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Abstrakt. Przeanalizowano zmiany pozycji krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu żywno-
ścią, z uwzględnieniem napojów i wyrobów tytoniowych w latach 2000-2011. Uwzględniono wszystkie kraje 
członkowskie, czyli 27 państw z podziałem na eksporterów netto i importerów netto żywności. W ostatnim 
roku analizowanego okresu w EU było 10 eksporterów netto i 17 importerów netto żywności, zaś cała UE 
była importerem netto. Polska należy do eksporterów netto i jej dodatnie saldo handlu żywnością zwiększa 
się. Wcześniej Polska była importerem netto, zaś swoją pozycję na eksportera netto zmieniła jeszcze przed 
wstąpieniem do UE i w ostatnich latach umocniła tę pozycję. Do głównych eksporterów netto żywności w UE 
należą Holandia, Francja i Dania, zaś do głównych importerów netto należą Wielka Brytania, Włochy i Niemcy.

Wstęp
Międzynarodowy handel żywnością krajów Unii Europejskiej podlega wielu regulacjom z po-

wodu jej strategicznego znaczenia. Regulacje te mają znacznie większy wpływ na międzynarodową 
wymianę niż zmiany kursów walutowych [Staszczak 2009, Staszczak 2010]. Wynika to z faktu, 
że żywność jest towarem strategicznym, dlatego UE, Stany Zjednoczone i wiele innych krajów 
świata dąży do utrzymania i poprawy konkurencyjności jakościowej i cenowej własnej produkcji 
żywności, nawet wówczas gdy import mógłby być bardziej korzystny z czysto ekonomicznego 
punktu widzenia. Ponadto, na cenę żywności wpływają zamiany kosztów produkcji oraz wydaj-
ności zasobów pracy w rolnictwie [Nowak 2012], w połączeniu z odpowiednim wykorzystaniem 
zasobów ludzkich [Budzyńska 2012], zaś na jakość duży wpływ ma stosowanie innowacyjnych 
technologii [Zakrzewska 2012]. Bardzo ważnym aspektem wpływającym na zakup żywności 
są działania marketingowe [Baruk 2011]. Powyższe czynniki mają duże znaczenie dla pozycji 
danego kraju w międzynarodowym handlu żywnością. Stosownie do danych Amerykańskiego 
Stowarzyszenia ekonomiki rolnej (American Agricultural Economics Association) udział eksportu 
rolnego w ogólnym amerykańskim eksporcie spadł z 75% w 1890 r. do około 50% w 1909 r. i 
około 20% w latach 40. XX wieku aż do poniżej 8% obecnie. Pomimo tego faktu, handel produk-
tami pochodzenia rolniczego wciąż odgrywa ważną rolę w USA, a produkcja tych artykułów jest 
często wspierana przez rząd [Josling i in. 2010]. Z kolei UE najsilniej wspiera własne rolnictwo, 
a jednocześnie chroni go przed konkurencją zewnętrzną. Stopniowo jednak musi liberalizować 
także handel żywnością w związku z negocjacjami w ramach Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) [Staszczak 2011], co prowadzi do wzrostu obrotów handlu zagranicznego żywnością. 

Celem artykułu było przedstawienie zmian pozycji poszczególnych krajów UE w między-
narodowym handlu żywnością. Istotne jest także wykazanie, czy poprawa lub pogorszenie salda 
poszczególnych eksporterów netto lub importerów netto nastąpiło w efekcie zmniejszenia, czy 
wzrostu obrotów oraz korzystnych lub niekorzystnych zmian w wartości eksportu i importu. 
Dlatego oprócz zmian salda dokonano analizy zmiany w eksporcie i imporcie poszczególnych 
krajów członkowskich UE przy wykorzystaniu tabelarycznej prezentacji danych z Eurostatu.
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Międzynarodowy handel żywnością Unii Europejskiej
UE jako całość miała w latach 2000-2011 ujemne saldo handlu żywnością, napojami i wyrobami 

tytoniowymi (tab. 1). Ujemne saldo zwiększało się z -7,10 mld euro w 2000 r. do -3,58 mld euro 
w 2007 r. W okresie tym tylko w 2002 r. nastąpiło małe zmniejszenie ujemnego salda względem 
roku poprzedniego, zaś wszystkie kolejne lata przynosiły wzrost ujemnego salda. Przełom nastąpił 
w 2008 r., Gdy ujemne saldo zmniejszyło się do -12,45 mld euro i taka korzystna sytuacja okazała 
się trwała, zaś gwałtowny spadek ujemnego salda nastąpił w 2010 r., gdy wyniosło ono -4,28 mld 
euro, a w 2011 r. zmniejszyło się jeszcze bardziej do -2,34 mld euro (tab. 1).

Taka sytuacja wynikała z szybszego wzrostu eksportu niż importu. Poprawa salda UE nie 
nastąpiła dzięki zmniejszeniu importu tylko dzięki szybszemu wzrostowi eksportu. Eksport UE 
wzrósł z 47,72 mld euro w 2000 r. do 88,98 mld euro w 2011 r. Należy podkreślić, że w całym 
badanym okresie eksport wzrastał systematycznie z wyjątkiem nieznacznych spadków w latach 
2003 i 2009 (tab. 2). Sytuacja taka była możliwa dzięki krajom członkowskim UE będącym eks-
porterami żywności netto. Natomiast import UE wzrastał wolniej z 54,82 mld euro w 2000 r. do 
91,32 mld euro w 2011 r. Warto podkreślić, że import także wzrastał systematycznie z wyjątkiem 
lat 2003 i 2009, kiedy wystąpiły jego nieznaczne spadki (tab. 3). W analizowanym okresie UE 
sprzyjała rozwojowi międzynarodowego handlu żywnością. 

Tabela 1. Saldo handlu zagranicznego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi krajów UE 
table 1. Foreign trade balance of food, drinks and tobacco by EU countries 

kraj/Country
Saldo handlu zagranicznego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi [mld euro]/ 

Foreign trade balance of food, drinks and tobacco [bln EUr]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UE-27/EU-27 -7,10 -8,80 -8,04 -8,75 -10,30 -11,01 -9,99 -13,63 -12,45 -11,01 -4,28 -2,34
Polska/PL -0,28 -0,16 0,00 0,78 1,19 1,99 2,50 2,36 2,12 2,72 3,11 3,54
Holandia/NL 13,68 13,76 15,00 14,34 15,04 16,02 16,61 17,84 18,01 17,22 19,50 19,35
Francja/Fr 9,74 8,16 9,15 9,20 8,47 8,32 9,27 9,62 10,06 6,44 8,71 11,90
Dania/DK 5,23 5,85 5,48 5,14 5,02 5,03 5,25 4,95 4,92 4,83 5,06 5,47
Belgia/BE 2,59 2,80 2,63 2,58 2,88 3,24 3,49 3,42 3,41 3,74 4,02 3,84
Irlandia/irL 3,58 3,01 2,88 3,03 3,15 3,04 3,51 3,23 2,48 1,93 2,56 2,97
Bułgaria/BG 0,14 0,10 0,21 0,12 0,15 0,20 0,08 -0,18 -0,06 -0,03 0,29 0.29
litwa/Lt -0,08 -0,01 -0,03 0,04 0,07 0,19 0,23 0,41 0,29 0,40 0,49 0,55
Węgry/HU 1,16 1,47 1,28 1,19 0,88 0,69 0,77 1,40 1,40 1,19 1,67 2,13
austria/AU -0,67 -0,60 -0,50 -0,18 -0,16 0,13 0,41 0,15 0,11 -0,34 -0,30 -0,22
Wlk.Brytania/GB -11,78 -13,96 -14,30 -14,40 -16,52 -18,48 -20,09 -21,26 -21,12 -19,70 -20,43 -20,78
niemcy/DE -10,44 -10,11 -10,02 -9,51 -8,24 -7,47 -8,03 -7,17 -5,62 -5,50 -5,93 -6,30
Włochy/it -5,58 -5,07 -4,56 -5,55 -6,33 -6,26 -6,74 -6,34 -5,34 -5,41 -5,37 -6,55
Szwecja/SE -2,31 -2,34 -2,65 -2,71 -2,82 -2,91 -3,25 -3,60 -3,82 -3,73 -4,03 -4,56
Hiszpania/ES 1,75 2,00 1,92 2,48 1,15 0,22 0,73 -0,19 1,05 2,25 3,52 4,18
Portugalia/PO -2,82 -3,14 -2,86 -2,79 -2,83 -2,77 -2,91 -3,26 -3,24 -3,07 -2,96 -3,16
rumunia/rO -0,64 -0,85 -0,68 -1,02 -1,12 -1,32 -1,59 -2,12 -2,18 -1,61 -0,94 -0,83
grecja/Gr -1,39 -1,21 -1,74 -1,98 -2,29 -2,06 -2,30 -2,70 -2,70 -2,27 -1,91 -1,86
Czechy/CZ -0,45 -0,52 -0,69 -0,71 -0,85 -0,73 -1,00 -1,17 -0,94 -1,15 -1,34 -1,26
cypr/CY -0,28 -0,30 -0,30 -0,29 -0,34 -0,39 -0,46 -0,55 -0,68 -0,61 -0,68 -0,68
Łotwa/LV -0,29 -0,26 -0,28 -0,29 -0,31 -0,28 -0,34 -0,35 -0,31 -0,25 -0,16 -0,17
estonia/EW -0,18 -0,13 -0,16 -0,20 -0,23 -0,25 -0,23 -0,33 -0,33 -0,26 -0,21 -0,25
Luksemburg/LU -0,62 -0,60 -0,62 -0,69 -0,79 -0,75 -0,75 -0,81 -0,90 -0,88 -0,91 -0,91
malta/MA -0,23 -0,24 -0,20 -0,21 -0,23 -0,24 -0,24 -0,29 -0,32 -0,37 -0,31 -0,34
Słowenia/SLO -0,28 -0,29 -0,28 -0,30 -0,63 -0,52 -0,55 -0,67 -0,73 -0,75 -0,72 -0,85
Słowacja/SK -0,35 -0,43 -0,41 -0,32 -0,42 -0,53 -0,39 -0,68 -0,91 -0,97 -1,04 -0,97
Finlandia/FiN -1,04 -0,99 -1,07 -1,21 -1,30 -1,48 -1,51 -1,66 -1,92 -2,06 -2,19 -2,40
Źródło/Source: eurostat 2013
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Zmiany pozycji unijnych eksporterów netto żywności
Kraje UE mające dodatnie saldo handlu zagranicznego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi 

zaliczane były do unijnych eksporterów netto żywności. W UE w 2011 r. było 10 krajów eksporterów 
netto żywności z dodatnim saldem, tj.: Holandia - 19,35 mld euro, Francja - 11,90 mld euro, Dania -  
5,47 mld euro, Hiszpania - 4,18 mld euro, Belgia - 3,84 mld euro, Polska - 3,54 mld euro, Irlandia -  
2,97 mld euro, Węgry - 2,13 mld euro, Litwa -  0,55 mld euro i Bułgaria - 0,29 mld euro (tab. 1).

W przypadku Holandii dodatnie saldo utrzymywało się w całym badanym okresie i miało 
tendencję wzrostową z 13,68 mld euro w 2000 r. do 19,35 mld euro w 2011 r. z wyjątkiem lat 
2003, 2009 i 2011, gdy nastąpiły jego nieznaczne spadki względem roku poprzedniego. Przy-
kładowo, w 2010 r. wynosiło ono 19,50 mld euro, czyli było nieznacznie większe niż w 2011 r. 
Ponadto, w całym badanym okresie Holandia miała niekwestionowane pierwsze miejsce wśród 
unijnych eksporterów netto żywności, zatem jej pozycja nie była zagrożona (tab. 1). Decydującą 
rolę odegrał szybki wzrost holenderskiego eksportu z 33,90 mld euro w 2000 r. do 57,35 mld euro 
w 2011 r., z wyjątkiem nieznacznych spadków w latach 2003 i 2009 (tab. 2), pomimo szybko 
rosnącego importu z 20,22 mld euro w 2000 r. do 38,00 mld euro w 2011 r.,  w zakresie importu 
wyjątkiem były lata 2001 i 2009, gdy nastąpił nieznaczny jego spadek (tab. 3).

W przypadku drugiego eksportera netto, czyli Francji sytuacja była mniej stabilna z powodu 
znacznych wahań jej dodatniego salda. Dodatnie saldo wzrosło z 9,74 mld euro w 2000 r. do  
11,90 mld euro w 2011 r., ale w okresie tym następowały jego znaczne spadki w latach 2001, 2004, 
Tabela 2. Eksport żywności, napojów i wyrobów tytoniowych krajów UE 
table 2. Exports of food, drinks and tobacco by EU countries 
kraj/Country Eksport żywności, napojów i wyrobów tytoniowych [mln euro]/

Exports of food, drinks and tobacco [bln EUr]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UE-27/EU-27 47,72 49,30 50,08 48,53 48,56 51,99 57,92 62,02 68,27 62,77 76,44 88,98
Polska/PL 2,71 3,13 3,26 3,76 4,96 6,75 8,08 9,45 10,90 10,79 12,70 14,28
Holandia/NL 33,90 35,83 37,27 37,18 38,54 40,22 42,57 46,77 50,64 48,26 53,40 57,35
Francja/Fr 34,92 34,29 35,70 36,42 36,29 36,97 39,33 42,50 45,48 40,83 45,51 51,73
Dania/DK 10,91 11,80 11,69 11,28 11,49 11,96 12,84 12,99 13,53 12,73 13,70 14,41
Belgia/BE 17,51 18,57 19,09 19,25 20,13 21,32 22,29 24,45 26,49 25,08 26,11 28,53
Irlandia/irL 6,91 6,79 6,77 6,86 7,07 7,48 8,39 8,69 7,99 7,12 7,95 8,79
Bułgaria/BG 0,48 0,50 0,64 0,58 0,73 0,82 0,87 1,00 1,54 1,56 2,01 2,33
litwa/Lt 0,42 0,53 0,53 0,64 0,81 1,14 1,50 1,99 2,38 2,12 2,60 3,08
Węgry/HU 2,11 2,56 2,47 2,48 2,67 2,80 3,15 4,21 4,73 4,16 4,98 6,06
austria/AU 3,45 4,04 4,32 4,92 5,42 6,07 6,90 7,47 8,07 7,36 7,96 8,75
Wlk.Brytania/GB 16,20 15,41 15,75 15,52 15,43 15,44 16,03 16,97 17,09 16,26 18,68 20,83
niemcy/DE 25,51 27,59 27,99 29,14 30,78 34,75 38,30 43,43 48,00 46,05 49,49 54,72
Włochy/it 14,77 16,14 16,95 16,83 17,56 18,49 19.87 21,93 23,90 22,51 24,98 26,95
Szwecja/SE 2,23 2,43 2,64 2,80 3,13 3,55 4,03 4,30 4,74 4,49 5,48 5,83
Hiszpania/ES 15,93 17,84 18,43 19,43 19,38 19,98 21,07 22,73 24,68 23,87 26,62 29,36
Portugalia/PO 1,68 1,77 1,96 1,99 2,05 2,43 2,83 3,30 3,75 3,63 3,86 4,45
rumunia/rO 0,29 0,39 0,40 0,38 0,43 0,52 0,61 0,85 1,58 1,75 2,35 2,92
grecja/Gr 2,49 2,86 2,32 2,29 2,25 2,60 2,84 3,04 3,45 3,45 3,64 3,80
Czechy/CZ 1,16 1,27 1,28 1,40 1,78 2,41 2,60 3,11 3,78 3,41 3,68 4,41
cypr/CY 0,11 0,13 0,13 0,14 0,18 0,18 0,18 0,20 0,22 0,19 0,20 0,23
Łotwa/LV 0,11 0,19 0,23 0,22 0,28 0,46 0,59 0,79 1,05 0,93 1,17 1,36
estonia/EW 0,19 0,28 0,28 0,28 0,34 0,41 0,51 0,66 0,70 0,60 0,75 0,92
Luksemburg/LU 0,58 0,63 0,66 0,68 0,64 0,71 0,71 0,73 0,78 0,78 0,87 0,94
malta/MA 0,07 0,07 0,11 0,09 0,11 0,11 0,13 0,16 0,16 0,07 0,14 0,13
Słowenia/SLO 0,34 0,37 0,39 0,38 0,35 0,49 0,69 0,88 0,99 1,02 1,14 1,14
Słowacja/SK 0,38 0,44 0,48 0,55 0,71 1,07 1,36 1,55 1,62 1,58 1,81 2,34
Finlandia/FiN 0,80 0,88 0,91 0,88 0,87 0,87 1,03 1,17 1,22 1,04 1,18 1,42

Źródło/Source: Eurostat 2013 
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2005 i 2009, gdy nastąpił największy spadek do 6,44 mld euro. Jednak w całym badanym okresie 
Francja utrzymywała saldo dodatnie oraz pozycję drugiego eksportera netto żywności (tab. 1). W tym 
okresie francuski eksport wzrósł z 34,92 mld euro w 2000 r. do 51,73 mld euro w 2011 r., z wyjątkiem 
nieznacznych spadków w latach 2001, 2004 i 2009 (tab. 2). Z kolei import zwiększył się z 25,18 mld 
euro w 2000 r. do 39,83 mld euro w 2011 r., z wyjątkiem nieznacznego spadków w 2009 r. (tab. 3).

Dania również utrzymywała niezmienną w badanym okresie pozycję trzeciego eksportera 
żywności netto, chociaż jej dodatnie saldo wzrosło tylko nieznacznie z 5,23 mld euro w 2000 r. do 
5,47 mld euro w 2011 r. Ponadto, po rekordowym dodatnim saldzie wynoszącym 5,85 mld euro 
w 2001 r. wystąpiły liczne jego spadki w latach: 2002-2004 i 2007-2009 (tab. 1). Można zatem 
przypuszczać, że Dania miała niewielkie szanse na utrzymanie trzeciego miejsca, ale prawdopo-
dobnie w najbliższej przyszłości pozostanie eksporterem netto żywności.

Hiszpania była czwartym eksporterem netto, ale jej pozycja w analizowanym okresie była wyjąt-
kowo niestabilna. W 2000 r. miała dodatnie saldo wynoszące 1,75 mld euro i zajmowała 6 miejsce 
wśród unijnych eksporterów netto po: Holandii - 13,68 mld euro, Francji - 9,74 mld euro, Danii 
- 5,23 mld euro,  Irlandii -3,58 mld euro i Belgii - 2,59 mld euro. Jednak jej saldo w analizowa-
nym okresie ulegało dużym wahaniom w górę i w dół. Gwałtowny spadek jej dodatniego salda do  
1,15 mld euro wystąpił w 2004 r. i do 0,22 mld euro w 2005 r. W 2006 r. nastąpił wzrost dodatniego salda 
do 0,73 mld euro, ale już w 2007 r. pojawiło się ujemne saldo wynoszące -0,19 mld euro i był to jedyny 
rok, gdy Hiszpania stała się importerem netto żywności (tab. 1). Wpływ na to miał stosunkowo wolno 
rosnący hiszpański eksport z 19,98 mld euro w 2005 r. do 22,73 mld euro w 2007 r. (tab. 2) i nieco szybciej 
rosnący import z 19,56 mld euro w 2005 r. do 22,92 mld euro w 2007 r. (tab. 3). W 2008 r. powróciło 
hiszpańskie dodatnie saldo wynoszące 1,05 mld euro, które szybko wzrastało w kolejnych latach aż do 
4,18 mld euro w 2011 r. (tab. 1). Poprawa ta spowodowana była szybko rosnącym eksportem z 24,68 
mld euro w 2008 r. do 29,36 mld euro w 2011 r., z wyjątkiem nieznacznego spadku do 23,90 mld euro 
w 2009 r. (tab. 2). Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym okresie hiszpański import także wrastał, ale 
znacznie wolniej, z 23,63 mld euro w 2008 r. do 25,18 mld euro w 2011 r., z wyjątkiem spadku do 21,62 
mld euro w 2009 r. (tab. 3). Zatem poprawa hiszpańskiego salda nastąpiła dzięki wzrostowi eksportu, a 
nie dzięki ograniczaniu importu. Można przypuszczać, że szczególnie silnie odczuwalny w Hiszpanii 
kryzys gospodarczy wymógł większą aktywność na hiszpańskich producentach i eksporterach żywności.

Belgia będąca piątym eksportem żywności netto miała dodatnie saldo, charakteryzujące się wzro-
stową tendencją w dłuższym okresie, z 2,59 mld euro w 2000 r. do 3,84 mld euro w 2011 r. Jednak 
spadki tego dodatniego salda wystąpiły w latach 2002-2003 (było najniższe - 2,58 mld euro), w 
2008 r. i w 2011 r., gdy spadło po rekordowo wysokim w 2010 r. i wyniosły 4,02 mld euro (tab. 1).

Polska tuż przed wstąpieniem do UE przekształciła się z importera w eksportera netto żywności. 
Po wstąpieniu do UE wystąpił szybki wzrost polskiego dodatniego salda handlu zagranicznego żyw-
nością, napojami i wyrobami tytoniowymi z 1,19 mld euro w 2004 r. do 3,54 mld euro w 2011 r. Trend 
wzrostowy utrzymywał się z wyjątkiem lat 2007 i 2008, gdy nastąpiły spadki, odpowiednio do 2,36 
mld euro i 2,12 mld euro (tab. 1). O dobrej kondycji polskich eksporterów żywności świadczy fakt, że 
polski eksport wzrastał bardzo szybko w prawie całym analizowanym okresie z 2,71 mld euro w 2000 r.  
do 4,96 mld euro w 2004 r. i dalej do 14,28 mld euro w 2011 r. Wyjątkiem był nieznaczny spadek 
eksportu w 2009 r. do 10,79 mld euro względem 10,90 mld euro w 2008 r. (tab. 2). Polski import 
natomiast przed wstąpieniem do UE najpierw szybko wzrósł z 2,99 mld euro w 2000 r. do 3,30 mld 
euro w 2001 r., a następnie spadł do 3,26 mld euro w 2002 r. i 2,98 mld euro w 2003 r. Natomiast po 
wstąpieniu Polski do UE nastąpił szybki wzrost polskiego importu z 3,77 mld euro w 2004 r. do 8,78 
mld euro w 2008 r. następnie miał miejsce  nieznaczny spadek do 8,07 mld euro w 2009 r., a następnie 
ponowny szybki wzrost do 9,60 mld euro w 2010 r. oraz do 10,74 mld euro w 2011 r. (tab. 3). 

Polska ma zdecydowanie lepszą sytuację od Portugalii będącej piątym importerem netto w 
UE. W analizowanym okresie portugalski import wzrastał wolniej niż polski, również eksport 
wzrastał wolniej od polskiego. Dlatego portugalskie saldo wciąż pozostawało wysoce ujemne 
(tab. 1-3). Dowodzi to, że Polska nie poprawiła salda handlu zagranicznego żywnością przez 
ograniczenie importu, ale przez szybki wzrost eksportu, co było zgodne z tendencją całej UE, a 
ponadto świadczyło o wysokiej konkurencyjności polskiej żywności.
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Węgry były ósmym eksporterem netto żywności. Ich dodatnie saldo zmniejszyło się przed wstąpie-
niem do UE z 1,16 mld euro w 2000 r. do 0,88 mld euro w 2004 r. i 0,69 mld euro w 2005 r. Następnie 
węgierskie, dodatnie saldo wzrosło do 2,13 mld euro w 2011 r. (tab. 1). Pozostali eksporterzy netto, 
czyli Litwa i Bułgaria nie odgrywły większego znaczenia w międzynarodowym handlu żywnością.

Zmiany pozycji unijnych importerów netto żywności

W UE było aż 17 importerów netto żywności, czyli krajów mających ujemne saldo handlu zagra-
nicznego żywnością. Były to następujące kraje o ujemnym saldzie: Wielka Brytania -20,78 mld euro, 
Włochy -6,55 mld euro, Niemcy -6,30 mld euro, Szwecja -4,56 mld euro, Portugalia -3,16 mld euro, 
Finlandia -2,40 mld euro, Grecja -1,86 mld euro, Czechy -1,26 mld euro, Słowacja -0,97 mld euro, 
Luksemburg -0,91 mld euro, Słowenia -0,85 mld euro, Rumunia -0,83 mld euro, Cypr -0,68 mld euro, 
Malta -0,34 mld euro, Estonia -0,25 mld euro, Austria -0,22 mld euro i Łotwa -0,17 mld euro (tab. 1).

Wielka Brytania była największym unijnym importerem netto żywności, a jej ujemne saldo 
wzrastało nieprzerwanie od -11,78 mld euro w 2000 r. do -21,26 mld euro w 2007 r. Następnie 
zmniejszyło się do -21,12 mld euro w 2008 r. i do -19,70 mld euro w 2009 r. Ponowny wzrost 
ujemnego salda nastąpił w 2010 r. do -20,43 mld euro i do -20,78 mld euro w 2011 r., ale nadal 
nie osiągnął poziomu z 2007 r. (tab. 1). Wpływ na to miał zarówno wzrost (pomimo przejścio-
wych spadków) eksportu z 16,20 mld euro w 2000 r. do 20,83 mld euro w 2011 r. (tab. 2), jak i 
wzrost importu z 27,98 mld euro w 2000 r. do 41,61 mld euro w 2011 r. (tab. 3). Przyspieszenie 
wzrostu zarówno brytyjskiego eksportu, jak i importu nastąpiło w latach 2010-2011 (tab. 2 i 3).

Tabela 3. Import żywności, napojów i wyrobów tytoniowych krajów UE 
table 3. imports of food, drinks and tobacco by EU countries   
kraj/Country Import żywności, napojów i wyrobów tytoniowych [mld euro]/ 

imports of food, drinks and tobacco [bln EUr]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UE-27/EU-27 54,82 58,10 58,12 57,30 58,82 63,01 67,95 75,61 80,82 73,77 80,72 91,32
Polska/PL 2,99 3,30 3,26 2,98 3,78 4,75 5,58 7,09 8,78 8,07 9,60 10,74
Holandia/NL 20,22 22,07 22,27 22,86 23,50 24,20 25,97 28,93 32,63 31,03 33,90 38,00
Francja/F 25,18 26,13 26,56 27,22 27,82 28,65 30,06 32,88 35,42 34,39 36,81 39,83
Dania/DK 5,69 5,95 6,21 6,14 6,47 6,93 7,50 8,04 8,61 7,90 8,64 8,94
Belgia/BE 14,91 15,96 16,46 16,67 17,25 18,08 18,91 21,02 23,08 21,34 22,10 24,68
Irlandia/irL 3,34 3,78 3,89 3,34 3,93 4,44 4,88 5,46 5,51 5,19 5,40 5,82
Bułgaria/BG 0,34 0,40 0,43 0,47 0,57 0,63 0,79 1,17 1,60 1,59 1,71 2,05
litwa/Lt 0,50 0,55 0,55 0,60 0,74 0,95 1,27 1,58 2,09 1,72 2,10 2,53
Węgry/HU 0,95 1,09 1,20 1,29 1,80 2,12 2,38 2,81 3,36 2,97 3,31 3,94
austria/AU 4,12 4,64 4,83 5,11 5,58 5,94 6,49 7,32 7,96 7,69 8,25 8,97
Wlk.Brytania/GB 27,98 29,37 30,05 29,92 31,95 33,92 36,08 38,23 38,21 35,96 39,11 41,60
niemcy/DE 35,96 37,71 38,01 38,65 39,02 42,22 46,33 50,60 53,62 51,55 55,42 61,01
Włochy/it 20,35 21,22 21,51 22,38 23,90 24,74 26,61 28,27 29,24 27,93 30,35 33,51
Szwecja/SE 4,54 4,77 5,29 5,50 5,94 6,46 7,28 7,89 8,56 8,22 9,50 10,38
Hiszpania/ES 14,17 15,84 16,51 16,95 18,23 19,76 20,34 22,92 23,61 21,62 23,10 25,18
Portugalia/PO 4,50 4,92 4,82 4,78 4,88 5,37 5,84 6,57 6,99 6,70 6,82 7,41
rumunia/rO 0,93 1,24 1,08 1,40 1,56 1,84 2,20 2,97 3,76 3,36 3,29 3,74
grecja/Gr 3,88 4,10 4,07 4,27 4,54 4,66 5,13 5,75 6,15 5,73 5,56 5,66
Czechy/CZ 1,61 1,79 1,97 2,11 2,63 314 3,60 4,28 4,73 4,55 5,02 5,67
cypr/CY 0,40 0,42 0,43 0,43 0,52 0,57 0,64 0,75 0,90 0,80 0,89 0,91
Łotwa/LV 0,40 0,45 0,52 0,51 0,59 0,74 0,93 1,14 1,36 1,18 1,33 1,53
estonia/EW 0,37 0,41 0,44 0,48 0,56 0,65 0,74 0,99 1.03 0,87 0,96 1,17
Luksemburg/LU 1,20 1,23 1,27 1,38 1,43 1,49 1,52 1,60 1,69 1,67 1,79 1,85
malta/MA 0,30 0,31 0,31 0,30 0,34 0,35 0,37 0,45 0,49 0,44 0,45 0,48
Słowenia/SLO 0,62 0,66 0,67 6,83 0,81 1,01 1,24 1,54 1,73 1,77 1,86 2,00
Słowacja/SK 0,23 0,87 0,89 0,87 1,13 1,61 1,75 2,23 2,53 2,55 2,85 3,31
Finlandia/FiN 1,84 1,87 1,98 2,09 2,17 2,35 2,54 2,82 3,14 3,11 3,38 3,82
Źródło/Source: eurostat 2013
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Włochy są drugim importerem netto żywności w UE i ich ujemne saldo wykazuje stosunkowo 
niewielkie wahania zarówno w górę, jak i w dół. Najpierw zmniejszyło się z -5,58 mld euro w 
2000 r. do -4,55 mld euro w 2002 r., potem rosło w latach 2003-2004, nieznacznie spadło w 2005 r.  
i ponownie wzrosło do maksymalnej wielkości -6,74 mld euro w 2006 r. Następny spadek salda 
do -5,34 mld euro nastąpił w 2008 r., a po kolejnych wahaniach ujemne saldo wzrosło do 6,55 
mld euro w 2011 r. (tab. 1). Zarówno włoski eksport, jak i import miały w analizowanym okresie 
tendencję wzrostową (tab. 2 i 3), co wpływało na pewną stabilizację ujemnego salda.

Niemcy będący trzecim unijnym importerem netto żywności stopniowo zmniejszają ujemne 
saldo handlu zagranicznego z wyjątkiem jego pewnego wzrostu w latach 2006, 2010 i w 2011 r.,  
gdy osiągnęło -6,30 mld euro. W 2000 r. ujemne saldo Niemiec wynosiło -10,44 mld euro, co 
dawało im drugie miejsce po Wielkiej Brytanii wśród unijnych importerów żywności netto (tab. 1).  
Na ten korzystny trend wpływał stosunkowo szybki i systematyczny (z wyjątkiem nieznacznego 
spadku w 2009 r.) wzrost niemieckiego eksportu żywności z 25,51 mld euro w 2000 r. do 54,72 
mld euro w 2011 r. (tab. 2). Jednocześnie następował także systematyczny, ale znacznie wolniejszy 
(również z wyjątkiem nieznacznego spadku w 2009 r.) wzrost niemieckiego importu żywności 
z 35,96 mld euro w 2000 r. do 61,01 mld euro w 2011 r. (tab. 3). Jeśli trend ten utrzyma się to 
istnieje szansa, że Niemcy za kilka lub kilkanaście lat przekształcą się z importera netto w eks-
portera netto żywności albo staną się mało znaczącym importerem netto, pozostając jednocześnie 
bardzo ważnym uczestnikiem międzynarodowego handlu żywnością.

Pozostali unijni importerzy żywności netto mieli mniejsze znaczenie pojedynczo (tab. 1), ale 
duże znaczenie razem, ponieważ wszystkich importerów netto było aż siedemnastu, podczas gdy 
eksporterów netto żywności jest tylko dziesięciu.

Fakt, że pewne kraje pozostają eksporterami netto a inne importerami netto żywności może 
wynikać z uwarunkowań klimatycznych lub koncentracji danego kraju na produkcji rolniczej lub 
innej. Kraje należące do eksporterów netto żywności w UE mają różną specyfikę. Polska jest krajem 
o wysokim znaczeniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej. po wstąpieniu do UE nastąpiła mo-
dernizacja rolnictwa i większe otwarcie rynku Wspólnoty na polskie towary. Ponadto Polska wciąż 
ma, chociaż coraz mniejsze, przewagi cenowe związane z niższymi kosztami pracy niż w wielu 
krajach, zwłaszcza w starej UE. Jakość polskiej żywności także jest wysoko oceniana i jej walory 
smakowe odpowiadają zagranicznym nabywcom. Holandia i Dania utrzymują pozycję eksporterów 
netto żywności z powodu intensywnej uprawy. Francja i Hiszpania korzystają z walorów klimatycz-
nych. Natomiast pozostawanie niektórych krajów importerami netto żywności może wynikać z ich 
niekorzystnej sytuacji związanej z wysokimi kosztami pracy, np. w Wlk. Brytanii. Poza tym kraj 
ten osiąga większe korzyści z usług, w tym bankowych i z produkcji przemysłowej, zatem może 
importować znaczną część żywności. Podobnie jest w przypadku Niemiec, które jednak stopniowo 
zwiększają eksport szybciej niż import, co może za kilka lub kilkanaście lat zmienić ich pozycję 
importera w eksportera netto żywności. Niektórzy importerzy netto mają warunki klimatyczne 
niesprzyjające uprawie żywności, np. Finlandia i Szwecja, natomiast Malta pomimo sprzyjającego 
klimatu posiada mało gruntów rolnych i dlatego skazana jest na import żywności.

Podsumowanie
Wykazano, że UE sprzyja międzynarodowemu handlowi żywnością, ponieważ zwiększa jedno-

cześnie eksport i import. Pomimo faktu, że UE pozostaje importerem żywności netto, od 2008 r. jej 
ujemne saldo zmniejsza się, a przyspieszenie tego spadku nastąpiło w latach 2010 i 2011. Oznacza 
to, że unijny eksport żywności wzrastał szybciej niż unijny import. Stwarzało to realną perspektywę, 
że UE w niedalekiej przyszłości może stać się eksporterem netto żywności. Ten korzystny dla UE 
trend osiągnięty został dzięki wzrostowi eksportu krajów członkowskich będących eksporterami 
netto żywności, pomimo jednoczesnego, ale wolniejszego wzrostu importu żywności. W badanym 
okresie wielu eksporterów netto, zwłaszcza Holandia, Francja i Dania utrzymało swoją pozycję. 
Jednak niewielki wzrost dodatniego salda duńskiego handlu zagranicznego żywnością pozwala 
prognozować spadek znaczenia Danii na rzecz Polski lub Hiszpanii w najbliższych latach. Ponadto, 
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dodatnie saldo Hiszpanii wykazywało wyjątkową niestabilność, zaś  w 2007 r. kraj ten był nawet 
importerem netto żywności. Natomiast Polska po wstąpieniu do UE charakteryzowała się szybkim i 
względnie stabilnym wzrostem dodatniego salda, a wzrost polskiego eksportu żywności był szybszy 
niż wzrost importu. Pozwala to prognozować dalszy wzrost znaczenia Polski, jako unijnego eks-
portera żywności netto. Wśród unijnych importerów netto żywności dominowały takie kraje, jak: 
Wielka Brytania, Włochy i Niemcy, które w badanym okresie zamienili się miejscami z Włochami. 
Ponadto, Niemcy zmniejszyły swoje ujemne saldo dzięki szybszemu wzrostowi eksportu niż importu. 
Można zatem prognozować, że Niemcy pozostaną bardzo ważnym uczestnikiem międzynarodowe-
go handlu żywnością z powodu dużego i rosnącego eksportu i importu, ale jednocześnie staną się 
mało znaczącym unijnym importerem netto lub eksporterem netto żywności z powodu stopniowego 
zrównywania się wartości ich eksportu i importu w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat.
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Summary
This paper analyzes changes of positions of European Union countries in international trade of food, including 

drinks and tobacco in 2000-2011. All 27 member countries are considered and segregated as net exporters and net 
importers of food. In the last year of analyzing period, there were 10 net exporters and 17 net importers of food, 
whereas European Union as a whole was net importer. There is an important fact that Poland in net exporter with 
the growing surplus in food trade balance. Poland was net importer but it changed its position into net exporter 
before the accession to EU. Poland enforced its position last year. The most important EU net exporters of food are 
Netherlands, France and Denmark and the most important net importers are Great Britain, Hungary and Germany.
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