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Synopsis. W pracy przedstawiono państwa najsłabiej rozwinięte (PNR) w kontekście preferencyjnego dostępu ich 
produktów rolno-żywnościowych do rynków krajów rozwiniętych. Zaprezentowano znaczenie sektora rolnego w 
gospodarkach PNR oraz miejsce produktów rolno-żywnościowych PNR na światowym rynku. Wskazano podejmo-
wane przez społeczność międzynarodową działania mające na celu kreowanie i rozwój instrumentów ułatwiających 
eksport rolno-żywnościowy z PNR do krajów rozwiniętych. Dostępne rozwiązania nie przekładają się na osiąganie 
korzyści z uczestnictwa w globalnym rynku rolnym, co uwarunkowane jest zarówno charakterem samych zapisów, 
jak i wewnętrznymi problemami  strukturalnymi.

Wstęp
W 1971 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wyróżniła grupę państw najsłabiej rozwiniętych – PNR 

(LDCs – Least Developed Countries). Grupa ta obejmuje czterdzieści dziewięć krajów1. Włączenie danego kraju 
do grupy PNR uwarunkowane jest spełnieniem przez niego wymaganych kryteriów2: dochodowego (mierzo-
nego trzyletnią średnią PNB (per capita), wrażliwości ekonomicznej (Economic Vulnerability Index – EVI)3, 
zasobów ludzkich (Human Assets Index – HAI)4 oraz liczebności populacji. Zdecydowana większość PNR to 
kraje afrykańskie; dziesięć leży na kontynencie azjatyckim, jeden w Ameryce, a pięć należy do obszaru Oceanii.

Stworzenie listy PNR było przejawem wzrostu zainteresowania społeczności międzynarodowej procesem 
rozwoju gospodarczego najbiedniejszych krajów oraz impulsem do wypracowania i wprowadzania zestawu 
instrumentów wspierających ten rozwój. Instrumenty te powinny przede wszystkim wpływać na poprawę kon-
kurencyjności gospodarek najsłabiej rozwiniętych na globalnym rynku, poprzez oddziaływanie na ich zdolności 
produkcyjne (zasoby i ich efektywność, infrastrukturę, instytucje) oraz powiązania ze światowym rynkiem. W 
odniesieniu do handlu międzynarodowego szczególne zainteresowanie krajami najsłabiej rozwiniętymi przejawia 
się między innymi w zakresie multilateralnego systemu handlowego (tworzenia specjalnych, preferencyjnych 
regulacji w ramach Światowej Organizacji Handlu czy układów bilateralnych), fi nansowego wsparcia rozwoju oraz 
pomocy technicznej. Z uwagi na znaczenie sektora rolnego w PNR, możliwości rozwojowe tych krajów determi-
nowane są m.in. ich uczestnictwem w globalnym rynku rolnym oraz dostępem do rynków krajów rozwiniętych. 

Celem artykułu była ocena znaczenia rolnictwa dla gospodarek krajów najsłabiej rozwiniętych, ich udziału 
w globalnym rynku  rolnym oraz zmian w dostępie do rynków krajów rozwiniętych. Praca ma charakter przeglą-
dowy. Analizę przeprowadzono na podstawie bazy danych  UNCTAD oraz zagranicznej literatury przedmiotu.
1 Afganistan, Angola, Bangladesz, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Republika Środkowo-Afrykańska, 

Czad, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gambia, Gwinea, 
Gwinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Mali, Mauretania, Mozambik, 
Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Senegal, Sierra Leone, Wyspy Salomona, 
Somalia, Sudan, Timor Wschodni, Togo, Tuvalu, Uganda, Zjednoczona Republika Tanzanii, Vanuatu, Jemen, Zambia

2 Lista krajów najsłabiej rozwiniętych podlega przeglądowi co trzy lata pod kątem wymaganych kryteriów. Ostatni taki 
przegląd miał miejsce w marcu 2009 roku. Z listy tej do tej pory zostały wykreślone tylko dwa kraje, tj. Botswana w 
2004 roku i Wyspy Zielonego Przylądka w 2007 roku.

3 Wskaźnik wrażliwości ekonomicznej szacuje wrażliwość gospodarek na zakłócenia. Bazuje on m.in. na takich skła-
dowych, jak: stopień koncentracji eksportu, zmienność dochodów z eksportu, zmienność produkcji rolniczej, udział 
rolnictwa w PKB oraz wielkość populacji. Oblicza się również zmodyfi kowany EVI, który uwzględnia zmiany wskaźnika 
zmienności produkcji rolniczej o procent populacji dotkniętej katastrofami naturalnymi.

4 Indeks zasobów ludzkich uwzględnia wyżywienie (średnie spożycia kalorii per capita wyrażone jako procent wyma-
ganego minimum), zdrowie (śmiertelność dzieci poniżej piątego roku życia) oraz poziom edukacji (mierzony poprzez 
współczynnik piśmiennictwa dorosłych i udział osób ze średnim wykształceniem w społeczeństwie).
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Rolnictwo w gospodarkach krajów najsłabiej rozwiniętych
W latach 2000-2009 wzrost gospodarczy PNR kształtował się średniorocznie powyżej 7%5 (tab. 1) i był to 

najdłuższy okres tak wysokiego wzrostu gospodarczego dla tych krajów od lat 70. XX wieku. Za dwie trzecie 
tego wzrostu odpowiada handel zagraniczny, który w tym okresie przyrastał średnio dwa razy szybciej dla 
krajów najsłabiej rozwiniętych niż dla świata [Lamy 2010]. Średnioroczne zmiany PKB per capita w ostat-
nich latach osiągnęły poziom 4,6%, przy tym najwyższe zmiany notowano w azjatyckich PNR. W przypadku 
poszczególnych krajów, z uwagi na szybki wzrost populacji, obserwowano spadek tego wskaźnika. Należy 
zwrócić uwagę, że w krajach najsłabiej rozwiniętych realny poziom PKB per capita w wymiarze absolutnym na 
początku wieku XXI był zbliżony do tego w latach 70. ubiegłego wieku. I chociaż systematycznie następował 
wzrost tego wskaźnika, to różnica w porównaniu do innych krajów rozwijających się (KRS) zwiększała się. 
W latach 2002-2007 ponad 50% populacji krajów najsłabiej rozwiniętych żyło w ekstremalnej biedzie, czyli 
za mniej niż 1,25 USD na dzień. Oznaczało to, że mimo względnie wysokiego wzrostu gospodarczego, liczba 
biednych mieszkańców wzrastała średnio o 3 miliony rocznie [The Least... 2010].

W krajach najsłabiej rozwiniętych rolnictwo odpowiadało za ponad ¼ PKB, natomiast na początku 
lat 70. XX wieku udział ten wynosił ponad 37%. Największy spadek tego wskaźnika zanotowano w 
przypadku azjatyckich PNR, tj. z 45,9% w 1970 roku do 24% w 2009 roku. Analizowaną grupę państw 
charakteryzuje bardzo wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie, który w 2009 roku oszacowano na po-
ziomie 60%, przy tym najwyższy był w afrykańskich PNR (71%), a najniższy w azjatyckich PNR (43%). 
W 1980 roku wskaźniki te kształtowały się odpowiednio na poziomach: 78,7, 80 i 77%.  Coraz mniejsza 
część populacji omawianej grupy krajów zamieszkuje obszary wiejskie. Na początku lat 50. XX wieku 
obszary te zamieszkiwało blisko 93% ludności PNR, obecnie ponad 71% (tab. 2).

5 W latach 2000-2009 oszacowana  średnioroczna stopa wzrostu dla krajów rozwijających się kształtowała się na poziomie 
6,2% a dla krajów rozwiniętych: 1,8%.

Tabela 1. Średnioroczny wzrost gospodarczy oraz wzrost gospodarczy per capita w PNR (w cenach USD z 2005 roku)
Table 1. Annual average growth rates and annual average growth rates per capita in LDCs (constant 2005 USD)
Grupy państw/ 
Group of 
countries

Wzrost gospodarczy dla PNR [%]/
Growth rates in LDCs [%]

Wzrost gospodarczy per capita dla PNR [%]/
Growth rates per capita in LDCs [%]

1970-1980 1980-1989 1992-2000 2000-2009 1970-1980 1980-1989 1992-2000 2000-2009

PNR/ LDCs 2,1 2,2 4,7 7,1 -0,5 -0,4 2,1 4,6
PNR: Afryka 
i Haiti/LDCs: 
Africa and Haiti 2,1 1,7 4,2 7,2 -0,6 -1,1 1,4 4,3
PNR: Azja/
LDCs: Asia 2,1 3,4 5,6 6,9 -0,3 1,1 3,3 5,1
PNR: wyspy/
LDCs: Islands 4,5 2,4 2,3 6,0 1,7 -0,1 0,1 -2,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie UNCTADstat [www.unctadstat.unctad.org]
Source: own study based on UNCTADstat [www.unctadstat.unctad.org]

Tabela 2. Wybrane wskaźniki dla PNR w latach 1990-2009
Table 2. Selected indicators for LDCs economy in 1990-2009
Wyszczególnienie/Specifi cation Wskaźniki dla PNR/Indicators for LDC’s economy

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009
Udział rolnictwa w tworzeniu PKB 
[%]/Share of agriculture in GDP [%] 34,8 36,2 34,6 34,1 33,6 31,3 30,0 27,9 26,9 25,2 26,3

Udział zatrudnionychw rolnictwie 
[%]/Share of labour force in 
agriculture [%]

75,6 74,4 73,1 72,0 71,0 70,0 68,9 68,0 67,0 60,5 60,0

Udział zamieszkujących obszary 
wiejskie [%]/Share of rural areas 
population [%]

79,0 78,3 77,5 76,8 76,0 75,3 74,5 73,6 72,7 71,7 71,2

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Produktywność w sektorze rolnym krajów najsłabiej rozwiniętych ciągle pozostaje na bardzo niskim 
poziomie w porównaniu z innymi krajami. Jednocześnie nie obserwuje się zmniejszania różnic w tym 
zakresie. Przykładowo, od początku lat 60. XX wieku, produkcja zbóż z hektara w PNR wzrosła z 1,1  
do 1,8 t/ha. Możliwości rozwoju rolnictwa upatruje się we wzroście produktywności w rolnictwie, jak 
i wykorzystania niezagospodarowanych jeszcze w niektórych krajach areałów ziemi (rys. 1). Wartość 
dodana przypadającą na jednego zatrudnionego wzrosła w ciągu 25 lat o 1,1% w PNR (rys. 2). Bariery 
jednak stanowią: m.in. silne rozdrobnienie rolnictwa, brak integracji między producentami, ograniczony 
dostęp do rynku zbytu i rynku kapitału fi nansowego [Globalization, Agriculture... 2007].

Państwa najsłabiej rozwinięte w światowym eksporcie
Kraje najsłabiej rozwinięte charakteryzuje bardzo niski udział w handlu światowym. W 2009 roku 

udział PNR w światowym eksporcie kształtował się na poziomie 1%. W porównaniu z początkiem lat 90. 
XX wieku oznaczało to dwukrotny wzrost, jednak na początku lat 50. XX wieku udział ten kształtował 
się na poziomie około 3,1%. Przez prawie 60 lat udział eksportu krajów rozwiniętych w eksporcie świa-
towym zmniejszył się z ok. 63% (1950 rok) do 56,6% (2009 rok), w przypadku krajów rozwijających 
się nastąpił wzrost odpowiednio z: 34 do 39,5%, a krajów transformujących się z 3,2 do 3,9%.

Udział eksportu rolno-żywnościowego z krajów najsłabiej rozwiniętych w eksporcie rolno-żywno-
ściowym świata wzrósł z 1,7% w 1995 roku do 2,6% w 2009 roku w warunkach systematycznego spadku 
udziału handlu rolno-żywnościowego w handlu światowym ogółem (tab. 3). Jednocześnie w przeciągu 
ostatnich piętnastu lat udział eksportu rolno-żywnościowego w ogólnym eksporcie PNR obniżył się 
o 2,5 p.p. Obniżenie wskaźników odnotowano również w przypadku afrykańskich i azjatyckich PNR. Eksport 
rolno-żywnościowy krajów najsłabiej rozwiniętych obejmuje głównie produkty rolne nisko przetworzone, 
które odpowiadają za około 2/3 wartości eksportu. Są to przede wszystkim: kawa, herbata, bawełna, ryby, 
owoce morza, przyprawy, banany. Produkty rolno-żywnościowe kierowane są głównie do UE, USA, Kanady 
i Japonii, a z azjatyckich PNR w coraz większy stopniu do Chin i Indii [Globalization, Agriculture... 2007].

Rysunek 1. Produkcja zbóż z 
hektara w PNR i na świecie                                                        
Figure 1. Cereals yields in LDCs 
and in the world                                                              
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych FAOSTAT 
[www.faostat.fao.org]           
Source: own study based on 
FAOSTAT [www.faostat.fao.org]  

Rysunek 2. Wartość dodana 
przypadająca  na  jednego 
zatrudnionego (w USD z 2000 r.)  
Figure 2. Agriculture value added 
per worker (constant 2000 USD)  
Źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych World  
Development Indicators [www.
databank.worldbank.org]
Source: own study based on World 
Development Indicators [www.
databank.worldbank.org]
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Rolnictwo jak i handel artykułami rolno-żywnościowymi traktowany może być jako dźwignia roz-
woju, która jednak nie jest w pełni wykorzystana przez kraje najsłabiej rozwinięte. Stąd też, na forum 
międzynarodowym tworzone są zestawy instrumentów, które mają na celu wspieranie krajów najsłabiej 
rozwiniętych w budowaniu ich konkurencyjności na globalnym rynku. Środki te obejmują m.in. wspie-
ranie akcesji krajów najsłabiej rozwiniętych do Światowej Organizacji Handlu, preferencyjny dostęp 
do rynków krajów rozwiniętych, specjalne i odmienne traktowanie PNR w ramach multilateralnych 
porozumień handlowych oraz wspieranie budowy potencjału handlowego najbiedniejszych gospodarek.

Preferencyjny dostęp do rynku dla państw najsłabiej rozwiniętych
Pierwsze propozycje szczególnego potraktowania PNR w zakresie dostępu do rynków zagranicznych sfor-

mułowano w 1969, 1972 oraz 1981 roku podczas pierwszej konferencji UNCTAD poświęconej krajom najsłabiej 
rozwiniętym6. W 1994 roku w konkluzjach sesji Specjalnego Komitetu ds. Preferencji UNCTAD stwierdzono, 
że priorytetowym zadaniem dla społeczności międzynarodowej powinno być: wspieranie PNR w maksyma-
lizowaniu korzyści z przyznanych im preferencji na podstawie Systemu Ogólnych Preferencji, poszerzenie 
zakresu produktów objętych preferencjami, bezcłowy i bezkwotowy dostęp do rynku, uelastycznienie wymogów 
związanych z regułami pochodzenia. Działania te należy uzupełnić o liberalizację barier pozataryfowych szcze-
gólnie w odniesieniu do towarów istotnych dla eksportu PNR oraz stworzenie międzynarodowych instrumentów 
wspierających potencjał handlowy PNR. Postulaty te znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. na Konferencji 
Ministerialnej WTO w Singapurze w 1996 roku, której efektem było przyjęcie „Planu działania dla krajów naj-
słabiej rozwiniętych” (Plan of Action for LDCs) lub w inicjatywie Unii Europejskiej – „Wszystko oprócz broni” 
(Everything but Arms) z 2001 roku. Zobowiązania krajów rozwiniętych do bezcłowego i bezkwotowego dostępu 
do rynku dla wszystkich produktów z PNR znalazły się także w „Brukselskim programie działania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych na lata 2001-2010” (Brussels Programme of Action for the Least Developed Countries 
for Decade 2001-2010). Również w Celach Milenijnych kraje rozwinięte zobowiązały się do tego, że zwiększą 
udział bezcłowego i bezkwotowego importu z PNR (Cel 8b). Interesy krajów najsłabiej rozwiniętych są również 
przedmiotem negocjacji w ramach Rundy Doha. Podczas Konferencji Ministerialnej WTO w Hong Kongu w 
2005 roku zdeklarowano, że kraje rozwinięte powinny wprowadzić bezcłowy i bezkwotowy dostęp do swoich 
rynków dla produktów z PNR do 2008 roku lub nie później niż do wejścia porozumienia w życie. W przypadku 
utrudnień zobowiązanie dotyczyć ma 97% linii taryfowych [Main Recent... 2003, Market Access... 2007].
6 Efektem tej pierwszej konferencji był dokument Program działań na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych na lata 

80 XX w. Analogiczne dokumenty powstawały po kolejnych konferencjach poświęconych krajom najsłabiej rozwiniętym, 
które miały miejsce w 1990 roku w Paryżu, w 2001 roku w Brukseli oraz w 2011 roku w Istambule.

Tabela 3. Wybrane wskaźniki eksportu krajów najsłabiej rozwiniętych
Table 3. Selected indicators of LDCs export

Wskaźniki [%] w latach:/Indicators [%] in years
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Udział światowego eksportu produktów rolno-żywnościowych w światowym eksporcie ogółem/
Share of world agri-food exports in total world exports

9,0 9,1 8,6 8,4 7,8 6,7 7,2 7,3 7,3 6,8 6,5 6,2 6,5 6,9 7,9
Udział eksportu rolno-żywnościowego z PNR w eksporcie rolno-żywnościowym świata/

Share of LDCs agri-food exports in world agri-food exports
1,7 1,5 1,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6

Udział eksportu rolno-żywnościowego PNR w eksporcie ogółem PNR/
Share of LDCs agri-food exports in total LDCs exports

18,5 18,5 17,8 19,3 18,0 15,8 16,3 16,8 17,1 16,2 14,9 14,6 15,4 15,7 16,0
Udział eksportu rolno-żywnościowego PNR Afryki w eksporcie ogółem PNR Afryki/

Share of agri-food exports of LDCs Africa in its total exports
17,0 18,4 17,9 16,9 17,6 16,0 16,3 17,4 17,0 16,1 14,6 14,1 14,4 15,0 14,7

Udział eksportu rolno-żywnościowego PNR Azji w eksporcie ogółem PNR Azji/
Share of agri-food exports of LDCs Asia in its total exports

21,3 18,7 17,7 23,5 18,7 15,2 16,7 16,1 17,1 16,1 15,4 15,4 17,2 16,8 17,9
Udział eksportu rolno-żywnościowego wyspiarskich PNR w eksporcie ogółem wyspiarskich PNR/

Share of agri-food exports of LDCs Islands in its total exports
18,5 19,7 18,7 21,0 18,9 18,6 12,9 13,9 19,7 19,1 16,5 16,8 17,6 18,8 21,8

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Przyznawany krajom najsłabiej rozwiniętym preferencyjny dostęp do rynku krajów rozwiniętych naj-
częściej przyjmuje postać: poszerzonego zakresu towarów (w ramach przyznanych preferencji wszystkim 
krajom rozwijającym się), które mają szczególne znaczenie dla tych krajów albo specjalnych koncesji, 
które nie są przyznawane innym krajom rozwijającym się. Według szacunków WTO, w latach 2000-2010 
dwadzieścia trzy kraje wprowadziły 36 inicjatyw, mających na celu poprawę dostępu do swoich rynków 
dla produktów z PNR [The Least... 2010, The Millenium... 2010c]. Udział bezcłowego eksportu towarów 
(bez broni) do krajów rozwiniętych z PNR zwiększył się z 68% w 1996 roku do 92% w 2008 roku, jednak 
po wyłączeniu broni i ropy udział ten od połowy lat 90. XX wieku kształtował się na stabilnym poziomie 
około 80%. W tym samym czasie udział bezcłowego dostępu dla pozostałych krajów rozwijających się 
zwiększył się (tab. 4). W warunkach liberalizacji handlu pod auspicjami WTO, intensyfi kacji zawierania 
regionalnych porozumień handlowych, kraje najbiedniejsze w porównaniu z innymi KRS tracą prze-
wagi w dostępie do rynków krajów bogatych. Następuje więc erozja ich preferencji [Erosion of trade... 
2007a]. Produkty eksportowane do krajów rozwiniętych z KRS są przeciętnie obciążone wyższymi cłami 
niż produkty z PNR. W przypadku produktów rolnych w 2008 roku różnica w cłach wynosiła 6,4 pp. 
(tab. 5) i była wyższa niż w przypadku innych towarów [The Millenium... 2010a].

Preferencyjne wa-
runki dostępu do rynku 
krajów rozwiniętych dla 
towarów z PNR nie są 
w pełni wykorzystane, 
nie stały się impulsem 
do zmiany struktury eks-
portu i rozwoju sektora 
rolnego. Uwarunkowane 
jest to kilkoma czynni-
kami występującymi za-
równo po stronie krajów 
bogatych, jak i biednych. 

Mimo przeciętnie niższych stawek celnych na produkty rolne z PNR, na poziomie poszczególnych 
gospodarek obserwuje się, że najwyższe cła narzucane są na import towarów (np. rolnych), które są 
ważne w produkcji i eksporcie PNR. Ponadto, następuje eskalacja ceł wraz z poziomem przetworzenia 
produktów, co negatywnie wpływa na możliwość osiągania większej wartości dodanej oraz dywersyfi -
kacji produkcji. Przykładowo, w USA produkty rolne z PNR obciążone były stawką większą niż 8%, a 
preferencyjna stawka była o 6 pp. wyższa niż przeciętnie dla KRS. Część krajów rozwiniętych nakładała 
możliwie najwyższe cła na produkty rolne z PNR [Hoekman i in. 2002, The Least... 2010]. Z uwagi na 
to, że preferencyjny dostęp do rynków nie obejmuje z reguły całości towarów eksportowanych z PNR, 
wyłączenie nawet niewielkiego zakresu produktów z preferencji ogranicza możliwość osiągania korzyści 
z preferencyjnego dostępu do rynku. Tym samym, biorąc pod  uwagę strukturę eksportu PNR, bezcłowy 
i bezkwotowy dostęp do rynku np. dla 97% linii taryfowych nie musi oznaczać istotnych korzyści. Ogra-
niczenia w preferencyjnym dostępie do rynków krajów rozwiniętych związane są również ze wzrostem 
znaczenia i liczby barier pozataryfowych [Making Globalization... 2007]. Przyznanie preferencji w 
dostępie do rynku nie będzie efektywne, jeżeli kraj nie ma odpowiedniej oferty produktowej. O niej z 

Tabela 4. Udział bezcłowego importu krajów rozwiniętych z krajów rozwijających się i krajów najsłabiej 
rozwiniętych w całkowitym imporcie krajów rozwiniętych
Table 4. Proportion of total developed country imports from developing countries and LDCs admitted free of duty
Wyszczególnienie/Specifi cation Udział bezcłowego importu w latach/Share of 

imports in years [%]
1996 1998 2000 2004 2006 2008

Po wyłączeniu broni/Excluding arms
Kraje rozwijające się/Developing countries 53 54 63 76 81 84
Kraje najsłabiej rozwinięte/Least Developed Countries 68 81 75 82 89 92

Po wyłączeniu broni i ropy/Excluding arms and oil
Kraje rozwijające się/Developing countries 54 54 65 76 77 80
Kraje najsłabiej rozwinięte/Least Developed Countries 78 78 70 80 79 81
Źródło/Source: The Least… 2010

Tabela 5. Przeciętny poziom ceł w imporcie wybranych produktów do krajów 
rozwiniętych z krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych
Table 5. Average tariffs imposed be developed countries on selected group of 
products from developing countries and the LDCs
Wyszczególnienie/Specifi cation Poziom ceł [%]/

Tariffs imposed [%]
1996 2000 2004 2008

Produkty rolne/Agricultural products
Kraje rozwijające się/Developing countries 10,5 9,3 9,1 8,0
Kraje najsłabiej rozwinięte/Least developed countries 3,9 3,6 3,0 1,6
Źródło/Source: The Millennium... 2010 a,b,c
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kolei decyduje potencjał produkcyjny danego kraju, rozwiązania instytucjonalne, stabilna sytuacja eko-
nomiczna i polityczna. W przypadku PNR są to obszary problemowe, które ograniczają PNR możliwości 
korzystania z pozytywnych aspektów globalizacji [Making Globalization... 2007]. Dlatego też, kwestie 
te muszą być przedmiotem efektywnego oddziaływania nie tylko podmiotów krajowych, ale również 
zagranicznych [Globalization, Agriculture... 2007]. Dopóki w PNR nie zostaną stworzone odpowiednie 
zdolności produkcyjne, przyznane preferencje handlowe będą miały wymiar potencjalnych korzyści.

Podsumowanie
Podejmowane przez kraje rozwinięte inicjatywy w zakresie przyznawania PNR preferencyjnego dostę-

pu do ryku, ale również innych działań nieujętych w artykule, a dotyczących np. wsparcia technicznego i 
negocjacyjnego niewątpliwie potwierdzają wolę i gotowość społeczności międzynarodowej do wspierania 
rozwoju PNR. Jednocześnie dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mimo korzystnych rozwiązań 
legislacyjnych nie widać istotnego ich przełożenia na wskaźniki ekonomiczne, co może wynikać m.in. 
z tego, że część wprowadzanych instrumentów nie uwzględnia cech strukturalnych poszczególnych 
krajów. Niezbędne jest tym samym bardziej efektywne ukierunkowanie specjalnych instrumentów 
wspierających PNR. Konieczne są również, oprócz działań na poziomie ponadnarodowym, działania na 
poziomie poszczególnych krajów, oddziałujące na wewnętrzne problemy strukturalne i sposób powią-
zania z gospodarką światową.
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Summary
The paper presents the Least Developed Countries (LDCs) in the context of preferential market access for 

LDCs agri-food products to the markets of developed countries. The importance of the agricultural sector in the 
LDCs economies and the role of LDCs agricultural products on global market are presented. The author indicates 
the international community activities taken to create and develop instruments facilitating agri-food export from 
the LDCs to developed countries. Available solutions do not transfer into profi t from participation in the global 
agricultural market that is determined both by nature of the implemented regulation as special constrains revealed 
in LDCs economies.
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