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Posiedzeniu przewodniczył: senator Edmund Wittbrodt  – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej

Porządek posiedzenia: 1. „Dumping i antydumping – geneza, istota i skutki w świetle doświadczeń
Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP VI i VII kadencji”.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Edmund Wittbrodt,
Jerzy Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Piotr Głowski,
Stanisław Gorczyca, Tadusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan, Maciej
Klima, Tomasz Misiak, Janusz Rachoń, Mariusz Witczak, Grzegorz
Wojciechowski, Jan Wyrowiński,

− senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Grzegorz Banaś, Stanisław Bisztyga, Jan
Dobrzyński, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan, Stanisław
Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof Majkowski, Antoni
Motyczka, Władysław Ortyl, Andrzej Owczarek, Eryk Smulewicz, Jacek
Swakoń, Marek Trzciński, Jan Wyrowiński,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:

− podsekretarz stanu  Marcin Korolec,
− dyrektor Departamentu Polityki Handlowej Mieczysław Nogaj,
− naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Handlowej Bartłomiej

Czyczerski.
− Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:

− zastępca dyrektora Departamentu Polityki Integracyjnej Beata
Prądzyńska,

− główny specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej Aleksander
Iwanicki,

− specjalista w Sekretariacie Szefa UKIE Paweł Kasprzyk,
− Parlament Europejski:

− poseł Janusz Wojciechowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Edmund Wittbrodt poinformował, że celem spotkania jest

omówienie podstaw prawnych, praktyki i skutków postępowań antydumpingowych, wszczynanych
przez Komisję Europejską.
Ekspert senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej dr Andrzej Wójtowicz, przybliżył skutki
stosowania antydumpingowych środków ochronnych na gospodarkę, na przykładzie postępowań
Komisji Europejskiej w sprawie: zakazu stosowania żarówek 100 W na rzecz świetlówek
energooszczędnych, wprowadzenia ceł antydumpingowych na przywóz z Rosji saletry amonowej oraz
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na import z Chin mrożonych truskawek. A.Wójtowicz podkreślił, że działania antydumpingowe
są w UE najczęściej stosowanym mechanizmem ochrony własnej gospodarki, powodują one jednak
wzrost cen towarów, przez co tracą klienci, zarówno prywatni jak i instytucjonalni. Historia
postępowań antydumpingowych dowodzi, że decydenci często uwzględniają jedynie interes wąskiej
grupy producentów krajowych, nie zważając na straty ponoszone przez konsumentów i branże
nieobjęte ochroną antydumpingową.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec, odnosząc się do przedstawionych
informacji stwierdził, że opisują one problematykę w sposób jednostronny. Minister Korolec
zaznaczył, że w UE funkcjonują dwa modele gospodarcze. Jeden zakładający uczestniczenie
w wymianie międzynarodowej w oparciu o własny przemysł (np. Niemcy, Polska, Francja), drugi zaś
stawiający na tanią produkcję w krajach rozwijających się i czerpanie korzyści z obrotu
wytworzonymi tam dobrami (np. kraje skandynawskie, Anglia, Holandia). Istnieje spór między tymi
grupami państw. Państwa posiadające własny przemysł, poprzez antydumping, starają się ustrzec
przed nieuczciwą i nierzetelną konkurencją, zaś państwa z drugiej grupy zabiegają o liberalizację
handlu i zniesienie ceł ochronnych. Obecnie, w dobie światowego kryzysu gospodarczego, można
zauważyć, że kraje stawiające na własny przemysł, łatwiej przezwyciężają trudności ekonomiczne.
Poseł Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski, stwierdził, że w UE chronione są tylko
interesy przemysłowe, natomiast rolnictwo skazane jest na niepowodzenie. Brak tożsamych wymagań
wobec producentów rolnych w UE i tych, którzy eksportują na rynek europejski z krajów trzecich,
powoduje nierówność konkurencji w tym sektorze gospodarki.
W trakcie dyskusji senatorowie podnosili wątki dotyczące m.in.: ochrony interesów polskiej
gospodarki (w tym działań ograniczających produkcję cukru); ekspansji towarów z krajów azjatyckich
– szczególnie z Chin; polityki handlowej UE po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego i problemów
związanych z globalizacją.
Odpowiedzi na pytania senatorów udzielał dyrektor Departamentu Polityki Handlowej w
Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Nogaj i naczelnik wydziału w Departamencie Polityki
Handlowej Bartłomiej Czyczerski.
.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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