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Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach
globalnego kryzysu i jego implikacje
We wspó³czesnych warunkach gospodarki œwiatowej rz¹dy wielu pañstw wykorzystuj¹ w szerokim zakresie œrodki polityki handlowej do ochrony i wspierania swoich sektorów rolnych. G³ównym celem niniejszego artyku³u jest analiza skali i form restrykcji handlowych stosowanych
w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi w okresie globalnego kryzysu, jak równie¿ przyczyn
i konsekwencji stosowania polityki protekcjonizmu w sektorze rolnictwa. Zastosowan¹ metod¹
s¹ studia literaturowe oraz analiza danych statystycznych dotycz¹cych handlu i barier handlowych pochodz¹cych z bazy danych Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). W czasie globalnego
kryzysu obserwujemy nasilenie siê tendencji protekcjonistycznych w œwiatowym handlu rolnym. Pañstwa, d¹¿¹c do ograniczenia krótkoterminowych negatywnych skutków kryzysu,
zmniejszaj¹ dostêp do swoich rynków rolnych oraz wp³ywaj¹ na eksport artyku³ów rolnych za
pomoc¹ takich instrumentów, jak wy¿sze c³a, œrodki antydumpingowe i antysubsydyjne, œrodki
ochrony nadzwyczajnej, przepisy sanitarne i fitosanitarne, restrykcje eksportowe i subsydia.
Protekcjonizm handlowy powoduje jednak powa¿ne zak³ócenia handlowe, redukuje wymianê
miêdzynarodow¹, wywo³uje du¿e wahania cen i problemy z zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ, a w rezultacie stanowi zagro¿enie dla procesów œwiatowego wzrostu gospodarczego.

Protectionism in agricultural trade in times
of the global crisis and its implications
In today’s global economy, governments of many countries use a broad range of trade policy
measures for the protection and promotion of their agricultural sectors. The main objective of this
paper is to analyze the scale and forms of trade restrictions in the trade in agricultural and food
products during the global crisis, as well as the causes and consequences of protectionism in agriculture. The method used are literature studies and an analysis of statistical data on trade and
trade barriers coming from the database of the World Trade Organization (WTO). In the time of
the global crisis, we see the rise of protectionist tendencies in the world agricultural trade. States,
seeking to reduce short-term effects of the crisis, protect access to their agricultural markets and
affect the export of agricultural commodities using instruments such as higher duties, antidumping and anti-subsidy measures, safeguards, sanitary and phytosanitary rules, export restrictions and subsidies. However, trade protectionism causes serious trade distortions, reduces international trade, produces large swings in prices and problems with food supplies, resulting in
a threat to the processes of the global economic growth.
Keywords: protectionism, agricultural trade, trade distortions, trade measures
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Wprowadzenie
Obecny kryzys gospodarczy, który z powodu globalnego zasiêgu i znacz¹cego wp³ywu na gospodarki wielu krajów, uznawany jest za najwiêksze za³amanie œwiatowej gospodarki od czasów Wielkiej Depresji lat 30. XX w., stwarza
szczególne wyzwania dla wielu obszarów polityki, w tym równie¿ zagranicznej
polityki ekonomicznej. Rz¹dy wielu krajów, w tym g³ównych œwiatowych gospodarek, oficjalnie deklaruj¹ wsparcie dla dalszej liberalizacji handlu i powstrzymanie siê od wprowadzania nowych barier handlowych. Jednak w praktyce,
w obliczu wielu powa¿nych problemów wewnêtrznych i napiêæ geopolitycznych,
nie chc¹ zrezygnowaæ ze stosowania instrumentów zagranicznej polityki ekonomicznej umo¿liwiaj¹cych wspieranie krajowych gospodarek dotkniêtych skutkami kryzysu. Presja na formu³owanie defensywnych celów polityki ekonomicznej
powoduje, ¿e w ostatnim okresie mamy do czynienia z nasileniem tendencji
protekcjonistycznych w œwiatowym handlu.
G³ównym celem niniejszego artyku³u jest przeanalizowanie przyczyn i skali
protekcjonizmu we wspó³czesnym handlu rolnym. Sektor rolny nale¿a³ w przesz³oœci do szczególnie nara¿onych na oddzia³ywanie restrykcji handlowych. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e globalny kryzys na³o¿y³ siê na inne czynniki hamuj¹ce proces
liberalizacji w tym sektorze. W artykule omówione zostan¹ zarówno g³ówne narzêdzia protekcjonizmu, jak i konsekwencje ich stosowania dla rynków i cen towarów rolno-spo¿ywczych.

1. Przes³anki wystêpowania protekcjonizmu w sektorze rolnym
Wysoki stopieñ protekcjonizmu w handlu rolnym nale¿y wi¹zaæ z wewnêtrzn¹ polityk¹ interwencjonizmu w obszarze rolnictwa, prowadz¹c¹ w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych i niektórych rozwijaj¹cych siê. Jej efektem by³o stworzenie rozbudowanych mechanizmów wspierania dochodów rolniczych, które
wymaga³y co najmniej czêœciowej izolacji rynku wewnêtrznego od œwiatowego
[Kocot, 2008]. Oddzia³ywanie w³adz w obszarze rolnictwa przybiera, w zale¿noœci
od celów i warunków ró¿ne formy, jednak skutki tych posuniêæ nie ograniczaj¹
siê tylko do polepszenia warunków jego funkcjonowania, ale w du¿ej mierze oddzia³uj¹ na wielkoœæ, dynamikê oraz strukturê miêdzynarodowego handlu artyku³ami rolnymi.
Do przes³anek interwencjonizmu mo¿na zaliczyæ [Hoekman, Kostecki, 2002]:
– stabilizacjê i zwiêkszenie dochodów z rolnictwa,
– gwarancjê bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego,
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– poprawê bilansu p³atniczego,
– wsparcie rozwoju innych sektorów gospodarki,
– wzrost produkcji rolnej.
Wœród argumentów przemawiaj¹cych za podjêciem interwencji, obok uzasadnieñ o charakterze ekonomicznym, znajduj¹ siê argumenty natury politycznej
i spo³ecznej.
Jednym z najistotniejszych argumentów na rzecz interwencji by³o za³o¿enie,
sformu³owane na gruncie analizy trójczynnikowej funkcji produkcji rolnej (ziemia-praca-kapita³), ¿e mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci, w tym g³ównie wydajnoœci pracy u producentów rolnych s¹ ni¿sze w stosunku do producentów
w innych dzia³ach gospodarowania, w których te procesy objaœniane s¹ za pomoc¹
funkcji dwuczynnikowej, z pominiêciem czynnika: ziemia. Konsekwencj¹ tego s¹
ni¿sze mo¿liwoœci wzrostu dochodów producentów rolnych, co prowadzi do dysparytetów w zakresie dochodów, a w rezultacie, do os³abienia procesów wzrostu
w rolnictwie w porównaniu z pozosta³ymi sektorami. To stanowi uzasadnienie
podejmowania dzia³añ interwencyjnych przez pañstwo, które d¹¿y w ten sposób
do zapewnienia zrównowa¿onego rozwoju ca³ej gospodarki [Rembisz, 2010].
Kolejnym wa¿nym argumentem na rzecz interwencjonizmu jest za³o¿enie
o niedoskona³oœci rynków rolnych, co prowadzi do nieakceptowanych spo³ecznie
nierównoœci w wydajnoœci pracy i dochodach w samym rolnictwie w uk³adzie
struktury obszarowej, a tak¿e w uk³adzie regionalnym. Pierwszy uk³ad wi¹¿e siê
z efektami skali i wynikaj¹c¹ st¹d zró¿nicowan¹ op³acalnoœci¹ produkcji w poszczególnych grupach obszarowych u¿ytków rolnych. Ma³e gospodarstwa nie
mog¹ czerpaæ zysków z korzyœci skali, charakteryzuj¹ siê równie¿ nisk¹ towarowoœci¹ produkcji rolnej. Drugi uk³ad wi¹¿e siê ze zró¿nicowan¹ dostêpnoœci¹ do
rynku oraz warunkami bardziej lub mniej korzystnymi dla produkcji rolnej, co
równie¿ skutkuje ró¿n¹ op³acalnoœci¹ produkcji rolnej w uk³adzie przestrzennym. Interwencja uzasadniana jest wiêc w tym przypadku faktem, ¿e rynek pozostawiony sam sobie bêdzie prowadzi³ do nadmiernych dysproporcji dochodowych, a zatem i rozwojowych miêdzy producentami rolnymi w poszczególnych
grupach obszarowych lub regionach. Podzia³ dochodów, wynikaj¹cy jedynie z wydajnoœci pracy, móg³by okazaæ siê sprzeczny z ide¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej,
a przede wszystkim by³by spo³ecznie nieakceptowany.
Czêstym uzasadnieniem dla interwencjonizmu w rolnictwie jest te¿ specyfika
samego rynku rolnego. Pomimo znacznego postêpu technicznego, pozostaje on
w dalszym ci¹gu pod silnym wp³ywem warunków klimatycznych, które oddzia³uj¹ na wielkoœæ i jakoœæ produkcji artyku³ów ¿ywnoœciowych. Problemem
jest niska cenowa elastycznoœæ poda¿y (zwi¹zana z d³ugoœci¹ cyklu produkcyjnego), która w po³¹czeniu z nisk¹ elastycznoœci¹ cenow¹ i dochodow¹ popytu na
produkty rolno-¿ywnoœciowe, wywo³uje du¿¹ niestabilnoœæ cen artyku³ów rolnych. To z kolei przyczynia siê do znacznych wahañ dochodów rolników. Dodat-
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kowym problemem jest struktura rynku rolnego, która polega na tym, ¿e po
stronie poda¿y, zw³aszcza surowców rolnych, wystêpuje wzglêdnie du¿e rozproszenie i konkurencja, natomiast po stronie popytu coraz wiêksza koncentracja,
zwi¹zana w du¿ym stopniu z dzia³alnoœci¹ koncernów ponadnarodowych. Mechanizmy interwencyjne stwarzaj¹ pewn¹ alternatywê czy konkurencjê, zarówno po stronie popytu, jak i poda¿y [Rembisz, 2010].
Obok przedstawionych argumentów ekonomicznych, du¿¹ rolê w uzasadnianiu interwencjonizmu rolnego maj¹ argumenty polityczne. W wiêkszoœci rozwiniêtych krajów istniej¹ nieliczne, ale wp³ywowe grupy, zwane czêsto farm lobby,
opowiadaj¹ce siê za protekcjonizmem rolnym. Wp³yw polityki na sektor rolniczy
jest znacz¹cy, w skrajnych przypadkach niedostatek ¿ywnoœci mo¿e prowadziæ
do rewolucji, wojen, zamieszek, upadku rz¹dów. Przy tym warto jednak podkreœliæ ró¿nicê w sposobie, w jaki traktuje siê rolnictwo w krajach rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê. W wielu krajach rozwijaj¹cych siê prowadzi siê politykê opodatkowania rolnictwa i subsydiowania konsumpcji ludnoœci wœród populacji miejskiej.
Z kolei w krajach uprzemys³owionych opodatkowuje siê populacjê miejsk¹, by
wesprzeæ produkcjê i dochody rolników. W obu przypadkach wykorzystuje siê w
tym celu kombinacjê œrodków polityki handlowej [Hoekman, Kostecki, 2002].
Ró¿nice w podejœciu do kwestii wspierania sektora rolnego wynikaj¹ st¹d, ¿e
w kraju rozwijaj¹cym siê ¿ywnoœæ stanowi znaczn¹ czêœæ ca³kowitej konsumpcji
gospodarstwa domowego, natomiast w kraju rozwiniêtym jest to ma³a czêœæ
ca³kowitych wydatków. Ponadto w biednym kraju rolnictwo stanowi g³ówne
Ÿród³o zatrudnienia, w bogatym pracuje w nim z regu³y nie wiêcej ni¿ 5% ogó³u
zatrudnionych. W krajach biednych rolnictwo jest równie¿ znacznie mniej kapita³och³onne ni¿ w bogatych. Jeœli zatem rolnictwo znajdowa³oby siê pod ochron¹
w kraju rozwijaj¹cym siê, to wynikaj¹cy st¹d wzrost cen ¿ywnoœci mia³by du¿y
wp³yw na popyt, na si³ê robocz¹ i na p³ace. Wzrost p³ac kompensowany by³by
w mniejszym czy wiêkszym stopniu wzrostem cen ¿ywnoœci, jednoczeœnie
wzrost p³ac oddzia³ywa³by na wzrost cen w sektorze us³ug oraz mia³by ujemny
wp³yw na przemys³, obni¿aj¹c jego zyski. Idea wspierania produkcji rolnej w krajach rozwijaj¹cych siê nie uzyskuje wiêc du¿ego poparcia politycznego, w przeciwieñstwie do kraju bogatego, w którym wspieranie rolnictwa ma znacznie
mniejszy wp³yw na p³ace, na ceny w obrocie us³ugowym i na zyski w przemyœle.
Widoczn¹ konsekwencj¹ tych ró¿nic w podejœciu do traktowania swoich sektorów rolnych przez kraje rozwiniête i rozwijaj¹ce siê na arenie miêdzynarodowej
by³ brak zainteresowania liberalizacj¹ handlu rolnego ze strony obu tych grup
krajów, choæ z innych powodów. Kraje rozwiniête nie chcia³y zrezygnowaæ z rozbudowanych systemów wsparcia wewnêtrznego w rolnictwie, a to wymaga³o
dalszego stosowania instrumentów polityki handlowej. Z kolei kraje rozwijaj¹ce
siê nie stosowa³y wspierania rolnictwa na du¿¹ skalê, czêsto by³y wrêcz uzale¿nione od importu ¿ywnoœci z krajów rozwiniêtych, wiêc nie by³y t¹ kwesti¹ szczegól-
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nie zainteresowane, nie wywiera³y te¿ w tej sprawie silnej presji na kraje
rozwiniête.
Liberalizacja handlu rolnego na forum multilateralnym przebiega³a zatem do
tej pory znacznie wolniej ni¿ mia³o to miejsce w przypadku artyku³ów przemys³owych. Pocz¹tkowo rolnictwo by³o wy³¹czone z wiêkszoœci rygorów GATT
na podstawie wyj¹tków zawartych w artyku³ach XI i XVII GATT. W³¹czenie rolnictwa do agendy wielostronnych negocjacji handlowych nast¹pi³o w czasie Rundy
Urugwajskiej GATT. Najwa¿niejszymi przyjêtymi wówczas rozwi¹zaniami dotycz¹cymi handlu rolnego by³o zwi¹zanie ce³ (czyli zobowi¹zanie do nieprzekraczania zapisanych w listach koncesji stawek celnych), wprowadzenie zakazu
stosowania op³at wyrównawczych oraz redukcja subsydiów eksportowych
i dop³at do produkcji rolnej [Zapêdowski, 2010]. Od pocz¹tku zak³adano, ¿e by³ to
jedynie pocz¹tek procesu liberalizacji w tym sektorze. Negocjacje kontynuowano
w ramach Rundy Dohijskiej, jednak do tej pory nie uda³o siê osi¹gn¹æ ostatecznego porozumienia, co powoduje, i¿ nie mo¿na wprowadziæ w ¿ycie jej dotychczasowych uzgodnieñ.

2. Protekcjonizm handlowy w okresie globalnego kryzysu
W okresie kryzysu rz¹dy wielu pañstw, w odpowiedzi na zwiêkszon¹ wewnêtrzn¹ presjê polityczn¹ oraz bie¿¹ce problemy krajowych gospodarek, decydowa³y siê na wprowadzanie nowych barier handlowych w celu zabezpieczenia
swoich interesów. W krajach rozwiniêtych eksportuj¹cych ¿ywnoœæ problemem
w pocz¹tkowej fazie kryzysu by³ znacz¹cy spadek popytu (zw³aszcza na dro¿sze
produkty), obni¿enie cen i spadek op³acalnoœci produkcji rolnej. Z kolei w krajach
rozwijaj¹cych siê wyst¹pi³y problemy z zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ wynikaj¹ce ze
spadaj¹cej si³y nabywczej ludnoœci, w sytuacji gdy pomimo spadku cen na surowce rolne, ceny na ¿ywnoœæ utrzymywa³y siê nadal na doœæ wysokim poziomie. Te
uwarunkowania uzasadnia³y, w opinii wielu pañstw, zastosowanie dodatkowych
œrodków protekcjonistycznych.
Jednak, jak pokazuj¹ doœwiadczenia z poprzednich kryzysów, wzrost protekcjonizmu w czasie kryzysu powoduje dalsze zak³ócenia na œwiatowych rynkach
i przyczynia siê do pog³êbienia spadków w œwiatowym handlu. Œwiadomi tego
œwiatowi liderzy i przedstawiciele organizacji miêdzynarodowych od pocz¹tku
kryzysu apelowali o powstrzymanie siê od wprowadzania nowych barier, a kraje
G20 wyst¹pi³y do WTO z inicjatyw¹ systematycznego monitoringu restrykcji
handlowych stosowanych przez kraje nale¿¹ce do tego ugrupowania.
Monitoring restrykcji handlowych stosowanych przez kraje grupy G20 pokaza³, ¿e w pierwszej fazie kryzysu nie dosz³o do gwa³townego wzrostu protekcjo-
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nizmu, co mo¿na przypisaæ istniej¹cym regu³om WTO, miêdzynarodowym
inicjatywom na rzecz promowania rozwoju handlu i inwestycji, ale tak¿e, jak siê
wydaje, œwiadomoœci decydentów co do istnienia du¿ych wspó³zale¿noœci ekonomicznych miêdzy gospodarkami poszczególnych krajów. Jednak po okresie,
w którym politykê handlow¹ pañstw cechowa³ umiarkowany stopieñ protekcjonizmu, dosz³o do pogorszenia sytuacji i zwiêkszenia liczby stosowanych restrykcji
handlowych. Coraz trudniejsze staje siê te¿ przeciwdzia³anie protekcjonizmowi
na forum organizacji miêdzynarodowych [WTO OMC, 2011a].
Handel objêty nowymi restrykcjami handlowymi wprowadzonymi przez
kraje G20 w okresie od paŸdziernika 2008 r. do paŸdziernika 2011 r. stanowi³ ok.
0,5% ca³kowitego œwiatowego importu i 0,6% ca³kowitego importu G20 (³¹cznie
dla wszystkich rodzajów towarów, zarówno rolnych, jak i przemys³owych). Jest
to nieco mniej ni¿ w pocz¹tkowym okresie po wybuchu kryzysu, odsetek ten jest
jednak wy¿szy w porównaniu z okresem od listopada 2009 r. do maja 2010 r. oraz
wyraŸnie wy¿szy ni¿ w okresie od maja 2010 r. do paŸdziernika 2010 r. (tabela 1).
Nie spe³ni³y siê zatem przewidywania, ¿e w miarê wychodzenia z kryzysu, poziom protekcjonizmu bêdzie ulega³ stopniowemu obni¿eniu.
Tabela 1. Odsetek handlu objêtego nowymi restrykcjami handlowymia wprowadzonymi
przez kraje G20 w okresie: paŸdziernik 2008 – paŸdziernik 2011 (w %)
PaŸdziernik
2008 –
paŸdziernik
2009b

Listopad 2009
– maj 2010b

Maj 2010 –
paŸdziernik
2010b

Po³owa
paŸdziernika
2010 – kwiecieñ 2011b

Maj 2011
– po³owa
paŸdziernika
2011b

Œwiatowy
import ogó³em

0,8

0,4

0,2

0,5

0,5

Ca³kowity
import krajów
G20

1,0

0,5

0,3

0,6

0,6

Wyszczególnienie

a Do obliczania wskaŸników pokrycia uwzglêdniono wy³¹cznie te œrodki, które ograniczaj¹ handel lub mog¹ potencjalnie ograniczaæ i/lub zak³ócaæ handel. Dane nie obejmuj¹ narzêdzi wsparcia rz¹dowego (subsydiów)
b Obliczone na podstawie wielkoœci importu z roku poprzedniego.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO OMC, 2011a] oraz [WTO OMC, 2011b].

Spoœród 108 nowych restrykcji handlowych w okresie od po³owy maja do
po³owy paŸdziernika 2011 r. najliczniejsz¹ grupê stanowi³y œrodki stosowane na
podstawie klauzul ochronnych (44 przypadki) oraz restrykcje w imporcie (36
œrodków). Mniej liczne s¹ restrykcje eksportowe (19 przypadków), ale ich liczba
w ostatnim okresie objêtym analiz¹ wzros³a. Budzi to szczególne zaniepokojenie,
gdy¿ s¹ one objête s³abszymi rygorami WTO w porównaniu z barierami importowymi, a jednoczeœnie znajduj¹ zastosowanie g³ównie w eksporcie produktów
¿ywnoœciowych i niektórych surowców, a wiêc produktów bardzo wa¿nych
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i wra¿liwych dla gospodarek wielu krajów, w tym zw³aszcza importerów netto
¿ywnoœci. Aktywnoœæ krajów G20 w zakresie ustanawiania nowych barier handlowych wykazywa³a siê du¿¹ zmiennoœci¹: liczba restrykcji wzros³a na pocz¹tku
okresu monitorowania, nastêpnie uleg³a zmniejszeniu, po czym wyraŸnie
wzros³a w okresie od po³owy paŸdziernika 2010 r. do kwietnia 2011 r. W ostatnim
badanym pó³roczu (maj–paŸdziernik 2011) odnotowano nieznaczne zmniejszenie siê liczby nowych restrykcji, ale zarazem wprowadzono ich du¿o wiêcej ni¿ na
pocz¹tku kryzysu (tabela 2).
Tabela 2. Rodzaje restrykcji handlowych wprowadzonych przez kraje G20 w okresie
kwiecieñ 2009 – paŸdziernik 2011
Po³owa
paŸdz. 2010
– kwiecieñ
2011

Maj 2011 –
po³owa
paŸdz. 2011

33

53

44

22

14

52

36

5

4

11

19

Kwiecieñ
2009 –
sierpieñ
2009

Wrzesieñ
2009 – luty
2010

Œrodki
ochronne

50

52

24

Restrykcje
importowe

21

29

9

7

Rodzaj
œrodka

Restrykcje
w eksporcie
Inne
Ogó³em

Po³owa
Marzec 2010
maja 2010 –
– po³owa
po³owa
maja 2010
paŸdz. 2010

0

7

5

3

6

9

80

95

56

54

122

108

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO OMC, 2011a; WTO OMC, 2011b].

Œrodki protekcjonistyczne, które zosta³y wprowadzone przez kraje G20
w analizowanym okresie mia³y zastosowanie do szerokiego wachlarza produktów zarówno przemys³owych, jak i rolnych. Udzia³ produktów rolno-spo¿ywczych w restrykcjach ogó³em by³ doœæ zmienny i wynosi³ 5,1% w okresie od
po³owy maja 2010 r. do po³owy paŸdziernika 2010 r., 14,9% w okresie od po³owy
paŸdziernika 2010 r. do koñca kwietnia 2011 r. i 8,2% w okresie od maja 2011 r. do
po³owy paŸdziernika 2011 r. Dzia³em najbardziej nara¿onym na nowe restrykcje
handlowe by³ dzia³ HS 02 – miêso i podroby jadalne (tabela 3). Stosunkowo du¿o
nowych restrykcji handlowych wprowadzono równie¿ w dzia³ach: zwierzêta
¿ywe, produkty mleczarskie, t³uszcze i oleje oraz przetwory z warzyw i owoców.
Ogólnie bior¹c, od pocz¹tku wybuchu kryzysu (tj. od wrzeœnia 2008 r.) do
paŸdziernika 2011 r., kraje G20 wprowadzi³y 674 œrodki, które ograniczaj¹ lub potencjalnie mog¹ ograniczaæ i zak³ócaæ handel. Objê³y one niewielk¹ czêœæ œwiatowego handlu, tj. mniej ni¿ 1% i mia³y zastosowanie g³ównie do produktów
przemys³owych; udzia³ artyku³ów rolnych w restrykcjach ogó³em wynosi³ od
kilku do kilkunastu procent. Jednak, oceniaj¹c zagro¿enie protekcjonizmem
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w handlu rolnym, trzeba zauwa¿yæ, ¿e stanowi on wiêkszy problem, ni¿ to wynika z przedstawionych danych. Nowe restrykcje handlowe na³o¿y³y siê bowiem
na wczeœniej istniej¹ce wysokie bariery w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi,
a ich skumulowany wp³yw na handel mo¿e powodowaæ powa¿ne zak³ócenia.
Ponadto restrykcje monitorowane przez WTO nie uwzglêdniaj¹ subsydiów eksportowych i programów wsparcia krajowego, a wiêc œrodków stosowanych
w szerokim zakresie do zwiêkszania konkurencyjnoœci krajowych sektorów rolnych, których wykorzystanie jeszcze wzros³o w czasie globalnego kryzysu.
Tabela 3. Restrykcje handlowe krajów G20 wed³ug poszczególnych dzia³ów produktów
rolno-spo¿ywczych w okresie od po³owy maja 2010 r. do po³owy paŸdziernika 2011 r. (w %)
Udzia³ w restrykcjach ogó³em
Wybrane dzia³y HS

Ca³kowity import objêty restrykcjami

po³owa maja
2010 – po³owa
paŸdziernika
2010

od po³owy
paŸdziernika
2010 do koñca
kwietnia 2011

maj 2011
– po³owa
paŸdziernika
2011

100,0

100,0

100,0

5,1

14,9

8,2

HS 01 – Zwierzêta ¿ywe

0

0

1,3

HS 02 – Miêso i podroby jadalne

0

10,4

1,6

Produkty rolno-spo¿ywcze
w tym:

HS 03 – Ryby i inne bezkrêgowce wodne

0

0

0,3

0,1

0

1,4

0

0

1

0,9

0

0

HS 12 – Nasiona i owoce oleiste

0

0

0,3

HS 17 – Cukry i wyroby cukiernicze

0

1,6

0

HS 19 – Przetwory ze zbó¿

0

0,2

0

HS 20 – Przetwory z warzyw, owoców

0

0,1

0

HS 21 – Ró¿ne przetwory spo¿ywcze

0

0,1

0

HS 04 – Produkty mleczarskie
HS 07 – Warzywa
HS 09 – Kawa, herbata i przyprawy

HS 22 – Napoje bezalkoholowe, alkoholowe

3,4

1,8

1,7

HS 23 – Pozosta³oœci i odpady przemys³u
spo¿ywczego

0

0,4

0,1

HS 24 – Tytoñ i przemys³owe namiastki
tytoniu

0,7

0,4

0,3

94,9

85,1

91,8

Produkty przemys³owe
a Obliczenia oparte na wielkoœciach importu z 2009 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO OMC, 2011a; WTO OMC, 2011b; WTO OMC,
2010].
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3. G³ówne typy œrodków protekcjonistycznych wystêpuj¹cych
w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi
Niektóre typy restrykcji handlowych s¹ wykorzystywane w handlu rolno-spo¿ywczym czêœciej ni¿ inne. Tradycyjnie dostêpu do rynku towarów rolno-spo¿ywczych chroni¹ c³a, w formie stawek celnych ad valorem, specyficznych
i mieszanych, które czasem s¹ powi¹zane z uruchomionymi kwotami taryfowymi. Natomiast du¿e znaczenie wœród instrumentów pozataryfowych maj¹: œrodki
stosowane na podstawie klauzul ochronnych, œrodki sanitarne i fitosanitarne, bariery techniczne oraz subsydia, a ostatnio równie¿ – restrykcje eksportowe.
Tabela 4. Porównanie wysokoœci stawek celnych wybranych du¿ych gospodarek w latach
2006 i 2010

Kraje

Œrednia stawka
celna zwyk³a,
zwi¹zana 2006 r.
ogó³em

UE

5,4

przerolnimyscze
³owe
15,4

3,9

Œrednia stawka
celna aktualnie
stosowana (KNU)
2006 r.
ogó³em
5,4

przerolnimyscze
³owe
15,1

3,9

Œrednia stawka
celna zwyk³a,
zwi¹zana 2010 r.
ogó³em
5,0

przerolnimyscze
³owe
12,3

Œrednia stawka
celna aktualnie
stosowana (KNU)
2010 r.
ogó³em

3,9

5,1

przerolnimyscze
³owe
12,8

4,0

USA

3,5

5,2

3,3

3,5

5,3

3,3

3,5

4,8

3,3

3,5

4,9

3,3

Japonia

6,1

28,4

2,7

5,6

24,3

2,8

4,9

20,9

2,5

4,4

17,3

2,5

Chiny

10,0

15,8

9,1

9,9

15,7

9,0

10,0

15,7

9,2

9,6

15,6

8,7

Brazylia

31,4

35,5

30,8

12,3

10,2

12,6

31,4

35,4

30,7

13,7

10,3

14,2

Indie

49,2

114,2

34,9

19,2

37,6

16,4

48,7

113,1

34,6

13,0

31,8

10,1

Australia

9,9

3,4

11,0

3,5

1,2

3,9

10,0

3,4

11,0

2,8

1,3

3,0

Rosja

–

–

–

11,4

13,5

11,1

–

–

9,5

13,5

8,9

–

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO OMC, ITC, UNCTAD, 2011].

Analizuj¹c poziom protekcjonizmu taryfowego najwiêkszych œwiatowych
gospodarek mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwy¿sze c³a na towary rolne stosuj¹ Indie –
zwyk³a œrednia stawka celna KNU wynosi w taryfie tego kraju 31,8%, w przypadku Japonii wynosi ona 17,3%, a Chin – 15,6% (tabela 4). Dodatkowo, w przypadku
dwóch pierwszych krajów wysokoœæ aktualnie stosowanych stawek celnych
kszta³tuje siê poni¿ej poziomu zwi¹zania, co pozostawia im margines do ewentualnego dalszego podwy¿szania ce³ bez naruszania zobowi¹zañ w ramach WTO.
Stosunkowo wysoki jest równie¿ œredni poziom protekcji celnej w imporcie artyku³ów rolnych do Rosji, Unii Europejskiej i Brazylii. Z kolei Australia i USA, któ-
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rych sektory rolne charakteryzuj¹ siê wysok¹ konkurencyjnoœci¹, utrzymuj¹
stawki celne na towary rolne na niskim poziomie. Œrednie c³a na towary przemys³owe s¹ ni¿sze w porównaniu z c³ami na artyku³y rolne we wszystkich analizowanych krajach, z wyj¹tkiem Brazylii.
W okresie kryzysu nie stwierdzono wzrostu ogólnego poziomu protekcjonizmu taryfowego (mierzonego za pomoc¹ zwyk³ej œredniej stawki celnej KNU dla
wszystkich krajów œwiata), a w wielu krajach uleg³y nawet obni¿eniu. Wed³ug raportu Global Monitoring Report stawki celne na towary rolne wzros³y w latach
2008-2009 w krajach o dochodach œrednich wy¿szych, w pozosta³ych grupach
krajów uleg³y obni¿eniu [The International Bank…, 2010]. Wœród krajów podnosz¹cych c³a znalaz³y siê m.in. Turcja (podwy¿szone c³a importowe na miêso)
i kraje MERCOSUR (czasowy wzrost cen we wspólnej taryfie celnej na niektóre
produkty rolne).
Wa¿nym elementem wspó³czesnego systemu handlowego s¹ klauzule
ochronne WTO, które pozwalaj¹ krajom cz³onkowskim pod pewnymi warunkami na wycofanie siê z przyjêtych zobowi¹zañ (lub zaniechanie ich wype³nienia)
w celu ochrony lub zabezpieczenia pewnych wa¿nych interesów. W szerokim
ujêciu do œrodków ochronnych zalicza siê m.in. c³a antydumpingowe, antysubsydyjne, instrumenty ochrony nadzwyczajnej (wprowadzane w sytuacjach nadmiernego importu) oraz specjaln¹ klauzulê ochronn¹ (Special Agricultural
Safeguard – SSG), która ma zastosowanie wy³¹cznie do artyku³ów rolno-spo¿ywczych i jest dostêpna tylko dla tych krajów, które wczeœniej dokona³y taryfikacji
op³at wyrównawczych.
Tabela 5. Liczba postêpowañ antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochrony
nadzwyczajnej w sektorze rolno-spo¿ywczym w latach 2000–2010
Liczba
postêpowañ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Postêpowania
antydumpingowe

13

15

19

5

18

7

12

2

6

6

2

Postêpowania
antysubsydyjne

3

1

4

7

1

1

2

1

0

2

1

Postêpowania
ochronne
(art. XIX GATT)

11

5

6

4

3

2

1

1

1

4

1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO, 2011. Statistics on antidumping…].

Wprawdzie nie stwierdzono znacz¹cego wzrostu stosowania procedur
ochronnych wobec towarów rolnych w okresie kryzysu (tabela 5), jednak wykorzystywanie tych rozwi¹zañ jest czêsto przedmiotem konfliktów handlowych,
a nowo proponowane rozwi¹zania w zakresie modyfikacji SSG i przyjêcia w jej
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miejsce specjalnego mechanizmu ochronnego (Special Safeguard Mechanism – SSM)
stanowi¹ g³ówn¹ oœ niezgody w negocjacjach Rundy Dohijskiej i hamuj¹ dalsz¹
liberalizacjê w ca³ym sektorze.
Do powszechnie stosowanych œrodków administracyjnych w handlu rolnym
nale¿¹ œrodki sanitarne i fitosanitarne. S¹ to na³o¿one przez rz¹dy wymagania,
maj¹ce zapewniæ bezpieczeñstwo produktów dla konsumpcji ludzkiej lub zwierzêcej, lub chroni¹ce œrodowisko (¿ycie roœlin). Mog¹ one byæ wprowadzane w sytuacji wyst¹pienia nag³ego ryzyka, np. wybuchu epidemii lub na zasadzie
regularnej ochrony. Liczba stosowanych œrodków sanitarnych i fitosanitarnych
wykazuje tendencjê wzrostow¹ w okresie globalnego kryzysu. Mimo ¿e pañstwa
maj¹ prawo do ich stosowania, jednak nie mog¹ one stanowiæ ukrytych barier
handlowych czy narzêdzia dyskryminacji niektórych krajów. Tymczasem rygorystyczne przepisy sanitarne i fitosanitarne s¹ czêsto postrzegane przez partnerów jako œrodki o charakterze dyskryminacyjnym, a niekoniecznie s³u¿¹ce
rzeczywistej ochronie zdrowia lub ¿ycia ludzkiego. W ka¿dym przypadku zastosowania œrodka STS przez kraj cz³onkowski WTO partnerzy handlowi mog¹
zg³aszaæ zastrze¿enia dotycz¹ce efektów handlowych zastosowania tych œrodków lub ich uzasadnienia. Najwiêcej zastrze¿eñ w okresie od wrzeœnia 2006 r. do
marca 2011 r. zg³oszono wobec Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, odpowiednio 20 i 17 [WTO OMC, 2011a]. Dotyczy³y one w wiêkszoœci bezpieczeñstwa
¿ywnoœci i œrodków ochrony zdrowia zwierz¹t, tylko w nielicznych przypadkach
ochrony zdrowia roœlin i innych œrodków.
Przyk³adami kontrowersyjnych œrodków SPS dotycz¹cych bezpieczeñstwa
¿ywnoœci, budz¹cych zastrze¿enia u partnerów handlowych, s¹ normy maksymalnego poziomu pozosta³oœci pestycydów w ¿ywnoœci w USA i Japonii, obowi¹zuj¹cy w UE wymóg umieszczania na opakowaniach ostrze¿eñ o zawartoœci
barwników w ¿ywnoœci oraz restrykcje dotycz¹ce produktów uzyskiwanych przy
wykorzystaniu biotechnologii w Turcji. Zastrze¿enia w zakresie œrodków stosowanych w celu ochrony zdrowia zwierz¹t dotycz¹ m.in. restrykcji odnoœnie do
ptasiej grypy obowi¹zuj¹cych w Indiach i przepisów w zakresie dokumentacji
humanitarnych zasad uboju w Unii Europejskiej. Przyk³adem œrodka dotycz¹cego zdrowia roœlin s¹ stosowane przez USA restrykcje w imporcie chryzantem.
Barierami wystêpuj¹cymi czêsto w handlu rolno-spo¿ywczym s¹ równie¿
wszelkiego rodzaju techniczne regulacje i procedury oceny zgodnoœci z normami
przemys³owymi i standardami bezpieczeñstwa oraz procedury testowania i certyfikacji, okreœlane jako bariery techniczne. Œrodki te s¹ czêœciej stosowane przez
kraje rozwijaj¹ce siê (od 1995 r. ok. 60% notyfikacji pochodzi³o z krajów rozwijaj¹cych siê, 2% – najmniej rozwiniêtych LDC’s, a pozosta³e, czyli mniej ni¿ 40%,
z krajów rozwiniêtych). Jednak w ostatnim okresie zaobserwowano wzrost notyfikacji przez Chiny i Arabiê Saudyjsk¹, a wiêc kraje nale¿¹ce do G20. Wzros³a równie¿ liczba zapytañ i zastrze¿eñ odnoœnie do zasadnoœci stosowania tych
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œrodków, wnoszonych do Komitetu ds. Barier Technicznych w Handlu WTO.
Wiêkszoœæ zastrze¿eñ dotyczy³a tego typu przepisów obowi¹zuj¹cych w krajach
G20 w odniesieniu do produktów ¿ywnoœciowych oraz napojów alkoholowych
i tytoniowych (poza rolnictwem równie¿ wobec niebezpiecznych substancji i chemikaliów).
W okresie kryzysu niektóre kraje wprowadzi³y nowe restrykcje eksportowe,
g³ównie w wywozie surowców i produktów rolnych. Œrodki te wystêpuj¹ w zró¿nicowanych formach: podatków lub ce³ eksportowych, kwot, zakazów eksportu,
minimalnych cen eksportowych, redukcji zwrotu VAT dla eksporterów lub zwiêkszonych wymogów w zakresie nieautomatycznego licencjonowania eksportu.
W zwi¹zku ze wzrostem liczby stosowanych restrykcji eksportowych wiele
krajów wyra¿a obawy o ekonomiczne skutki stosowania tych œrodków w eksporcie zw³aszcza tych towarów, których produkcja jest w du¿ym stopniu skoncentrowana, a które s¹ niezbêdne w przetwórstwie wtórnym innych krajów lub stanowi¹ niezwykle wa¿ne Ÿród³o zaopatrzenia w ¿ywnoœæ dla innych pañstw.
£atwoœæ ich wprowadzania wynika st¹d, ¿e w ramach WTO obowi¹zuje mniej rygorów dotycz¹cych ich stosowania ni¿ w przypadku barier importowych. Dozwolone jest na przyk³ad wprowadzanie zakazów lub innych restrykcji
eksportowych, które maj¹ na celu ³agodzenie braków ¿ywnoœci, mimo ¿e mog¹
one szkodziæ krajom importerom ¿ywnoœci netto, a nawet powodowaæ powa¿ne
braki ¿ywnoœci. Przyk³adami tego typu restrykcji zastosowanych w ostatnich latach s¹ zakazy eksportu zbó¿ wprowadzone m.in. przez Rosjê, Serbiê, Republikê
Macedonii i Indie, zakazy eksportu ry¿u obowi¹zuj¹ce czasowo w Chinach i Indiach oraz zakazy eksportu bawe³ny wprowadzone przez Etiopiê i Indie.
Charakteryzuj¹c protekcjonizm w handlu rolnym nie mo¿na pomin¹æ tak wa¿nego elementu tej polityki, jakim jest dzia³anie na rzecz poprawy konkurencyjnoœci krajowej produkcji i eksportu rolnego w postaci rozbudowanego systemu
wsparcia krajowego rolnictwa i subsydiów eksportowych. W zwi¹zku z tym, ¿e
decyzja o ca³kowitej eliminacji subsydiów eksportowych do 2013 r., uzgodniona
w trakcie negocjacji Rundy Doha, nie wesz³a w ¿ycie, wiele krajów nadal wykorzystuje tego typu œrodki, a nawet zwiêksza zakres ich stosowania w warunkach
kryzysu, czego przyk³adem s¹ dzia³ania Unii Europejskiej oraz USA, które w 2009 r.
ponownie wprowadzi³y subsydia bezpoœrednie w eksporcie nabia³u. Wed³ug szacunków Grupy Cairnes Unia Europejska i USA ³¹cznie wyp³acaj¹ ok. 10 mld USD
rocznie w formie subsydiów eksportowych (z tego wiêkszoœæ przypada na UE –
9,6 mld USD, USA – 594 mln USD). Te subsydia uznawane s¹ za jedne z najbardziej zniekszta³caj¹cych handel, gdy¿ prowadz¹ do nadprodukcji w krajach rozwiniêtych, a jednoczeœnie zmniejszaj¹ szanse efektywnych producentów z krajów
rozwijaj¹cych siê do konkurowania na krajowych i œwiatowych rynkach [The Cairnes Group, 2011]. Jednak na handel rolny oddzia³uj¹ nie tylko subsydia eksportowe, ale równie¿ – poœrednio – œrodki stosowane w ramach krajowych systemów
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wsparcia wewnêtrznego rolnictwa, które funkcjonuj¹ w wielu krajach rozwiniêtych. Obejmuj¹ one m.in. p³atnoœci bezpoœrednie, dop³aty do cen produk tów rolnych, dodatkowe dop³aty za od³ogowanie ziemi o szczególnych walorach
ekologicznych, kredyty na dzia³alnoœæ rolnicz¹ itp. W 2009 r. kwota wsparcia producentów rolnych w krajach OECD by³a szacowana na ok. 253 mld USD lub 182
mld EUR i wzros³a po raz pierwszy od 2004 r. [OECD, 2010]. Z tego na UE przypada³o ponad 120,8 mld USD, a na USA 30,6 mld USD. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e
w przypadku Unii Europejskiej oznacza³o to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6,3%, a dla Stanów Zjednoczonych wzrost o 13,1%. Krajami OECD, które
oprócz dwóch wymienionych stosuj¹ wsparcie producentów rolnych na du¿¹
skalê, s¹: Japonia i Turcja oraz w nieco mniejszym stopniu Korea Pd., Szwajcaria,
Kanada i Meksyk. Z wyj¹tkiem UE, wszystkie wymienione kraje zwiêkszy³y
w 2009 r. wartoœæ wsparcia dla producentów rolnych, najwiêkszy wzrost odnotowa³a Kanada (o 52,4%).

4. Skutki polityki protekcjonistycznej dla œwiatowego handlu
artyku³ami rolno-spo¿ywczymi w okresie globalnego kryzysu
Ogólnym skutkiem protekcjonizmu w handlu miêdzynarodowym s¹ zak³ócenia (trade distortions), które oznaczaj¹ wszelkie zmiany w handlu zarówno co do
jego wielkoœci, jak i struktury, które s¹ wynikiem stosowania œrodków polityki
handlowej i które nie wyst¹pi³yby w sytuacji braku interwencji pañstwa (istnienia
wolnego handlu). W warunkach kryzysu niektóre kraje próbuj¹ za pomoc¹ œrodków protekcjonistycznych ³agodziæ krótkoterminowe skutki kryzysu, jednak
w skali globalnej utrudnia to przywracanie równowagi ekonomicznej, destabilizuje ceny i redukuje rozmiary œwiatowej wymiany.
Jednym z efektów kryzysu by³ spadek ogólnoœwiatowego popytu, który spowodowa³ zmniejszenie rozmiarów œwiatowego handlu (zob. tabela 6). Ujemna
dynamika wartoœci eksportu rolnego wynios³a w 2009 r. -13%, podczas gdy jeszcze rok wczeœniej odnotowano wzrost o 18%. Dla porównania, w handlu paliwami i surowcami spadek wyniós³ -36%, a w handlu artyku³ami przemys³owymi
-20%. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e obni¿enie dynamiki handlu rolnego, choæ doœæ
znacz¹ce, by³o jednak mniejsze ni¿ w innych grupach towarowych. Osi¹gniêto to
jednak w du¿ej mierze dziêki rozbudowanym programom finansowania eksportu
uruchomionym przez niektóre kraje. Charakterystyczne przy tym jest, ¿e zmniejszenie handlu by³o przede wszystkim nastêpstwem spadku cen, w mniejszym
stopniu spadkiem wolumenu handlu, który zmniejszy³ siê zaledwie o 3%. Inaczej
by³o w grupie produktów przemys³owych, spadkowi wartoœci wymiany towarzyszy³ znacz¹cy spadek wolumenu handlu o 15%.
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Tabela 6. Dynamika œwiatowego eksportu w latach 2005–2010 wed³ug g³ównych grup
produktów (w % w stosunku do roku poprzedniego)
Wartoœæ

Wolumen

ogó³em

produkty
rolne

2005

14

8

38

2006

16

11

2007

16

20

Rok

paliwa
artyku³y
i surowce
przekopalne mys³owe

ogó³em

produkty
rolne

paliwa
artyku³y
i surowce
przekopalne mys³owe

10

7

6

3

7

28

13

9

6

4

11

15

15

6

5

3

8

2008

15

18

33

10

2

2

1

2

2009

-23

-13

-36

-20

-12

-3

-4

-15

2010

22

15

33

20

14

7,5

7,5

18

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO, 2011. International Trade Statistics].

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 6, spadek wartoœci handlu mia³ charakter przejœciowy, gdy¿ ju¿ w roku nastêpnym zaobserwowano dodatni¹ dynamikê wymiany. W grupie towarów rolnych w 2010 r. odnotowano wzrost
eksportu o 15% w ujêciu wartoœciowym oraz 7,5% w ujêciu wolumenowym.
W porównaniu z artyku³ami przemys³owymi przyrosty obrotów by³y jednak ni¿sze i wiêkszy udzia³ mia³ w nich efekt cenowy wywo³any przez rosn¹ce ponownie
od 2010 r. ceny surowców rolnych i ¿ywnoœci.
Obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce na œwiatowym rynku artyku³ów rolnych widaæ wyraŸnie, ¿e globalny kryzys na³o¿y³ siê na problemy zwi¹zane z nierównowag¹, wynikaj¹c¹ z niedostosowania poda¿y do zmieniaj¹cych siê warunków
rynkowych, której skutkiem s¹ du¿e wahania cen. Powoduj¹ one wahania dochodów z dzia³alnoœci rolniczej na ca³ym œwiecie oraz tworz¹ szereg wyzwañ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ, zw³aszcza w historycznie zmagaj¹cych siê
z problemami wy¿ywienia krajach rozwijaj¹cych siê. W okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym kryzys, a zw³aszcza w drugie po³owie 2007 r. i na pocz¹tku 2008 r.
ceny osi¹gnê³y wysoki poziom miêdzy innymi ze wzglêdu na rosn¹cy popyt, niskie zapasy, s³abe plony oraz wzrost produkcji biopaliw. OdpowiedŸ na rosn¹ce
ceny ze strony poda¿y przysz³a w momencie, gdy popyt obni¿y³ siê z powodu
kryzysu, co prowadzi³o do spadku cen i w efekcie spowodowa³o ograniczenie
produkcji. Gdy wkrótce potem popyt zacz¹³ ponownie wzrastaæ, doprowadzi³o to
do ponownego, znacznie bardziej gwa³townego wzrostu cen, napêdzanego dodatkowo dro¿ej¹c¹ energi¹ i nawozami sztucznymi, koniecznoœci¹ odbudowy zapasów z ich minimalnego poziomu, deprecjacj¹ dolara oraz susz¹ w wielu
krajach.
Wahania cen produktów rolnych s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ efektem oddzia³ywania
wielu skumulowanych czynników, jednak wielu ekspertów g³ówne Ÿród³o tych
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wahañ upatruje w polityce interwencjonizmu i protekcjonizmu w rolnictwie [The
International Bank, 2009]. Polityka protekcjonizmu doprowadzi³a bowiem do rozwoju nieefektywnej produkcji w krajach rozwiniêtych i zniechêci³a do efektywnej produkcji w krajach rozwijaj¹cych siê. Kraje o wysokich dochodach od wielu
lat chroni³y krajowych producentów i subsydiowa³y nieefektywn¹ produkcjê –
w ostatnim okresie biopaliw – a nadwy¿ki sprzedawa³y na globalnym rynku. Rezultatem promowania nieefektywnej produkcji w krajach rozwiniêtych kosztem
inwestycji w produkcjê roln¹ w krajach rozwijaj¹cych siê by³o utrzymywanie
œwiatowych cen na relatywnie niskim poziomie, z kolei krajowe ceny ¿ywnoœci na
chronionych rynkach by³y relatywnie wysokie. Natomiast kraje rozwijaj¹ce siê
czêsto wykorzystywa³y politykê handlow¹ i wewnêtrzn¹ do jednoczesnego opodatkowania i ochrony swojego sektora rolnego (efekt netto by³ ujemny, tzn. podatki przewy¿sza³y dotacje na rolnictwo). W skali globalnej doprowadzi³o to do
nadprodukcji w krajach o wysokich dochodach i ograniczenia produkcji i eksportu z krajów o niskich dochodach. Gdy w roku 2010 dosz³o do wspomnianego
wzrostu cen surowców rolnych i ¿ywnoœci na rynku œwiatowym, inwestycje po
stronie poda¿y w krajach rozwijaj¹cych siê okaza³y siê niewystarczaj¹ce, aby
mog³y nast¹piæ odpowiednie dostosowania. Ponadto, poniewa¿ produkcja rolna
mia³a miejsce na stosunkowo nieefektywnych i izolowanych rynkach, globalny
handel artyku³ami rolno-spo¿ywczymi okaza³ siê ma³o odporny na wstrz¹sy zewnêtrzne i nie by³ w stanie skutecznie przywracaæ globalnej równowagi rynkowej.
Czynnikiem, który dodatkowo destabilizuje œwiatowe rynki artyku³ów rolnych w ostatnich latach jest rozwój produkcji biopaliw przez niektóre kraje rozwiniête, które wykorzystuj¹ w celu jej wspierania szerokie instrumentarium
œrodków, m.in. c³a importowe, subsydia, ulgi podatkowe. Produkcja biopaliw
w Stanach Zjednoczonych, która bazuje g³ównie na wykorzystaniu jako surowców kukurydzy i oleju sojowego, oraz w Unii Europejskiej, która oparta jest na
oleju s³onecznikowym i rzepakowym, spowodowa³a wzrost cen poprzez wzrost
popytu na te surowce, a tak¿e ze wzglêdu na ograniczenie innych upraw poprzez
przeznaczanie zwiêkszonego area³u pól uprawnych pod produkcjê zwi¹zan¹
z biopaliwami. W ostatnich latach w krajach bêd¹cych g³ównymi producentami
pszenicy, takich jak Kanada, UE i Federacja Rosyjska, miliony hektarów area³u zosta³o wykorzystane do produkcji rzepaku i oleju s³onecznikowego zamiast pszenicy. By³ to dodatkowy czynnik wzrostu cen surowców rolnych (zarówno na
pszenicê, jak i na surowce do produkcji biopaliw), a poœrednio – wzrostu cen ¿ywnoœci.
Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na negatywne skutki stosowania restrykcji
eksportowych, po które coraz czêœciej siêgaj¹ pañstwa dobrze zaopatrzone w surowce rolne. Maj¹ one wp³yw na poda¿ i popyt w krajach importuj¹cych. Ogólnie
bior¹c, skutkiem ich stosowania jest spadek wolumenu eksportu, przy czym zwiêkszona poda¿ jest kierowana zwykle na rynek krajowy. Dla krajów importuj¹cych
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oznacza to zmniejszenie dostêpnoœci danego produktu, a w niektórych przypadkach (gdy kraj wprowadzaj¹cy restrykcje ma du¿y udzia³ w œwiatowym handlu
danym produktem) wzrost cen œwiatowych. Rz¹dy poszczególnych krajów chêtnie wykorzystuj¹ restrykcje eksportowe w celu polepszenia terms of trade, utrzymania cen wewnêtrznych na niskim poziomie lub rozwoju krajowej produkcji.
Jednak o ile przynosz¹ korzyœci gospodarce kraju wprowadzaj¹cego te œrodki, to
jednoczeœnie powoduj¹ straty u jego partnerów handlowych. Ogranicza to zarazem wzrost œwiatowego handlu i redukuje globalny wzrost gospodarczy.

Podsumowanie
Protekcjonizm w handlu rolnym zwi¹zany jest wewnêtrzn¹ polityk¹ interwencjonizmu w sektorze rolnictwa, prowadz¹c¹ w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych
i niektórych rozwijaj¹cych siê z powodów ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych (spo³ecznych, œrodowiskowych oraz bezpieczeñstwa). Polityka ta doprowadzi³a do rozwoju nieefektywnej produkcji w krajach rozwiniêtych i zniechêci³a
do efektywnej produkcji w krajach rozwijaj¹cych siê. Efektem tej polityki jest
równie¿ nieprzejrzysty, dyskryminacyjny i nieodporny na wstrz¹sy zewnêtrzne
system handlu rolnego. Protekcjonizm wp³ywa na zmniejszenie rozmiarów œwiatowego handlu i stanowi zagro¿enie dla procesów globalnego wzrostu gospodarczego, dlatego nale¿y podejmowaæ nadal inicjatywy miêdzynarodowe w celu
jego ograniczenia. Jest to du¿ym wyzwaniem, gdy¿ wymaga dalszych reform polityk rolnych w krajach o najbardziej rozbudowanych systemach wspierania rolnictwa, co jest bardzo trudne do przeprowadzenia zw³aszcza w okresie kryzysu,
kiedy wzrasta presja na rz¹dy na rzecz stosowania wiêkszego zakresu interwencji.
Mimo niesprzyjaj¹cego klimatu politycznego, wa¿ne jest kontynuowanie negocjacji wielostronnych na forum Rundy Doha, które mog¹ doprowadziæ do dalszej
liberalizacji handlu artyku³ami rolnymi i wzmocnienia rygorów WTO w tym obszarze miêdzynarodowej wymiany.
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