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Synopsis. Globalizacja i integracja gospodarcza sprawiaj , e konkurencyjno  podmiotów coraz 

cz ciej analizowana jest w kontek cie ich powi za  z rynkiem mi dzynarodowym. Celem artyku u 

jest ocena przewag komparatywnych w handlu zagranicznym Polski produktami rolno-spo ywczymi 

na tle handlu pozosta ymi produktami. W badaniu wykorzystano wska nik relatywnej przewagi 

handlowej RTA. Badanie to poprzedzono omówieniem wyników handlu zagranicznego. ród em 

danych by a baza danych handlowych WITS-Comtrade. Analiz  przeprowadzono na poziomie sekcji 

HS. Badanie udowodni o, e handel zagraniczny Polski charakteryzuje zró nicowany poziom przewag 

komparatywnych. Spo ród dwudziestu sekcji HS, w 2016 r. Polska posiada a przewagi komparatywne 

w handlu produktami dwóch rolno-spo ywczych i siedmiu pozosta ych sekcji. Na sekcje te 

przypada o odpowiednio ok. 9% i 50% warto ci obrotów handlowych Polski. Rozwój handlu 

zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi Polski, a tak e do  znacz ce przewagi komparatywne 

w handlu tymi produktami wskazuj  na konkurencyjno  i du e znaczenie polskiego sektora rolno-

spo ywczego dla gospodarki narodowej. 

S owa kluczowe: handel zagraniczny, przewagi komparatywne, konkurencyjno , produkty rolno- 

-spo ywcze 

Abstract. Because of globalization and economic integration, the competitiveness of entities is more 

and more often analyzed in the context of their links with the international market. The aim of the 

article is to assess the comparative advantages in Poland's foreign trade in agri-food products in 

comparison to trade in other products. The study uses the relative trade advantage indices RTA. This 

study was preceded by a discussion of the results of foreign trade. The source of data was the WITS-

Comtrade database. The study showed that Poland's foreign trade is characterized by a diversified 

level of comparative advantages. Of the twenty HS sections, in 2016 Poland had comparative 

advantages in trade of products from two agri-food sections and seven other sections. These sections 

accounted for approximately 9% and 50% of Poland's trade turnover, respectively. The development 

of Polish foreign trade in agri-food products, as well as quite significant comparative advantages in 

trade of these products, indicate the competitiveness and high importance of the Polish agri-food 

sector for the national economy. 
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Wprowadzenie 

Poj cie przewagi komparatywnej (wzgl dnej) funkcjonuje w ekonomii 

mi dzynarodowej od pocz tku XIX wieku i zosta o wprowadzone przez Ricardo. Podej cie, 

zgodnie z którym si  sprawcz  handlu mi dzynarodowego jest wy cznie zró nicowanie 

wydajno ci pracy mi dzy poszczególnymi krajami znane jest w literaturze przedmiotu jako 

model ricardia ski. Zgodnie z tym modelem, handel mi dzy dwoma krajami mo e by  dla 

tych krajów korzystny, je li ka dy z nich eksportuje dobra, w produkcji których ma przewagi 

komparatywne. Kraj ma za  przewag  komparatywn  w produkcji jakiego  dobra wtedy, 

kiedy koszt alternatywny produkcji w przeliczeniu na inne dobra jest ni szy w tym kraju ni  

w innych krajach. Handel mi dzynarodowy powoduje zwi kszenie wiatowej produkcji 

dlatego, e pozwala krajom specjalizowa  si  w wytwarzaniu dóbr, w których maj  przewagi 

komparatywne (Krugman i Obstfeld, 2007, s. 42-44). W tych warunkach ka dy kraj bior cy 

udzia  w wymianie mi dzynarodowej osi ga korzy ci, tj. rozmiary produkcji w ka dym 

z tych krajów s  wi ksze ni  gdyby nie by o handlu mi dzy nimi. 

Wed ug tej teorii dany kraj mo e czerpa  korzy ci z handlu zagranicznego nawet 

wtedy, gdy nie posiada absolutnej przewagi w produkcji adnego z dóbr. Wystarczy, eby 

posiada  relatywn  przewag  w produkcji wybranego towaru, aby móg  by  jego 

eksporterem. W teorii tej nie porównuje si  zatem poziomu jednostkowych kosztów 

produkcji tego samego towaru w dwóch krajach, lecz porównuje si  stosunek 

jednostkowych kosztów produkcji wybranych dwóch dóbr w dwóch krajach. 

Obok przewag komparatywnych typu ricardia skiego w literaturze funkcjonuje jeszcze 

drugi typ przewag komparatywnych, tj. przewagi typu Balassy (1965, s. 99-123). Guzek 

przeciwstawiaj c sobie oba rodzaje przewag, stwierdza, e: „Przewaga komparatywna w 

sensie ricardia skim wynika z kryterium op acalno ci eksportu danej dziedziny 

w porównaniu z innymi dziedzinami i jednocze nie w porównaniu z zagranic . Niska 

przewaga komparatywna nie oznacza jednak, e dany towar nie mo e by  eksportowany. 

Nale y j  interpretowa  jako wska nik wiadcz cy o niskiej predyspozycji specjalizacyjnej w 

porównaniu z innymi krajami. Przewaga komparatywna typu Balassy wynika natomiast 

z zastosowania kryterium wielko ci eksportu w porównaniu z innymi dziedzinami 

i jednocze nie z zagranic ” (Guzek, 2004, s. 49). W uj ciu Balassy wysokie przewagi mog  

zatem ujawnia  si  nie tylko przy wysokiej op acalno ci produkcji i eksportu danej grupy 

produktów analizowanego kraju, ale tak e przy niskiej ich op acalno ci. Analiz  przewag 

komparatywnych w takim uj ciu mo na traktowa  jako przybli enie zdolno ci danego kraju 

do konkurowania w handlu mi dzynarodowym, a równocze nie podstaw  do oceny aktualnej 

pozycji konkurencyjnej tego kraju i jej zmian w przesz o ci. Z tego powodu Misala uwa a, e 

przewagi komparatywne w uj ciu Balassy s  raczej przewagami konkurencyjnymi (Misala, 

2011, s. 166). Nieustannie rozwijana teoria Balassy i zaproponowane przez niego metody 

badania przewag komparatywnych stanowi  „wspó cze nie kanon bada  mi dzynarodowej 

zdolno ci konkurencyjnej w sferze handlu mi dzynarodowego i szerzej rozumianej wymiany 

mi dzynarodowej” (Misala, 2011, s. 165). 

Rozwój procesów globalizacji i integracji gospodarczej sprawia, e konkurencyjno  

podmiotów gospodarczych coraz cz ciej analizowana jest w kontek cie ich powi za  

z rynkiem mi dzynarodowym. Jednym ze sposobów oceny konkurencyjno ci polskiego 

sektora rolno-spo ywczego jest analiza przewag komparatywnych w handlu produktami 

tego sektora. Celem artyku u jest ocena przewag komparatywnych w handlu zagranicznym 

Polski produktami rolno-spo ywczymi na tle handlu pozosta ymi produktami. 
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Mimo niew tpliwych zalet teorii kosztów komparatywnych, z o ono  i turbulentno  

procesów zachodz cych we wspó czesnej gospodarce powoduje, e kierunków i nasilenia 

zmian strumieni handlu nie da si  przedstawi  za pomoc  tylko jednej teorii handlu 

mi dzynarodowego. Próbuj c odpowiedzie  na pytanie, dlaczego dany kraj czy sektor 

gospodarki odnosi wi ksze sukcesy handlowe i jest bardziej konkurencyjny ni  inny, nale y 

nie ustawa  w poszukiwaniu nowych zmiennych obja niaj cych wymian  handlow . 

Metoda i dane 

Do badania przewag komparatywnych Balassa zaproponowa  wska nik ujawnionych 

przewag komparatywnych w eksporcie (RCA – revealed comparative advantage). Badanie 

na podstawie tego wska nika polega na ustaleniu, czy udzia  danego produktu w eksporcie 

danego kraju jest wy szy (ni szy) od udzia u tego produktu w wiatowym eksporcie na 

okre lony rynek (Balassa, 1965, s. 99-123). Wska nik ten nale y do grupy wska ników 

konkurencyjno ci ex post, tj. odnosi si  do pomiaru konkurencyjno ci w przesz o ci. 

Formu a wska nika zaproponowana przez Balass  by a w kolejnych latach kilkakrotnie 

modyfikowana, m.in. przez Vollratha (1991, s. 265-279), Latruffe’a (2010, s. 7-8), czy te  

Wijnandsa i Verhooga (2016, s. 16). 

Uwzgl dniaj c do wiadczenia poszczególnych badaczy, do oceny przewag 

komparatywnych Polski w handlu produktami rolno-spo ywczymi na tle handlu 

pozosta ymi grupami produktów zdecydowano si  wykorzysta  wska nik relatywnej 

przewagi handlowej (RTA – relative trade advantage), w postaci logarytmicznej, b d cy 

ró nic  wska nika ujawnionych przewag w eksporcie (RXA – relative export advantage) 

oraz wska nika ujawnionych przewag w imporcie (RMA – relative import advantage). W 

obliczeniach zastosowano nast puj ce wzory (Szczepaniak, 2017, s. 53-54): 

   (1) 

  (3) 

gdzie: 

  – wska nik relatywnej przewagi w polskim handlu grup  produktów i na danym 

rynku, 

  – wska nik relatywnej komparatywnej przewagi polskiego eksportu grupy 

produktów i na dany rynek, 

 – wska nik relatywnej komparatywnej przewagi polskiego importu grupy 

produktów i z danego rynku, 

  – polski eksport grupy produktów i na dany rynek, 

  – wiatowy eksport grupy produktów i na dany rynek, 

  – polski eksport wszystkich grup produktów na dany rynek, 

  – wiatowy eksport wszystkich grup produktów na dany rynek, 

  – polski import grupy produktów i z danego rynku, 

  – wiatowy import grupy produktów i z danego rynku, 
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  – polski import wszystkich grup produktów z danego rynku, 

  – wiatowy import wszystkich grup produktów z danego rynku. 

Dodatnia warto  wska nika RTA (wi ksza od 0) oznacza wyst powanie ujawnionej 

przewagi komparatywnej w polskim handlu dan  grup  produktów na danym rynku 

i wskazuje na intensywno  tej przewagi, natomiast ujemna jego warto  (mniejsza od 0) 

wskazuje, e przewaga ta nie wyst puje. Wska nik ten w porównaniu ze wska nikiem 

ujawnionych przewag komparatywnych RCA ma bardziej kompleksowy charakter, gdy  

uwzgl dnia sytuacj  zarówno w zakresie eksportu, jak i importu danego kraju. 

Ocen  przewag komparatywnych w handlu zagranicznym produktami rolno- 

-spo ywczymi Polski na tle pozosta ych grup produktów, przeprowadzon  na podstawie 

wska nika RTA, poprzedzono krótkim omówieniem zmian obrotów handlu zagranicznego 

produktami sektora rolno-spo ywczego i pozosta ych sektorów gospodarki na tle handlu 

Polski ogó em oraz analiz  salda obrotów handlowych tymi produktami na tle krajowego 

bilansu handlowego. Okres obj ty badaniem obejmuje lata 2004-2016. 

ród em danych by a baza danych handlowych WITS-Comtrade, w której strumienie 

handlu wyra one s  w USD. Analiz  przeprowadzono na poziomie sekcji HS 

(Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów). Pod poj ciem 

„produkty rolno-spo ywcze” rozumiane s  nast puj ce sekcje HS: I – ywiec i produkty 

pochodzenia zwierz cego, II – produkty pochodzenia ro linnego, III – t uszcze i oleje oraz 

IV – przetwory spo ywcze2. Pozosta ych 16 sekcji HS obejmuje produkty sektorów nie 

rolno-spo ywczych3. 

Udzia  produktów rolno-spo ywczych w handlu zagranicznym Polski 

Handel produktami rolno-spo ywczymi (sekcje HS I-IV) odgrywa istotn  rol  w 

handlu zagranicznym Polski ogó em (Szczepaniak, 2016, s. 36-42). Udzia  eksportu tych 

produktów w ca kowitym polskim eksporcie na pocz tku cz onkostwa Polski w UE 

kszta towa  si  w granicach 9-10%, nast pnie wzrós  do ok. 11-12%, a w latach 2013-2016 

oscylowa  ju  wokó  13%. Udzia  importu produktów rolno-spo ywczych w ca kowitym 

polskim imporcie by  ni szy, w latach 2004-2008 wynosi  oko o 6-7%, w 2009 r. 

przekroczy  8%, a od 2013 r. si ga oko o 9% (rys. 1). Przewaga eksportu nad importem w 

analizowanym okresie na ogó  zwi ksza a si  – w 2015 r. wynios a 4,2 pkt proc. (w 2016 r. 

zmniejszy a si  do 3,6 pkt proc.). Handel zagraniczny jest tak e wa nym czynnikiem 

rozwoju polskiego sektora rolno-spo ywczego (Szczepaniak, 2016, s. 36). Wobec wy szej 

dynamiki wzrostu produkcji ywno ci ni  krajowego popytu na ywno , wi ksza cz  

przyrostu produkcji sektora by a kierowana za granic . Eksport sta  si  wa nym sposobem 

                                                 
2 Do Sekcji I. nale  nast puj ce dzia y produktów: 01. Zwierz ta ywe; 02. Mi so i podroby; 03. Ryby i owoce 

morza; 04. Produkty mleczarskie i jaja; 05. Pozosta e produkty zwierz ce. Do Sekcji II. nale  nast puj ce dzia y 

produktów: 06. ywe ro liny i kwiaty ci te; 07. Warzywa; 08. Owoce i orzechy; 09. Kawa, herbata, przyprawy; 10. 

Zbo a; 11. Produkty m ynarskie, s ód, skrobie; 12. Nasiona i owoce oleiste; 13. Ekstrakty ro linne; 14. Pozosta e 

produkty ro linne. Do Sekcji III. nale y nast puj cy dzia  produktów 15. T uszcze i oleje zwierz ce lub ro linne. Do 

Sekcji IV. nale  nast puj ce dzia y produktów: 16. Przetwory z mi sa i ryb; 17. Cukry i wyroby cukiernicze; 18. 

Kakao i przetwory z kakao; 19. Przetwory zbo owe i pieczywo cukiernicze; 20. Przetwory z owoców i warzyw; 

21. Ró ne przetwory spo ywcze; 22. Napoje bezalkoholowe i alkoholowe; 23. Odpady i pasze dla zwierz t; 24. 

Tyto  i wyroby tytoniowe. 
3 Ostatnia sekcja (XXI – dzie a sztuki i przedmioty kolekcjonerskie) z uwagi na marginalne znaczenie w obrotach 

handlu zagranicznego zosta a zaliczona do pozycji „Inne”. 
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zagospodarowania nadwy ek, a tym samym stanowi  znacz ce ród o wp ywów dla 

krajowego sektora rolno-spo ywczego. To z kolei korzystnie oddzia ywa o na koniunktur  w 

wielu dzia ach rolnictwa i przemys u spo ywczego. 

 

Rys. 1. Udzia  produktów rolno-spo ywczych w handlu zagranicznym Polski ogó em (w %) 

Fig. 1. Share of agri-food products in Polish foreign trade in total (in %) 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych WITS-Comtrade. 

Sektor rolno-spo ywczy jest jedn  z nielicznych ga zi gospodarki narodowej, która 

uzyskuje dodatni bilans w wymianie handlowej. Nadwy ka w handlu ywno ci  korzystnie 

wp ywa a na saldo w handlu zagranicznym Polski ogó em (ujemne do 2014 r.), ale jej 

relatywnie niski poziom (w porównaniu z deficytem w handlu pozosta ymi produktami) 

sprawia , e nie mia a decyduj cego wp ywu na kierunek zmian tego salda. Dopiero w 2015 r. 

nadwy ka w handlu produktami rolno-spo ywczymi (8,5 mld USD) pokry a, wyra nie ni szy 

w tym roku (-3,7 mld USD), deficyt w handlu produktami pozosta ych sektorów. W 2016 r. 

po raz pierwszy osi gni to dodatnie saldo wymiany nie tylko w handlu produktami rolno-

spo ywczymi (7,8 mln USD), ale i pozosta ymi produktami (0,1 mln USD) – por. rys. 2. 

 

Rys. 2. Saldo handlu produktami rolno-spo ywczymi, pozosta ymi produktami oraz saldo handlu zagranicznego 

Polski ogó em (w mld USD) 

Fig. 2. Balance of trade in agri-food products, other products and of total Polish foreign trade (in billion USD) 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych WITS-Comtrade. 
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Reasumuj c, wymiana handlowa produktami rolno-spo ywczymi stanowi wa n  cz  

handlu zagranicznego Polski. Udzia  eksportu ywno ci w eksporcie ogó em jest wy szy 

ni  importu ywno ci w imporcie ogó em, a rednioroczne tempo wzrostu polskiego 

eksportu ywno ci na rynek wiatowy jest wyra nie wy sze ni  ca ego polskiego eksportu. 

Sektor rolno-spo ywczy, b d c dzia em gospodarki, który generuje wysokie dodatnie saldo 

w wymianie handlowej, ma du e znaczenie dla krajowego bilansu handlowego i p atniczego. 

Handel zagraniczny produktami rolno-spo ywczymi Polski na tle 
handlu pozosta ymi grupami produktów 

W latach 2004-2016 produkty rolno-spo ywcze (sekcje HS I-IV) stanowi y jedn  

z najwa niejszych grup towarowych w handlu zagranicznym Polski. W okresie tym 

znaczenie tej grupy produktów systematycznie zwi ksza o si  i w 2016 r. udzia  ywno ci 

w polskim eksporcie wyniós  13,0% (wobec 8,8% w 2004 r.), a w imporcie – 9,4% (wobec 

6,2% w 2004 r.). Spo ród poszczególnych sekcji tworz cych t  grup  towarow  najwy szy 

udzia  zarówno w eksporcie, jak i w imporcie mia y przetwory spo ywcze (IV), a nast pnie 

ywiec i produkty pochodzenia zwierz cego (I) oraz produkty pochodzenia ro linnego (II). 

We wszystkich tych sekcjach produkcji Polska by a znacz cym eksporterem netto, przy 

czym najwi kszym w sekcji przetwory spo ywcze. Udzia  t uszczów i olejów (III) 

w obrotach handlowych by  minimalny, a Polska pozostawa a ich trwa ym strukturalnym 

importerem netto (tab. 1). 

Do innych najwa niejszych grup towarowych (sekcji HS) w handlu zagranicznym 

Polski nale a y: maszyny i urz dzenia (XVI), sprz t transportowy (XVII), metale 

nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (XV), tworzywa sztuczne i wyroby z nich (VII), 

produkty przemys u chemicznego (VI) oraz ró norodne wyroby przemys owe (XX). 

W 2016 r. na grupy te przypada o blisko 70% polskiego eksportu i 68% polskiego importu 

(tab. 1). 

Sekcja „maszyny i urz dzenia” odgrywa najwa niejsz  rol  w polskim handlu 
zagranicznym. W latach 2004-2016 warto  eksportu maszyn i urz dze  zwi kszy a si  
trzykrotnie, do 48,3 mld USD, a importu – przesz o dwukrotnie, do 47,4 mld USD. 

Tym samym udzia  maszyn i urz dze  w polskim eksporcie wzrós  o 2,7 pkt proc., tj. do 

24,6%, a w imporcie spad  o 0,1 pkt proc., tj. do 25,1%. Do 2011 r. oraz w 2015 r. Polska 

by a importerem netto maszyn i urz dze , w pozosta ych latach by a ich eksporterem netto 

(w 2016 r. nadwy ka w handlu tymi produktami przekroczy a 0,9 mld USD). 

Sekcja „sprz t transportowy” jest kolejn  wa n  grup  towarow  w polskim handlu 
zagranicznym. I chocia  w latach 2004-2016 jej udzia  zarówno w eksporcie, jak i imporcie 
obni y  si  (odpowiednio o 2,3 i 1,9 pkt proc.), to nadal pozosta  znacz cy, wynosz c: 
w eksporcie 15,0%, a w imporcie 11,8%. W analizowanym okresie warto  eksportu 
rodków transportu wzros a prawie dwuipó krotnie i na koniec tego okresu si gn a 29,4 

mld USD. Zmiany w imporcie by y mniejsze, jego warto  zwi kszy a si  blisko 
dwukrotnie, do 22,2 mld USD. Polska nieprzerwanie notuje nadwy k  w handlu sprz tem 
transportowym (w 2016 r. wynios a ona 7,2 mld USD). 

Nast pn  grup  towarow  w polskim eksporcie s  „metale nieszlachetne i wyroby 
metalurgiczne”, z udzia em w latach 2015-2016 w granicach 9-10%. W imporcie udzia  tej 
grupy by  nieco wy szy i przekracza  10%. W latach 2004-2016 znaczenie tej grupy 
produktów w eksporcie zmala o (o 3,4 pkt proc., do 9,2%), a w imporcie pozosta o bez zmian 
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(10,4%). Warto  eksportu metali nieszlachetnych i wyrobów metalurgicznych zwi kszy a si  

prawie dwukrotnie, do 18,2 mld USD. Warto  importu wzros a ponad dwukrotnie, do 19,5 

mld USD. Saldo Polski w handlu t  grup  produktów by o dodatnie tylko w latach 2004 oraz 

2012-2014 (w 2016 r. odnotowano deficyt w wysoko ci 1,4 mld USD). 

Tabela 1. Wyniki handlu zagranicznego Polski w latach 2004 i 2016, wed ug sekcji HS 

Table 1. Results of Polish foreign trade in the years 2004 and 2016, by HS section 

Numer i nazwa sekcji HS 

Eksport Import Saldo 

2016 2016 2004 2016 

w mln 

USD 

2004 

= 100 

w mln 

USD 

2004 

= 100 
w mln USD 

Ogó em 196 455,3 266,3 188 517,8 213,8 -14 375,5 7 937,5 

Produkty rolno-spo ywcze 25 532,3 393,8 17 710,2 324,8 1 030,5 7 822,1 

I. ywiec i produkty pochodzenia  

zwierz cego 
7 929,0 362,7 5 215,3 483,2 1 106,7 2 713,7 

II. Produkty pochodzenia ro linnego 4 476,7 302,5 4 390,0 244,4 -316,9 86,7 

III. T uszcze i oleje 645,9 1 291,8 861,0 270,0 -268,8 -215,1 

IV. Przetwory spo ywcze 12 480,7 450,9 7 243,9 320,8 509,6 5 236,8 

Pozosta e produkty 170 923,0 254,0 170 807,6 206,5 -15 406,0 115,4 

V. Produkty mineralne 5 388,2 127,4 13 174,8 143,2 -4 970,5 -7 786,7 

VI. Produkty przemys u chemicznego 13 753,7 367,6 19 105,6 217,1 -5 059,4 -5 352,0 

VII. Tworzywa sztuczne i wyroby 13 776,6 363,4 14 650,0 222,5 -2 793,9 -873,4 

VIII. Skóry i wyroby 1 092,1 241,4 1 404,7 173,7 -356,5 -312,6 

IX. Drewno i wyroby z drewna 3 872,8 168,6 1 374,7 169,6 1 486,2 2 498,1 

X. cier drzewny, papier i wyroby 6 471,7 273,1 5 543,5 193,1 -501,9 928,2 

XI. Materia y i wyroby w ókiennicze 7 374,0 204,2 10 039,2 201,2 -1 378,8 -2 665,2 

XII. Obuwie, nakrycia g owy 1 352,4 393,1 1 757,5 391,9 -104,6 -405,1 

XIII. Wyroby z kamienia, ceramiczne,  

szk o 
3 798,4 234,9 2 203,4 162,2 258,7 1 595,0 

XIV. Metale i kamienie szlachetne,  

per y i wyroby 
1 297,6 374,7 501,1 486,0 243,2 796,5 

XV. Metale nieszlachetne i wyroby  

metalurgiczne 
18 168,1 196,2 19 533,7 213,8 125,1 -1 365,6 

XVI. Maszyny i urz dzenia 48 331,0 299,2 47 402,7 213,6 -6 038,4 928,2 

XVII. Sprz t transportowy 29 424,2 230,0 22 240,7 184,2 718,0 7 183,5 

XVIII. Przyrz dy i aparaty optyczne 3 079,1 432,9 4 456,5 266,2 -962,7 -1 377,5 

XIX. Bro  i amunicja 145,4 2 203,0 212,1 401,7 -46,2 -66,6 

XX. Ró norodne wyroby przemys owe 13 391,5 241,5 4 945,8 312,9 3 963,7 8 445,7 

Inne (Sekcja XXI + pozosta e) 206,3 726,4 2 261,6 1 379,2 12,0 -2 055,2 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych WITS-Comtrade. 

Znaczenie w polskim eksporcie „tworzyw sztucznych i wyrobów z nich” ros o przez 

wi kszo  analizowanego okresu, z 5,1% w 2004 r. do 7,0% w 2016 r. W imporcie ich 
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udzia  by  nieco wy szy i waha  si  w granicach 7,5-7,8%. W latach 2004-2016 warto  

eksportu tworzyw sztucznych i wyrobów z nich zwi kszy a si  ponad trzyipó krotnie, do 

13,8 mld USD. Wolniej, bo przesz o dwukrotnie, wzros a warto  polskiego importu tych 

produktów, do 14,7 mld USD w 2016 r. W ca ym analizowanym okresie Polska notowa a 

deficyt w handlu tworzywami sztucznymi i wyrobami z nich, ale wykazywa  on tendencj  

malej c  (w 2016 r. wyniós  0,9 mld USD, wobec 2,8 mld USD w 2004 r.). 

Znaczenie sekcji „produkty przemys u chemicznego” w polskim eksporcie by o 

podobne jak „tworzyw sztucznych i wyrobów z nich”. Jej udzia  w latach 2004-2016 

zwi kszy  si  z 5,1% do 7,0%. Udzia  produktów przemys u chemicznego w polskim 

imporcie by  bardziej stabilny i wynosi  ok. 10%. W analizowanym okresie warto  

eksportu produktów przemys u chemicznego zwi kszy a si  ponad trzyipó krotnie, si gaj c 

w 2016 r. 13,8 mld USD. Z kolei warto  ich importu wzros a ponad dwukrotnie, do 19,1 

mld USD. W analizowanym okresie Polska notowa a trwa y deficyt w handlu produktami 

przemys u chemicznego. 

„Ró norodne wyroby przemys owe” odgrywa y wa n  rol  przede wszystkim 

w polskim eksporcie, w 2016 r. ich udzia  wyniós  6,8%. W imporcie udzia  tej sekcji 

produktów by  ni szy i si gn  2,6%. Warto  obu strumieni handlu w analizowanym 

okresie wzros a odpowiednio prawie dwuipó - i ponad trzykrotnie, eksport – do 13,4 mld 

USD, a import – do 4,9 mld USD. Polska ca y czas notowa a dodatnie saldo w handlu 

ró norodnymi wyrobami przemys owymi. 

Analiza wyników handlu zagranicznego Polski, przeprowadzona w uk adzie g ównych 

grup produktów, upowa nia do stwierdzenia, e produkty rolno-spo ywcze nale  do 

najwa niejszych sekcji towarowych w handlu zagranicznym Polski, zarówno je li chodzi 

o eksport, jak i import. Wi kszy lub zbli ony udzia  w eksporcie maj  jedynie maszyny 

i urz dzenia oraz sprz t transportowy, a w imporcie – oprócz maszyn i urz dze  oraz 

sprz tu transportowego, tak e metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne oraz produkty 

przemys u chemicznego. W latach 2004-2016 dynamika wzrostu obrotów handlu 

zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi by a jednocze nie znacznie wy sza ni  

pozosta ymi grupami towarowymi. W wymianie handlowej ywno ci  Polska osi ga a 

wysok  i szybko rosn c  nadwy k  (wzgl dnie porównywalne saldo generowa  jedynie 

handel sprz tem transportowym oraz ró norodnymi wyrobami przemys owymi), która 

korzystnie oddzia ywa a na krajowy bilans handlowy i p atniczy. 

Ocena przewag komparatywnych Polski w handlu produktami 
rolno-spo ywczymi na tle handlu pozosta ymi grupami produktów 
na podstawie wska nika RTA 

W 2016 r. wska nik relatywnej przewagi RTA w handlu produktami 

rolno-spo ywczymi Polski wyniós  0,31, co oznacza, e Polska posiada a wzgl dne 

przewagi komparatywne w handlu tymi produktami na rynku wiatowym, a zatem by a 

konkurencyjna na tym rynku. Poziom tych przewag by  nieco ni szy w porównaniu 

zarówno z 2004 r., jak i 2015 r. (w latach tych wska niki RTA wynios y odpowiednio 0,36 

i 0,37), co wskazywa  mo e jednak na niewielkie pogorszenie pozycji konkurencyjnej 

polskich producentów ywno ci na rynku wiatowym (tab. 2). W 2016 r., spo ród czterech 

sekcji HS obejmuj cych produkty rolno-spo ywcze, wska niki RTA wy sze od 



Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Polski na przyk adzie produktów…     271 

0 wyst powa y w grupie produktów pochodzenia zwierz cego (0,33) oraz przetworów 

spo ywczych (0,48). Na te sekcje przypada o 8,5% obrotów polskiego handlu ogó em, 

a warto  wygenerowanej przez nie nadwy ki wynios a 8,0 mld USD. W pozosta ych 

sekcjach obejmuj cych produkty rolno-spo ywcze (produkty pochodzenia ro linnego oraz 

t uszcze i oleje), wska niki RTA by y ni sze od 0, a zatem w handlu tymi grupami 

produktów Polska nie posiada a przewag komparatywnych. 

Tabela 2. Wska niki relatywnej przewagi handlowej RTA w handlu zagranicznym Polski w latach 2004, 2015  

i 2016, wed ug sekcji HS 

Table 2. Relative trade advantage indices RTA in Polish foreign trade, in the years 2004, 2015 and 2016, by HS 

section 

Numer i nazwa sekcji HS 2004 2015 2016 

Zmiana 

w latach 

2004-2016 

w pkt 

Produkty rolno-spo ywcze 0,36 0,37 0,31 -0,05 

I. ywiec i produkty pochodzenia zwierz cego 0,87 0,43 0,33 -0,54 

II. Produkty pochodzenia ro linnego 0,02 0,16 -0,01 -0,03 

III. T uszcze i oleje -1,57 -0,20 -0,34 1,24 

IV. Przetwory spo ywcze 0,36 0,47 0,48 0,12 

Pozosta e produkty -0,03 -0,05 -0,04 -0,01 

V. Produkty mineralne -0,40 -0,77 -0,84 -0,44 

VI. Produkty przemys u chemicznego -0,69 -0,32 -0,31 0,38 

VII. Tworzywa sztuczne i wyroby -0,41 -0,06 -0,09 0,32 

VIII. Skóry i wyroby -0,43 -0,20 -0,34 0,09 

IX. Drewno i wyroby z drewna 1,30 1,02 1,03 -0,27 

X. cier drzewny, papier i wyroby -0,03 0,10 0,11 0,14 

XI. Materia y i wyroby w ókiennicze -0,18 -0,49 -0,45 -0,26 

XII. Obuwie, nakrycia g owy 0,00 -0,48 -0,36 -0,36 

XIII. Wyroby z kamienia, ceramiczne, szk o 0,30 0,41 0,43 0,12 

XIV. Metale i kamienie szlachetne, per y i wyroby 1,43 1,00 0,92 -0,51 

XV. Metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne 0,19 -0,04 -0,10 -0,29 

XVI. Maszyny i urz dzenia -0,16 0,00 0,02 0,18 

XVII. Sprz t transportowy 0,13 0,21 0,20 0,07 

XVIII. Przyrz dy i aparaty optyczne -0,68 -0,54 -0,43 0,25 

XIX. Bro  i amunicja -2,08 -0,65 -0,64 1,44 

XX. Ró norodne wyroby przemys owe 1,54 0,94 0,92 -0,61 

Inne (Sekcja XXI + pozosta e) 0,63 -3,43 -2,86 -3,48 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych WITS-Comtrade. 

W 2016 r. w handlu produktami pozosta ych sektorów Polska posiada a relatywne 

przewagi komparatywne, mierzone wska nikiem RTA, w 7 z 16 sekcji HS, na które 

przypada o cznie 49,6% obrotów polskiego handlu ogó em. Sekcje te generowa y 

nadwy k  w wysoko ci 22,4 mld USD. By y w ród nich dzia y o ró nym znaczeniu 
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w polskim eksporcie, zarówno o stosunkowo wysokim, jak i niskim poziomie 

zaawansowania technologicznego. Najwy szy wska nik przewag komparatywnych 

w handlu cechowa  takie sekcje produkcji, jak: drewno i wyroby z drewna (1,03), metale 

i kamienie szlachetne, per y i wyroby (0,92), ró norodne wyroby przemys owe (0,92), 

wyroby z kamienia, ceramiczne, szk o (0,43) oraz sprz t transportowy (0,20). Ich czny 

udzia  w polskim handlu si ga  21,6%. Spo ród trzech sekcji o najwy szym udziale 

w obrotach polskiego handlu (maszyny i urz dzenia, sprz t transportowy oraz metale 

nieszlachetne i wyroby metalurgiczne), wska nikiem relatywnej przewagi RTA 

kszta tuj cym si  poni ej 0 cechowa  si  jedynie handel metalami nieszlachetnymi 

i wyrobami metalurgicznymi (-0,10). Oznacza, e w wymianie handlowej tymi produktami 

Polska nie posiada a przewag komparatywnych. 

W latach 2004-2016 wska niki relatywnej przewagi RTA w handlu Polski zwi kszy y 

si  w 2 z 4 grup produktów rolno-spo ywczych – nieznacznie w grupie przetworów 

spo ywczych (o 0,12 pkt), a do  znacz co w grupie t uszczów i olejów (o 1,24 pkt). 

W dwóch pozosta ych grupach produktów rolno-spo ywczych wska niki RTA w tym 

okresie zmniejszy y si  – najbardziej w grupie produktów zwierz cych (a  o 0,54 pkt), 

a minimalnie w grupie produktów ro linnych (o 0,03 pkt). Spo ród produktów pozosta ych 

sektorów w analizowanym okresie wska niki RTA w polskim handlu ogó em wzros y 

w 9 z 16 sekcji HS, najbardziej w przypadku broni i amunicji (o 1,44 pkt), a nast pnie 

produktów przemys u chemicznego (o 0,38 pkt) oraz tworzyw sztucznych i wyrobów 

(o 0,32 pkt). W tym samym okresie znacz co zmniejszy  si  wska nik relatywnej przewagi 

RTA w handlu Polski ró norodnymi wyrobami przemys owymi (o 0,61 pkt), metalami 

i kamieniami szlachetnymi, perlami i wyrobami (o 0,51 pkt) oraz produktami mineralnymi 

(o 0,44 pkt). 

Tabela 3. Wska niki relatywnej przewagi handlowej RTA w handlu zagranicznym Polski w 2016 r. i ich zmiany 

w latach 2004 i 2016, wed ug sekcji HS  

Table 3. Relative trade advantage indices RTA in Polish foreign trade, in 2016 and its changes in the years 

2004-2016, by HS section 
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ywiec i produkty pochodzenia zwierz cego (I) 

Drewno i wyroby z drewna (IX) 

Metale i kamienie szlachetne, per y i wyroby (XIV) 

Ró norodne wyroby przemys owe (XX) 

Produkty pochodzenia ro linnego (II) 

Produkty mineralne (V) 

Materia y i wyroby w ókiennicze (XI) 

Obuwie, nakrycia g owy (XII) 

Metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (XV) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WITS-Comtrade. 

Jednoczesne uwzgl dnienie wska ników relatywnej przewagi RTA w handlu Polski 

ogó em w 2016 r. oraz ich zmian w latach 2004-2016 pozwala wyró ni  cztery grupy sekcji 
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HS (tab. 3). Pierwsza z nich to sekcje posiadaj ce relatywne przewagi komparatywne w 

handlu w 2016 r., które to przewagi w analizowanym okresie si  umocni y. Z punktu 

widzenia konkurencyjno ci jest to niew tpliwie najkorzystniejsza sytuacja. Do grupy tej 

zakwalifikowano pi  sekcji, w tym jedn  nale c  do sektora rolno-spo ywczego – 

przetwory spo ywcze (IV). Druga grupa obejmuje sekcje HS posiadaj ce relatywne 

przewagi komparatywne w handlu w 2016 roku, które to przewagi w latach 2004-2016 

uleg y jednak zmniejszeniu. Sekcji takich by o cztery, w tym jedna nale ca do sektora 

rolno-spo ywczego – produkty pochodzenia zwierz cego (I). Kolejna grupa zawiera sekcje, 

które mimo poprawy w analizowanym okresie wska nika RTA, nie zdo a y osi gn  w 2016 

r. minimalnych relatywnych przewag komparatywnych. W grupie tej znalaz o si  sze  sekcji 

HS, w tym jedna nale ca do sektora rolno-spo ywczego – t uszcze i oleje (III). Ostatnia 

kombinacja warto ci wska nika RTA w 2016 r. i jego zmian w latach 2004-2016 obejmuje te 

sekcje, w których nast pi o pogorszenie relatywnej przewagi w handlu, przy braku tej przewagi 

w 2016 r. W handlu Polski ogó em sytuacja ta wyst pi a w obrotach pi cioma grupami 

produktów, w tym produktami pochodzenia ro linnego (II). Z punktu widzenia 

konkurencyjno ci jest to niekorzystna sytuacja. 

Podsumowanie 

W latach 2004-2016 warto  obrotów handlowych Polski produktami 

rolno-spo ywczymi wzros a ponad trzyipó krotnie, przekraczaj c w 2016 r. 43 mld USD. 

W tym samym okresie eksport ywno ci zwi kszy  si  czterokrotnie – do 25,5 mld USD, 

a jej import wzrós  ponad trzykrotnie – do 17,7 mld USD. Sektor rolno-spo ywczy by  

jednym z niewielu sektorów gospodarki narodowej o dodatnim saldzie wymiany 

handlowej. Nadwy ka Polski w handlu ywno ci , wobec w wi kszo ci lat deficytu w 

handlu pozosta ymi produktami, korzystnie wp ywa a na krajowy bilans handlowy. 

W 2016 r. wska niki relatywnej przewagi RTA w polskim handlu produktami 

rolno-spo ywczymi i pozosta ymi produktami wynios y odpowiednio 0,31 i -0,04. Oznacza 

to, e Polska posiada a wzgl dne przewagi komparatywne i by a konkurencyjna na rynku 

wiatowym w handlu produktami rolno-spo ywczymi i nie posiada a takich przewag 

w cznym handlu pozosta ymi produktami. Je li chodzi o poszczególne sekcje 

produkcji, handel zagraniczny Polski charakteryzowa  si  jednak zró nicowanym 

poziomem przewag komparatywnych. Spo ród dwudziestu sekcji HS, w 2016 r. Polska 

posiada a ujawnione przewagi komparatywne (wska nik RTA > 0) w handlu produktami 

dziewi ciu sekcji (dwóch rolno-spo ywczych i siedmiu pozosta ych). Na produkty te 

przypada o odpowiednio 8,5% i 49,6% warto ci obrotów handlowych Polski. Sekcje te 

generowa y nadwy ki w wysoko ci odpowiednio 8,0 i 22,4 mld USD. 

Dynamiczny rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi 

w okresie przynale no ci Polski do Unii Europejskiej, a tak e do  znacz ce przewagi 

komparatywne w handlu tymi produktami – wobec handlu pozosta ymi produktami – 

wskazuj  na konkurencyjno  i du e znaczenia polskiego sektora rolno-spo ywczego dla 

gospodarki narodowej. 
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