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Białystok, 12.02.2020 r.

Komunikat Prasowy
w sprawie rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w dn. 12.02.2020 r. dotyczącej
zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem

Postępująca globalizacja wywiera coraz większy wpływ na funkcjonowanie krajowych gospodarek.
Od pewnego czasu dotyczy to również w dużym stopniu sektora rolnictwa. Otwieranie się Unii Europejskiej
na nowe rynki przynosi nowe możliwości zbytu producentom z państw członkowskich, ale również
wystawia ich na globalną konkurencję. W świetle zmian cywilizacyjnych, demograficznych i klimatycznych
należy zadać pytania o konsekwencje tego trendu dla Europy. Czy za 10-15 lat Unia Europejska będzie w
stanie zrealizować cele zapisane we Wspólnej Polityce Rolnej?

Podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 10-13 lutego, została
przyjęta rezolucja dotycząca zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem. Zakłada ona
ostateczną liberalizację ceł dla 99% obrotu handlowego między UE i Wietnamem: dużą część w momencie
wejścia w życie umowy, zaś pozostałe w okresie maksymalnie 10 lat. Umowa zawiera również daleko idące
skutki dla rolnictwa. Z dniem jej wejścia w życie nastąpi zniesienie unijnych ceł na przywóz większości
wietnamskich produktów rolnych oraz produktów przetworzonych. Pozostałe cła będą eliminowane w
ramach trzy-, pięcio- i siedmioletnich okresów przejściowych.
Wietnam od 2016 r. jest dla Polski najważniejszym partnerem handlowym w Azji PołudniowoWschodniej (ASEAN), wyprzedzając znacząco Tajlandię, Singapur i Malezję. W 2017 r. obroty handlowe
naszego kraju z Wietnamem przekroczyły wartość 2,2 mld USD, co stanowiło wzrost o ponad 18% w
porównaniu do 2016 r. W 2018 r. polski eksport wzrósł o dalsze 22% do poziomu blisko 340 mln USD,
warto przy tym zauważyć, że import z Wietnamu osiągnął aż 2.951 mln USD (wzrost o ponad 46%).
W najbliższych latach Unia Europejska zamierza zawrzeć umowy o wolnym handlu z kolejnymi
państwami rozwijającymi się, m.in. z Meksykiem, Filipinami, Indonezją, Chile, Australią i Nową Zelandią.
Warto zatem podjąć dyskusję nad zakresem tych umów i skutkami, jakie będą niosły w wieloletniej
perspektywie.
Postępująca globalizacja to proces likwidacji instrumentów i sposobów ochrony przed
konkurencją zewnętrzną. W ten sposób następuje znoszenie granic dla rynku i ograniczanie roli państwa
narodowego. O poziomie produkcji, zatrudnieniu i efektywności decyduje więc realna konkurencyjność.

Sprzyja to jednak również spekulacjom cenowym, które w globalnym otoczeniu mogą mieć daleko idące
skutki. Zjawiskiem towarzyszącym globalizacji, jednak stanowiącym trend przeciwny jest integracja
regionalna, która zmierza do usprawnienia rynku w ramach swojego ugrupowania poprzez możliwość
swobodnego przepływu kapitału, pracy i towarów. Najdalej zaawansowany proces ekonomicznej
integracji regionalnej obserwujemy w Unii Europejskiej. Sprzyjanie procesom globalizacji nie jest
świadomym celem tej integracji.
Statystyki PKB pokazują, ze w ostatnim piętnastoleciu zwiększył się udział krajów rozwijających się
w światowej produkcji z 40% do 53%. (The World Bank, 2019). Za ten wzrost są odpowiedzialne przede
wszystkim kraje azjatyckie, głównie Chiny, Indie oraz inne nowo uprzemysłowione kraje tej części świata
(wzrost udziału krajów Azji Wschodniej i rejonu Pacyfiku z 13% w 1995 r. do 28% w 2018 r., Azji
Południowej odpowiednio z 6 do 12%). Maleją zaś wpływy tzw. Cywilizacji Zachodu. Zjawisko to będzie
się pogłębiać m.in. z następujących powodów:
- ludność w krajach wysoko rozwiniętych ulega stagnacji; cały przyrost ludności będzie przypadać
na kraje rozwijające się,
- na światowe obroty oraz ceny produktów rolno-żywnościowych największy wpływ będzie miał
wzrost popytu na żywność zgłaszany w kilku najludniejszych krajach rozwijających się, a zwłaszcza w
Chinach, Indiach i Brazylii,
- ze względu na gwałtownie rosnące ceny ropy i innych paliw kopalnych, wzrasta zapotrzebowanie
na biopaliwa i ich opłacalność. Nasila się przez to konkurencja o zasoby ziemi,
- bardzo duże skutki dla rolnictwa będą miały zmiany klimatyczne, w szczególności w większości
krajów afrykańskich i azjatyckich,
- następuje bardzo nierównomierny geograficzny rozkład upowszechniania się organizmów
genetycznie zmodyfikowanych (GMO), który może mieć silny wpływ na pozycję konkurencyjną
poszczególnych krajów w zakresie produkcji rolnej.
W tych warunkach zasadne są pytania: czy mamy wiarygodne symulacje w jaki sposób zawarcie
nowych umów o wolnym handlu wpłynie na sytuację producentów rolnych w państwach członkowskich
oraz czy w świetle globalnych megatrendów społeczno-gospodarczych Unia Europejska może skutecznie
zabezpieczyć interesy państw członkowskich. Pilne staje się również przyspieszenie i pogłębienie prac nad
kształtem przyszłej polityki rolnej a przede wszystkim:
- opisanie pożytecznych i destrukcyjnych skutków globalizacji dla rolnictwa i obszarów wiejskich,
- oszacowanie skutków zmian klimatycznych dla rolnictwa i zaproponowanie działań
ograniczających negatywne skutki tego procesu,
- zbadanie szans i zagrożeń wynikających z rozszerzania się obszarów rolnych przeznaczonych na
uprawy energetyczne i rośliny genetycznie zmodyfikowane,
- podjęcie próby nowego zdefiniowania koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście
krajowym, unijnym i globalnym,
- zaproponowanie nowych kierunków i narzędzi wspierania rolnictwa w UE uwzględniających
wielofunkcyjność rolnictwa, ekonomię układów złożonych i znaczenie rolnictwa w rozwoju
zrównoważonym.

