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Abstract. Growth prospects of foreign trade in meat products in Poland and the European Union are 

presented in the paper. Four scenarios considering different scale of the world agricultural trade 

liberalization were analysed. Global Trade Analysis Project (GTAP), a computable general trade 

equilibrium model, was used to make some trade forecasts.  
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Synopsis. W opracowaniu przedstawiono mo liwe scenariusze rozwoju handlu zagranicznego 

produktami mi snymi w Polsce i Unii Europejskiej do 2015 roku. Analiz  symulacyjn  zrealizowano 

w czterech wariantach ró ni cych si  skal  liberalizacji dost pu do wiatowych rynków rolnych. W 

wyniku bad  okre lono perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego mi sem, podrobami i 

przetworami mi snymi oraz pozycj  Polski w wewn trzwspólnotowym handlu produktami mi snymi, 

jak równie  mo liwo ci rozwoju wymiany handlowej artyku ami mi snymi UE z krajami trzecimi. W 

analizie wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project 

(GTAP). 

S owa kluczowe: eksport, import, produkty mi sne, Polska, Unia Europejska, handel 

wewn trzwspólnotowy, handel z krajami trzecimi 

Wst p

Sektor mi sny jest najwi kszym dzia em polskiej gospodarki ywno ciowej. Jest 

g ównym ród em dochodów rolnictwa (oko o 40% produkcji towarowej) i najwi kszym 

dzia em przemys u spo ywczego (oko o 25% produkcji sprzedanej tego przemys u) [Urban 

2006]. Polska zajmuje tak e siln  pozycj  w sektorze mi snym UE, plasuj c si  na  

5 miejscu pod wzgl dem wolumenu produkcji mi sa w ród 27 krajów Wspólnoty4.

W czenie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego i przyj cie zasad Wspólnej 

Polityki Handlowej spowodowa o dynamiczny wzrost obrotów handlowych w sektorze 

rolno-spo ywczym. W latach 2003-2007 warto  eksportu produktów rolno-

ywno ciowych z Polski podwoi a si  z 5,2 mld euro do blisko 10,0 mld euro, a warto

importu wzros a z 4,4 mld euro do blisko 8,0 mld euro [Polski... 2007 i 2008]. Szczególnie 

                                                           
1 Dr, adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna , tel. (061) 8487576, email: pawlak@up.poznan.pl. 
2 Prof. dr hab., adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna , tel. (061) 8487114, email: poczta@up.poznan.pl. 
3 Mgr, adrexs: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna , tel. (061) 8487576, email: sredzinska@up.poznan.pl 
4 Dane za 2006 rok [FAOSTAT...  2008]. 
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wysok  dynamik  wzrostu wymiany handlowej odnotowano w zakresie produktów 

pochodzenia zwierz cego, w tym mi sa, podrobów i przetworów mi snych.  

W analizowanym okresie warto  eksportu tej grupy asortymentowej zwi kszy a si  prawie 

2,5-krotnie, a importu oko o 3-krotnie. W 2007 roku przychody z zagranicznej sprzeda y

produktów mi snych stanowi y niemal 18% eksportu artyku ów rolnych i ywno ciowych 

ogó em, a wydatki importowe poch ania y oko o 9% ca kowitych p atno ci z tytu u importu 

[Polski... 2008]. W najbli szych latach potencja  eksportowy i penetracja importowa 

sektora mi snego w Polsce i pozosta ych krajach UE zale e  b dzie m.in. od stosowanego 

instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej, wielko ci popytu na produkty mi sne oraz 

poziomu ich cen na rynkach UE i rynku wiatowym. Istotnym czynnikiem determinuj cym 

poziom i struktur  handlu artyku ami mi snymi mo e by  równie  post puj ca liberalizacja 

wiatowych obrotów rolnych. St d, celem artyku u jest okre lenie mo liwo ci rozwoju 

wymiany handlowej produktami mi snymi w Polsce i UE w warunkach przewidywanej 

redukcji taryf celnych i subsydiów eksportowych oraz jej braku. Badania zrealizowano na 

trzech p aszczyznach, okre lono perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego 

mi sem, podrobami i przetworami mi snymi oraz pozycj  Polski w 

wewn trzwspólnotowym handlu artyku ami mi snymi, jak równie  mo liwo ci rozwoju 

wymiany handlowej produktami mi snymi UE z krajami trzecimi. 

Metoda bada

W badaniach wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej5 Global Trade 

Analysis Project (GTAP). Modele równowagi ogólnej s  cz sto stosowanym narz dziem 

dla pomiaru rednio- i d ugookresowych efektów integracji rynków i znoszenia utrudnie  w 

handlu, bowiem jak dowodzi Sztaudynger [1997] handel mi dzynarodowy nie mo e by

opisany prostym modelem ze wzgl du na z o ono  mechanizmów, jakie w nim wyst puj ,

m.in. ze wzgl du na nak adanie si  decyzji konsumpcyjnych i produkcyjnych. 

Wykorzystany w analizie model GTAP zosta  zbudowany w 1992 roku przez Hertela 

[Global... 1997] i od tej pory jest sukcesywnie rozwijany. Baza danych modelu obejmuje 

87 regionów charakteryzuj cych si  struktur  gospodarki otwartej (rys. 1) oraz 57 sektorów 

(grup produktów lub produktów) gospodarek krajowych6.

                                                           
5 Istot  modeli równowagi ogólnej jest przes anka, e w d ugim okresie gospodarka rozwija si  w wyniku sta ych 

dostosowa  popytu i poda y, które odbywaj  si  w wyniku zmian struktury swobodnie kszta tuj cych si  cen 

produktów i czynników produkcji, informuj cych konsumentów o kosztach produkcji poszczególnych dóbr i 

us ug, oraz zmuszaj cych producentów do zgodnej z decyzjami konsumentów alokacji czynników produkcji 

[Devarajan i Go 1998; Robinson i Roland-Holst 1988]. 
6 Zob. przewodnik [Global... 2006]. W analizie wykorzystano autorsk  agregacj  grup produktów i krajów wiata. 

Wyró niono nast puj ce kategorie produktów: zbo a, owoce i warzywa, nasiona oleistych, oleje i t uszcze 

ro linne, cukier, mi so, podroby i przetwory mi sne, produkty mleczarskie, pozosta e surowce ro linne, pozosta e

nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierz cego, pozosta e produkty ywno ciowe, pozosta e produkty i 

us ugi. Komponenty sk adowe wyró nionych grup produktów przyj to za GTAP Data Base 6.0. Agregacj  krajów 

wiata sprowadzono do trzech grup, tj.: Polski, pozosta ych krajów UE (UE-26) oraz pozosta ych krajów wiata. 
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Rys. 1. Model gospodarki otwartej bez interwencji pa stwa

Fig. 1. Multiregion open economy without government intervention 

Obja nienia: a – suma bud etów prywatnych gospodarstw domowych i instytucji sektora publicznego w regionie 

obj tym baz  danych GTAP; w nawiasach podano oryginalne oznaczenia (ang.) stosowane w modelu GTAP; linie 

ci g e dotycz  cyrkulacji w gospodarce zamkni tej, kreskowane natomiast oznaczaj  przep ywy zwi zane  

z otwarciem gospodarki. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie pracy Hertela i Tsigasa [1997]. 

Funkcja zagregowanego popytu w regionie o gospodarce zamkni tej, a wi c

niepowi zanej z gospodark wiatow  strumieniami wymiany handlowej, sk ada si  z 

trzech elementów sk adowych: wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych 

(PRIVEX), wydatków publicznych (GOVEX) oraz oszcz dno ci (SAVE) (rys. 1). Jedynym 

ród em dochodów dla gospodarstw domowych jest wynagrodzenie za udost pniane rodki 

produkcji i us ugi wiadczone na rzecz producentów (VOA endw). Przedsi biorstwa 

wytwarzaj  dobra finalne ze rodków produkcji i us ug oferowanych przez gospodarstwa 

domowe oraz z dóbr po rednich nabywanych od innych producentów (VDFA). Nast pnie 
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sprzedaj  je, zaspokajaj c zarówno popyt konsumpcyjny, jak i inwestycyjny gospodarstw 

domowych i instytucji sektora publicznego (VDPA, VDGA, REGINV), i czerpi  z tego 

tytu u dochody. W modelu gospodarki otwartej, gospodarka krajowa nawi zuje wymian

handlow , w zwi zku z czym w strukturze modelu pojawiaj  si  partnerzy handlowi, 

b d cy ród em importu dla gospodarki krajowej, a jednocze nie rynkiem zbytu dla 

wytwarzanych w niej towarów oraz us ug i ród em wp ywów z eksportu (VXDM). 

Ca kowite p atno ci z tytu u zakupów importowych (konsumpcyjnych i inwestycyjnych) 

pochodz  z trzech róde : krajowych gospodarstw domowych (VIPA), instytucji sektora 

publicznego (VIGA) oraz producentów (VIFA). 

Tabela 1. Ludno , PKB, produkcja podstawowych artyku ów rolnych oraz produktywno  zasobów ziemi i pracy 

w rolnictwie w Polsce, krajach UE-26 i pozosta ych krajach wiata w 2006 roku oraz prognoza na lata 2010 i 2015 

Table 1. Population, GDP, production of major agricultural products in Poland, the EU-26 and the rest of the 

world in 2006 and prospects for 2010 and 2015 

    Rok   

2006 2010 2015 2010 2015 
Wielko  badana  Jednostka 

wielko ci bezwzgl dne 2006=100 

Polska

Ludno  mln osób 38,1 38,4 38,1 100,7 100,0 

PKB mld USD 338,7 418,0 495,9 123,4 146,4 

Zbo a mln ton 21,8 26,4 28,4 121,1 130,3 

Nasiona oleistych mln ton 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0 

Mi so mln ton 3,5 3,6 3,8 102,9 108,6 

Mleko mln ton 12,0 12,1 12,1 100,7 100,7 

Produktywno  ziemi tys. USD/osob 1,3 1,4 1,5 107,4 117,8 

Produktywno  pracy tys. USD/osob 10,7 11,0 11,5 103,6 108,4 

Pozosta e kraje UE 

Ludno  mln osób 453,6 453,7 455,2 100,0 100,4 

PKB mld USD 14 203,0 16 268,5 18 698,3 114,5 131,7 

Zbo a mln ton 220,8 264,0 271,5 119,6 123,0 

Nasiona oleistych mln ton 18,4 28,7 32,9 156,0 178,8 

Mi so mln ton 38,6 38,9 39,4 100,8 102,1 

Mleko mln ton 135,5 136,5 136,1 100,7 100,5 

Produktywno  ziemi tys. USD/osob 2,3 2,4 2,6 104,5 110,5 

Produktywno  pracy tys. USD/osob 36,6 43,5 56,1 118,9 153,1 

Pozosta e kraje wiata 

Ludno  mln osób 6 101,1 6 361,8 6 737,2 104,3 110,4 

PKB mld USD 33 920,2 38 978,2 46 218,1 114,9 136,3 

Zbo a mln ton 1 978,5 1 897,1 2 026,4 95,9 102,4 

Nasiona oleistych mln ton 272,2 291,5 328,1 107,1 120,5 

Mi so mln ton 230,8 240,1 256,8 104,0 111,3 

Mleko mln ton 506,3 516,6 566,9 102,0 112,0 

ród o: [Agriculture… 2008; FAPRI… 2008; Prospects… 2007; Rocznik... 2007; World... 2002; FAOSTAT... 

2008; Tabela... 2008; Data... 2008], obliczenia w asne. 
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Wykorzystanie modelu w celu prognozowania rozwoju wymiany handlowej polega na 

budowie scenariuszy symulacyjnych i okre leniu wp ywu symulowanych zmiennych 

egzogenicznych na wielko  importu i eksportu okre lonych produktów (grup produktów 

lub sektorów gospodarek krajowych). Przyst puj c do realizacji zamierzenia badawczego 

sformu owano scenariusze symulacyjne, w których za zmienne egzogeniczne obrano: 

liczb  ludno ci, wielko  PKB i wolumen produkcji podstawowych artyku ów rolnych  

w Polsce, pozosta ych krajach UE (UE-26) i pozosta ych krajach wiata, produktywno

zasobów ziemi i pracy w rolnictwie polskim i krajów UE-26 (tabela 1) oraz wysoko  taryf 

celnych i subsydiów eksportowych w wiatowym handlu rolnym.  

W zakresie liberalizacji wymiany zagranicznej symulacje przeprowadzono w czterech 

wariantach, ró ni cych si  stopniem redukcji taryf celnych. W wariancie pierwszym 

przyj to redukcj  stawek celnych wynikaj c  z propozycji Komisji Europejskiej  

z 28 pa dziernika 2005 roku. Poniewa  oferta ta jest do  silnie kwestionowana przez 

pozosta ych partnerów w WTO, uwa aj cych, e zawarte w niej koncesje nie s

wystarczaj ce, w wariantach drugim i trzecim za o ono wy szy poziom redukcji taryf, 

postulowany odpowiednio przez grup  krajów G-207 i USA. Zastosowano pasmow

formu  redukcji stawek celnych8, przewiduj c , e wszystkie taryfy, w zale no ci od 

wysoko ci, maj  by  podzielone na cztery pasma redukcyjne. Do ka dego z tych pasm ma 

by  zastosowany inny wspó czynnik redukcji, tym wi kszy, im wy szy jest poziom taryf 

celnych [Gizi ski, Lewandowska, Babuchowski 2006]. Je li chodzi o redukcj  subsydiów 

eksportowych, we wszystkich trzech wariantach przyj to ca kowite zniesienie wszystkich 

dotacji w eksporcie ywno ci. Za okres implementacji postanowie  liberalizacyjnych 

przyj to lata 2009-2013. Czwarty wariant symulacji opiera  si  na za o eniu braku dalszej 

liberalizacji wiatowego handlu rolnego.

Symulacje zrealizowano w perspektywie krótko- i redniookresowej, dotycz cej 

odpowiednio sytuacji w roku 2010 i 2015. Ekstrapolacj  warto ci obrotów handlowych 

wykonano metod  estymacji nieliniowej Gragg’a9. Poniewa  walut  modelu jest dolar 

ameryka ski, a aktualna baza danych GTAP skonstruowana zosta a w oparciu o kurs 

walutowy z 2001 roku, kiedy to, w przeciwie stwie do sytuacji obecnej, dolar by  walut

silniejsz  ni  euro, analizowane warto ci eksportu i importu wynikaj ce z modelu GTAP 

poddano korekcie uwzgl dniaj cej struktur  geograficzn  obrotów oraz kszta towanie si

wzajemnego kursu wymiennego euro w stosunku do dolara.  

Scenariusze rozwoju handlu produktami mi snymi 

                                                           
7 Do grupy G-20 WTO nale : Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny, Kuba, Egipt, Gwatemala, Indie, 

Indonezja, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Paragwaj, Filipiny, Republika Po udniowej Afryki, Tanzania, Tajlandia, 

Wenezuela, Zimbabwe. 
8 Redukcje dotycz  stawek Klauzuli Najwi kszego Uprzywilejowania (KNU). W procesie implementacji 

zobowi za  redukcyjnych cz onkowie WTO b d  mogli skorzysta  z prawa wprowadzenia mniejszej, ni

wynikaj ca z pasmowej formu y redukcyjnej, redukcji ce  na tzw. „towary wra liwe”. Z uwagi na brak list 

towarów wra liwych, w analizie pomini to t  kwesti .
9 Estymacja nieliniowa stanowi ogóln  procedur  dopasowania, która s u y do oszacowania dowolnego rodzaju 

zale no ci mi dzy zmienn  zale n  (lub obja nian ) a zmiennymi niezale nymi. B dy szacunków wykonanych 

przy u yciu takich metod s  mniejsze ni  w przypadku estymacji liniowej. 
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Z wykonanych symulacji wynika, e w latach 2006-2010 wp ywy z eksportu mi sa,

podrobów i przetworów mi snych z Polski mog  si  zwi kszy  od oko o 40%,  

w warunkach implementacji koncesji liberalizacyjnych zg aszanych na forum WTO przez 

USA (wariant 3), do 60%, przy wstrzymaniu dalszych d e  do liberalizacji obrotów 

rolnych (wariant 4), osi gaj c odpowiednio warto  2,5-2,9 mld USD. W tym samym 

czasie mo na si  równie  spodziewa  wzrostu warto ci importu tej grupy produktów  

w granicach od 50% do 70%, w przypadku nasilenia tendencji liberalizacyjnych w 

wiatowym handlu rolnym (wariant 1-3), lub o niespe na 20%, przy za o eniu braku dalszej 

redukcji taryf celnych (wariant 4) (tabela 2). Warto ci importu tej grupy asortymentowej 

oscylowa yby wówczas w przedziale od 876 mln USD, przy wdro eniu scenariusza 

liberalizacji zgodnie z propozycj  USA, do 604 mln USD, przy kontynuacji obecnych 

warunków dost pu do rynków rolnych. 

Tabela 2. Polski handel zagraniczny mi sem, podrobami i przetworami mi snymi w 2006 roku oraz prognoza na 

lata 2010 i 2015 

Table 2. Polish foreign trade in meat, edible meat offal and meat preparations in 2006 and prospects for 2010 and 

2015

   Rok   

2006 2010 2015 2010 2015 
Element bilansu 

mln USD 2006=100 2010=100 

Wariant 1 - Propozycja Komisji Europejskiej z 28.10.2005 

Eksport 1 785,7 2 647,5 3 200,6 148,3 179,2 120,9 

Import 511,9 762,0 604,7 148,9 118,1 79,4 

Saldo 1 273,8 1 885,5 2 595,9 148,0 203,8 137,7 

Wariant 2 - Propozycja krajów G-20 

Eksport 1 785,7 2 577,1 3 059,6 144,3 171,3 118,7 

Import 511,9 813,9 652,2 159,0 127,4 80,1 

Saldo 1 273,8 1 763,2 2 407,3 138,4 189,0 136,5 

Wariant 3 - Propozycja USA 

Eksport 1 785,7 2 498,7 2 914,3 139,9 163,2 116,6 

Import 511,9 875,6 707,7 171,1 138,2 80,8 

Saldo 1 273,8 1 623,0 2 206,6 127,4 173,2 136,0 

Wariant 4 - Brak dalszej liberalizacji 

Eksport 1 785,7 2 875,6 3 768,1 161,0 211,0 131,0 

Import 511,9 603,8 457,1 117,9 89,3 75,7 

Saldo 1 273,8 2 271,9 3 311,0 178,4 259,9 145,7 

ród o: [Polski... 2007]; Tabela... 2008], symulacje GTAP i obliczenia w asne.



366

Porównuj c uzyskane wyniki wariantu 4 symulacji z rezultatami handlu produktami 

mi snymi za 2007 rok10, mo na stwierdzi , e konwergencja cen w Polsce i pozosta ych 

krajach UE oraz relatywnie silna pozycja z otego na rynku walutowym mog  spowodowa

obni enie konkurencyjno ci cenowej eksportowanych z Polski produktów, a tym samym 

wygasanie dynamiki wzrostu ich zagranicznej sprzeda y. Z drugiej strony, je li utrzymaj

si  lub wzrosn  ceny tych artyku ów na rynkach UE i rynku wiatowym, w najbli szych 

latach mo e nast pi  ograniczenie importu analizowanych grup towarowych. Zwa ywszy 

na wielko  krajowego potencja u produkcyjnego i relatywnie wysoki stopie

samowystarczalno ci w zakresie produktów mi snych, mo na w tej sytuacji oczekiwa

wzrostu wykorzystania rodzimej produkcji w zaspokajaniu popytu na rynku wewn trznym. 

Wyhamowanie tendencji rozwojowej w eksporcie mi sa, podrobów i przetworów 

mi snych z Polski mo na równie  wyt umaczy  oczekiwan  redukcj  przewag kosztowo-

cenowych wykorzystywanych w handlu wewn trzwspólnotowym11, a determinowanych 

nisk  op at  pracy i niskimi cenami ziemi, oraz, w przypadku wariantów zak adaj cych 

post puj c  liberalizacj wiatowego handlu rolnego (wariant 1-3), wzrostem konkurencji 

ze strony producentów spoza UE. 

Ponadto, z bada  ankietowych przeprowadzonych w 2006 roku na zlecenie IERiG -

PIB wynika, e wed ug przedsi biorstw przetwórstwa mi snego g ównymi barierami 

rozwoju eksportu wewn trz UE s  zmienny kurs euro i aprecjacja z otego, skomplikowane 

procedury administracyjne, konkurencja ze strony „szarej strefy” oraz zmienne i niejasne 

regulacje prawne. W eksporcie do krajów trzecich wskazuje si  natomiast na du e ryzyko 

handlowe i finansowe zawieranych transakcji, polityk  ochrony rynków wschodnich, 

wygórowane wymagania jako ciowe oraz trudny dost p do subwencji eksportowych 

[Judzi ska, Szczególska i Szczepaniak 2007]. 

W perspektywie redniookresowej (do 2015 roku) mo na spodziewa  si  dalszego 

wzrostu warto ci eksportu mi sa, podrobów i przetworów mi snych, aczkolwiek mniej 

dynamicznego ni  w latach 2006-2010, oraz zmniejszenia wydatków importowych  

w granicach od 20%, w przypadku post puj cej liberalizacji handlu rolnego (wariant 1-3), 

do 25%, w sytuacji zaniechania dalszych d e  w tym kierunku, w stosunku do 2010 roku 

(tabela 2). W konsekwencji mo na przewidywa , e w latach 2006-2015 dodatnie saldo 

obrotów handlowych sektora mi snego powinno ulega  systematycznej poprawie. W 2015 

roku mo e ono oscylowa  w przedziale 2,2-2,6 mld USD w warunkach zmniejszenia 

poziomu ochrony celnej rynków rolnych lub osi gn  warto  3,3 mld USD, przy 

wstrzymaniu procesów liberalizacji w wiatowym handlu rolnym. 

Mimo znacznego wzrostu warto ci obrotów handlowych produktami mi snymi, 

odnotowanego w latach 2003-2007, Polska nie nale y do najwi kszych eksporterów 

produktów mi snych w UE. W 2006 roku udzia  eksportu artyku ów mi snych z Polski 

stanowi  4% eksportu wewn trzwspólnotowego, a odsetek importu tych produktów do 

                                                           
10 Warto  eksportu produktów mi snych w 2007 roku wynios a blisko 1,8 mld euro (2,4 mld USD), a importu 

oko o 700 mln euro (935 mln USD) [Polski... 2008]. 
11 Obecnie przewagi te s  wi ksze na poziomie przetwórstwa ni  produkcji ywca. O ile przetwory z mi sa 

czerwonego s  o blisko 50%,  a przetwory drobiowe o ponad 40% ta sze w Polsce ni  w Niemczech, ceny ywca 

wieprzowego, drobiowego i wo owego s  w Polsce odpowiednio o oko o 10%, 30% i 25% ni sze ni

w Niemczech. Redukcja tych przewag b dzie skutkiem wyrównywania ró nic w jako ci oferowanych produktów 

oraz niwelowania dysproporcji w poziomie kosztów produkcji i dochodów rolników w poszczególnych krajach 

cz onkowskich UE [Dro d  i Szczególska 2006; Szczególska 2006]. 



367

Polski w ca kowitym imporcie wewn trzwspólnotowym wynosi  niespe na 3%12 (tabela 3). 

Wraz z przewidywanym do 2010 roku wzrostem warto ci polskiego handlu zagranicznego 

artyku ami mi snymi mo na spodziewa  si  umocnienia pozycji Polski w handlu 

wewn trzwspólnotowym13. W roku 2010 udzia  eksportu artyku ów mi snych z Polski  

do UE mo e wynie  od niemal 7,5%, w przypadku braku dalszej liberalizacji wiatowego 

handlu rolnego (wariant 4), do 9-10%, przy za o eniu post puj cej liberalizacji dost pu do 

rynku (warianty 1-3) (tabela 3). Do roku 2015 odsetek ten mo e si  zwi kszy  nawet  

do 12-15% (tabela 3). Symulacje wed ug GTAP wskazuj  bowiem, e zarówno w 

perspektywie krótko-, jak i redniookresowej, rosn cym warto ciom eksportu produktów 

mi snych z Polski, towarzyszy  mog  malej ce warto ci eksportu tej grupy 

asortymentowej w ramach UE. Import wyrobów mi snych z UE do Polski mo e si  z kolei 

ukszta towa  w granicach 3,7-4,6% importu wewn trzwspólnotowego w 2010 roku i 3,0-

3,8% w 2015 roku (tabela 3). Na podstawie wykonanych prognoz mo na stwierdzi , e

zmniejszenie znaczenia Polski w imporcie wewn trzwspólnotowym, przewidywane w 2015 

roku, mo e wynika  z szybszego spadku warto ci importu produktów mi snych do Polski 

ni  importu wewn trzwspólnotowego ogó em. 

Tabela 3. Udzia  handlu produktami mi snymi Polski z UE w handlu wewn trzwspólnotowym w 2006 roku oraz 

prognoza na lata 2010 i 2015, % 

Table 3. Share of trade in meat products between Poland and the EU in intra-EU trade in 2006 and prospects for 

2010 and 2015 

  Rok  

Kierunek handlu 2006 2010 2015 

Wariant 1 - Propozycja Komisji Europejskiej z 28.10.2005 

Eksport 4,0 9,2 14,1 

Import 2,9 4,4   3,5 

Wariant 2 - Propozycja krajów G-20 

Eksport 4,0 9,5 14,5 

Import 2,9 4,5   3,6 

Wariant 3 - Propozycja USA 

Eksport 4,0 9,8 15,0 

Import 2,9 4,6   3,8 

Wariant 4 - Brak dalszej liberalizacji 

Eksport 4,0 7,4 12,0 

Import 2,9 3,7   3,0 

ród o: [Polski... 2007; Tabela... 2008; Agricultural... 2008] symulacje wed ug GTAP i obliczenia w asne.

                                                           
12 Analizie poddano warto ci eksportu i importu mi sa i ywca rze nego w ekwiwalencie mi sa w wadze 

poubojowej. 
13 Dla uproszczenia przyj to, e udzia  krajów UE w strukturze polskiego eksportu i importu produktów mi snych 

w latach 2010 i 2015 kszta towa  si  b dzie na poziomie z roku 2007, tj. odpowiednio 91% i 87% [Polski... 2008]. 
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Je li chodzi o handel UE z krajami trzecimi, obliczenia symulacyjne wskazuj ,

e w latach 2006-2010 mo e nast pi  spadek warto ci eksportu mi sa, podrobów i 

przetworów mi snych na rynki poza UE w granicach od 20% do 30%, w warunkach 

implementacji nowego porozumienia rolnego (wariant 1-3), lub jej stabilizacja na poziomie 

zbli onym do 2006 roku, przy wstrzymaniu dalszych procesów liberalizacyjnych w handlu 

rolnym (wariant 4) (tabela 4). Przychody z tytu u eksportu na rynki pozaunijne wynios yby 

wówczas odpowiednio 4,2-4,6 mld USD, w sytuacji redukcji taryf celnych i zniesienia 

subsydiów eksportowych, oraz ponad 5,7 mld USD, w razie zaniechania d e  do 

liberalizacji wiatowych obrotów rolnych. W okresie 2010-2015 malej ca tendencja 

warto ci eksportu z UE do krajów trzecich mo e by  kontynuowana. Wykonane prognozy 

dowodz , e w perspektywie do 2010 roku obni enie poziomu ochrony celnej rynku 

wewn trznego UE mo e spowodowa  wzrost importu produktów mi snych spoza 

Wspólnoty o oko o 3-12%, tj. do 5,8-6,3 mld USD (wariant 1-3), a brak zmian w tym 

zakresie doprowadzi  do niewielkiego, nieprzekraczaj cego 5%, spadku importu (wariant 

4). W kolejnych latach poziom wydatków importowych na artyku y mi sne sprowadzane 

spoza UE mo e si  zmniejsza , niezale nie od stanu zaawansowania procesów 

liberalizacyjnych w handlu rolnym.  

Tabela 4. Handel mi sem, podrobami i przetworami mi snymi UE z krajami trzecimi w 2006 roku oraz prognoza 

na lata 2010 i 2015 

Table 4. Extra-EU trade in meat, edible meat offal and meat preparations in 2006 and prospects for 2010 and 2015 

   Rok   

2006 2010 2015 2010 2015 
Kierunek handlu 

mln USD 2006=100 2010=100 

Wariant 1 - Propozycja Komisji Europejskiej z 28.10.2005 

Eksport 5 804,0 4 609,3 4 397,4 79,4 75,8 95,4 

Import 5 609,5 5 790,5 5 598,1 103,2 99,8 96,7 

Saldo 194,5 -1 181,2 -1 200,7 x x x 

Wariant 2 - Propozycja krajów G-20 

Eksport 5 804,0 4 406,6 4 144,4 75,9 71,4 94,0 

Import 5 609,5 5 999,1 5 854,3 106,9 104,4 97,6 

Saldo 194,5 -1 592,4 -1 709,9 x x x 

Wariant 3 - Propozycja USA 

Eksport 5 804,0 4 188,4 3 885,0 72,2 66,9 92,8 

Import 5 609,5 6 259,3 6 165,4 111,6 109,9 98,5 

Saldo 194,5 -2 070,9 -2 280,4 x x x 

Wariant 4 - Brak dalszej liberalizacji 

Eksport 5 804,0 5 743,4 5 644,8 99,0 97,3 98,3 

Import 5 609,5 5 299,6 4 933,5 94,5 87,9 93,1 

Saldo 194,5 443,7 711,3 228,1 365,7 160,3 

ród o: [Agricultural... 2008], symulacje wed ug GTAP i obliczenia w asne. 
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Z powy szego wynika, e w przypadku wdro enia nowych koncesji liberalizacyjnych 

UE mo e sta  si  importerem netto produktów mi snych, a warto  deficytu notowanego w 

relacjach z krajami trzecimi wraz z up ywem czasu mo e si  pog bia  (tabela 4). 

Utrzymanie status quo w zakresie warunków dost pu do rynku mo e za  przyczyni  si  do 

systematycznej poprawy salda obrotów handlowych produktami mi snymi UE z krajami 

trzecimi.  

Zarówno w przypadku Polski, jak i krajów UE, na wy sze warto ci eksportu, ni sze

importu, a w konsekwencji korzystniejszy wynik bilansu handlowego w sektorze mi snym, 

wskazuje wariant 4 symulacji, opieraj cy si  na za o eniu braku dalszej liberalizacji 

wymiany zagranicznej (tabele 2 i 4). Mo na zatem stwierdzi , e obni enie poziomu 

ochrony rynku wewn trznego UE, którego integraln  cz ci  jest rynek polski, prowadzi

b dzie do powi kszania importu artyku ów mi snych, a redukcja subsydiów eksportowych 

wywo ywa  spadek op acalno ci eksportu na rynki o niskich cenach.  

Podsumowanie

Na podstawie wykonanych analiz mo na skonstatowa , e impuls jaki da o do 

rozwoju wymiany handlowej w czenie Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego 

i przyj cie zasad Wspólnej Polityki Handlowej UE powoli wygasa. W latach 2006-2015 

mo na si  jeszcze spodziewa  wzrostu warto ci eksportu mi sa, podrobów i przetworów 

mi snych z Polski, jednak tempo tego wzrostu b dzie najprawdopodobniej male . Nale y

podkre li , e wraz ze wzrostem warto ci eksportu artyku ów mi snych z Polski powinna 

umacnia  si  tak e jej pozycja w eksporcie wewn trzwspólnotowym. Warto  importu 

produktów mi snych do Polski, po wzro cie przewidywanym w perspektywie 

krótkookresowej, do 2015 roku mo e ulec zmniejszeniu nawet o 20-25% w porównaniu do 

2010 roku. Tym samym mo e nast pi  spadek znaczenia Polski jako odbiorcy artyku ów 

mi snych w ramach UE. 

Nasilenie tendencji liberalizacyjnych w wiatowym handlu rolnym mo e prowadzi  do 

utraty cz ci rynku przez rolników i przetwórców z Polski i UE, a w rezultacie powodowa

obni enie warto ci eksportu i wzrost warto ci importu produktów mi snych. Mo na wi c

wnioskowa , e liberalizacja wymiany gospodarczej z zagranic  wzmacnia presj

konkurencyjn  ze strony krajów o niskich kosztach wytwarzania i zwi ksza intensywno

konkurencji zarówno na rynku krajowym, jak i mi dzynarodowym. Nale y jednak 

podkre li , e do 2015 roku Polska powinna pozosta  eksporterem netto artyku ów

mi snych. Skutki redukcji taryf celnych i zniesienia subsydiów eksportowych mog  by

du o bardziej dotkliwe dla pozosta ych krajów UE. Implementacja nowego porozumienia 

rolnego mo e bowiem prowadzi  do wykreowania rosn cego deficytu w handlu 

produktami mi snymi UE z krajami trzecimi. 
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