
48 

Ma gorzata Bu kowska
1
 

Zak ad Ekonomiki Przemys u Spo ywczego 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej - 

Pa stwowy Instytut Badawczy 

Warszawa 

Handel wiatowy artyku ami rolno-spo ywczymi w latach 2000-
2009; miejsce nowych pa stw cz onkowskich UE  

World trade in food and agricultural products in 2000-2009; 
involvement of the new EU member states 

Synopsis. W artykule przeanalizowano zmiany w wiatowym handlu artyku ami rolno-spo ywczymi 

w latach 2000-2009. Szczególn  uwag  po o ono na okre lenie nowych tendencji, powsta ych po 

2004 roku wskutek rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe pa stwa cz onkowskie. Do analizy 

wykorzystano dane z bazy Comtrade/UN oraz Eurostatu, przy u yciu klasyfikacji HS2 (kody 01-24).   

S owa kluczowe: handel zagraniczny, artyku y rolno-spo ywcze, saldo obrotów handlowych, 

przewagi komparatywne, Unia Europejska, nowe pa stwa cz onkowskie. 

Abstract. The article examines changes in the global trade in agri-food products in 2000-2009. 

Particular attention was placed on identifying new trends, created after 2004, due to the enlargement 

of the European Union with the new member states. For the analysis data from the Comtrade database 

/ UN and the Eurostat, using the HS classification (codes from  01 to 24), were used. 

Key words: foreign trade, agri-food products, agri-food trade balance, comparative advantages, 

European Union, the new member states. 

Wst p  

Celem artyku u jest zidentyfikowanie zmian w wiatowym handlu artyku ami rolno-

spo ywczymi w latach 2000-2009 oraz okre lenie nowych tendencji, powsta ych po 2004 

roku wskutek rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe pa stwa cz onkowskie. W artykule 

przeanalizowano pozycj  wybranych pa stw w obrotach handlowych artyku ami rolno-

spo ywczymi na przestrzeni minionego dziesi ciolecia, zwracaj c szczególn  uwag  na 

rol  nowych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. Do oceny konkurencyjno ci 

wykorzystano wska nik ujawnionych przewag komparatywnych RCA. Do analizy 

wykorzystano dane z bazy Comtrade/UN oraz Eurostatu, przy u yciu klasyfikacji HS (kody 

01-24). 

                                                            
1 Mgr, e-mail: bulkowska@ierigz.waw.pl. 
2 HS to Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized Commodity Description and 

Coding System). 
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Obroty handlowe artyku ami rolno-spo ywczymi w latach 2000-2009 

wiatowe obroty handlowe artyku ami rolno-spo ywczymi w latach 2000-2008  

wykazywa y w uj ciu warto ciowym sta  tendencj  wzrostow . W 2009 r. w wyniku 

kryzysu gospodarczego mia  miejsce spadek obrotów handlowych, jednak, jak wskazuj  

wst pne dane, spadek warto ci eksportu by  incydentalny i w 2010 r. powróci  na cie k  

wzrostow . W okresie lat 2000-2008 warto  eksportu produktów rolno-spo ywczych 

zwi kszy a si  ponad 2,5-krotnie z 388 do 1010 mld USD. W 2009, w porównaniu z 

rokiem 2008, warto  eksportu by a 10% ni sza.  

Podobnie jak na pocz tku obecnej dekady, tak i w roku 2009 najwi kszymi 

eksporterami produktów rolno-spo ywczych by y Unia Europejska (UE-27) oraz USA, ale 

ich udzia y w globalnym eksporcie artyku ów rolno-spo ywczych uleg  zmianie. W 2000 

roku g ównym eksporterem artyku ów rolno-spo ywczych by y Stany Zjednoczone, a ich 

udzia , kszta tuj cy si  na poziomie 14%, o 2 pp. przekracza  udzia  UE. Od 2004 r., po 

rozszerzeniu UE o nowe pa stwa cz onkowskie, udzia  Wspólnoty w wiatowym handlu 

przewy szy  udzia  USA. Pomimo stale rosn cego eksportu, udzia y zarówno Unii jak i 

USA w wiatowym eksporcie powoli zmniejszaj  si  i w 2009 roku ukszta towa y si  na 

poziomie, odpowiednio 11,06 % i 11,05 %. Trzecim co do wielko ci eksporterem jest 

Brazylia z udzia em 5,9%, nast pnie Chiny oraz Kanada (rys. 1). W ci gu ostatnich lat 

nast pi  znacz cy wzrost eksportu Brazylii, dzi ki któremu jest ona obecnie (z 6% 

udzia em) trzecim co do wielko ci eksporterem oraz najwi kszym eksporterem netto 

artyku ów rolno-spo ywczych na wiecie. Kanada z kolei utraci a nieznacznie swoje 

znaczenie jako eksporter spadaj c z trzeciej pozycji na pi t , z 3,75% udzia em. Utrzyma y 

natomiast swoj  4-t  pozycj  Chiny nieznacznie zwi kszaj c swój udzia  do 4,20%. W 

2000 roku 39% wiatowego eksportu artyku ów rolno-spo ywczych przypada o na 5 

najwi kszych eksporterów, obecnie 3 punkty procentowe mniej. Oznacza to, e ro nie 

znaczenie innych, mniejszych krajów, które coraz intensywniej zaczynaj  si  rozwija .  
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Rys. 1. Czo owi eksporterzy produktów rolno-spo ywczych i ich udzia  w wiatowym eksporcie, %  

Fig.1. Leading exporters of agri-food products and their share in world exports, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy UN Comtrade.  
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W bazie danych Comtrade eksport UE-27 rozumiany jest jako ekstra eksport, czyli 

suma eksportu poszczególnych krajów Wspólnoty poza rynek unijny. Poniewa  ekstra 

eksport  stanowi jedynie oko o 20% eksportu UE, ca kowity eksport krajów UE, a tym 

samym ich udzia  w wiatowym eksporcie artyku ów rolno-spo ywczych, jest znacznie 

wi kszy i kszta tuje si  na poziomie 48%. Je eli uwzgl dnimy ca kowity eksport 

poszczególnych krajów UE  (intra3 i ekstra), to okazuje si , e wprawdzie najwi kszym 

eksporterem pozostaj  Stany Zjednoczone, ale na trzech kolejnych miejscach plasuj  si  

trzy kraje europejskie: Holandia, Niemcy i Francja. Te pa stwa od 2000 r. znajduj  si  w 

czo ówce najwi kszych eksporterów, zmieni a si  tylko ich kolejno . Znaczenie Francji 

zmniejszy o si  (spad a z drugiej na czwart  pozycj ), a wzros o z kolei znaczenie Holandii 

i Niemiec. Wi ksze ró nice by y na miejscu pi tym, które w 2000 r. zajmowa a Kanada, w 

2003 r. Hiszpania, a od 2004 r. Brazylia.   

Zarówno rosn cy eksport (jak i import) w okresie lat 2000-2008, jak i jego spadek w 

2009 roku by  tendencj  powszechn  w niemal wszystkich krajach, jednak intensywno  

zjawiska by a zró nicowana. Najwi kszy, 5-krotny wzrost warto ci eksportu odnotowa y 

nowe pa stwa cz onkowskie, zwi kszaj c swój udzia  w wiatowym eksporcie produktów 

rolno-spo ywczych z 2,3% w 2000 r. do 4,9% w roku 2009. W ród nowych pa stw 

cz onkowskich najwi kszym eksporterem jest Polska, na któr  przypada 36% eksportu UE-

12. W analizowanym okresie zwi kszy  si  nie tylko udzia  Polski w wiatowym eksporcie 

(z 0,9% w 2003 r. do 1,7% w 2009 r.) ale równie  udzia  Polski w eksporcie UE-12 (z 28% 

w 2000 r. do 36% w 2009 r.). Oznacza to, e Polska systematycznie umacnia swoj  pozycj  

jako eksporter produktów rolno-spo ywczych.  

 

Rys. 2. Czo owi importerzy produktów rolno-spo ywczych i ich udzia  w wiatowym imporcie, %  

Fig.2. Leading importers of agri-food products and their share in world imports, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy UN Comtrade.  

Wysoki, cho  ni szy ni  w pa stwach UE-12, by  wzrost eksportu artyku ów rolno-

spo ywczych z Rosji oraz Brazylii. Obecnie udzia  Rosji w wiatowym eksporcie wynosi 

1% i jest niemal 2-krotnie mniejszy ni  Polski. Rosja jest ponadto jednym z najwi kszych 

importerów netto ywno ci. Niemniej jednak zarówno Rosja, jak i Ukraina, maj  bardzo 

                                                            
3 Eksport intra to eksport wewn trzunijny. 
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du y potencja  eksportowy i w przysz o ci mog  sta  si  licz cymi eksporterami artyku ów 

rolno-spo ywczych na wiatowym rynku, zagra aj c tym samym krajom UE, w tym tak e 

Polsce.  

Na rozwój wiatowego eksportu znacz cy wp yw mog  mie  postanowienia Rundy 

Milenijnej WTO. Zwi kszenie liberalizacji w handlu artyku ami rolno-spo ywczymi mo e 

bowiem os abi  pozycj  konkurencyjn  Unii, w wyniku czego jej znaczenie jako g ównego 

eksportera artyku ów rolno-spo ywczych zacznie si  zmniejsza .   

Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone, s  nie tylko najwi kszymi 

eksporterami produktów rolno-spo ywczych, s  te  ich najwi kszymi importerami, w 

dodatku importerami netto (rys. 2). Niemniej jednak ró nice mi dzy warto ci  eksportu i 

importu s  stosunkowo  niewielkie. Udzia  UE-27 w ca kowitym imporcie kszta tuje si  na 

poziomie 14,17%, natomiast udzia  USA na poziomie 10,3%. Do najwi kszych importerów 

produktów rolno-spo ywczych nale  tak e Japonia, Rosja oraz Chiny. Udzia  wszystkich 

krajów UE w imporcie wiatowym wynosi 52% (import intra i ekstra). Najwi kszym 

unijnym eksporterem s  Niemcy, Wielka Brytania, Francja, które nale  te  do czo ówki 

wiatowych importerów, zajmuj c kolejno 2-g , 4-t  i 5-t  pozycj , a tak e W ochy i 

Holandia. Udzia  nowych pa stw cz onkowskich kszta tuje si  na poziomie 4,8%. Polska 

w ród nowych krajów UE jest tak e najwi kszym importerem artyku ów rolno-

spo ywczych, z udzia em 1,32%.  

Konkurencyjno  wybranych krajów w handlu produktami rolno-
spo ywczymi  

Do oceny konkurencyjno ci pos u ono si  wska nikiem ujawnionych przewag 

komparatywnych (ang. Revealed Comparative Advantage, RCA). Polega on na ustaleniu, 

czy udzia  danego produktu (grupy produktów) w eksporcie analizowanego kraju jest 

wy szy, czy te  ni szy od udzia u jego eksportu w eksporcie ogó em. 

Obliczono go wed ug wzoru: 
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gdzie: 

Xi   - warto  eksportu artyku ów rolno spo ywczych danego kraju i 

Xiw  - warto  wiatowego eksportu artyku ów rolno-spo ywczych ogó em  
N

1i
iX - warto  eksportu ogó em danego kraju i 

N

1i
iwX - warto  wiatowego eksportu ogó em, 

N - liczba grup produktów sk adaj cych si  na eksport ogó em. 

Warto  wska nika wy sza ni  1,0 oznacza, e udzia  eksportu artyku ów rolno-

spo ywczych w eksporcie ogó em analizowanego kraju jest wi kszy ni  ich udzia  w 
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eksporcie ogó em wszystkich krajów, natomiast ni sza od 1,0 sytuacj  odwrotn . Warto ci 

wska nika wi ksze ni  1,0 wiadcz  o ujawnionej przewadze komparatywnej badanego 

pa stwa.  

Z danych umieszczonych w tabeli 1 wynika, e Unia Europejska nie posiada 

ujawnionych przewag komparatywnych w handlu artyku ami rolno-spo ywczymi nad 

krajami nie nale cymi do Wspólnoty. Niekonkurencyjne s  te  Chiny i Rosja. Najwi ksze 

przewagi komparatywne wykazuje natomiast Brazylia, ale tak e Stany Zjednoczone 

(pomimo deficytu w handlu) i Kanada. Warto zaznaczy , e przewagi komparatywne w 

handlu artyku ami rolno-spo ywczymi posiada tak e Polska. 

Tabela 1. Wska niki RCA w handlu artyku ami rolno-spo ywczymi dla wybranych krajów  

Table 1. RCA indicators in the agri-food trade for selected countries  

Kraj Rok 

 2000 2003 2004 2008 2009 

Brazylia 3,78 4,30 4,49 4,44 4,67 

USA 1,16 1,24 1,18 1,37 1,26 

UE-27* 1,00 0,91 0,90 0,93 0,84 

Kanada 1,06 0,83 1,33 1,35 1,44 

Chiny 0,96 0,70 0,59 0,42 0,42 

Rosja 0,20 0,30 0,21 0,28 0,41 

Polska 1,33 1,24 1,38 1,54 1,55 

*brano pod uwag  tylko eksport ekstra 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z bazy UN Comtrade. 

Struktura towarowa obrotów handlowych artyku ami rolno-
spo ywczymi 

G ównym produktem wymiany handlowej jest mi so i podroby jadalne (kod 02), 

napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet (kod 22),  ryby i skorupiaki (kod 03), zbo a (kod 

10), owoce i orzechy jadalne (kod 08) oraz t uszcze pochodzenia ro linnego lub 

zwierz cego (kod 15). Te sze  pozycji obejmuje 44% eksportu (oraz importu). W 

porównaniu z pierwszymi latami ubieg ej dekady zmniejszy o si  znaczenie w obrotach 

handlowych produktów mlecznych, jaj i miodu (kod 04), a zwi kszy o t uszczów 

pochodzenia ro linnego i zwierz cego (kod 15). Zwi kszy  si  te , cho  nieznacznie, udzia  

innych grup produktów, przez co udzia  6 najwa niejszych zmniejszy  si  w porównaniu z 

2000 r. o 3 pp.  

Kraje UE-27 eksportuj  przede wszystkim napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet, 

mi so i podroby jadalne oraz produkty mleczne, jaja i miód naturalny (razem 31% eksportu 

w 2009 roku). W ostatnich latach zwi kszy a si  przewaga mi sa i podrobów nad 

produktami mleczarskimi. Do podstawowych produktów importowych UE-27 nale , 

podobnie jak na pocz tku dekady, mi so i podroby, t uszcze pochodzenia ro linnego i 

zwierz cego oraz napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet (razem 25% eksportu w 2009 

roku).  
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Poza rynek unijny kraje Wspólnoty eksportuj  napoje bezalkoholowe, alkoholowe i 

octy (21%), produkty mleczarskie, jaja oraz miód naturalny (7,6%), ale tak e ró ne 

przetwory spo ywcze (kod 21) (6,9%), mi so i jego przetwory, zbo a (kod 10) oraz 

przetwory ze zbó  (kod 19). Najwi kszym importerem produktów z UE s  Stany 

Zjednoczone, a tak e Rosja, Szwajcaria, Japonia i Norwegia. W ostatnim czasie zwi kszy a 

si  rola Rosji jako importera artyku ów rolno-spo ywczych z UE-27.  

W ród importowanych produktów rolno-spo ywczych dominuj  ryby i skorupiaki, 

owoce i orzechy jadalne (kod 08), a tak e pozosta o ci i odpady przemys u spo ywczego 

oraz gotowa pasza dla zwierz t (kod 23). UE importuje produkty rolno-spo ywcze przede 

wszystkim z Brazylii i Argentyny, a nast pnie z USA, Chin i Norwegii. W porównaniu z 

pocz tkiem dekady zmala a rola USA, które na pocz tku by y g ównym eksporterem na 

rynek unijny, zwi kszy a natomiast Brazylii, Argentyny oraz Chin.  

G ównymi partnerami handlowymi Polski s  pozosta e kraje UE, a najwi kszym 

Niemcy (zarówno w imporcie jak i eksporcie). Polska eksportuje swoje produkty tak e do 

Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii oraz W och, a importuje z Holandii, Hiszpanii, 

Argentyny i Danii. Poza rynek UE Polska eksportuje g ównie do Rosji, Ukrainy, Turcji 

oraz Bia orusi, a importuje przede wszystkim z Argentyny, Norwegii, Chin, Brazylii i 

USA. Z Argentyny, która jest najwi kszym eksporterem na Polski rynek nie nale cym do 

Wspólnoty, 89% asortymentu stanowi  pasze. Z kolei z Norwegii, drugiego pod wzgl dem 

wielko ci eksportera, 99% sprowadzanego asortymentu stanowi  ryby i skorupiaki. Te 

dwie grupy produktów maj  najwi kszy udzia  w polskim imporcie spoza UE (oko o 23%). 

Polska poza Jednolity Rynek Europejski (JRE) eksportuje natomiast przede wszystkim 

mi so i podroby jadalne oraz produkty mleczarskie, jaja i miód naturalny oraz tyto  i 

przemys owe namiastki tytoniu (kod 24). Przez ostatnie dziesi ciolecie g ówni importerzy 

polskich produktów rolno-spo ywczych spoza UE nie zmienili si , zwi kszy o si  

natomiast znaczenie innych krajów UE jako importerów, w tym przede wszystkim Wielkiej 

Brytanii. W ród eksporterów na polski rynek zwi kszy o si  znaczenie Argentyny i 

Brazylii, a tak e Norwegii.  

Zmiany w obrotach handlowych w Unii Europejskiej po rozszerzeniu o 
nowe kraje cz onkowskie 

W czenie „nowych” pa stw w struktury JRE nie ograniczy o eksportu 

wewn trzunijnego pa stw „starych”. Wr cz przeciwnie, w latach 2000-2009 szybko 

wzrasta  handel wewn trzunijny artyku ami rolno-spo ywczymi równie  w krajach UE-15 

(tabela 2). W okresie tym eksport rolno-spo ywczy UE-15 wzrós  z oko o 190 mld euro do 

ponad 290 mld euro (o prawie 1/2), z tego eksport wewn trzunijny (intra-EU) o 78 mld 

euro, a do pa stw nie b d cych cz onkami (extra-EU) tylko o 24 mld euro. 

Uzyskane przez Polsk  wyniki w handlu artyku ami rolno-spo ywczymi nie odbiegaj  

od wyników uzyskanych przez inne kraje UE, a zw aszcza UE-12. Rozszerzenie UE 

wp yn o bowiem na zwi kszenie dynamiki eksportu artyku ów rolno-spo ywczych we 

wszystkich krajach cz onkowskich, jednak dla krajów UE-15 by  to wzrost jedynie o 0,4 

punktu procentowego w porównaniu do okresu 2000-2003, podczas gdy w krajach UE-12 o 

7,69 punktu procentowego (tabela 2.). W konsekwencji rednia roczna stopa wzrostu dla 

UE-12 wynosi a 16,15% i by a  ponad trzykrotnie wy sza ni  w krajach UE-15 (5,09%). 

Dla UE-27 rednia roczna stopa wzrostu warto ci eksportu w latach 2004-2009 
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kszta towa a si  na poziomie 6,05%. Wy sza ni  w okresie przedakcesyjnym by a tak e 

dynamika wzrostu importu artyku ów rolno-spo ywczych i wynosi a 16,15% dla UE-12 

oraz 5,00% dla UE-15.  

Tabela 2. rednia stopa wzrostu eksportu  i importu rolno-spo ywczego ogó em, %  

Table 2. The average growth rate of agri-food exports and imports, %  

Kraj lub grupa krajów  Eksport, lata Import, lata 

2000-2003 2004-2010 2000-2003 2004-2010 

Polska 12,84 19,41 2,75 18,44 

UE-11 9,38 17,8 10,77 15,35 

UE-12 10,44 18,26 8,46 16,15 

UE-15 4,69 5,09 4,35 5 

UE-27 4,95 6,05 4,55 5,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu. 

Tabela 3. Udzia  obrotów wewn trzunijnych w handlu artyku ami rolno-spo ywczymi, %  

Table 3. Share of intra-EU trade in the total agri-food trade, % 

Kraj lub grupa 

krajów  
Eksport, rok Import, rok 

 2000 2009 2000 2009 

UE-27 76 79 71 74 

UE-15 76 78 71 73 

UE-12 68 80 66 85 

Polska 65 81 62 82 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych Eurostatu. 

Przy porównaniu udzia u handlu artyku ami rolno-spo ywczymi z innymi krajami UE 

w mi dzynarodowym handlu produktami rolno-spo ywczymi Unii ogó em w latach 2000 i 

2009 okazuje si , e w krajach starej UE, niewiele si  pod tym wzgl dem w tym czasie 

zmieni o. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie wska nik ten zwi kszy  si  o zaledwie 2 pp. 

do odpowiednio 78 i 73% (tabela 3.). Zupe nie inaczej sytuacja przedstawia si  w ród 

krajów nowej UE, dla których udzia  eksportu do innych krajów UE zwi kszy  si  a  o 12 

pp. do 80%, natomiast udzia  importu z innych krajów UE wzrós  o 19 pp. do 85%. 

Nast pi o zatem wi ksze uzale nienie nowych pa stw cz onkowskich od rynku UE 

zarówno w imporcie jak i eksporcie. Dla nowych pa stw cz onkowskich rynek UE, jako 

rynek eksportowy jest wa niejszy ni  dla starych pa stw cz onkowskich. Istnieje równie  

bardzo silne powi zanie nowych pa stw cz onkowskich z rynkiem UE jako rynkiem 

importowym. 

Uwagi ko cowe 

W ci gu ostatnich dziesi ciu lat mia  miejsce spektakularny wzrost obrotów 

handlowych artyku ami rolno-spo ywczymi na wiecie. Kryzys ekonomiczny i finansowy 
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spowodowa  spadek warto ci eksportu w 2009 r. o oko o 10%, jednak ju  w 2010 obroty 

handlowe powróci y na cie k  wzrostow . Najwi kszymi importerami i eksporterami 

artyku ów rolno-spo ywczych s  Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone. Rozszerzenie 

Wspólnoty o nowe kraje cz onkowskie, pozwoli o UE zaj  pozycj  lidera, zajmowan  

wcze niej przez USA. Pomimo wzrostu warto ci eksportu, udzia  UE i Stanów 

Zjednoczonych w eksporcie wiatowym zmniejsza si . Ro nie natomiast znaczenie takich 

krajów jak Brazylia czy Chiny oraz innych krajów rozwijaj cych si . Brazylia w ci gu 

ostatnich lat sta a si  trzecim co do wielko ci eksporterem ywno ci. Jest te  najwi kszym 

eksporterem netto.  

W czenie „nowych” pa stw w struktury JRE nie zak óci o równowagi popytowo- 

poda owej na rynku unijnym i nie ograniczy o eksportu wewn trzunijnego „starych” 

pa stw cz onkowskich. Wr cz przeciwnie, w latach 2000-2009 wzrasta  eksport 

wewn trzunijny artyku ów rolno-spo ywczych równie  z krajów UE-15. Rozszerzenie UE 

spowodowa o imponuj cy wzrost dynamiki obrotów handlowych krajów UE-12. Nast pi o 

równie  wi ksze uzale nienie nowych pa stw cz onkowskich od rynku UE, zarówno w 

imporcie jak i eksporcie. Dla nowych pa stw cz onkowskich rynek UE, jako rynek 

eksportowy jest wa niejszy ni  dla starych pa stw cz onkowskich. Istnieje równie  bardzo 

silne powi zanie nowych pa stw cz onkowskich z rynkiem UE jako rynkiem importowym 

Mimo szybkiego wzrostu eksportu rolno-spo ywczego pozycja „nowych” pa stw 

cz onkowskich mierzona udzia em eksportu UE-12 w eksporcie UE-27 jest nadal s aba (w 

2000 r. 4,7%, w 2009 r. 10%). Pozycja Polski na rynku UE jest niew tpliwie znacznie 

s absza ni  potencja  produkcyjny jej gospodarki ywno ciowej. Istniej  du e mo liwo ci 

dalszego wzrostu  polskiego eksportu rolno-spo ywczego na rynki UE.  
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