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Abstract. The article concentrates on the analysis of economic mechanisms of export subsidies, 

which are currently used in agricultural trade. They induce numerous negative effects, leading to an 

ineffective allocation of resources on an international scale. The agreement reached in the recent years 

between WTO member states deals with, among others, a gradual elimination of export subsidies in a 

longer time span. Thus, more and more often research is done on the potential effects of resignation 

from using export subsidies. The article presents their short overview. 
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Synopsis. Artyku  koncentruje si  na analizie ekonomicznych mechanizmów subsydiów 

eksportowych, które wspó cze nie stosowane s  w handlu rolnym. Wywo uj  one wiele negatywnych 

efektów, prowadz c do nieefektywnej alokacji zasobów w skali mi dzynarodowej. Porozumienie 

osi gni te pomi dzy krajami cz onkowskimi WTO dotyczy m.in. roz o onej w czasie eliminacji 

subsydiów eksportowych. Coraz cz ciej podejmuje si  zatem badania nad potencjalnymi skutkami 

rezygnacji ze stosowania subsydiów eksportowych. W artykule zaprezentowano ich niewielki 

przegl d. 

S owa kluczowe: handel rolny, subsydia eksportowe, UE, WTO  

Wst p 

 Subsydia eksportowe nale  do tych instrumentów polityki handlowej, które w 

istotnym stopniu zniekszta caj  warunki, w jakich dokonuje si  wymiana mi dzynarodowa. 

Dostrze enie tej prawid owo ci doprowadzi o do wyeliminowania wi kszo ci subsydiów 

eksportowych z handlu mi dzynarodowego ju  pod koniec lat 40. minionego wieku, jednak 

dotyczy o to w zasadzie wy cznie artyku ów przemys owych. Do dnia dzisiejszego 

bowiem instrument ten stosowany jest w handlu rolnym. 

 Dzia ania wiatowej Organizacji Handlu na rzecz liberalizacji handlu wiatowego,  

relatywnie skuteczne w sferze produktów pozarolniczych, w odniesieniu do produktów 

rolnych napotykaj  na znaczne bariery. Wynika to z traktowania wi kszo ci produktów 

rolnych jako towary wra liwe, których oficjalna protekcja, wspieranie oraz subsydiowanie 

zosta o zaakceptowane podczas Rundy Urugwajskiej. W ramach dalszej liberalizacji 

rozpocz tej w 2001 r. podczas dziewi tej rundy negocjacyjnej WTO, nazwanej Rund  z 

Doha, osi gni to wst pne porozumienie. W odniesieniu do subsydiowania propozycje 

dotycz  kontynuacji redukcji wszystkich form wspierania eksportu, w tym subsydiów 

eksportowych, kredytów eksportowych, gwarancji kredytu eksportowego, ubezpieczenia 

kredytu eksportowego udzielanego na okres 180 dni, wspierania eksportu pa stwowych  

                                                 
1 Dr hab., ul. Choroszcza ska 31,  15-732  Bia ystok, tel. 085 6520925, e-mail: rprzygodzka@wp.pl 
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przedsi biorstw handlowych oraz okre lenia zasad pomocy ywno ciowej (szerzej: 

[Przygodzka 2006]). Co wa ne, Unia Europejska, której udzia  w stosowaniu subsydiów 

okre la si  na 90%, zobowi za a si , e do 2013 r. ca kowicie wyeliminuje ten mechanizm 

ze swojego instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej [Making… 2005]. 

 Celem artyku u jest wskazanie teoretycznych skutków stosowania subsydiów 

eksportowych2, ich rzeczywistej skali oraz potencjalnych scenariuszy wyeliminowania z 

handlu rolnego. Realizacj  celu oparto na studiach literaturowych, badaniach innych 

autorów, dokumentach WTO oraz danych statystycznych. Podstawow  metod  

wykorzystan  w badaniach by a analiza porównawcza oraz metoda dedukcji.  

Subsydia eksportowe, ich istota i ekonomiczny mechanizm 

 W najszerszym uj ciu pod poj ciem subsydiów eksportowych rozumie si  „p atno  

na rzecz osoby lub firmy, która wysy a produkt za granic ” [Krugman i Obstfeld 2007]. 

Zasadniczo p atno  ta mo e przybiera  ró norodne formy i w zale no ci od nich wyró nia 

si  subsydia o charakterze bezpo rednim oraz subsydia o charakterze po rednim (zob. m.in. 

[Bo yk 2004; Bo yk, Misala i Pu awski 1998]). Te pierwsze przybieraj  posta  

konkretnych sum wyp acanych eksporterowi w zale no ci od ilo ci lub warto ci 

sprzedanego za granic  towaru lub te  konkretnych sum stanowi cych ró nic  pomi dzy 

wy sz  (m.in. za spraw  interwencji pa stwa) cen  krajow  towaru a jego ni sz  cen  

wiatow . Niekiedy do kategorii tej zalicza si  równie  tzw. subwencje redukuj ce koszty, 

polegaj ce na finansowaniu przez pa stwo niektórych wydatków ponoszonych przez 

eksportera (zagraniczne badania rynków, transport itp.).  

 W przeciwie stwie do subsydiów bezpo rednich, subsydia o charakterze po rednim 

polegaj  na stosowaniu przez pa stwo wobec eksporterów ró norodnych ulg i u atwie  

natury fiskalnej, kredytowej, itp. Ich stosowanie skutkuje na ogó  zmniejszeniem kosztów 

produkcji eksportera b d  te  mo liwo ci  osi gni cia dodatkowych zysków w innej ni  

eksport dziedzinie.  

 I. Schluep i H. de Gorter [2000] proponuj  nieco odmienne podej cie do definiowania 

subsydiów eksportowych. Otó  wyró niaj  oni trzy typy tych subsydiów, tzn. subsydia 

finansowane przez podatników, subsydia finansowane przez konsumentów oraz subsydia 

finansowane przez przedsi biorstwa. Pierwszy z wymienionych typów jest najbardziej 

znany i rozpowszechniony, a odpowiada w zasadzie subsydiom bezpo rednim 

finansowanym z bud etu pa stwa. Subsydia eksportowe finansowane tylko przez 

konsumentów obejmuj  bezpo rednie transfery od konsumentów do producentów. 

Wyst puj  w sytuacji, gdy produkcja jest limitowana kwotami, za które rolnicy uzyskuj  

wysokie ceny na rynku krajowym. Dzi ki uzyskanym w ten sposób korzy ciom 

rekompensuj  sobie straty spowodowane eksportem nadwy ki produkcji nawet poni ej 

kosztów wytwarzania. Natomiast subsydia finansowane przez przedsi biorstwa 

przypominaj  w swej istocie dumping. S  na ogó  regulowane przez porozumienia lub rz d 

i podlegaj  redukcji zgodnie z zobowi zaniami Porozumienia w sprawie Rolnictwa WTO. 

 W ród zasadniczych przyczyn stosowania subsydiów wymienia si  d enie do 

zwi kszenia (lub utrzymania) produkcji krajowej okre lonego dobra (por. prac  Micha ka  

                                                 
2 W analizie skoncentrowano si  przede wszystkim na mechanizmie bezpo rednich subsydiów eksportowych, 

poniewa  w handlu rolnym przybieraj  zazwyczaj tak  w a nie form . 
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[2002]). Wywóz nadwy ek towarowych, które nie znajduj  nabywców na rynku 

wewn trznym, pozwala na utrzymanie okre lonego poziomu produkcji i zatrudnienia. 

Ponadto utrzymanie lub wzrost produkcji umo liwia pe niejsze wykorzystanie potencja u 

produkcyjnego. Jednak jednym z wa niejszych powodów uzasadniaj cych stosowanie 

subsydiów eksportowych, jest d enie do poprawy salda bilansu handlowego, przez 

zwi kszenie eksportu (zob. prac  Bo yka [2004]). 

 Subsydia eksportowe wywo uj  wielorakie skutki zarówno w kraju eksportera, jak i 

importera. Do analizy tych skutków przyjmuje si  zazwyczaj, e eksporterem jest du y 

kraj, maj cy przewag  komparatywn  w produkcji okre lonego dobra X. Oznacza to, e 

cena równowagi w warunkach gospodarki zamkni tej (Pz) jest ni sza ni  cena wiatowa w 

warunkach wolnego handlu (Ph). Gdy gospodarka funkcjonuje w warunkach wolnego 

handlu, cena na rynku krajowym kszta tuje si  na poziomie Ph, wielko  poda y krajowej 

wynosi Q3, wielko  popytu Q2, a wielko  eksportu Q3-Q2 (rysunek 1). 
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ród o: [Micha ek 2002]. 

Rysunek 1. Mechanizm i efekty stosowania subsydium eksportowego w formie ilo ciowej premii eksportowej w 

kraju eksportera. 

Figure 1. Mechanism and effects of using export subsidies in the form of a quantitative export premium in the 

exporter's country.                                            

Wprowadzenie subsydium bezpo redniego w formie dop aty do jednostki eksportu 

spowoduje w kraju eksportera nast puj ce efekty [Misala 2003]: 

− efekt cenowy, polegaj cy na obni eniu ceny wiatowej dobra X do poziomu Ps* na 

skutek zwi kszenia eksportu przy jednoczesnym wzro cie ceny krajowej tego 

dobra  do poziomu Ps
3, 

− efekt produkcyjny, polegaj cy na zwi kszeniu rozmiarów produkcji krajowej 

dobra X do poziomu Q4 na skutek zastosowania premii eksportowej oraz na skutek 

wzrostu ceny krajowej, 

− efekt konsumpcyjny, polegaj cy na spadku rozmiarów konsumpcji dobra X do 

wielko ci O1, spowodowanej wzrostem ceny, 

− efekt handlowy, polegaj cy na wzro cie wielko ci eksportu z poziomu Q3 do Q4, 

                                                 
3 J. Misala okre la to zjawisko jako „rozerwanie” poziomu cen i towarzysz ce mu przeniesienie poda y.  
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− efekt fiskalny, polegaj cy na zwi kszeniu wydatków bud etowych 

spowodowanych stosowaniem subsydiów, 

− efekt redystrybucyjny, polegaj cy na  transferowaniu dochodów do eksporterów, 

dzi ki czemu zwi ksza si  renta producentów, natomiast zmniejsza si  renta 

konsumentów4, 

− efekt terms of trade, polegaj cy na pogorszeniu cenowych terms of trade na skutek 

obni enia ceny eksportowej dobra X. 

Efekty te wskazuj , e zwi ksza si  poda  i eksport, zatem osi gni to za o one  cele. 

Jednak, jak podkre la Micha ek [2002], polityka ta jest nieefektywna, poniewa  pojawia si  

strata dobrobytu netto, na któr  sk adaj  si  koszty wynikaj ce z pogorszenia terms of trade 

oraz  strata konsumentów5. 

Oczywi cie stosowanie subsydiów eksportowych wywo uje tak e ekonomiczne skutki 

w kraju importera.   Ich mechanizm przy przyj ciu analogicznych za o e  jak w przypadku 

kraju eksportera, prezentuje rysunek 2.  
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ród o: [Micha ek 2002]. 

Rysunek 2. Mechanizm i efekty stosowania subsydium eksportowego w formie ilo ciowej premii eksportowej w 

kraju importera. 

Figure 2. Mechanism and effects of using export subsidies in the form of quantitative export premium in the 

importer's country. 

 Zasadnicz  konsekwencj  wprowadzenia subwencji przez du ego eksportera jest 

obni enie wolnokonkurencyjnej ceny wiatowej z poziomu Ph do poziomu Ps*. Wielko  tej 

obni ki odpowiada α x s, przy czym α stanowi t  cz  jednostkowej subwencji s, która 

przenosi si  na obni k  ceny wiatowej (por. prac  Micha ka [2002]). Oznacza to, e cena u 

importera równie  obni a si  do poziomu Ps*. Skutkiem tej obni ki jest ograniczenie 

poziomu produkcji krajowej do Q1 i jednoczesny wzrost poziomu konsumpcji do Q4, co z 

kolei wp ywa na zwi kszenie renty konsumenta i zmniejszenie renty producenta. 

Ostatecznie nast puje zwi kszenie dobrobytu netto.  

                                                 
4 Podkre li  nale y, e ostateczne wielko ci tych rent zale  od cenowych elastyczno ci popytu i poda y dobra X.  
5 Jak uzupe nia Micha ek [2002] „Polityka taka jest bardziej nieefektywna w przypadku kraju du ego ni  ma ego. 

Wielko  starty wynikaj ca ze zmiany terms of trade obrazuje, w jakim stopniu krajowi podatnicy dofinansowuj   

zagranicznych konsumentów”. 
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 Chocia  ostateczne saldo korzy ci wynikaj cych ze stosowania przez tzw. du ego 

eksportera bezpo rednich subsydiów eksportowych jest wi ksze w kraju importera (renta 

konsumentów jest wi ksza ni  strata producentów), to stosowanie tego instrumentu polityki 

handlowej traktowane jest jako przejaw nieuczciwej konkurencji i jako takie stosunkowo 

wcze nie zosta o wyeliminowane z handlu wiatowego. Wyj tek w tym wzgl dzie stanowi  

subsydia stosowane w handlu rolnym. 

Subsydia eksportowe w handlu rolnym 

 Ekonomiczny mechanizm stosowania subsydiów eksportowych w odniesieniu do 

produktów rolnych nieznacznie si  ró ni od przedstawionego wcze niej, bowiem na ogó  

polityce wspierania eksportu rolnego towarzysz  tak e inne instrumenty polityki rolnej. W 

dotychczasowej praktyce (zw aszcza UE) by y to zazwyczaj ceny interwencyjne, których 

poziom znacznie przewy sza  nie tylko poziom cen wiatowych, lecz równie  poziom cen 

równowagi krajowej (rysunek 3).  
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ród o: [Krugman i Obstfeld 2007] 

Rysunek 3. Mechanizm subsydiów eksportowych w handlu rolnym w warunkach interwencji rynkowej 

Figure 3. Mechanism of export subsidies in agricultural trade under market intervention conditions 

Konieczno  wyeksportowania nadwy ki produkcji (stymulowanej wysokim 

poziomem cen interwencyjnych) sta a si  przyczyn  stosowania subsydiów eksportowych 

pokrywaj cych ró nic  mi dzy cen  krajow  a wiatow . Poniewa  jednak zazwyczaj 

subsydia obni aj  cen  wiatow , zatem musi zwi ksza  si  ich wysoko . Taka polityka 

niew tpliwie przynosi w ogólnej analizie kosztów i korzy ci zdecydowanie wi ksze straty 

konsumentów i podatników w kraju eksportera ni  korzy ci, jakie osi gaj  producenci. Nie 

bez znaczenia s  tak e negatywne skutki, polegaj ce na zniekszta caniu warunków 

wymiany handlowej. Kraje rozwijaj ce si , których nie sta  na subsydiowanie swojej 

produkcji rolnej i dla których wywóz tej produkcji ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju, 
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osi gaj  coraz ni sze dochody z eksportu, co jest konsekwencj  m.in. obni ania cen 

wiatowych6.   

 Jak podkre lono, subsydia eksportowe w handlu rolnym, pomimo ich negatywnego 

oddzia ywania na konkurencj  mi dzynarodow , zasadniczo s  dozwolone7, przy czym 

wi kszo  krajów (w tym tak e Unia Europejska) zobowi za o si  do zredukowania 

wielko ci przyznawanych subsydiów o 36% w przeci gu 6 lat od 1994 r. oraz do redukcji 

wielko ci subsydiowanego eksportu o 21% w przeci gu tego samego okresu. Podstaw  do 

dokonywania redukcji mia a by  rednia z lat 1986-1990, a kontrole WTO gwarantem 

w a ciwego stosowania subsydiów. Ponadto ca kowicie zakazano rozszerzania subsydiów 

eksportowych na produkty, które nie by y obj te subsydiowaniem w okresie bazowym8. 

Dopuszczalne poziomy subsydiów w poszczególnych grupach towarowych zosta y 

zapisane w listach koncesyjnych krajów cz onkowskich WTO. 

Wielko  bezpo rednich subsydiów eksportowych w 2000 r. wynosi  mia a w skali 

ca ego wiata 13,4 mld USD [de Gorter, Ingo i Ruiz 2002], natomiast ich rzeczywista 

warto  ukszta towa a si  na poziomie 10,2 mld USD, co stanowi o oko o 3-4% warto ci 

wiatowego handlu rolnego. W stosowaniu subsydiów eksportowych wiod ca  pozycja 

przypada Unii Europejskiej (rys. 4)9.  
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Szwajcaria

Pozosta e kraje

Rysunek 4. Struktura subsydiowania eksportu rolnego w 2000 r.  

Figure 4. The structure of subsidizing agricultural export in 2000 

ród o: opracowanie na podstawie dokumentów WTO G/AG/NG/S/1 i G/AG/NG/S/5/Rev.1  

Spo ród wszystkich grup towarów obj tych subsydiowaniem, w najwi kszym stopniu 

subsydiowane pod koniec lat 90. by o mas o (93,9% wolumenu handlu tym towarem obj to 

subsydiami) i produkty mleczne (np. mleko w proszku w 73,2%, pozosta e produkty 

mleczne w 53,7%)10. Na kolejnym miejscu znalaz y si  m.in. gruboziarniste zbo a11 

                                                 
6 Oczywi cie na ogóln  prawid owo  zmniejszania si  w d ugim czasie poziomu cen produktów rolnych 

wp ywaj  tak e niskie dochodowe elastyczno ci popytu i poda y tych produktów. Stawia to kraje opieraj ce swój 

eksport na produktach rolnych w szczególnie trudnej sytuacji. 
7 Art. 13 Porozumienia w sprawie subsydiów WTO. 
8 Por. prac  Jarosz-Angowskiej [2003, s. 59]. 
9 Subsydia eksportowe w Unii Europejskiej najcz ciej przyjmuj  posta  refundacji wywozowych. Ich stosowanie 

wymaga rozbudowanego aparatu administracyjnego. 
10 Dane OECD. 
11 W nomenklaturze OECD obejmuj  one przede wszystkim j czmie  i owies, niekiedy tak e proso.  
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subsydiowane w 55,4%, wo owina w 30,3%, pszenica w 24,1% oraz wieprzowina w 22,8% 

i cukier w 21,6%. W pozosta ych grupach towarowych subsydiowanie mie ci o si  w 

granicach od 0% (bawe na i makuchy) do 17,5% (jaja). Wska niki te ulegaj  istotnej 

zmianie, gdy uwzgl dni si  tylko kraje cz onkowskie OECD. Na przyk ad ser, który przy 

uwzgl dnianiu wszystkich cz onków WTO, subsydiowany jest w 7,6%, w OECD a  

dziesi ciokrotnie wi cej. 

Na mocy porozumienia zawartego w 2004 r. pomi dzy krajami cz onkowskimi WTO 

zobowi zano si  do wyeliminowania (w ci le okre lonym czasie) wszystkich form 

subsydiów eksportowych w rolnictwie i jednocze nie znacznego ograniczenia innych form 

wspierania konkurencyjno ci eksportu rolnego (tabela 1) [de Gorter 2006].  

Tabela 1. Uzgodnienia WTO w zakresie wspierania konkurencji eksportowej z lipca 2004 r. 

Table 1. Summary of provisions of the WTO Framework Agreement  for export competition, July 2004 

Instrument wsparcia Uzgodnienia 

Subsydia eksportowe - eliminacja subsydiów eksportowych w przewidzianym okresie 

- akceptacja programu przeprowadzania redukcji 

Kredyty eksportowe - eliminacja kredytów eksportowych, gwarancji kredytu eksportowego, 

ubezpieczenia kredytu eksportowego z okresem p atno ci d u szym ni  180 dni 

Pomoc ywno ciowa - eliminacja form pomocy ywno ciowej, które nie s  zgodne z porozumieniem; 

wzrost kontroli ma na celu zapobieganie komercyjnym praktykom 

- opracowanie alternatywnych form pomocy ywno ciowej (zwi kszenie roli 

organizacji mi dzynarodowych, wsparcie o charakterze humanitarnym i 

rozwojowym, pomoc w formie grantów) 

Pa stwowe 

przedsi biorstwa handlu 

zagranicznego (STEs) 

- eliminacja zak ócaj cych handel praktyk pa stwowych przedsi biorstw handlu 

zagranicznego 

- ustalenie zakresu wykorzystywania przewag monopolistycznych 

Specjalne i zró nicowane 

traktowanie krajów 

rozwijaj cych si  

- zgoda na wyd u enie okresu implementacyjnego na redukcj  i eliminacj  

- akceptacja odpowiednich prowizji udzielanych kredytom eksportowym 

zgodnie z decyzj  krajów najmniej rozwini tych i importerów netto ywno ci 

- przyznanie krajom rozwijaj cym si  specjalnych wzgl dów w negocjacjach 

nad dyscyplinowaniem STEs 

- zgoda, w wyj tkowych okoliczno ciach, na wsparcie finansowe eksportu do 

krajów rozwijaj cych si  

Restrykcje eksportowe - silne dyscyplinowanie zakazów i restrykcji eksportowych 

ród o: [Josling 2005] 

Potencjalne zmiany wywo ane eliminacj  subsydiów eksportowych w 
handlu rolnym 

 Eliminacja subsydiów eksportowych w handlu rolnym zaakceptowana podczas 

trwaj cej rundy negocjacji w Doha wp ynie w istotnym stopniu nie tylko na zmian  

warunków rynkowych, lecz równie  na sytuacj  producentów i eksporterów, których 

konkurencyjno  by a wspierana za pomoc  subsydiów. W najwi kszym stopniu zmiany te 

odczuje Unia Europejska, w której subsydiowanie eksportu rolnego ma najwi kszy 
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zasi g12. Zmiany te trudno jest jednoznacznie okre li , o czym wiadcz  zró nicowane 

wyniki bada  (tabela 2).  Jednak z punktu widzenia wp ywu  na ceny, pomimo odmiennych 

technik liczenia oraz innych za o e  przyj tych przez poszczególnych autorów, 

zaobserwowa  mo na jednolite trendy. S  nimi przede wszystkim: wzrost cen wiatowych 

analizowanych produktów rolnych i jednoczesny spadek cen tych produktów na rynku Unii 

Europejskiej.  

Konsekwencj  nowych uwarunkowa  b dzie tak e zmniejszenie poziomu eksportu, 

zw aszcza wo owiny i wieprzowiny. Nieznacznie zwi kszy  si  mo e eksport pszenicy. 

Generalnie sytuacja taka oznacza zwi kszenie korzy ci konsumentów i podatników 

krajowych oraz ich zmniejszenie z punktu widzenia producentów i eksporterów produktów 

rolnych. Korzy ci odczuj  tak e kraje, które z powodu braku mo liwo ci subsydiowania 

eksportu, nie mog y konkurowa  z produktami subsydiowanymi. 

Tabela 2. Skutki eliminacji subsydiów eksportowych wed ug bada  ró nych autorów (procentowe ró nice w 

stosunku do przeci tnego poziomu) 

Table 2. Literature review on the impacts of the phasing out of agricultural export subsidies (differences in 

percentages from the benchmark) 

Ceny, wolumen eksportu Autor 

 OECD* 
Elbehri i 

Leetma 
Leetma** Bienfeld i in. 

Gohin i 

Meyers*** 

Pszenica 

Ceny europejskie 

Ceny wiatowe 

Europejski eksport 

 

-3,0 

-1,0 

+14,0 

 

-0,4 

+0,3 

+0,6 

 

-8,6 

-6,1 

+19,5 

 

-7,0 

bd 

+3,0 

 

0 

bd 

+0,4 

Gruboziarniste zbo a 

Ceny europejskie 

Ceny wiatowe 

Europejski eksport 

 

-14,0 

+1,0 

-59,0 

 

-0,7 

+1,4 

-14,4 

 

-13,2 

+4,9 

-17,3 

 

-9,3 

bd 

bd 

 

-2,3 

bd 

-71,6 

Wo owina 

Ceny europejskie 

Ceny wiatowe 

Europejski eksport 

 

-14,0 

0,0 

-72,0 

 

-0,3 

+1,5 

-6,9 

 

-59,7 

bd 

-100,0 

 

-17,0 

+3,0 

-70,0 

 

+1,6 

bd 

-71,6 

Wieprzowina/drób 

Ceny europejskie 

Ceny wiatowe 

Europejski eksport 

 

+2,0 

0,0 

-32,0 

 

-0,2 

+0,9 

-2,4 

 

-13,2 

+10,1 

-44,0 

 

bd 

bd 

bd 

 

-0,4 

bd 

-35,4 

Mleko 

Ceny europejskie 

 

-10,0 

 

-0,2 

 

bd 

 

-17,0 

 

-18,7 

* wyniki liczone w euro 

** wyniki w euro przy za o eniu, e euro jest silniejsze ni  dolar 

*** wyniki oparte na elastycznych za o eniach 

ród o: [Gohin i  Gautier 2003] 

                                                 
12 Nale y podkre li , e eliminacji subsydiowania eksportu towarzyszy  b dzie dalsza liberalizacja i zwi kszenie 

dost pu do rynku europejskiego, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu wsparcia producentów rolnych. Taka 

sytuacja mo e wywo a  znaczne niezadowolenie ze strony europejskich rolników. 
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Za o y  mo na, e ograniczenie wsparcia eksportu wywo a silny sprzeciw ze strony 

producentów-eksporterów. Dlaczego jednak rolnicy powinni zaakceptowa  straty 

spowodowane zmniejszeniem eksportu? Jak s usznie podkre la de Gorter [2006], poniewa  

koszt jednostkowy uzyskania wi kszej produkcji jest wy szy ni  marginalne straty 

spowodowane jego nie ponoszeniem. Uzasadnianie subsydiowania ekonomi  skali jest w 

tym przypadku b dem.  

Podsumowanie 

 Przeprowadzone w artykule rozwa ania pozwalaj  na sformu owanie kilku wniosków: 

1. Subsydia eksportowe s  instrumentem polityki handlowej, który stosuje si  przede 

wszystkim w celu zwi kszenia lub utrzymania produkcji okre lonego dobra. 

2. Z powodu negatywnych oddzia ywa  na rynek mi dzynarodowy subsydia 

traktowane s  jako instrument nieuczciwej konkurencji i dlatego te  stosunkowo 

wcze nie zosta y wyeliminowane w handlu towarami przemys owymi. Nadal 

jednak wyst puj  w handlu rolnym, przy czym ich stosowanie, od zako czenia 

Rundy Urugwajskiej, poddane zosta o kontroli. 

3. Szacuje si , e subsydia eksportowe stanowi  oko o 3-4% warto ci wiatowego 

handlu rolnego, przy czym ich znakomita cz  (prawie 70%) przypada na Uni  

Europejsk . Poniewa  jest to tzw. du y eksporter, st d te  subsydiowanie handlu 

w wielu grupach towarowych wywo uje efekt cenowy, polegaj cy na zmniejszeniu 

poziomu cen wiatowych. 

4. Zmniejszenie poziomu cen wiatowych utrudnia konkurowanie krajom, które nie 

stosuj  wsparcia w asnego eksportu i producentów rolnych. S  nimi najcz ciej 

kraje rozwijaj ce si . Chocia  z teoretycznego punktu widzenia kraje te powinny 

osi ga  korzy ci w dobrobycie (straty producentów s  ni sze ni  korzy ci 

konsumentów), jednak w sytuacji gdy maj  charakter rolniczy, rzeczywista 

sytuacja mo e by  odwrotna (wi kszo  konsumentów to producenci rolni, którzy 

konsumpcj  opieraj  na w asnej produkcji). 

5. W ramach dalszej liberalizacji handlu cz onkowie WTO zobowi zali si  do 

eliminacji i redukcji wszelkich form wspierania konkurencyjno ci eksportu, 

cznie z subsydiami eksportowymi.  

6. Z ró nych bada  i szacunków wynika, e eliminacja subsydiów eksportowych 

spowoduje wzrost cen rynku wiatowego, przy jednoczesnym ich zmniejszeniu w 

krajach subsydiuj cych, zw aszcza Unii Europejskiej. W najwi kszym stopniu 

dotyczy  to b dzie rynku mi sa, a przede wszystkim wo owiny, wieprzowiny i 

drobiu. Oznacza to, e korzy ci odczu  powinni podatnicy i konsumenci krajów 

subsydiuj cych (pod warunkiem, e subsydia nie b d  zast powane innymi 

instrumentami) oraz producenci z pozosta ych. 

7. Ostateczny rozk ad korzy ci zdeterminowany jest ponadto wieloma czynnikami, 

które wp ywaj  na szczególn  sytuacj  produktów rolnych na rynku wiatowym. 

W pierwszej kolejno ci nale a oby zaliczy  do nich cenowe i dochodowe 

elastyczno ci popytu i poda y tych produktów.  
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