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Streszczenie
Wst pienie do Unii Europejskiej w maju 2004 roku wywo o istotne zmiany w Polskim
handlu zagranicznym. Odnotowano bardzo du y wzrost obrotów handlowych w
szczególno ci w latach 2003 oraz 2004 przy czym wzrosty obrotów artyku ami rolnospo ywczymi by y znacznie wi ksze ani eli pozosta ymi produktami, co w du ej mierze
podyktowane jest popraw warunków handlowych dla tej grupy produktów. Pozytywnym
zjawiskiem jest równie dodatnie saldo wymiany handlowej tej grup produktów cho w
roku 2007 tendencje wzrostowe zosta y zahamowane. Weryfikacja hipotezy badawczej,
e tak du y wzrost obrotów polskich artyku ów rolno - ywno ciowych wynika z ich
konkurencyjno ci w stosunku do produktów pochodz cych od pozosta ych cz onków Unii
Europejskiej zosta a potwierdzona wska nikami przewag komparatywnych, które w
badanym okresie wskazywa y na konkurencyjno
polskich produktów rolno –
ywno ciowych.
owa kluczowe: obroty handlowe, struktura geograficzna i towarowa, przewaga
komparatywna

1.

Wprowadzenie

Polska wst puj c do Unii Europejskiej sta a si cz onkiem zintegrowanego
ugrupowania, które rz dzi si swoimi prawami. W przypadku wymiany towarowej
czy o si to z przyj ciem Wspólnej Polityki Handlowej i przekazaniem kompetencji
narodowych na szczebel wspólnotowy. Spowodowa o to istotne zmiany w polskiej
wymianie towarowej, które starano si wskaza w niniejszym opracowaniu. Przede
wszystkim zaobserwowano znaczny wzrost obrotów handlowych a w szczególno ci w

handlu artyku ami rolno- spo ywczymi. Zatem prawa i zasady dotycz ce handlu
obowi zuj ce na rynku europejskim okaza y si dla polskich przedsi biorców
korzystne, którzy znale li rynki zbytu dla swoich towarów. Przyjmuj c Wspóln
Polityk Handlow i Wspóln Polityk Roln , kluczowe w przypadku obrotu rolnospo ywczego, okaza o si , e niezmiernie wa
spraw jest prowadzenie dzia alno ci
w warunkach jednakowej konkurencji. Handel z krajami Unii Europejskiej zosta
obj ty regu ami jednolitego rynku europejskiego, na czym g ównie skorzysta y artyku y
rolno-spo ywcze, poniewa handel artyku ami przemys owymi by prawie w ca ci
zliberalizowany. Za handel z krajami trzecimi wi za si z przyj ciem wspólnej taryfy
celnej i ogóln redukcj stawek celnych na przewa aj
cz
towarów (produkty
rolne z 33,8 do 16,2%, towary przemys owe z 9,9% do 3,6%) [Kaliszuk 2007], a mimo
to rynek polski nie zosta opanowany przez importerów ywno ci. Zatem daje to
podstaw do sformu owania hipotezy, e tak du y wzrost obrotów polskich artyku ów
rolno- ywno ciowych wynika z ich konkurencyjno ci w stosunku do produktów
pochodz cych od pozosta ych cz onków Unii Europejskiej.
2.

Cel i metody badawcze

Celem pracy jest pokazanie zmian w ogólnych obrotach handlowych oraz w
wymianie rolno-spo ywczej. Realizacja celu przebiega b dzie dwuetapowo: pierwszy
etap polega na przeanalizowaniu wielko ci i dynamiki ogólnych i rolnych obrotów
handlowych oraz omówieniu struktury geograficznej i towarowej; drugi za dotyczy
dzie pokazaniu
konkurencyjno ci produktów i grup towarowych na rynku
wiatowym. Realizacja celu nast pi poprzez zweryfikowanie hipotezy badawczej, która
brzmi, e tak du y wzrost obrotów polskich artyku ów rolno- ywno ciowych wynika z
ich konkurencyjno ci w stosunku do produktów pochodz cych od pozosta ych
cz onków Unii Europejskiej. Weryfikacja zostanie przeprowadzona za pomoc
nast puj cych metod: metody opisowo- porównawczej, metody tabelarycznej i
graficznej prezentacji danych, prostych metod statystycznych i wska nikowych. Mi dzy
innymi liczone b
cuchowe indeksy dynamiki oraz wska niki przewag
komparatywnych. Do obliczenia konkurencyjno ci pos ono si metod przewag
komparatywnych wed ug B. Balassy. Obliczono nast puj ce wska niki
a)RCA – wska nik komparatywnej przewagi eksportu,
b)IMP – indeks penetracji importowej,
c)RTA – indeks relatywnej przewagi handlu.
Do bada przyj to o mioletni okres bada , aby porówna stan przed akcesj i po
akcesji, za szczegó owe analizy struktury geograficznej i towarowej oraz
konkurencyjno ci dotycz ostatniego roku.
3. Handel zagraniczny polski w latach 2000– 2007
W badanym okresie widoczny jest 2,5 krotny wzrost obrotów handlowych, które
wzros y z 87,46 mld euro w 2000 roku do 219,98 mld euro w roku 2007, przy czym
wzrost po stronie importu by mniejszy, gdy obroty wzros y 2,27 razy, za po stronie
eksportu obroty zwi kszy y si blisko 3 razy (tabela1).

Saldo obrotów handlu zagranicznego Polski pozostaje niezmiennie ujemne. Do roku
2005 mo na by o zaobserwowa malej
ró nic pomi dzy wielko ciami eksportu i
importu, jednak w 2006 r. i w 2007 r. ró nica ta pog bi a si i saldo wynios o – 18,55
mld euro.
Nieco inaczej wygl da sytuacja w handlu rolno-spo ywczym, który stanowi 6,7%
importu ogólnej wymiany handlowej i blisko 10% eksportu. Obroty tu wzros y z 5,7
mld euro w 2000 roku do 18,16 mld euro w 2007 r. czyli ponad trzy razy.
Zaobserwowano 2,7 krotny wzrost po stronie importu i 3,7 krotny wzrost po stronie
eksportu. Zatem wzrosty obrotów w handlu rolno-spo ywczym by y znacznie wi ksze
w badanym okresie ani eli w handlu ogólnym, co w du ej mierze podyktowane jest
popraw warunków handlowych dla tej grupy produktów. Pozytywnym zjawiskiem jest
równie dodatnie saldo wymiany handlowej, które w badanym okresie wykazywa o
tendencje rosn
a do 2006 roku. Niepokoj cym mo e by fakt spadku dodatniego
salda w 2007 roku do 2,02 mld euro.
Tabela1. Wielko handlu ogólnego i rolno-spo ywczego oraz udzia polskiego importu/eksportu
rolno-spo ywczego w ogólnej wymianie handlowej w latach 2000-2007 w mld Euro(ECU).
Table 1. Poland’s trade and agri-food trade in years 2000-2007, billion euro
Wyszczególnienie
Import w miliardach ECU/EURO
Export w miliardach ECU/EURO
Saldo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

53,09

56,03

58,48

60,35

71,35

81,17 100,79 120,39

34,37

40,20

43,50

47,53

59,70

71,42

87,93

101,84

-18,72 -15,83 -14,98 -12,8 -11,65

-9,75

-12,86

-18,55

Handel artyku ami rolno spo ywczymi
Import w miliardach ECU/EURO

2,99

3,29

3,26

2,98

3,76

4,75

5,53

8,07

2,71

3,13

3,26

3,76

4,96

6,75

8,03

10,09

-0,28

-0,16

0,00

0,78

1,20

2,00

2,50

2,02

w obrotach ogó em

6,52

6,67

6,39

6,25

6,65

7,54

7,19

8,17

w imporcie

5,63

5,87

5,57

4,94

5,27

5,85

5,49

6,70

w eksporcie

7,88

7,79

7,49

7,91

8,31

9,45

9,13

9,91

Export w miliardach ECU/EURO
Saldo
Udzia procentowy handlu artyku ami
rolno - spo ywczymi

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS i Eurostat.
Source: Own elaboration based on Eurostat 2009 and CSO.

Najwi ksze obroty realizowane s z krajami Unii Europejskiej. W 2007 r. import z
tej grupy krajów stanowi 64,2% ogó u importowanych towarów, eksport natomiast
78,9% ogó u eksportowanych towarów. W badanym okresie nieznacznie zwi kszy y
si udzia y UE z 61% w 2000 roku w imporcie, za w eksporcie wzrost udzia ów by
du o wi kszy blisko o 9 punktów procentowych od 2000 roku do 2007 roku. Pozosta e

kraje s mniej licz cymi si partnerami; po stronie importu po wst pieniu do UE
wzros a rola krajów rozwijaj cych si , które w 2000 roku z 10,5% zwi kszy y swoje
udzia y do18,3% w roku 2007, a zmala a rola krajów Europy rodkowej i Wschodniej (
z 18,5% udzia ów w 2000 r. do10,5% w 2007 r.), co wynika z przy czenia du ej grupy
krajów do UE w 2004 roku (bior c pod uwag dane porównywalne co do ilo ci krajów
jest to w ciwie ca y czas ten sam 9-10% poziom).Nieznacznie zmniejszy y si
udzia y pozosta ych krajów rozwini tych z 9,7% do 7% w strukturze importu. Struktura
eksportu wed ug grupy krajów ró ni si od struktury importu przede wszystkim
znacznie wi kszymi udzia ami UE (79% w 2007 r.;70% w 2000 r.), które wzros y du o
wi cej od 2000 roku ani eli udzia y importowe, za procentowy udzia eksportu do
krajów rozwijaj cych si nie uleg znacznej zamianie. Kraje Europy rodkowej i
Wschodniej zajmuj drug pozycj blisko z 10% udzia em w eksporcie, kraje
rozwijaj ce si i pozosta e rozwini te stanowi odpowiednio 6% i 5% udzia w
eksporcie w 2007 roku. Podobnie jak w strukturze importowej maleje rola pozosta ych
krajów rozwini tych i krajów E iW. Zmiany w obrotach w handlu z grup krajów
Europy rodkowej i Wschodniej wynikaj z przyst pienia du ej cz ci tej grupy do UE,
co wp yn o równie na zwi kszenie udzia ów UE, gdy bior c pod uwag dane
porównywalne udzia y UE nawet nieznacznie malej wyj tek stanowi rok 2007, gdzie
nast pi wzrost udzia ów po stronie importu w stosunku do 2006 roku.
EKSPORT

IMPORT

Rys.1 Struktura eksportu i importu Polski wed ug grup krajów w latach 2000 – 2007 (ceny
bie ce).
Graph 1. Foreign trade turnover by groups of countries in 2000-2007 (current prices).
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, Rocznik Statystyczny Handlu
Zagranicznego 2008.
Source: Own elaboration based on CSO, Yearbook of Foreign Statistics 2008.

Przygl daj c si dynamice obrotów zawartej w tabeli drugiej mo na zaobserwowa ,
e dynamika wzrostu obrotów ze wiatem (wszyscy partnerzy) i UE kszta tuje si na
podobnych poziomach za wyj tkiem roku 2004, gdzie import z UE wzrós o 29,2 % za
ze wiata o 19%, dynamika eksportu natomiast do UE by a mniejsza i wynosi a 124,2%
w stosunku do roku poprzedniego, za do wiata 126,9%. Kolejn ró nic jest to, e w

2004 dynamika importu by a wi ksza ni dynamika eksportu w przypadku UE,
dynamika w handlu ze wiatem kszta towa a si na odwrót. Generalnie mo na
stwierdzi , e obroty zagraniczne Polski i ich dynamika s kszta towane przez naszego
ównego partnera –Uni Europejsk . Porównuj c dane UE do danych z reszt wiata
(tzn. bez krajów Unii) mo na stwierdzi , e do 2003 roku w cznie dynamika by a na
podobnym poziomie. Charakterystyczny równie jest rok 2004, z tym e wst pienie do
UE zmniejszy o dynamik importu z reszty wiata, która wynios a 97,6% (UE129,2%),
jednak mocno wzrós eksport do pozosta ych krajów i dynamika wzrostu eksportu by a
wi ksza ni do UE(124,2%) , gdy wynosi a 138,4% i ta tendencja utrzyma a si w
okresie poakcesyjnym. Mo na zatem stwierdzi , e warunki jakie stworzy a nam UE i
wynegocjowane umowy okaza y si lepsze ani eli posiada a Polska przed 2004 rokiem.
Obroty handlowe Polski na jednolitym rynku europejskim rosn w badanym okresie
jednak tempo wzrostu jest znacznie wi ksze po okresie cz onkostwa (tabela2). Wida tu
w szczególno ci efekt kreacji handlu, gdzie przed akcesja obroty ros y mi dzy 6%- 11%
rocznie natomiast po akcesji wzrost obrotów mie ci si w granicach 14%-26% rocznie.
Poza tym dynamika obrotów z UE i pozosta ymi partnerami spada a do roku 2003
cznie (wyj tek eksport do UE), po czym widoczny jest ogromny wzrost obrotów w
2004 roku (za wyj tkiem importu z reszty wiata) i w miar podobny poziom wzrostu w
2007 roku dla badanych grup krajów, przy czym najs abiej wygl daj wzrosty eksportu
do UE (rys.2).
Tabela 2.Dynamika obrotów handlowych Polski ze wiatem oraz Uni Europejsk w latach 20002007 w %,
rok poprzedni = 100.
Table 2. Dynamics of Poland’s trade with the EU and the world in years 2000-2007, previous
year = 100

Pozycja

Rok
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ze wiatem
Import

105,5

104,3

103,1

119,4

113,2

123,7

119,5

Eksport

116,9

108,2

109,2

126,9

119,1

122,7

115,9

z UE-25
Import

106,5

104,4

102,9

129,2

113,2

119,8

120,1

Eksport

116,7

108,1

109,9

124,2

116,3

123,0

115,1

Z reszt

wiata

Import

103,2

104,3

103,7

97,6

113,3

135,5

118,0

Eksport

117,8

108,3

106,1

138,4

129,9

121,4

118,4

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu [Eurostst…2009]
Source: Own elaboration based on Eurostat 2009.

Przygl daj c si zmianom obrotów w handlu artyku ami rolno-spo ywczymi
dynamika obrotów spada a do 2003 roku po stronie importu zarówno w przypadku UE
i innych partnerów. Ros a dynamika eksportu od 2002 roku osi gaj c w 2004 roku
kolosalny wzrost dynamiki w handlu z UE si gaj cy blisko150%. Podobnie wzrosty
importu si ga y tego poziomu. W przypadku reszty wiata obroty wzros y tylko o 5%

po stronie eksportu, import za zmala o 8,62%. Po tym prze omowym roku tempu
wzrostów w handlu z UE wygasa i to w szczególno ci po stronie eksportu, gdy w 2007
roku ponownie wzrasta import, a 30% w stosunku do roku poprzedniego. Porównuj c
dynamik w handlu rolnym z dynamik w handlu ogó em mo na zaobserwowa
wi ksze wzrosty eksportu i importu rolnego do UE ni do pozosta ych partnerów; w
handlu ogó em tylko dynamika eksportu do reszty wiata jest wi ksza ni do UE. Na
podstawie tych danych mo na wywnioskowa , e najwi ksz korzy
odnios y
produkty rolno-spo ywcze, które g ówniej mierze znajdowa y swoich odbiorców na
jednolitym rynku europejskim, cho nie wolno pomin du ych wzrostów importu od
pozosta ych partnerów, którym poprawi y si warunki dost pu do polskiego rynku po
roku 2004. Przyk adem mo e tu by wzrost obrotów ze WNP, Brazyli , Argentyn
,które zosta y obj te ogólnym systemem preferencji GSP zgodnie z prawem unijnym.
Lepszy dost p uzyska y kraje, które maj ze wspólnot umowy o strefie wolnego
handlu, a których import przed 1 maja 2004 obci ony by stawk KNU. S to m.in.
Albania, Chile, Meksyk, RPA.
Rys. 2. Dynamika obrotów handlowych Polski ogó em oraz towarami rolno-spo ywczymi z
reszt wiata oraz Uni Europejsk w latach 2001-2007, rok poprzedni = 100
Graph 2. Dynamics of Poland’s trade in agricultural products with the EU and the rest of the
world in years 2001-2007, previous year = 100
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu {Eurostat... 2009].

Source: Own elaboration based on Eurostat 2009.

4.

Struktura towarowa handlu artyku ami rolno-spo ywczymi w latach 20002007

Podobnie jak w handlu ogó em w handlu artyku ami rolno – spo ywczymi mo na
zaobserwowa sta y wzrost obrotów w badanym okresie. Jak wcze niej wspomniano
w imporcie odnotowano ni sz dynamik a w eksporcie nieco wy sz . Najwi ksz
dynamik charakteryzowa y si lata 2004 i 2005, gdzie nast pi wzrost importu o ok.
26% rocznie oraz wzrost eksportu o ok. 32 i 36%. Efektem szybszego wzrostu eksportu
ni importu jest coroczny wzrost salda w handlu zagranicznym artyku ami rolno –
spo ywczymi. W 2000 r. saldo by o ujemne (-0,28 mld euro) a w 2007 r. dodatnie na
poziomie 2, mld euro. Szczególnie du y wzrost obrotów jest do i z Unii Europejskiej
po2004 roku, co przedstawione zosta o na rysunku trzecim. Widoczny jest równie
zrównowa ony wzrost eksportu do pozosta ych partnerów i po spadkach w okresie
przedakcesyjnym wzrost importu z reszty wiata. Saldo z UE i z krajami z poza
ugrupowania jest dodatnie, jednak warto zauwa , e g ównie kszta towane jest przez
dodatni bilans handlowy na jednolitym rynku europejskim.

Rys 3. Obroty i saldo handlowe artyku ami rolno-spo ywczymi ( SITC 01) w latach 2000-2007
w mld euro z UE i z reszt wiata.
Graph 3. Turnover and balance of polish agro-food foreign trade in 2000- 2007 (SITC01) in
billion euro with EU and the rest of the world.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Eurostatu, Eurostat 2009.
Source: Own elaboration based on Eurostat 2009.

Przygl daj c si strukturze towarowej polskiego handlu rolno-spo ywczego
mo na zauwa , e struktura eksportu nieco ró ni si od struktury importu. W
pierwszej dominuj przetwory spo ywcze stanowi ce 43% eksportu, dalej s zwierz ta
ywe i produkty pochodzenia zwierz cego z 35% udzia em oraz produkty pochodzenia
ro linnego z 19% udzia em. W strukturze importu równie dominuj przetwory
spo ywcze z podobnym udzia em jak w strukturze eksportu, jednak dalej zmieni y
kolejno pozycja druga i trzecia
Tabela 3. Obroty oraz udzia y importu i eksportu towarów rolno-spo ywczych wed ug sekcji i
dzia ów nomenklatury CN w 2007 r. w mln Euro
Table3. Turnover and import and export’ shares of agrifood products by sections and chapters of
combined nomenclature in 2007 in million euro

OGÓ EM
Ogó em rolny
Zwierz ta ywe; produkty pochodzenia
zwierz cego
Produkty pochodzenia ro linnego
uszcze i oleje
Przetwory spo ywcze

IMPORT
mln€
120389
8071
1741
2577
389
3364

100
21,57

EKSPORT
mln€
101839
10090
3565

31,93
4,82
41,68

1947
247
4331

%

%
100
35,33
19,30
2,45
42,92

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, Rocznik Statystyczny Handlu
Zagranicznego 2008.
Source: Own elaboration based on CSO, Yearbook of Foreign Statistics 2008.

Dokonano równie szczegó owej analizy handlu artyku ami rolno – spo ywczymi
Polski w 2007 r. Poni sze wykresy prezentuj udzia poszczególnych grup towarów
wed ug dzia ów Polskiej Nomenklatury Scalonej w warto ci importu i eksportu.

Rys4. Udzia poszczególnych grup towarów wed ug dzia ów Polskiej Nomenklatury Scalonej w
warto ci importu i eksportu artyku ów rolno-spo ywczych w 2007 roku.
Graph 4.Import and export’ shares of agrifood products by chapters of combined nomenclature in
2007 in %
ród o: jak w tabeli 3.
Source: as table 3.

W 2007 r. Polska importowa a najwi cej produktów z grup 08, 23 i 03 czyli
owoców i orzechów, pozosta ci i odpadów przemys u spo ywczego i gotowej karmy
dla zwierz t oraz ryb i skorupiaków. W polskim eksporcie dominowa y natomiast grupy
towarowe nr 02, 04 i 20 czyli mi so i podroby jadalne, wyroby mleczarskie, jaja, miód i
inne jadalne produkty pochodzenia zwierz cego oraz przetwory z warzyw, owoców i
innych cz ci ro lin.
Tabela 4. Obroty towarów wed ug dzia ów nomenklatury CN w 2007 r. w mln euro
Table4. Import and export by chapters of combined nomenclature in 2007 in million euro
Import Eksport
Grupy produktów rolno - spo ywczych wed ug Polskiej Nomenklatury Scalonej
1 Zwierz ta ywe

119

261

2

540

1465

Mi so i podroby jadalne

648

480

281

1234

5 Produkty pochodzenia zwierz cego, gdzie indziej niewymienione ani niew czone
6 Drzewa ywe i pozosta e ro liny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty ci te i li cie
ozdobne
7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

154
188

124
84

370

679

8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

935

630

9

238

103

10 Zbo a

433

144

11 Wyroby przemys u m ynarskiego; s ód; skrobie; inulina; gluten pszenny
12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce ró ne; ro liny przemys owe i
lecznicze; s oma i pasza
13 Szelak; gumy, ywice oraz pozosta e soki i ekstrakty ro linne

157

75

195

220

3 Ryby i skorupiaki, mi czaki i pozosta e bezkr gowce wodne
4 Wyroby mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia
zwierz cego, gdzie indziej niewymienione ani niew czone

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy

55

6

4

5

15 T uszcze i oleje pochodzenia zwierz cego lub ro linnego oraz produkty z ich rozk adu;
gotowe t uszcze jadalne; woski pochodzenia zwierz cego lub ro linnego

389

247

16 Przetwory z mi sa, ryb lub skorupiaków, mi czaków i pozosta ych bezkr gowców
wodnych
17 Cukry i wyroby cukiernicze

112

455

203

336

18 Kakao i przetwory z kakao

395

417

19 Przetwory ze zbó , m ki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

300

680

20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozosta ych cz ci ro lin

414

733

21 Ró ne przetwory spo ywcze

517

628

22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

428

306

14 Materia y ro linne do wyplatania; produkty pochodzenia ro linnego, gdzie indziej
niewymienione ani niew czone

23 Pozosta ci i odpady przemys u spo ywczego; gotowa pasza dla zwierz t
24 Tyto i przemys owe namiastki tytoniu

692

226

303
8070

549
10087

ród o: jak w tabeli 3.
Source: as table 3.

5.

Pomiar stopnia konkurencyjno ci handlu rolnego polski na rynku unii
europejskiej

Dokonano analizy eks post stopnia konkurencyjno ci produktów rolno –
spo ywczych Polski na rynku Unii Europejskiej w latach 1999 – 2007 za pomoc
nast puj cych wska ników:
a. RCA – wska nik komparatywnej przewagi eksportu,
b.IMP – indeks penetracji importowej,
c.
RTA – indeks relatywnej przewagi handlu.
Wska niki te zosta y obliczone wed ug nast puj cych formu :
XRP
XR UE
RCA=
÷
XP
XUE
YRP
YR UE
IMP=
÷
YP
YUE
RTA= RCA / IMP
gdzie:
XRP – eksport towarów rolno – spo ywczych z Polski,
XR UE – eksport towarów rolno – spo ywczych z UE-27,
XP – ca kowity eksport towarów z Polski,
XUE – ca kowity eksport towarów z UE-27,
YRP – import towarów rolno – spo ywczych do Polski,
YR UE – import towarów rolno – spo ywczych do UE-27,
YP – ca kowity import towarów do Polski,
YUE – ca kowity import towarów do UE-27.
W obliczeniach wielko handlu zagranicznego (eksport i import ogó em oraz
eksport i import artyku ów rolno – spo ywczych) Polski odnoszono do takich samych
pozycji w handlu Unii Europejskiej. W latach 1999 – 2003 do analizy przyj to dane o
handlu zagranicznym 15 krajów cz onkowskich Unii Europejskiej a dla lat 2004 – 2006
dane dotycz ce 25 krajów cz onkowskich, w w2007 roku 27 krajów UE. Równie
Polska by a ujmowana w unijnym handlu, co oznacza e np. eksport dla UE25 jest uj ty
we wska niku RCA jako suma otrzymana przez uwzgl dnienie eksportu 25 krajów
cz onkowskich cznie z Polsk . Zestawienie wyników prezentuje wykres.

Rysunek 5. Konkurencyjno artyku ów rolno-spo ywczych dla handlu rolnego Polski
w odniesieniu do krajów cz onkowskich Unii Europejskiej w latach 1999 – 2007
Graph5. Competitiveness of Polish agro-food products with comparison to EU’s
products in 1999-2007
ród o: Opracowanie w asne
Source: Own elaboration
Analizuj c wska nik RCA, który powy ej1 wiadczy o przewadze konkurencyjnej,
mo na stwierdzi , i w badanym okresie Polska mia a przewag komparatywn w
zakresie produktów rolno – spo ywczych nad Uni Europejsk . Wyj tkiem by rok
2002, kiedy warto wska nika spad a nieznacznie poni ej 1 (wynosi 0,98). Od tego
roku mo na zaobserwowa sta y wzrost wielko ci wska nika RCA a do roku 2007
kiedy to warto RCA obni a si nieznacznie do poziomu 1,26.
O istnieniu przewagi komparatywnej wiadcz równie wielko ci wska nika IMP.
W kolejnych latach badanego okresu utrzymuje si ona stale na poziomie poni ej 1.
Najwy sz warto – 0,78 przyj on w 2005 i 2006 r. Rok 2007 podobnie jak w
przypadku RCA sygnalizuje o ko cu trendu wzrostowego przewagi konkurencyjnej i
wskazuje poprzez swoje wzrosty od 2003 roku na popraw dost pu do naszego rynku
rolno-spo ywczego.
Wska nik RTA obliczany jako stosunek RCA i IMP pozwala na zbadanie przewagi
konkurencyjnej poprzez zwa enie relatywnych korzy ci eksportu i importu. Otrzymane
wyniki wiadcz o istnieniu konkurencyjno ci produktów rolno – spo ywczych Polski
na rynku Unii Europejskiej w latach 1999 – 2007, przy czym wyra na jest poprawa tej
konkurencyjno ci po wst pieniu przez Polsk do Unii Europejskiej. 1,66 w 2003 r., co
oznacza o wyra ny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Do roku 2003
oscylowa on na poziomie rednio1,40 za od 2003 roku rednio rocznie na poziomie
1,63
6.

Zako czenie
Konstruuj c wnioski ogólne warto zauwa
i obroty handlowe Polski nieustane
wzrastaj pocz wszy od okresu transformacji ustrojowej, cho niew tpliwie szczególnie
du a dynamika jest widoczna w momencie kiedy Polska staje si cz onkiem Unii

Europejskiej. Mo emy tu zauwa
pewn analogi zwi zan z przyj ciem
Wspólnotowych Polityk i odnosz
si do zaprzestania interwencjonizmu handlowego
i przyj cia jednakowych regu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w przypadku
partnerów z Unii Europejskiej a wielko ci zagranicznych obrotów handlowych Polski
w szczególno ci obrotów rolno-spo ywczych. Obroty handlu rolno-spo ywczego, który
stanowi 6,7% importu ogólnej wymiany handlowej i blisko 10% eksportu wzros y z 5,7
mld euro w 2000 roku do 18,16 mld euro w 2007 r. czyli ponad trzy razy.
Zaobserwowano 2,7 krotny wzrost po stronie importu i 3,7 krotny wzrost po stronie
eksportu.
Saldo obrotów handlu zagranicznego Polski pozostaje niezmiennie ujemne i
wynios o – 18,55 mld euro w 2007 roku. W przypadku handlu rolnego Polska ma
dodatnie saldo wymiany handlowej, które w badanym okresie wykazywa o tendencje
rosn
a do 2006 roku. Niepokoj cym mo e by fakt spadku dodatniego salda w 2007
roku do 2,02 mld euro.
Najwi ksze obroty realizowane s z krajami Unii Europejskiej. W 2007 r. import z
tej grupy krajów stanowi 64,2% ogó u importowanych towarów, eksport natomiast
78,9% ogó u eksportowanych towarów. Pozosta e kraje s mniej licz cymi si
partnerami; po stronie importu po wst pieniu do UE wzros a rola krajów rozwijaj cych
si , a zmala a rola krajów Europy rodkowej i Wschodniej, co wynika z przy czenia
du ej grupy krajów do UE w 2004 roku. Struktura eksportu wed ug grupy krajów ró ni
si od struktury importu przede wszystkim znacznie wi kszymi udzia ami UE. Kraje
Europy rodkowej i Wschodniej zajmuj drug pozycj blisko z 10% udzia em w
eksporcie, kraje rozwijaj ce si i pozosta e rozwini te stanowi odpowiednio 6% i 5%
udzia w eksporcie w 2007 roku. Podobnie jak w strukturze importowej maleje rola
pozosta ych krajów rozwini tych i krajów E iW.
Analiza dynamiki obrotów handlowych pokaza a, e wst pienie do UE poprawi o
warunki handlowe nie tylko z partnerami z ugrupowania, ale w szczególno ci z reszt
wiata. Wzrosty eksportu w tym przypadku by y znacznie wi ksze ani eli wzrosty
eksportu do Unii Europejskiej. Mo na zatem stwierdzi , e warunki jakie stworzy a
nam UE i wynegocjowane umowy okaza y si lepsze ani eli posiada a Polska przed
2004 rokiem. Przygl daj c si zmianom obrotów w handlu artyku ami rolnospo ywczymi odnotowuje si w 2004 roku kolosalny wzrost dynamiki w handlu z UE
si gaj cy blisko150%. Podobnie wzrosty importu si ga y tego poziomu. W przypadku
reszty wiata obroty wzros y tylko o 5% po stronie eksportu, import za zmala o
8,62%. Po tym prze omowym roku tempu wzrostów w handlu z UE wygasa i to w
szczególno ci po stronie eksportu, a niepokoj cym jest fakt znacznego wzrostu importu,
w 2007 roku, który wzrasta a 30% w stosunku do roku poprzedniego.
Hipoteza zak adaj ca, e tak du y wzrost obrotów polskich artyku ów rolnoywno ciowych wynika z ich konkurencyjno ci w stosunku do produktów
pochodz cych od pozosta ych cz onków Unii Europejskiej zosta a zweryfikowana
pozytywnie na co wskazuj obliczone wska niki przewag komparatywnych. RCA –
wska nik komparatywnej przewagi eksportu kszta tuje si powy ej jedno ci, co nale y
interpretowa jako istnienie przewagi i lepsz konkurencyjno polskich artyku ów
ywno ciowych na rynkach wiatowych, IMP – indeks penetracji importowej by
poni ej jedno ci, co interpretuje si jako istnienie przewagi komparatywnej – rynek
unijny jest bardziej ch onnym rynkiem na produkty ywno ciowe w porównaniu z
rynkiem polskim; RTA – indeks relatywnej przewagi handlu obliczany jako stosunek

RCA i IMP pozwala na zbadanie przewagi konkurencyjnej poprzez zwa enie
relatywnych korzy ci eksportu i importu. Otrzymane wyniki wiadcz o istnieniu
konkurencyjno ci produktów rolno – spo ywczych Polski na rynku Unii Europejskiej w
latach 1999 – 2007.
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CHANGES IN POLISH TRADE IN 2000-2007 ESPECIALLY IN AGRO-FOOD
TRADE AND THEIR COMPETETIVENESS
Abstract. Joining to the EU in may 2004 cause a fundamental changes in polish trade.
The observation shows a big rise of polish turnover especially in 2003 and 2004, but the
growth in export and import of agricultural products were much bigger than other
products. It was caused by giving better trade condition to polish entrepreneurs form
European side. Positive phenomena is also surplus in balance of trade in this group of
products, but 2007 is not so good as before years, the growth was stopped.
Verification of the hypothesis was confirmed. The indices show our comparative
advantages in agricultural products.
Key words: trade turnover, geographical structure, commodities structure, comparative
advantages

