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Wstęp
Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Ekonomia”, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Opracowanie składa się z 65 artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań
w czterech obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy i instytucji
rynku pracy, a także roli kapitału ludzkiego w gospodarce. Znalazły się tutaj wyniki
badań na temat np.: roli urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu, wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rynek pracy, zjawiska prekariatu, sytuacji
kobiet na rynku pracy w dobie polityki równych szans czy pozycji absolwentów na
europejskim rynku pracy. Drugi obszar dotyczy problemów makroekonomicznych
współczesnych gospodarek, często ukazywanych w kontekście analizy sytuacji Polski na tle innych krajów unijnych. W tej grupie artykułów zaprezentowano wyniki
analiz dotyczących m.in.: interwencjonizmu monetarnego i fiskalnego w warunkach
wysokiego zadłużenia, polityki monetarnej i fiskalnej w krajach unijnych, ograniczeń wzrostu i rozwoju gospodarczego, innowacyjności i przedsiębiorczości, działalności badawczo-rozwojowej oraz roli kapitału intelektualnego kraju. Trzeci obszar tematyczny prezentowanej publikacji stanowią aspekty mikroekonomiczne,
omawiając je np. dokonano analizy relacji podmiotów funkcjonujących na rynku,
poddano ocenie przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych czy opisano wpływ migracji na gospodarstwa domowe w Polsce. Czwarty obszar obejmuje
zaś opracowania dotyczące fundamentów ekonomii, m.in. racjonalności człowieka
w ujęciu homo sustinens, nowych paradygmatów rozwoju, refleksji nad metodologią
nauk ekonomicznych, koncepcji kształtowania oczekiwań uczestników rynku czy
analiz poglądów klasyków francuskich na temat podatków.
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów w praktyce zajmujących się problematyką ekonomiczną, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszą książkę były recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki, w większości kierowników katedr ekonomii. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do
dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że ze względu na jej wszechstronny charakter spotka się
ona z zainteresowaniem i przyczyni do rozpoczęcia inspirujących dyskusji.
Jerzy Sokołowski
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POTENCJALNY WPŁYW BILATERALNYCH UMÓW
HANDLOWYCH NA WZROST GOSPODARCZY UE –
PRZEWIDYWANE SKUTKI
DLA POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
POTENTIAL IMPACT OF THE BILATERAL TRADE
AGREEMENTS ON THE ECONOMIC GROWTH
IN THE EU – EXPECTED CONSEQUENCES
FOR THE POLISH AGRI-FOOD SECTOR
DOI: 10.15611/pn.2016.449.05
JEL Classification: F13, F14, F15
Streszczenie: W artykule dokonano szczegółowej analizy bilateralnych umów handlowych
zawartych i negocjowanych przez Unię Europejską z innymi krajami czy ugrupowaniami
oraz ich potencjalnego wpływu na wzrost gospodarczy UE. Szczególną uwagę zwrócono
na przewidywane skutki liberalizacji handlu zagranicznego dla sektora rolno-spożywczego,
bazując na dotychczasowych wynikach badań. W dalszej części artykułu przedstawiono kierunki i perspektywy eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Analizę strumieni handlowych produktami rolno-spożywczymi w Polsce dokonano w oparciu o dane z bazy UN
Comtrade. Szacuje się, że najwięcej korzyści przyniesie unii zawarcie umów handlowych
między USA oraz Japonią. Sektor rolno-spożywczy należy, jak wynika z prac nad TTIP,
do jednego z najbardziej wrażliwych tematów negocjacji. Za najbardziej perspektywiczne
kierunki dla polskiego eksportu produktów żywnościowych można uznać przede wszystkim
rozwijające się kraje Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.
Słowa kluczowe: umowy handlowe, handel zagraniczny, PKB, produkty rolno-spożywcze.
Summary: This article aims to analyze the potential benefits of bilateral trade agreements
concluded by the EU with other countries, both in the development of the EU economy, and
the potential consequences for the Polish agri-food sector. It is estimated that most of the
economic benefits of the European Union will conclude trade agreements with the US and
Japan. Agri-food sector is one of the most important and sensitive subjects of the negotiations,
especially from the point of view of Polish food producers.
Keywords: trade agreements, foreign trade, GDP, agri-food products.
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1. Wstęp
Coraz większe znaczenie w kształtowaniu stosunków handlowych mają umowy bilateralne zawierane pomiędzy krajami lub ugrupowaniami. Przedłużające się wielostronne negocjacje w ramach rundy Doha przyczyniły się do wzrostu dwustronnych
porozumień handlowych zawieranych przez Unię Europejską. Na intensyfikację
rozmów na temat porozumień bilateralnych znaczący wpływ miał również globalny
kryzys ekonomiczny. W unijnej strategii „Europa 2020” politykę handlową uznano
bowiem za podstawowy element polityki gospodarczej UE, mający przyczynić się
do pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy na jednolitym rynku europejskim [Pera 2013].
Polska wraz z akcesją do UE została objęta wspólną polityką handlową i przyjęła unijną taryfę celną, stając się tym samym stroną umów handlowych (istniejących
i negocjowanych) Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Sektor rolno-spożywczy należy do jednego z najbardziej wrażliwych tematów negocjacji, wzbudzających wiele
obaw, zwłaszcza w zakresie spójności regulacyjnej, mogącej doprowadzić do obniżenia standardów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, ale także wzrostu
presji konkurencyjnej wśród producentów rolnych [Ambroziak, Bułkowska 2015].
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi odgrywa ważną rolę w polskim handlu zagranicznymi i jest jednym z jego filarów. Mając na uwadze ten fakt,
wyniki negocjacji mogą mieć duży wpływ nie tylko na dalsze perspektywy handlu
zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, ale również na cały sektor rolny w
Polsce. Celem artykułu jest zbadanie potencjalnych korzyści wynikających z umów
handlowych zawieranych przez Unię Europejską, zarówno na rozwój gospodarki
UE, jak i potencjalne skutki dla polskiego sektora rolno-spożywczego.

2. Umowy o preferencyjnym handlu zawierane przez UE
Podobnie jak inne państwa i ugrupowania integracyjne, Unia Europejska prowadzi
obecnie równolegle negocjacje kompleksowych umów handlowych z wieloma ważnymi partnerami handlowymi, chcąc w ten sposób polepszyć warunki dostępu unijnych przedsiębiorstw do rynków zagranicznych. UE dąży do zacieśnienia współpracy gospodarczej poprzez zawieranie umów handlowych nie tylko z krajami
rozwiniętymi, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Korea Południowa i Japonia, ale
również z krajami o niższym poziomie rozwoju gospodarczego (np. Wietnam, Indie,
Tajlandia czy też innym krajami rozwijającymi się, które są postrzegane jako koła
napędowe światowej gospodarki.
Wcześniejsze umowy o wolnym handlu odnosiły się głównie do eliminacji barier celnych we wzajemnym handlu. Nowa generacja porozumień z ważnymi partnerami UE reguluje nie tylko kwestie związane z liberalizacją i usuwaniem barier taryfowych i pozataryfowych w wymianie handlowej towarami oraz usługami, ale także
znoszenie ograniczeń w przepływie inwestycji, prawa własności intelektualnej,
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zamówienia publiczne czy też wymagania ochrony środowiska. Są one wyrazem
szerszej współpracy UE z danym krajem na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej.
Pierwszą umową o wolnym handlu nowego typu, najszerszą pod względem liczby uregulowanych kwestii, Unia Europejska zawarła z Republiką Korei. Weszła ona
Tabela 1. Umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej
•• EOG – Islandia, Liechtenstein, Norwegia
•• unie celne – Turcja, Andora i San Marino
•• Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu – SAA (Albania, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Bośnia i Hercegowina)
•• Porozumienia śródziemnomorskie o stowarzyszeniu – EuroMed (Algieria, Egipt,
Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Tunezja)
•• Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA):
–– EPA Cariforum (15 krajów Karaibów: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados,
Belize, Dominika, Dominikana, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, St, Kitts
i Nevis, St, Lucia, St, Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago),
–– EPA ESA – Afryka Wschodnia i Południowa (Madagaskar, Seszele, Zimbabwe, Mauritius); od maja 2012 r.
–– EPA Pacific (Papua Nowa Gwinea, Fidżi)
–– EPA Ameryka Środkowa (Kostaryka, Salwador. Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama)
–– EPA Kamerun – umowa prowizorycznie weszła w życie w sierpniu 2014 r.
•• Kolumbia i Peru – od 2013 r.
•• Gruzja i Mołdowa – umowy prowizorycznie weszły w życie od września 2014 r.
•• Ukraina (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) – od 1 stycznia
2016 r.
•• Korea Południowa (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA); weszła
w życie 1 lipca 2011 r.
•• Pozostałe strefy wolnego handlu: Szwajcaria, RPA, Meksyk, Wyspy Owcze,
Chile i Irak
Umowy
•• Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)
wynegocjowane, •• EPA ECOWAS – Afryka Zachodnia (Benin, Burkina Faso, Wyspy Zielonego
ale nie weszły
Przylądka, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigew życie
ria, Senegal, Sierra Leone, Togo i Mauretania)
•• EPA SADC – Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej (Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, Suazi); negocjacje zakończone w lipcu 2014 r.
•• EPA EAC – Wspólnota Wschodnioafrykańska (Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania, Uganda); negocjacje zakończone w październiku 2014 r.
•• Ekwador – negocjacje zakończone w lipcu 2014 r.
•• Singapur – negocjacje zakończone w październiku 2014 r.
•• Wietnam – negocjacje zakończone w sierpniu 2015 r.
Umowy
•• USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)
negocjowane
•• Tajlandia, Malezja
•• Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela)
•• Indie
•• Japonia
Obowiązujące
umowy

Źródło: [Ambroziak i in. 2016].
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w życie w 1 lipca 2011 r., po ok. 4 latach od momentu rozpoczęcia negocjacji
(w maju 2007). Od marca 2013 r. stosowana jest umowa z Peru, natomiast od sierpnia 2013 r. z Kolumbią. We wrześniu 2014 r. weszły w życie umowy o utworzeniu
pogłębionej i całościowej strefy wolnego handlu (będące częścią umów stowarzyszeniowych) z Gruzją i Mołdawią, a 1 stycznia 2016 r. również DCFTA z Ukrainą
(tab. 1).
Unia Europejska podejmuje także próby uregulowania i pogłębienia stosunków
handlowych za pomocą dwustronnych umów z krajami Stowarzyszenia Narodów
Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W październiku 2014 r. Singapur jako
pierwszy z członków ASEAN zawarł porozumienie z UE. Prowadzone są także negocjacje m.in. z Malezją i Tajlandią.
W sierpniu 2014 r. zakończono negocjacje w sprawie kompleksowej umowy
gospodarczo-handlowej UE–Kanada (CETA), natomiast w grudniu 2015 r. z Wietnamem. Prowadzone są także negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nad Transatlantyckim Partnerstwem Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP), państwami Zatoki
Perskiej, Indiami i Japonią (tab. 1). Wznowione zostały negocjacje z krajami tworzącymi Mercosur. Trwają także rokowania z krajami, które nie zawarły jeszcze z UE
Umów o Partnerstwie Gospodarczym (Economic Partnership Agreement).

3. Wpływ umów na rozwój gospodarczy UE
Unia Europejska wciąż pozostaje największym światowym eksporterem, importerem, jak również źródłem i odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Szacuje się, że obecnie ok. 30 mln miejsc pracy w UE (ponad 10%) jest uzależnione
od sprzedaży (eksportu) do reszty świata. Wpływ popytu zagranicznego na wzrost
gospodarczy będzie się w przyszłości systematycznie zwiększać. Liberalizacja handlu tworzy nowe możliwości w zakresie innowacji i wzrostu produktywności. Według
wyników badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, wzrost otwartości
gospodarki o 1%, skutkuje wzrostem produktywności pracy o 0,6%. Zważywszy, że
w 2015 r. 90% wzrostu gospodarczego wygenerowane zostało poza Europą, z czego
1/3 w samych Chinach, pozyskiwanie rynków głównych partnerów handlowych będzie odgrywać coraz większą rolę w stymulacji wzrostu gospodarczego Europy.
Dlatego też kompleksowe umowy handlowe z najważniejszymi partnerami mogą
być znaczącym katalizatorem zmian gospodarczych w UE [European Commision
2012].
Według szacunków KE pogłębione relacje UE z jej głównymi partnerami handlowymi mogą znacząco przyczynić się do ożywienia europejskiej gospodarki. Jeśli
UE zrealizuje ambitny program rozwoju handlu zagranicznego, PKB Unii może
zwiększyć się nawet o 2%, tj. o 250 mld euro, oraz może przyczynić się do powstania 2 mln miejsc pracy w UE (tab. 2).
Opracowana przez Komisję Europejską symulacja potencjalnych korzyści z tytułu zawarcia umów o wolnym handlu wykazała, że największe znaczenie dla pobu-
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dzenia wzrostu PKB Unii Europejskiej miałoby zawarcie tego rodzaju porozumień
ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Z punktu widzenia wymiany handlowej zakończenie negocjacji i podpisanie stosownych porozumień z państwami ASEAN
przyniosłoby nieco większy wzrost eksportu i importu niż w przypadku umów
z USA czy Japonią (tab. 2).
Tabela 2. Potencjalny wpływ umów handlowych na PKP, eksport i miejsca pracy w Europie
Wyszczególnienie
USA
Japonia
Kanada
ASEAN
Indie
Mercosur
Total
Korea Południowa*

PKB

Eksport

Import

%

mld EUR

%

mld EUR

%

mld EUR

0,52
0,34
0,08
0,035
0,03
0,17
1,2
0,075

65,7
42,9
10,1
4,4
3,8
21,5
152,2
9,5

1,40
1,20
0,69
1,60
0,55
0,65
6,2
1,20

29,4
25,2
14,6
33,7
11,6
13,7
129,6
25,2

1,35
1,20
0,39
1,40
0,55
0,66
5,6
1,10

29,0
25,8
6,0
30,1
11,8
14,2
118,2
23,6

* Obowiązuje od 1 lipca 2011 r.
Źródło: [European Commision 2012].

Umowa handlowa (free trade agreements, FTAs) z Singapurem była ważnym
precedensem dla innych potencjalnych umów z sąsiednimi czy podobnymi państwami ASEAN i może wzmocnić pozycję UE w Azji. Negocjacje z dużymi wschodzącymi gospodarkami, jak Indie czy Mercosur, są trudne, ale ważne. Jeżeli umowy
zostaną sfinalizowane, obejmą one 2/3 handlu unijnego. Dlatego też przyśpieszenie
procesu negocjacji i ratyfikacji jest niezbędne do czerpania korzyści z handlu zagranicznego.
3.1. Dotychczasowe wyniki badań dotyczące wpływu bilateralnych
umów handlowych na sektor rolno-spożywczy
Niewątpliwie, największy wpływ na handel zagraniczny UE, ale także na międzynarodowe stosunki handlowe będzie miała umowa TTIP, obecnie negocjowana przez
Unię Europejską i USA. Zarówno USA, jak i UE należą bowiem do najważniejszych
podmiotów w handlu międzynarodowym. Jednak ich udział w globalnym handlu
produktami rolno-spożywczymi stopniowo maleje na korzyść Brazylii, Chin oraz
Indii, co stwarza przesłanki do integracji transatlantyckiej. TTIP będzie potencjalnie
największym w historii regionalnym porozumieniem o wolnym handlu. Sektor rolno-spożywczy należy do jednego z najbardziej wrażliwych tematów negocjacji,
wzbudzających wiele obaw, zwłaszcza w zakresie spójności regulacyjnej, mogącej
doprowadzić do obniżenia standardów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowi-
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ska, ale także spodziewanej większej konkurencji ze strony amerykańskich przedsiębiorstw, które dzięki TTIP uzyskają łatwiejszy dostęp do unijnego rynku [Ambroziak, Bułkowska 2015].
Istnieje wiele analiz oceniających potencjalne efekty wejścia w życie TTIP na
unijną gospodarkę, niewiele jest natomiast opracowań szacujących efekty TTIP dla
polskiej gospodarki, w tym sektor rolno-spożywczy. W większości przypadków
skutki zawarcia umów oszacowano z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego. Stosowano w tym celu model równowagi ogólnej (computable general equilibrium, CGE). W zależności od przyjętego scenariusza liberalizacji oszacowana skala wpływu była różna. W niektórych przypadkach natomiast ograniczono się do
metody deskryptywnej.
W sposób najbardziej szczegółowy oceny wpływu umowy TTIP na gospodarkę
żywnościową UE, w tym jej handel zagraniczny dokonał międzynarodowy zespół
badawczy pod kierownictwem G. Felbermayra na zlecenie Parlamentu Europejskiego. W podstawowym scenariuszu liberalizacji założono całkowite zniesienie ceł
(w chwili wejścia w życie umowy bądź w ciągu kilku lat) oraz redukcję barier pozataryfowych we wzajemnym handlu o 25%. Z przeprowadzonych symulacji wynikało, że wskutek wejścia w życie umowy eksport rolno-spożywczy UE do Stanów
Zjednoczonych wzrośnie łącznie do 2025 r. o 56,4%, a unijny import z USA – aż
o 116,3%. Dla porównania, dla handlu UE z USA ogółem wzrosty te wyniosą odpowiednio 37,3% i 36,6%. W ujęciu sektorowym skala wpływu TTIP na wzajemne
obroty handlowe UE–USA będzie silnie zróżnicowana. Według oszacowań, w największym stopniu efekty handlowe liberalizacji ujawnią się w eksporcie UE do USA
takich grup produktów, jak: mięso czerwone (wzrost o 404%), cukier (o 297%),
mięso białe (o 289%) oraz produkty mleczarskie (o 239%). Wskutek wejścia w życie
TTIP unijny import produktów mleczarskich ze Stanów Zjednoczonych będzie w
2025 r. blisko 21-krotnie wyższy niż byłby w sytuacji zachowania poziomu protekcji
sprzed wejścia w życie umowy. Wartość importu z USA mięsa białego byłaby ponad
10-krotnie wyższa, cukru – ponad 6-krotnie, a mięsa czerwonego – blisko 4-krotnie
[Felbermayr 2014].
W polskiej literaturze problematykę wpływu umowy TTIP na gospodarkę żywnościową Polski, w tym handel rolno-spożywczy, poruszali m.in. Rowiński i Bułkowska [2013], Ambroziak i Bułkowska [2015], Rowiński [2013] oraz Kaliszuk
[2014].
Według J. Rowińskiego i M. Bułkowskiej zbyt szeroko posunięta liberalizacja
rynku rolnego może spowodować, że rolnictwo polskie (także unijne) przegra na
rynku unijnym walkę konkurencyjną z rolnikami z państw trzecich, produkującymi
artykuły rolne taniej nie tylko ze względu na niższe koszty pracy i/lub optymalne
struktury produkcyjne, ale także dlatego, że nie muszą spełniać ostrych norm ochrony środowiska i właściwego traktowania zwierząt, a ponadto nie są zobowiązani do
wyłączania części gruntów spod uprawy. Ponadto w 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki szczegółową analizę skutków zawarcia umowy TTIP na gospodar-
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kę Polski przeprowadził Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie [Kaliszuk 2013]. Zwrócono w nim uwagę na odmienne podejście UE i USA do
kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa zdrowia ludzi, które to kwestie są przedmiotem ostrych sporów między tymi partnerami handlowymi. W kwestii bezpieczeństwa żywności USA żądają, jako podstawy ograniczeń handlu, wykazania negatywnych następstw proponowanych działań, natomiast Unia – udowodnienia, że
następstwa takie nie wystąpią.
W 2015 r. J. Hagemejer jako pierwszy dokonał oceny potencjalnego wpływu
TTIP na polską gospodarkę, w tym handel rolno-spożywczy [Hagemejer 2015].
W tym celu wykorzystał model równowagi ogólnej GTAP. W przeciwieństwie do
poprzednich analiz uwzględniających Polskę w analizie oszacowano nie tylko potencjalne skutki wpływu umowy TTIP na polsko-amerykańskie obroty handlowe,
ale również na handel Polski z nowymi państwami członkowskimi, Niemcami oraz
pozostałymi głównymi partnerami handlowymi Polski,
Z przeprowadzonej symulacji wynikało, że dla ambitnego scenariusza liberalizacji (zniesienie ceł i redukcja barier pozataryfowych o 50% oraz uwzględnienie długoterminowych skutków liberalizacji) wartość produkcji w rolnictwie po wejściu w
życie TTIP nie zmieni się, a w przemyśle spożywczym wzrośnie o zaledwie 0,2%.
Zmniejszą się o 1% obroty handlowe artykułami rolnymi Polski ogółem, a handel
produktami przemysłu spożywczego wzrośnie o 1,5% (tab. 2). Dynamiczny wzrost
obrotów nastąpi w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Szacuje się, że polski eksport
artykułów rolnych do USA zwiększy się o 100,1%, a import o 67,9%, podczas gdy
zmniejszy się wartość obrotów tymi artykułami z państwami UE-15 oraz pozostałymi nowymi państwami członkowskimi UE. Polski eksport produktów przemysłu
spożywczego do USA zwiększy się o 59%, tj. w mniejszym stopniu niż eksport do
tego kraju ogółem. Wskutek TTIP wzrośnie także nieznacznie eksport do krajów

Artykuły rolne
Produkty przemysłu spożywczego
Artykuły rolne
Produkty przemysłu spożywczego
Źródło: [Hagemejer 2015].
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Tabela 3. Szacunki wpływu wejścia w życie TTIP na polski handel rolno-spożywczy,
według J. Hagemejera
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„piętnastki”. Import produktów przemysłu spożywczego z USA zwiększy się natomiast aż o 180,1%, podczas gdy o 3,7% zmaleje import z państw UE-15 i o 1,6%
z pozostałych nowych państw członkowskich UE.

4. Kierunki i perspektywy eksportu polskich produktów
rolno-spożywczych
Handel zagraniczny jest ważnym czynnikiem stabilizującym krajowe rynki produktów rolnych. Dynamika produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego przewyższa
dynamikę popytu na żywność. Większa część przyrostu produkcji sektora jest kierowana na rynki zagraniczne. W roku 2015 ok. 40% produkcji przemysłu spożywczego była kierowana na eksport. Oznacza to, że eksport stał się nie tylko ważnym kanałem zbytu nadwyżek produkcji, ale także coraz bardziej istotnym czynnikiem
rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce [Tereszczuk 2016].
Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych związanych z wprowadzonym przez Rosję w połowie 2014 r. zakazem importu większości produktów
rolno-spożywczych z UE, polski eksport rolno-spożywczy systematycznie wzrastał
i w 2015 r. osiągnął rekordową wartość 23,5 mld euro, o 42% wyższą niż w 2013 r.
(rys. 1). Dynamicznie powiększało się również dodatnie saldo obrotów tą grupą produktów i w 2015 r. ukształtowało się na poziomie 7,7 mld euro. Głównym odbiorcą
polskiej żywności pozostają kraje unijne, do których w 2015 r. trafiło 82% polskiego
eksportu. Zauważalny jest jednak wzrost znaczenia krajów spoza UE w zagospodarowaniu nadwyżek żywności, których Polska nie mogła wyeksportować w związku
z obowiązującym embargiem (w latach 2013-2015 średnie roczne tempo wzrostu
eksportu do pozostałych krajów spoza UE, bez krajów WNP, wyniosło 18,8% i było
o 10 p.p. szybsze niż do krajów UE) [Bułkowska 2016].

kraje WNP

2015

pozostałe kraje spoza UE

Rys. 1. Polski handel zagraniczny (wewnątrz- i pozaunijny) produktami rolno-spożywczymi,
w mld euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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Najważniejszym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych wśród krajów UE od lat tradycyjnie są Niemcy, których udział w polskim eksporcie rolno-spożywczym w 2015 r. wyniósł 22,4%, natomiast największym odbiorcą polskich produktów żywnościowych spośród krajów pozaunijnych w latach 2013-2015, pomimo
wprowadzonego embarga, wciąż pozostawała Rosja. Jej pozycja jednak znacząco
się zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2013 – spadek z 3. na 14. pozycję wśród
największych odbiorców polskiej żywności. Ważnymi odbiorcami były także: Stany
Zjednoczone, Ukraina, Arabia Saudyjska, Białoruś, Egipt i Algieria [Bułkowska
2016].
Pomimo stale rosnącego eksportu do krajów spoza UE aktywność polskich eksporterów na rynkach pozaunijnych jest wciąż niewielka. Dla polskich producentów
żywności rynek UE jest niewątpliwie atrakcyjniejszy i bardziej przewidywalny niż
wciąż jeszcze dobrze nierozpoznane, znacząco różniące się od Jednolitego Rynku
Europejskiego (JRE) rynki krajów trzecich. Jest to wprawdzie duży i zamożny rynek zbytu, ale już dość nasycony. Niemożliwe będzie szybkie zwiększenie eksportu
na ten rynek, a zatem należy zdobywać inne rynki zbytu z szybko rosnącym popytem importowym oraz zwracać większą uwagę na ich dywersyfikację. Wejście
na nowe rynki jest jednak procesem trudnym i długotrwałym, który często wiąże się
z dużym ryzykiem i dodatkowymi kosztami. Za najbardziej perspektywiczne kierunki dla polskiego eksportu produktów żywnościowych można uznać przede
wszystkim rozwijające się kraje Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki
Północnej.
Można się spodziewać, że negocjowane umowy handlowe, które mają doprowadzić do zwiększenia przejrzystości stosunków handlowych, w połączeniu ze
skoordynowanymi działaniami promocyjnymi przyczynią się w pierwszej kolejności do zacieśnienia współpracy i rozwoju eksportu polskiej żywności do takich krajów, jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Indie, Japonia, Chiny, Kanada,
Algieria, RPA, USA, Arabia Saudyjska, Egipt, Wietnam i Iran. Do wymienionych
13 krajów Polska wyeksportowała w 2015 r. produkty rolno-spożywcze o wartości
blisko 1,4 mld euro (o 36% więcej niż w 2013 r.), co stanowiło 6% eksportu ogółem
oraz 1/3 eksportu do krajów pozaunijnych. Największymi odbiorcami tych produktów były: USA (1,5%), Arabia Saudyjska (1%), Egipt (0,7%), Algieria (0,6%)
i Chiny (0,5%).
Warto podkreślić, że skala korzyści i ewentualnych zagrożeń wynikających z
liberalizacji handlu rolno-spożywczego będzie w dużej mierze zależała od tego, na
ile UE będzie w stanie bronić interesów unijnych producentów. Szczególnie istotne
wydaje się to w kontekście negocjowanej umowy TTIP. W UE, a szczególnie w Polsce, wciąż powszechne są niewielkie, zrównoważone gospodarstwa rolne, podczas
gdy w USA dominuje wielkoobszarowe, przemysłowe rolnictwo. Istnieje więc duże
zagrożenie, że w szczególności drobne gospodarstwa rolne upadną, gdyż nie podołają konkurencji amerykańskich producentów.
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5. Zakończenie
Jednym z głównych strategicznych celów polityki handlowej UE, mającej
m.in. przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc, jest
zwiększenie obrotów handlowych z krajami trzecimi dzięki preferencyjnym umowom gospodarczo-handlowym. Jeżeli Unia Europejska zakończy prowadzone negocjacje podpisaniem umów, blisko połowa wymiany handlowej z krajami trzecimi
zostanie objęta dwustronnymi umowami o wolnym handlu. Szacuje się, że najwięcej
korzyści przyniesie unii zawarcie umów handlowych z USA i Japonią.
Sektor rolno-spożywczy należy, jak wynika z negocjacji TTIP, do jednego z najbardziej wrażliwych tematów negocjacji, wzbudzających wiele obaw, zwłaszcza w
zakresie spójności regulacyjnej, mogącej doprowadzić do obniżenia standardów
bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, ale także spodziewanej większej
konkurencji ze strony amerykańskich przedsiębiorstw, które dzięki TTIP uzyskają
łatwiejszy dostęp do unijnego rynku.
Aby polscy producenci żywności mogli odnieść wymierne korzyści z preferencyjnych warunków handlowych, konieczne jest wsparcie administracji państwowej
w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów biznesowych, jak również wspierania
skoordynowanych działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości zagranicznych konsumentów co do jakości polskiej żywności oraz dążenie do
rozpoznawalności polskich marek za granicą.
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