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Abstraktum. An der Schwelle des 21. Jahrhunderts in einem Zeitalter der Dominanz der 
liberalen Ansichten über den Welthandel kann man immer häufiger die Situation be-
obachten, wenn entwickelte Staaten, die traditionell als Fürsprecher des uneingeschränk-
ten Handelsaustausches gelten, immer häufiger nach außertariflichen Mitteln zum Schutz 
ihrer eigenen Märkte greifen. Ziel dieses Artikels ist ein Bestimmungsversuch, ob Zollab-
gaben weiterhin ein wirksames Werkzeug für den Marktschutz sind oder ob diese Bedeu-
tung an außertarifliche Barrieren übergegangen ist. Außerdem wurde in dieser Bearbei-
tung das Thema der Aktualität des protektionistischen Standpunktes in Agrarfragen, die 
Polen seit Jahren vertritt, aufgegriffen und zwar im Hinblick auf Chancen und Entwick-
lungsgefahren dieses Wirtschaftssektors in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts.  

Schlüsselworte: Agrarprotektionismus, Zölle, außertarifliche Mittel (Barrieren), WTO, 
Liberalisierung des Agrarhandels, Importverbot für Fleischprodukte, Faktoren des An-
stiegs und Gefährdung (Barrieren) beim Export polnischer Agrarprodukte 

EINLEITUNG 

Die Geschichte des staatlichen Interventionalismus in der Landwirtschaft reicht bis 
zum Anfang der Eigenstaatlichkeit, d.h. der Agrarsektor befand sich im Bereich des Be-
hördeninteresses bereits seit der Entstehung der institutionalisierten Staatsform. Die Kern-
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voraussetzung, die solchen Zustand erklärt, ist die Tatsache, dass der Boden nicht gleiches 
Gut wie andere Produktionsmittel ist. Das Besitzen des Erdbodens bedeutet normalerwei-
se für den Staat die Möglichkeit der Gestaltung und Verfolgung von autonomer Politik in 
jedem Bereich. Außerdem ist der Erdboden kein vermährungsfähiges Gut das in der Ge-
sellschaft viele wichtige Funktionen erfüllt. In der Fachliteratur für Wirtschaft, die der 
landwirtschaftlichen Themen gewidmet ist, werden fünf Kernursachen für den staatlichen 
Interventionalismus angegeben, und zwar sind das [Wilkin 2003]: 

– Unvollständigkeit und Nützlichkeit der Belieferung der Landwirtschaft mit Gü-
tern, die öffentlichen Charakter haben, 

– die Erforderlichkeit und Nützlichkeit der Belieferung der Landwirtschaft mit Gü-
tern, die öffentlichen Charakter haben, 

– Auftreten des Phänomens von Kosten und externen Effekten, 
– Unvollkommenheit der Informationen, 
– fehlendes ausreichendes Einkommen der Landwirtschaft. 
Neben der o. g. traditionellen Voraussetzungen, die die Zweckmäßigkeit der Ergrei-

fung von Interventionsmaßnahmen durch den Staat begründen, ist die Notwendigkeit zu 
erwähnen, dass jeder Staat Lebensmittelsicherheit gewähren und sich um die Lebens-
mittelautarkie ihrer Bürger kümmern soll. Dieses Argument spielte die Hauptrolle bei 
der Gestaltung der Politik des 20. Jahrhunderts insbesondere unter den sog. postindust-
riellen Ländern, zu den auch Polen zählt.  

Ziel dieser Bearbeitung ist ein Versuch Antworten auf zwei wichtige Fragen zu fin-
den: ob eine protektionistische Einstellung in landwirtschaftlichen Fragen betr. z.B. den 
Marktzutritt, Anwendungsmöglichkeiten der Sicherheitsklausel oder Regelungen über 
besondere Behandlung von sensiblen Waren, die Polen seit Jahren einnimmt, die noch 
eine Existenzberechtigung haben [Sawicki 2008]. Außerdem versucht der Verfasser 
dieses Artikels festzustellen, ob im 21. Jahrhundert tarifliche Mittel oder bereits nicht-
tarifäre Barrieren größere Rolle im Hinblick auf die Wirksamkeit des Schutzes eigener 
Märkte spielen.  

ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN FÜR DEN EXPORT IM KONTEXT DER 
LIBERALISIERUNGSPROZESSE DES EU-HANDELS MIT DRITTLÄNDERN 

Die Europäische Gemeinschaft beteiligt sich seit vielen Jahren aktiv am Liberalisie-
rungsprozess des Weltaustausches, darunter des Handels mit Agrarprodukten. Infolge 
der Implementierung der Einigung vom 1995, die zum Schluss der Uruguay-Runde von 
WTO entstand, nahm die UE eine deutliche Reduktion eigener Zollsätze beim Import 
von Waren aus Drittländern, die WTO-Mitglieder sind, vor und erhielt dabei ähnliche 
Zugeständnisse von ihren Handelspartnern [Kawecka-Wyrzykowska und Zapędowski 
1998]. 2001 begann eine weitere Verhandlungsrunde über Liberalisierung des Welthan-
dels unter der Schirmherrschaft von WTO (sog. Doha-Runde), deren Ziel eine weitere 
Reduktion des zollrechtlichen Schutzes der WTO-Mitglieder, darunter u.a. der EU war. 

Parallel zum Prozess der multilateralen Verhandlungen im Rahmen der WTO entwi-
ckelte die EU ein System von Handelsverträgen, die bilateralen Charakter haben, das 
noch günstigere als in den WTO-Einigungen enthaltene Bedingungen für den Handel 
zwischen der EG und 20 Staaten sicherte [Kawecka-Wyrzykowska und Synowiec 



Protektionismus vs. Liberalismus im landwirtschaftlichen Handel? ... 

1(11) 2009 

41 

2004]. Unter diesen Staaten befinden sich solche Länder wie: die Türkei, Norwegen, 
Island, Lichtenstein, die Schweiz, Mazedonien, Kroatien, Algerien, Ägypten, Mexiko, 
Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Palästinische Autonomie, Syrien, Tunesien Chile, 
Mexiko, Südafrika. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Europäische Kommission au-
ßerdem aktiv in dem Prozess der Verhandlungen betr. Handelsverträge mit Staaten des 
Persischen Golfs und der Mercosour-Staaten (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uru-
guay, Venezuela) involviert ist. Außerdem ist die Aufnahme von ähnlichen Gesprächen 
mit Indien, Südkorea, Asean-Länder, und in einer weiteren Perspektive auch mit Russ-
land und der Ukraine geplant [Konończuk 2007]. Somit ist in nächster Zeit eine weitere 
Senkung der EU-Zollsätze beim Import von Agrarprodukten aus Drittländern verbunden 
mit einer Senkung des zollrechtlichen Schutzes der Drittländer gegenüber den aus 
Westeuropa (darunter auch selbstverständlich aus Polen) stammenden Produkten zu 
erwarten. Aber der Einfluss dieses Prozesse auf die Entwicklung polnischen Exportes 
ist nicht eindeutig, denn er wird davon abhängen, im welchen Umfang Drittstaaten 
Schutzmaßnahmen gegen polnische Produkte anwenden werden. Außerdem wird auch 
die Wirksamkeit der von polnischen Produzenten ergriffenen Maßnahmen zur Findung 
von Abnehmern auf den Absatzmärkten wichtig, was direkt die Notwendigkeit der 
Unterstützung von Promotionsaktivitäten für polnische Produkte in Drittländern erklärt 
[Rzytki 2005]. 

DIE EXPORTMÖGLICHKEIT FÜR POLNISCHE AGRARPRODUKTE  
IN DER 1. DEKADE DES 21. JAHRHUNDERTS – CHANCEN UND 
GEFÄHRDUNGEN 

Seit dem Beitritt Polens zur EU wird ein dynamischer Anstieg des Exports von Ag-
rarprodukten und Lebensmitteln in die Länder Westeuropas zu erkennen. Und die Dy-
namik dieses Prozesses wird sichtbar auf dem Diagramm auf der nächsten Seite bestätigt.  

An dieser Stelle ist deutlich zu betonen, dass Abnehmer für Lebensmittel aus Polen 
größtenteils (ca. 75% des Exportvolumens) EU-Länder waren und sind [Agriculture... 
2008]. Eine Erklärung dieses Zustandes ist in der endgültigen Abschaffung der tarifli-
chen Barrieren am Tag des Beitritts Polens zur EU (d.h. 1. Mai 2004) zu sehen, die sich 
zwar auf einem niedrigen Niveau befanden, aber trotzdem einem ziemlich wirksamen 
Schutz des EU-Marktes darstellten.  

Auf diese Weise verstärkte sich der „Gestaltungseffekt des Handels‖ der in der 
zweiten Hälfte der 90-er Jahre des 20 Jahrhunderts mit der schrittweise verlaufenden 
Reduktion der Zollsätze für landwirtschaftliche Produkte in den Handelsbeziehungen 
Polens mit Ländern der damaligen EU begann [Krugman und Obstfeld 2001]. Zurzeit 
ist die Haupterklärung für die hohe Nachfrage nach polnischen Waren auf den Märkten 
der „alten EU‖- Staaten in solchen Faktoren zu sehen, die für polnische Konsumgüter 
charakteristisch sind, wie: niedrige Produktionskostens (in Polen sind um das Mehrfa-
che niedrigere Preise für Arbeit, Kapital, Energie und Boden, was direkten Einfluss auf 
die Produktionskosten hat) bei gleichzeitiger hoher Qualität und Sicherheit der polni-
schen Lebensmittel. Die Bedeutung der genannten Faktoren ist erforderlich, damit sich 
der „Effekt der Handelsverschiebung‖ festigt. Die Zahlen aus dem nachstehenden Dia-
gramm für genannte Faktoren des Anstiegs polnischer Lebensmittelprodukte belegen 
deutlich die Schlüsselbedeutung der genannten vergleichbare Überlegenheit polnischer 
Konsumgüter. 
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Diag. 1. Wert des Export und Import von polnischen landwirtschaftlichen Produkten und 
Lebensmitteln in den Jahren 2003-2008 (Mrd. Euro)  

Quelle: Präsentation von Szczepaniak und Urban [2009]. 
Rys. 1. Wartość eksportu i importu polskich produktów rolno-spożywczych w latach 

2003-2008 (mld Euro) 
Źródło: na podstawie prezentacji Szczepaniaka i Urbana [2009]. 

 

Diag. 2. Anstiegsfaktoren für den Export polnischer Lebensmittelprodukte nach Betritt 
Polens zur EU 

Quelle: Szczepaniak [2008]. 
Rys. 2. Czynniki wzrostu eksportu polskich produktów żywnościowych po akcesji Pol-

ski do UE 
Źródło: Szczepaniak [2008]. 
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Der Einfluss der oben genannten Wirtschaftsfaktoren lässt sich sehr gut beim Ver-
gleich der Margen in der Verarbeitung erkennen, die in der Tabelle Nr. 1 für den Agrar- 
und Lebensmittelsektor in Polen und in Deutschland dargestellt wurden. 

Tabelle 1. Verarbeitungsmargen im landwirtschaftlichen – und Lebensmittelsektor 
Tabela 1. Marże przetwórcze w sektorze rolno-spożywczym 

Auflistung  
Wyszczególnienie 

Polen (Euro/t) 
Polska  
(euro/t) 

Deutschland  
(Euro/t) 
Niemcy 
(euro/t) 

Deutschland = 100 
Niemcy = 100 

Weizenausmahlung  
Przemiał pszenicy 

65 75 87 

Rapsverarbeitung  
Przerób rzepaku 

67 29 231 

Zuckerproduktion  
Produkcja cukru 

304 338 90 

Produktion der Kartoffelstärke  
Produkcja skrobi ziemniaczanej 

192 172 112 

Milchverarbeitung  
Przetwórstwo mleka 

190 273 70 

Verarbeitung und Vertrieb von Schweine-
fleisch  
Przetwórstwo i dystrybucja wieprzowiny 

1 310 2 970 44 

Verarbeitung und Vertrieb von Rind-
fleisch  
Przetwórstwo i dystrybucja wołowiny 

. 4 450 . 

Schweineschlachtung – Ubój trzody 320 530 60 

Rindschlachtung – Ubój bydła 210 400 53 

Geflügelschlachtung – Ubój drobiu 210 325 65 

Quelle: Urban [2005]. 
Źródło: Urban [2005]. 

Ein Vergleich der in der vorstehenden Tabelle enthaltenen Absatzpreise in Polen 
und Deutschland im Bereich der Verarbeitung zeigt deutlich, dass Polen komparative 
Überlegenheit in arbeit- und kapitalintensiven Industriebereichen besitzt. Eine deutliche 
Kostenüberlegenheit tritt in folgenden Sektoren auf: Bäckerei, Margarine, Geflügelpro-
dukte und Geflügelfleischverarbeitung, sowie bei Fischen und in der Verarbeitung von 
rotem Fleisch und Butter.  

Eine Erklärung für den oben dargestellten Anstieg der Nachfrage nach polnischen 
Konsumgütern auf den Märkten der EU-Länder findet man nicht nur in Kostenfaktoren, 
sondern in ihren grundlegenden Vorzügen, wie: hohe Qualität und Sicherheit, die die 
Folge von hohen sanitären Anforderungen im Produktionsprozess sind [Grochowska 
2005]. Doch die Schwäche polnischer Produkte liegt darin, dass ihnen eine deutlich 
erkennbare Marke fehlt, die erlauben würde, dass sich die Nachfrage nach diesen Pro-



E. Daszkowska 

Journal of Agribusiness and Rural Development 

44 

dukten trotzt des Andrangs billiger, aus Drittländern stammenden Waren, aufrecht hält. 
Außerdem stellt die Einkommensschichtung der Gesellschaft dar, die darin zu sehen ist, 
dass Schlüsseldeterminante für Einkäufe in Polen weiterhin der Preis ist. Eine Bedeu-
tung der Einkaufsdeterminante wurde nachstehend im Diagramm dargestellt. 

 

 

Diag. 3. Ich kaufe, weil... Worauf achten die Polen bei ihrem täglichen Einkauf 
Quelle: Kupuj polskie... [2009]. 
Rys. 3. Kupuję bo... Na co Polacy zwracają uwagę podczas codziennych zakupów 
Źródło: Kupuj polskie... [2009]. 

Ein dieses beschriebene Phänomen belegendes Beispiel sind Probleme, die die Pro-
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Verlusten nicht vorbeugen [UE wprowadza cła... 2006]. An dieser Stelle ist jedoch 
hinzuzufügen, dass die Europäische Kommission eine Reform dieser Marktschutzmittel 
plant, damit die Verfahrenswege und Einführungsverfahren an die aktuelle Realität 
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d.h. umso höher die Reduktion je höher der aktuelle Zollsatz ist [Revised Draft... 2008]. 
Somit wird die Reduktion vor allem die für die polnische Wirtschaft sensible Produkte 
berühren, wie: Zucker, Fleisch, Milchprodukte, die heutzutage Schutz in Form von 
hohen Zollsätzen genießen. Die Folgen der angenommenen Liberalisierung, d.h. der 
angenommenen Minderung des zollrechtlichen Marktschutzes, die nach dem Prinzip „je 
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höher das Reduktionsniveau des Zollsatzes ist, desto höher das Niveau des Importvolu-
mens ist― beweisen eindeutig die Zahlen aus der nachstehenden Tabelle.  

Tabelle 2. Angenommenes Niveau der Zollsätze der EU 
Tabela 2. Zakładany poziom stawek celnych UE  

Produktbeschreibung  
Opis produktu 

Höhe des aktuel-
len Zollsatzes 

(%) 
Wysokość 

obecnej stawki 
celnej (%) 

Zollsatz bei 
angewandten 
maximalen 

Reduktionsni-
veau (%) 

Stawka celna po 
zastosowaniu 

maksymalnego 
poziomu redukcji 

(%) 

Zollsatz bei 
angewandten 

mindesten Re-
duktionsniveau 

(%) 
Stawka celna po 

zastosowaniu 
minimalnego 

poziomu redukcji 
(%) 

Rindfleisch, frisch oder gekühlt 
Wołowina, świeża lub schłodzona 

85.2 26.0 65.5 

Rindfleisch stark gekühlt 
Wołowina mocno schłodzona 

141.8 43.2 100 

Schweinefleisch ohne Knochen, frisch oder 
gekühlt 
Świnina bez kości, świeża lub schłodzona 

25.4 10.8 20 

Schweinefleisch ohne Knochen, stark gekühlt 
Świnina bez kości, mocno schłodzona 

26.4 11.1 21.4 

Geflügelfleisch ohne Knochen, stark gekühlt 
Mięso drobiowe bez kości, mocno schłodzona 

87.9 26.8 67.7 

Milch – Mleko 80.3 24.5 61.8 

Butter – Masło 89.8 27.4 69.1 

Tomaten – Pomidory 53.8 19.6 42.5 

Äpfel – Jabłka 38.6 16.7 31.3 

Zucker zur Raffination – Cukier do rafinowania 130.3 39.7 100 

Weißer Zucker – Biały cukier 168.7 51.5 100 

Quelle: Zapędowski [2008]. 
Źródło: Zapędowski [2008]. 

Bei Produkten, die als sensibel gelten, wird bei entwickelten Ländern ein Limit in 
Höhe von 4-6% tariflichen Linien vorgeschlagen, die sich in diese Kategorie einreihen 
lassen und dadurch das Niveau ihres zollrechtlichen Schutzes erhöhen, denn im Fall von 
sensiblen Waren ist die Möglichkeit einer niedrigeren tariflichen Reduktion (um 1/3, 1/2 
oder 2/3 im Vergleich zur Standardreduktion) vorgesehen [par. 72 Revised Draft... 
2008]. Jedes Land/jede Integrationsgruppe wird das Recht auf Auswahl der Produktein-
reihung zur sensiblen Kategorie haben. Im Fall von solcher Integrationsgruppierung wie 
die EU, wird die zukünftige Liste der als sensibel eingereihten Waren einzelne tarifliche 
Linien aus solchen Sektoren, wie: Fleisch, Milch, Zucker, Gemüse und Obst beinhalten. 
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Eine Entscheidung über die endgültige Form der Liste von sensiblen Waren wird sicher-
lich das Ergebnis eines Kompromisses sein, denn die Waren, die als sensibel gelten, 
sind nicht in jedem EU-Mitgliedstaat gleich. 

Langfristig werden sich negative Folgen der Implementierung von reduzierten Tarif-
sätzen sicherlich als spürbar erweisen und zwar nicht nur in Form des Ergebnisses der 
Verdrängung der Agrarprodukte aus dem inländischen Markt, sondern auch aus den 
Märkten von Drittstaaten, die bislang Abnehmer eines bedeutenden Volumens der aus 
Polen stammenden Agrar- und Lebensmittelprodukten waren. Eine Bestätigung dafür, 
wie real die hier geschilderte Gefahr ist, sind allein die Erschwernisse oder Verluste, 
den polnische Exporteure von Fleisch und Fleischprodukten auf ukrainischen oder rus-
sischen Markt ausgesetzt waren [Daszkowska 2008]. Eine Analyse der Gründe des für 
lange Zeit aufrechterhaltenen Exportsverbots auf die Märkte der osteuropäischen Län-
der für das genannte Produktsortiment belegt sogar, dass im 21. Jahrhundert nicht tarif-
liche Mittel sondern außertarifliche Barrieren, wie phytosanitäre Vorschriften oder 
zeitaufwendige tierärztliche Verfahren sich als reale Barriere für den Handel erweisen. 
Die Wirksamkeit dieser „Wirtschaftswaffe― belegt schon die Tatsache, dass sich solche 
für die Weltwirtschaft wichtige Länder, wie Vereinigte Staaten oder Japan im Allge-
meinen auf Gründe der Lebensmittelsicherheit berufen. Aktuell dürfen polnische Fir-
men auf den amerikanischen Markt nur wärmebehandelte verarbeitete Produkte, wie 
Konserven exportieren und die sonstigen Arten des Sortiments aus der Fleischbranche 
sind eigentlich aus den wirtschaftlichen Beziehungen mit amerikanischen Partnern aus-
geschlossen [Bielecki und Drewnowska 2007]. Auch der japanische Markt war für 
polnische Fleischprodukte eine Zeitlang geschlossen. Die Behörden dieses Staates füh-
ren ein offizielles Verbot für Produkte aus der Fleischbranche ein und begründeten es 
mit Lebenssicherheitsvorschriften. Erst seit April 2006 konnten polnische Hersteller 
von Fleischerzeugnissen und verarbeiteten Fleischprodukten den Export ihrer Produkte 
auf diesen Markt wieder aufnehmen, und zum 16. Mai 2008 öffnete sich solche Mög-
lichkeit vor Geflügelherstellern und -Verkäufern [Eksport... 2008]. Trotzt einer offiziel-
len Markteröffnung in diesem asiatischem Staat fällt den polnischen Produzenten gar 
nicht so leicht Handelsbeziehungen zu knüpfen und aufrecht zu erhalten und zwar we-
gen der scharfen Konkurrenz seitens der amerikanischen, kanadischen und dänischen 
Hersteller sowie aufgrund der sehr hochgeschraubten qualitativen Anforderungen, die es 
auf dem japanischen Markt gibt, und die sich auf Parameter der verkauften Waren be-
ziehen [Naszkowska 2008]. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass unsere einheimischen 
Lebensmittelhersteller keine größere Probleme mit der Anpassung ihrer Produktion an 
die Produktionsanforderungen des innengemeinschaftlichen Marktes hatten, und wiede-
rum Hersteller aus Drittländer (z.B. brasilianische oder chinesische), die für ihre eigene 
Märkte produzieren, haben keine Kosten im Zusammenhang mit Sicherstellung von 
hoher qualitativer Sicherheit der von sich hergestellten Agrarprodukte zu tragen [Woj-
ciechowski 2007]. EU-Länder können in der Zukunft mit größeren Problemen im Zu-
sammenhang mit der Aufrechterhaltung der hohen gesundheitlichen Standards und 
Sicherstellung des Tierschutzes kämpfen. Wiederum behaupten die Entwicklungsländer, 
dass in der Politik der entwickelten Ländern Tarifmittel ihren Platz für zu übermäßig 
restriktive sanitäre Barrieren räumen. Zusätzlich wird oft von den Entwicklungsländern 
der Vorwurf geäußert, dass sie ohne technische Hilfe und finanzielle Unterstützung 
nicht die Chance wahrnehmen können, die erhöhte Exportmöglichkeiten bieten [The 
World Bank 2006]. So stellt die Liberalisierung des Handelsaustausches nicht automa-
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tisch eine Chance für Handelsbeteiligten dar, und das wiederum erweckt Versuchungen 
zur Anwendung von besser versteckten Formen des Protektionismus anzuwenden. 

Eine Chance für die Entwicklung der polnischen Landwirtschaft bieten Grundsätze 
der Marktordnung der EU, die für diesen Sektor gelten können und die ihren Vorausset-
zungen nach Agrarpolitik stabilisieren sollen, und die von einer Aufrechterhaltung der 
Einnahmengarantie für Produzenten des Lebensmittelsektors ausgehen. Bei Bewertung 
der bisherigen Richtung der Reformen der gemeinsamen Marktordnung kann festge-
stellt werden, dass die bisherige Evolution für die polnische Marktwirtschaft günstig ist, 
was besonders deutlich bei der Implementierung der einheitlichen Flächenzuschüsse 
und der Anknüpfung der Zahlungsgewährung an die Anwendung der Best-Practice in 
der Landwirtschaft, samt den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit zu sehen ist. 
Dabei kommt man von den Zuschüssen, die die landwirtschaftliche Produktion unter-
stützen weg [Goraj 2009]. Auf diese Art und Weise wird sich verbessert die Position der 
Hersteller aus dem Lebensmittelsektor mit niedrigeren Produktionskosten verändern, zu 
den größtenteils auch Agrarproduzenten aus Polen gehörten. Zusätzlich kann ein lang-
zeitiger Effekt der Marktordnung-Reform der Prozess der Verschiebung in der landwirt-
schaftlichen Produktion auf die Gebiete der neuen EU-Mitgliedstaaten, darunter Polens, 
sein.  

 

 

Diag. 4. Barrieren für einen Anstieg des Exports polnischer Agrarprodukte und Bodenerzeug-
nisse in die EU 

Quelle: Szczepaniak [2008]. 
Rys. 4. Bariery wzrostu eksportu polskich produktów rolnych i płodów rolnych do UE 
Źródło: Szczepaniak [2008]. 

Neben den o. g. Entwicklungschancen für den polnischen Agrarsektor, die direkt aus 
dem Beitritt Polens zur EU und größeren Exportmöglichkeiten resultieren, ist es wich-
tig, die Aufmerksamkeit auf tatsächliche und potentielle Gefährdungen im Zusammen-
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hang mit diesem Themengebiet zu lenken. Die Schlüsselfaktoren, die man für Hauptbar-
rieren hält, wurden grafisch im nachstehenden Diagramm dargestellt.  

Der Faktor, der als Schlüsselbarriere für den Exportanstieg polnischer landwirt-
schaftlicher Produkte und Bodenerzeugnisse gilt, ist der Anstieg der polnischen Natio-
nalwährung/häufige Kursänderungen. Diese Situation ist für inländische Exporteure aus 
dem Grund ungünstig, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit polnischer Produkte auf den 
Auslandmärkten einschränkt. Auf der anderen Seite muss man daran denken, dass der 
Prozess der Festigung von polnischem Zloty im Vergleich zu ausländischen National-
währungen zu einer Wettbewerbsfähigkeit der Importgüter beiträgt, was wiederum, wie 
oben gezeigt wurde, eine Gefahr für polnische Hersteller der Agrar- und Lebensmittel-
branche darstellt. Die restlichen Barrieren wurden als weniger gefährlich identifiziert, 
doch zu beachten sind solche Barrieren, wie: Unbeholfenheit der Verwaltung oder häu-
fige Änderungen der Rechtsvorschriften, denn es handelt sich dabei um wirtschaftliche 
Faktoren (d.h. die, die aus den Regeln des Marktspiels resultieren oder schwer zu ver-
ändernde Angaben). Bürokratische Erschwernisse lassen sich in der Regel leicht identi-
fizieren und es können Maßnahmen ergriffen werden, die den Unternehmern das Han-
deln leichter machen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

1. Der Beitritt Polens zur EU lässt die Wettbewerbsüberlegenheit des polnischen 
Agrar- und Lebensmittelsektors vor dem Lebensmittelhersteller der „alten EU‖ ans 
Tageslicht kommen, was seit 2004 ein intensiver Export der Agrarprodukte und Le-
bensmittel in die westeuropäische Länder zur Folge hat. Auf der anderen Seite hat die 
Anwesenheit polnischer Hersteller der Lebensmittelbranche auf den europäischen Markt 
von knapp 400 Millionen die Position polnischer Lebensmittelexporteure in der erwei-
terten EU stabilisiert. 

2. Der Export in die EU-Länder wird sicherlich bei Handelsbeziehungen Polens mit 
Ausland dominieren. Somit kann man eine These riskieren, dass er ansteigen wird, weil 
die Exportmöglichkeiten in vielen Sektoren vom Ausschöpfen weit entfernt sind. Der 
für polnische Exporteure günstige Unterschied zwischen den Preisen auf dem einheimi-
schen Markt und Preisen auf den ausländischen Märkten der EU (Beitritt Rumäniens 
und Bulgariens) soll eine Belebung des Exportes zur Folge haben. Erforderlich sind 
jedoch umfangreiche Promotionsmaßnahmen, die das Image polnischer Marken näher 
bringen und festigen.  

3. Neben den steigenden Exportmöglichkeiten für polnische Agrar- und Lebensmit-
telprodukte in die EU-Länder ist darauf zu achten, dass ein Prozess der Senkung des 
zollrechtlichen Schutzes der EU gegenüber dem Import aus Drittländern auf die Märkte 
der westeuropäischen Staaten parallel läuft und ein umgekehrtes Ergebnis bringt im 
Rahmen der laufenden nächsten Runde der Liberalisierungsverhandlungen über den 
Agrarhandel – der Doha-Runde. Wegen der Tatsache, dass das Niveau der von der EU 
geforderten Zugeständnisse potentielle, durch Drittländer erteilte Konzessionen deutlich 
übersteigt, kann ein eindeutig negatives Ergebnis von diesen in der Wirtschaft stattfin-
denden Prozesse und ein Rückgang der Nachfrage in diesen Ländern nach polnischen 
Produkten sein. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass der bisher von Po-
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len vertretene Standpunkt, der besagt, dass Liberalisierungsprozess des EU-Handels mit 
dem Ausland nicht zu weitgehender Senkung der Zollsätze führen soll, denn in der 
Zukunft kann das eine Destabilisierung der sensiblen Sektoren polnischer Wirtschaft zur 
Folge haben, als korrekt anzusehen ist.  

4. Die Erschwernisse, die polnische Produzenten der Fleischbranche beim Versuch 
ihre Produkte auf Märkten von Drittstaaten, wie Vereinigte Staaten, Japan, Russland 
oder die Ukraine zu verkaufen erfuhren, beweißen offensichtlich, dass an der Schwelle 
des 21. Jahrhunderts nicht Zölle, sondern nicht-tarifäre Mittel reale Barrieren sind, die 
den Zutritt zu den Drittlandsmärkten erschweren. Diese Beobachtung ist insoweit wich-
tig, dass aufgrund des einzigartigen Charakters dieser Marktschutzmittel ihre Liberali-
sierung auf dem Forum von WTO aktuell nicht möglich ist. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Boden spielte aufgrund seiner Einzigartigkeit schon immer eine äußerst wichti-
ge Rolle in der Staatspolitik. Solcher Status quo war eins der Gründe für die Entstehung 
eines sehr starken Protektionismus in diesem Wirtschaftsbereich. Der 20. Jahrhundert 
und insbesondere seine zweite Hälfte brachte wichtige Veränderungen in der traditionell 
begriffenen Notwendigkeit einheimische Märkte zu schützen, was sich in einem Anstieg 
der liberalen Tendenzen auf dem WTO – Forum und gleichzeitig in häufigen Abschlie-
ßung von Verträgen, die den Zutritt zu den Agrarmärkten der Drittländer ermöglichen, 
widerspiegelte. Auch Polen wurde diesen Prozessen unterzogen, und zwar resultierte 
das aus der notwendigen Implementierung der die Uruguay -Runde anschließenden 
Vereinbarungen, sowie aus dem Beitritt Polens zur EU und Verlust der Autonomie im 
Bereich der Gestaltung der Handelspolitik durch den Staat. Die EU-Länder sind der 
Hauptabsatzmarkt für polnische landwirtschaftliche und Lebensmittelprodukte und 
sämtlichen Ordnungsmäßigkeiten nach, soll dieser Trend stärker werden. Starke Nach-
frage nach polnischen landwirtschaftlichen Produkten lässt sich sowohl durch ihren 
wettbewerbsfähigen Preis, als auch durch hohe Qualität und Lebensmittelsicherheit zu 
erklären. Hauptbarriere beim Export polnischer landwirtschaftlicher Produkte in die 
EU-Länder ist der häufige Kurswechsel/ Anstieg des Zloty-Kurses. Doch auf der ande-
ren Seite können die Exportmöglichkeiten polnischer Hersteller infolge von stärker 
werdenden Liberalisierungsprozessen beim Welthandel mit landwirtschaftlichen Pro-
dukten eingeschränkt werden. Besonders beunruhigend ist die vorgeschlagene Redukti-
onsskala für die Tarifsätze für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Zusammenhang mit 
einer starken Einschränkung der Möglichkeit Tariflinien als sensibel einreihen zu dür-
fen. Eine ernste Behinderung ist auch fehlende Anpassung der anwendbaren Instrumen-
te des Marktschutzes (z.B. Sicherheitsklausel) an aktuelle Wirtschaftsrealität. Die Mög-
lichkeiten für eine Erhöhung des Exports polnischer Agrarprodukte in die Drittstaaten-
märkte sind heute ziemlich stark eingeschränkt und zwar aufgrund von Anwendung 
sogar durch entwickelte Länder wie die USA oder Japan von außertariflichen Barrieren. 
Angesichts der geschilderten Situation lässt sich folgende Stellungnahme formulieren, 
dass die traditionell protektionistische Einstellung Polens bei landwirtschaftlichen Fra-
gen begründet zu sein scheint. Außerdem lässt eine solide Beurteilung der Anwendung 
von außertariflichen Einschränkungen keine Zweifel, dass im 21. Jahrhundert gerade 
diese Schutzmittel ein wirksameres Werkzeug für den Marktschutz sind.  
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PROTEKCJONIZM KONTRA LIBERALIZM W HANDLU ROLNYM? 
CŁA CZY ŚRODKI POZATARYFOWE W KWESTII OCHRONY RYNKU? 
SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJOWE POLSKIEGO SEKTORA 
ROLNEGO 

Streszczenie. U progu XXI wieku w dobie dominacji poglądów liberalnych na handel 
światowy, obserwuje się coraz częściej sytuację, kiedy to państwa rozwinięte, tradycyjnie 
uchodzące za orędowników nieograniczonej wymiany handlowej, coraz częściej uciekają 
się do stosowania pozataryfowych narzędzi formy ochrony własnych rynków. Celem ni-
niejszego artykułu jest próba ustalenia, czy cła są wciąż skutecznym narzędziem ochrony 
rynku, czy może ustąpiły znaczenia barierom pozataryfowym. Poza tym, w niniejszym 
opracowaniu został podjęty temat aktualności protekcjonistycznego stanowiska w kwe-
stiach rolnych, jakie Polska prezentuje od lat, pod kątem szans i zagrożeń rozwojowych 
tego sektora gospodarki w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
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Abstrakt. U progu XXI wieku w dobie dominacji poglądów liberalnych na handel świa-
towy, obserwuje się coraz częściej sytuację, kiedy to państwa rozwinięte, tradycyjnie 
uchodzące za orędowników nieograniczonej wymiany handlowej, coraz częściej uciekają 
się do stosowania pozataryfowych narzędzi formy ochrony własnych rynków. Celem ni-
niejszego artykułu jest próba ustalenia, czy cła są wciąż skutecznym narzędziem ochrony 
rynku, czy może ustąpiły znaczenia barierom pozataryfowym. Poza tym w niniejszym 
opracowaniu został podjęty temat aktualności protekcjonistycznego stanowiska w kwe-
stiach rolnych, jakie Polska prezentuje od lat, pod kątem szans i zagrożeń rozwojowych 
tego sektora gospodarki w pierwszej dekadzie XXI wieku. 

Słowa kluczowe: protekcjonizm rolny, cła, środki (bariery) pozataryfowe, WTO, liberali-
zacja handlu rolnego, zakaz eksportu produktów mięsnych, czynniki wzrostu i zagrożenia 
(bariery) eksportu polskich produktów rolnych 

WSTĘP 

Historia interwencjonizmu państwowego w rolnictwie sięga początków państwowo-
ści, tzn. sektor agrarny znajdował się w orbicie zainteresowania władzy odkąd tylko 
powstała zinstytucjonalizowana forma państwowości. Kluczową przesłanką tłumaczącą 
taki stan rzeczy jest fakt, że ziemia nie jest takim samym dobrem jak inne środki pro-
dukcji. Posiadanie ziemi oznacza zazwyczaj możliwość kształtowania i prowadzenia 



E. Daszkowska 

Journal of Agribusiness and Rural Development 

2 

autonomicznej polityki przez państwo w każdej dziedzinie. Poza tym ziemia jest do-
brem niepomnażalnym i spełniającym w społeczeństwie wiele istotnych funkcji.  
W literaturze ekonomicznej poświęconej tematyce agrarnej tradycyjnie już wskazuje się 
na pięć kluczowych przyczyn interwencjonizmu państwowego [Wilkin 2003]: 

1) niekompletność i przydatność dostarczania rolnictwu dóbr o charakterze publicz-
nym, 

2) konieczność i przydatność dostarczania rolnictwu dóbr o charakterze publicznym, 
3) występowanie zjawiska kosztów i efektów zewnętrznych, 
4) niedoskonałość informacji, 
5) brak wystarczalności dochodowej rolnictwa. 
Poza wyżej wymienionymi tradycyjnymi przesłankami uzasadniającymi celowość 

podejmowania działań interwencjonistycznych przez państwo w rolnictwie, należy 
wspomnieć również o konieczności zapewnienia przez każde państwo bezpieczeństwa 
żywnościowego i dbanie o samowystarczalność żywnościową swoich obywateli. Ten 
właśnie argument odgrywał główną rolę w kształtowaniu polityki XX wieku, zwłaszcza 
wśród krajów, w gospodarkach których w XIX wieku rolnictwo stanowiło dominującą 
część gospodarki, jak np. Polska. 

Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na dwa istotne py-
tania: czy protekcjonistyczne podejście w kwestiach rolnych, takich jak: dostęp do rynku, 
możliwość stosowania klauzul ochronnych – SSG czy zapisy odnośnie szczególnego 
traktowania towarów wrażliwych, jakie Polska zajmuje od lat, ma jeszcze rację bytu [Sa-
wicki 2008]. Autor niniejszego artykułu usiłuje ustalić, czy w XXI wieku środki taryfowe 
lub bariery pozataryfowe odgrywają większą rolę pod kątem skuteczności ochrony rodzi-
mych rynków. Ponadto, poruszając tematykę kwestii wyboru podejścia protekcjonistycz-
nego lub liberalnego w handlu artykułami rolnymi, należy określić zarówno szanse roz-
wojowe, jak i zagrożenia tego sektora gospodarki na przykładzie Polski. 

PERSPEKTYWA ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU W KONTEKŚCIE 
PROCESÓW LIBERALIZACJI HANDLU UE Z KRAJAMI TRZECIMI 

Wspólnota Europejska od wielu lat czynnie uczestniczy w procesie liberalizacji 
wymiany światowej, w tym handlu towarami rolnymi. W wyniku implementacji poro-
zumienia z 1995 roku kończącego Rundę Urugwajską WTO, UE dokonała znaczącej 
redukcji swoich stawek celnych w imporcie towarów pochodzących z krajów trzecich, 
będących członkami WTO, uzyskując przy tym analogiczne ustępstwa ze strony swoich 
partnerów handlowych [Kawecka-Wyrzykowska i Zapędowski 1998]. W 2001 roku 
rozpoczęła się kolejna tura rokowań liberalizujących handel światowy pod auspicjami 
WTO (tzw. Runda Doha), której celem jest dalsza redukcja ochrony celnej członków 
WTO, w tym między innymi UE. 

Równolegle do procesu negocjacji wielostronnych w ramach WTO, UE rozwinęła 
system umów handlowych o charakterze bilateralnym, zapewniających nawet bardziej 
preferencyjne warunki handlu między WE a 20 państwami niż porozumienia WTO 
[Kawecka-Wyrzykowska i Synowiec 2004]. Wśród tych państw znajdują się takie kraje, 
jak: Turcja, Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria, Macedonia, Chorwacja, Al-
gieria, Egipt, Meksyk, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, 
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Tunezja, Chile, Meksyk, Afryka Południowa. Warto zauważyć, że Komisja Europejska 
jest poza tym aktywnie zaangażowana w proces negocjacji umów handlowych z krajami 
Zatoki Perskiej i ugrupowaniem Mercosour (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj, 
Wenezuela). Planowane jest rozpoczęcie podobnych rozmów z Indiami, Koreą Połu-
dniową, krajami Asean, a w dalszej perspektywie również z Rosją i Ukrainą [Konoń-
czuk 2007]. Tak więc w najbliższym czasie należy się spodziewać postępującej redukcji 
stawek celnych UE w imporcie towarów rolnych z państw trzecich, połączonej z proce-
sem obniżki ochrony celnej stosowanej przez kraje trzecie na produkty pochodzące  
z krajów Europy Zachodniej (w tym oczywiście również z Polski). Jednakże wpływ 
tego procesu na możliwości rozwoju polskiego eksportu nie jest tak jednoznaczny. 
Będzie on bowiem zależał od tego, w jakim stopniu państwa trzecie będą stosować 
środki ochronne względem polskich produktów. Poza tym istotna będzie również sku-
teczność działań podejmowanych przez polskich producentów w celu znalezienia od-
biorców na rynkach zbytu, co bezpośrednio tłumaczy konieczność wspierania działań 
promocyjnych krajowych produktów w krajach trzecich [Rzytki 2005]. 

MOŻLIWOŚCI EKSPORTU POLSKICH PRODUKTÓW ROLNYCH  
W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU – SZANSE I ZAGROŻENIA 

Od czasu akcesji Polski do UE jest zauważalny bardzo szybki wzrost eksportu rol-
no-spożywczego do państw Europy Zachodniej, a o jego dynamice dobitnie świadczy 
wykres zamieszczony na następnej stronie. 

Trzeba podkreślić, że kluczowymi odbiorcami polskiej żywności – około 75% wiel-
kości odnotowanego eksportu – były i są kraje UE [Agriculture... 2008]. Wyjaśnienia 
tego stanu rzeczy należy szukać w ostatecznym zniesieniu z dniem akcesji Polski do UE 
(tj. 1 maja 2004 roku) barier taryfowych, które, mimo iż były na stosunkowo niskim 
poziomie, stanowiły jednak dość skuteczną ochronę rynku UE.  

W ten sposób wzmocnił się „efekt kreacji handlu”, zapoczątkowany w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku wraz ze stopniową redukcją stawek celnych na 
produkty rolne w relacjach handlowych Polski z krajami ówczesnej UE [Krugman  
i Obstfeld 2001]. Na duży popyt na polskie towary na rynku państw „starej UE” miały 
wpływ takie czynniki konsumpcyjne, jak: niskie koszty produkcji (dzięki cenie pracy, 
kapitału, energii i ziemi kilkukrotnie niższej niż w UE), wysoka jakość i bezpieczeń-
stwo polskiej żywności. Znaczenie wspomnianych czynników jest niezbędne, aby 
„efekt przesunięcia handlu” utrwalił się. Zamieszczone na poniższym diagramie dane 
liczbowe wymienionych czynników wzrostu polskich produktów żywnościowych wy-
raźnie świadczą o kluczowym znaczeniu wspomnianych przewag komparatywnych 
polskich dóbr konsumpcyjnych. 

Wpływ scharakteryzowanych powyżej czynników ekonomicznych widać bardzo 
wyraźnie podczas porównywania marż przetwórczych w sektorze rolno-spożywczym  
w Polsce i w Niemczech (tab. 1). 

Porównanie zamieszczonych w powyższej tabeli cen zbytu w Polsce i w Niemczech 
na poziomie przetwórstwa wyraźnie wskazuje, iż Polska posiada przewagę kompara-
tywną w praco- i kapitałochłonnych dziedzinach przemysłu. Wyraźna przewaga kosz-
towa występuje w sektorach: piekarskim, margarynowym, przetworów drobiarskich  
i mięsa drobiowego, a także ryb i przetwórstwa z mięsa czerwonego i masła. 
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Rys. 1. Wartość eksportu i importu polskich produktów rolno-spożywczych w latach 
2003-2008 (mld Euro) 

Źródło: na podstawie prezentacji Szczepaniaka i Urbana [2009]. 

 

Rys. 2. Czynniki wzrostu eksportu polskich produktów żywnościowych po akcesji 
Polski do UE 

Źródło: Szczepaniak [2008]. 

Wytłumaczenia opisanego powyżej wzrostu popytu na polskie towary konsumpcyj-
ne na rynkach krajów UE poza czynnikami kosztowymi, należy doszukiwać się w ich 
kluczowych atutach, takich jak wysoka jakość i bezpieczeństwo, będące konsekwencją 
wysokich wymagań sanitarnych w procesie produkcji [Grochowska 2005]. Jednakże  
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Tabela 1. Marże przetwórcze w sektorze rolno-spożywczym 

Wyszczególnienie Polska  
(euro/t) 

Niemcy 
(euro/t) Niemcy = 100 

Przemiał pszenicy 65 75 87 

Przerób rzepaku 67 29 231 

Produkcja cukru 304 338 90 

Produkcja skrobi ziemniaczanej 192 172 112 

Przetwórstwo mleka 190 273 70 

Przetwórstwo i dystrybucja wieprzowiny 1 310 2 970 44 

Przetwórstwo i dystrybucja wołowiny . 4 450 . 

Ubój trzody 320 530 60 

Ubój bydła 210 400 53 

Ubój drobiu 210 325 65 

Źródło: Urban [2005]. 

słabością polskich produktów jest brak wyraźnie rozpoznawalnej marki, tak aby popyt 
na nie mógł się utrzymać pomimo napływu tańszych towarów importowanych z państw 
trzecich. Poza tym problemem jest również rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa, 
które uwidacznia się w tym, że kluczowym determinantem zakupów w Polsce jest 
wciąż cena. Znaczenie tych determinantów zakupów zostało przedstawione w formie 
wykresu (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Kupuję, bo... Na co Polacy zwracają uwagę podczas codziennych zaku-
pów 

Źródło: Kupuj polskie... [2009]. 
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Przykładem oddającym realną groźbę wspomnianych powyższej zagrożeń są cho-
ciażby problemy, jakich doświadczają polscy producenci mrożonych truskawek w wy-
niku nadmiernego importu na nasz rynek mrożonek po cenach dumpingowych [Wpro-
wadzono cła... 2006]. Jednocześnie procedury wprowadzania dostępnych obecnie me-
chanizmów obronnych, takich jak: cła ochronne czy antydumpingowe z uwagi na ich 
czasochłonny charakter i rozbudowane procedury administracyjne okazały się już nie-
dopasowane do obowiązujących realiów gospodarczych i specyfiki sektora rolnego,  
w wyniku czego nie zapobiegły stratom wywołanym przez nadmierny import chińskich 
mrożonek [UE wprowadza cła... 2006]. W tym miejscu należy dodać, że KE planuje 
reformę tychże środków ochrony rynku, aby tryb i procedury ich wdrażania były bar-
dziej dopasowane do współczesnych realiów. Należy więc zakładać, z dużym prawdo-
podobieństwem, że podejście KE do tej sprawy będzie liberalne. 

Wypieranie polskich producentów rolnych z rynku wewnątrzwspólnotowego może 
okazać się faktem ze względu na planowane w WTO redukcje stawek celnych na pro-
dukty agrarne, które mają mieć charakter progresywny, tzn. tym wyższa redukcja, im 
wyższa jest aktualna stawka celna [Revised Draft... 2008]. Tak więc redukcja dotknie 
przede wszystkim produkty wrażliwe dla polskiej gospodarki, takie jak: cukier, mięso, 
produkty mleczne, które obecnie mają zapewnioną ochronę w postaci wysokich stawek 
celnych. O skutkach zakładanej liberalizacji, a więc zakładanym spadku ochrony celnej 
rynku, przeprowadzanej zgodnie z zasadą „im wyższy stopień redukcji stawki celnej, tym 
wyższy poziom wolumenu importu”, dobitnie świadczą dane liczbowe ujęte w tabeli 2. 

W państwach rozwiniętych, w przypadku produktów uznanych za wrażliwe jest 
proponowany limit w wysokości 4-6% linii taryfowych, które można umieścić w tej 
kategorii i przez to zwiększyć poziom ich ochrony celnej, gdyż istnieje możliwość za-
stosowania mniejszej redukcji taryfowej (o 1/3, 1/2 lub 2/3 w porównaniu ze standar-
dową redukcją) [paragraf 72 Revised Draft... 2008]. Każdy kraj lub ugrupowanie inte-
gracyjne będzie mieć prawo wyboru klasyfikacji produktów do kategorii wrażliwych. 

Tabela 2. Zakładany poziom stawek celnych UE  

Opis produktu 

Wysokość 
obecnej 

stawki celnej 
(%) 

Stawka celna po 
zastosowaniu mak-
symalnego poziomu 

redukcji (%) 

Stawka celna po 
zastosowaniu mini-
malnego poziomu 

redukcji (%) 

Wołowina, świeża lub schłodzona 85,2 26,0 65,5 
Wołowina mocno schłodzona 141,8 43,2 100 
Świnina bez kości, świeża lub schłodzona 25,4 10,8 20 
Świnina bez kości, mocno schłodzona 26,4 11,1 21,4 
Mięso drobiowe bez kości, mocno schłodzona 87,9 26,8 67,7 
Mleko  80,3 24,5 61,8 
Masło 89,8 27,4 69,1 
Pomidory  53,8 19,6 42,5 

Jabłka  38,6 16,7 31,3 
Cukier do rafinowania  130,3 39,7 100 
Biały cukier 168,7 51,5 100 

Źródło: Zapędowski [2008]. 
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W przypadku takiego ugrupowania integracyjnego, jakim jest UE, przyszła lista towa-
rów klasyfikowanych jako wrażliwe będzie obejmowała poszczególne linie taryfowe  
z takich sektorów, jak: mięso, mleko, cukier, warzywa i owoce. Decyzja dotycząca 
ostatecznego kształtu listy towarów wrażliwych z całą pewnością będzie wynikiem 
kompromisu, ponieważ towary uznawane za wrażliwe nie są takie same w każdym  
z państw członkowskich UE. 

W dłuższym okresie negatywne skutki implementacji redukowanych stawek taryfo-
wych z całą pewnością okażą się odczuwalne poprzez wypieranie produktów rolnych 
nie tylko z rynku krajowego, lecz także z rynków państw trzecich, które do tej pory były 
odbiorcami znaczącej ilości produktów rolno-spożywczych pochodzących z Polski. 
Potwierdzeniem realności przybliżonego tu zagrożenia są chociażby utrudnienia i straty, 
na jakie zostali narażeni polscy eksporterzy mięsa i wyrobów mięsnych na rynki Ukra-
iny czy Rosji [Daszkowska 2008]. Analiza przyczyn utrzymywanego przez długi czas 
zakazu eksportu wymienionego asortymentu produktów na rynki państw Europy 
Wschodniej udowadnia wręcz, że w XXI wieku to nie środki taryfowe, lecz bariery 
pozataryfowe, takie jak przepisy fitosanitarne czy przewlekłe procedury weterynaryjne, 
okazują się być realną barierą w handlu. O skuteczności tejże „broni ekonomicznej” 
świadczy chociażby powszechność powoływania się na względy bezpieczeństwa żyw-
ności przez tak ważne dla gospodarki światowej kraje, jak Stany Zjednoczone czy Japo-
nia. W chwili obecnej polskie firmy mogą eksportować na rynek amerykański jedynie 
przetwory poddane obróbce termicznej, takie jak: konserwy, natomiast pozostałe rodza-
je asortymentu branży mięsnej są właściwie wyłączone z relacji gospodarczych z part-
nerem amerykańskim [Bielecki i Drewnowska 2007]. Również rynek Japonii był przez 
pewien czas zamknięty przed polskimi produktami mięsnymi. Władze tego państwa 
wprowadziły oficjalny zakaz eksportu dla produkcji z branży mięsnej, uzasadniając go 
przepisami bezpieczeństwa żywności. Dopiero od kwietnia 2006 roku polscy producen-
ci wyrobów mięsnych i przetworów mogli wznowić eksport swoich produktów na ten 
rynek, zaś z dniem 16 maja 2008 roku otworzyła się taka możliwość dla producentów  
i sprzedawców drobiu [Eksport... 2008]. Pomimo oficjalnego otwarcia rynku tego pań-
stwa azjatyckiego, wcale nie jest tak łatwo nawiązać i podtrzymać polskim producen-
tom relacje handlowe, ze względu na panującą ostrą konkurencję ze strony eksporterów 
amerykańskich, kanadyjskich czy duńskich, ale również z uwagi na bardzo wygórowane 
wymogi jakościowe panujące na rynku japońskim, a dotyczące parametrów sprzedawa-
nych wyrobów [Naszkowska 2008]. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż nasi rodzimi 
wytwórcy artykułów spożywczych nie mieli większych problemów z dostosowaniem 
swojej produkcji do wymogów produkcyjnych panujących na rynku wewnątrzwspólno-
towym, a z kolei producenci państw trzecich (np. brazylijscy czy chińscy), produkujący 
na swoje rodzime rynki, w ogóle nie muszą ponosić kosztów związanych z zapewnie-
niem wysokiego bezpieczeństwa jakościowego wytwarzanych przez siebie produktów 
rolnych [Wojciechowski 2007]. Kraje UE mogą borykać się w przyszłości z większymi 
problemami z utrzymaniem wysokich standarów zdrowotnych i zapewnieniem dobro-
stanu zwierząt. Z kolei kraje rozwijające się twierdzą, że w polityce państw rozwinię-
tych środki taryfowe ustąpią miejsca nadmiernie restrykcyjnym barierom sanitarnym. 
Dodatkowo, kraje rozwijające się często podnoszą zarzut, iż bez wsparcia technicznego 
i pomocy finansowej nie zdołają skorzystać z szansy, jaką stwarzają zwiększone możli-
wości eksportu [Assessing... 2006]. Tak więc liberalizacja wymiany handlowej nie 



E. Daszkowska 

Journal of Agribusiness and Rural Development 

8 

stanowi automatycznie szansy dla stron w handlu, a to z kolei rodzi pokusy do stosowa-
nia lepiej ukrytych form protekcjonizmu. 

Szansą na rozwój polskiego rolnictwa jest objęcie tego sektora gospodarki zasadami 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE, która ma stabilizować rynki rolne w połączeniu  
z założeniami utrzymania gwarancji dochodów dla producentów sektora żywnościowe-
go. Oceniając dotychczasowy kierunek reform WPR można stwierdzić, że jej dotych-
czasowa ewolucja jest korzystna dla polskiego rolnictwa, co jest szczególnie widoczne 
w przypadku implementacji jednolitych płatności obszarowych i uzależnienia przyzna-
nia płatności od stosowania dobrych praktyk rolniczych, łącznie z wymogami bezpie-
czeństwa żywności i odchodzeniem od stosowania dopłat wspierających produkcję 
rolną [Goraj 2009]. W ten sposób będzie wzmacniać się pozycja producentów sektora 
żywnościowego mających niższe koszty produkcji, do których zaliczają się w dużej 
mierze polscy producenci rolni. Dodatkowo, długofalowym skutkiem reformy WPR 
może być proces przemieszczania się produkcji rolnej na obszary nowych krajów 
członkowskich UE – w tym Polski. 

Poza wyżej wymienionymi szansami rozwojowymi polskiego sektora rolnego, wy-
nikającymi bezpośrednio z akcesji Polski do UE i większymi możliwościami eksporto-
wymi, warto zwrócić uwagę na rzeczywiste i potencjalne zagrożenia związane z tym 
obszarem tematycznym. Kluczowe czynniki uznane za główne bariery zostały ujęte  
w formie graficznej na rysunku 4.  

 

 

Rys. 4. Bariery wzrostu eksportu polskich produktów rolnych i płodów rolnych do UE 
Źródło: Szczepaniak [2008]. 
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trzeba pamiętać, że proces stopniowego umacniania się polskiej złotówki względem 
zagranicznych walut narodowych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności dóbr 
importowanych, co – jak wykazano powyżej – stanowi zagrożenie dla polskich produ-
centów branży rolno-spożywczej. Pozostałe bariery zidentyfikowano jako mniej groźne. 
Należy jednak zwrócić uwagę na takie bariery, jak: zmienność przepisów prawa, nie-
sprawność administracji czy częste zmiany przepisów prawa, gdyż nie są to czynniki 
natury ekonomicznej (a więc wynikające z zasad gry rynkowej czy rzadko zmieniające 
się dane). Utrudnienia natury biurokratycznej można z reguły łatwo zidentyfikować  
i poczynić działania mające na celu ułatwienie działania przedsiębiorcom. 

WNIOSKI 

1. Akcesja Polski do UE ujawniła w pełni przewagi konkurencyjne polskiego sekto-
ra rolno-spożywczego nad wytwórcami żywności państw „starej UE”, czego skutkiem 
od 2004 roku jest bardzo gwałtowny wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych na 
rynki państw Europy Zachodniej. Z kolei obecność polskich producentów branży spo-
żywczej na blisko 400-milionowy rynek europejski ustabilizowała pozycję polskich 
eksporterów żywności w poszerzonej UE. 

2. Eksport do krajów UE będzie zapewne dominował w relacjach handlowych Polski  
z zagranicą. Można nawet zaryzykować tezę, iż będzie wzrastał, ponieważ możliwości 
eksportowe w wielu sektorach są dalekie od wyczerpania. Korzystna dla polskich ekspor-
terów różnica między cenami na rynku krajowym a cenami na rynkach zagranicznych UE, 
w połączeniu z rozszerzaniem rynku wewnętrznego UE (akcesja Rumunii i Bułgarii), 
powinna wpłynąć na pobudzenie eksportu. Konieczne są jednak zakrojone na szeroką 
skalę działania promocyjne przybliżające i utrwalające wizerunek polskich marek.  

3. Obok zwiększających się możliwości eksportowych polskich artykułów rolno- 
-spożywczych do krajów UE, należy zwrócić uwagę na zachodzący równolegle i mają-
cy odwrotny skutek proces zmniejszania ochrony celnej rynku UE względem importu  
z krajów trzecich na rynki państw Europy Zachodniej, w ramach trwającej obecnie 
kolejnej rundy rokowań liberalizujących handel rolny – Rundy Doha. Z uwagi na fakt, 
że poziom wymaganych ustępstw od UE zdecydowanie przewyższa potencjalne konce-
sje udzielane ze strony państw trzecich, zdecydowanie negatywnym skutkiem tychże 
procesów zachodzących w gospodarce może być obniżenie popytu w tych krajach na 
produkty z Polski. Z tego też powodu można uznać, iż stanowisko dotychczas prezen-
towane przez Polskę, stwierdzające, że proces liberalizacji handlu UE z zagranicą nie 
powinien prowadzić do daleko idącej obniżki stawek celnych, gdyż w przyszłości może 
to skutkować destabilizacją wrażliwych sektorów polskiej gospodarki, jest słuszne. 

4. Utrudnienia, jakich doświadczyli polscy producenci branży mięsnej, usiłujący 
sprzedać swoje produkty na rynkach państw trzecich, takich jak: Stany Zjednoczone, 
Japonia, Rosja czy Ukraina, jawnie dowodzą, iż na progu XXI wieku to nie cła, lecz 
środki pozataryfowe są realną barierą utrudniającą dostęp do rynków państw trzecich. 
Spostrzeżenie to jest o tyle istotne, że z uwagi na specyficzny charakter tychże środków 
ochrony rynku ich liberalizacja na forum WTO nie jest obecnie możliwa. 
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