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na rynki państw Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych12, część krajów 
z tak zwanej starej piętnastki wycofuje się z produkcji ekologicznej, ponieważ jej koszty 
są znacznie wyższe niż w krajach tak zwanej nowej dziesiątki. Należy także przygoto-
wać się, by polskie gospodarstwa ekologiczne mogły stanąć do rywalizacji z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi spoza Unii, jak również do prowadzenia działalności, 
gdyby zabrakło unijnego wsparcia finansowego.

W dobie globalizacji polskie rolnictwo staje przed wieloma zagrożeniami, jedno-
cześnie otwiera się wiele możliwości. Od nas samych zależy, czy będziemy umieli zago-
spodarować nisze rynkowe i czerpać z tego nie tylko ekonomiczne korzyści.
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The globalization in relation to development of ecological farming 
in Poland

With growth of globalization processes the role of farming in economy is changing: the production structure and 
participation of products in global market decreases. The purpose of this paper is to present arguments, that are for 
and against development of ecological farming in Poland. This is shown in aspect of existing globalization processes.
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