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Streszczenie

W artykule przeanalizowano zmiany uwarunkowa� zewn�trznych i wewn�trznych 
polskiego eksportu artyku�ów rolno-spo�ywczych. Ustalono, �e w okresie globalnej de-
koniunktury, której towarzyszy�o za�amanie ogólnych obrotów handlowych, polski eks-
port artyku�ów rolno-spo�ywczych nadal dobrze si� rozwija�, a przedsi�biorstwa sektora 
�ywno	ciowego zwi�ksza�y swoj� orientacj� eksportow�. Stwierdzono, �e oprócz rosn�-
cego globalnego popytu na �ywno	
, zw�aszcza w krajach azjatyckich, oraz wysokich 
	wiatowych cen produktów rolno-spo�ywczych, na wyniki polskiego eksportu w najwi�k-
szym stopniu oddzia�ywa�y uzyskiwane przez polskich producentów �ywno	ci przewagi 
konkurencyjne o charakterze cenowo-kosztowym. Podkre	lono jednak, �e wobec obser-
wowanego zmniejszania si� ró�nic cenowych mi�dzy Polsk� a innymi krajami UE, nie-
zb�dne jest podj�cie dalszych dzia�a� na rzecz stworzenia i rozwijania przewag opartych 
na jako	ci i unikatowo	ci produktu oraz aktywnym wykorzystaniu odpowiednich instru-
mentów wspierania eksportu.

S�owa kluczowe: eksport produktów rolno-spo�ywczych, uwarunkowania eksportu, 
przewagi konkurencyjne, instrumenty wspierania eksportu

Wprowadzenie

Polski sektor rolno-spo�ywczy wykazuje coraz wi�ksze powi�zania z ryn-
kiem europejskim i rynkami 	wiatowymi. Potwierdza to wzrost wskanika orien-
tacji eksportowej producentów �ywno	ci, który wyra�a udzia� eksportu w ogólnej 
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sprzeda�y tego sektora. Handel zagraniczny t� grup� produktów okaza� si� wa�-
nym czynnikiem, wp�ywaj�cym na procesy rozwojowe zarówno w ca�ej gospo-
darce, jak i sektorze. Eksport przyczynia si� do zmniejszenia deficytu handlowego 
Polski, a dla firm sektora �ywno	ciowego jest wa�nym impulsem zwi�kszania 
produkcji i poprawy konkurencyjno	ci. 

Globalny kryzys spowodowa� krótkookresowe odwrócenie wzrostowego 
trendu w eksporcie produktów rolno-spo�ywczych, jednak skutki kryzysu dla 
wyników handlu zagranicznego t� grup� produktów by�y stosunkowo ma�o odczu-
walne. Nasuwa si� natomiast pytanie o perspektywy d�ugookresowe polskiego 
eksportu �ywno	ci, zw�aszcza po uwzgl�dnieniu prawdopodobnego scenariusza, 
mówi�cego o dalszym zmniejszaniu si� przewagi kosztowo-cenowej na rynku 
podstawowych produktów rolnictwa.

Celem artyku�u jest przeanalizowanie zarówno bie��cych uwarunkowa� 
i tendencji rozwoju polskiego eksportu rolno-spo�ywczego, jak i czynników 
mog�cych wp�ywa
 na jego rozwój, zw�aszcza w 	redniej i d�u�szej perspekty-
wie.

1.  Uwarunkowania zewn�trzne

Kryzys w gospodarce 	wiatowej spowodowa� istotne pogorszenie uwarunko-
wa� mi�dzynarodowej wymiany handlowej. Dane �wiatowej Organizacji Handlu 
wskazuj�, �e w 2009 roku, w wyniku spadku ogólno	wiatowego popytu, wolumen 
	wiatowego eksportu zmniejszy� si� o 12%, co okaza�o si� najg��bszym za�ama-
niem handlu mi�dzynarodowego po drugiej wojnie 	wiatowej. Spadek odnoto-
wano równie� w 	wiatowym handlu artyku�ami rolno-spo�ywczymi, jednak by� 
on mniejszy ni� w przypadku pozosta�ych g�ównych grup produktów (tj. paliw 
i surowców kopalnych oraz artyku�ów przemys�owych).

Po dynamicznej odbudowie w 2010 roku gospodarki 	wiatowej ze skutków 
gwa�townego za�amania, 2011 rok przyniós� spowolnienie dynamiki w gospo-
darce globalnej i handlu mi�dzynarodowym. Tempo wzrostu 	wiatowego eks-
portu w uj�ciu wolumenowym wynios�o niespe�na 5%, a w przypadku artyku�ów 
rolnych – tylko 4%. W uj�ciu warto	ciowym spowolnienie wzrostu eksportu ogó-
�em by�o jednak mniejsze, a w przypadku artyku�ów rolnych notowano nawet 
wy�sz� dynamik� wzrostu ni� w 2010 roku (wzrost o 21% w porównaniu z 15% 
w poprzednim roku), co by�o konsekwencj� wysokich cen surowców. 
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Podobnie jak w przypadku innych surowców dynamicznie ros�y ceny �yw-
no	ci w 2010 roku i na pocz�tku 2011 roku. Niekorzystne warunki pogodowe 
w drugiej po�owie 2010 roku by�y przyczyn� znacznych podwy�ek cen �ywno-
	ci, spowodowanych zw�aszcza wzrostem cen zbó�. Dodatkowym czynnikiem 
wp�ywaj�cym na wzrost 	wiatowych cen �ywno	ci by�y, skutkuj�ce obni�eniem 
poda�y artyku�ów rolno-spo�ywczych, ograniczenia wywozowe wprowadzone 
w Rosji i na Ukrainie, które zosta�y zniesione dopiero w lipcu nast�pnego roku. 
W roku 2011 lepsze ni� rok wcze	niej wyniki zbiorów zbó� na skal� globaln� 
przyczyni�y si� do odbudowy zapasów. Jednak wi�kszy ni� w poprzednich sezo-
nach 	wiatowy popyt na ziarno doprowadzi� do ponownego obni�enia zapasów 
(zw�aszcza zbó� paszowych) i rekordowej w ca�ym roku zwy�ki cen. Wysok� 
dynamik� cen w 2011 roku odnotowano równie� w przypadku pozosta�ych grup 
produktów rolnych (tab. 1).

Tabela 1. Wskaniki cen �ywno	ci na rynku 	wiatowym

Lata �ywno	
* Mi�so Produkty 
mleczarskie Zbo�a Oleje 

i t�uszcze Cukier

2002–2004 = 100
2000 90 96 95 85 68 116
2001 93 96 107 87 68 123
2002 90 90 82 94 87 98
2003 98 97 95 98 101 101
2004 112 114 123 107 112 102
2005 117 120 135 103 104 140
2006 127 119 128 121 112 210
2007 159 125 212 167 169 143
2008 200 153 220 238 225 182
2009 157 133 142 174 150 257
2010 185 152 200 183 193 302
2011 228 177 221 247 252 369

* Wskanik cen �ywno	ci (Food Price Index) to 	rednia wskaników cen mi�sa, nabia�u, zbó�, olejów i t�usz-
czów oraz cukru, wa�ona ich udzia�em w eksporcie w latach 2002–2004.

�ród�o:  Food Outlook Global Market Analysis, FAO, November 2012, www.fao.org/ (luty 2013).

Przyczyn wzrostu cen �ywno	ci i artyku�ów rolnych na rynku 	wiatowym 
by�o wiele. Do najwa�niejszych mo�na zaliczy
 rosn�cy popyt na �ywno	
 (spo-
wodowany wzrostem liczby ludno	ci, któremu towarzyszy�a poprawa sytuacji 
dochodowej w krajach rozwijaj�cych si�, a zw�aszcza w Azji), niskie zapasy, 
s�abe plony, dro�ej�c� energi� oraz wzrost produkcji biopaliw. Du�y wp�yw na 
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poziom 	wiatowych cen mia�y równie� zmieniaj�ce si� warunki klimatyczne, 
które powodowa�y wyst�powanie anomalii pogodowych w okresie wegetacji (np. 
susze, powodzie, gradobicia, wichury). Je	li mia�y one miejsce w krajach b�d�-
cych du�ymi producentami i eksporterami surowców rolnych, to wp�ywa�y na 
ograniczenie poda�y i prowadzi�y do nag�ych wzrostów cen. W ostatnich latach 
czynnikiem maj�cym wp�yw na ceny by�y równie� dzia�ania o charakterze spe-
kulacyjnym1. W okresie kryzysu inwestycje gie�dowe w surowce rolne i �ywno	
 
zapewnia�y bowiem relatywnie wysokie stopy zwrotu, co dodatkowo nakr�ca�o 
spiral� wzrostu cen artyku�ów rolno-spo�ywczych. Stosowany przy tym przez 
wiele krajów interwencjonizm w rolnictwie i protekcjonizm handlowy utrudnia� 
proces przywracania równowagi rynkowej, sprzyjaj�c wahaniom cen na rynkach 
	wiatowych. 

Globalny kryzys wp�yn�� na zahamowanie tempa prowadzonych na forum 
WTO negocjacji na temat dalszej liberalizacji handlu rolnego. Fiasko rozmów 
oznacza�o, �e w najbli�szym czasie nie zostan� wprowadzone w �ycie uzgodnione 
wcze	niej redukcje barier w dost�pie do rynków rolnych krajów cz�onkowskich. 
Od�o�ona w czasie zosta�a tak�e ca�kowita eliminacja subsydiów eksportowych, co 
dla Polski oznacza kontynuacj� wyp�at refundacji wywozowych dla eksporterów. 
Powa�nym problemem w 	wiatowym handlu artyku�ami rolno-spo�ywczymi s� 
wprowadzane przez niektóre kraje w okresie kryzysu zaostrzone rygory sanitarne 
lub fitosanitarne, które w wielu przypadkach s�u�� ochronie przed konkurencj� 
zagraniczn�, a nie wy��cznie rzeczywistej ochronie zdrowia lub �ycia ludzkiego. 
Obawy partnerów handlowych, w tym Polski i Unii Europejskiej, wzbudzaj� rów-
nie� stosowane przez niektóre kraje ograniczenia lub zakazy eksportu (np. zbó�, 
bawe�ny, ry�u). Wprowadzane w celu przeciwdzia�ania wzrostowi cen wewn�trz-
nych, poprawy terms of trade lub rozwoju krajowej produkcji w przypadku, gdy 
dany kraj jest du�ym eksporterem, mog� jednak wp�yn�
 na poziom cen 	wiato-
wych surowców rolnych, nakr�caj�c spiral� cenow�. Niepowodzenie negocjacji 
Rundy Dohijskiej oznacza brak post�pu w tych i wielu innych kwestiach dotycz�-
cych wielostronnych zasad wspó�pracy, co ogranicza mo�liwo	ci wzrostu 	wiato-
wego handlu �ywno	ci�.

W	ród nowych trendów w produkcji rolnej, maj�cych wp�yw na wielko	
 
i struktur� 	wiatowego handlu artyku�ami rolno-spo�ywczymi, nale�y zwróci
 
uwag� przede wszystkim na upowszechnienie „zielonej” biotechnologii, a zw�asz-

1 P. Szajner, Polski handel zagraniczny produktami rolno-spoywczymi, Biuletyn Informacyjny 
Agencji Rynku Rolnego nr 4, ARR, Warszawa 2012, s. 9.
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cza na zwi�kszenie area�u upraw zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Wed�ug 
danych organizacji ISAAA2, w 2011 roku, czyli w szesnastym z kolei roku komer-
cjalizacji upraw transgenicznych, ich ca�kowity area� uprawny osi�gn�� rekordowe 
160 mln ha3. Ro	liny transgeniczne uprawiane by�y w 2011 roku w 29 krajach, 
w tym 19 rozwijaj�cych si� i 10 rozwini�tych. W	ród upraw GMO dominuje soja, 
uprawiana na 75,4 mln ha, co stanowi 47 % area�u upraw transgenicznych w 2011 
roku. Na kolejnych miejscach, bior�c pod uwag� wielko	
 obszaru uprawy, pla-
suj� si�: kukurydza (51 mln ha i 32%), bawe�na (24,7 mln ha i 15%) i rzepak (8,2 
mln ha i 5%). Kraje, które s� najwi�kszymi producentami ro	lin GMO, nale�� 
jednocze	nie do wiod�cych 	wiatowych eksporterów tych produktów (dotyczy to 
Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Argentyny, Kanady i Indii). W Polsce uprawy 
GMO nie odgrywa�y do tej pory wi�kszej roli, na niewielk� skal� by�a uprawiana 
tylko kukurydza MON 810, ale obecnie obowi�zuje zakaz stosowania materia�u 
siewnego GMO. Jednak nasz kraj importuje w du�ych ilo	ciach 	rut� sojow� 
GMO, która jest podstaw� do produkcji pasz wykorzystywanych do produkcji 
trzody chlewnej i drobiu. �ruta sojowa niemodyfikowana by�a w 2011 roku dro�-
sza przeci�tnie o 20–25% od 	ruty genetycznie modyfikowanej. Eksperci BG� 
zwracaj� uwag�, �e gdyby w Polsce zacz�� obowi�zywa
 zakaz stosowania pasz 
GMO, to 	ruta bez GMO podro�a�aby o 30–50%, co prze�o�y�oby si� na ceny 
�ywca i jaj, a w konsekwencji na znaczny spadek rentowno	ci i konkurencyjno	ci 
cenowej polskiego eksportu tych bran�.

2.  Tendencje w polskim handlu zagranicznym artyku�ami 
rolno-spo�ywczymi

W okresie globalnej dekoniunktury, której towarzyszy�o za�amanie ogólnych 
obrotów handlowych, polski eksport artyku�ów rolno-spo�ywczych cechowa� si� 
wzgl�dn� odporno	ci� na kryzys. Wprawdzie trend wzrostowy, obserwowany 
w okresie ostatniej dekady zarówno w eksporcie, jak i imporcie produktów rolno-
-spo�ywczych uleg� odwróceniu w 2009 roku, jednak spadek importu (o 9,5%) 

2 The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) – 
mi�dzynarodowa, niezale�na, pozarz�dowa organizacja zajmuj�ca si� analiz� rynków rolnych na 
ca�ym 	wiecie. Propaguje ona uprawy biotechnologiczne, które mog� przyczyni
 si� do zmniejsze-
nia g�odu i ubóstwa.

3 Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011, ISAAA Brief 43-2011: Executive 
Summary, www.isaaa.org (lipiec 2012).
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by� wi�kszy ni� eksportu (1,2%). Skutkowa�o to wzrostem nadwy�ki w handlu t� 
grup� produktów, która w 2008 roku osi�gn��a warto	
 0,8 mld euro, a w 2009 
roku by�a prawie 4 razy wy�sza (2,3 mld euro). W roku 2010 ponownie odnoto-
wano dodatni� dynamik� obrotów – wynios�a ona 17,5% w eksporcie i 17,4% 
w imporcie. Nadwy�ka handlowa zwi�kszy�a si� w stosunku do poprzedniego 
roku o 386 mln euro i wynosi�a oko�o 2,6 mld euro (rys. 1). 
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Rysunek 1.  Eksport, import oraz saldo wymiany handlowej artyku�ów rolno-spo�yw-
czych w latach 2000–2011 (w mln euro)

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicz-
nego, GUS, Zak�ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2004–2012.

W roku 2011 wyst�pi� dalszy wzrost eksportu artyku�ów rolno-spo�yw-
czych (o 12,7%, do oko�o 15,2 mld euro). Z kolei import produktów �ywno	-
ciowych zwi�kszy� si� o 15,6%, osi�gaj�c warto	
 12,6 mld euro. Skutkowa�o to 
ponownym wzrostem dodatniego salda o oko�o 314 mln euro, które w handlu t� 
grup� produktów utrzymuje si� nieprzerwanie od 2003 roku, przyczyniaj�c si� do 
poprawy ogólnego salda obrotów handlowych Polski.

W okresie 2000–2011 we wszystkich najwa�niejszych grupach towarów 
rolno-spo�ywczych nast�pi� znaczny wzrost warto	ci eksportu. Eksport zwierz�t 
�ywych i produktów pochodzenia zwierz�cego w 2011 roku by� sze	ciokrotnie 
wy�szy ni� w 2000 roku, eksport produktów pochodzenia ro	linnego 3,5-krotnie, 
a gotowych produktów spo�ywczych 5,5-krotnie. W roku 2009, kiedy odnoto-
wano ogólny spadek obrotów, dodatni� dynamik� eksportu odznaczy�y si� tylko 
dwie sekcje – produkty pochodzenia ro	linnego (sekcja II) oraz gotowe artyku�y 
spo�ywcze (sekcja IV). W przypadku tej pierwszej eksport zwi�kszy� si� o 8,8%, a 
drugiej – o 2,1%. W latach 2010–2011 wysoka by�a natomiast dynamika eksportu 
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mi�sa i produktów pochodzenia zwierz�cego (wzrost eksportu o 22,3% w 2010 r. 
i 14,8 % w 2011 r., do 5,2 mld euro) oraz gotowych artyku�ów spo�ywczych 
(o 18% w 2010 r. i 13,4% w 2011 r., do ponad 7 mld euro). Po spadku w 2009 
roku dynamicznie wzrasta� te� eksport olejów i t�uszczów, ale obroty t� grup� 
produktów by�y niewielkie, podobnie jak ich udzia� w ogólnym eksporcie rolno-
spo�ywczym Polski.
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Sekcja IV – gotowe artyku�y spo�ywcze; napoje bezalkoh., alkohol i ocet; tyto�
Sekcja III – t�uszcze i oleje pochodzenia ro	linnego i zwierz�cego
Sekcja II – produkty pochodzenia ro	linnego
Sekcja I – zwierz�ta �ywe; produkty pochodzenia zwierz�cego

Rysunek 2.  Eksport polskich produktów rolno-spo�ywczych wed�ug sekcji nomenklatury 
CN (w mln euro)

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicz-
nego...

Najwi�kszym udzia�em w polskim eksporcie produktów rolno-spo�ywczych 
charakteryzowa�y si� gotowe artyku�y spo�ywcze i napoje (sekcja IV), co nale�y 
uzna
 za zjawisko korzystne, gdy� podmioty dzia�aj�ce w sektorze �ywno	cio-
wym uzyskuj� w tym przypadku du�e korzy	ci z tytu�u warto	ci dodanej. Ponadto 
przemys�owe przetwórstwo �ywno	ci z przeznaczeniem na eksport pozwala lepiej 
wykorzysta
 czynniki produkcji i czerpa
 korzy	ci z ekonomii skali. Eksport 
produktów przetworzonych u�atwia tak�e promocj� polskich produktów, o któr� 
trudniej w przypadku standardowych surowców rolnych lub pó�fabrykatów. 
Jednak wymaga zaanga�owania znacznych nak�adów marketingowych na budo-
wanie silnego wizerunku i opracowanie skutecznych strategii prze�amywania nie-
korzystnych stereotypów na temat polskiej �ywno	ci. 

W roku 2011 eksport artyku�ów rolno-spo�ywczych wynosi� 11,1%, a import 
– 8,3% . Nie by�a to zatem dominuj�ca grupa w polskim handlu zagranicznym, ale 
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jej udzia� wykazywa� w ostatnich latach tendencj� rosn�c� (w 2004 r. na artyku�y 
te przypada�o 8,8% ca�kowitego polskiego eksportu).

Najwa�niejszym rynkiem dla polskich eksporterów produktów rolno-spo-
�ywczych by�y kraje Unii Europejskiej. Na wspólny rynek trafia�o niemal 80% 
polskiego eksportu. Najwi�kszym odbiorc� tych produktów spo	ród krajów UE 
by�y Niemcy. W roku 2011 warto	
 ich eksportu do Niemiec wynios�a 3 457 mln 
euro, czyli by�a o 12,2% wi�ksza ni� w poprzednim roku. G�ównymi pozycjami 
w eksporcie na rynek niemiecki by�y przede wszystkim ryby w�dzone, mi�so dro-
biowe, herbatniki, wafle i inne wyroby piekarnicze, soki z owoców (g�ównie sok 
jab�kowy), przetworzone i zakonserwowane ryby, pszenica, mleko w proszku, 
owoce mro�one (g�ównie truskawki i maliny) oraz papierosy i mi�so wo�owe.

Kolejne pozycje w	ród unijnych importerów polskich produktów rolno-spo-
�ywczych zajmowa�y Wielka Brytania, do której sprzedano towary warto	ci 1 044 
mln euro (g�ównie czekolad� i wyroby czekoladowe, mi�so drobiowe, mi�so wie-
przowe (solone) oraz przetwory z mi�s) oraz Republika Czeska – odbiorca towa-
rów o warto	ci oko�o 1 023 mln euro, g�ównie serów, mi�sa drobiowego, wyrobów 
piekarniczych, ciast i ciastek, mi�sa wieprzowego oraz oleju rzepakowego.

W ostatnich latach udzia� krajów UE w polskim eksporcie artyku�ów spo�yw-
czych nieco si� obni�y� (z 80,5% w 2004 r. do 78,2% w 2011 r.) na rzecz krajów 
pozaunijnych. Wzrós� zw�aszcza udzia� WNP (z 8,8% do 10%) oraz krajów roz-
wijaj�cych si� (z 5,3% do 7%). Oznacza to, �e polscy eksporterzy w coraz wi�k-
szym stopniu wykorzystuj� szanse pojawiaj�ce si� na tych rynkach, a zarazem, 
wobec trudnej sytuacji w strefie euro, s� sk�onni do podejmowania wi�kszego 
ryzyka i wchodzenia na nowe rynki. Z pozaunijnych kierunków handlu zagranicz-
nego, charakteryzuj�cych si� wysok� dynamik� wzrostu eksportu w 2011 roku, 
nale�y wymieni
 Republik� Korei, g�ównie za spraw� wzrostu eksportu mi�sa 
wieprzowego, Bia�oru	 – ze wzgl�du na wzrost sprzeda�y wieprzowiny, Turcj� 
– z uwagi na zniesienie barier dotycz�cych sprzeda�y mi�sa wo�owego, oraz Irak, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong i Japoni�4.

4 Handel zagraniczny artyku	ami rolno-spoywczymi, MRiRW oraz ARiMR nr 10/2012, ARR, 
Warszawa 2012, s. 9.
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3.  Czynniki wewn�trzne i instrumenty wspierania polskiego eksportu 
produktów rolno-spo�ywczych

Wyniki eksportu s� 	ci	le powi�zane z kondycj� sektora rolno-spo�yw-
czego w Polsce, która w ostatniej dekadzie charakteryzowa�a si� systematyczn� 
popraw�, czego dowodzi mi�dzy innymi przyspieszenie wzrostu produkcji, 
wydajno	ci pracy, gospodarki czynnikami energetycznymi, co znalaz�o odbicie 
w poprawie wyników finansowych tego sektora5. W pierwszych latach po akcesji 
do UE nast�pi� radykalny wzrost dochodów rolników (o oko�o 11%) i zysków 
przedsi�biorstw przemys�u spo�ywczego (trzykrotny). �ród�em poprawy wska-
ników finansowych by� mi�dzy innymi eksport, który stwarza� szans� rozwoju 
w sytuacji, gdy dynamika popytu krajowego s�ab�a. O tym, �e w ostatnich latach 
eksport �ywno	ci by� dodatkowym impulsem do rozwoju produkcji (przy rela-
tywnie stabilnym popycie krajowym), 	wiadczy fakt, i� w latach 2003–2008 
prawie 50% przyrostu produkcji przemys�u spo�ywczego ulokowano na rynkach 
zagranicznych, a udzia� eksportu w produkcji sprzedanej zwi�kszy� si� z oko�o 
11% w latach 2000–2002 do 22% w 2008 roku i oko�o 24% w 2009 roku. 

Sukces eksportowy osi�gni�ty w wielu bran�ach sektora rolno-spo�ywczego 
wynika� z posiadanych przewag konkurencyjnych o wymiarze mi�dzynarodo-
wym. Do tej pory decyduj�ce by�y przewagi o charakterze cenowo-kosztowym, 
ale coraz wi�ksze znaczenie zaczyna odgrywa
 jako	
, walory ekologiczne 
i dostosowanie do oczekiwa� nabywców zagranicznych.

Analizuj�c zmiany cen na rynku podstawowych produktów rolnictwa, mo�na 
stwierdzi
, �e w latach 2004–2007 nast�powa� stopniowy proces ich konwergencji 
mi�dzy Polsk� a Uni� Europejsk�. Do zmniejszenia ró�nic mi�dzy cenami w Pol-
sce a cenami w innych krajach UE przyczyni�a si� aprecjacja z�otego, szczególnie 
w latach 2006–2007. Mimo to, w latach 2004–2007 ceny wszystkich analizowa-
nych produktów (z wyj�tkiem jaj konsumpcyjnych) by�y ni�sze od 	rednich cen 
unijnych. Sytuacja zmieni�a si� w 2008 roku, kiedy wzrost cen �ywno	ci w Polsce 
i na 	wiecie spowodowa� zmniejszenie ró�nic cen podstawowych produktów rol-
nictwa w Polsce i 	rednio w UE. W przypadku zbó�, mi�sa wieprzowego i jaj kon-
sumpcyjnych utracili	my nawet swoje dotychczasowe przewagi cenowe. Nadal 
konkurencyjne by�y tylko ceny polskiej wo�owiny, mi�sa drobiowego, prosi�t 

5 R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, Polski sektor ywno�ciowy w pierwszych latach 
cz	onkostwa (synteza), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno	ciowej, Pa�stwowy In-
stytut Badawczy, Warszawa 2010, s. 38.
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i mleka. Jednak w 2009 roku odzyskali	my przewagi cenowe wszystkich podsta-
wowych produktów, z wyj�tkiem mi�sa wieprzowego6. Przyczyni�a si� do tego 
deprecjacja z�otego obserwowana od drugiej po�owy 2008 roku. 

Polska oferta jest nadal atrakcyjna cenowo dla naszych partnerów han-
dlowych, ale zmniejszanie ró�nic cenowych sk�ania do poszukiwania nowych 
przewag o charakterze jako	ciowym. Ich ród�em w polskim sektorze rolno-spo-
�ywczym s� nie tylko przewagi o charakterze cenowo-kosztowym, ale równie� 
o charakterze jako	ciowym, mi�dzy innymi:

a) wysoki potencja� produkcyjny wynikaj�cy z posiadanych zasobów natu-
ralnych; Polska jest trzecim krajem w UE (po Francji i Hiszpanii) pod 
wzgl�dem area�u gruntów ornych, drugim pod wzgl�dem zasiewów zbó� 
i siódmym pod wzgl�dem area�u u�ytków zielonych;

b) przyjazno	
 dla 	rodowiska – zu�ycie 	rodków ochrony ro	lin na 1 ha 
gruntów ornych i sadów w Polsce wynosi 1,5 kg, podczas gdy w Niem-
czech 2,5 kg, we Francji – 3,3 kg, a w Holandii – 8,9 kg; w Polsce jest 
tak�e ma�a koncentracja stad zwierz�t;

c) rozwini�ta i doskonalona jako	
 produkcji �ywca i mi�sa; wzrost udzia�u 
klasy E w ca�kowitym skupie trzody chlewnej oraz uruchomiony program 
wysokiej jako	ci wo�owiny (Quality Meat Program – QMP);

d) rozwini�ta i doskonalona jako	
 produkcji mleka oraz nowoczesna baza 
przetwórcza mleczarstwa;

e) uwzgl�dnianie nowych trendów konsumpcji �ywno	ci, dostosowywanie 
si� do oczekiwa� klientów (rozwój produktów probiotycznych, o obni�o-
nej zawarto	ci t�uszczów, bogatych w kwasy Omega-3 itp.);

f) rozwój produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych; obecnie 
oko�o 30 produktów ma unijne oznaczenia, czyli chroniona nazwa pocho-
dzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna 
specjalno	
 (s� to m.in. miody, miody pitne, sery, przetwory mi�sne, 
warzywa i owoce, chleb i ciasta);

g) wzmacnianie krajowych systemów kontroli jako	ci7.
Identyfikuj�c czynniki konkurencyjno	ci sektora rolno-spo�ywczego w Pol-

sce, nale�y podkre	li
 rol�, jak� w dotychczasowym rozwoju i modernizacji 
bran�y odegra�y wsparcie z funduszy UE i nap�yw bezpo	rednich inwestycji 

6 R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, op.cit., s. 71.
7 W. �ukasik, Rynek rolno-spoywczy w Polsce. Dystrybucja w 	a�cuchu ywno�ciowym, ARR, 

Warszawa 2011, s. 14.
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zagranicznych. Inwestorzy zagraniczni, którymi by�y g�ównie transnarodowe 
korporacje, inicjowali wiele dzia�a� na rzecz poprawy jako	ci artyku�ów spo-
�ywczych i wdra�ania nowoczesnych metod zarz�dzania, wywieraj�c w ten 
sposób presj� na krajowych konkurentach i kooperantach. Najwy�sze by�o zaan-
ga�owanie korporacji transnarodowych (mierzone udzia�em w przychodach ze 
sprzeda�y) w nast�puj�cych bran�ach: tytoniowej, piwowarskiej, olejarskiej, 
cukierniczej i koncentratów spo�ywczych, z kolei w najmniejszym stopniu udzia� 
kapita�u zagranicznego zaznaczy� si� w takich bran�ach, jak rybnej, m�ynarskiej 
i makaronowej, mi�snej i mleczarskiej. Nie stwierdzono wyranej korelacji mi�-
dzy udzia�em KTN w danej bran�y spo�ywczej a orientacj� eksportow� bran�y, 
co 	wiadczy o tym, �e równie� firmy krajowe mog�y rozpocz�
 ekspansj� ekspor-
tow� po dokonaniu inwestycji modernizacyjnych wspó�finansowanych ze 	rod-
ków unijnych. 

Polscy eksporterzy produktów rolno-spo�ywczych korzystaj� z ró�norod-
nych form wspierania ekspansji zagranicznej oferowanych przez pa�stwo. Po 
akcesji do Unii Europejskiej instrumentarium polityki proeksportowej rozszerzy�o 
si� o narz�dzia b�d�ce w gestii Unii Europejskiej. W ramach stosowanych obec-
nie w Polsce instrumentów wspierania eksportu produktów rolno-spo�ywczych 
mo�na wyró�ni
 trzy g�ówne grupy: bezpo	rednie subsydia eksportowe w postaci 
refundacji wywozowych w rolnictwie; finansowe instrumenty wspierania eks-
portu oraz instrumenty wsparcia o charakterze informacyjno-promocyjnym i edu-
kacyjnym, finansowane zarówno ze 	rodków unijnych, jak i krajowych.

Spo	ród wymienionych trzech form wspierania eksportu g�ównym narz�-
dziem bezpo	redniego wsparcia eksportu rolno-spo�ywczego s� refundacje wywo-
zowe, finansowane z bud�etu Unii Europejskiej. Maj� one charakter subsydiów 
wyrównuj�cych ró�nice mi�dzy wysokimi kosztami produkcji w UE a niskimi 
cenami na rynku 	wiatowym i s� sposobem na eksport nadwy�ek produktów 
pochodzenia rolniczego, co pozwala na utrzymanie cen krajowych na poziomie 
akceptowanym przez producentów. Poziom stawek refundacji, który jest ustalany 
przez KE, mo�e by
 zmienny w zale�no	ci od sytuacji na rynku unijnym i 	wia-
towym.

Instytucj� upowa�nion� do wyp�aty refundacji w Polsce jest Agencja Rynku 
Rolnego (ARR), która od akcesji do 2011 roku wyp�aci�a ponad 2 mld z�, z czego 
najwi�cej otrzymali eksporterzy cukru (tab. 2). Istotn� rol� odegra�y one na rynku 
mleka oraz skrobi i (zw�aszcza ostatnio) mi�sa. W innych sektorach rolno-spo-
�ywczych poziom subsydiowania by� niewielki. Warto	
 refundacji osi�gn��a 
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maksymalny poziom (581,5 mln z�) w 2006 roku. W nast�pnych latach warto	
 
wyp�acanych kwot wyranie mala�a. Stopniowe wygaszanie refundacji ma zwi�-
zek przede wszystkim z zobowi�zaniami Unii Europejskiej w ramach WTO. 
Wsparcie to uznawane jest bowiem na forum wielonarodowym WTO za znie-
kszta�caj�ce handel (nale�y do grupy amber box), które powinno by
 zast�powane 
mniej zak�ócaj�cymi handel formami subwencji, takimi jak p�atno	ci bezpo	red-
nie oddzielone od produkcji. Innym, wa�nym powodem ograniczania wysoko	ci 
subwencji s� wysokie ceny produktów �ywno	ciowych, które powoduj�, �e eks-
port do krajów pozaunijnych jest op�acalny tak�e bez wsparcia. W zwi�zku z tym 
na wielu rynkach rolnych wyp�ata subwencji eksportowych zosta�a zawieszona 
lub jest ustalona na poziomie zerowym. Jednak w latach 2010–2011 z refunda-
cji korzystali g�ównie producenci wo�owiny, wieprzowiny, mi�sa drobiowego, 
jaj, mleka i przetworów mlecznych oraz produktów przetworzonych. W roku 
2011 ARR wyp�aci�a oko�o 58 mln z� refundacji wywozowych, w tym najwi�cej 
– ponad 43 mln z� – na rynku wo�owiny w zwi�zku z du�ym zainteresowaniem 
polskimi produktami przez Turcj� (zniesienie przez Turcj� zakazu importu wo�o-
winy i �ywych zwierz�t) i kraje arabskie. 

Tabela 2. Warto	
 refundacji wywozowych wyp�aconych eksporterom 
produktów rolno-spo�ywczych w Polsce (w mln z�)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ogó�em, w tym 117,60 420,40 581,50 308,10 388,00 99,40 44,90 58,30
– cukier 73,30 181,10 409,10 202,70 268,50 37,90 2,60 5,20
– mleko 31,90 135,90 85,60 46,80 1,30 20,00 12,60 0,03
– mi�so 11,50 54,80 32,30 23,60 94,30 28,70 26,80 53,00
– zbo�e i skrobia 0,50 10,80 14,20 2,20 0,50 – – –
– owoce i warzywa 0,00 6,60 7,10 6,90 0,80 0,00 – –
– produkty przetworzone 0,40 31,20 33,20 25,90 22,60 12,80 2,90 0,08

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, op.cit., s. 56, oraz 
danych Agencji Rynku Rolnego.

Mimo wci�� znacznych, cho
 malej�cych kwot refundacji, wyniki ca�kowi-
tego handlu rolno-spo�ywczego nie s� skorelowane z ogóln� warto	ci� wyp�aca-
nych refundacji. W ostatnich latach eksport tymi towarami dynamicznie wzrasta� 
mimo malej�cej warto	ci refundacji. Mo�na wi�c stwierdzi
, �e stanowi�y one 
jedynie dodatkowy, drugorz�dny czynnik zwi�kszania op�acalno	ci polskiego 
eksportu.
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Kolejn� grup� 	rodków polityki proeksportowej tworz� finansowe instru-
menty wspierania eksportu, obejmuj�ce mi�dzy innymi ubezpieczenia kredytów 
eksportowych, dop�aty do oprocentowania kredytów eksportowych, por�czenia 
i gwarancje na przedsi�wzi�cia proeksportowe oraz kredyty rz�dowe. S� one 
finansowane jedynie z bud�etu pa�stwa. Ubezpieczenia gwarantowane przez 
Skarb Pa�stwa, u�atwiaj�ce wymian� handlow� z zagranic�, równie� w odnie-
sieniu do krajów traktowanych jako kraje podwy�szonego ryzyka, ma w swojej 
ofercie Korporacja Ubezpiecze� Kredytów Eksportowych SA (KUKE). Oferuje 
ona mi�dzy innymi ubezpieczenie w ramach programu Kredyty eksportowe do 
Federacji Rosyjskiej. Ponadto KUKE wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) s� instytucjami, którym powierzono realizacj� rz�dowego programu 
Finansowe wspieranie eksportu. W ramach tego programu BGK udziela kredytów 
mi�dzy innymi dla zagranicznych nabywców polskich towarów rolno-spo�yw-
czych w krajach ryzyka nierynkowego (wszystkich z wyj�tkiem krajów najbar-
dziej uprzemys�owionych). Ochron� ubezpieczeniow� tych kredytów zapewnia 
KUKE. 

Dzia�ania o charakterze promocyjno-informacyjnym finansowane ze 	rod-
ków unijnych i bud�etu pa�stwa s� kolejnym wa�nym elementem polityki proeks-
portowej, s�u��cym wspieraniu polskich przedsi�biorstw w budowaniu przewag 
konkurencyjnych na rynku mi�dzynarodowym i rozwijaniu popytu zagranicznego 
na polskie produkty. Instrumenty promocyjne i informacyjne odgrywaj� szcze-
gólnie du�� rol� w eksporcie gotowych wyrobów spo�ywczych, w którym strate-
gie konkurencyjne s� oparte na jako	ci i unikatowo	ci produktu. Za tworzeniem 
tego typu przewag przemawia sytuacja rynkowa, charakteryzuj�ca si� wzrostem 
wymaga� nabywców, wyst�powaniem zró�nicowanej oferty poda�owej i du�ej 
konkurencji na rynkach zagranicznych.

W eksporcie produktów rolno-spo�ywczych wykorzystywany jest w obsza-
rze promocji mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej zatytu�owany Wsparcie dzia-
	a� promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. 
Celem mechanizmu jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty obj�te 
wsparciem przez oddzia�ywanie marketingowe (tj. zach�canie do ich konsumpcji), 
wzmacnianie wizerunku produktów w oczach konsumentów oraz u	wiadomienie 
ich, �e produkty te maj� okre	lone cechy oraz wewn�trzne zalety gwarantuj�ce 
ich wysok� jako	
.

Wspó�finansowane w ramach tego programu przez UE dzia�ania promocyjno-
informacyjne to mi�dzy innymi dzia�ania public relations, w tym organizowanie 
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szkole� i sympozjów, materia�ów prasowych oraz projektowanie i wykonanie 
identyfikacji wizualnej firmy; udzia� w pokazach, targach, wystawach; promocja 
przez Internet; produkcja i emisja reklam telewizyjnych oraz radiowych. O dofi-
nansowanie w wysoko	ci do 80% poniesionych kosztów netto (maksymalnie 50% 
ze 	rodków UE oraz 30% z bud�etu krajowego przy 20-proc. wk�adzie w�asnym) 
mog� si� ubiega
 organizacje bran�owe (zrzeszaj�ce producentów, wytwórców 
rolnych) oraz organizacje mi�dzybran�owe (zrzeszaj�ce przetwórców, dystrybu-
torów), reprezentatywne dla danej bran�y i posiadaj�ce odpowiedni poziom wie-
dzy i do	wiadczenia. Wk�ad w�asny organizacji bran�owych jest finansowany ze 
	rodków funduszy promocji, które zosta�y utworzone na mocy Ustawy z 22 maja 
2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spo�ywczych na dziewi�ciu 
najwa�niejszych rynkach produktów rolnych (mleka, mi�sa wo�owego, mi�sa 
wieprzowego, mi�sa ko�skiego, mi�sa owczego, ziarna zbó� i przetworów zbo-
�owych, owoców i warzyw, mi�sa drobiowego i ryb). Fundusze te s� zasilane 
z obowi�zkowych wp�at dokonywanych przez przedsi�biorców funkcjonuj�cych 
w danym dziale produkcji.

Wytyczne do programów promocji obj�tych tym mechanizmem okre	li�a 
Komisja Europejska, która okre	li�a list� krajów i produktów rolno-spo�yw-
czych, które mog� by
 obj�te tymi dzia�aniami, natomiast administracj� zajmuje 
si� Agencja Rynku Rolnego. Promocja mo�e odbywa
 si� na rynku wewn�trznym 
UE, a tak�e na rynkach krajów trzecich (pozaunijnych). Przyk�adami programów 
informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach omawianego mechani-
zmu w 2011 roku s�: Europejski stó	 – tradycja, nowoczesno�
, jako�
 (dwuletni 
program promuj�cy mi�so wieprzowe, wo�owe i ciel�ce oraz jego przetwory na 
rynkach Chin, Tajlandii, Singapuru, Rosji oraz Ukrainy) oraz Tradycja, jako�
 
i europejski smak (dwuletnia kampania promuj�ca polskie mi�so wieprzowe 
i wo�owe oraz jego przetwory na rynkach Korei Po�udniowej, Stanów Zjednoczo-
nych i Wietnamu). 

Ponadto w 2011 roku zosta�y zawarte kolejne umowy na realizacj� trzyletnich 
kampanii promocyjno-informacyjnych Pokochaj olej rzepakowy (realizowanej na 
rynku polskim i �otewskim), Nowa jako�
 w drobiarstwie (realizowanej na rynku 
polskim i niemieckim, a dotycz�cej mi�sa drobiowego wytwarzanego w systemie 
jako	ci �ywno	ci QAFP – Quality Assurance for Food Products) oraz Pi�
 porcji 
warzyw, owoców lub soku (realizowanej na rynku Polski i Rumunii, dotycz�cej 
	wie�ych oraz przetworzonych owoców i warzyw, w tym soków). W listopadzie 
2011 roku KE zaakceptowa�a te� kolejne dwa programy do realizacji: Makarony 
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Europy (trzyletni program skierowany na rynek ukrai�ski) oraz Jab	ka kadego 
dnia (trzyletni program promuj�cy jab�ka na rynku rosyjskim i ukrai�skim) o ��cz-
nym bud�ecie wynosz�cym 7 mln euro8. 

Z Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spo�ywczych wspó�finansowane s� 
nie tylko wymienione programy i kampanie promocyjne, ale równie� udzia� w tar-
gach i wystawach mi�dzynarodowych, szkolenia producentów, a tak�e udzia� 
polskich organizacji bran�owych w pracach europejskich i mi�dzynarodowych 
organizacji bran�owych. Jednocze	nie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
prowadzi wiele aktywnych dzia�a� o charakterze informacyjnym, maj�cych na 
celu budowanie pozytywnego wizerunku polskiej �ywno	ci, przeciwstawianie si� 
niekorzystnym stereotypom, a tak�e informowanie przedsi�biorców o mo�liwo	ci 
uzyskania wsparcia dzia�alno	ci eksportowej. Producenci wyrobów rolno-spo-
�ywczych s� zach�cani do tworzenia mi�dzynarodowych przewag konkurencyj-
nych o charakterze jako	ciowym, mi�dzy innymi przez certyfikacj� �ywno	ci ze 
wzgl�du na jej walory ekologiczne czy regionalny b�d tradycyjny charakter.

Podsumowanie

Z przedstawionej analizy wynika, �e polski eksport produktów rolno-spo-
�ywczych wyró�nia� si� w ostatnich latach wysok� dynamik� i utrzymuj�cym si� 
od 2003 roku dodatnim saldem wymiany. Skutki globalnego kryzysu dla wyników 
handlu zagranicznego t� grup� produktów by�y stosunkowo ma�o odczuwalne; 
ujemna dynamika eksportu wyst�pi�a jedynie w 2009 roku, przy czym ze wzgl�du 
na wi�kszy spadek importu ni� eksportu zwi�kszy�a si� wówczas nadwy�ka 
w handlu tymi produktami. 

Bardzo dobre wyniki, jakie Polska odnotowuje w handlu zagranicznym 
produktami rolno-spo�ywczymi, wynikaj� ze splotu sprzyjaj�cych uwarunko-
wa� zarówno zewn�trznych (tj. popytu na �ywno	
 na rynku mi�dzynarodowym 
i wysokich cen artyku�ów spo�ywczych), jak i wewn�trznych, w tym przekszta�-
ce� i modernizacji rolnictwa i przemys�u spo�ywczego, poprawy ich stanu ekono-
micznego i technologicznego, w��czenia si� w procesy globalizacji.

�ród�em przewag konkurencyjnych polskich producentów �ywno	ci na 
rynku mi�dzynarodowym by�y do tej pory g�ównie przewagi cenowo-kosztowe, 

8 M. �ukowska, Fundusze promocji produktów rolno-spoywczych – dwa lata funkcjonowania, 
Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego nr 3 (2011), ARR, Warszawa 2011, s. 35.
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jednak wobec procesu stopniowego wyrównywania si� cen istnieje potrzeba roz-
woju nowego typu przewag opartych na jako	ci i unikatowo	ci produktu. W tym 
celu nale�y w pe�ni wykorzystywa
 atuty polskiego sektora �ywno	ciowego i roz-
wija
 je za pomoc� instrumentów wsparcia finansowego oraz dzia�a� z zakresu 
promocji eksportu.
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CONDITIONS AND DEVELOPMENT FACTORS OF POLISH 
AGRI-FOOD EXPORTS

Summary

This paper examines changes in external and internal conditions of Polish exports 
of agri-food products. It was found that during the global economic downturn, which was 
accompanied by the collapse of the overall trade, Polish exports of agri-food products 
continued to grow well and food business increased their export orientation. It was found 
that in addition to growing global demand for food, especially in Asian countries, and high 
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world prices of food products, the results of Polish exports were to the greatest extend 
influenced by achieved by Polish food producers price and cost competitive advantages. 
It was emphasized, however, that in view of the observed decrease in the price differences 
between Poland and other EU countries, it is necessary to take further measures to create 
and develop the advantages based on the quality and uniqueness of the product, with the 
active use of appropriate instruments to support exports.

Keywords: agri-food exports, export conditions, competitive advantages, export support 
instruments


