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Synopsis. Przedstawiono dane dotycz¹ce wymiany handlowej Polski w obszarze produktów rolno-spo¿ywczych.
Odniesiono siê do ogó³u wymiany handlowej Polski w latach 2006-2008. Zaprezentowano saldo wymiany handlo-
wej oraz zmiany warto�ci eksportu i importu produktów rolno-spo¿ywczych Polski,  wolumen i strukturê ekspor-
tu i importu produktów rolno-spo¿ywczych Polski w latach 2008-2009

Wstêp
W latach 2002-2005 nast¹pi³ dynamiczny rozwój polskiego handlu produktami rolno-spo¿ywczy-

mi. Szczególnie zauwa¿alny wzrost mia³ miejsce w obszarze eksportu. W jego efekcie, pocz¹wszy od
2003 r. notowano dodatni bilans handlu zagranicznego towarami rolno-spo¿ywczymi. Fakt akcesji
Polski do Unii Europejskiej tê korzystn¹ tendencjê dodatkowo spotêgowa³, przyczyniaj¹c siê do
wzrostu polskiego eksportu produktów rolno-spo¿ywczych do krajów Wspólnoty o ponad 43%,
przy jednoczesnym wzro�cie importu z innych krajów cz³onkowskich o 26% [Rolnictwo i gospodarka
2007]. Jak podaje Krzy¿anowski [2006], w 2005 r. wymiana handlowa Polski z innymi krajami tworzy³a
ponad 74% eksportu i 63% importu produktów rolno-spo¿ywczych. W latach 2002-2005 rós³ równie¿
udzia³ eksportu w obrotach handlu zagranicznego Polski. W 2002 r. na eksport produktów rolno-
spo¿ywczych przypada³o 8% ogólnej warto�ci eksportu Polski, za� w 2005 r. � 10%.

Celem artyku³u jest okre�lenie udzia³u handlu produktami rolno-spo¿ywczymi w strukturze
eksportu i importu w latach 2006-2008. Okre�lono saldo wymiany handlowej w poszczególnych
podsekcjach PKWiU w latach 2006-2008 oraz saldo wymiany handlowej produktami rolno-spo-
¿ywczymi w latach 2004-2009. Analizowano udzia³ najwa¿niejszych z punktu widzenia wymiany
handlowej Polski, produktów rolno-spo¿ywczych w strukturze eksportu i importu tych produktów
w latach 2008-2009.

W opracowaniu wykorzystano dane GUS dotycz¹ce handlu zagranicznego za lata 2006-2008
[Rocznik Statystyczny... 2007-2009] oraz dane Ministerstwa Finansów za lata 2006-2009, przy tym
dane za 2009 rok  nie by³y ostateczne. W celu okre�lenia udzia³u poszczególnych grup produktów
w strukturze eksportu i importu oraz salda wymiany handlowej pos³u¿ono siê klasyfikacj¹ wed³ug
podsekcji PKWiU.

Saldo handlu zagranicznego Polski w latach 2006-2008 wed³ug
poszczególnych grup produktów

Saldo handlu zagranicznego Polski ogó³em w latach 2006-2008 by³o ujemne i wynosi³o -13 mld
euro w 2006 roku i -26 mld euro w 2008 r. Taka tendencja utrzymuje siê od wielu lat i ma charakter
trwa³y [P³owiec 1997]. Przewaga importu nad eksportem by³a zauwa¿alna szczególnie w takich
grupach produktów, jak: chemikalia, wyroby chemiczne i w³ókna sztuczne oraz surowce energe-
tyczne górnictwa (tab. 1).  Jednocze�nie, w niektórych podsekcjach PKWiU odnotowano znacz¹c¹
przewagê eksportu nad importem. Dotyczy to miêdzy innymi sprzêtu transportowego oraz artyku-
³ów spo¿ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych.
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W podsekcji artyku³y spo¿ywcze, napoje i wyroby tytoniowe w latach 2006-2008 przewaga
warto�ci eksportu nad importem siêga³a 3 mld euro. Jednocze�nie, w obszarze produktów rolnic-
twa, ³owiectwa i le�nictwa utrzymywa³o siê saldo ujemne na przeciêtnym poziomie 1 mld euro.

W latach 2006-2008 udzia³ eksportu produktów rolno-spo¿ywczych w warto�ci polskiego ekspor-
tu ogó³em przekracza³ 8%. Wraz z eksportem produktów rolnictwa, ³owiectwa, le�nictwa i rybactwa
tworzy³ on oko³o 10% warto�ci eksportu Polski (rys. 1).  Jednocze�nie w tym samym okresie import
produktów rolnictwa, le�nictwa, ³owiectwa i rybactwa stanowi³ oko³o 2,5% warto�ci ogó³u importo-
wanych do Polski produktów. Import produktów spo¿ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych
stanowi³ 4,5% ogó³u importu do Polski w latach 2006-2007, za� w 2008 r. stanowi³ ponad 5%.
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Polski handel produktami rolno-spo¿ywczymi w latach 2004-2009
W latach 2004-2009 saldo wymia-

ny handlowej produktami rolno-spo-
¿ywczymi by³o dodatnie (tab. 2). W
okresie tym, do 2008 roku w³¹cznie
warto�æ obrotów handlowych pro-
duktami rolno-spo¿ywczymi stale
zwiêksza³a siê, zarówno po stronie
eksportu, jak i importu. W 2005 roku
warto�æ eksportu produktów rolno-
spo¿ywczych wzros³a o ponad 36%
w porównaniu do 2004 roku [Rolnic-
two i Gospodarka... 2007]. W latach
2006-2008 nastêpowa³ dalszy wzrost,
kolejno o: 20, 17 i 15% w porówna-
niu  do lat poprzednich. Zaowoco-
wa³ on osi¹gniêciem przez polski eks-
port produktów rolno-spo¿ywczych
poziomu przekraczaj¹cego warto�æ
11,5 mld euro w 2008 roku.

Wzrostowi warto�ci eksportu
produktów rolno-spo¿ywczych  w la-
tach 2004-2008 towarzyszy³ jedno-
czesny wzrost warto�ci importu tych
produktów z zagranicy. W 2005 roku
warto�æ importu produktów rolno-
spo¿ywczych wzros³a o ponad 24%
w porównaniu do warto�ci z 2004
roku. W kolejnych latach warto�æ im-
portu sukcesywnie wzrasta³a z ka¿-
dym rokiem. W 2006 r. nast¹pi³ wzrost
o ponad 18% w porównaniu do 2005
r., a w 2008 r. a¿ o ponad 27% w po-
równaniu do  2007 roku. W 2008 r.
warto�æ produktów rolno-spo¿yw-
czych, które zaimportowano do Pol-
ski wynios³a 10,2 mld euro.

Jak wynika ze wstêpnych da-
nych Ministerstwa Finansów, w
2009 r. nast¹pi³ spadek warto�ci
wymiany handlowej produktami rol-
no-spo¿ywczymi w porównaniu z
rokiem poprzednim. Warto�æ eks-
portu w 2009 r. stanowi³a niespe³na
94% warto�ci eksportu produktów
rolno-spo¿ywczych w 2008 r., za�
warto�æ importu produktów rolno �
spo¿ywczych stanowi³a 85% warto-
�ci tych importowanych do Polski
w 2008 r.

Rysunek 1. Struktura eksportu Polski w latach 2006-
2008 wed³ug podsekcji PKWiU
�ród³o: jak w tab. 1.
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Rysunek 2. Struktura importu Polski w latach 2006-2008
wed³ug podsekcji PKWiU
�ród³o: jak w tab. 1.
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Wolumen wymiany
handlowej produktami

rolno-spo¿ywczymi
Pod wzglêdem ilo�ci zaim-

portowanych i wyeksportowa-
nych dóbr, w tworzeniu wolu-
menu handlu zagranicznego
Polski w latach 2008-2009, zna-
cz¹cym udzia³em charakteryzo-
wa³o siê 14 grup produktów
rolno-spo¿ywczych, wskaza-
nych w tabeli 3. W 2008 r. eks-
portowano z Polski przede
wszystkim warzywa (1,1 mln t),

pozosta³o�ci przemys³u spo¿ywczego i pasze (blisko 1 mln t) owoce i orzechy jadalne, produkty
mleczarskie, jaja i miód oraz miêso i podroby jadalne (po oko³o 0,9 mln t).  W 2009 r. eksportowano
z Polski przede wszystkim zbo¿a (blisko 3 mln t, wzrost z poziomu 0,6 mln t w 2008 r.), a tak¿e owoce
i orzechy jadalne (ponad 1,2 mln t), pozosta³o�ci przemys³u spo¿ywczego i pasze oraz  warzywa (po
oko³o 1 mln t) oraz produkty mleczarskie, jaja i miód (ok. 0,95 mln t) [Poczta i in. 2009].

 W wolumenie importu, zarówno w 2008 r., jak i w 2009 r. wyró¿nia³y siê przede wszystkim cztery
grupy produktów, tj.: napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet (ponad 5 w 2008 r. i 4,5 mln t w 2009
r.), pozosta³o�ci przemys³u spo¿ywczego i pasze (2,6 w 2008 r. i 2,8 mln t w 2009 r.), zbo¿a (2,5 w 2008
r. i 1,2 mln t) oraz owoce i orzechy jadalne (1,25 w 2008 r. i 1,1 mln t w 2009 r.).
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Struktura polskiego eksportu i importu produktów rolno-spo¿ywczych
w latach 2008-2009

W strukturze polskiego eksportu w latach 2008-2009 najwiêkszy udzia³ mia³o miêso oraz jadalne
podroby (oko³o 15,9 w 2008 r. i 14,5% w 2009 r.). Kolejn¹ grupê, która w tworzeniu warto�ci eksportu
mia³a znacz¹cy udzia³ by³y produkty mleczarskie, jaja oraz miód (11,2 w 2008 r. oraz 9,3% w 2009 r.).
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Oko³o 6-procentowy udzia³ w tworzeniu warto�ci eksportu z Polski odnotowano w obszarze
takich grup produktów rolno-spo¿ywczych, jak: owoce i orzechy jadalne; warzywa; tytoñ i na-
miastki tytoniu; ró¿ne przetwory spo¿ywcze; przetwory ze zbó¿, m¹ki, skrobi lub mleka, pieczywo
cukiernicze oraz przetwory z warzyw, owoców lub orzechów (rys. 3).

Pod wzglêdem warto�ciowym, w tworzeniu warto�ci importu produktów rolno-spo¿ywczych do
Polski, najwiêkszy udzia³ mia³y cztery grupy produktów: miêso i podroby jadalne (oko³o 10,2 w 2008
r. oraz 11,3% w 2009 r.), owoce i orzechy jadalne (10,1 w 2008 r. oraz 8,7% w 2009 r.), ryby i �owoce
morza� (7,5 w 2008 r. oraz 8,1% w 2009 r.) oraz pozosta³o�ci przemys³u spo¿ywczego i pasze (8,5 w 2008
r. oraz 9,1% w 2009 r.). Znacz¹cy udzia³ procentowy w strukturze warto�ciowej importu odnotowano
w latach 2008-2009, w obszarze równie¿ takich grup produktów, jak: ró¿ne przetwory spo¿ywcze;
przetwory z warzyw, owoców i orzechów oraz w grupie: kakao i przetwory z kakao (por. rys. 4).

Wysokiemu udzia³owi warto�ciowemu eksportu niektórych grup produktów rolno �spo¿yw-
czych towarzyszy³ niejednokrotnie znacz¹cy import. Przyk³adem tego typu produktów by³y np. miê-
so i podroby jadalne, przetwory z warzyw, owoców i orzechów oraz ró¿ne przetwory spo¿ywcze.

Podsumowanie i wnioski
Bilans handlowy Polski ma warto�æ  ujemn¹. Jedn¹ z grup produktów o dodatnim bilansie s¹

produkty rolno-spo¿ywcze, w obszarze których od 2003 r. Polska wykazuje dodatnie saldo handlu
zagranicznego. W strukturze warto�ciowej polskiego eksportu rolno-spo¿ywczego dominuj¹ miê-
dzy innymi dwie grupy produktów: miêso i podroby jadalne oraz produkty mleczarskie, jaja i miód.
Natomiast w strukturze importu dominuj¹ cztery grupy produktów: miêso i podroby jadalne, owo-
ce i orzechy jadalne, ryby i �owoce morza�, a tak¿e pozosta³o�ci przemys³u spo¿ywczego i pasze.

Rysunek 3. Struktura warto�ciowa polskiego eksportu produktów rolno-spo¿ywczych w la-
tach 2008-2009
* za 2009 rok  � dane wstêpne
�ród³o: jak w tab. 3.
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Rysunek 4. Struktura warto�ciowa polskiego importu produktów rolno-spo¿ywczych w latach
2008-2009
* za 2009 rok  � dane wstêpne
�ród³o: jak w tab. 3.
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Summary
Polish general balance of trade has a negative value, however in the area of several groups of products its

value is positive. Since 2003 one of such groups of products have been agri-food products. In the value structure
of Polish export of agri � food products dominate ie. meat and meat products (ca. 15%), milk products, eggs and
honey (ca. 10%). In the structure of Polish import dominatem four groups of products: meat and meat products
(ca. 10%), fruits and nuts (ca. 10%), fish and �frutti di mare� (7,5%) and fodder products (ca. 8,5%)

The paper contains information on Polish foreign trade in the area of agri-food products In the context of
total Polish foreign trade between the years 2006-2008. Analysis is based on data published by General Statio-
stical Office and Ministry of Finance (MF) and Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW). Author
of the paper presents changes in Polish agri-food trade balance between the years 2004-2009. The structure of
Polish agri-food exports and imports are also analysed
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