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Synopsis. G³ównym celem artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie czy teorie kryzysów ekonomicznych s¹
przydatne dla obja�niania sytuacji w gospodarce ¿ywno�ciowej. Istniej¹ce teorie kryzysów ekonomicznych jedynie
w pewnym obszarze wydaj¹ siê byæ przydatne do obja�niania sytuacji gospodarki ¿ywno�ciowej. Wynika to g³ównie
z jej specyfiki, w tym tzw. makroekonomii czynnika ziemi. Jednocze�nie popyt na ¿ywno�æ jest wzglêdnie ma³o
elastyczny. Bli¿sze wyja�nieniu procesów rozwojowych w gospodarce ¿ywno�ciowej mog¹ byæ tzw. modele czwartej
generacji kryzysów finansowych eksponuj¹ce rolê czynników instytucjonalnych. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zwiêk-
szaj¹cy siê zakres integracji gospodarki ¿ywno�ciowej z pozosta³ymi sektorami oraz procesy globalizacji bêd¹ w
przysz³o�ci sprawiaæ, ¿e turbulencje na rynkach finansowych bêd¹ silniej oddzia³ywaæ na badany sektor. Z drugiej
jednak strony pewne uniwersalia rozwoju gospodarki ¿ywno�ciowej bêd¹ swoistymi katalizatorami tych nieko-
rzystnych zjawisk. Stwarza to przes³ankê do poszukiwania teorii obja�niaj¹cych zmiany sytuacji ekonomicznej
gospodarki ¿ywno�ciowej z uwzglêdnieniem zjawisk kryzysowych w sferze rynków finansowych.

Wstêp
Kryzys ekonomiczny wywo³uje liczne dyskusje. Wynika to z bezpo�redniego jego prze³o¿e-

nia na sytuacjê ekonomiczn¹ podmiotów gospodarczych, jaki i konsumentów. W artykule przy-
jêto, i¿ kryzys ekonomiczny jest to nag³e, istotne za³amanie dotychczasowych trendów w rozwo-
ju rynków finansowych, gospodarek w konsekwencji szoków popytowo-poda¿owych. Zakres i
g³êboko�æ tych zjawisk przekraczaj¹ cyklicznie powtarzaj¹ce siê recesje gospodarcze. Autor ma
�wiadomo�æ, i¿ nie zawsze kryzysy finansowe (a w jego ramach walutowe) musz¹ przerodziæ siê
w realne kryzysy gospodarcze. Zale¿y to od si³y impulsów kryzysowych, powi¹zañ finansów ze
sfer¹ realn¹ oraz jego zakresu.

Przeradzanie siê kryzysu finansowego w realny dokonuje siê g³ównie poprzez kredyty i
zmiany poziomu kursu walutowego. Chodzi tu w szczególno�ci o: zaostrzenie warunków korzy-
stania i udzielania kredytów, jak równie¿ deprecjacjê waluty. Skuteczno�æ transmisji impulsów z
sektora finansów do gospodarki ma miejsce w warunkach wzglêdnie silnego powi¹zania pod-
miotów z sektorem finansowym poprzez kredyty i inne instrumenty rynku finansowego oraz w
sytuacji znacznego zakresu powi¹zañ z zagranic¹. W sytuacji wzajemnych zale¿no�ci podmio-
tów w gospodarce oraz d³ugotrwa³o�ci kryzysu, impulsy kryzysowe mog¹ przenikaæ do stref
nawet s³abo zintegrowanych z pozosta³ymi sektorami gospodarki np. rolnictwo w okresie tzw.
wielkiego kryzysu gospodarczego.

G³ównym celem artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie czy teorie kryzysów ekonomicz-
nych s¹ przydatne dla obja�niania sytuacji w gospodarce ¿ywno�ciowej. Problem ten wynika to
z tego, ¿e z jednej strony gospodarka ¿ywno�ciowa zintegrowana jest z innymi sektorami po-
przez udzia³ w mechanizmie przep³ywów miêdzyga³êziowych, z drugiej natomiast istnieje jej spe-
cyfika, zwi¹zana z makroekonomi¹ czynnika ziemi [Czy¿ewski 2007]. Pojawia siê ponadto pytanie
czy w Polsce w gospodarce ¿ywno�ciowej w ogóle mamy do czynienia z kryzysem? Cele te
zrealizowano w oparciu o wybrane teorie kryzysów ekonomicznych. Odniesiono je do obecnej
sytuacji gospodarczej, ze szczególnym uwzglêdnieniem do�wiadczeñ w Polsce z kryzysu �wia-
towego zapocz¹tkowanego w 2007 roku. Je�li natomiast chodzi o metody badawcze to rozwa¿ania
w artykule oparto na podej�ciu heurystycznym z wykorzystaniem elementów dedukcji.
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Przyk³adowe modele kryzysów ekonomicznych
Kryzysy ekonomiczne z jednej strony cechuje z³o¿ono�æ ze wzglêdu ró¿norodne przyczyny, z drugiej

natomiast mo¿na wyró¿niæ ich cechy zbie¿ne. Da³o to asumpt do budowy modeli teoretycznych wyja�nia-
j¹cych je. Pominê tu modele tzw. pierwszej [Krugman 2001], drugiej [Obstfeld 1994] i trzeciej generacji
[Koronowski 2003] kryzysów ze wzglêdu na ich specyfikê i raczej regionalny charakter. Do�æ znanym w
teorii jest tzw. model Minsky«ego, tj. teoria nierównowagi inwestycji i niestabilno�ci finansowej. Zak³ada
ona, ¿e po okresie recesji firmy przyjmuj¹ strategie zachowawcze w odniesieniu do finansowania inwesty-
cji. Z kolei wraz z popraw¹ sytuacji gospodarczej spada ryzyko podejmowanych decyzji. Tak wiêc decy-
denci sk³onni s¹ podj¹æ wiêksze ryzyko w celu osi¹gniêcia wy¿szych, potencjalnych zysków. Stwarza to
wzrost popytu na kredyty bankowe. Pojawia siê wiêksza ilo�æ po�redników i podmiotów dzia³aj¹cych w
sektorze finansowym. Na fali optymizmu wytwarza siê tzw. euphoric economy [Minsky 1982] (gospodarka
euforii), czy nieograniczona wiara kredytodawców i kredytobiorców dla powodzenia realizowanych przed-
siêwziêæ i powstanie tzw. b¹bli spekulacyjnych. Nastêpuje przegrzanie koniunktury, zaczyna zwiêkszaæ siê
zad³u¿enie podmiotów gospodarczych, powoli spada rentowno�æ i p³ynno�æ. Banki i sektor finansowy w
tej sytuacji staj¹ siê podatne na wszelkiego rodzaju niekorzystne zjawiska gospodarcze.

Niektórzy badacze [Breuer 2005] sugeruj¹ za wskazane wyodrêbnienie nawet modeli czwartej
generacji. Chodzi w nich o uwypuklenie roli szeroko rozumianych instytucji (bardziej w tradycyj-
nym, tj. veblenowskim rozumieniu). Rozumiane one mog¹ byæ m.in. jako system polityczny, normy
spo³eczne, kultura, egzekwowanie kontraktów itp. St¹d dopiero kompleksowa analiza wielu czynni-
ków mo¿e daæ zadawalaj¹ce rezultaty w obja�nianiu zjawisk kryzysowych, w tym zw³aszcza ich
przyczyn. Wci¹¿ jednak pozostaje w zwi¹zku z tym wiele pytañ badawczych, które wymagaj¹
odpowiedzi, w tym g³ówne: jak istotne znaczenie dla zjawisk kryzysowych maj¹ same instytucje ?

Interesuj¹ce s¹ spostrze¿enia Tornella i Westermana [2005] je�li chodzi o odniesienia do przy-
czyn kryzysów finansowych. Dotycz¹ one co prawda sytuacji krajów rozwijaj¹cych siê, pozwalaj¹
jednak na szersze spojrzenie w obszarze poruszanych kwestii. Cytowania autorzy dochodz¹ do
konkluzji, ¿e szybszemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy³y relatywnie wiêksze wahania w
wielko�ci  kredytów. Silne oddzia³ywanie kana³u kredytowego na procesy realne pe³ni³o w tym
przypadku rolê amplifikatora. Oznaczaæ to by mog³o, ¿e alternatyw¹ dla wy¿szego wzrostu s¹
wiêksze wahania koniunkturalne i tym samym mniejsza stabilno�æ.  Niewykluczone, ¿e w krajach
rozwiniêtych sytuacja w tym zakresie jest podobna, tym bardziej i¿ z uwagi na silniejsze powi¹zania
przedsiêbiorstw z rynkiem wiêksze jest znaczenie zewnêtrznych �róde³ finansowania.

Obecne zjawiska kryzysowe mog¹ stanowiæ podstawê do stworzenia kolejnej grupy  modeli.  Punk-
tem wyj�cia w tym przypadku jest sektor finansowy, a �ci�lej spekulacje finansowe w powi¹zaniu ze
spekulacjami na rynku nieruchomo�ci. Ekspansywna polityka pieniê¿na realizowana przez FED w USA
zachêca³a banki do udzielania tzw. subprime loan1  w warunkach niewystarczaj¹cych regulacji zwi¹za-
nych z udzielaniem kredytu oraz zaanga¿owania siê banków inwestycyjnych w spekulacje na rynkach
finansowych i nieruchomo�ci.  To z kolei wzmacnia³o popyt (tak¿e spekulacyjny) na rynku nieruchomo-
�ci oraz na spekulacje finansowe. W pierwszym przypadku w sytuacji ma³o elastycznej poda¿y nieru-
chomo�ci powodowa³o to znaczny wzrost cen nieruchomo�ci.  Z kolei aspekt spekulacji  finansowych,
który zwi¹zany by³ z tym zjawiskiem, polega³ na sekurytyzacji kredytów hipotecznych. Nastêpowa³o
wiêc rozdzielenie zarz¹dzania kredytem od ryzyka zwi¹zanego z jego sp³at¹ (handel ryzykiem) w zamian
za tworzenie nowych instrumentów finansowych, np. obligacje strukturyzowane.  W konsekwencji
zaci¹gniêty kredyt stanowi³ bazê dla wielokrotnie wiêkszych warto�ci instrumentów finansowych (le-
warowanie). Ryzyko niewyp³acalno�ci kredytobiorców zosta³o przeniesione na inwestorów. Z kolei
zabezpieczenie tych instrumentów stanowi³a najczê�ciej hipoteka zaci¹gniêta na danej nieruchomo�ci.
Paradoksalnie agencje ratingowe nadawa³y takim instrumentom wysokie oceny. Wreszcie kiedy zaczê³y
siê problemy ze sp³at¹ kredytów lawinowo prze³o¿y³o siê to niekorzystnie na rynek finansowy. Nast¹pi³
wzrost liczby nieruchomo�ci przejmowanych przez banki w ramach postêpowania egzekucyjnego [Ga-
stomski 2008]. W dalszej kolejno�ci spad³y ceny nieruchomo�ci i tym samym udzielone wcze�niej
kredyty hipoteczne nie mia³y stosownego zabezpieczenia, a tym bardziej papiery warto�ciowe opieraj¹-
ce siê na tych kredytach. St¹d nagle okaza³o siê, ¿e w znacznym stopniu wycena aktywów ma wymiar

1 Kredyt bankowy, który udzielany jest kredytobiorcom posiadaj¹cym z³¹ �historiê kredytu� (np. niesp³acanie
na czas kredytów), b¹d� niewielk¹ zdolno�æ kredytow¹. Do produktów subprime mog¹ byæ zaliczane np.
kredyty hipoteczne czy specjalne karty kredytowe.
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wirtualny, nieadekwatny do realnych procesów. Z uwagi na wzajemne powi¹zania, zw³aszcza globalne,
negatywne efekty tych zjawisk dotknê³y w krótkim czasie gospodarki wszystkim krajów na �wiecie
(efekt zara¿enia), w tym zw³aszcza banki. Warto tu zwróciæ uwagê na to, ¿e instytucje finansowe obecnie
ujawniaj¹ przede wszystkim straty wynikaj¹ce nie z bezpo�redniego zaanga¿owania w kredyty hipo-
teczne, ale g³ównie zwi¹zane z obligacjami zabezpieczonymi kredytami hipotecznymi, instrumentami
pochodnymi oraz instrumentami strukturyzowanymi.

Interesuj¹ce spostrze¿enia odno�nie aktualnych zawirowaæ gospodarczych na �wiecie przedsta-
wia G. Soros [Soros 2008].  G³ównymi przyczynami tych zjawisk s¹ wg niego: postêpuj¹ce usuwanie
regulacji finansowych, w powi¹zaniu z procesami globalizacji maj¹cymi asymetryczn¹ strukturê. Usu-
niêcie barier dla przep³ywów kapita³owych spowodowa³o, ¿e oszczêdno�ci �wiatowe by³y �zasysa-
ne� do krajów stanowi¹cych centrum finansowe (USA i najwy¿ej rozwiniête gospodarki) i stamt¹d
redystrybuowane do krajów mniej rozwiniêtych. Tak zwany Konsensus Waszyngtoñski wymusza³
na krajach s³abo rozwiniêtych �cis³e egzekwowanie dyscypliny bud¿etowej, podczas gdy pozwala³
na wzglêdnie du¿¹ elastyczno�æ w centrach finansowych. Tak przedstawiony proces globalizacji,
wed³ug Sorosa, powodowa³, ¿e bezpieczniej by³o utrzymywaæ aktywa w centrum ni¿ na peryferiach.
Faworyzowa³o to kraje wysoko rozwiniête, a deprecjonowa³o s³abiej rozwiniête.

Co z obecnym kryzysem w gospodarce ¿ywno�ciowej w Polsce?
Na tle innych krajów gospodarka Polski pocz¹wszy od 2007 wyró¿nia siê pozytywnie, zw³asz-

cza w zakresie kszta³towania siê realnego PKB. W 2009 roku wzrost PKB wynosi³ 1,7%, z kolei w
krajach UE uleg³ zmniejszeniu.  Zakres spekulacji i kredytów podwy¿szonego ryzyka nie by³ znacz-
ny, tak¿e z uwagi na dzia³ania Komisji Nadzoru Finandów. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e Polska jest krajem,
który w relatywnie niewielkim zakresie swój rozwój opiera na kredycie. Stanowi¹ one ok. 37% PKB,
podczas gdy w USA 172%, z kolei kredyty hipoteczne stanowi¹ w Polsce  zaledwie 10% PKB, w
porównaniu z 80% PKB w USA. Równie¿ depozyty w pe³ni pokrywaj¹ zapotrzebowanie kredyto-
we, podczas gdy w USA relacja kredytów do depozytów wynosi 360%. Banki w Polsce s¹ lepszej
sytuacji i maj¹ niewielki udzia³ z³ych kredytów w swoim portfelu.

W przypadku oceny sytuacji gospodarki ¿ywno�ciowej odniesiono siê g³ówne do dwóch jej kom-
ponentów tj., rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego. W przypadku pierwszego z wymienionych w latach
2006-2008, wed³ug danych FADN, odnotowano ok. 20% spadek dochodów przypadaj¹cych na 1 prze-
ciêtne gospodarstwo, pomimo wzrostu udzia³u2  dop³at w dochodzie z 38% (2006) do 68% (2008).
Wynika³o to g³ównie ze spadku cen produktów rolnych i tym samym obni¿enia dochodów oraz zwiêk-
szenia wielko�ci dop³at. Tendencje odno�nie spadku dochodów rolniczych potwierdzane s¹ równie¿ w
rachunkach ekonomicznych dla rolnictwa (RER), jak równie¿ danych GUS dla dochodów do dyspozycji
brutto w podsektorze gospodarstw domowych rolników [Zegar 2009]. Wed³ug tych ostatnich wielko�æ
dochodów gospodarstw domowych rolników z 2008 r. osi¹gnê³a poziom z 2005 r. Te niekorzystne
tendencje w 2008 r. wynika³y g³ównie z pogorszenia no¿yc cenowych (91,8 w 2008 r. w porównaniu do
107,2 w 2007 r.), produkcja bowiem towarowa wzros³a o 4,5% (2008 r. w stosunku do 2007). Mo¿na
oczekiwaæ, ¿e w 2009 roku tendencja spadku dochodów by³a podtrzymana z uwagi na spadek cen zbó¿,
ro�lin oleistych i owoców oraz trudn¹ sytuacjê na rynku mleka. Z kolei w przemy�le spo¿ywczym mia³
miejsce nieznaczny przyrost warto�ci produkcji (0,5%) pomiêdzy latami 2008:2007. Jednocze�nie odno-
towano spadek rentowno�ci zysku netto (zysk netto / koszty) z 3,9 (2006 r.) do 2,6% (2008 r.), p³ynno�ci
(maj¹tek obrotowy/zobowi¹zania krótkoterminowe) z 1,3 (2006 r.) do 1,23% (2008 r.), jak równie¿ spadek
udzia³u przedsiêbiorstw osi¹gaj¹cych zyski z 79,4 do 73,2% [Urban 2009]. Z drugiej natomiast strony
udzia³ upad³o�ci przedsiêbiorstw w bran¿y spo¿ywczej w ogólnej liczbie upad³o�ci, w pierwszych
trzech kwarta³ach 2009 roku, by³ stabilny, a nawet nieco spad³ w porównaniu do analogicznego
okresu 2008 roku (z ok. 10 do 9,5%), podczas gdy w pozosta³ych bran¿ach na ogó³ wzrasta³ [Raport
i prognozy 2009]. Wskazywaæ to mo¿e na wzglêdn¹ odporno�æ podmiotów dzia³aj¹cych w tym
przemy�le na skutki globalnego kryzysu.

Ogólnie wiêc trudno jednoznacznie okre�liæ sytuacjê w gospodarce ¿ywno�ciowej w Polsce w
2008 r. jako kryzysow¹. Pomimo, ¿e oceny pozycji ekonomicznej s¹ jedynie wstêpne i przybli¿one oraz
dotycz¹ krótkiego okresu, z racji braku jeszcze pe³nych nowszych danych, mo¿emy mówiæ raczej o
recesji. Sytuacja ekonomiczna jest daleko bardziej korzystna ani¿eli w okresie tzw. wielkiego kryzysu,

2 Dop³aty do dzia³alno�ci produkcyjnej wzros³y z 14,2 (2006r. ) do 17 tys. z³ (2008 r.) na 1 gospodarstwo
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kiedy mia³a miejsce znaczne pogorszenie wyników w sytuacji wzglêdnie niewielkiego zakresu wspar-
cia w rolnictwie. Paradoksalnie jednak produkcja rolna wówczas zwiêkszy³a siê, jednocze�nie spadek
cen by³ wiêkszy, co skutkowa³o negatywnymi konsekwencjami dochodowymi [Orczyk 1981].  Osi¹-
gniête wyniki w 2008 roku w rolnictwie i przemy�le spo¿ywczym s¹ porównywalne z tymi uzyskanymi
w pocz¹tkowych latach integracji z UE. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, na to ¿e w sytuacji
rosn¹cego znaczenia dochodów spoza rolnictwa w dochodach dyspozycyjnych rodzin rolniczych
impulsy kryzysowe mog¹ byæ transferowane na obszary wiejskie poprzez ten kana³ emisyjny.

Czynnikiem stabilizuj¹cym sytuacjê w samym rolnictwie s¹ zwiêkszaj¹ce siê dop³aty bezpo-
�rednie. W handlu natomiast zagranicznym wzglêdnie s³abszy z³oty, w odniesieniu do EUR i USD
pozwala przedsiêbiorstwom przemys³u spo¿ywczego, nawet pomimo s³abszej koniunktury w go-
spodarce na �wiecie na wykorzystanie konkurencji cenowej (mo¿liwo�æ uzyskania wy¿szej mar¿y,
lub obni¿enie ceny w imporcie). Wzglêdnie niewielki poziom zad³u¿enia w�ród podmiotów gospo-
darki ¿ywno�ciowej �wiadcz¹cy na ogó³ o umiarkowanej strategii finansowania ich rozwoju stano-
wi swego rodzaju katalizator w warunkach niekorzystnej koniunktury na �wiecie. Warto jednak
pamiêtaæ, ¿e globalne ograniczanie akcji kredytowej musi tak¿e wp³yn¹æ na dostêpno�æ �rodków
finansowych dla gospodarki ¿ywno�ciowej. W sumie w 2008 roku odnotowano wzrost zad³u¿enia
rolnictwa, jak i podmiotów przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego, pomimo, ¿e na tle innych
sektorów nie nale¿y do wysokich. Wynika³o to g³ównie ze wzrostu oprocentowania stóp procen-
towych oraz wzrostu popytu na kredyty w konsekwencji dobrej koniunktury w 2007 roku (efekt
inercyjny). W przypadku rolnictwa znaczny jest udzia³ kredytów preferencyjnych oraz pomosto-
wych, ze wzglêdu na  korzystanie  ze �rodków unijnych. Jednocze�nie w niewielkim stopniu rolnicy
korzystaj¹ z kredytów walutowych, co ogranicza ryzyko zmiany kursu walutowego [Kulawik 2009].
Je�li natomiast chodzi o przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego to pomimo braku stosownych
danych w tym zakresie, to nale¿y stwierdziæ, ¿e istnia³y przypadki nie tylko korzystania z kredytów
walutowych, ale tak¿e dla niektórych wiêkszych eksporterów, z instrumentów pochodnych (m.in.
opcje). Nie s³u¿y³y one wy³¹cznie zabezpieczeniu przed ryzykiem walutowym,  ale by³y równie¿
elementem spekulacji, co okaza³o siê czêsto  niekorzystne dla tych podmiotów.

Wnioski
1. Istniej¹ce teorie kryzysów ekonomicznych jedynie w ograniczonym obszarze (nakre�lonym

poni¿ej) wydaj¹ siê byæ przydatne do obja�niania sytuacji ekonomicznej gospodarki ¿ywno-
�ciowej, zw³aszcza rolnictwa. Wynika to g³ównie z jej specyfiki, w tym tzw. makroekonomii
czynnika ziemi, w tym serwomechanizmu dostosowawczego gospodarstw rolnych do warun-
ków zewnêtrznych [Czy¿ewski 2007], jak równie¿ trudno�ci w delimitacji czynników rozwojo-
wych tego sektora. Trudno jest bowiem jednoznacznie okre�liæ si³ê oddzia³ywania poszczegól-
nych czynników na sytuacjê ekonomiczn¹. Ponadto, zwi¹zane jest to m.in. z katalizatorami
takimi, jak: wsparcie tego sektora poprzez instrumenty polityki interwencyjnej (np. WPR UE, w
Polsce �rodki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zw³aszcza p³atno�ci bezpo�rednie),
czy wzglêdnie niski poziom zad³u¿enia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w sytuacji ni¿szego wsparcia
skutki zjawisk kryzysowych by³yby bardziej odczuwalne. St¹d przyk³adowo w produkcji rolnej
o niskim poziomie dop³at np. kwiaciarstwo, ogrodnictwo w Holandii w wiêkszym zakresie skutki
kryzysu s¹ odczuwalne [�migiel 2009]. Jednocze�nie popyt na ¿ywno�æ jest wzglêdnie ma³o
elastyczny, tak¿e z uwagi na tzw. przymus konsumpcji ¿ywno�ci. W konsekwencji gospodarka
¿ywno�ciowa, w tym szczególnie rolnictwo, w relatywnie mniejszym zakresie odczuwa skutki
zjawisk kryzysowych.  St¹d trudno tutaj oprzeæ siê na modelu Minsky«ego i zwi¹zanej z tym
tzw. euphoric economy [Minsky 1982] (gospodarka euforii), w której znaczny jest element
spekulacji i oderwanie od procesów realnych.

2. Teorie Tornella i Westermana [2005] trudno odnie�æ do sytuacji w Polsce w gospodarce ¿yw-
no�ciowej. Mo¿na doszukiwaæ siê jedynie analogii do kryzysu zad³u¿eniowego rolnictwa w
USA w latach 80. XX w. [Kulawik 1994]. W tym przypadku szybszemu wzrostowi gospodarcze-
mu tak¿e w gospodarce ¿ywno�ciowej i samym rolnictwie towarzyszy³y relatywnie wiêksze
wahania w wielko�ci  kredytów. Doprowadzi³o to do niekorzystnych zjawisk w postaci ban-
kructw farm, wzrostu  ich zad³u¿enia i pogorszenia sytuacji dochodowej. Przyczyn¹ tych zja-
wisk by³o silne oddzia³ywanie kana³u kredytowego na procesy realne. Wraz z tym zwiêkszy³ siê
tak¿e obszar spekulacji na rynku ziemi rolniczej oraz niedoszacowania ryzyka inwestycyjnego.
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3. Bli¿sze wyja�nieniu procesów rozwojowych w gospodarce ¿ywno�ciowej mog¹ byæ tzw. modele
czwartej generacji kryzysów ekonomicznych eksponuj¹ce rolê czynników instytucjonalnych.
Odnosiæ siê one mog¹ zarówno do krajów rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê. W polskiej litera-
turze tematu niejednokrotnie wskazywano na niedorozwój otoczenia instytucjonalnego w Pol-
sce, bynajmniej do integracji z UE, jako �ród³o barier rozwojowych gospodarki [Wilkin 2000].

4. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zwiêkszaj¹cy siê zakres integracji gospodarki ¿ywno�ciowej z pozo-
sta³ymi sektorami oraz procesy globalizacji bêd¹ w przysz³o�ci sprawiaæ, ¿e turbulencje na
rynkach finansowych bêd¹ silniej oddzia³ywaæ na gospodarkê ¿ywno�ciow¹. Z drugiej jednak
strony pewne uniwersalia rozwoju gospodarki ¿ywno�ciowej [Czy¿ewski 2007] bêd¹ swoisty-
mi katalizatorami tych niekorzystnych zjawisk. Stwarza to przes³ankê do poszukiwania teorii
obja�niaj¹cych rozwój gospodarki ¿ywno�ciowej, a zw³aszcza rolnictwa, z uwzglêdnieniem
zjawisk kryzysowych w sferze rynków finansowych.
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Summary
The existing theories of economic crises only in some area they seem to be useful for explaining the develop-

ment of food economy. It results mainly from her peculiarity, in this macroeconomics of land factor. Simultane-
ously the demand on food is relatively little elastic. Closer explanation in development of food economy can be
the fourth generation models of financial crises exposing the part of institutional factors. One can suppose, that
the enlargement range of integration of food economy with other sectors as well as the processes of globalization
will be in future to cause  that the turbulences on financial markets will be more strongly affect on studied sector.
From the second  side however some universalization of development of food economy will be special catalysts
of these unfavorable phenomena. It creates then the premise to search theories explanatory the development of
food economy with regard  critical phenomena in sphere of financial markets.
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