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Synopsis. Przedstawiono problematykê wp³ywu produkcji ¿ywno�ci ekologicznej na wzrost konkurencyjno�ci sektora
rolno-spo¿ywczego w Polsce, w warunkach globalizacji gospodarki �wiatowej. Warunkiem sukcesu handlowego ¿ywno�ci
ekologicznej na rynku jest kooperacja miêdzy producentami i firmami po�rednicz¹cymi oraz eksportuj¹cymi, a tak¿e
tworzenie grup producenckich. Zajêcie niszy rynkowej jak¹ jest produkcja ¿ywno�ci ekologicznej oraz d¹¿enie do zbudo-
wania zintegrowanego ³añcucha logistycznego od producenta do konsumenta, mo¿e staæ siê czynnikiem determinuj¹cym
przewagê konkurencyjn¹ rodzimych przedsiêbiorstw sektora rolno-spo¿ywczego nad korporacjami transnarodowymi.

Wstêp
Nasz¹ cywilizacjê charakteryzuj¹ nie tylko epoki historyczne, formacje spo³eczne i systemy go-

spodarcze, ale tak¿e mody, czyli trendy. Te ostatnie mo¿na okre�liæ jako charakterystykê specyfiki
przebiegu procesów spo³eczno-gospodarczych i charakteryzuj¹cych ich symptomów, bêd¹cych skut-
kiem planowych zamierzeñ decydentów politycznych lub wynik³ych samorzutnie w gospodarce, pod
wp³ywem wywo³uj¹cych je czynników lub impulsów. Istotn¹ cech¹ tych trendów jest to, ¿e s¹ one w
du¿ej mierze wywo³ane przez rz¹dy i decydentów z organizacji miêdzynarodowych, pod wp³ywem
koncepcji naukowych lub politycznych lansowanych przez �rodowiska, z których ci decydenci siê
wywodz¹. Dodatkow¹ cech¹ obecnych trendów jest tak¿e ich miêdzynarodowy charakter oddzia³y-
wania. Oczywi�cie twórcy trendu, s¹ przekonani o s³uszno�ci swoich pogl¹dów, odkryæ i wniosków
jakie wyci¹gnêli z obserwacji ¿ycia gospodarczego lub w³asnych przemy�leñ oraz, ¿e wiedz¹ jak
przetransformowaæ koncepcje na skuteczne dzia³ania maj¹ce zastosowanie w praktyce gospodarczej.
W ten sposób powstaje samospe³niaj¹ca siê prognoza, któr¹ znamy w ekonomii z koncepcji racjonal-
nych oczekiwañ Lucasa. Obecnie panuje moda na globalizacjê i integracjê, ale te¿ dosyæ �mia³o
przebija siê w pogl¹dach ekonomistów i polityków moda na regionalizacjê, rozwój zrównowa¿ony
oraz oczywi�cie ekologiê, czyli powrót do naturalnych metod produkcji.

Obroñcy procesów globalizacyjnych i integracyjnych stwierdz¹ oczywi�cie, ¿e jest to proces natu-
ralny, zwi¹zany z rozwojem gospodarczym �wiata. Ponadto, w ten sposób zostanie wykreowany nowy
³ad gospodarczy, który utrwali tak¿e obserwowane przemiany strukturalne w �wiatowym systemie
ekonomicznym, wed³ug schematu opisywanego przez Horx�a [2002]. Wed³ug tej teorii spada udzia³
produkcji przemys³owej i rolnictwa w strukturze dzia³alno�ci gospodarczej i w strukturze zatrudnienia, a
ro�nie rola sektora us³ug, w tym g³ównie niematerialnych, zwi¹zanych z gospodarowaniem informacj¹ i
wiedz¹. Tworzenie spo³eczeñstw informacyjnych stanie siê wiêc tak¿e szans¹ dla obszarów wiejskich,
które z jednej strony, uzyskaj¹  mo¿liwo�æ korzystania z nowoczesnych rozwi¹zañ cywilizacyjnych i
podnoszenia poziomu wykszta³cenia, a z drugiej strony � bêd¹ mog³y wykorzystaæ swoje zasoby
kapita³u ludzkiego w dostarczaniu specyficznych us³ug i produktów. Tak¿e specjalistyczna produkcja
rolnicza, jak¹ jest bez w¹tpienia produkcja ¿ywno�ci ekologicznej, w tych uwarunkowaniach znajdzie
swoich odbiorców na globalnym rynku �wiatowym [Spychalski 2009].
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Cel i metodyka badañ
Punktem wyj�cia rozwa¿añ zawartych w artykule jest identyfikacja przyczyn i istoty zmian inte-

gracyjnych i globalizacyjnych w gospodarce �wiatowej oraz ich wp³ywu na rolnictwo i sektor rolno-
spo¿ywczy w Polsce. Celem artyku³u jest analiza wp³ywu produkcji ¿ywno�ci ekologicznej na wzrost
konkurencyjno�ci sektora rolno-spo¿ywczego w Polsce. Autor wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e procesy
integracyjne i globalizacyjne zgodnie z trendami �wiatowymi w gospodarce polskiej s¹ nieuniknione,
a ich natê¿enie bêdzie wzrastaæ w nastêpnych latach. St¹d wynika wniosek, ¿e proces koncentracji
ziemi uprawnej oraz proces koncentracji kapita³u w bran¿y spo¿ywczej, bêdzie charakteryzowa³ siê
du¿¹ dynamik¹ i ostro�ci¹ dzia³añ zaanga¿owanych podmiotów, zarówno rolników, jak i firm maj¹cych
na celu uzyskanie lepszej pozycji konkurencyjnej w stosunku do otoczenia. Wydaje siê wiêc, ¿e
naturaln¹ nisz¹ rynkow¹, któr¹ mog¹ zagospodarowaæ polskie gospodarstwa rolne o ma³ej i �redniej
wielko�ci oraz firmy bran¿y spo¿ywczej z sektora M�P,  jest produkcja ¿ywno�ci ekologicznej. Rozwój
produkcji ¿ywno�ci ekologicznej jest bowiem zgodny ze strategi¹ rozwoju UE oraz za³o¿eniami WPR
na lata 2007-2013 i wydaje siê jednym z najbardziej istotnych narzêdzi wzrostu konkurencyjno�ci
ca³ego sektora. Ponadto, analizie poddano uwarunkowania ekonomiczno-spo³eczne oraz dane staty-
styczne charakteryzuj¹ce ten obszary dzia³alno�ci gospodarczej.

Konkurencyjno�æ produktów ekologicznych
W procesie opracowywania globalnej koncepcji polityki rolnictwa ekologicznego, uwzglêdniono

dwoist¹ naturê rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do spo³eczeñstwa. Rolnictwo ekologiczne
jest metod¹ wytwarzania produktów spo¿ywczych, która stworzy³a specjalny rynek dla ekologicz-
nych produktów spo¿ywczych oraz konsumentów, pragn¹cych kupiæ te produkty zazwyczaj po
wy¿szej cenie. Z tego punktu widzenia rolnictwo ekologiczne jest finansowane przez konsumentów,
którzy czerpi¹ z niego korzy�ci, tj. z produktów spo¿ywczych, które wybior¹. Maj¹c to na wzglêdzie,
rozwój rolnictwa ekologicznego zale¿y od zasad rz¹dz¹cych tym rynkiem. Rolnictwo ekologiczne jest
wiadomym �ród³em dóbr spo³ecznych, w g³ównej mierze przynosi ono korzy�ci dla �rodowiska natu-
ralnego, ale równie¿ przyczynia siê do istnienia zdrowego spo³eczeñstwa, jego rozwoju, jak i rozwoju
obszarów wiejskich oraz bogactwa �wiata zwierzêcego. W tym przypadku nacisk k³adziony jest raczej
na zarz¹dzanie gruntami przez rolników prowadz¹cych gospodarstwa ekologiczne. Dobra publiczne
uzyskiwane w ten sposób mog¹ byæ finansowane ze �rodków publicznych. Z tego punktu widzenia,
rozwój rolnictwa ekologicznego jest polityk¹ odpowiedniego wyboru, g³ównie w odniesieniu do
za³o¿eñ polityki ochrony �rodowiska naturalnego. Obydwie role rolnictwa ekologicznego maj¹ wp³yw
na dochód osi¹gany przez rolników, podczas gdy mo¿liwo�ci gospodarcze, jakimi dysponuj¹ opera-
torzy dalszych ogniw ³añcucha ¿ywno�ciowego, wywodz¹ siê w g³ównej mierze z mechanizmów
rynkowych. Unia Europejska, w odpowiedzi na rosn¹ce oczekiwania spo³eczne, wynikaj¹ce z pogar-
szaj¹cej siê jako�ci konsumowanej przez ogó³ spo³eczeñstwa ¿ywno�ci oraz rosn¹cej �wiadomo�ci
obywateli odno�nie zagro¿eñ z tego wynikaj¹cych, spowodowa³a, ¿e  prawodawstwo Unii Europej-
skiej, w tym miêdzy innymi wspólna polityka rolna (WPR), na³o¿y³y w ostatnich latach na rolników
bardzo du¿e wymagania w zakresie ochrony �rodowiska, dobrostanu zwierz¹t i bezpieczeñstwa ¿yw-
no�ciowego. Wymogi te maj¹ zapewniæ poprawê oddzia³ywania  rolnictwa na �rodowisko naturalne
oraz poprawê  jako�ci produktów i surowców ¿ywno�ciowych. Jednym z kierunków realizowanej
polityki rolnej UE jest wzrost wsparcia dzia³añ pro�rodowiskowych w obszarze rolnictwa. Do priory-
tetów rozwojowych w tym zakresie nale¿y wzrost poziomu produkcji ¿ywno�ci ekologicznej, uwa¿a-
nej za ¿ywno�æ wysokiej jako�ci, ze wzglêdu na pochodzenie surowców z gospodarstw ekologicz-
nych, w których stosowane s¹ �ci�le okre�lone metody produkcji, a obszar ich po³o¿enia cechuje:
czysta gleba, powietrze i woda oraz brak zanieczyszczeñ przemys³owych i komunalnych. Ekologiczne
metody produkcji rolniczej wpisuj¹ siê ponadto, w koncepcjê rozwoju zrównowa¿onego, który zak³a-
da spójno�æ pomiêdzy celami ekonomicznymi, �rodowiskowymi i spo³ecznymi.

Terminem ¿ywno�æ ekologiczna okre�la siê ¿ywno�æ, której sposób wytwarzania jest zgodny z
zasadami zawartymi w rozporz¹dzeniu Rady (EWG) 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i �rodków spo¿ywczych z pó�niejszymi
zmianami i oznacza m.in. ¿ywno�æ produkowan¹ bez u¿ycia nawozów sztucznych i chemicznych
�rodków ochrony ro�lin, przy zachowaniu ¿yzno�ci gleby oraz ró¿norodno�ci biologicznej. Dziêki
uprawie bez stosowania chemii rolnej i sta³ej kontroli procesu produkcyjnego, rolnictwo ekologicz-
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ne gwarantuje wysok¹ jako�æ produktów i ochronê zasobów naturalnych [Komorowska 2008].
Rolnictwo ekologiczne, to produkcja wysokiej jako�ci produktów ¿ywno�ciowych przy zachowa-
niu równowagi �rodowiskowej. Cel ekonomiczny równie¿ mo¿e byæ zrealizowany, poniewa¿ pro-
dukcjê ekologiczn¹ wzglêdem konwencjonalnej cechuje przewaga cenowa. Ceny produktów eko-
logicznych s¹ przeciêtnie o 30-50% wy¿sze od cen ¿ywno�ci konwencjonalnej [Gulbicka 2007].
Kontrola procesów produkcji ekologicznej i certyfikowanie produktów ekologicznych stwarza
zaufanie konsumentów i przekonanie do ¿ywno�ci ekologicznej. Potocznie okre�lenie ¿ywno�æ
ekologiczna czêsto bywa u¿ywane zamiennie z okre�leniem zdrowa ¿ywno�æ. Jednak¿e, podczas
gdy pierwsze z pojêæ okre�la ¿ywno�æ certyfikowan¹, drugie jest nazw¹ stworzon¹ dla celów
marketingowych przez producentów. Rynek ¿ywno�ci ekologicznej nale¿y obecnie do najszybciej
rozwijaj¹cych siê rynków w Unii Europejskiej. �wiadczy o tym fakt sta³ego wzrostu udzia³u ¿ywno-
�ci ekologicznej na rynku produktów spo¿ywczych. Udzia³ ¿ywno�ci ekologicznej na rynku spo-
¿ywczym w poszczególnych krajach UE wzrasta³ w ostatnich latach �rednio 20-30% rocznie.

Rozpatruj¹c problem konkurencyjno�ci produkcji ¿ywno�ci ekologicznej nale¿y na problem
spojrzeæ w trzech p³aszczyznach: pierwsza p³aszczyzna � to producenci rolni produkuj¹cy ¿yw-
no�æ ekologiczn¹, druga � przedsiêbiorstwa produkcyjne lub handlowe produkuj¹ce lub maj¹ce w
swojej ofercie produkty ekologiczne oraz trzecia � to spo³eczeñstwo jako konsumenci, którzy
decyduj¹ siê na zakup ¿ywno�ci ekologicznej. Zmiany wystêpuj¹ce w ostatnich latach w otoczeniu
rolnictwa i przemys³u rolno-spo¿ywczego wynika³y z wielu czynników, powi¹zanych z jednej stro-
ny z postêpuj¹c¹ intensyfikacj¹ produkcji konwencjonalnej, a z drugiej � ze zmianami jakie zacho-
dzi³y i zachodz¹ w strukturze konsumpcji oraz w formach dystrybucji produktów. Intensyfikacja
produkcji poci¹gnê³a za sob¹ wzrost wydajno�ci, a w zwi¹zku z tym nast¹pi³o poszukiwanie no-
wych kana³ów zbytu. Zjawisko to spowodowa³o dalszy rozwój rynków hurtowych, sieci supermar-
ketów, du¿ych centrów handlowych oraz sprzeda¿y internetowej produktów rolno-spo¿ywczych,
a tak¿e wymusi³o czê�ciowo konieczno�æ organizowania siê w grupy producenckie (formalne lub
nieformalne), a tak¿e wystêpowanie na rynkach, w ramach tych grup, jako identyfikowalne pod-
mioty dystrybucji (np. stoiska pod wspóln¹ mark¹ na targach). Inn¹ korzystn¹ form¹ wspomagaj¹-
ca zbyt produktów rolniczych jest kooperacja miêdzy producentami, a firmami po�rednicz¹cymi �
eksportuj¹cymi. Takie pomy�lnie funkcjonuj¹ce powi¹zania kooperacyjne istniej¹ równie¿ w dys-
trybucji produktów ekologicznych. Przyk³adem jest miêdzy innymi wspó³praca firmy Symbio z
ekologicznymi producentami rolnymi. Firma Symbio w ramach tej wspó³pracy zajmuje siê organi-
zacj¹, przetwórstwem, sprzeda¿¹ i dystrybucj¹ w szczególno�ci produktów eksportowanych do
krajów Europy Zachodniej [Kurek 2008]. Konieczno�æ wspólnego dzia³ania producentów i rolni-
ków wynika z oczekiwanej elastyczno�ci w zakresie ilo�ci oferowanych do sprzeda¿y produktów w
danej jednostce czasu, jak równie¿ konieczno�ci sprostania dodatkowym kryteriom takim, jak:
weryfikacja  przez certyfikacjê standardów GLOBAL-GAP w przypadku producentów owoców i warzyw,
czy spe³nienie wymogów systemu HACCP w zakresie
produkcji i dystrybucji w tym sk³adowania magazyno-
wania i sortowania produktu [Michota-Kutulska 2009].

Znaczna liczba gospodarstw ekologicznych w
ogólnej ich liczebno�ci nie ma jeszcze certyfikatu
produkcji ekologicznej, ale jest w trakcie ubiegania
siê o certyfikat. Przez dwa lata przechodz¹ one re-
strykcyjne kontrole, dopiero w trzecim roku mog¹
otrzymaæ certyfikat gospodarstwa ekologicznego we
wskazanym na certyfikacie zakresie.

Globalizacja w sektorze rolno-spo¿ywczym
Globalizacja ma swoje �ród³a w trzech czynnikach rozwoju cywilizacyjnego. Pierwszym czynni-

kiem s¹ przemiany technologiczne zwi¹zane z automatyzacj¹ procesu wytwarzania i szybko�ci¹
przep³ywu informacji. Drugim �ród³em globalizacji jest intensywny rozwój handlu miêdzynarodo-
wego, którego udzia³ w PKB poszczególnych krajów systematycznie wzrasta. Do takich zmian
przyczyniaj¹ siê korporacje miêdzynarodowe, które tworz¹ ramy prawne i polityczne wzajemnej
wymiany handlowej. Dochodzi do specjalizacji produkcji poszczególnych pañstw lub obszarów
gospodarczych, a jednocze�nie pojawiaj¹ siê multilateralne porozumienia w ramach �wiatowej
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organizacji Handlu (WTO), ograniczaj¹ce bariery taryfowe i pozataryfowe obrotu poszczegól-
nymi towarami. Trzecie �ród³o globalizacji kszta³tuj¹ce tak¿e rozwój obszarów wiejskich, to
konwergencja narodowych systemów ekonomicznych. Polega ona na tym, i¿ kraje biedniej-
sze, w których praca jest wykonywana nieproduktywnie, osi¹gaj¹ szybsze tempo wzrostu
gospodarczego i postêpu ekonomicznego ni¿ kraje bogate. W tych warunkach decyduj¹cym
czynnikiem konkurencyjno�ci staje siê wiedza i umiejêtno�æ jej wykorzystania przez podmioty
gospodaruj¹ce. Procesy regulacyjne wynikaj¹ce ze zmian warunków ekonomicznych niemal
natychmiast wywo³uj¹ skutki w sferze realnej, a transfery informacji skutkuj¹ przep³ywami
dóbr i us³ug. W konsekwencji korporacje transnarodowe lokalizuj¹ swoje aktywno�ci inwe-
stycyjne w ca³ej przestrzeni globalnej, kieruj¹c siê zasad¹ najmniejszego kosztu jednostkowe-
go. Pojawia siê offshoring, czyli przemieszczanie wybranych faz procesu produkcyjnego poza
granice pañstwa macierzystego oraz outsourcing, polegaj¹cy na wykorzystywaniu us³ug ze-
wnêtrznych podmiotów dla realizacji niektórych elementów dzia³alno�ci [Spychalski 2009]. Od
momentu rozpoczêcia przez Polskê procesu transformacji gospodarczej w latach dziewiêædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku, mamy równie¿ do czynienia z procesami globalizacji i integracji w
sektorze rolno-spo¿ywczym. Zmiany te nast¹pi³y w du¿ej mierze pod wp³ywem czynników
popytowych. Otwarcie polskiego rynku ¿ywno�ci na zachodnie towary importowane przyczy-
ni³o siê do nap³ywu kapita³u zagranicznego, w tym tak¿e najwiêkszych korporacji transnaro-
dowych. Wraz z ich wej�ciem na nasz rynek rozpocz¹³ siê proces globalizacji dzia³alno�ci
gospodarczej, polegaj¹cy na wprowadzaniu nowych technologii, produktów, metod organiza-
cji i zarz¹dzania, a tak¿e strategii biznesowych. Wszystko to razem spowodowa³o bardzo istot-
ne zmiany w rozwoju poszczególnych bran¿ sektora rolno-spo¿ywczego. Udzia³ firm, maj¹-
cych globalny charakter w produkcji przemys³u spo¿ywczego w Polsce, bardzo szybko wzrós³
i obecnie wynosi ju¿ oko³o 40%. W 2005 roku udzia³ w polskim rynku korporacji transnarodo-
wych wynosi³: 42% w sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, 38% w produkcji przemys³u spo-
¿ywczego i 17% w pozyskaniu produktów rolnych.

Zaanga¿owanie kapita³u zagranicznego, a przede wszystkim wej�cie na polski rynek firm glo-
balnych spowodowa³o, ¿e od pocz¹tku lat 90-tych zasz³y olbrzymie zmiany na rynku artyku³ów
rolno-spo¿ywczych, a mianowicie:
1. Nast¹pi³y istotne zmiany w modelu spo¿ycia ¿ywno�ci, zarówno ilo�ciowe, jak i jako�ciowe,

polegaj¹ce m.in. na:
� wyra�nym wzro�cie zapotrzebowania na ¿ywno�æ o wysokim stopniu przetworzenia,
� istotnych zmian w strukturze spo¿ycia miêdzy grupami artyku³ów np. spad³o spo¿ycie
przetworów zbo¿owych i ziemniaków, wzros³o owoców itp.
� zwiêkszenie liczby asortymentów w obrêbie grup artyku³ów,
� zacieraniu siê ró¿nic miêdzy grupami artyku³ów, co by³o spowodowane  intensyfikacj¹
procesów substytucyjnych np. napoje mleczno-owocowe lub soki z dodatkiem mleka, mas³o w
po³¹czeniu z margaryn¹,
� wiêkszym zró¿nicowaniu  w hierarchii potrzeb konsumentów zwi¹zanych z rozwarstwieniem
spo³eczeñstwa,
� bardziej �wiadomym wyborze przez konsumentów artyku³ów ¿ywno�ciowych
� oferta towarowa rynku rolno-¿ywno�ciowego sta³a siê bardziej zró¿nicowana i coraz bar-
dziej dopasowana do realnego popytu a poziom nasycenia rynku sta³ siê du¿o wy¿szy.

2. Rozwinê³y siê nowe kierunki przetwórstwa  np. produkcja jogurtów, przek¹sek, deserów, napo-
jów bezalkoholowych, soków.

3. Zdecydowanie poprawi³a siê estetyka wyrobów spo¿ywczych (opakowania).
4. Znacznie poprawi³a siê jako�æ wyrobów w sensie spe³nienia norm jako�ciowych.
5. Zdecydowanie zmniejszy³ siê wp³yw pañstwa na kszta³towanie spo¿ycia ¿ywno�ci a tak¿e

rozwoju poszczególnych bran¿ i przedsiêbiorstw.
6. Zmieni³ siê sposób i miejsce sprzeda¿y artyku³ów ¿ywno�ciowych, powsta³y centra logistycz-

ne, hipermarkety, centra handlowe.
7. Zmieni³y siê dzia³ania marketingowe przedsiêbiorstw produkcyjnych i sprzedaj¹cych ¿ywno�æ.
8. Zmieni³a siê wiedza konsumenta na temat ¿ywno�ci i jej spo¿ywania.
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Rozwój korporacji transnarodowych w przemy�le spo¿ywczym w Polsce, wp³yn¹³ równie¿ na
zmianê jego struktury bran¿owej oraz regionalnej w odniesieniu do lokalizacji zak³adów wytwór-
czych. Wzrós³ udzia³ bran¿ o du¿ym poziomie produkcji firm globalnych, np. piwowarskiej, paszo-
wej, napojów bezalkoholowych, koncentratów spo¿ywczych i cukierniczej, a zmala³ w bran¿ach o
niskim poziomie globalizacji: mleczarskiej, miêsnej i m³ynarskiej [Chechelski 2010]. Zaanga¿owanie
kapita³u zagranicznego w polskim przemy�le spo¿ywczym jest nadal du¿e. Jak wynika z danych
Pañstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) oko³o 10% kapita³u, jaki nap³yn¹³ do Polski,
skierowano  do tego sektora gospodarki narodowej. Nierównomierno�æ rozmieszczenia dzia³alno-
�ci wytwórczej (lokalizacji) miêdzy krajami i regionami jest cech¹ rozwoju gospodarczego obserwo-
wan¹ od wielu lat [Zieliñska-G³êbocka 2008]. Lokalizacja dzia³alno�ci gospodarczej mia³a i w dal-
szym ci¹gu ma bardzo du¿e znaczenie, szczególnie z uwagi na dynamiczne procesy globalizacji i
konkurencji. Ketels [2004] uzasadnia to tym, ¿e nale¿y ona do czynników konkurencyjno�ci, które
nie s¹ mo¿liwe do ³atwego skopiowania. Wybór odpowiedniego miejsca do prowadzenia dzia³alno-
�ci stanowi jedn¹ z wa¿niejszych decyzji gospodarczych podejmowana przez przedsiêbiorców
[Budner 2004]. W przemy�le spo¿ywczym wybór lokalizacji determinowany jest przede wszystkim
baz¹ surowcow¹ i rynkiem zbytu. Bazuj¹c na powy¿szych czynnikach oraz na kosztach transportu
z nimi zwi¹zanymi dokonano podzia³u przemys³u spo¿ywczego na trzy bran¿e o orientacji:
� surowcowej � zwi¹zane z surowcami, które w procesie produkcyjnym trac¹ znaczenie, ³atwo siê

psuj¹, wagowo i objêto�ciowo stanowi¹ du¿e masy (np. cukrownie, przemys³ ziemniaczany, owoco-
wo-warzywny, miêsny � rze�nie); lokalizacja � w pobli¿u �róde³ zaopatrzenia w surowce,

� konsumpcyjnej � surowce wykorzystywane w procesach wytwórczych na ogó³ niewiele trac¹
na znaczeniu podczas przetwarzania, a wyroby gotowe w wiêkszo�ci s¹ nietrwa³e, co ma du¿y
wp³yw na koszty magazynowania i transportu; s¹ to bran¿e, w których dzia³alno�æ ma silne
zwi¹zki z rynkiem zbytu (np. przemys³ piekarniczy, mleczarski, piwowarski, miêsny � masarnie);
lokalizacja � w pobli¿u rynków zbytu,

� swobodnej � zwi¹zane z wytwarzaniem wyrobów o d³ugiej trwa³o�ci i stosunkowo niewielkim
udziale kosztów transportu w kosztach wytwarzania (np. papierosy, koncentraty spo¿ywcze i
wyroby spirytusowe); lokalizacja � du¿a swoboda w wyborze.

Regionalne aspekty konkurencyjno�ci produktów ekologicznych
Rozwój produkcji ekologicznej w Polsce nie jest równomierny terytorialnie, wystêpuje bardzo

silna regionalizacja z dominacj¹ województwa mazowieckiego i podlaskiego. Zarówno rolnictwo
ekologiczne, jak i przemys³ przetwórczy produktów ekologicznych, mo¿e rozwijaæ siê w regionach
o ma³ym stopniu uprzemys³owienia i ska¿enia �rodowiska przyrodniczego. Do czynników sprzyja-
j¹cych rozwojowi produkcji ekologicznej w Polsce, nale¿¹: relatywnie niski stopieñ zanieczyszcze-
nia �rodowiska naturalnego, tradycyjne technologie produkcji rolniczej i du¿e zasoby si³y roboczej
na wsi. Istotnym elementem rynku produktów ekologicznych s¹ przetwórnie ekologiczne, których
obecno�æ na lokalnym rynku zawsze pobudza rolników do dzia³ania. Egzystencja przetwórni pro-
duktów ekologicznych zale¿y od ilo�ci dostarczanego surowca, a wiêc po�rednio od wielko�ci
upraw i liczby gospodarstw w danym regionie. W Polsce liczba przetwórni systematycznie wzra-
sta, chocia¿ nadal jest ich relatywnie niewiele w stosunku do przetwórni konwencjonalnych. Po³o-
wê z nich stanowi¹ przetwórnie owocowo-warzywne [Szeremeta, Jastrzêbska 2006]. Drugim istot-
nym czynnikiem konkurencyjno�ci s¹ kana³y dystrybucji i zbytu. Mog¹ to byæ w³asne kana³y
dystrybucji, jak w przypadku sieci sklepów Produkty Benedyktyñskie, bêd¹cych handlowym na-
rzêdziem Zakonu Benedyktynów, lub wydzielone stoiska w hipermarketach, centrach handlowych
i sklepach. Dobrze rozwija siê równie¿ sprzeda¿ pro-
duktów ekologicznych przez sklepy internetowe.
Bardzo istotnym elementem, który sprzyja ³atwiej-
szemu zbytowi produktów ekologicznych jest iden-
tyfikowalno�æ tych produktów. Wa¿ne znaczenie w
tym procesie przypada organom w³adzy pañstwo-
wej i samorz¹dowej, które winny rozpowszechniaæ
informacjê, ¿e produkty ekologiczne to te, których
produkcja zosta³a zweryfikowana przez uprawnione
jednostki certyfikacyjne.
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Podsumowanie
Wzrost popytu na produkty ekologiczne, bêd¹cy wynikiem bod�ców ekonomicznych oraz rosn¹cej

�wiadomo�ci spo³eczeñstwa, powinien pozwoliæ producentom produktów ekologicznych na dalsze
poszerzanie rynku zbytu. Procesy globalizacyjne daj¹ równie¿ szanse na zbyt w innych krajach, czyli
eksport, co jest szczególnie korzystne z punktu widzenia gospodarki narodowej. Poniewa¿ du¿ym
korporacjom transnarodowym ze wzglêdu na skalê produkcji, zale¿y g³ównie na kliencie masowym, w
tym celu powsta³y bowiem hipermarkety i inne tego typu struktury, aby umo¿liwiæ sprawn¹ sprzeda¿
ca³o�ci produkcji. Produkcja ¿ywno�ci ekologicznej, to idealna nisza rynkowa dla ma³ych �rednich
przedsiêbiorstw, produkuj¹cych swoje wyroby starymi sprawdzonymi metodami, na mniejsz¹ skalê, ale
dla wymagaj¹cego klienta. Ró¿nica cenowa osi¹gana ze sprzeda¿y tych produktów pozwala osi¹gn¹æ
przewagê konkurencyjn¹ nad du¿ymi przedsiêbiorstwami, czy korporacjami transnarodowymi w tym
obszarze. Natomiast produkcja przez rolników ¿ywno�ci ekologicznej, to próba odbudowy dawnych,
sprawdzonych struktur polskiej wsi, gdzie nie wydajno�æ, a wspólna praca i wiê� spo³eczna by³y
czynnikami dominuj¹cymi w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym, tak samo jak przywi¹zanie do miejsca i
tradycji regionu w którym siê mieszka i pracuje. Nale¿y stwierdziæ, bazuj¹c na rosn¹cym udziale w rynku
¿ywno�ci ekologicznej, ¿e przyczynia siê ona w sposób wymierny do wzrostu konkurencyjno�ci sekto-
ra rolno-spo¿ywczego w Polsce w stosunku do korporacji transnarodowych.
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Summary
The aim of this paper is to present the impact of organic food production to increase the competitiveness of the agri-

food sector in Poland in a globalized world economy. Condition for the commercial success of organic food market is
cooperation between producers and intermediary firms and exporters, and the creation of producer groups. Addressing
a market niche that is the production of organic food and the desire to build an integrated logistics chain from producer
to consumer, can be a determinant of competitive advantage for their firms agri-food sector over the TNCs.
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