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Co oznacza brexit dla sektora rolno-spożywczego?
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Wielka Brytania jest po Niemczech drugim partnerem handlowym Polski pod
względem przychodów uzyskiwanych z eksportu produktów rolnospożywczych. Jakie skutki dla naszych producentów będzie miało
opuszczenie przez Wyspy Unii Europejskiej? Co oznacza brexit dla krajowego
sektora rolno-spożyczego?
Do Wielkiej Brytanii trafiły w ubiegłym roku polskie towary żywnościowe o wartości ponad 2,7 mld
EUR. Ich udział w wartości naszego eksportu produktami rolno-spożywczymi ogółem wyniósł 9 proc.
– podaje KOWR.
Które produkty generowały największe przychody z eksportu do Wielkiej Brytanii
w ubiegłym roku?
mięso czerwone łącznie z podrobami i przetworami, mięso z podrobami z drobiu –
łącznie 974 mln EUR
wyroby cukiernicze (309 mln EUR)
przetwory zbożowo-mączne (257 mln EUR)
tytoń i wyroby tytoniowe (244 mln EUR)
warzywa łącznie z przetworami (202 mln EUR)
produkty mleczne (108 mln EUR)
ryby i przetwory (106 mln EUR)
owoce i przetwory (88 mln EUR)

Eksport przetworów zbożowo-mącznych
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Co oznacza brexit dla sektora rolno-spożywczego? Rolnicy obawiają się, że eksport naszych
produktów zbożowych na Wyspy spadnie.

Wielka Brytania była dotąd ważnym odbiorcom naszych przetworów zbożowo-mącznych.
Ubiegłoroczny eksport tych produktów stanowił 9 proc. wartości wywozu do Wielkiej Brytanii,
a także 10 proc. całego polskiego eksportu tej grupy asortymentowej. Na rynek brytyjski trafiały
przede wszystkim: chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka.
– W związku z tym, że 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE, pojawia się dużo obaw. Rozpoczął
się 11 miesięczny okres przejściowy, podczas którego muszą zostać wynegocjowane odpowiednie
umowy. Może być to regulowane poziomem ceł w jedną i drugą stronę. Obawiamy się tego, bo to
może zachwiać naszym rynkiem wewnętrznym zbóż i przetworów zbożowych – mówi Tadeusz
Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. – Na pewno sytuacja
niezależnie od tego czy dojdzie do tzw. miękkiego czy twardego brexitu – będzie dla nas już
dużo mniej korzystna – dodaje.

Co oznacza brexit dla sektora rolno-spożywczego?
Polska znajdzie się w gronie państw UE najsilniej dotkniętych potencjalnym brexitem. Jak
podaje Polski Instytut Ekonomiczny, spadek eksportu w wyniku brexitu z umową obniży PKB
w Polsce o 0,14 proc. (około 3 mld PLN). Natomiast w scenariuszu twardego brexitu – o 0,24 proc.
(około 5 mld PLN). Zmniejszy się również liczba miejsc pracy o 0,13 proc. (20 tys.) – w scenariuszu
brexitu z umową oraz o 0,23 proc. (35 tys.) w scenariuszu twardego brexitu.
Brexit szczególnie odczuje polski sektor rolno-spożywczy.
– Niższe obroty handlowe spowodowane brexitem z umową mogą obniżyć wartość dodaną
w tym sektorze o około 0,3 mld PLN. Mogą również skutkować obniżeniem liczby miejsc
pracy o prawie 5 tys. Liczby te wyniosą odpowiednio 0,5 mld PLN i ponad 8 tys. miejsc
pracy w scenariuszu brexitu bez umowy – informuje Polski Instytut Ekonomiczny.
Źródło: KOWR/ IERiGŻ/ Polski Instytut Ekonomiczny/ Tygodnik Gospodarczy PIE
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