesami poli-
tycznymi, kulturowymi, spo�ecznymi i �rodowiskowymi dla zachowania zrów-
nowa	onego rozwoju w d�ugim okresie. 
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Rys. 7. Rozwój rolnictwa, wsi i transformacja wiejska 

 

�ród	o: modyfikacja za: Rural Development Report 2016. IFAD, Quintily Rome 2016. 

 Po zako�czeniu drugiej fali wysokich cen �ywno
ci na rynkach 
wiato-
wych w globalnej gospodarce nast	pi�y znacz	ce przemiany strukturalne zmie-
niaj	ce te� perspektywy rozwojowe. Niektóre kraje o relatywnie niskim pozio-
mie dochodu wykazywa�y najszybsze wska�niki wzrostu gospodarczego. G�ów-
nymi czynnikami sprawczymi tych przemian by�y: 
� pojawienie si� mocnych rynków w krajach o 
rednim poziomie wzrostu 

gospodarczego; 
� szybko post�puj	cy proces urbanizacji; 
� rosn	cy popyt na �ywno
; 
� szoki wywo�ywane zmienno
ci	 cen no
ników energii, ale tak�e zmiana-

mi klimatycznymi i konfliktami zbrojnymi; 
� du�a skala migracji ludno
ci, w tym równie� mi�dzy pa�stwami. 

 �wiatowy sektor rolny nadal zdominowany jest przez drobnych rolników 
mieszkaj	cych w krajach rozwijaj	cych si�. Wi�kszo
 spo
ród ok. 570 mln go-
spodarstw rolnych na 
wiecie stanowi	 gospodarstwa ma�e prowadzone przez ro-
dziny wiejskie. Dostarczaj	 one ok. 70% globalnej produkcji �ywno
ci39. Ci 
drobni rolnicy z jednaj strony s	 najwa�niejszym elementem nowej koncepcji 
bezpiecze�stwa �ywno
ciowego. Z drugiej, najsilniej do
wiadczaj	 skutków ist-
niej	cych barier, gdy� s	 ma�o odporni na szoki i wykazuj	 nisk	 zdolno
 do re-
agowania na pojawiaj	ce si� szanse. Mimo wi�c, �e zmiany dokonuj	ce si� w go-

������������������������������������������������������������
39 Dane Komitetu �wiatowego Bezpiecze�stwa �ywno
ciowego (CFS).  
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spodarce 
wiatowej kreuj	 nowe mo�liwo
ci zwi	zane z pojawianiem si� i rozwo-
jem nowych rynków, przedsi�biorczo
ci i popraw	 jako
ci �ycia na wsi i w sekto-
rze rolno-�ywno
ciowym, dla wielu mieszka�ców wsi, szczególnie w krajach 
rozwijaj	cych si�, istniej	ce bariery i poziom ryzyka s	 nadal zbyt wysokie. Idea 
transformacji obszarów wiejskich ma w�a
nie umo�liwia ludno
ci zamieszka�ej 
na wsi partycypowanie w dokonuj	cych si� zmianach.  
 Transformacja taka jest powi	zana ze zmianami strukturalnymi w ca�ej 
gospodarce. Przemiany na wsi oraz rozwój miast musz	 by traktowane jako 
procesy wspó�zale�ne, prowadz	ce do poprawy jako
ci �ycia i inkluzyjnego 
wzrostu gospodarczego. Wzrostu zrównowa�onego we wszystkich jego wymia-
rach, tj. ekonomicznym, spo�ecznym i 
rodowiskowym. Równocze
nie spo�ecz-
ne i ekonomiczne funkcje rolnictwa zmieniaj	 si� w tym procesie. Na ni�szym 
poziomie transformacji wspierany jest przede wszystkim wzrost produktywno
ci 
rolnictwa, a jego wp�yw na rozwój wsi jest znacz	cy. Na poziomie 
rednim na-
st�puje modernizacja sektora rolnego, przechodzenie do wi�kszej specjalizacji 
i dywersyfikowanie produkcji rolnej. Gospodarka wiejska stale jednak jeszcze 
opiera si� g�ównie na rolnictwie. Na wysokim poziomie transformacji rolnictwo 
staje si� tylko jedn	 z dzia�alno
ci gospodarczych na wsi, ale jego udzia� w pro-
dukcji i zatrudnieniu relatywnie maleje. Rosn	 natomiast znacz	co funkcje pu-
bliczne, w tym us�ugi dla rozwijaj	cych si� miast. 
 Rozwój rolnictwa, interaktywny z transformacj	 obszarów wiejskich 
i przemianami strukturalnymi w gospodarce �ywno
ciowej, jest 
ci
le powi	zany 
z kategori	 inwestycji. Z punktu widzenia analizowanych celów rozwojowych 
istotne jest poj�cie tzw. odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwo i systemy 
�ywno
ciowe. Odnosi si� ono do tworzenia aktywów produkcyjnych i kapita�u 
(fizycznego, ludzkiego, intelektualnego) zorientowanych na osi	gni�cie wyzna-
czonych celów, tj. zrównowa�onego rozwoju rolnictwa oraz zapewnienia bezpie-
cze�stwa �ywno
ciowego i odpowiedniego wy�ywienia ca�ej 
wiatowej populacji 
do 2030 r.40 Odpowiedzialne inwestowanie w rolnictwo opiera si� na respektowa-
niu praw cz�owieka, w tym prawa do �ywno
ci i odpowiedniej diety. Uwzgl�dnia 
te� priorytety: ma�ych producentów rolnych, drobnych przetwórców surowców 
rolnych, pasterzy, ludno
ci rdzennej i pracowników rolnych, a tak�e �ywotn	 rol� 
drobnych rodzinnych gospodarstw rolnych w procesie inwestowania w rolnictwo, 
chroni	c ich zdolno
ci inwestycyjne. To oni s	 bowiem g�ównymi inwestorami 
w�asnego kapita�u i pracy w sektorze rolnym. Inwestycje w rolnictwie tworz	 te� 
efekt mno�nikowy w sektorach komplementarnych. 
  
������������������������������������������������������������
40 Za�o�enia Agendy 2030 okre
laj	cej 17 celów zrównowa�onego rozwoju i nawo�uj	cej do 
radykalnej zmiany podej
cia do kwestii rozwoju. 
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5.3. Zrównowa�ony rozwój rolnictwa a bezpiecze�stwo �ywno�ciowe 

 Ciekawe podej�cie do interakcji mi�dzy rozwojem rolnictwa a bezpie-
cze�stwem 	ywno�ciowym prezentuje High Level Panel of on Food Security 
and Nutrition pod kierunkiem W. Legga.41 Wed�ug tej koncepcji relacje mi�dzy 
zrównowa	onym rozwojem rolnictwa, uwzgl�dniaj
cym czynniki ekonomiczne, 
spo�eczne i �rodowiskowe, a bezpiecze�stwem 	ywno�ciowym, b�d
cym zasad-
niczym celem globalnego systemu 	ywno�ciowego, mo	na rozpatrywa w czte-
rech wymiarach. W wyniku post�puj
cych procesów gospodarczych ujawniaj
 
si� podstawowe d�ugookresowe tendencje rozwojowe w gospodarce w wymia-
rze globalnym i lokalnym. Tworz
 one okre�lony kontekst dla zrównowa	onego 
rozwoju rolnictwa. Tendencje te dotycz
 takich parametrów, jak: rozwój popu-
lacji i towarzysz
ce temu zmiany demograficzne, wzrost gospodarczy i dynami-
ka dochodów ludno�ci, post�p technologiczny, proces urbanizacji i post�puj
ce 
przemiany w relacjach miasto-wie�, zmiana diety nast�puj
ca w wyniku wzrostu 
gospodarczego i rozwoju spo�ecznego, ale jednocze�nie skutkuj
ca coraz lu�niej-
szymi zwi
zkami mi�dzy 	ywno�ci
 a lokaln
 tradycj
 i kultur
, a tak	e lokalny-
mi technikami wytwórczymi.  
 Te podstawowe tendencje rozwojowe, przyjmuj
ce niekiedy posta glo-
balnych megatrendów, oraz interakcje mi�dzy nimi tworz
 nowy wymiar anali-
zowanych powi
za� mi�dzy zrównowa	onym rozwojem rolnictwa i bezpiecze�-
stwem 	ywno�ciowym, kreuj
c wyzwania, którym musi sprosta zrównowa	ony 
rozwój rolnictwa. Wyzwania takie dotycz
 przede wszystkim roli rolnictwa 
w systemie produkcji i dystrybucji 	ywno�ci, ale tak	e w ca�ej gospodarce naro-
dowej. Mog
 one mie zarówno charakter przekrojowy, ogólny, jak i szczegó-
�owy, zwi
zany z konkretn
 sytuacj
 w konkretnym kraju. Stanowi
 okre�lone 
warunki brzegowe dla zrównowa	onego rozwoju rolnictwa. Za podstawowe de-
terminanty uznaje si� tu powszechnie takie czynniki, jak: wyposa	enie w zasoby 
naturalne oraz ich dost�pno�, stosowane techniki i technologie wytwórcze, ska-
l� produkcji rolnej, sposoby gospodarowania w rolnictwie i na wsi, struktur� 
gospodarstw rolnych, zasady u	ytkowania ziemi, regulacje dotycz
ce prawa 
w�asno�ci ziemi i jej dzier	awy, wykorzystywanie zasobów pracy w rolnictwie 
z uwzgl�dnieniem pozycji kobiet i m�odzie	y wiejskiej. 
 Trzeci wymiar zale	no�ci dotyczy samego procesu zrównowa	onego roz-
woju rolnictwa, który oparty jest na trzech g�ównych, wzajemnie powi
zanych ze 
sob
 filarach, tj. wydajno�ci wykorzystywanych zasobów, elastyczno�ci wobec 
zewn�trznych szoków oraz spo�ecznej równo�ci i odpowiedzialno�ci wobec przy-

������������������������������������������������������������
41 Sustainable agriculture development for food security and nutrition: what role for livestock? 
HLPE Report no. 10, July 2016. 
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sz�ych pokole�. Oceniaj
c wydajno� zasobów wykorzystywanych w procesie 
produkcji 	ywno�ci uwzgl�dnia si� nie tylko konwencjonalne relacje typu na-
k�ad/efekt, ale tak	e wp�yw, jaki zu	ywanie tych zasobów wywiera na �rodowi-
sko naturalne. Innymi s�owy pozytywne i negatywne efekty zewn�trzne gospo-
darki rolnej. Relacje mi�dzy zu	yciem zasobów przez sektor rolny, w tym zaso-
bów deficytowych, a �rodowiskiem nie s
 uwzgl�dniane w klasycznym podej�ciu 
ekonomicznym do kwestii produktywno�ci nak�adów. Jest to kategoria jako�cio-
wa, trudna do bezpo�redniej wyceny ekonomicznej w rachunku kosztów ci
gnio-
nych. Efekty, np. zmian klimatycznych b�d
cych nast�pstwem zachwiania tych 
relacji, maj
 jednak bezpo�rednie wymierne prze�o	enie na wyniki ekonomiczne, 
np. zmniejszenie plonów w nast�pstwie suszy, b
d� zmniejszenie wydajno�ci 
zwierz
t gospodarskich w nast�pstwie braku dostatecznej ilo�ci wody. 
 Elastyczno� systemów rolnych odzwierciedla ich zdolno� do reagowania 
na szoki wywo�ane przez czynniki zewn�trzne, takie jak zjawiska pogodowe, po-
gorszenie relacji terms of trade mi�dzy cenami produktów sprzedawanych i na-
bywanych przez rolnictwo czy te	 du	
 zmienno� cen, zwi�kszaj
c
 ryzyko 
w gospodarce rolnej. Wa	na jest tak	e zdolno� danego systemu do adaptowania 
si� do czynników ryzyka. Brak odpowiedniej elastyczno�ci, tj. zdolno�ci do szyb-
kiego reagowania na negatywne bod�ce zewn�trzne i adoptowania si� do zacho-
dz
cych zmian egzogennych, mo	e zak�óca b
d� nawet uniemo	liwia zrówno-
wa	ony rozwój rolnictwa. 
 Czwarty wymiar zwi
zany jest z bezpiecze�stwem 	ywno�ciowym, do 
którego prowadzi ma zrównowa	ony rozwój rolnictwa. Bezpiecze�stwo to 
oparte jest na czterech filarach: osi
galno�ci, tj. wystarczaj
cej poda	y 	ywno�ci 
w danym miejscu i czasie; dost�pu ekonomicznego – poda	 	ywno�ci przy od-
powiednich relacjach cen do dochodów, a tak	e dost�p do aktywów produkcyj-
nych; stabilno�ci poda	y 	ywno�ci i warunków dost�pu do niej; przyswajalno�ci 
sk�adników pokarmowych zawartych w po	ywieniu (rys. 8). 
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Rys. 8. Relacje mi�dzy zrównowa�onym rozwojem rolnictwa  
a bezpiecze�stwem �ywno
ciowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ród	o: na podstawie CFS HLPE Report 10, Rome 2016. 
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6. Zmiany jako�ciowe w �wiatowym systemie �ywno�ciowym 

 Dzia�alno� gospodarcza na �wiecie � produkcyjna, dystrybucyjna, us�ugo-
wa � coraz cz��ciej prowadzona jest w ramach globalnych sieci. Inaczej mówi
c 
w ramach ponadnarodowych �a�cuchów warto�ci, obejmuj
cych swym zasi�giem 
i wp�ywem ró	ne kraje. Relacje biznesowe maj
 tu charakter zarówno wewn�trzny, 
dotycz
 danego podmiotu gospodarczego, jak i zewn�trzny – funkcjonuj
 mi�dzy 
podmiotami ca�ej sieci. Post�puje wi�c proces przechodzenia od globalizacji sekto-
rowej do globalizacji obejmuj
cej ca�y �a�cuch warto�ci. Mi�dzynarodowa aloka-
cja poszczególnych dzia�a� koordynowana jest przez ponadnarodowe korporacje 
dzi�ki nowoczesnym technologiom cyfrowym i komunikacyjnym. 
 W ci
gu niespe�na 20 lat liczba pracowników zatrudnionych w globalnych 
�a�cuchach warto�ci podwoi�a si� i w 2013 r. wynosi�a ponad 450 mln. Mówi 
si� cz�sto o tym, 	e ponadnarodowe korporacje tworz
 miejsca pracy w krajach 
rozwijaj
cych si�, przenosz
c tam sw
 dzia�alno� produkcyjn
. Znacznie mniej 
natomiast o tym, 	e motywem takich przesuni� jest g�ównie poszukiwanie 
mo	liwo�ci redukcji kosztów dzia�ania ca�ej sieci, i 	e w zwi
zku z tym wywie-
ra to niekorzystny wp�yw na bezpiecze�stwo pracy, a tak	e presj� na zarobki 
i warunki zatrudnienia – szczególnie niskokwalifikowanej si�y roboczej. Kraje 
rozwijaj
ce si� s
 te	 niejako przyporz
dkowywane niskowarto�ciowym seg-
mentom globalnego �a�cucha warto�ci, co ogranicza ich mo	liwo�ci rozwojowe. 
 Globalny �a�cuch warto�ci dotycz
cy 	ywno�ci podlega tym samym za-
sadom wspó�czesnego paradygmatu rozwojowego. Gospodarstwa domowe, dys-
ponuj
c niezb�dnymi �rodkami finansowymi, reprezentuj
 efektywny popyt, 
który kreuje poda	 	ywno�ci. Poprawa systemu 	ywno�ciowego, m.in. dzi�ki 
lepszemu dost�powi do aktywów produkcyjnych i zmniejszeniu strat, przyczy-
nia si� do redukcji kosztów wytwarzania 	ywno�ci. Staje si� to impulsem dla 
dalszego wzrostu gospodarczego w segmencie 	ywno�ciowym, tworz
c korzy-
�ci zarówno dla jej producentów, jak i konsumentów. D. Neven twierdzi, 	e 
wzrost ten oparty jest na pi�ciu komponentach: 
1. wynagrodzeniu pracowników; 
2. wynagrodzeniu w�a�cicieli aktywów; 
3. wp�ywach z podatków do bud	etu; 
4. wi�kszej dost�pno�ci 	ywno�ci dla konsumentów; 
5. oddzia�ywaniu (minimalizowanie negatywnego wp�ywu) na �rodowisko 

naturalne. 
 Zrównowa	enie globalnego �a�cucha 	ywno�ciowego obejmuje wi�c nie 
tylko kwestie gospodarcze, ale równie	 spo�eczne i �rodowiskowe: dost�p do 
rynku i zdolno� do konkurowania na nim warunkowane s
 bardziej sprawie-
dliwym podzia�em wi�kszej warto�ci dodanej wytworzonej w ramach zrówno-
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wa	onego �a�cucha 	ywno�ciowego oraz mniejsz
 presj
 na nieodnawialne za-
soby naturalne. Zwi�kszone zyski, dochody pracowników i oszcz�dno�ci rein-
westowane s
 w rozwój. Tworzy to efekt mno	nikowy. Wy	sze wydatki pu-
bliczne na cele spo�eczne i �rodowiskowe kreuj
 post�p42.  
 Rolnictwo mo	e przyczynia si� do przyspieszenia wzrostu gospodarcze-
go, ale tak	e do poprawy efektywno�ci wykorzystania ograniczonych zasobów 
ziemi oraz wody i intensyfikacji produkcji 	ywno�ci jako: rodzaj aktywno�ci 
gospodarczej, �ród�o bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego, dostawca us�ug �rodowi-
skowych i klimatycznych. E. Ligon i E. Sadoulet wykazali, 	e wzrost uzyskiwa-
ny w rolnictwie jest bardziej efektywny w likwidowaniu biedy ni	 w jakimkol-
wiek innym sektorze43. 
 Globalizacja gospodarki wymaga te	 globalnego podej�cia do formu�owa-
nia celów i zasad zrównowa	onego rozwoju spo�eczno-gospodarczego, uwzgl�d-
niaj
cego rozwój cz�owieka, tzn. dokonuj
ce si� dzi�ki temu rozwojowi przemia-
ny jako�ciowe. �wiatowa spo�eczno�, przez swoich przedstawicieli, uzgodni�a 
takie wspólne zasady dzia�ania oraz zestaw celów rozwojowych. Zosta�y one za-
pisane w Agendzie 2030 – dokumencie, który ma charakter globalny co do zakre-
su, ale uwzgl�dnia narodowy kontekst implementacyjny. Cele te s
 nast�puj
ce: 
1. likwidacja ubóstwa wsz�dzie i we wszystkich jego formach; 
2. likwidacja g�odu i zapewnienie bezpiecze�stwa 	ywno�ciowego; 
3. zapewnienie zdrowego 	ycia wszystkim, niezale	nie od wieku; 
4. zapewnienie dost�pu do inkluzyjnej edukacji i sta�ego uczenia si�; 
5. zapewnienie równo�ci p�ci i wzmocnienie praw kobiet i dziewcz
t; 
6. zapewnienie wszystkim dost�pu do wody i sanitariatów; 
7. zapewnienie dost�pu do �róde� energii po akceptowalnych cenach; 
8. wspieranie zrównowa	onego, inkluzyjnego wzrostu gospodarczego; 
9. budowanie elastycznej infrastruktury spo�ecznej; 
10. zmniejszania nierówno�ci wewn
trz i mi�dzy pa�stwami; 
11. poprawa bezpiecze�stwa miast i osiedli ludzkich; 
12. wspieranie wzorców zrównowa	onej produkcji i konsumpcji; 
13. powstrzymywanie negatywnych zmian klimatu; 
14. ochrona i zrównowa	one wykorzystywanie mórz i oceanów; 
15. ochrona lokalnych ekosystemów i bioró	norodno�ci; 
16. zapewnienie równego dost�pu do prawa, budowa instytucji; 
17. wzmocnienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównowa	onego rozwoju. 

������������������������������������������������������������
42 Neven D., Developing sustainable food value chains. Guiding principles. FAO, Rome 2014. 
�

43 Ligon E., Sadoulet E., Estimating the effects of aggregate agricultural growth on the distribu-
tion of expenditures. Background Paper for the World Development Report 2008, WBG, 2007. 
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 Przytoczone cele rozwojowe maj
 zachowywa zunifikowane i ponadcza-
sowe pryncypia oraz doprowadzi do zmiany ról kobiet i m�	czyzn na rynku 
pracy oraz w dost�pie do edukacji, modernizacji spo�ecze�stw, wzmocnienia 
rozwoju cz�owieka w obecnych i przysz�ych pokoleniach. Ich realizacja b�dzie 
wi�c sprzyja przemianom jako�ciowym w globalnej gospodarce, w tym w glo-
balnym systemie 	ywno�ciowym. 
 Jak ju	 zaznaczono, podstawowym celem �wiatowego rolnictwa, a szerzej 
�wiatowego systemu 	ywno�ciowego, jest, a przynajmniej powinno by, zapew-
nienie globalnej populacji jak najlepszego wy	ywienia. Skala, w jakiej g�ód i nie-
do	ywienie, a tak	e nieodpowiednia dieta wyst�puj
 jeszcze w ró	nych regionach 
�wiata to miara pokazuj
ca, w jakim stopniu cel ten nie jest jeszcze osi
gany.  
 W nadchodz
cych dziesi�cioleciach popyt na produkty �wiatowego rol-
nictwa b�dzie si� zwi�ksza� przede wszystkim pod wp�ywem takich czynników, 
jak: rosn
ca liczba ludno�ci, zwi�kszaj
ce si� dochody, post�puj
cy szybko pro-
ces urbanizacji, zmiany we wzorcach spo	ycia, rosn
ca komercjalizacja relacji 
gospodarczych, w tym dost�pu do 	ywno�ci. Problemy zrównowa	onego roz-
woju rolnictwa charakteryzuj
 si� kompleksowo�ci
, wynikaj
c
 zarówno z ko-
nieczno�ci uwzgl�dniania d�ugookresowej pespektywy tego rozwoju, jak i inte-
rakcji mi�dzy ekonomicznymi, spo�ecznymi, �rodowiskowymi i instytucjonal-
nymi wymiarami rozwoju spo�eczno-gospodarczego. Takie wielowymiarowe 
podej�cie oparte jest na kilku przes�ankach: 
� bariery w realizacji prawa do 	ywno�ci przez wszystkich mieszka�ców 

Ziemi s
 w du	ym stopniu nast�pstwem nierówno�ci ekonomicznych 
i spo�ecznych, w tym przede wszystkim nierówno�ci w dost�pie do akty-
wów produkcyjnych. Wa	ne znaczenie maj
 te	 takie aspekty, jak nie-
równowaga pozycji poszczególnych grup spo�ecznych oraz wszelkiego 
rodzaju dyskryminacje – polityczne, etniczne, religijne, p�ciowe, pokole-
niowe. Wyst�puj
 one zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach; 

� zwi�ksza si� znaczenie aspektów zdrowotnych w rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczym. Ro�nie �wiadomo� ryzyka zwi
zanego z industrializa-
cj
, intensyfikacj
 i nadmiern
 koncentracj
 produkcji, w tym tak	e pro-
dukcji 	ywno�ci wytwarzanej w coraz bardziej kompleksowych �a�cu-
chach warto�ci. Problemy rodzi te	 przenoszenie si� niektórych chorób 
odzwierz�cych na ludzi. Ma to szczególne znaczenie w kontek�cie rozwo-
ju tzw. rolnictwa miejskiego, w coraz wi�kszych, bardziej zaludnionych 
centrach urbanistycznych. Zagro	enie zdrowotne mo	e te	 wynika z odi-
zolowania konsumentów od procesu produkcji 	ywno�ci i miejsca jej 
produkcji pierwotnej, jakim jest wie� i rolnictwo. Konsument traci zdol-
no� obserwowania tego procesu i jego bezpo�redniej akceptacji. Z kolei 
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ujednolicanie wzorców konsumpcyjnych i rozpowszechnianie si� modelu 
konsumpcji zachodniej powoduje utrat� warunkowanej lokalnie ró	no-
rodno�ci mikrobiologicznej stanowi
cej wa	ny czynnik ochronny organi-
zmu. Niemal ka	dy podró	uj
cy móg� do�wiadczy skutków nag�ej zmia-
ny w�asnej tradycyjnej diety; 

� w skali globalnej priorytet sta�ego wzrostu gospodarczego coraz bardziej 
stoi w sprzeczno�ci z celami spo�ecznymi i �rodowiskowymi. A. Kowal-
ski zauwa	a, 	e wspó�czesny kapitalizm koncentruje si� na przep�ywach 
finansowych, a interes spo�eczny staje si� ma�o wa	ny. Mimo wzrostu go-
spodarczego w wielu krajach rozwini�tych narasta d�ug publiczny, co 
ogranicza mo	liwo�ci finansowania wa	nych potrzeb spo�ecznych czy 
�rodowiskowych44. Trzeba te	 pami�ta, 	e procesy spo�eczne kszta�tuj
 
si� w okresach d�ugich, obejmuj
cych cz�sto wiele dziesi�cioleci, a wzro-
stu gospodarczego nie da si� oddzieli od zwi�kszonego zu	ycia zasobów, 
a wi�c od wi�kszego obci
	enia �rodowiska naturalnego. Permanentny 
wzrost wymaga bowiem, aby zyski, równie	 te uzyskiwane dzi�ki wy	-
szej produktywno�ci czynników wytwórczych, inwestowane by�y w po-
wi�kszanie produkcji.   

������������������������������������������������������������
44 Kowalski A., Nowe wyzwania wobec polityki wzrostu i spo�ecznej. Konkurencyjno�	 gospo-
darki w kontek�cie dzia�a� polityki spo�ecznej – perspektywa krajowa. Monografie Programu 
Wieloletniego 2015-2019, nr 26, IERiG�-PIB Warszawa, 2016. 
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Aneks 1. Analizowane regiony 

Kraje arabskie 
Wsch. Azja  

i Pacyfik 

Wsch. Europa 

i Centralna 

Azja 

Ameryka  

�aci�ska 

i Karaiby 

P�d. Azja 
Afryka  

Subsaharyjska 

Algieria 
Bahrajn 
D�ibuti 
Egipt 
Irak 
Jordania 
Kuwejt 
Liban 
Libia 
Maroko 
Palestyna 
Oman 
Katar 
Arabia Saud. 
Somalia 
Sudan 
Syria 
Tunezja 
ZEA 
Jemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kambod�a 
Chiny 
 Fid�i 
Indonezja 
Kiribati 
Korea P�n. 
Laos 
Malezja 
W. Marshalla 
Mikronezja 
Mongolia 
Mjanma 
Nauru 
Palau 
Papua-N. Gw. 
Filipiny 
Samoa 
W. Salomona 
Tajlandia 
Timur 
Tonga 
Tuwalu 
Vanuatu 
Wietnam 
 
 
 

Albania 
Armenia 
Azerbejd�an 
Bia�oru
 
Bo
nia i Herc. 
Gruzja 
Kazachstan 
Kirgistan 
Mo�dawia 
Czarnogóra 
Serbia 
Tad�ykistan 
Macedonia 
Turcja 
Turkmenia 
Ukraina  
Uzbekistan  

Antigua  
i Barbuda 
Argentyna 
Bahamy 
Barbados, 
Belize 
Boliwia 
Brazylia 
Chile 
Kolumbia 
Kostaryka 
Kuba 
Dominika  
Dominikana 
Ekwador 
Salwador 
Grenada 
Gwatemala 
Gujana 
Haiti 
Honduras 
Jamajka 
Meksyk 
Nikaragua 
Panama 
Paragwaj 
Peru 
Saint Kitts  
i Nevis 
Santa Lucia 
Saint Vincent  
i Grenadyny 
Surinam 
Trinidad  
i Tobago 
Urugwaj 
Wenezuela  
 
 
 

Afganistan 
Bangladesz 
Butan 
Indie 
Iran 
Malediwy 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
 

Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Wyspy Zielonego 
Przyl	dka 
Kamerun 
Republika  
�rodkowej Afryki 
Czad 
Komory 
Kongo 
Demokratyczna 
Republika Konga 
Wybrze�e Ko
ci 
S�oniowej 
Gwinea  
Równikowa 
Erytrea 
Etiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Gwinea Bissau 
Kenia 
Lesotho 
Liberia 
Madagaskar 
Malawi 
Mauretania 
Mauritius 
Mozambik 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda, 
Sao Tome  
i Principe 
Senegal 
Seszele 
Sierra Leone 
RPA 
P�d. Sudan 
Suazi 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe  

�ród	o: Human Development Report 2015. UN Development Programme. 
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Aneks 2. Ranking wybranych pa�stw wed�ug wska�nika rozwoju spo�ecznego 
(HDI) w 2014 r. 

 
Poz. 

 
Pa�stwa  

Warto� 
HDI 

Oczekiwana 
d�ugo� 

	ycia, lata 

Oczekiwany 
okres nauki 

lata 

�redni 
okres nauki, 

lata 

Dochód 
narodowy 

USD/capita 
1 Norwegia 0,944 81,6 17,5 12,6 64 992
2 Australia 0,935 82,4 20,2 13,0 42 261
3 Szwajcaria 0,930 83,0 15,8 12,8 56 431
4 Dania 0,923 80,2 18,7 12,7 44 025
5 Holandia 0922 81,6 17,9 11,9 45 435
6 Niemcy 0,916 80,9 16,5 13,1 43 919
6 Irlandia 0,916 80,9 18,6 12,2 39 568
8 USA 0,915 79,1 16,5 12,9 52 947
9 Kanada 0,913 82,0 15,9 13,0 42 155
9 N. Zelandia 0,913 81,8 19,2 12,5 32 689
36 Polska 0,843 77,4 15,5 11,8 23 177
50 Rosja 0,798 70,1 14,7 12,0 22 352
52 W�gry 0,793 77,2 15,5 8,5 19 283
72 Turcja 0,761 75,3 14,5 7,6 18 677
74 Meksyk 0,756 76,8 13,1 8,5 16 056
75 Brazylia 0,755 74,5 13,2 7,7 15 175
90 Chiny 0,727 75,8 13,1 7,5 12 547
106 Botswana 0,698 64,5 12,5 8,9 16 646
108 Egipt 0,690 71,1 13,5 6,6 10 512
116 RPA 0,666 57,4 13,6 9,9 12 122
116 Wietnam 0,666 75,8 11,9 7,5 5 092
130 Indie 0,609 68,0 11,7 5,4 5 497
145 Kenia 0,548 61,6 11,0 6,3 2 762
152 Nigeria 0,514 52,8 9,0 5,9 5 341
153 Kamerun 0,512 55,5 10,4 6,0 2 803
170 Senegal 0,466 66,5 7,9 2,5 2 188
180 Mozambik 0,416 55,1 9,3 3,2 1 123
188 Niger 0,348 61,4 5,4 1,5 908
�ród�o: Human Development Report 2015. UN Development Programme. 
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Aneks 3. Liczebno� populacji i jej struktura wiekowa w 2014 r.  

Poz. Pa�stwa 
Ludno� 
w mln 
2014 

ludno�ci  
w miastach 

% 

Ludno� w wieku (w mln) 

<5 lat 6-14 lat 15-64 lata 65 lat 
i wi�cej 

1 Norwegia 5,1 80,2 0,3 0,7 3,3 0,8
2 Australia 23,6 89,6 1,6 2,9 15,6 3,5
3 Szwajcaria 8,2 73,9 0,4 0,8 5,5 1,5
4 Dania 5,6 87,3 0,3 0,7 3,6 1,0
5 Holandia 16,8 84,3 0,9 1,9 11,0 3,0
6 Niemcy 82,7 74,3 3,5 7,3 54,3 17,6
6 Irlandia 4,7 63,1 0,4 0,6 3,1 0,6
8 USA 322,6 83,1 21,0 41,8 213,6 46,2
9 Kanada 35,5 81,0 2,0 3,9 24,1 5,5
9 N. Zelandia 4,6 86,4 0,3 0,6 3,0 0,7
36 Polska 38,2 60,7 2,0 3,7 26,8 5,7
50 Rosja 142,5 74,3 8,4 14,7 100,8 18,6
52 W�gry 9,9 70,9 0,5 1,0 6,7 1,7
72 Turcja 75,8 74,3 6,3 12,9 50,9 5,7
74 Meksyk 123,8 79,0 11,2 22,7 81,8 8,1
75 Brazylia 202,0 85,4 14,7 33,0 138,6 15,7
90 Chiny 1393,8 54,4 91,0 161,3 1014,3 127,2
106 Botswana 2,0 63,6 0,2 0,4 1,3 0,1
108 Egipt 83,4 44,0 9,3 16,5 52,7 4,9
116 RPA 53,1 63,3 5,3 10,3 34,5 3,0
116 Wietnam 92,5 33,0 7,1 13,7 65,5 6,2
130 Indie 1267,4 32,4 122,0 242,3 835,2 67,9
145 Kenia 45,5 25,2 7,1 12,0 25,2 1,2
152 Nigeria 178,5 51,5 31,4 47,8 94,4 4,9
153 Kamerun 22,8 53,8 3,7 6,1 12,3 0,7
170 Senegal 14,5 43,5 2,4 3,9 7,8 0,4
180 Mozambik 26,5 32,0 4,5 7,5 13,6 0,9
188 Niger 18,5 18,6 3,8 5,4 8,8 0,5
�ród�o: Human Development Report 2015. UN Development Programme. 
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Aneks 4. Obci
	enie �rodowiska naturalnego 

Poz. Pa�stwa 

Udzia� % 
kopalin  

w �ród�ach 
energii 

Emisja CO2 
w tonach 
per capita 

Lasy % ludno�ci  
na obszarach 

zdegradowanych 
w %  
ziemi 

ubytek % 
w latach 

1990-2012 
1 Norwegia 57,3 9,2 28,0 11,9 0,2
2 Australia 95,4 16,5 19,2 - 4,6 9,0
3 Szwajcaria 51,1 4,6 31,6 8,6 0,5
4 Dania 70,6 7,2 1,5 12,9 8,5
5 Holandia 91,4 10,1 10,8 5,9 5,4
6 Niemcy 80,2 8,9 31,8 3,3 8,1
6 Irlandia 84,5 7,9 11,0 62,7 0,5
8 USA 83,6 17,0 33,3 3,0 1,1
9 Kanada 73,7 14,1 34,1 0,0 2,7
9 N. Zelandia 61,4 7,1 31,3 6,9 5,3
36 Polska 90,7 8,3 30,7 5,8 13,2
50 Rosja 91,0 12,6 49,4 0,1 3,1
52 W�gry 71,1 4,9 22,6 12,9 17,1
72 Turcja 89,5 4,4 15,0 19,5 5,5
74 Meksyk 90,1 3,9 33,2 - 8,3 3,8
75 Brazylia 54,6 2,2 61,6 - 10,4 7,9
90 Chiny 88,3 6,7 22,6 35,2 8,6
106 Botswana 65,4 2,4 19,6 - 19,0 22,0
108 Egipt 96,5 2,8 0,1 61,8 25,3
116 RPA 87,2 9,3 7,6 0,0 17,5
116 Wietnam 71,0 2,0 45,4 57,9 8,0
130 Indie 72,3 1,7 23,1 7,5 9,6
145 Kenia 19,7 0,3 6,1 - 7,1 31,0
152 Nigeria 17,4 0,5 9,0 - 52,3 11,5
153 Kamerun 26,8 0,3 41,2 - 19,9 15,3
170 Senegal 53,2 0,6 43,6 - 10,2 16,2
180 Mozambik 9,5 0,1 49,1 - 11,0 1,9
188 Niger - 0,1 0,9 - 39,4 25,0
�ród�o: Human Development Report 2015. UN Development Programme. 
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Aneks 5. Zatrudnienie i stopa bezrobocia 

Poz. Pa�stwa 

Pracuj
cy 
w % 

populacji 
(2013) 

% zatrudnionych w % bezrobotnych 
(2008-2013) 

rolnictwie 
(2012) 

us�ugach 
(2012) ogó�em w grupie 

15-24 lata 
1 Norwegia 62,6 2,2 77,4 3,5 9,2
2 Australia 61,5 3,3 75,5 5,2 12,2
3 Szwajcaria 65,2 3,5 72,5 4,4 8,5
4 Dania 58,1 2,6 77,5 7,0 12,6
5 Holandia 60,1 2,5 71,5 6,7 110,0
6 Niemcy 56,7 1,5 70,2 5,3 7,9
6 Irlandia 52,6 4,7 76,9 13,0 26,8
8 USA 57,8 2,9 81,2 8,1 13,4
9 Kanada 61,5 2,4 76,5 7,2 13,5
9 N. Zelandia 63,6 6,6 72,5 6,9 15,8
36 Polska 50,7 12,6 57,0 10,3 27,3
50 Rosja 60,1 9,7 62,3 5,5 13,8
52 W�gry 46,6 5,2 64,9 10,2 27,2
72 Turcja 44,5 23,6 50,4 4,4 20,1
74 Meksyk 58,5 13,4 61,9 4,8 9,2
75 Brazylia 65,6 15,3 62,7 6,7 15,0
90 Chiny 68,0 34,8 35,7 2,9 -
106 Botswana 62,6 29,9 54,9 17,9 36,0
108 Egipt 42,9 29,2 47,1 13,2 34,3
116 RPA 39,2 4,6 62,7 24,7 51,4
116 Wietnam 75,9 47,6 31,5 2,0 6,0
130 Indie 52,2 47,2 28,1 3,6 10,7
145 Kenia 61,1 61,1 32,2 - -
152 Nigeria 51,8 44,6 41,7 23,9 -
153 Kamerun 67,4 53,3 34,1 3,8 6,4
170 Senegal 68,7 33,7 36,1 10,4 12,7
180 Mozambik 77,2 80,5 16,1 22,5 39,3
188 Niger 61,4 56,9 31,1 - -
�ród�o: Human Development Report 2015. UN Development Programme. 
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Aneks 6. Otwarto� gospodarki (2013) 

Poz. Pa�stwa 
Eksport  
i import  

w % GDP 

Zagraniczne 
inwestycje 

bezpo�rednie
w % PKB 
przep�ywy 

netto 

Wska�nik 
migracji  

netto na 1000 
mieszka�ców

Migranci 
w % 

populacji 

Dost�p do 
Internetu 

% 
populacji 

(2014) 

1 Norwegia 67,0 0,5 6,0 13,8 96,3
2 Australia 41,0 3,3 6,5 27,7 84,6
3 Szwajcaria 132,2 - 1,2 8,0 28,9 87,0
4 Dania 102,8 0,5 2,7 9,9 96,0
5 Holandia 155,6 3,8 0,6 11,7 93,2
6 Niemcy 85,3 1,4 1,3 11,9 86,2
6 Irlandia 189,8 21,5 2,2 15,9 79,7
8 USA 30,0 1,8 3,1 14,3 87,4
9 Kanada 61,9 3,9 6,3 20,7 87,1
9 N. Zelandia 57,5 - 0,3 3,3 25,7 85,5
36 Polska 90,3 - 0,9 - 0,2 1,7 66,6
50 Rosja 50,9 3,4 1,5 7,7 70,5
52 W�gry 169,9 - 3,2 1,5 4,7 76,1
72 Turcja 57,9 1,6 0,9 2,5 51,0
74 Meksyk 64,2 3,3 - 2,0 0,9 44,4
75 Brazylia 27,6 3,6 - 0,2 0,3 57,6
90 Chiny 50,3 3,8 - 0,2 0,1 49,3
106 Botswana 115,0 1,3 2,0 7,2 18,5
108 Egipt 42,3 2,0 - 0,5 0,4 31,7
116 RPA 64,2 2,2 - 0,4 4,5 49,0
116 Wietnam 163,7 5,2 - 0,4 0,1 48,3
130 Indie 53,3 1,5 - 0,4 0,4 18,0
145 Kenia 50,9 0,9 - 0,2 2,2 43,4
152 Nigeria 31,0 1,1 - 0,4 0,7 42,7
153 Kamerun 49,6 1,1 - 0,5 1,3 11,0
170 Senegal 73,6 2,0 - 1,4 1,5 17,7
180 Mozambik 70,5 42,8 - 0,2 0,8 5,9
188 Niger 64,7 8,5 - 0,3 0,7 2,0
�ród�o: Human Development Report 2015. UN Development Programme. 
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Aneks 7. Proces transformacji wiejskiej (1995-2014) 

Wybrane 
kraje 

Transformacja 
strukturalna Transformacja wiejska W�
czenie spo�eczne 

(ekstremalna bieda) 

Udzia� % sektorów 
nierolniczych w PKB 

Warto� dodana 
w rolnictwie w USD* 

na 1 pracuj
cego 

Ludno� wiejska w %  
ludno�ci 	yj
cej za 1,25 
USD per capita dziennie 

1995-1999 2010-2014 1995-1999 2010-2014 1995-1999 2010-2014 
Am. �ac. 
Peru 

 
90,6 92,6 1230 1848

 
23,9 7,1

Urugwaj  92,2 91,0 7108 9612 - 0,2
Kolumbia  85,8 93,5 2960 3657 - 11,4
Paragwaj 81,8 79,0 1846 2807 12,2 5,7
Brazylia 94,6 94,7 2168 4943 10,3 5,6
Honduras 79,6 86,1 1368 2406 29,3 25,2
Afryka 
Benin 

 
66,5 75,2 614 911

 
- 43,5

Kongo 90,4 95,9 415 731 - 81,2
Tunezja 86,9 91,1 3217 4356 4,8 0,8
Botswana 96,1 97,3 801 777 20,9 14,5
Egipt 82,9 85,6 1536 2392 - -
RPA 96,1 97,5 3341 6461 42,1 8,3
Kenia 68,7 70,8 349 384 32,9 -
Nigeria 65,7 78,1 1314 4406 69,9 67,2
Kamerun 75,7 77,0 681 1181 57,2 -
Senegal 80,2 83,7 393 367 - 33,8
Mozambik 67,9 72,5 186 301 78,4 -
Etiopia 46,4 55,2 176 258 - 28,5
Azja 
Chiny 

 
81,9 90,6 404 722

 
50,2 13,5

Indie 74,1 81,5 512 697 50,5 29,4
Wietnam 73,6 81,0 316 468 35,3 3,2
Pakistan 73,5 75,1 1030 1065 17,7 8,5
Indonezja 82,5 86,5 663 992 50,1 14,6
Filipiny 81,8 88,1 825 1120 33,5 25,1
Armenia 65,1 79,3 3021 8258 - -
Kazachstan 88,6 95,1 1954 3821 6,6 0,1
Turcja 85,3 91,3 3961 6493 - 0,0
Meksyk 95,7 96,7 2889 4064 9,5 4,0
*sta�a warto� USD z 2005 r. 
�ród�o: Rural Development Report 2015. International Fund for Agricultural Development 
(IFAD). Quintily, Rome 2016. 
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Aneks 8. Rola produkcji zwierz�cej w rozwoju �wiatowego rolnictwa �  
g�ówne problemy ekonomiczne, spo�eczne i �rodowiskowe 

Typ  
rolnictwa 

Skala 
i geografia 

G�ówne problemy 
ekonomiczne spo�eczne �rodowiskowe 

 
Drobne  
gospodarstwa 
rodzinne 
 

Ok. 600 mln osób 
g�ównie w Po�udniowej 
i Po�udniowo- 
-Wschodniej Azji oraz  
w Afryce  

Brak ekonomiki 
skali; 
Niska  
produktywno�; 
Niskie zbiory; 
Wy�
czenie  
z rynku us�ug; 
Trudny dost�p 
do rynku 

Rozdrobienie  
gospodarstw; 
Brak praw do 
ziemi; 
Starzenie si�  
rolników; 
Migracja  
m�odych; 
Wyludnianie si� 
wsi 

Zmiany klimatu; 
Degradacja ziemi; 
Utrata  
bioró	norodno�ci 

 
Wypas 
pastwiskowy 
 

Ok. 200 mln pasterzy 
g�ównie w Azji i Afryce 

Brak dost�pu do 
rynku; 
Brak dost�pu do 
us�ug; 
Niedobór 
�rodków 
produkcji; 
Niska 
produktywno� 

Brak praw do 
ziemi; 
Konflikty o 
ziemi�  
i wod�; 
Migracje; 
Brak instytucji; 
Nierówne prawa 

Zmiany klimatu; 
Niedobór wody 
dla zwierz
t; 
Cz�ste susze lub 
powodzie 
 

 
Komercyjne  
fermy byd�a  
i owiec 
 

Kilkaset tysi�cy 
gospodarstw w Ameryce 
�aci�skiej, Australii, 
USA, Afryce 
Po�udniowej 

Podatno� na 
wahania cen; 
Ma�a ekonomika 
skali; 
Trudny dost�p 
do rynku; 
Wp�yw  
globalizacji; 
Zmienno� cen  
�wiatowych 

Konflikty 
etniczne; 
Wra	liwe grupy 
spo�eczne; 
Wysiedlanie; 
Z�e warunki 
pracy; 
Wyludnianie si� 
wsi 

Coraz mniej 
lasów; 
Pogorszenie  
klimatu; 
Konwersja ziemi 
rolnej; 
Utrata  
bioró	norodno�ci 

 
Intensywne 
fermy rolne 
 

Ok. 2 mln farm 
mlecznych w USA, 
Brazylii, Europie, 
Nowej Zelandii. 
Kilka mln farm 
produkcji trzody,  
drobiu i owiec  
w krajach BRIC 
i w krajach rozwini�tych 

Spadek relacji 
nak�ad/efekt; 
W
ska mar	a 
przetwórcza; 
W
ska mar	a  
handlowa; 
Cenowe efekty  
globalizacji; 
Podatno� na 
wahania cen; 
Wzrost ryzyka 

Trudne warunki 
pracy; 
Spadek 
samozaopatrzenia; 
Uzale	nienie  
od dochodów; 
Uzale	nienie  
od rynku pracy 
 

Ska	enie ziemi; 
Ska	enie 
powietrza; 
Ska	enie wody; 
Negatywny 
wp�yw na klimat; 
Wysokie zu	ycie 
wody 
 

�ród�o: za: Sustainable agriculture development for foof security and nutrition: what roles for 
livestocks? Report of HLPE on Food Security and Nutrition, CFS 2016. 
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II. Gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie UE 

1. Wst	p 

Poj�cie „gospodarka oparta na wiedzy” wesz�o na sta�e do kanonu s�ownic-
twa ekonomicznego w latach 90. XX w. za spraw	 takich naukowców, jak:  
K. Smith, P.F. Drucker, L. Thurow, A. Kukli�ski, B.A. Lundvall i B. Johnson45. 
Pionierski wk�ad w powstanie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy wniós�  
P.F. Drucker, który ju� w 1960 r. pos�ugiwa� si� poj�ciami „praca oparta na wie-
dzy”, a w opublikowanej w 1993 r. ksi	�ce „spo�ecze�stwo wiedzy” i „gospodar-
ka wiedzy”46. Okre
lenie „gospodarka oparta na wiedzy” stosowane jest zamien-
nie z takimi terminami, jak gospodarka wiedzy, gospodarka informacyjna, cyfro-
wa, sieciowa, nasycona czy nap�dzana wiedz	 i wreszcie nowa gospodarka47. Jest 
ono wieloznaczne i niejednolicie interpretowane. Wynika to g�ównie z faktu, �e 
termin ten zosta� wyprowadzony z praktyki i jest uogólnieniem do
wiadcze� go-
spodarek krajów wysokorozwini�tych, w tym zw�aszcza gospodarki ameryka�-
skiej i japo�skiej. W rozumieniu potocznym gospodarka oparta na wiedzy uto�-
samiana jest ze zjawiskiem upowszechniania nowoczesnych technologii komuni-
kacyjno-informacyjnych w gospodarce, które kojarzone jest z rewolucj	 interne-
tow	. W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna powszechnie akceptowana defi-
nicja poj�cia „gospodarka oparta na wiedzy”. W poszczególnych interpretacjach 
akcentuje si� odmienne i zarazem wspó�zale�ne aspekty rozpatrywanego zagad-
nienia, ponadto wi�kszo
 definicji ma charakter g�ównie opisowy. A zatem 
B.A. Lundvall i D. Foray definiuj	 gospodark� opart	 na wiedzy jako tak	, w któ-
rej wiedza jest najwa�niejszym zasobem, a uczenie si� najwa�niejszym proce-

������������������������������������������������������������
45 K. Smith, What is the knowledge economy? Knowledge intensity and distributed knowledge 
bases, Discussion Paper Series, The United Nations University, Institute for New Technologies, 
June 2002, s. 6; P.F. Drucker, Post-Capitalist Society, New York, Harper Business, 1993; 
L. Thurow, Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in 
a Knowledge-Based Economy, Harper Business, New York 2000; Gospodarka oparta na wiedzy. 
Wyzwanie dla Polski XXI w., red. A. Kukli�ski, Wyd. Rewasz, Warszawa 2001; B. Lundvall, 
B. Johnson, The Learning Economy, „Journal of Industry Studies”, vol. 1, no. 2, December 1994. 
46 P.F. Drucker, Post-Capitalist Society, op. cit., s. 6 i 20. 
47 J. Woroniecki, Nowa gospodarka: Mira
 czy rzeczywisto��? Doktryna-praktyka-optyka 
OECD, [w:] Spo	eczestwo oparte na wiedzy, red. W. Welfe, Spo�eczna Wy�sza Szko�a 
Przedsi�biorczo
ci i Zarz	dzania w �odzi, �ód� 2001, s. 9; L.J. Jasi�ski, Sektor wiedzy 
w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, s. 16-20; „Nowa ekono-
mia” mo�e by jednak traktowana jako poj�cie w��sze od „gospodarki opartej na wiedzy”. 
M.J. Rodrigues twierdzi, �e „nowa ekonomia” obejmuje jedynie wybrane sektory gospodarki, 
tj. przemys� komputerowy, multimedia i us�ugi finansowe. Por. The New Knowledge Econo-
my in Europe, ed. M.J. Rodrigues, Cheltenham UK· Northampton, MA, USA, 2002, s. 4. 
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sem48. P. Drucker traktuje t� gospodark� „jako porz	dek ekonomiczny, w którym 
wiedza, a nie praca, surowce lub kapita�, jest kluczowym zasobem, i jako porz	-
dek spo�eczny, dla którego nierówno
 spo�eczna oparta na wiedzy jest g�ównym 
wyzwaniem”49. W raporcie OECD, zatytu�owanym „The Knowledge Based Eco-
nomy” z 1996 r. gospodark� opart	 na wiedzy okre
la si� jako tak	, która bazuje 
na produkcji, dystrybucji i praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji50. Na-
tomiast wed�ug raportu opracowanego przez OECD i Bank �wiatowy w 2000 r. 
jest to gospodarka, w której „wiedza jest tworzona, przyswajana i wykorzystywa-
na bardziej efektywnie przez przedsi�biorstwa, organizacje, osoby fizyczne i spo-
�eczno
ci, sprzyjaj	c szybszemu rozwojowi gospodarczemu”51. 

Realizacja za�o�e� gospodarki opartej na wiedzy (GOW) przyj�ta zosta�a 
jako podstawowy cel strategii rozwoju krajów UE. Plan rozwoju dla ca�ej UE 
w oparciu o GOW po raz pierwszy okre
lony zosta� na Szczycie Rady Europej-
skiej w Lizbonie w marcu 2000 r. Przyj�ta w Lizbonie strategia rozwoju mia�a 
uczyni ze Wspólnoty najbardziej konkurencyjn	, opart	 na wiedzy gospodark� 

wiata, zdoln	 do trwa�ego i zrównowa�onego rozwoju52. Zgodnie ze Strategi	 
podstaw	 rozwoju gospodarki UE mia�y by, g�ównie oparte o rozbudowanych 
badaniach naukowych, innowacje, rozwój spo�ecze�stwa informacyjnego i po-
prawa systemu edukacji. Realizacja tych g�ównych celów Strategii dokonana 
by mia�a przede wszystkim poprzez: 
� inwestycje w badania i rozwój innowacji (m.in. utworzenie Europejskiego 

Obszaru Bada� i Innowacji). Ustalono, �e w okresie do 2010 r. udzia� na-
k�adów na badania i rozwój (B+R) stanowi b�dzie 3% PKB; 

� tworzenie bod�ców i zach�t dla rozwoju przedsi�biorczo
ci poprzez eli-
minacj� barier administracyjnych i finansowych oraz wsparcie admini-
stracji rz	dowej; 

������������������������������������������������������������
48 B.A. Lundvall, National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and Inter-
active Learning, Printer Publisher, London 1992; B. A. Lundvall, D. Foray, The Knowledge-
based Economy: From the Economics of Knowledge to the Learning Economy, Contribution 
a la conference international La connaissance dans la dynamique des organizations produc-
tives, Aix-en-Provence, 14-15 Septembre 1995. 
49 P.F. Drucker, The Age of Social Transformation, “The Atlantic Monthly”, November 1994; 
P.F. Drucker, From capitalism to knowledge society, [w:] The Knowlegde Economy, ed. 
D. Neef, Butterworth-Heinemann, Boston, Oxford, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, 
Singapore 1998, s. 15. 
50 The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996, s. 7. 
51 Korea and the Knowledge-Based Economy, Making the Transition. Information Society, 
eds. C. Dahlman, T. Anderson, OECD, World Bank Institute, 2000. 
52 Przyczyn	 przyj�cia Strategii by�o poszukiwanie sposobów i metod przyspieszania rozwoju 
gospodarczego UE, wobec wyra�nego jego zahamowania w latach dziewi�dziesi	tych i ro-
sn	cej dysproporcji poziomu podstawowych wska�ników rozwoju we Wspólnie i najbardziej 
rozwijaj	cych gospodarczo krajów 
wiata – g�ównie USA (Sulmicka 2005). 
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� liberalizacj� i integracj� obszarów nieobj�tych do 2000 r. funkcjonowa-
niem zasad wspólnego rynku, tj. telekomunikacji, transportu, us�ug finan-
sowych, pocztowych i energetyki. 

Ponadto w Strategii Lizbo�skiej przewidziano dzia�ania maj	ce na celu 
wzrost zatrudnienia, reform� systemu zabezpiecze� spo�ecznych, ograniczenie 
biedy i wykluczenia spo�ecznego. Za�o�ono wzrost zatrudnienia m��czyzn do 
70%, a kobiet do 60% ogólnej populacji w wieku produkcyjnym. Wychodz	c 
naprzeciw niekorzystnym zmianom klimatycznym i degradacji 
rodowiska natu-
ralnego, za�o�ono równie� dzia�ania na rzecz ochrony przyrody. 

Realizacja Strategii Lizbo�skiej nie przynios�a oczekiwanych rezultatów, 
g�ównie w wyniku braku akceptacji spo�ecznej dla indywidualnej odpowiedzial-
no
ci i ograniczenia opieku�czej roli pa�stwa, zbyt du�ej liczby celów i prioryte-
tów i cz�sto trudnych do jednoczesnej realizacji zasad i celów spójno
ci spo�ecz-
nej i wymogów dotycz	cych wzrostu konkurencyjno
ci poprzez mechanizm ryn-
kowy53. W zmodyfikowanej Strategii z 2005 r. cele do realizacji zosta�y uprosz-
czone i sprowadza�y si� do ustalenia przeci�tnego tempa wzrostu gospodarczego 
w UE na 3% rocznie, stworzenia do 2010 r. 6 mln nowych miejsc pracy, otwarcia 
rynku us�ug we Wspólnocie, a przede wszystkim zwi�kszania wydatków na nau-
k�, badania i rozwój. 

Kontynuacj	 g�ównych za�o�e� Strategii Lizbo�skiej (i zmodyfikowanej 
Strategii Lizbo�skiej) jest przyj�ta do realizacji w UE w 2010 r. Strategia 2020. 
W obecnej Strategii (Strategia Europa 2020) zachowane zosta�y podstawowe 
cele unijnych reform, tzn. przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zwi�kszenie 
zatrudnienia w UE. Jednocze
nie obecny model rozwoju w wi�kszym ni� do-
tychczas stopniu opiera si� ma na trzech wzajemnie uzupe�niaj	cych si� priory-
tetach (filarach). S	 to: 
I. inteligentny wzrost – oparty na wiedzy i innowacjach; 
II. wzrost zrównowa�ony – zmierzaj	cy do zwi�kszenia znaczenia gospodarki 

niskoemisyjnej, efektywnie korzystaj	cej z zasobów i konkurencyjnej; 
III. wzrost sprzyjaj	cy w�	czeniu spo�ecznemu – wspieranie wzrostu zatrudnie-

nia przy równoczesnej spójno
ci gospodarczej, spo�ecznej i terytorialnej. 

 W ramach filaru I, 
ci
le zwi	zanego z rozwojem gospodarki opartej na wie-
dzy, podstawowe znaczenie maj	: innowacje, edukacja oraz rozwój sieci informa-
tycznych. Realizacji tych celów � zawartych w inicjatywach przewodnich 
(tab. 15) – sprzyja ma wzrost dost�pu do �róde� finansowania inwestycji zwi	za-
nych z innowacjami, zwi�kszenie atrakcyjno
ci szkolnictwa wy�szego w wymiarze 

������������������������������������������������������������
53 M. Niklewicz-Pijaczy�ska, Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii 
rozwoju UE 2020, 2011.�
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mi�dzynarodowym, upowszechnianie dost�pu do szerokopasmowych �	czy inter-
netowych i korzystanie z jednolitego rynku cyfrowego w UE przez przedsi�bior-
stwa i gospodarstwa domowe. 
 W filarze II (wzrost zrównowa�ony i konkurencja) ideami przewodnimi s	 
dzia�ania zmierzaj	ce do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia 
rodowiska 
(odej
cie od gospodarki opartej na w�glu na rzecz �róde� odnawialnych, moderni-
zacja dzia�u transportu) oraz dzia�ania prowadz	ce do poprawy otoczenia bizne-
sowego i wsparcia rozwoju przedsi�biorstw (g�ównie ma�ych i 
rednich)54. W fi-
larze III celem jest wspieranie poprawy rynku pracy (wzrost mobilno
ci rynku 
pracy, rozwój umiej�tno
ci, dostosowanie ilo
ci i jako
ci pracy do struktury zapo-
trzebowania gospodarki) oraz ograniczenie ubóstwa poprzez szersze w�	czenie 
ludzi biednych i wykluczonych do �ycia spo�ecznego55. Oba te filary nie maj	 
bezpo
redniego odniesienia do g�ównych za�o�e� i definicji rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. Jest jednak oczywiste, �e przyk�adowo poprawa otoczenia biz-
nesowego musi mie wp�yw na wyzwolenie inicjatyw dotycz	cych innowacyjno-

ci i szerszej aktywno
ci podmiotów rynku w pog��bianiu wiedzy. Wzrost mobil-
no
ci rynku pracy sprzyja procesowi uczenia si� oraz zdobywania wiedzy i umie-
j�tno
ci, a rozwój gospodarki (opartej na wiedzy) sprzyja ograniczeniu ubóstwa. 
Osi	gni�cie celów gospodarki niskoemisyjnej nie b�dzie mo�liwe bez zwi�k-
szenia nak�adów na badania i rozwój w tym zakresie.  
 Za�o�enia przyj�te do realizacji w Strategii 2020 s	 równie ambitne, jak 
ustalone w Strategii Lizbo�skiej. Bardzo trudne pozostaje godzenie realizacji 
modelu elastycznego rynku pracy z równoczesnym zapewnieniem bezpiecze�-
stwa socjalnego czy te� poprawa konkurencyjno
ci przy za�o�onych dzia�aniach 
na rzecz ochrony 
rodowiska naturalnego.  
 

Tabela 15. Strategia UE 2020 

Filary Inicjatywy przewodnie 

I. Kapita� intelektualny 
Inteligentny wzrost 

1. Unia innowacji 
2. Mobilna m�odzie� 
3. Europejska agenda cyfrowa 

II. Rozwój zrównowa�ony  
i konkurencyjno
 

1. Europa efektywnie korzystaj	ca z zasobów 
2. Polityka przemys�owa w dobie globalizacji 

III. Kapita� spo�eczny 
Wzrost sprzyjaj	cy 
w�	czeniu spo�ecznemu 

1. Program na rzecz nowych umiej�tno
ci 
i zatrudnienia 

2. Europejski program walki z ubóstwem 

�ród	o: Strategia UE 2020.��
http://ec.europa.eu//europe2020/pdf/targets_en.pdf  
������������������������������������������������������������
54 Inicjatywy przewodnie w tym filarze zatytu�owano Europa efektywnie korzystaj	ca z zaso-
bów oraz polityka przemys�owa w erze globalizacji. 
55 Program na rzecz nowych umiej�tno
ci i zatrudnienia oraz Europejski program walki z ubóstwem. 
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 Za�o�enia Strategii Lizbo�skiej i Strategii 2020 w jej I filarze w du�ym 
stopniu s	 rezultatem toczonych przez badaczy od lat sze
dziesi	tych dyskusji 
na temat wzajemnego oddzia�ywania nauki i praktyki. Sektor nauki nie mo�e 
by odseparowany od gospodarki, a badania (ich cel i zakres) musz	 by zgodne 
z szeroko rozumianym zapotrzebowaniem gospodarki56. W badaniach i ocenach 
wyra�nie podkre
la si�, �e praktyczne zastosowanie odkry naukowych i teorii 
mo�e dotyczy zasobów wiedzy ju� istniej	cej (kwestia jej przep�ywu do prak-
tyki gospodarczej) lub te� dostosowania kierunków bada� i rozwi	za� do sfor-
mu�owanego lub rozpoznanego przez „nauk�” popytu. Wi	�e si� z tym koniecz-
no
 odpowiedzi na pytanie, czy rozwi	zania naukowe, w tym innowacje, s	 
„pchane” do praktyki przez sektor nauki czy te� s	 wynikiem „ssania” ze strony 
u�ytkowników57. Z bada� prowadzonych w odniesieniu do przemys�u wynika, 
�e wi�kszo
 rozwi	za� innowacyjnych pochodzi z ch�ci wprowadzenia zmian 
przez u�ytkowników58. Z pewno
ci	, mimo braku tego typu bada�, wniosek ten 
nie mo�e by odniesiony do cechuj	cych si� du�	 atomizacj	 podmiotów rolnic-
twa. Rozpoznanie „potrzeb” tego sektora i zastosowanie ich w praktyce pozosta-
je g�ównie w gestii „nauki” (i innych podmiotów z otoczenia rolnictwa). 
 We wspó�czesnym 
wiecie najistotniejsze jest skracanie dystansu miedzy 
nauk	 i gospodark	 oraz poszukiwanie najbardziej efektywnych po�	cze� mi�-
dzy nimi. Realizacja tego celu, w kierunku poprawy efektywno
ci gospodaro-
wania, uwzgl�dniona zosta�a w priorytetach i dzia�aniach Strategii 2020. 

Istotnym wyzwaniem dla ekonomistów jest pomiar gospodarki opartej na 
wiedzy59. Zale�y on w du�ym stopniu od przyj�tej definicji tej gospodarki i dost�p-
no
ci danych. W publikacjach po
wi�conych sposobom pomiaru gospodarki opar-
tej na wiedzy wyodr�bnia si� dwa podej
cia metodologiczne do tego problemu60:  
(a) pierwsze polega na przedstawieniu wielu wska�ników i próbie zbudowania 

jednego syntetycznego wska�nika opisuj	cego gospodark� opart	 na wiedzy, 
(b) drugie sprowadza si� do ukazania udzia�u sektorów gospodarki opartej na 

wiedzy i wysoko wykwalifikowanej si�y roboczej w PKB. 

������������������������������������������������������������
56 M. Kleiber, Spo	eczestwo wiedzy w Polsce, Rola polskiej nauki we wzro�cie innowacyjno-
�ci gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004. 
57 W. �witalski, Ekonomia a post�p techniczny. Rola nauki w innowacyjno�ci gospodarek. 
Rola polskiej nauki we wzro�cie innowacyjno�ci gospodarki, PTE, Warszawa 2004.�
58 Joel D. Goldhar, Information, Idea Generation and Technological Innovation. Technology 
Transfer, Davidson H.F. i.in. (ed)., Noordhoff, Leiden 1974.�
59 L. Zienkowski, Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu inno-
wacyjno�ci gospodarki?, [w:] Rola polskiej nauki we wzro�cie innowacyjno�ci gospodarki, 
red. E. Oko�-Horody�ska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 54-62.  
60 K. Piech, Rozwój gospodarek wiedzy w Europie �rodkowo-Wschodniej w kontek�cie Strate-
gii Lizboskiej oraz gospodarki i spo	eczestwa wiedzy w Polsce, red. E. Oko�-Horody�ska, 
K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s. 232. 
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Jak wynika z analizy metod pomiaru gospodarki opartej na wiedzy, w wi�kszo
ci 
przypadków próby opisu tej gospodarki polegaj	 na stosowaniu wielu wska�ników 
lub konstruowaniu miernika syntetycznego. 

2. Cel i metody badawcze 

Celem rozdzia�u jest analiza dzia�a� i rozwi	za� stosowanych w UE w ce-
lu wdra�ania gospodarki opartej na wiedzy w rolnictwie pa�stw cz�onkowskich 
(g�ównie wsparcie tworzenia grup operacyjnych), a tak�e wp�yw na ten proces 
poziomu wykszta�cenia ludno
ci wiejskiej i jako
ci kadry naukowej. Oceniono 
tak�e na podstawie bada� w�asnych stan zaawansowania gospodarek opartych 
na wiedzy w krajach Unii Europejskiej. Oceny tej dokonano w oparciu o mier-
niki (indeks) syntetyczny zbudowany z wykorzystaniem analizy czynnikowej 
(pkt 5.1.). Na podstawie warto
ci otrzymywanego miernika opracowano ranking 
krajów UE, pozwalaj	cy okre
li poziom rozwoju GOW w ka�dym z nich. Przy 
konstrukcji miernika syntetycznego korzystano g�ównie z danych Eurostatu. 
Analiz� dzia�a� i rozwi	za� w UE w zakresie upowszechniania wiedzy 
w rolnictwie i oceny jako
ci czynnika pracy wykonano na podstawie oceny eks-
perckiej przy wykorzystaniu przede wszystkim unijnych dokumentów dotycz	-
cych: Strategii 2020, Europejskiego Programu Badawczego i Europejskiego 
Partnerstwa w zakresie Innowacyjnego Produktywnego i Zró�nicowanego Rol-
nictwa (EIP-AGRI), European Innovation Scoreboard (EIS), a tak�e danych za-
wartych w Rocznikach Statystycznych GUS. 

3. Rozwi
zania w UE dotycz
ce wprowadzania wiedzy w rolnictwie  

W du�ym stopniu realizacji za�o�e� i celów Strategii 2020 s�u�y Europej-
ski Program Badawczy w zakresie bada� naukowych i innowacji (projekt Hory-
zont 2020). Projekt ten stanowi swoist	 „baz�” okre
laj	c	 zakres tematyczny 
i organizacyjny rozwoju i upowszechniania wiedzy w krajach nale�	cych do 
UE. Na jego realizacj� przeznaczono w latach 2014-2020 kwot� w wysoko
ci 
72,3 mld euro. W realizacji i finansowaniu dzia�a� zmierzaj	cych do rozwoju 
„w oparciu o wiedz�” wykorzystywane s	 w du�ym stopniu instrumenty stoso-
wane przed 2014 r., m.in. w ramach: ERA-NET (Mi�dzynarodowa Wspó�praca 
Krajowych Instytucji Finansuj	cych prace B+R, Program Ramowy Na Rzecz 
Konkurencyjno
ci i Innowacji – CIP, Program Operacyjny Kapita� Ludzki, Pro-
gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Trzy wzajemnie wspieraj	ce si� 
priorytety w programie Horyzont 2020 to: Doskona�a Baza Naukowa, Wiod	ca 
Pozycja w Przemy
le oraz Wyzwania Spo�eczne. 

Realizacja unijnej Strategii Europa 2020, a zw�aszcza jej I filaru (Inteli-
gentny Wzrost – oparty na wiedzy i innowacjach) jest szczególnie trudna w sek-
torze rolnym. Wynika to przede wszystkim z:  
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� bardzo zró�nicowanej struktury podmiotowej tego sektora (gospodarstwa 
o ma�ej skali produkcji i du�e farmy „industrialne”);  

� wielu kierunków produkcji;  
� po�o�enia gospodarstw w rejonach o odmiennych uwarunkowaniach gle-

bowo-klimatycznych;  
� rozbudowanego �a�cucha dystrybucyjnego; 
� konieczno
ci przestrzegania okre
lonych norm funkcjonowania podmio-

tów (bezpiecze�stwo �ywno
ciowe czy dobrostan zwierz	t),  
� relatywnie s�abej w porównaniu z innymi podmiotami rynku kondycji 

ekonomicznej gospodarstw rolnych. Dotyczy to przede wszystkim gospo-
darstw najs�abszych, ma�o zasobnych w czynniki produkcji (ziemi� i kapi-
ta�). Skala absorpcji wiedzy w takich gospodarstwach i dost�p do osi	-
gnie naukowych s	 znakomicie mniejsze ni� w gospodarstwach wi�k-
szych, silnych pod wzgl�dem ekonomicznym. Problem ten dotyczy g�ów-
nie krajów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, w tym Polski.  

Wszystkie te czynniki decyduj	 nie tylko o wolniejszym ni� w innych 
sektorach gospodarki wprowadzaniu do praktyki gospodarczej osi	gni� wie-
dzy, w tym innowacji, ale równie� o konieczno
ci wypracowania odr�bnej dla 
tego sektora strategii rozwoju „interaktywnego” w celu poprawy efektywno
ci 
jego funkcjonowania. Chodzi tu przede wszystkim o system wzajemnych po-
wi	za� „nauki” i praktyki”.  

Bior	c pod uwag� specyfik� sektora oraz dotychczasowe systemy wspar-
cia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w UE, opracowano (uwzgl�dniaj	c 
priorytety Strategii Europa 2020) Europejskie Partnerstwo w zakresie Innowa-
cyjnego Produktywnego i Zró�nicowanego Rolnictwa (European Innovation 
Partnership „Agricultural Productivity and Sustainability” EIP-AGRI). General-
nie celem realizacji tego Programu jest przyspieszenie procesu efektywnego 
wprowadzania do praktyki gospodarczej innowacyjnych rozwi	za� opracowa-
nych przez naukowców (od laboratorium do praktyki). Innowacje w rozumieniu 
Programu nie dotycz	 tylko rozwi	za� technologicznych, ale tak�e organizacyj-
nych czy socjalnych, przy czym zgodnie z wymogami wspó�czesnego 
wiata, 
szczególnie istotne znaczenie ma: zarz	dzanie ekosystemem, wod	, zasobami 
genetycznymi, inwestycje w bioekonomi�, poprawa jako
ci �ywno
ci z punktu 
widzenia zdrowia konsumentów oraz integracja �a�cucha marketingowego. 
Przyspieszeniu procesu asymilacji wiedzy s�u�y ma wprowadzenie interaktyw-
nego modelu innowacyjnego, polegaj	cego na wspólnym dzia�aniu (i pozyski-
waniu unijnych 
rodków wsparcia) producentów rolnych, jednostek naukowych, 
doradców, przedsi�biorców przemys�u spo�ywczego, ale te� organizacji konsu-
mentów i przedstawicieli jednostek wspieraj	cych (jednostki zajmuj	ce si� zao-
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Efektywnemu wykorzystaniu w praktyce gospodarczej wyników bada� na-
ukowych (w�	czaj	c w to wiedz� ju� istniej	c	, ale niestosowan	 przez podmioty 
rynku) s�u�y skoncentrowanie dzia�alno
ci grup operacyjnych na okre
lonych, 

ci
le sprecyzowanych zadaniach (tzw. podej
cie tematyczne). „Tematy” aplika-
cyjne dotyczy mog	 poszczególnych sektorów rolnictwa (ogrodniczy, mi�sny, 
zbo�owy itd.) lub poszczególnych zagadnie� (np. zarz	dzania energi	, eko- 
-systemy, produkcja artyku�ów ekologicznych, skrócenie �a�cucha marketingo-
wego itp.). Tak wi�c przekrój tematów, w ramach którego funkcjonuj	 grupy ope-
racyjne, jest bardzo szeroki, ale naczelnym celem realizacji przyj�tych w projek-
tach zada� musi by aplikacja do praktyki rozwi	za� naukowo-badawczych i za-
ch�canie uczestników rynków rolnych i otoczenia sektora rolnego do wspólnego 
dzia�ania dla okre
lonego celu i prze�amania zachowawczych postaw otoczenia 
rolnictwa (w tym przedstawicieli nauki), a g�ównie producentów rolnych w zakre-
sie interaktywnych kontaktów maj	cych na celu wprowadzenie do sektora rolne-
go szeroko rozumianych osi	gnie wiedzy. 

Szerokiemu upowszechnianiu wiedzy w rolnictwie s�u�y ma przekazywanie 
jej wyników odbiorcom, tj. gospodarstwom rolnym w „formie i tre
ci” przez nich 
akceptowanej i zrozumia�ej. W dokumencie AKIS sugerowane jest równie� upo-
wszechnianie wyników bada� naukowych poprzez tzw. gospodarstwa demonstra-
cyjne. Wskazuje si� tak�e na zasadno
 i celowo
 wspó�pracy grup operacyjnych 
funkcjonuj	cych w zbli�onym „uk�adzie tematycznym” w poszczególnych krajach 
UE (przyk�adowo grupy operacyjne tworzone w chowie byd�a czy produkcji inte-
growanej). Podkre
lenie celowo
ci i zasadno
ci wspó�pracy grup operacyjnych 
funkcjonuj	cych w poszczególnych krajach wi	�e si� z d	�eniem w UE do unikania 
„dublowania” bada� naukowych i stworzenia mo�liwo
ci korzystania z wyników 
teoretycznych i praktycznych rozwi	za� ju� istniej	cych na obszarze Wspólnoty.  

UE d	�y b�dzie ponadto do tworzenia wspólnych unijnych zasad, regu� 
i procedur prowadzenia bada� aplikacyjnych w celu uzyskania najlepszych re-
zultatów w sferze wprowadzania szeroko rozumianych innowacji w rolnictwie 
i innych sektorach gospodarki. Wiedza i jej osi	gni�cia powinny by „groma-
dzone, kolekcjonowane” i dost�pne dla wszystkich uczestników rynku. Jest to 
zgodne ze stwierdzeniami badaczy problemu powi	za� nauki z praktyk	, mó-
wi	cymi o braku konieczno
ci i zasadno
ci rozwi	zywania problemów ju� roz-
wi	zanych przez nauk� aplikacyjn	. Dla odniesienia sukcesu ekonomicznego 
czy organizacyjnego w wielu przypadkach wystarczaj	ce jest „udomowienie” 
obecnych innowacji i rozwi	za�61. 

������������������������������������������������������������
61 W. �witalski, Ekonomia a post�p techniczny. Rola nauki w innowacyjno�ci gospodarek. 
Rola polskiej nauki we wzro�cie innowacyjno�ci gospodarki, PTE, Warszawa 2004. 
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Wspó�pracy grup operacyjnych tworzonych w poszczególnych krajach UE 
s�u�y w du�ym stopniu do
wiadczenie zdobyte przez uczestników rynku, 
a zw�aszcza jednostki funkcjonuj	ce w otoczeniu rolnictwa (g�ównie placówki 
naukowo-badawcze) w trakcie realizacji ró�nego typu wspólnych projektów ba-
dawczych. W zakresie rolnictwa korzystnie oceniane s	 przede wszystkim wyniki 
realizacji wspólnych projektów dotycz	cych dobrostanu zwierz	t, rolnictwa orga-
nicznego i bezpiecze�stwa �ywno
ci. Obecno
 w wi�kszo
ci projektów instytu-
cji naukowo-badawczych z poszczególnych krajów czyni z tych jednostek w�a-

ciwe podmioty do aktywnego uczestnictwa w grupach operacyjnych, w tym ini-
cjowania ich powstawania. W dokumencie AKIS podkre
la si� konieczno
 pro-
wadzenia dzia�a� w kierunku szerszego w�	czenia instytucji naukowych i ich 
przedstawicieli do prowadzenia bada� aplikacyjnych i dzia�ania w interaktyw-
nych grupach operacyjnych. Oprócz wsparcia finansowego proponuje si� m.in. 
tworzenie centrów dla prowadzenia bada� aplikacyjnych, kursów szkoleniowych 
dla przedstawicieli nauki, ale tak�e w ramach nowych unijnych rozwi	za� uczest-
nictwo w komitetach przygotowuj	cych projekty dzia�a� grup operacyjnych 
i oceniaj	cych skutki ich realizacji. 
 Upowszechnianie wiedzy i wprowadzanie do rolnictwa innowacyjnych roz-
wi	za� poprzez grupy operacyjne wymaga od cz�onków tych grup rozwi	zania 
wielu problemów wynikaj	cych z odmienno
ci celów ich dzia�ania i ró�nej pozycji 
w �a�cuchu marketingowym. Najs�abszym ogniwem �a�cucha marketingowego s	 
oczywi
cie producenci rolni i oni te� powinni by g�ównymi odbiorcami sprzyjaj	-
cych poprawie konkurencyjno
ci innowacyjnych rozwi	za� i zwi�kszenia warto
ci 
dodanej w gospodarstwach. Równocze
nie gospodarstwa rolne najbardziej obar-
czone s	 ryzykiem i niepewno
ci	 zwi	zanymi z wprowadzaniem rozwi	za� inno-
wacyjnych. Problemem jest w�	czenie do aktywnego uczestnictwa w grupach ope-
racyjnych firm przetwórstwa spo�ywczego oraz jednostek doradztwa rolniczego. 
Zak�ady przetwórcze, w tym zw�aszcza silne ekonomicznie, korzystaj	 z rozwi	za� 
naukowo-badawczych pozyskiwanych w ramach bezpo
rednich kontaktów z nauk	 
czy te� prowadzonych przez w�asne o
rodki badawcze. Tym niemniej korzy
ci	 dla 
firm przetwórczych z uczestnictwa w grupach operacyjnych mo�e by i jest po-
prawa jako
ci surowca i ni�sze jego ceny b�d	ce efektem innowacji czy zastoso-
wania w praktyce ju� b�d	cej w dyspozycji placówek naukowo-badawczych wie-
dzy. Jednostki doradztwa rolniczego zajmuj	 si� rozwi	zywaniem problemów 
w perspektywie krótkookresowej (
wiadczenie us�ug doradczych) i s	 ma�o zainte-
resowane bardziej trwa�ymi kontaktami z innymi potencjalnymi uczestnikami grup 
operacyjnych, w tym g�ównie z producentami rolnymi62. Wprowadzenie do prak-

������������������������������������������������������������
62 St	d te� w UE przygotowywane s	 projekty dotycz	ce zmian funkcjonowania system do-
radztwa rolniczego w krajach Wspólnoty. Zmiany te doprowadzi maj	 przede wszystkim do 
zapewnienia bardziej sprawnego przep�ywu wiedzy g�ównie do gospodarstw rolnych o rela-
tywnie ma�ej skali produkcji. 
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tyki gospodarczej rozwi	za� naukowo-badawczych wymaga d�u�szej perspektywy 
czasowej, co opó�nia mo�e praktyczne efekty ich wprowadzania do gospodarstw 
rolnych. Ponadto szereg problemów (w tym dotycz	cych w�asno
ci intelektualnej) 
budzi konieczno
 upowszechniania wyników dzia�a� grup w zakresie rozwi	za� 
innowacyjnych, ale tak�e konieczno
 dysponowania przez cz�onków grup precy-
zyjnymi informacjami dotycz	cymi zapotrzebowania rynków zbytu na innowacje 
produktowe (informacje rynkowe). 
 Sukces dzia�ania grup operacyjnych zale�y od umiej�tno
ci sformu�owania 
wspólnych celów i ch�ci do wspó�pracy uczestników grup operacyjnych, przy 
pe�nym zrozumieniu przez wszystkich partnerów (w tym mog	cych by cz�on-
kami grup przedstawicieli administracji rz	dowej, samorz	dów, jednostek han-
dlowych, organizacji pozarz	dowych czy przedstawicieli organizacji konsumen-
tów), i� g�ównym odbiorc	 rozwi	za� naukowo-badawczych powinni by, wy-
magaj	cy wsparcia, producenci rolni. 
 Zgodnie z dokumentem AKIS podstawow	 rol� w tworzeniu i funkcjono-
waniu grup operacyjnych powinny odgrywa jednostki naukowo-badawcze 
i centra doradcze. Rola przedstawicieli nauki sprowadza si� powinna przede 
wszystkim do prowadzenia i upowszechniania bada� o charakterze aplikacyjnym, 
ale tak�e do oceny rezultatów wprowadzonych rozwi	za�. Nauka, w drodze roz-
woju bada� aplikacyjnych, s�u�y ma wzrostowi efektywno
ci funkcjonowania 
rolnictwa w krajach cz�onkowskich UE. Badania o charakterze aplikacyjnym mu-
sz	 by dostosowane do zró�nicowanego rolnictwa, tj. do potrzeb i mo�liwo
ci 
ekonomicznych ró�nych typów gospodarstw (kierunki, skala produkcji).  

Rola administracji rz	dowej powinna sprowadza si� przede wszystkim do:  
� tworzenia ram wspó�pracy grup operacyjnych;  
� likwidacji wszelkich barier administracyjnych i biurokratycznych w ich 

funkcjonowaniu;  
� okre
lenia jasnych zasad wzajemnej wspó�pracy uczestników grup (od-

powiedzialno
 i udzia� w uzyskiwanych 
rodkach wsparcia);  
� dzia�a� w zakresie rozwoju bada� aplikacyjnych i oczywi
cie wzrostu na-

k�adów na sfer� B+R. Bez wzrostu finansowania tej sfery, zw�aszcza 
w sektorze rolnictwa, nie b�dzie mo�liwa poprawa jako
ci kadry nauko-
wej i prowadzonych przez jej przedstawicieli bada� naukowych. 

Rola administracji rz	dowej, kreuj	cej zasady funkcjonowania grup opera-
cyjnych, ale te� zach�ty do rozwi	za� innowacyjnych, system wsparcia edukacji 
i zasady wspó�pracy mi�dzynarodowej jest nadrz�dna wobec dzia�a� wszystkich 
uczestników �a�cucha marketingowego w sektorze rolno-spo�ywczym i jednostek 
z jego otoczenia (w tym placówek naukowo-badawczych).  
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Przyspieszeniu procesu tworzenia grup operacyjnych i sprawnego ich funk-
cjonowania s�u�y ustanowienie niezale�nych od ich cz�onków grup doradczych 
(Focus Groups). Grupy te, w sk�ad których wchodzi mog	 przedstawiciele nauki, 
administracji terytorialnej itp. zajmuj	 si� przede wszystkim zapewnieniem 
sprawnej komunikacji mi�dzy uczestnikami grupy, ale tak�e merytoryczn	 anali-
z	 projektów grup i okre
leniem roli poszczególnych uczestników grup w realiza-
cji wspólnego celu. Focus Groups s	 zatem swoistym akceleratorem zarówno 
tworzenia, jak i sprawnego funkcjonowania grup w celu realizacji wspólnego ce-
lu.  Uwzgl�dniaj	c podstawowe filary Strategii 2020, wyzwania wspó�czesne-
go 
wiata i specyfik� rolnictwa, projekty realizowane przez grupy operacyjne po-
winny koncentrowa si� generalnie na: wprowadzaniu rozwi	za� prowadz	cych 
do poprawy wydajno
ci i efektywno
ci produkcji, zarz	dzaniu zasobami natural-
nymi, poprawie jako
ci surowca i produktów gotowych. Projekty te mog	 doty-
czy nast�puj	cych zagadnie�:  
� efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych rolnictwa � g�ównie 

ziemi i wody, w tym redukcji zanieczyszcze� wody i gleby, sprawnego 
wykorzystywania systemów irygacyjnych; 

� dostosowania odmian ro
lin do zmieniaj	cych si� warunków klimatycznych; 
� zachowania bioró�norodno
ci upraw w po�	czeniu z konieczno
ci	 gwa-

rancji wystarczaj	cej dla wy�ywienia ludno
ci poda�y pe�nowarto
ciowej 
z punktu widzenia zdrowej diety, �ywno
ci; 

� warunków pracy w gospodarstwach rolnych, poprawy statusu kobiet w rolnic-
twie, zatrudnienia poza gospodarstwem (socjalno-ekonomiczny aspekt inno-
wacyjno
ci); 

� dobrobytu zwierz	t i zrównowa�onego wykorzystania 
rodków ochrony ro
lin; 
� stosowania technik produkcji przyjaznych 
rodowisku przy równoczesnej 

poprawie efektywno
ci produkcji; 
� poprawy systemu organizacji �a�cucha marketingowego. 

Sukces wszystkich tych dzia�a� zapewni ma realizacj� g�ównego celu stra-
tegii, tj. zapewnienia wzrostu poda�y �ywno
ci w drodze rozwoju zrównowa�o-
nego. Realizacja wszystkich projektów zako�czy si� musi ocen	 ekonomiczn	 
wprowadzonych rozwi	za� innowacyjnych (produkcyjnych, organizacyjnych 
i socjalnych) oraz skutków dla funkcjonowania gospodarstw rolnych upowszech-
niania szeroko rozumianej wiedzy. Trzeba wyra�nie podkre
li, �e celem dzia�a-
nia grup operacyjnych jest nie tylko cel ekonomiczny, ale tak�e zach�ta do dzia-
�a� interaktywnych. Wzajemna wspó�praca jest celem równorz�dnym dla wpro-
wadzania do rolnictwa nowoczesnych, bardzo szeroko rozumianych innowacji. 

W wi�kszo
ci krajów UE skala rozwoju i upowszechniania wiedzy poprzez 
tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych nie jest jeszcze znacz	ca. Wynika 
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to g�ównie z zachowawczych postaw podmiotów sektora rolno-spo�ywczego, 
a tak�e jednostek dzia�aj	cych w otoczeniu sektora do prowadzenia dzia�a� inte-
raktywnych. Tym niemniej w wielu krajach Wspólnoty powstaj	 lub funkcjonuj	 
formalne i nieformalne grupy, których celem s	 wspólne dzia�ania w kierunku 
rozwi	zania okre
lonych problemów, co zgodne jest z konieczno
ci	 „tematycz-
nego” uj�cia problemów w grupach operacyjnych. Przyk�adowo: 
� We Francji realizowany jest projekt „Innowacje i Partnerstwo”. W pro-

jekcie tym, zainicjowanym przez Ministerstwo Rolnictwa, uczestnicz	 
producenci rolni, przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego. Efektem 
dzia�ania projektu, kierowanego przez Komitet Steruj	cy, jest wprowa-
dzenie do rolnictwa innowacyjnych rozwi	za� przygotowanych przez 
przedstawicieli nauki, przy czym cech	 tych rozwi	za� ma by �atwo
 
ich wprowadzania do praktyki gospodarczej. 

� W Finlandii dzia�a „Cow Compass”. Celem tego projektu jest wsparcie proce-
su zarz	dzania w kierunku optymalizacji decyzji ekonomicznych w gospodar-
stwach prowadz	cych chów byd�a. W realizacj� projektu zaanga�owani s	 
przedstawiciele nauki, doradcy i rolnicy. W gospodarstwach zajmuj	cych si� 
chowem byd�a testowane s	 rozwi	zania proponowane przez naukowców. 

� W Irlandii transfer opracowanych przez przedstawicieli nauki rozwi	za� 
w zakresie technologii produkcji i systemu �ywienia zwierz	t dokonuje si� 
poprzez realizacj� projektu „Lepszy Program dla Rolników”, a wyniki sto-
sowanych rozwi	za� testowane s	 w gospodarstwach demonstracyjnych. 

� W Hiszpanii realizowany jest program „Kontrola Chorób Owoców Cytru-
sowych”, którego celem jest eliminacja chorób drzew na plantacjach tych 
owoców. W realizacji projektu oprócz producentów uczestnicz	 przed-
stawiciele doradztwa rolniczego i administracji rz	dowej. 

� We W�oszech z inicjatywy producentów rolnych realizowany jest pro-
gram dotycz	cy redukcji zanieczyszczenia wody odpadami zwierz�cymi. 
W programie uczestnicz	 pracownicy naukowi i doradcy rolni. 

� W Holandii z inicjatywy instytucji naukowo-badawczych prowadzone s	 ba-
dania wdro�eniowe w zakresie odmian odpornych na zmienne warunki klima-
tyczne, a we Francji projekty dotycz	ce systemu �ywienia zwierz	t. W projek-
tach tych, tak jak w wi�kszo
ci tego typu zada� tematycznych, uczestnicz	 
pracownicy naukowi i przedstawiciele o
rodków doradztwa rolniczego. 

� W Estonii i na �otwie realizowany jest Program „Dobre Owoce”. Pro-
gram ten, zainicjowany przez instytuty naukowo-badawcze, kierowany 
jest g�ównie do gospodarstw o ma�ej skali produkcji, a g�ównym jego ce-
lem jest dostosowanie systemu upraw sadowniczych do efektywnego ich 
prowadzenia w warunkach gospodarstw ma�ych obszarowo.  



90�

Wszystkie te inicjatywy i programy przekszta�cone by mog	 w finanso-
wane ze 
rodków UE grupy operacyjne. 

Niezale�nie od idei tworzenia grup operacyjnych w wielu krajach UE istnie-
j	 i funkcjonuj	 sformalizowane projekty bezpo
rednich powi	za� przedstawicieli 
nauki i producentów rolnych. Przyk�adowo w Estonii funkcjonuje Estonian Rural 
Network Cooperation Chamber. Do jednostki tej sk�adane s	 projekty dotycz	ce 
transmisji wiedzy do praktyki rolniczej. Najlepsze z nich s	 wdra�ane do praktyki 
rolniczej i szeroko upowszechniane w sieci internetowej. W Holandii realizowany 
jest Interactive Strategic Management (ISM) oraz Innovation Network. W ramach 
ISM grupy indywidualnych producentów, przy wsparciu jednostek badawczych, 
opracowuj	 plany restrukturyzacji produkcji pod k	tem poprawy efektywno
ci 
produkcji przy wykorzystaniu rozwi	za� innowacyjnych. Podobne cele realizowa-
ne s	 w Programie Innovation Network. W ramach tego Programu wprowadzone 
s	 innowacyjne rozwi	zania w zakresie prowadzenia produkcji zwierz�cej meto-
dami zrównowa�onymi czy te� poprawy jako
ci gleby63. W Szkocji The Scottish 
Funding Council ustanowi� Program Demand – Driven Knowledge Exchange Pro-
posals for Strategic Priority Investment in Research and Innovation Translation. 

Autorzy dokumentów AKIS nie znale�li w Polsce przyk�adów przedsi�-
wzi� w zakresie wprowadzania rozwi	za� naukowych do praktyki funkcjono-
wania gospodarstw rolnych ani te� form wspó�dzia�ania uczestników rynku 
i podmiotów z otoczenia rolnictwa, które mog�oby by przekszta�cone w grupy 
operacyjne. Podkre
li jednak trzeba, �e w naszym kraju ma miejsce sta�y prze-
p�yw osi	gnie naukowych i badawczych mi�dzy placówkami naukowo- 
-badawczymi i producentami rolnymi oraz zak�adami przetwórczymi (liczne kon-
ferencje bran�owe, powi	zania z grupami producentów i zak�adami przetwór-
czymi). Powi	zaniom tym sprzyja tematyczny charakter placówek naukowo- 
-badawczych, tj. placówek zajmuj	cych si� poszczególnymi zagadnieniami doty-
cz	cymi rolnictwa i gospodarki �ywno
ciowej. Nadal rozdrobniona struktura 
agrarna i brak postaw kooperacyjnych nie sprzyjaj	 tworzeniu grup operacyjnych. 

Wed�ug ocen UE zawartych w European Innowation Scoreboard (EIS) 
Polsk� cechuje niezrównowa�ony potencja� innowacyjno
ci, opieraj	cy si� 
g�ównie na zasobach ludzkich, ze s�ab	 sk�onno
ci	 do wspó�pracy badawczo- 
-rozwojowej. W Polsce na relatywnie niskim poziomie znajduj	 si� mierniki do-
tycz	ce konkurencyjno
ci krajowych sieci badawczych. Innowacje maj	 charak-
ter odtworzeniowy, polegaj	cy na przejmowaniu istniej	cych rozwi	za�. Nega-

������������������������������������������������������������
63 W Holandii jest dobre przygotowanie producentów rolnych do aktywnej wspó�pracy z pozo-
sta�ymi partnerami (uczestnikami sektora) oraz do podejmowania przedsi�wzi� innowacyj-
nych. Wynika to z szerokiego uczestnictwa producentów rolnych w tym kraju w realizacji pro-
jektów maj	cych na celu realizacj� programów innowacyjnych. 
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tywnym czynnikiem jest, obni�aj	cy kreatywno
 systemu nauczana, niski kapi-
ta� spo�eczny. Efektem jest niedocenianie przez wielu pracodawców znaczenia 
inwestycji w wykwalifikowane kadry i niewystarczaj	ce kwalifikacje samej ka-
dry zarz	dzaj	cej. W Polsce i innych krajach mniej rozwini�tych gospodarczo 
korporacje mi�dzynarodowe, dominuj	ce w produkcji wielu artyku�ów spo�yw-
czych, korzystaj	 z rozwi	za� opracowywanych w krajach o najwi�kszym po-
tencjale badawczo-rozwojowym, a w krajach „goszcz	cych” korzystaj	 z lokal-
nych zasobów kapita�u ludzkiego, s�abo zwi	zanych ze swoim otoczeniem. Zbyt 
ma�e jest zintegrowanie o
rodków badawczo-wdro�eniowych, w których mo-
g�yby powstawa innowacje technologiczne, ale te� organizacyjne o zasi�gu 
globalnym, czy choby krajowym.  

Wszystko to powoduje, �e Polska, pod wzgl�dem poziomu innowacyjno-

ci, zaliczana jest do trzeciej, przedostatniej, z czterech wydzielonych grup kra-
jów w UE. Znajdujemy si� w grupie innowatorów umiarkowanych. Ni�szy jest 
poziom innowacyjno
ci i wska�nik Summary Innovation Index (SII) jedynie 
w Rumunii, Bu�garii, Litwie, �otwie i Chorwacji. 
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Rys. 10. Poziom wska�ników SII w krajach UE w 2015 r. 

 
 

�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r., http://www.proinno-europe.eu/metrics 
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4. Jako�� kapita�u ludzkiego w polskim rolnictwie i jako�� kadry naukowej 
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Formalnym miernikiem jako
ci zasobów ludzkich jest poziom wykszta�ce-
nia cz�onków spo�ecze�stwa, w tym podmiotów poszczególnych bran� i sektorów 
gospodarki. W Polsce (i w innych krajach) poziom wykszta�cenia mieszka�ców 
wsi (a jeszcze w wi�kszym stopniu rolników) jest znacz	co ni�szy ni� mieszka�-
ców miast (rys. 11).  

 

Rys. 11. Poziom wykszta�cenia ludno
ci w Polsce w zale�no
ci od miejsca  
zamieszkania w 2014 r. w procentach  

 

 

�ród	o: Rocznik Statystyczny GUS 2015 r. 
 

Wed�ug polskich danych statystycznych w 2014 r. wy�szym wykszta�ce-
niem legitymowa�o si� 9,9% ludno
ci wiejskiej w wieku powy�ej 13 lat (w obsza-
rach zurbanizowanych 21,4%). Na obszarach wiejskich wykszta�cenie 
rednie 
posiada�o 25,5% ludno
ci, zasadnicze zawodowe 26,5%, a podstawowe 
i gimnazjalne 31,6%. Spo
ród osób kieruj	cych gospodarstwami rolnymi zaled-
wie 2,6% posiada�o wy�sze wykszta�cenie rolnicze, 25,3% legitymowa�o si� wy-
kszta�ceniem 
rednim (zawodowym, zasadniczym i policealnym), a 20,2% uko�-
czy�o kursy rolnicze. Poziom wykszta�cenia powi	zany jest 
ci
le z wielko
ci	 
gospodarstw rolnych. Spo
ród kierowników gospodarstw o powierzchni powy�ej 
15 ha (15% ogólnej liczby gospodarstw) wykszta�cenie wy�sze posiada�o 6,3% 
osób, a 
rednie 47,6%. W gospodarstwach najmniejszych (1-1,99 ha – 20% go-
spodarstw) wska�niki te wynosi�y odpowiednio 1 i 13%. Z bada� firmy Mar-
tin&Jacob wynika, �e obni�a si� wiek osób prowadz	cych gospodarstwa rolne we 
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kieruj	cy gospodarstwami w wieku 20-39 lat stanowili 39% ogólnej ich liczby, 
a w wieku 40-60 lat – 56%, wobec odpowiednio 35 i 60% w 2008 r. Powolny 
wzrost udzia�u relatywnie m�odych rolników w ogólnej liczbie kierowników go-
spodarstw ocenia si� pozytywnie z punktu widzenia kreowania innowacyjno
ci 
i korzystania z systemów informacyjno-komunikacyjnych. 

Mniejszy ni� w Polsce jest udzia� osób z wykszta�ceniem wy�szym (w gru-
pie wiekowej 30-34 lata) na terenach wiejskich niemal we wszystkich nowych 
krajach cz�onkowskich UE (poza Estoni	 i Litw	) oraz w Portugalii, we W�o-
szech, Grecji, Niemczech i Austrii. Najwy�szy jest poziom wykszta�cenia 
w grupie mieszka�ców w wieku 30-34 lata w Finlandii, Belgii, Irlandii i Wielkiej 
Brytanii (ponad 40% ludno
ci wiejskiej w tej grupie wiekowej).  

W Polsce, tak jak w wi�kszo
ci nowych krajów cz�onkowskich, wy�szy 
ni� w krajach UE-15 jest odsetek osób ludno
ci wiejskiej posiadaj	cej wykszta�-
cenie podstawowe i 
rednie. Natomiast w krajach „starej” Wspólnoty wi�kszy 
jest udzia� osób z wykszta�ceniem wy�szym. Zbli�one s	 te dysproporcje w od-
niesieniu do ludno
ci rolniczej (brak jest danych dotycz	cych poziomu wy-
kszta�cenia ludno
ci rolniczej w krajach Wspólnoty).  

�cis�e powi	zanie poziomu wykszta�cenia z wielko
ci	 gospodarstwa rol-
nych wskazuje na brak istotnych motywacji do poprawy poziomu wykszta�cenia 
w krajach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Dotyczy to przede wszystkim 
Polski oraz Grecji i Rumunii. Wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie eduka-
cji wymaga posiadania mo�liwo
ci efektywnego jej wykorzystania, a to zale�y 
w bardzo du�ym stopniu od si�y ekonomicznej gospodarstw rolnych, powi	zanej 
w wielu kierunkach produkcji z ich obszarem. Warto podkre
li, �e g�ównie do 
krajów o rozdrobnionej strukturze agrarnej adresowane s	 i b�d	 rozwi	zania 
unijne zmierzaj	ce do silniejszego w�	czenia ma�ych gospodarstw w proces wy-
korzystania osi	gni� naukowych (niezale�nie od poziomu wykszta�cenia ich 
w�a
cicieli i dysponentów). 
 Poziom kadry naukowej to jeden z wa�niejszych czynników decyduj	cych 
o potencjalnej mo�liwo
ci i sukcesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i two-
rzenia grup operacyjnych. Z ocen prowadzonych przez European Innovation  
Scoreboard (EIS) wynika, �e Polska pod wzgl�dem przyj�tych do analiz mierni-
ków rozwoju kadry naukowej znajduje si� na jednym z ostatnich miejsc w UE. 
Przyk�adowo pod wzgl�dem liczby doktoratów w przeliczeniu na 1 tys. osób 
w wieku 25-34 mniejszy ni� w naszym kraju jest ten wska�nik jedynie na Malcie 
i Cyprze (rys. 12). W Polsce wska�nik ten w 2015 r. w porównaniu do 2008 r. 
zmniejszy� si� o ok. 8%. Spadek, cho mniejszy ni� w naszym kraju, mia� równie� 
miejsce w Grecji, Portugalii, Szwecji i Finlandii. Najwi�kszy wzrost notowano 
w Danii, S�owenii i na Cyprze. Ni�szy ni� w Polsce jest wska�nik udzia�u osób 
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w wieku 30-34 lata, które uko�czy�y studia wy�sze tylko na W�grzech, Malcie, 
Litwie, we W�oszech, Grecji i Czechach. Liczba publikacji w czasopismach o cha-
rakterze mi�dzynarodowym w przeliczeniu na 1 milion mieszka�ców mniejsza ni� 
w Polsce jest jedynie na �otwie i w Bu�garii (rys. 13). Pod wzgl�dem udzia�u pu-
blikacji najcz�
ciej cytowanych w 
wiecie w ogólnej liczbie publikacji naukowych 
w tych krajach Polska w 2015 r. wyprzedza�a jedynie Rumuni�, Bu�gari�, Chorwa-
cj� i Litw� (rys. 14). Najni�szy jest w Polsce udzia� warto
ci wdro�onych patentów 
w PKB, jak równie� przychody uzyskane z licencji i patentów sprowadzanych 
z zagranicy w procencie PKB. Pozycja Polski w UE jest niska w odniesieniu do 
wszystkich dziedzin nauki, w tym tak�e nauk rolniczych. 
 

Rys. 12. Liczba doktoratów na tysi	c osób w wieku 25-34 lata w 2015 r. 

 
�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r. 
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Rys. 13. Liczba publikacji w czasopismach mi�dzynarodowych  
w przeliczeniu na milion osób 

 
�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r. 
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Rys. 14. Liczba publikacji nale�	cych do 10% najbardziej cytowanych w 
wiecie 
(w procentach) 

 
�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r. 
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Rys. 15. Wydatki na sfer� B+R w procencie PKB 

 
�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r. 
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� obni�a si� tak�e liczba osób uzyskuj	cych tytu� doktora nauk rolniczych – 
z 575 w 2005 r. do 399 w 2014 r. 
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5. Ocena stanu zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w krajach 

Unii Europejskiej w oparciu o miernik (indeks) syntetyczny  

5.1.     Metodologia konstrukcji miernika (indeksu) gospodarki opartej na wiedzy 

 Indeks jest elementarnym narz�dziem statystycznym typu wzgl�dnego, 
którego cz�sto u�ywa si� w analizie z�o�onych zjawisk, za jakie mo�na uzna 
gospodark� opart	 na wiedzy64. Umo�liwia on porównywanie wielowymiaro-
wych obiektów badania, czyli obiektów opisywanych przez wiele zmiennych, co 
prowadzi do ustalenia zasadniczych w�a
ciwo
ci badanego zjawiska. W takim 
rozumieniu indeks jest pewn	 funkcj	 wszystkich dost�pnych danych i stanowi 
prost	, �atw	 w interpretacji i porównaniach liczb�. Liczba ta mierzy intensyw-
no
 (nat��enie) lub poziom rozwoju badanego zjawiska. Buduj	c indeks, osi	-
ga si� zamierzone cele, sprowadzaj	c szereg zmiennych do jednego wymiaru. 
Zak�ada si�, �e wszystkie zmienne s	 stymulantami, to znaczy, �e ich wy�sza 
warto
 jest przejawem wi�kszego zaawansowania badanego zjawiska, np. go-
spodarki opartej na wiedzy. A zatem indeks jest interpretowany jako miara stanu 
zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy. Stosowanie indeksu pozwala wy-
korzysta wszystkie dost�pne informacje na temat zjawiska, które w przypadku 
koncentrowania si� na jednej wybranej zmiennej zosta�yby utracone. 

W wi�kszo
ci przypadków wszystkim zmiennym sk�adaj	cym si� na in-
deks nadaje si� t� sam	 wag�. Znacznie rzadziej wagi s	 arbitralnie nadawane 
przez ekspertów. W niniejszym badaniu starano si� znale� jak najbardziej od-
powiednie wagi dla zmiennych. W tym celu zastosowano metod� g�ównych 
sk�adowych (Principal Components Analysis – PCA), która zosta�a wykorzysta-
na do wyboru wag dla zmiennych sk�adaj	cych si� na indeks oraz do wyboru 
samych zmiennych65. Metoda g�ównych sk�adowych polega na ortogonalnym 
przekszta�ceniu n � elementowego zbioru zmiennych pierwotnych (opisuj	cych 
m obiektów) na nowy uk�ad nieskorelowanych zmiennych, zwanych g�ównymi 
sk�adowymi. Ka�da z g�ównych sk�adowych jest liniow	 funkcj	 standaryzowa-
nych zmiennych wej
ciowych postaci66: 
  

������������������������������������������������������������
64 W. Ostasiewicz, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej im. Oskara Langego we Wroc�awiu, Wroc�aw 1999, s. 213-234. 
65 Metod� g�ównych sk�adowych wykorzystuje si� równie� w Europejskiej Tablicy Wyników 
w zakresie Innowacji. Por. K. Piech, Rozwój gospodarek wiedzy w Europie �rodkowo- 
-Wschodniej w kontek�cie Strategii Lizboskiej, op. cit., s. 277.  
66 A. Malarska, Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, 
Kraków 2005, s. 214.  

�
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    ,2211 ... njnjjj ZaZaZaF ����   j=1,2,…,n      (1) 

Model analizy g�ównych sk�adowych w zapisie macierzowym ma posta: 

ZAF T�                   (2) 

gdzie: 

nxmjiaA ][�  � Poszukiwana macierz przekszta�cenia ortogonalnego zmiennych jZ  

w jF  (j=1,2,…,n); 

jF  � j-ta sk�adowa g�ówna. 

Z zapisu (2) wynika, �e: 

Z = AF        (3) 

W modelu PCA �adunki czynnikowe jia  (wspó�czynniki macierzy A), 

zwane równie� wagami sk�adowych, okre
laj	 si�� skorelowania zmiennej jZ  

z czynnikami jF  (j = 1,2, …, n), przy których �adunki te stoj	. 

Wyznaczanie g�ównych sk�adowych jest efektem wielowymiarowej rotacji 
przestrzeni zmiennych, która maksymalizuje wariancje kluczowych wymiarów. 
Tworzy ona now	 przestrze�, w której pierwszy wymiar, zwany g�ówn	 sk�ado-
w	, reprezentuje o
 w pierwotnej przestrzeni, wzd�u� której dane maj	 najwi�ksz	 
wariancj�. Druga g�ówna sk�adowa reprezentuje drugi rz	d wariancji danych, po 
wykluczeniu wariancji t�umaczonej przez pierwsz	 sk�adow	. Zatem g�ówne 
sk�adowe s	 tak wyznaczane, aby wariancje (V) kolejnych sk�adowych, b�d	ce 
miar	 ich zasobów informacyjnych o badanym zjawisku, by�y coraz mniejsze: 

�)( 1FV  (V )2F > …> V( )nF        (4) 

Jednocze
nie suma wariancji wszystkich zmiennych wej
ciowych jest 
równa sumie wariancji g�ównych sk�adowych, co oznacza, �e przekszta�canie 
zmiennych wej
ciowych w g�ówne sk�adowe nie prowadzi do utraty informacji 
o badanym zjawisku: 

    nZVFV
n

j
j

n

j
j �� ��

��

)()(
11

           (5) 

W zasadzie mo�na wyznaczy tyle g�ównych sk�adowych, ile jest zmien-
nych pierwotnych. Jednak�e tylko kilka pierwszych sk�adowych zawiera zdecy-
dowan	 wi�kszo
 informacji o badanym zjawisku (wyja
nia wi�kszo
 wariancji 
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w zbiorze danych) i tym samym ma znaczenie interpretacyjne. Taka sytuacja po-
zwala na redukcj� g�ównych sk�adowych, a zatem na redukcj� zmiennych przy 
mo�liwie ma�ej utracie informacji wej
ciowych. G�ówne sk�adowe s	 uznawane 
za reprezentacj� si� wp�ywaj	cych na badane zjawisko. Decyzja dotycz	ca liczby 
g�ównych sk�adowych (czynników), które ostatecznie zostan	 wykorzystane 
w analizie, jest decyzj	 o charakterze subiektywnym. Jednak w praktyce korzysta 
si� z pewnych technik (kryteriów), które u�atwiaj	 tak	 decyzj�, a s	 to:67 
� kryterium stopnia wyja
nianej wariancji; 
� kryterium warto
ci w�asnej Kaisera; 
� kryterium osypiska; 
� kryterium istotno
ci g�ównych sk�adowych. 

Dla uzyskania g�ównych sk�adowych �atwych do zinterpretowania wyst�-
puje potrzeba rotowania osi � czynników uk�adu wspó�rz�dnych z warto
ciami 
�adunków czynnikowych. Popularnymi metodami rotacji s	: metoda quartimax, 
varimax i equamax. Obrót osi sprawia, �e ka�da zmienna skojarzona zostaje 
z mo�liwie najmniejsz	 liczb	 czynników. Zmienne silnie powi	zane z okre
lon	 
sk�adow	 powoduj	 klarowny i �atwy w interpretacji obraz jednorodnych, grupo-
wych powi	za�. 

Zastosowana w badaniu procedura wyznaczania indeksu jest zatem dwue-
tapowa:68 
I. Etap pierwszy – oparty na modelu bezpo
rednim, sprowadza si� do nast�pu-

j	cych kroków: 
1. ustalenia wst�pnej listy zmiennych (zmiennych wej
ciowych) opisuj	cych 

gospodarki oparte na wiedzy w badanych 24 krajach Unii Europejskiej 
(po pomini�ciu Malty, Luksemburga i Cypru); 

2. standaryzacji danych; 
3. analizy macierzy wspó�czynników korelacji mi�dzy zmiennymi wej
ciowymi; 
4. obliczenia �adunków czynnikowych modelu i okre
lenia liczby g�ównych 

sk�adowych (czynników). 
II. Etap drugi – oparty na modelu derywowanym (pochodnym wzgl�dem wyj-


ciowego), obejmuje: 
1. rotacj� osi � czynników (osi stanowionych przez czynniki zmiennych); 
2. analiz� wyznaczonych g�ównych sk�adowych na podstawie warto
ci �a-

dunków czynnikowych; 
3. ustalenie wag dla zmiennych sk�adaj	cych si� na indeks gospodarki opar-

tej na wiedzy; 
������������������������������������������������������������
67T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szko�a G�ówna 
Handlowa, Warszawa 2009, s. 181-182.  
68 W. Ostasiewicz, op. cit., s. 213-234. 
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4. wyznaczenie warto
ci indeksu gospodarki opartej na wiedzy na podstawie 
dwóch pierwszych sk�adowych (PC1) i (PC2); 

5. wyznaczenie ogólnego indeksu gospodarki opartej na wiedzy jako sumy 
warto
ci wa�onych indeksów PC1 i PC2, przy czym jako wagi przyj�to 
udzia� ca�kowitej wariancji wyja
nionej przez jedn	 i drug	 sk�adow	.  

Procedur� ko�czy interpretacja uzyskanych wyników. 
Do budowy indeksu w niniejszym badaniu wykorzystano obszern	 baz� 

danych Eurostatu opisuj	cych gospodark� opart	 na wiedzy, uj�tych w trzech 
filarach (obszarach): (A) Nauka i technika, (B) Edukacja i szkolenia oraz (C) 
Spo�ecze�stwo informacyjne. Analiza zmiennych nale�	cych do wspomnianych 
filarów (obszarów) przeprowadzona zosta�a dla roku 2011. Z uwagi na niekom-
pletno
 danych dla Cypru, Malty i Luksemburga69 ocena stanu zaawansowania 
gospodarki wiedzy w oparciu o miernik syntetyczny zosta�a ograniczona do 
24 krajów Unii. 

Z obszaru „Nauka i technika” wybrano 12 nast�puj	cych zmiennych: 
- udzia� nak�adów na B+R w PKB (%); 
- udzia� nak�adów na B+R finansowanych przez przedsi�biorstwa przemy-

s�owe w ogólnych nak�adach na B+R (%); 
- udzia� nak�adów bud�etowych na B+R w PKB (%); 
- nak�ady na B+R per capita (w euro); 
- udzia� zasobów ludzkich w nauce i technice jako procent si�y roboczej; 
- udzia� zatrudnionych w przemy
le wysokich i 
redniowysokich technolo-

gii w zatrudnieniu ogó�em (%); 
- udzia� zatrudnionych w us�ugach o du�ej zawarto
ci wiedzy w zatrudnie-

niu ogó�em (%); 
- liczb� europejskich patentów high-tech na milion mieszka�ców; 
- liczb� wniosków patentowych z�o�onych do EPO70 na milion mieszka�ców; 
- udzia� eksportu high-tech w eksporcie ogó�em (%); 
- handel high-tech71 (w mln euro); 
- handel high-tech per capita (w tys. euro). 

Kieruj	c si� wzgl�dami merytorycznymi i dost�pno
ci	 danych z drugie-
go obszaru gospodarki opartej na wiedzy („Edukacja i szkolenia”) w krajach 
Unii Europejskiej, uwzgl�dniono nast�puj	ce zmienne: 
- liczb� absolwentów kierunków technicznych na 1000 osób w wieku 20-29 lat; 
- liczb� absolwentów kierunków matematycznych i technicznych na 1000 osób 

w wieku 20-29 lat; 
������������������������������������������������������������
69 Kraje s	 na tyle ma�e, �e ich wyniki mo�na uzna za s�abo reprezentatywne dla ca�ej UE. 
70 European Patent Office – Europejski Urz	d Patentowy. 
71 Handel high-tech jest rozumiany jako suma eksportu i importu wyrobów wysokich technologii. 



103�

- udzia� studentów w liczbie mieszka�ców (%); 
- udzia� w edukacji, rozumiany jako udzia� studentów uczelni publicznych 

w ogólnej liczbie studentów (%); 
- liczb� lat po
wi�conych na nauk�;  
- median� wieku72; 
- udzia� 18-latków w edukacji (%);  
- udzia� 4-latków w edukacji (%);  
- liczb� j�zyków obcych przyswajanych przez ucznia; 
- udzia� publicznych nak�adów na edukacj� w PKB (%). 

Trzecim obszarem gospodarki opartej na wiedzy, uwzgl�dnionym w badaniu, 
jest „Spo�ecze�stwo informacyjne”. Z powodu braku danych w przypadku wielu 
zmiennych z tego obszaru skoncentrowano si� jedynie na dwóch z nich. S	 to: 
- liczba subskrypcji telefonów komórkowych na 100 mieszka�ców; 
- dost�p do sieci na 100 mieszka�ców. 

5.2.   Ranking i klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod wzgl	dem rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy 

 Ocen� rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej 
z wykorzystaniem zaproponowanej metodologii przeprowadzono dla 2011 r. 
Wszystkie z analizowanych zmiennych, charakteryzuj	cych GOW, maj	 charak-
ter zmiennych ci	g�ych, co uzasadnia zastosowanie analizy czynnikowej. Anali-
za rozk�adu tych zmiennych prowadzi jednak do wniosku, i� niektóre z nich 
wykazywa�y istotne odchylenia od rozk�adu normalnego. Ponadto stopie� zró�-
nicowania by� dla tych zmiennych bardzo silny (odchylenie standardowe prze-
kracza warto
 
redniej arytmetycznej). Stabilizowanie rozk�adu poprzez trans-
formacj� tych zmiennych, np. logarytmiczn	, równie� nie przynios�o oczekiwa-
nych rezultatów. Zmienne te zosta�y zatem wy�	czone z dalszej analizy (zmien-
ne wykluczone to liczba wniosków patentowych z�o�onych do EPO na milion 
mieszka�ców i nak�ady na B+R per capita). 

Analiza czynnikowa poprzedzona zosta�a analiz	 rzetelno
ci budowanego 
indeksu przy wykorzystaniu wspó�czynnika alfa-Cronbacha. Na jej postawie 
wykluczono dwie kolejne zmienne – zatrudnienie w przemy
le wysokich i 
re-
dniowysokich technologii w ogólnej liczbie zatrudnionych (%) oraz nak�ady bu-
d�etowe na B+R w PKB (%). Zmienne te obni�a�y bowiem ogóln	 rzetelno
 
wska�nika – po ich usuni�ciu wspó�czynnik alfa-Cronbacha wzrós� do poziomu 
0,847 (z 0,843). 

������������������������������������������������������������
72 Jest to wiek (liczba lat), który dzieli populacj� studentów na po�owy, tzn. po�owa populacji 
studentów ma mniej lat ni� wynosi wiek mediany, a druga po�owa populacji jest starsza. 
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Przed przyst	pieniem do procedury analizy czynnikowej nale�y spraw-
dzi, czy wykorzystane w badaniach zmienne pozostaj	 w okre
lonych rela-
cjach. Je�eli korelacje mi�dzy zmiennymi s	 niewielkie, to jest ma�o prawdopo-
dobne, �e zmienne te utworz	 silne i �atwe w interpretacji czynniki wspólne. 
Dlatego te� dokonana zosta�a ocena zale�no
ci miedzy badanymi zmiennymi, 
a tak�e zastosowano formalne kryterium – wska�nik Kaisera-Meyera-Olkina 
(KMO), liczony wed�ug formu�y: 

� ���
��

��

�

�
�

j j jh
jh

jh
jh

jh
jh

j

rr

r
KMO

22

2

ˆ
, 

gdzie: rjh – wspó�czynnik korelacji mi�dzy j-	 i h-t	 zmienn	, za
 jhr̂ – wspó�-

czynnik korelacji cz	stkowej mi�dzy nimi73. 

 Przyjmuje si�, i� zmienne pozostaj	 wzgl�dem siebie w okre
lonych rela-
cjach, a zatem przyj�ty zestaw zmiennych pozwala na prawid�ow	 analiz�, je
li 
wspó�czynnik KMO przekracza 0,5. Analiza korelacji mi�dzy poszczególnymi 
zmiennymi potwierdza istnienie wspó�zale�no
ci mi�dzy charakterystykami GOW. 
Wprawdzie nie wszystkie zmienne s	 skorelowane w stopniu statystycznie istot-
nym, jednak prawdopodobie�stwo testowe jest niskie (dla wi�kszo
ci par zmien-
nych p<0,05, co 
wiadczy o istotno
ci zwi	zku). Jest istotne, �e wspó�czynniki ko-
relacji s	 w wi�kszo
ci dodatnie, co potwierdza zasadno
 potraktowania tych 
zmiennych jako sk�adowych indeksu gospodarki opartej na wiedzy. W	tpliwo
ci 
budz	 jednak relacje charakteryzuj	ce dwie zmienne – udzia� 4-latków w edukacji 
(%) oraz udzia� w edukacji (%). S	 one ujemnie skorelowane z wi�kszo
ci	 pozo-
sta�ych czynników, co mo�e powodowa os�abienie spójno
ci konstruowanego in-
deksu. Dlatego te� zosta�y pomini�te przy konstrukcji indeksu.  

Warto zaznaczy, �e po uwzgl�dnieniu wspomnianych zmiennych w�	czenie 
obiektu „zerowego” do analizy spowodowa�o, �e warto
ci wspó�czynników korela-
cji dla wszystkich par zmiennych sta�y si� dodatnie, co – bior	c pod uwag� fakt, �e 
analiza czynnikowa przeprowadzona zosta�a z uwzgl�dnieniem tego obiektu, 
a wi�c oparto j	 na 25, a nie 24 obserwacjach – potwierdza zasadno
 przyj�tego 
zestawu zmiennych. Kolejnym dowodem jest równie� warto
 wska�nika KMO, 
który osi	ga warto
 0,799, a wi�c jest wy�szy od progowej warto
ci 0,574.  

������������������������������������������������������������
73 M. Walesiak, E. Gatnar, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 55; A. Zelia
, Metody statystyczne, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 84-88; M. Zakrzewska, Analiza czynnikowa 
w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Pozna� 1994, s. 55. 
74 Równie� wyniki testu sferyczno
ci Bartletta (p bliskie 0), wskazuj	 na w�a
ciwy zestaw zmiennych. 
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Jak wynika z tabeli 16, w badaniu wyodr�bnione zosta�y dwie g�ówne sk�a-
dowe, okre
lane tak�e jako czynniki g�ówne – PC1 i PC275. Pierwsza sk�adowa 
(PC1) pozwala na wyja
nienie 60,9% ca�kowitej wariancji, uwzgl�dnienie drugiej 
sk�adowej (PC2) pozwala na wyja
nienie �	cznie 77,3% zmienno
ci. Jest to wy-
nik satysfakcjonuj	cy. Potwierdza to wykres osypiska – wida wyra�nie, �e ko-
lejne sk�adowe w niewielkim stopniu poprawiaj	 stopie� wyja
nienia wariancji.  
 

Tabela 16. Stopie� wyja
nienia wariancji ca�kowitej przez g�ówne sk�adowe 
opisuj	ce gospodark� opart	 na wiedzy w 24 krajach UE w 2011 r. 

Sk�adowa 
Pocz	tkowe warto
ci w�asne 

Sumy kwadratów �adunków  
po wyodr�bnieniu 

Sumy kwadratów �adunków  
po rotacji 

Ogó�em 
%  

wariancji 
% 

skumulowany 
Ogó�em

%  
wariancji

%  
skumulowany 

Ogó�em 
%  

wariancji 
%  

skumulowany

1 8,522 60,874 60,874 8,522 60,874 60,874 5,933 42,382 42,382

2 2,293 16,377 77,251 2,293 16,377 77,251 4,882 34,869 77,251

3 0,867 6,190 83,441 
      

4 0,655 4,678 88,119 
      

5 0,472 3,374 91,493 
      

6 0,414 2,957 94,450 
      

7 0,218 1,555 96,005 
      

8 0,151 1,078 97,082 
      

9 0,124 0,887 97,970 
      

10 0,116 0,826 98,795 
      

11 0,081 0,579 99,374 
      

12 0,051 0,366 99,741 
      

13 0,024 0,170 99,911 
      

14 0,012 0,089 100,000 
      

�ród	o: obliczenia w	asne na podstawie danych Eurostatu. 
  

������������������������������������������������������������
75 Dla potrzeb opracowania przyj�to ujednolicone nazewnictwo, okre
laj	c czynniki g�ówne 
g�ównymi sk�adowymi. Okre
lenie „czynnik” u�ywane jest w stosunku do zmiennych niezale�-
nych (obja
niaj	cych), dlatego te� w celu unikni�cia w	tpliwo
ci czytelnika co do tych dwóch 
kategorii (czynnik a g�ówny czynnik), zadecydowano o przyj�ciu równie� powszechnie obo-
wi	zuj	cego w tego typu analizach okre
lenia „g�ówna sk�adowa”. Warto przy tym zwróci 
uwag�, �e nie oznacza to ograniczenia analizy do wykorzystania metody g�ównych sk�ado-
wych – badanie zosta�o przeprowadzone w oparciu o pe�n	 procedur� analizy czynnikowej. 
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 W drugim etapie badania dokonana zosta�a rotacja osi-czynników metod	 
Quartimax76. Macierz rotowanych sk�adowych zaprezentowana zosta�a w tabe-
li 17 (podane s	 tu warto
ci �adunków czynnikowych). 
 

Tabela 17. Macierz �adunków czynnikowych po rotacji dla gospodarki opartej 
na wiedzy w 2011 r. 

  Sk�adowa 

1 2 

X1  wydatki na B+R jako % PKB 0,908 0,117

X4  udzia� zatrudnionych w sektorze us�ug o du�ej zawarto
ci wiedzy 0,878 0,348

X5 liczba patentów europejskich na mln mieszka�ców 0,861 -0,043

X6 wydatki na B+R finansowane przez biznes (GERD) 0,834 0,305

X2 udzia� HR zatrudnionych w S&T jako % si�y roboczej 0,803 0,489

X3 udzia� eksportu high-tech w eksporcie ogó�em 0,741 -0,047

X15 publiczne wydatki na edukacj� jako % PKB 0,734 0,544

X37 dost�p do sieci 0,728 0,491

X19 liczba studentów na 1000 mieszka�ców 0,112 0,883

X14 mediana wieku 0,404 0,861

X11 liczba subskrypcji tel. na 100 mieszka�ców 0,108 0,846

X13 liczba lat po
wi�conych na edukacj� 0,463 0,840

X20 liczba j�zyków obcych na ucznia 0,181 0,776

X12 absolwenci kierunków technicznych na 1000 mieszka�ców 0,453 0,572

* metoda wyodr�bniania czynników � g�ównych sk�adowych  

Metoda rotacji � Quartimax z normalizacj	 Kaisera 

�ród	o: obliczenia w	asne na podstawie danych Eurostatu. 
 

������������������������������������������������������������
76 Warto podkre
li, �e metoda Quartimax nale�y do ortogonalnych metod rotacji, a zatem zak�a-
da nieskorelowanie czynników g�ównych. Oczywiste jest, �e w gospodarce takie wzajemne 
wspó�oddzia�ywanie zjawisk gospodarczych ma miejsce, nie mo�na wi�c wprost przyj	 za�o�e-
nia o braku zwi	zku mi�dzy dwoma wyró�nionymi wymiarami rozwoju GOW – dzia�alno
ci	 
B+R oraz edukacj	. Z drugiej jednak strony, je
li przeanalizuje si� zestawienia prezentuj	ce kore-
lacj� mi�dzy zmiennymi GOW dla poszczególnych krajów, to wida, �e relacje te nie s	 tak 
oczywiste (zw�aszcza w niektórych krajach). Poddaje to pod w	tpliwo
 konieczno
 stosowania 
nieortogonalnych (uko
nych) metod rotacji, które niestety prowadz	 do ró�nych zawi�o
ci inter-
pretacyjnych, poniewa� w procedurze rotacji uko
nej wprowadza si� korelacje mi�dzy czynnika-
mi. Du�ym problemem mo�e by wi�c wyja
nienie korelacji mi�dzy czynnikami. Por. M. Wale-
siak, E. Gatnar, op. cit., s. 324. Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem metody rotacji uko-

nej Oblimin da�a w efekcie takie samo rozwi	zanie – te same zmienne zosta�y przyporz	dkowa-
ne do poszczególnych trzech sk�adowych. Ponadto ranking krajów zbudowany w oparciu o in-
deks wyznaczony na podstawie funkcji regresji bazuj	cej na warto
ciach �adunków czynniko-
wych otrzymanych przy wykorzystaniu metody Oblimin by� analogiczny jak w przypadku meto-
dy Quartimax. Z uwagi na �atwiejsz	 interpretacj� wyników po zastosowaniu rotacji ortogonalnej, 
poprzestano przy zastosowaniu metody Quartimax w kolejnych procedurach zmierzaj	cych do 
wyznaczenia syntetycznego indeksu rozwoju GOW oraz rankingu krajów UE. 
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 Z danych przedstawionych w tabeli 17 wynika, �e g�ówne czynniki go-
spodarki opartej na wiedzy to w wi�kszo
ci charakterystyki pochodz	ce z obsza-
ru „Nauka i technika”, zwi	zane z dzia�alno
ci	 badawczo-rozwojow	 (ich sto-
pie� skorelowania z rozwojem GOW jest najwi�kszy). Pierwsza sk�adowa 
(pierwszy czynnik) obejmuje zatem nast�puj	ce czynniki: 
- udzia� nak�adów na B+R (ogó�em) w PKB (%); 
- udzia� zatrudnionych w us�ugach o du�ej zawarto
ci wiedzy (%); 
- liczb� patentów europejskich na 1000 mieszka�ców; 
- udzia� nak�adów na B+R finansowanych przez przemys� w ogólnych na-

k�adach na B+R (%); 
- udzia� nak�adów bud�etowych na B+R w PKB ( %); 
- udzia� zasobów ludzkich w nauce i technice jako procent si�y roboczej; 
- udzia� eksportu high-tech w eksporcie ogó�em (w %); 

a tak�e: 

- dost�p do sieci na 100 mieszka�ców,  
- udzia� nak�adów na edukacj� w PKB (%). 

Poniewa� wymienione zmienne w wi�kszo
ci nale�	 do obszaru „Nauka 
i technika”, a jedynie „dost�p do sieci na 100 mieszka�ców” charakteryzuje 
„Spo�ecze�stwo informacyjne” i „udzia� wydatków na edukacj� w PKB” pocho-
dzi z obszaru „Edukacja i szkolenia”, pierwsz	 sk�adow	 (PC1) okre
lono mia-
nem sk�adowej zwi	zanej z obszarem „Nauki i techniki” (zmienne nale�	ce do 
tej sk�adowej charakteryzuj	 g�ównie dzia�alno
 B+R) . 

Kolejna grupa czynników (druga sk�adowa � PC2) obejmuje zmienne 
zwi	zane z edukacj	 (druga sk�adowa zwi	zana jest zatem z obszarem „Eduka-
cja i szkolenia”). Nale�	 do niej: 
- liczba studentów na 1000 mieszka�ców; 
- liczba lat po
wi�conych na nauk�; 
- mediana wieku (w latach); 
- liczba j�zyków obcych przypadaj	cych na ucznia; 
- liczba absolwentów kierunków technicznych na 1000 osób w wieku 20-29 lat; 

a tak�e: 

- liczba subskrypcji telefonów komórkowych na 100 mieszka�ców (zmien-
na z obszaru „Spo�ecze�stwo informacyjne”). 

Na uwag� zas�uguje udzia� „nak�adów na edukacj� w PKB (%)”. Zmienna 
ta wykazuje siln	 korelacj� zarówno z pierwsz	 (0,728), jak i drug	 sk�adow	 
(0,491) � oznacza to, �e mog�aby stanowi element zarówno pierwszej, jak i dru-
giej sk�adowej. Merytorycznie zmienna ta powi	zana jest raczej z drug	 sk�ado-
w	, wyra�aj	c	 poziom edukacji wskazuje na to równie� stosunkowo wysoka 
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warto
 wspó�czynnika (0,491) dla drugiej sk�adowej. Jednak z uwagi na powi	-
zanie tego wska�nika z PKB i kryteria statystyczne w�	czono j	 do pierwszej 
(stopie� skorelowania z pierwsz	 sk�adow	 okaza� si� � w wyniku omawianych 
prawid�owo
ci – wi�kszy).  

Wymienione sk�adowe (PC1 i PC2) wyja
niaj	 – jak wspomniano – 
77,3% ca�kowitej wariancji. Trzeba podkre
li, �e w ró�nych badaniach stosuje 
si� zró�nicowane podej
cie do konstrukcji indeksu w oparciu o analiz� czynni-
kow	. A zatem np. w badaniu T. Panka77 indeks oceny innowacyjno
ci przemy-
s�u bazowa� tylko na pierwszej sk�adowej. Niemniej jednak podobna procedura 
w przypadku analizy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy nie jest wskazana 
z uwagi na wyra�nie zdefiniowane na gruncie teoretycznym, ale i potwierdzone 
empirycznie grupy czynników rozwoju gospodarki opartej na wiedzy78. W ni-
niejszym badaniu nie mo�na zatem ograniczy si� do zmiennych opisuj	cych 
wy�	cznie sfer� B+R (pierwsza sk�adowa). Kieruj	c si� tymi przes�ankami in-
deks gospodarki opartej na wiedzy zbudowano jako sum� wa�onych sk�ado-
wych PC1 i PC2. 

Jako wagi w konstruowanym indeksie przyj�te zosta�y wspó�czynniki 
ocen g�ównych sk�adowych (por. tab. 16). Warto
ci PC1 i PC2 dla poszczegól-
nych krajów zosta�y wyznaczone na podstawie funkcji regresji (formu�a (1)), 
przedstawia je tabela 18. Natomiast warto
ci ogólnego indeksu gospodarki opar-
tej na wiedzy i pozycj� kraju w rankingu w 2011 r. prezentuje tabela 19. 
  

������������������������������������������������������������
77T. Panek, op. cit., s. 25.  
78 Kierunki zwi�kszania innowacyjno�ci gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospo-
darki. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 19 sierpnia 2006, s. 6; Knowledge As-
sessment Methodology 2007, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM; European Innova-
tion Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, 
paper no. 6. 
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Tabela 18. Warto
ci sk�adowych i indeksu gospodarki opartej na wiedzy 
dla 24 krajów Unii Europejskiej w 2011 r. 

Kraj PC1 PC2 Indeks 
Belgia 0,754 -0,254 0,417
Bu�garia -1,229 0,188 -0,717
Czechy -0,235 0,180 -0,114
Dania 1,324 0,239 0,845
Niemcy 1,094 -0,493 0,585
Estonia 0,005 0,463 0,079
Irlandia 0,921 -0,340 0,505
Grecja -1,394 1,364 -0,625
Hiszpania -0,348 0,137 -0,189
Francja 1,073 -0,585 0,557
W�ochy -0,506 0,358 -0,249
�otwa -0,850 0,451 -0,444
Litwa -0,932 1,226 -0,367
W�gry 0,014 -0,406 -0,058
Holandia 0,768 -0,317 0,416
Austria 0,667 -0,483 0,327
Polska -0,928 0,678 -0,454
Portugalia -0,586 0,356 -0,298
Rumunia -1,328 0,619 -0,707
S�owenia 0,070 0,145 0,066
S�owacja -0,732 0,258 -0,403
Finlandia 1,596 0,601 1,070
Szwecja 1,475 0,132 0,920
Wielka Brytania 0,976 -0,379 0,532
zerowy -1,670 -4,136 -1,694

�ród	o: obliczenia w	asne na podstawie danych Eurostatu. 
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Tabela 19. Warto
ci indeksu gospodarki opartej na wiedzy  
dla 24 krajów Unii Europejskiej w 2011 r. 

Kraje 
Warto
 indeksu 

GOW 
Pozycja  

w rankingu 
Finlandia 1,070 1 
Szwecja 0,920 2 
Dania 0,845 3 
Niemcy 0,585 4 
Francja 0,557 5 
Wielka Brytania 0,532 6 
Irlandia 0,505 7 
Belgia 0,417 8 
Holandia 0,416 9 
Austria 0,327 10 
Estonia 0,079 11 
S�owenia 0,066 12 
W�gry -0,058 13 
Czechy -0,114 14 
Hiszpania -0,189 15 
W�ochy -0,249 16 
Portugalia -0,298 17 
Litwa -0,367 18 
S�owacja -0,403 19 
�otwa -0,444 20 
Polska -0,454 21 
Grecja -0,625 22 
Rumunia -0,707 23 
Bu�garia -0,717 24 
zerowy -1,694 25 

* jako wagi przyj�to: dla PC1 – 0,55159, za
 dla PC2 – 0,13963 

�ród	o: obliczenia w	asne na podstawie danych Eurostatu. 
 

Analiza wyników w tablicy 4 prowadzi do wniosku, �e na najwy�szych miej-
scach rankingu indeksu GOW w 2011 r. znalaz�y si� kraje skandynawskie – Finlan-
dia, Szwecja i Dania. Wysok	 pozycj� zajmuj	 równie� Niemcy, Francja i Wielka 
Brytania. Znacznie s�absze wyniki odnotowa�y kraje Europy �rodkowo-Wschodniej, 
dla których warto
 zbudowanego indeksu jest ujemna (z wyj	tkiem Estonii i S�o-
wenii). W grupie nowych cz�onków Unii Europejskiej najwy�sze pozycje zajmuj	: 
Estonia (11. pozycja), S�owenia (12. pozycja), W�gry (13. pozycja) i Czechy 
(14. pozycja). Polska natomiast zajmuje 21. miejsce w
ród analizowanych 24 krajów 
Unii; za ni	 uplasowa�y si� Grecja, Rumunia i Bu�garia. 
 Interesuj	cych wniosków dostarcza analiza wykresu 1, który pozwala na 
umiejscowienie omawianych krajów w przestrzeni dwuwymiarowej, wyznaczo-
nej przez dwie pierwsze g�ówne sk�adowe: PC1 – sk�adow	 zwi	zan	 z „Nauk	 
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i technik	”, i PC2 – sk�adow	 opisuj	c	 obszar „Edukacja i szkolenia”. Lokaliza-
cja kraju w okre
lonej wiartce u�atwia ocen� rozwoju danego wymiaru gospo-
darki opartej na wiedzy. Jak wynika z wykresu 1, w pierwszej wiartce (dodatnie 
PC1 i dodatnie PC2 –grupa A) znalaz�y si�: Finlandia, Dania, Szwecja, S�owenia 
i Estonia. W przypadku dwóch ostatnich krajów stopie� zaawansowania obu 
sk�adowych jest niski (bliski zera), co istotnie obni�a ogóln	 warto
 indeksu go-
spodarki opartej na wiedzy w tych krajach (Estonia zaj��a 11. pozycj� w rankin-
gu, S�owenia � pozycj� 12).  

Do krajów charakteryzuj	cych si� wysokim poziomem zaawansowania 
pierwszej sk�adowej („Nauka i technika”), ale jednocze
nie wykazuj	cych s�ab	 
dynamik� rozwoju drugiej sk�adowej – „Edukacji” (druga wiartka – ujemne PC2, 
dodatnie PC1 – grupa B), nale�	 kraje UE-15: Francja, Wielka Brytania, Niemcy 
(charakteryzuje je bardzo wysoki poziom rozwoju pierwszej sk�adowej, przy naj-
ni�szym w omawianej grupie krajów poziomie rozwoju „Edukacji”), a tak�e Ho-
landia, Irlandia, Austria i Belgia79. Do tej grupy gospodarek nale�y równie� nowy 
kraj cz�onkowski UE – W�gry . Kraje te w rankingu indeksu gospodarki opartej na 
wiedzy plasuj	 si� tu� za liderami GOW (Finlandi	, Szwecj	, i Dani	).  

W trzeciej wiartce charakteryzuj	cej si� ujemnymi warto
ciami obydwu 
sk�adowych (ujemna PC1 i ujemna PC2 – grupa C) nie znalaz� si� �aden kraj 
Unii Europejskiej.  

W wiartce czwartej (dodatnia PC2, ujemna PC1 – grupa D) znalaz�o si� 
11 krajów UE. S	 to: Litwa, Polska, Rumunia, Grecja, Czechy, Hiszpania, Portuga-
lia, W�ochy, S�owacja, �otwa i Bu�garia. W Polsce, Rumunii, Grecji i na Litwie 
relatywnie wysoki poziom rozwoju wykazuje druga sk�adowa zwi	zana z „Eduka-
cj	”, natomiast bardzo niski jest poziom zaawansowania pierwszej sk�adowej 
zwi	zanej z „Nauk	 i technik	”. W Czechach, Hiszpanii, Portugalii, S�owacko oraz 
we W�oszech i na �otwie relatywnie wysoki jest stopie� zaawansowania nauki 
i techniki i ni�szy stopie� rozwoju edukacji. Bu�garia charakteryzuje si� niskim 
poziomem rozwoju obu sk�adowych. 

 

������������������������������������������������������������
79 Niski poziom drugiej sk�adowej odnotowany przez wymienione kraje UE-15 (jak równie� 
relatywnie wysokie warto
ci tej sk�adowej dla niemal wszystkich krajów postsocjalistycz-
nych) wskazuje na sprzeczno
 otrzymanych wyników bada� empirycznych z powszechnym 
postrzeganiem poziomu rozwoju obszaru „edukacja i szkolenia” w poszczególnych krajach 
UE. Otrzymane wyniki maj	 niew	tpliwie swoje �ród�o w doborze zmiennych charakteryzu-
j	cych ten obszar. A zatem zmienne zastosowane w badaniu to w wi�kszo
ci wska�niki efek-
tu oraz zmienne, które nie opisuj	 wyposa�enia infrastrukturalnego (technicznego) czy po-
ziomu zasilania finansowego obszaru „edukacja i szkolenia”, maj	ce zasadniczy wp�yw na 
jako
 procesu kszta�cenia i kwalifikacje absolwentów. 
�
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Rys. 16. Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej wed�ug indeksu gospodarki 
opartej na wiedzy (PC1 i PC2) w 2011 r. 

 
�ród	o: opracowanie w	asne na podstawie danych Eurostatu. 

 

6. Podsumowanie 

Wiedza stanowi istotne �ród�o post�pu technologicznego, ekonomicznego 
i spo�ecznego. W procesie innowacyjnym wiedza jest podstawowym nak�adem 
niezb�dnym do tworzenia innowacji, ale równie� efektem tego procesu. W pro-
cesie tym wiedza, rozumiana jako umiej�tno
ci i kompetencje, rozwija si� 
i prowadzi do powstania innowacji. Wydaje si� zatem zrozumia�e, �e znajduj	ce 
si� w ostatnich latach w centrum uwagi makroekonomii poj�cie „gospodarki 
opartej na wiedzy” jest to�same z terminem „gospodarki innowacyjnej”, a ocena 
stanu zaawansowania gospodarki wiedzy odpowiada w znacznym stopniu anali-
zie poziomu innowacyjno
ci tej gospodarki. Przep�yw wiedzy do podmiotów 
sektora rolnego jest trudniejszy ni� do innych uczestników gospodarki �ywno-

ciowej oraz uczestników innych dzia�ów gospodarki narodowej. Wynika to 
przede wszystkim z atomizacji podmiotów sektora rolnego oraz relatywnie s�a-
bej ich kondycji ekonomicznej – zw�aszcza producentów rolnych dysponuj	cych 
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gospodarstwami o ma�ej skali produkcji. St	d te� UE poszukuje metod i sposo-
bów zwi�kszenia absorpcji osi	gni� naukowo-badawczych przez te podmioty. 
Nowym rozwi	zaniem jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania tzw. grup ope-
racyjnych w sk�ad których, obok producentów rolnych, wchodzi powinny inne 
podmioty sektora rolno-�ywno
ciowego, przedstawiciele nauki, doradcy rolni 
i inne jednostki funkcjonuj	ce w otoczeniu rolnictwa. Celem dzia�ania grup ob-
ok upowszechniania post�pu naukowo-technicznego ma by tworzenie zach�t 
do dzia�a� interaktywnych i prze�amanie zachowawczych postaw podmiotów 
dotycz	cych dzia�a� wspólnych. Istotn	 rol� w tworzeniu i funkcjonowaniu grup 
spe�ni powinny placówki naukowo-badawcze lub ich przedstawiciele. Nad-
rz�dna jest jednak rola administracji rz	dowej, kreuj	cej zasady funkcjonowania 
grup, w tym zasady mi�dzynarodowej ich wspó�pracy. 

W wielu krajach UE funkcjonuj	 formalne i nieformalne grupy, których ce-
lem s	 wspólne dzia�ania maj	ce na celu rozwi	zanie okre
lonych problemów do-
tycz	cych wprowadzania do rolnictwa osi	gnie naukowo-badawczych. Inicjatywy 
i programy tego typu, które mog	  by przekszta�cone w finansowane ze 
rodków 
UE grupy operacyjne obserwowane s	 g�ównie w Holandii, Finlandii, Francji, ale 
równie� w krajach ba�tyckich. Ponadto w niektórych krajach UE (w Estonii czy 
Holandii) funkcjonuj	 projekty i programy dotycz	ce bezpo
rednich powi	za� na-
uki i producentów rolnych. Zasady tworzenia i funkcjonowania wszystkich inicja-
tyw i programów w krajach UE mog	 by wykorzystane w procesie zwi�kszenia 
skali i zakresu przep�ywu osi	gnie naukowo-badawczych do rolnictwa polskiego. 

Upowszechnianiu wyników bada� naukowych i wprowadzaniu rozwi	za� 
innowacyjnych do polskiego rolnictwa nie sprzyja rozdrobniona struktura agrarna, 
powoduj	ca brak motywacji producentów do poprawy poziomu wykszta�cenia, 
b�d	cego formalnym miernikiem jako
ci zasobów ludzkich. Spo
ród osób kieruj	-
cych gospodarstwami rolnymi zaledwie ok. 3% posiada wy�sze wykszta�cenie rol-
nicze, przy czym poziom wykszta�cenia powi	zany jest 
ci
le z wielko
ci	 gospo-
darstw rolnych. Z ocen prowadzonych przez European Innovation Scorebiard wy-
nika równie�, �e Polska pod wzgl�dem rozwoju kadry naukowej znajduje si� na 
jednym z ostatnich miejsc w UE. Dotyczy to wi�kszo
ci dziedzin nauki, w tym 
tak�e nauk rolniczych. Wed�ug ocen EIS Polsk� cechuje niezrównowa�ony poten-
cja� innowacyjno
ci, s�aba sk�onno
 do wspó�pracy badawczo-rozwojowej i obni-
�aj	cy kreatywno
 systemu nauczania niski kapita� spo�eczny. Poprawie jako
ci 
kadry naukowej nie sprzyja niski w Polsce udzia� nak�adów na stref� B+R, przy 
czym systematycznie zmniejsza si� udzia� nak�adów na dzia�alno
 badawczo- 
-rozwojow	 w rolnictwie w ogólnych nak�adach na badania i rozwój. 

Trzeba podkre
li, �e UE, bior	c pod uwag� rozdrobnion	 struktur� 
agrarn	 w wielu krajach Wspólnoty, przygotowuje projekty usprawnienia prze-
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p�ywu wiedzy do gospodarstw rolnych w relatywnie ma�ej skali produkcji, 
g�ównie poprzez zmiany systemu dzia�ania doradztwa rolniczego. 

Tak wi�c wzrost znaczenia osi	gni� naukowo-badawczych w polskim rol-
nictwie i uczynienie tego sektora bardziej konkurencyjnym wymaga przede 
wszystkim zwi�kszenia nak�adów na sfer� B+R dotycz	c	 tego sektora oraz 
wzrostu aktywno
ci palcówek naukowo-badawczych i doradztwa rolniczego 
w przep�ywie tych osi	gnie do praktyki gospodarczej. Optymalnym rozwi	za-
niem by�oby tworzenie, wspieranych z unijnych funduszy, grup operacyjnych. 
Pomiar gospodarki opartej na wiedzy (GOW), podobnie jak i analiza poziomu 
innowacyjno
ci gospodarki, stanowi powa�ne wyzwanie dla ekonomistów. War-
to zauwa�y, �e w przypadku wi�kszo
ci metod pomiaru gospodarki opartej na 
wiedzy wykorzystuje si� syntetyczny miernik tej gospodarki, skonstruowany 
w oparciu o wiele zmiennych opisuj	cych stan jej zaawansowania. 

Ocena stanu zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy, dokonana na 
podstawie miernika syntetycznego w 24 krajach Unii Europejskiej, pozwala 
sformu�owa wniosek, �e w grupie krajów o najwy�szej warto
ci indeksu go-
spodarki opartej na wiedzy (powy�ej 0,8) znajdowa�y si� tylko trzy kraje – Fin-
landia, Szwecja i Dania. Tu� za nimi uplasowa�o si� kilka pozosta�ych krajów 
EU-15, tj.: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia i Au-
stria � z warto
ci	 indeksu powy�ej 0,3. W
ród nowych krajów cz�onkowskich 
UE najwy�sz	 pozycj� w rankingu zaj��y Estonia i S�owenia. Polska znalaz�a si� 
w analizowanym zestawieniu dopiero na 21. pozycji, z warto
ci	 indeksu –
0,454, i wyprzedzi�a jedynie Grecj�, Rumuni� i Bu�gari�. Warto zauwa�y, �e 
w 2011 r. warto
 indeksu istotnie obni�y�a si� w stosunku do roku 2000; 
w 2000 r. wynosi�a -0,1638, a Polska zajmowa�a 19. pozycj� w rankingu 24 ba-
danych krajów UE, wyprzedzaj	c Czechy, W�gry, Bu�gari�, S�owacj� i Rumu-
ni�. W 2011 r., w porównaniu z rokiem 2000, zmniejszy�y si� równie� warto
ci 
dwu sk�adowych indeksu dla Polski � pierwsza sk�adowa wynios�a w 2000 r. –
0,4266, druga 0,9255, a w 2011 r. wynios�y one odpowiednio: - 0,928 i 0,678.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy indeksu gospodarki opartej na wie-
dzy mo�na skonstatowa, �e uzyskane rezultaty, dotycz	ce stanu zaawansowania 
gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, potwierdzaj	 wnioski 
wynikaj	ce z innych metod pomiaru owych gospodarek, np. Metodologii Szaco-
wania Wiedzy  czy Unijnej Tablicy Wyników w zakresie Innowacji. 
We wspomnianych rankingach Polska równie� zajmuje niskie pozycje, co 
wiad-
czy o s�abym poziomie zaawansowania GOW w Polsce w porównaniu 
z pozosta�ymi krajami UE, w tym równie� z nowymi krajami cz�onkowskimi Unii. 
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Aneks 1. Wydatki na sfer� B+R w procencie PKB 

Kraje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EU 0,63 0,67 0,73 0,72 0,71 0,72 0,73 0,72

Belgia 0,54 0,59 0,65 0,65 0,65 0,67 0,71 0,70
Bu�garia 0,30 0,31 0,35 0,29 0,26 0,23 0,25 0,27
Czechy 0,54 0,51 0,56 0,56 0,69 0,82 0,87 0,87
Denia 0,74 0,83 0,91 0,95 0,98 1,02 1,09 1,08
Niemcy 0,73 0,79 0,88 0,89 0,91 0,92 0,93 0,91
Estonia 0,54 0,69 0,74 0,77 0,84 0,88 0,88 0,80
Irlandia 0,43 0,49 0,51 0,51 0,47 0,45 0,41 0,40
Grecja 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,45 0,53 0,54
Hiszpania 0,55 0,59 0,65 0,65 0,63 0,61 0,59 0,58
Francja 0,77 0,77 0,77 0,77 0,76 0,75 0,76 0,76
Chorwacja 0,47 0,49 0,50 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41
W�ochy 0,50 0,50 0,53 0,52 0,51 0,55 0,55 0,54
Cypr 0,28 0,26 0,30 0,32 0,32 0,31 0,33 0,32
�otwa 0,37 0,44 0,29 0,38 0,50 0,52 0,44 0,45
Litwa 0,58 0,60 0,62 0,56 0,67 0,66 0,71 0,72
Luksemburg 0,42 0,42 0,42 0,52 0,51 0,58 0,62 0,59
W�gry 0,46 0,45 0,47 0,44 0,43 0,41 0,41 0,38
Malta 0,19 0,18 0,19 0,25 0,24 0,36 0,37 0,33
Holandia 0,80 0,82 0,89 0,90 0,83 0,84 0,87 0,87
Austria 0,71 0,79 0,82 0,85 0,83 0,84 0,85 0,86
Polska 0,39 0,41 0,48 0,53 0,52 0,55 0,48 0,50

Portugalia 0,70 0,70 0,70 0,68 0,64 0,57 0,68 0,66
Rumunia 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,27 0,22
S�owenia 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,61 0,54
S�owacja 0,27 0,26 0,28 0,36 0,41 0,48 0,44 0,56
Finlandia 0,90 0,90 1,05 1,10 1,05 1,05 1,00 1,00
Szwecja 0,87 0,90 1,00 1,01 0,99 1,05 1,02 1,04
Wielka Brytania 0,59 0,60 0,65 0,62 0,59 0,56 0,57 0,57

 

�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r.�
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Aneks 2. Liczba publikacji nale�	cych do 10% najbardziej cytowanych w 
wiecie 

Kraje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EU 10,1 10,1 10,2 10,2 10,4 10,5 10,4 10,5

Belgia 11,5 12,1 12,0 12,3 12,4 12,5 12,7 12,9
Bu�garia 6,5 4,1 3,9 4,4 4,3 4,6 3,6 3,5
Czechy 6,6 6,0 6,3 6,4 6,6 6,6 6,7 7,3
Dania 14,0 13,0 13,9 13,7 13,9 13,5 13,6 13,3
Niemcy 10,9 10,9 11,0 11,0 11,4 11,5 11,3 11,5
Estonia 7,2 7,5 6,5 7,0 8,5 7,4 8,1 7,3
Irlandia 10,6 11,5 11,6 11,1 11,8 11,3 12,3 11,7
Grecja 8,1 8,1 8,5 8,6 8,5 8,6 9,0 9,0
Hiszpania 9,0 8,9 8,8 9,2 9,3 9,4 9,2 9,2
Francja 10,3 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,3
Chorwacja 5,2 4,1 3,6 4,0 3,9 4,6 4,0 4,5
W�ochy 8,9 9,0 9,3 9,6 9,9 9,6 10,1 10,1
Cypr 7,4 9,9 6,4 7,3 8,0 10,1 7,9 9,5
�otwa 4,8 3,5 4,0 3,3 4,0 4,4 4,1 6,3
Litwa 4,4 3,9 6,0 5,8 6,5 4,8 3,8 4,5
Luksemburg 5,7 8,9 8,6 12,1 12,7 11,2 9,8 11,7
W�gry 7,6 7,0 7,0 7,8 7,5 7,4 7,6 6,5
Malta 10,1 8,9 5,4 5,4 6,1 8,3 4,9 7,9
Holandia 13,5 13,8 14,4 14,1 15,0 14,9 14,8 14,5
Austria 10,0 11,0 11,4 10,5 11,3 11,5 10,9 11,7
Polska 4,4 4,4 3,9 4,2 4,1 4,1 4,3 5,0

Portugalia 7,6 9,4 9,1 9,3 8,9 9,0 9,4 9,0
Rumunia 4,8 4,2 4,5 5,1 4,4 5,2 5,6 4,7
S�owenia 7,7 7,8 7,5 7,4 8,1 7,6 8,5 7,4
S�owacja 5,3 5,3 5,6 5,6 5,3 5,2 5,6 5,5
Finlandia 10,1 10,5 10,4 10,5 10,4 10,6 10,4 10,9
Szwecja 10,7 11,2 11,1 11,6 11,8 11,7 11,6 11,7
Wielka Brytania 13,2 13,2 13,9 13,8 14,0 14,3 14,1 14,2

 

�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r.�
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Aneks 3. Liczba doktoratów na tysi	c osób w wieku 25-34 lata 

Pa�stwa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EU 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8

Belgia 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
Bu�garia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,2 1,4
Czechy 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,7 1,6 1,7
Dania 1,4 1,6 1,7 2,1 2,3 2,4 2,9 3,2
Niemcy 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8
Estonia 0,8 0,9 0,9 0,9 1,3 1,0 1,2 1,1
Irlandia 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9 2,0 2,1 2,1
Grecja 1,4 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0
Hiszpania 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8
Francja 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Chorwacja 0,8 0,8 1,0 1,4 1,4 2,3 1,4 1,5
W�ochy 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5
Cypr 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
�otwa 0,5 0,5 0,6 0,5 1,0 1,0 1,1 0,9
Litwa 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1
Luksemburg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8
W�gry 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9
Malta 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4
Holandia 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2
Austria 1,9 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0
Polska 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Portugalia 3,8 3,1 2,8 1,9 1,6 2,1 3,1 3,1
Rumunia 0,9 1,1 1,5 1,6 2,0 1,8 1,9 1,4
S�owenia 1,4 1,3 1,5 1,5 1,7 1,9 3,9 3,9
S�owacja 1,5 1,8 2,1 3,2 1,9 2,4 2,4 2,5
Finlandia 3,1 3,0 2,9 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9
Szwecja 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9
Wielka Brytania 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 3,0 2,9

 

�ród	o: European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 r.�
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