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Synopsis. Unia Europejska jest na pierwszym miejscu pod wzglêdem wielko�ci wymiany miêdzynarodowej
towarów. Jest zarówno licz¹cym siê eksporterem, jak i importerem towarów z ca³ego �wiata. Artyku³y rolno-
¿ywno�ciowe choæ nie stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% unijnej wymiany miêdzynarodowej, s¹ wa¿n¹ grup¹ towarów, ze
wzglêdu na politykê roln¹ prowadzon¹ w ramach Unii Europejskiej. UE jest najwiêkszym eksporterem ¿ywno�ci.
W 2008 roku wyeksportowa³a towary za ok. 570 mld USD, co stanowi³o 42% ca³ego eksportu �wiatowego. Zatem
proces liberalizacji handlu rolno-spo¿ywczego ma istotne znaczenie dla wielu krajów europejskich, gdy¿ mo¿e w
istotny sposób zawa¿yæ o przysz³o�ci europejskich producentów rolnych.

Wstêp
Proces liberalizacji handlu �wiatowego  rozpocz¹³ siê w oparciu o wielostronny uk³ad handlo-

wy podpisany po II wojny �wiatowej. Na konferencji w Hawanie w 1947 roku 21 pañstw ustali³o
tekst uk³adu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (General Agreement on Tariffs and Trade
� GATT). GATT wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 1948 roku, staj¹c siê podstaw¹ prawn¹ wielostronnej
wymiany handlowej, promuj¹c¹ politykê liberaln¹. Inicjatywa ta by³a zrozumia³a z punktu widzenia
Stanów Zjednoczonych, które obawia³y siê protekcjonizmu ze strony zniszczonych wojn¹ krajów
europejskich, które musia³y odbudowaæ swoje gospodarki. Pomys³ ten jednak sta³ siê baz¹ do
regulacji handlu �wiatowego. Pocz¹tkowo opiera³ siê na wprowadzeniu jednakowych zasad i regu³
wymiany miêdzynarodowej takich, jak:  klauzula najwy¿szego uprzywilejowania (KNU), narodowe
traktowanie, by w konsekwencji doprowadziæ do ograniczenia stosowania instrumentów polityki
handlowej i likwidacji barier handlowych [Kaczurba, Kawecka-Wyrzykowska 1998]. Dzie³o rozpo-
czête przez GATT przejê³a w 1995 roku WTO � �wiatowa Organizacja Handlu, która okre�la zasady
wspó³czesnego �wiatowego handlu. Jej celem by³ nadzór nad wcielaniem w ¿ycie postanowieñ
Rundy Urugwajskiej GATT oraz jest przestrzeganie zasad wymiany miêdzynarodowej. W ramach
WTO odbywaj¹ siê kilkuletnie rundy wielostronnych negocjacji handlowych, maj¹ce na celu libe-
ralizacjê handlu �wiatowego i  wzmocnienie systemu WTO. Kolejne rundy negocjacyjne liberalizu-
j¹ce handel oznaczaj¹ ni¿sze c³a i lepszy dostêp towarów na rynki �wiatowe, ale równie¿ mniejsz¹
ochronê rynku wewnêtrznego i wiêksz¹ konkurencjê na jednolitym rynku europejskim.

 W listopadzie 2001 odby³a siê IV Konferencja Ministerialna w Doha w Katarze. Podjêto decy-
zjê o przeprowadzeniu nowej rundy negocjacji liberalizacyjnych, która bêdzie pe³niej uwzglêdniaæ
interesy krajów rozwijaj¹cych siê. Runda Rozwojowa Doha (ang. Doha Development Agenda �
DDA) do dzi� jednak nie zosta³a zakoñczona, co wskazuje na pewn¹ stagnacjê w procesach libera-
lizacyjnych i wagê handlu rolno-spo¿ywczego, który jest jednym z tematów dyskusyjnych rundy
dauhañskiej. Brak porozumienia  daje czas potrzebny Unii Europejskiej na zreformowanie w³asnej
polityki rolnej i wprowadzenie zasad, dziêki którym rolnictwo europejskie stanie siê bardziej konku-
rencyjne na rynku �wiatowym.

Wspólna polityka rolna jest jedn¹ z najstarszych i najbardziej rozbudowanych polityk stosowa-
nych na jednolitym rynku europejskim i jednocze�nie najbardziej wymagaj¹c¹ reform. Od 1957 roku
by³y trzy kluczowe reformy, które wywar³y najwiêkszy wp³yw na zmiany WPR, a zaliczaj¹ siê do nich:
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reforma MacSharry�ego z 1992 roku, Agenda 2000 z 1999 roku i reforma uzgodniona w Luksemburgu
2003 roku [Rytko 2005]. Reforma z 2003 roku  zupe³nie zmieni³a charakter tej polityki, ograniczaj¹c rolê
pierwszego filara � polityki rynkowej, k³ad¹c jednocze�nie nacisk na rozwój obszarów wiejskich [WPR
2007. Zmieni³a równie¿ strukturê  instrumentów wsparcia. W celu uzyskania konkurencyjno�ci na
rynkach �wiatowych oraz sprostaniu negocjacjom tocz¹cym siê w ramach �wiatowej Organizacji Han-
dlu wysokie ceny zast¹piono p³atno�ciami bezpo�rednimi, które po 2003 roku sta³y siê g³ównym instru-
mentem wspierania rolnictwa oraz nie s¹ rozpatrywane jako instrumenty zniekszta³caj¹ce handel.

Celem pracy jest pokazanie zmian jakie dokona³y siê w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi w
wyniku  implementacji procesów liberalizacyjnych. W tym kontek�cie znaczenia nabiera próba
zestawienia  informacji na temat warunków handlowych ustalonych w ramach WTO, jak równie¿
tych wynegocjowanych przez UE w ramach umów bilateralnych. Kluczowe problemy, które poja-
wi³y siê w pracy starano siê rozwi¹zaæ za pomoc¹ metody opisowej oraz analizy statystycznej.
Prace badawcze podzielono na kilka etapów.  Pierwszy etap dotyczy  warunków wymiany handlo-
wej na rynku �wiatowym Na tym etapie, by opisaæ instrumenty ochrony rynku i stosunki handlo-
we, korzystano z metod opisowych i porównawczych, metody indukcji i dedukcji oraz prostych
metod statystycznych. Drugi etap prac obejmowa³ analizê handlu zagranicznego ogó³em oraz
artyku³ami rolno-spo¿ywczymi, w którym wykorzystano metody statystyczne.

W celu zbadania skutków liberalizacji handlu pos³u¿ono siê danymi statystycznymi za lata
1957-2009 dla handlu ogólnego. W przypadku wymiany rolno-spo¿ywczej uwzglêdniono lata 1995-
2008. Rozpoczêto analizê handlu rolno-spo¿ywczego w pierwszym roku wdra¿ania postanowieñ
Rundy Urugwajskiej GATT. We wcze�niejszych latach handel rolny nie by³ liberalizowany na
wieksza skalê, zakoñczono badania w 2008 r., ostatnim roku dla którego by³y dostêpne dane �wia-
towe, potrzebne do porównañ, opublikowane przez WTO. Cel pracy zosta³ osi¹gniêty przez zwery-
fikowanie hipotez badawczych, które brzmi¹:
� proces liberalizacji wywo³a³ istotne zmiany w handlu rolno-spo¿ywczym UE,
� dalsza liberalizacja �wiatowego handlu rolnego wymaga harmonizacji metod i standardów produkcji.

Obecna Runda Negocjacyjna (DDA)
Dotychczasowy dorobek liberalizacyjny w ramach multilateralnych negocjacji jest oczywisty.

Skutkiem ostatnich rozmów prowadzonych w ramach Rundy Urugwajskiej GATT by³o powstanie
WTO oraz znacz¹ce obni¿enie i zwi¹zanie stawek celnych w handlu towarami, a tak¿e okre�lenie
zasad korzystania ze �rodków poza i parataryfowych. Otwart¹ choæ nie zamkniêt¹ kwesti¹ pozosta³a
liberalizacja handlu towarami z tzw. wra¿liwych sektorów gospodarki jak rolnictwo czy przemys³
odzie¿owy [The results... 2007]. Problemy  liberalizacji handlu towarami rolnymi czy tekstyliami pozo-
stawiono do negocjacji na nastêpnych konferencjach ministerialnych. Na IV Konferencji Ministerial-
nej WTO w stolicy Kataru � Doha przyjêto deklaracjê dotycz¹c¹ dalszej liberalizacji, ze szczególnym
uwzglêdnieniem potrzeb pañstw rozwijaj¹cych siê. W paragrafie 2 deklaracji podkre�lono rolê miê-
dzynarodowego handlu w promowaniu rozwoju gospodarczego i ³agodzeniu zjawiska ubóstwa.

G³ówne obszary negocjacyjne DDA WTO to: rolnictwo, dostêp do rynku dla towarów nierol-
nych (g³ównie towary przemys³owe, ryby oraz produkty rybo³ówstwa), handel us³ugami, zasady
WTO, ochrona praw w³asno�ci intelektualnej, rozstrzyganie sporów, handel a �rodowisko, imple-
mentacja i realizacja porozumieñ WTO oraz u³atwienia w handlu �wiatowym.

Unia Europejska, bêd¹ca obok USA, Chin, Brazylii i Indii kluczowym negocjatorem wypraco-
wa³a w³asne stanowisko dotycz¹ce dalszej liberalizacji handlu �wiatowego. Choæ nie by³o ono w
pe³ni zadowalaj¹ce dla wszystkich krajów cz³onkowskich  zaproponowano:
� w dostêpie do rynku towarów przemys³owych, UE chce stworzyæ nowe mo¿liwo�ci wzrostu

obrotów handlowych przez redukcjê stawek celnych zarówno krajów rozwiniêtych, jak i ryn-
ków wschodz¹cych takich, jak: Brazylia, Chiny i Indie,

� w przypadku sektora rolnego UE zobowi¹za³a siê zreformowaæ program subsydiowania gospo-
darstw rolnych zgodnie z ogólnie przyjêta reform¹ polityki rolnej z 2003 roku, zaoferowa³a
równie¿ redukcjê stawek celnych do 60%, subsydiów zniekszta³caj¹cych handel rolny do 80%
oraz eliminacjê subsydiów eksportowych; UE otwieraj¹c rynek rolny chce w ten sposób uzy-
skaæ dostêp do nowych rynków dla przetworzonych produktów ¿ywno�ciowych,

� negocjacje dotycz¹ce dostêpu do rynku i handlu us³ugami s¹ bardzo istotne. UE widzi du¿e
mo¿liwo�ci rozwoju dla wszystkich krajów oraz znacz¹cy wzrost obrotów handlowych us³ugami,
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jest to sektor, który bardziej ni¿ inne sektory powoduje wzrost gospodarczy � w UE prawie w 75%
przyczynia siê do tworzenia produktu krajowego brutto oraz tworzy blisko 75% miejsc pracy;
kraje rozwijaj¹ce siê maj¹ ni¿sze wska�niki, ale z tendencja wzrostow¹; zatem ¿aden kraj chc¹cy siê
rozwijaæ nie dokona tego bez rozwoju odpowiedniej infrastruktury us³ugowej,

� UE podczas rundy Doha  bêdzie d¹¿yæ do uzgodnienia pakietu �rodków rozwoju, w³¹czaj¹c w
to specjalne porozumienia powoduj¹ce zak³ócenia handlu, spowodowane przez subsydia do
bawe³ny w krajach rozwiniêtych; rozszerzenie  nieograniczonego dostêpu do rynków dla wszyst-
kich krajów mniej rozwiniêtych; wprowadzenie nowego pakietu globalnej �pomocy dla han-
dlu�, aby krajom najbiedniejszym daæ mo¿liwo�æ uczestniczenia w wymianie handlowej;  imple-
mentacja specjalnych �rodków maj¹cych pomóc najbiedniejszym krajom skutecznie wdro¿yæ
porozumienia z Doha bez d³ugoterminowych szkód dla ich gospodarek,

� UE pragnie, aby w trakcie rundy z Doha uzgodniæ nowy zestaw zasad reguluj¹cych wykorzy-
stanie instrumentów ochrony handlu, tak aby nie by³y one nadu¿ywane jak obecnie, nastêpnie
zwraca uwagê na potrzebê pe³nej aktualizacji zasad WTO dla u³atwienia handlu, wprowadzeniu
standardowej praktyki celnej i innych procedur na granicach zwi¹zanych z  handlem na ca³ym
�wiecie, gdy¿ jest  to potencjalnym �ród³em ogromnych oszczêdno�ci dla podmiotów gospo-
darczych, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê; UE chce równie¿ u¿yæ rundy Doha do popra-
wy ochrony oznaczeñ geograficznych � specjalna identyfikacja towarów warunkuje  rzeteln¹
informacjê i zdrow¹ konkurencjê (dla przyk³adu sery Parma Ham i Roquefort, które s¹ �ci�le
zwi¹zane z okre�lonym miejscem i tradycj¹ produkcji powinny byæ odpowiednio oznakowane
w celu unikniêcia zafa³szowañ).
Pomimo licznych ustêpstw ze strony UE, konferencje ministerialne odbywaj¹ce siê w ramach

DDA okazywa³y siê fiaskiem. Pierwsze negocjacje z Cancun w Meksyku z 2003 roku nie dosz³y do
skutku z powodu ¿¹dañ krajów nale¿¹cych do tzw. Grupy Cairns. Domaga³y siê one daleko id¹cych
ograniczeñ ochrony celnej i likwidacji subsydiów w pañstwach rozwiniêtych i uzale¿nia³y sukces
szczytu od podpisania stosownej deklaracji w tej kwestii. USA, UE, oraz pozosta³e pañstwa nie ugiê³y
siê pod ich ¿¹daniami, obwiniaj¹c je za d¹¿enie do sabotowania realnych negocjacji. Kolejna Konfe-
rencja w Hong Kongu w 2005 roku równie¿ nie przynios³a rozwi¹zania problemów handlu rolnego.

Na ostatniej Konferencji Ministerialnej w Genewie w 2008 r. negocjacje handlowe w ramach
Rundy  by³y bardzo blisko Porozumienia Ramowego w sprawie  redukcji taryfy celnej dla towarów
przemys³owych i rolnych oraz kompleksowego pakietu reform w rolnictwie w krajach rozwiniêtych.
Ten pakiet porozumieñ móg³by mieæ konsekwencje  o wiele wiêksze ni¿ efekty poprzednich umów
wielostronnych. To porozumienie mog³oby usun¹æ prawie wszystkie pozosta³e taryfy dla towarów
przemys³owych miêdzy krajami rozwiniêtymi i proporcjonalnie  zmniejszyæ taryfy w du¿ych gospo-
darkach wschodz¹cych, takich jak: Brazylia, Chiny i Indie.  Niestety nie dosz³o do porozumienia z
powodu sporu miêdzy eksporterami surowców rolnych i krajów o du¿ej liczbie rolników egzystuj¹-
cych dziêki funkcjonowaniu �specjalnych �rodków ochronny� dla tego rynku, hamuj¹cych import ze
�wiata. W tym momencie przysz³o�æ rundy Doha jest niepewna, a dalsze liberalizacje handlowe w
sektorze rolno-spo¿ywczym bez precyzji warunków produkcji, jej wp³ywu na �rodowisko i jako�ci
towaru (co UE chcia³a uzyskaæ przez identyfikacje geograficzn¹) wydaj¹ siê w¹tpliwe. Byæ mo¿e idea
agendy rozwojowej zosta³a zakre�lona zbyt szeroko, uniemo¿liwiaj¹c realizacjê szczegó³owych po-
stulatów. Przyk³ad Rundy Urugwajskiej pokazuje, i¿  szczegó³owe negocjacje poszczególnych przy-
padków, choæ du¿o bardziej czasoch³onne, pozwalaj¹ ma³ymi krokami osi¹gn¹æ wymierne rezultaty.

Stosunki handlowe z krajami trzecimi
Zasady rz¹dz¹ce wymian¹ handlow¹ s¹ wielostronne, ale sam handel ma charakter dwustron-

ny. Dlatego poza uczestnictwem w rundzie dauhañskiej i wcze�niejszych rundach negocjacji w
ramach WTO, UE wypracowa³a tak¿e sieæ dwustronnych umów handlowych z poszczególnymi
krajami i regionami na ca³ym �wiecie. Porozumienia o handlu i wspó³pracy zawar³a ze swoimi s¹sia-
dami z basenu Morza �ródziemnego oraz z Rosj¹ i innymi by³ymi republikami radzieckimi. Dla
najbiedniejszych krajów �wiata ustali³a ogólny system preferencji [Kaliszuk 2007].

Wszystkie towary eksportowane przez te kraje � z wyj¹tkiem broni � korzystaj¹ z bezc³owego
dostêpu do rynku UE. UE opracowa³a now¹ strategiê handlu i rozwoju ze swoimi 78 partnerami z grupy
AKP, której celem jest w³¹czenie tych krajów w nurt gospodarki �wiatowej [Trade Policy... 2007]. Zawar-
³a te¿ porozumienie handlowe z Republik¹ Po³udniowej Afryki, które zapewni woln¹ wymianê handlow¹.
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Negocjuje te¿ umowê o wolnym handlu z sze�cioma cz³onkami Rady Wspó³pracy Pañstw Zatoki Perskiej,
tj. Bahrajnem, Kuwejtem, Omanem, Katarem, Arabi¹ Saudyjsk¹ i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W
Ameryce £aciñskiej UE zawar³a ju¿ uk³ady z Meksykiem i Chile oraz próbuje negocjowaæ porozumienie w
sprawie liberalizacji handlu z grup¹ Mercosur � Argentyn¹, Brazyli¹, Paragwajem i Urugwajem.

Unia Europejska nie ma jednak odrêbnych umów dotycz¹cych handlu ze swoimi g³ównymi
partnerami handlowymi w�ród krajów rozwiniêtych, takimi jak Stany Zjednoczone i Japonia. W
tych przypadkach wymiana handlowa odbywa siê za po�rednictwem mechanizmów WTO, choæ
UE zawar³a z oboma tymi krajami wiele umów dla poszczególnych sektorów. Ramowe uregulowania
WTO odnosz¹ siê tak¿e do handlu UE z Chinami, które wst¹pi³y do tej organizacji w 2001 r. Chiny
znajduj¹ siê obecnie na drugim miejscu w rankingu najwiêkszych partnerów handlowych UE.

Handel towarowy UE a handel �wiatowy
Unia Europejska od szeregu lat zajmuje  kluczow¹ pozycjê

w handlu �wiatowym. Eksport krajów nale¿¹cych do Unii Eu-
ropejskiej niezmiernie ro�nie od lat powojennych, choæ dwa
okresy szczególnego wzrostu zas³uguj¹ na uwagê. Pierwszy
okres trwa³  od lat70. do po³owy lat 90.; drugi znacznie wiêkszy
wzrost eksportu odnotowano w latach 2002-2008 (rys. 1). Po-
dobne okresy, choæ bardziej wyra�nie odznaczy³y siê w han-
dlu �wiatowym.  Najwiêkszym �wiatowym eksporterem do 2008
roku by³y Niemcy, które w 2009 roku zosta³y wyprzedzone
przez Chiny. Do pozosta³ych krajów europejskich charaktery-
zuj¹cych siê wysokim eksportem nale¿y zaliczyæ Holandiê,
Francjê, W³ochy, Belgiê i Wielka Brytaniê. Polska  jest 30.
�wiatowym eksporterem towarów.

Rekordow¹ ilo�æ eksportowanych towarów z UE odnoto-
wano w 2008 roku na kwotê 5,9 bln dolarów. Kolejny rok by³
znacznie s³abszy spowodowany kryzysem �wiatowym, gdzie
poziom eksportu spad³ do wielko�ci eksportowanych towarów
w 2006 roku i wyniós³ 4,6 bln dolarów. Udzia³y procentowe jed-
nak nie spad³y i zarówno w 2008 jak i w 2009 roku eksport unijny
stanowi³ 37% eksportu �wiatowego. Natomiast od pocz¹tku

istnienia tego ugrupowania integracyjnego udzia³y te waha³y siê od 36% do 41%, co zosta³o przedstawio-
ne w tabeli 1. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e udzia³y te ostatnio systematycznie spadaj¹ od 2003 roku.

Poza UE do kluczowych eksporterów nale¿y zaliczyæ Chiny (od 2007 roku na drugiej pozycji przed
USA) Stany Zjednoczone Ameryki, Japoniê, Koreê Po³udniow¹, Kanadê, Rosjê, Singapur i Meksyk
[International Trade... 2009].

Na rysunku 3 przedstawiono eksport Chin i USA jako  dwóch najwiêkszych eksporterów towa-
rów. Eksport obu krajów siêgn¹³ powy¿ej jednego biliona USD i ³¹cznie z eksportem unijnym stanowi³
54% eksportu �wiatowego. Omawiaj¹c sytuacjê �wiatow¹ trzeba dodaæ, i¿ ekspansja Chin  dopiero
siê w³a�ciwie rozpoczê³a. Od momentu wst¹pienia  Chin do �wiatowej Organizacji Handlu w listopa-
dzie 2001 roku obserwujemy znacz¹cy wzrost obrotów towarów eksportowych (5-krotny) porównu-
j¹c rok 2008 z 2001. Poza Chinami ¿aden eksporter nie odnotowa³ tak du¿ego wzrostu obrotów, choæ
w ostatnich latach widoczny jest wzrost roli tygrysów azjatyckich na rynkach �wiatowych.

Rysunek 1. Eksport
�wiatowy i UE w la-
tach 1957-2009
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 4. �wiato-
wy import towa-
rów wed³ug krajów
w 2009 roku
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 2. G³ówni
�wiatowi eksporte-
rzy w latach 1995-
2009 � wielko�æ eks-
portu
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 3. Eksport
Chin i USA w latach
1957-2009
�ród³o: jak w tab. 1.
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Nieco inna sytuacja wystêpuje po stronie importu, rozpatruj¹c z osobna czo³owych importerów
towarów. Na pierwszym miejscu od lat znajduje siê USA, dalej kolejno Chiny, Niemcy, Francja, Japonia,
Wielka Brytania, Holandia, W³ochy (rys. 4). Polska jest na 21. miejscu w rankingu importu �wiatowego.
Poza krajami europejskimi najwiêksi importerzy to: USA, Chiny, Japonia, Kanada, Korea Po³udniowa,
Singapur, Meksyk i Rosja. £¹cznie na te kraje przypada 72% importu �wiatowego (rys. 5).

Analizuj¹c �wiatowy import z punktu widzenia ugrupowania, Unia Europejska jest równie¿
najwiêkszym �wiatowym importerem towarów, a jej udzia³y w �wiatowym imporcie siêgaj¹ 37%.

Handel  UE artyku³ami rolno-spo¿ywczymi w latach 2000-2008
Podobnie, jak w handlu ogó³em Unia Europejska jest najwiêkszym eksporterem ¿ywno�ci.  W

2008 roku wyeksportowa³a towary za 566 miliardów dolarów, co stanowi³o 42% �wiatowego eks-
portu ¿ywno�ci.  Udzia³y te w badanym okresie (1995-2008) waha³y siê na podobnym poziomie: od
40 do 44% eksportu �wiatowego, przy tym do 2001 roku wynosi³y ok.  41%,  nastêpnie wzrasta³y,
by w najlepszych latach 2003-2005 wynosiæ 44%.
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 Analizuj¹c handel artyku³ami rolno-spo¿ywczymi w latach 1995-2008 mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ sta-
gnacjê w wielko�ci eksportu rolnego do koñca 2001 roku. Wzrost eksportu tych produktów wyra�ny
jest dopiero w XXI wieku. W latach 2001-2008 eksport �wiatowy rós³ szybciej ni¿ eksport z UE, a w
latach 1997-2000 odnotowywano spadek eksportu �wiatowego, w UE w tym okresie by³a stagnacja.

W�ród krajów europejskich do czo³ówki eksporterów zaliczamy: Holandiê, Niemcy, Francjê,
Belgiê, Hiszpaniê oraz W³ochy. Polska jest 21 �wiatowym eksporterem ¿ywno�ci i poza wy¿ej
wymienionymi krajami wyprzedza nas Wielka Brytania i Dania. Obok krajów europejskich do �wia-
towej czo³ówki zalicza siê:  USA, Brazyliê, Kanadê, Chiny, Argentynê, Indonezjê, Tajlandiê, Male-
zjê, Australiê, Rosjê, Indie, Nowa Zelandiê oraz Meksyk. Kraje te ³¹cznie stanowi¹ 82% �wiatowe-
go eksportu ¿ywno�ci (rys. 7).

Charakteryzuj¹c sytuacjê po stronie
importu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszo�æ
czo³owych uczestników wymiany miê-
dzynarodowej, uczestniczy  w handlu
zarówno po stronie eksportu jak i im-
portu, przy czym rynki wschodz¹ce w
rankingach s¹ bli¿ej czo³ówki �wiato-
wych eksporterów. Najwiêkszym impor-
terem ¿ywno�ci w 2008 roku by³y USA,
Niemcy, Chiny, Japonia, Wielka Bryta-
nia, Holandia (rys. 8). £¹cznie 29 eks-
porterów stanowi 75% importu �wiato-
wego. Polska jest 15. �wiatowym
importerem ¿ywno�ci.  Analizuj¹c �wia-
towy import ¿ywno�ci warto odnoto-
waæ, ¿e w czo³ówce pojawiaj¹ siê kraje,
które g³ównie importuj¹ ¿ywno�æ (nie
ma ich w pierwszej trzydziestce czo³o-
wych eksporterów ¿ywno�ci), a s¹ to:

Rysunek 5. G³ówni
�wiatowi importe-
rzy w latach 1995-
2009 � wielko�æ im-
portu
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 6. Eksport
artyku³ów rolno-
¿ywno�ciowych na
�wiecie i w UE w la-
tach 1995-2008
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 7. G³ówni  �wiatowi eksporterzy  produk-
tów rolno-¿ywno�ciowych w latach 2000-2008 � wiel-
ko�æ eksportu
�ród³o: jak w tab. 1.
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Japonia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan czy Nigeria.
Sumuj¹c import wszystkich krajów nale¿¹cych do UE stwierdzono, ¿e UE jest najwiêkszym

importerem ¿ywno�ci od wielu lat. W 2008 roku import wyniós³ 612 mld USD, co stanowi³o 43%
importu �wiatowego. Udzia³y te, podobnie jak w przypadku eksportu pocz¹tkowo by³y ni¿sze ale
na pocz¹tku XXI wieku wzros³y nawet do 45%. Podobnie, jak przy eksporcie kszta³tuj¹ siê tenden-
cje wzrostowe importu, który wyra�nie zacz¹³ rosn¹æ od 2002 roku (rys. 9).

Szybszy wzrost importu rolnego ni¿ eksportu poskutkowa³ ujemnym saldem handlowym,
które do 2002 roku zmniejsza³o siê, nastepnie drastycznie zaczê³o spadaæ osi¹gaj¹c poziom -45
mld USD w 2008 roku (rys. 10).

Rysunek 8. G³ówni  �wiatowi importerzy  produktów rolno-¿ywno�ciowych w 2008 roku �
wielko�æ importu
�ród³o: jak w tab. 1.
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Podsumowanie i wnioski
Handel artyku³ami rolnymi w³a�ciwie od wielu lat nie podlega³  liberalizacji  �wiatowym negocja-

cjom, a jedynie opiera³ siê na bilateralnych porozumieniach. Unia Europejska, jak wiele krajów
rozwiniêtych, sektor rolnictwa i gospodarki ¿ywno�ciowej traktuje jako wra¿liwy i prowadzi ochronn¹
gospodarkê w stosunku do rodzimych producentów. Jednak ze wzglêdu na mocne naciski ze
strony WTO postanowi³a w³¹czyæ siê do negocjacji liberalizuj¹cej handel. Pierwszych efektów nie

Rysunek 10. Saldo
wymiany artyku³a-
mi rolno-spo¿yw-
czymi dla UE w la-
tach 1995-2008
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 9. Import
artyku³ów rolno-
¿ywno�ciowych na
�wiecie i w UE w la-
tach 1995-2008
�ród³o: jak w tab. 1.
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mo¿na by³o zaobserwowaæ tu¿ po zakoñczeniu Rundy Urugwajskiej GATT w 1994 roku. W³a�ciwie
przez sze�cioletni okres  (1995-2001) wprowadzania jej postanowieñ nie zauwa¿ono zmiany wielko-
�ci eksportu i importu, dopiero od 2002 roku nast¹pi³ du¿y wzrost obrotów handlowych i to zarów-
no w handlu ogó³em, jak i w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi.

Zatem implementacja oraz przestrzeganie przez WTO postanowieñ Rundy Urugwajskiej GATT
mia³a znacz¹ce skutki dla handlu unijnego, które uwidoczni³y siê dopiero po zakoñczeniu okresu
przej�ciowego, który dla krajów rozwiniêtych wynosi³ sze�æ lat, za� dla rozwijaj¹cych 10. Potwier-
dzeniem hipotezy, ¿e liberalizacja handlu rolnego wywo³a³a istotne zmiany w handlu UE jest ci¹gle
pog³êbiaj¹cy siê deficyt handlowy. W �wietle negatywnych zmian nale¿y zastanowiæ siê nad
dalsz¹ liberalizacj¹, która doprowadzi do pomniejszenia produkcji rolnej i jednocze�nie braku kon-
troli nad jako�ci¹ spo¿ywanej ¿ywno�ci pochodz¹cej z krajów trzecich. W wyniku przeprowadzo-
nej analizy otrzymano nastêpuj¹ce wnioski szczegó³owe:
� obroty UE towarami rolno-spo¿ywczymi wzrastaj¹ zarówno po stronie eksportu i importu; w

badanym okresie 1995-2008 nast¹pi³ wzrost obrotów o 132%, a tempo wzrostu importu by³o
wiêksze ni¿ tempo wzrostu eksportu,

� w okresie 1995-2001 obserwowano stagnacjê w obrotach  artyku³ami rolno-spo¿ywczymi po-
miêdzy UE a �wiatem; znacz¹cy wzrost nastapi³ od 2002 roku a¿ do 2008 roku, zgodnie z tenden-
cjami w handlu ogó³em,

� udzia³y UE w �wiatowym handlu ¿ywno�ci¹ s¹ na podobnym poziomie, zarówno po stronie
eksportu jak i importu i s¹ rzêdu 42-43%,

� Unia Europejska jest importerem netto ¿ywno�ci,
� nadal jest to rynek mocno chroniony przed konkurencj¹ z zewn¹trz.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e Unia Europejska powoli do³¹cza do grupy pañstw libera-
lizuj¹cych handel rolny, a blokada jak¹ by³a polityka rolna powoli zostaje usuwana.  Choæ zmiany
s¹ niekorzystne w tym sektorze, zapewne bêd¹ rekompensowane w innym dziale gospodarki.
Problem  ekonomicznej alokacji zasobów przy dalszej liberalizacji zostanie rozwi¹zany. Jednak
warto podkre�liæ, ¿e najbardziej efektywny producent obecnie nie znaczy tyle samo co dwie�cie lat
temu, a koszty zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, ochron¹ �rodowiska jest trudno prze³o¿yæ na koszt
jednostkowy produktu.
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 Summary
The main objectives of this paper is to show the influence of  trade liberalization on agricultural trade.  Two

hypothesis were confirmed.  Agricultural trade turnover increased during 1995-2008, but import had grew up
much more than export, so EU have deficit which dramatically increased after the year 2002.
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