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Elementy umi dzynarodowienia polskiego przemys u rolno-
spo ywczego 

Elements of the internationalization of the Polish agricutural and 
food processing sector 

Synopis. Sektor rolno-spo ywczy ma bardzo du e znaczenie w internacjonalizacji polskiej gospodar-

ki. Przyst pienie Polski do UE przyczyni o si  do szybkiego wzrostu eksportu polskich produktów 

rolno-spo ywczych na rynki Wspólnoty. W latach 2004-2007 ywno  stanowi a rednio 9,6% eks-

portu oraz 6,5% importu Polski. Na rynki zagraniczne najwi cej sprzedaj  producenci g ównych bran  

polskiego sektora rolno-spo ywczego, tj. mi snej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owo-

ców. Do g ównych przyczyn bran owego zró nicowania internacjonalizacji sektora rolno-

spo ywczego w Polsce zalicza si  wielko  konsumpcji na rynku wewn trznym, pozycj  na rynku 

wiatowym, wielko  popytu zagranicznego oraz warunki ekonomiczne transakcji z partnerami za-

granicznymi. 

S owa kluczowe: internacjonalizacja, sektor rolno-spo ywczy 

Abstract. The agricultural and food processing sector play a key role in the internationalization of 

Polish economy. Polish agri-food exports to the EU member countries quickly increased after the Pol-

ish accession to the EU. During the years 2004-2007, food and food products accounted on average 

for 9,6% of total exports and 6,5% of total imports in Poland. The biggest volume of sales in foreign 

markets has been reported for the major branches of the Polish agricultural and food sector, i.e. meat 

production, dairy industry as well as fruit and vegetable processing. The main reasons for branch di-

versification of the undergoing internationalization of Polish agricultural and food processing sector 

are the level of consumption in the domestic market, the strengthened position in the global market, 

the foreign demand level and the economic terms of transactions with foreign partners. 
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Wst p 

Od po owy XX wieku mamy do czynienia z post puj c  globalizacj  gospodarki. 

Mi dzynarodowa wymiana dóbr jest coraz powszechniejsza i szybsza dzi ki nowym mo -

liwo ciom technicznym. Trudno obecnie znale  podmioty gospodarcze, które nie by yby 

powi zane z otoczeniem mi dzynarodowym. Równie  polska gospodarka coraz intensyw-

niej uczestniczy w mi dzynarodowym podziale pracy zarówno w sposób aktywny, przez 

podejmowanie dzia a  gospodarczych poza rynkiem macierzystym (internacjonalizacja 

czynna) oraz w sposób pasywny, przez przyci ganie towarów i kapita u inwestycyjnego z 

innych krajów (internacjonalizacja bierna) [Gorynia i Jankowska 2007]. Internacjonalizacja 
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mo e przebiega  w ró ny sposób. Pierwszym jej przejawem jest sprzeda  eksportowa. 

Umi dzynarodowienie ma ych i rednich firm przebiega z regu y etapowo. Zak ada si , e 

po okresie braku jakichkolwiek dzia a  eksportowych pojawia si  okazjonalny eksport jako 

efekt nieoczekiwanego zamówienia z zagranicy. Kolejnym etapem jest sporadyczny eks-

port, b d cy wiadom  reakcj  na pojawiaj ce si  szanse. Potem nast puje okres systema-

tycznie rozwijanego eksportu b d cego efektywnym w czeniem si  w mi dzynarodowy 

podzia  pracy [Moen i Servais 2002]. 

Miar  poziomu internacjonalizacji firm, sektorów lub ca ych gospodarek jest poziom 

oraz sposób ich mi dzynarodowego zaanga owania w odniesieniu do ca kowitego poten-

cja u badanego podmiotu, a tak e liczba obs ugiwanych rynków zagranicznych i warto  

aktywów ulokowanych poza krajem [Wierzejewski i Gornowicz 2008]. 

Celem niniejszego artyku u jest pokazanie roli sektora rolno-spo ywczego w procesie 

umi dzynarodowienia polskiej gospodarki w warunkach integracji z Uni  Europejsk . Z 

uwagi na fakt, e w gospodarkach s abiej rozwini tych lub b d cych w okresie transforma-

cji systemowej najcz stsz  form  internacjonalizacji jest handel zagraniczny, do badania 

umi dzynarodowienia polskiego przemys u rolno-spo ywczego wykorzystano wska niki 

eksportu i importu sektora w stosunku do warto ci ca ego handlu zagranicznego Polski. 

Zwrócono uwag  na znaczenie poszczególnych bran  w procesie internacjonalizacji prze-

mys u rolno-spo ywczego oraz poddano analizie pozycj  Polski, jako producenta ywno ci 

na tle gospodarki wiatowej. 

Rozwijanie dzia alno ci eksportowej w sektorze rolno-spo ywczym 

Przyst pienie Polski do UE by o g ówn  przyczyn  wzrostu umi dzynarodowienia 

polskiej gospodarki. Jednym z najwa niejszych jej przejawów by  dynamiczny wzrost 

eksportu produktów rolno-spo ywczych. Sta  si  on wa nym czynnikiem rozwoju gospo-

darki ywno ciowej (tab.1). 

Tabela 1. Warto  i kierunki eksportu polskiego sektora rolno-spo ywczego  

Table 1. Value and directions of the Polish agri-food exports 

Rok / Year Kierunek eksportu 

Exports direction 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 warto , mln EUR 

UE 2 105 2 404 3 782 5 191 6 314 8 001 

WNP 683 885 685 862 864 871 

Inne kraje rozwini te 278 280 480 565 614 540 

Kraje rozwijaj ce si  409 441 295 410 499 530 

Ogó em 3 475 4 010 5 242 7 028 8 291 9 942 

 struktura, % 

UE 60,6 60,0 72,1 73,9 76,2 80,5 

WNP 19,6 22,1 13,1 12,3 10,4 8,8 

Inne kraje rozwini te 8,0 6,9 9,2 8,0 7,4 5,4 

Kraje rozwijaj ce si  11,8 11,0 5,6 5,8 6,0 5,3 

Ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie rocznika [Handel.... 2002-2008 passim]. 

Prawie dwukrotny wzrost eksportu sektora rolno-spo ywczego w latach 2004-2007 i 

dominuj cy udzia  eksportu do krajów UE w eksporcie z Polski ogó em wiadczy o tym, e 
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polska gospodarka ywno ciowa z powodzeniem konkuruje na jednolitym rynku europej-

skim, a po integracji z UE rozwija si  mi dzy innymi dzi ki nieograniczonemu dost powi 

do rynków innych pa stw cz onkowskich. O sukcesie eksportowym tego sektora zadecy-

dowa  wzrost wywozu nie na wszystkie rynki, ale na rynki pa stw cz onkowskich UE. 

Obecnie oko o 80% polskiego eksportu sektora rolno-spo ywczego trafia do pa stw UE.  

Wzrost eksportu na inne rynki – Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw, krajów rozwijaj cych 

si  i innych krajów kapitalistycznych – by  umiarkowany. 

Sektor rolno-spo ywczy ma du e znaczenie w strukturze handlu zagranicznego Polski 

(tab.2) 

Tabela 2. Udzia  sektora rolno-spo ywczego w handlu zagranicznym Polski, % 

Table 2. Share of the agricultural and food processing sector in the Polish foreign trade, % 

Rok / Year Udzia  

Share 2004 2005 2006 2007 

Eksportu sektora w eksporcie 

z Polski ogó em 

 

8,7 

 

10,0 

 

9,8 

 

9,9 

Importu sektora w imporcie do 

Polski ogó em 

 

6,2 

 

6,8 

 

6,4 

 

6,7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie roczników [Roczniki 2004-2007 passim]. 

Dane z lat 2004-2007 pokazuj , e w analizowanym okresie sektor rolno-spo ywczy 

utrzymywa  siln  pozycj  w strukturze handlu zagranicznego Polski i w 2007 roku dawa  

9,9% ogólnego eksportu (wzrost o 1,2 pp. w porównaniu do 2004 roku i 6,7% ogólnego 

importu (wzrost o 0,5 pp. w stosunku do roku 2004). 

Struktura eksportu i importu sektora rolno-spo ywczego 

Znaczenie poszczególnych bran  w procesie internacjonalizacji sektora ywno ciowe-

go w Polsce jest do  zró nicowane. Na rynki zagraniczne najwi cej sprzedaj  producenci 

g ównych bran  polskiego sektora rolno-spo ywczego, tzn. mi snej, mleczarskiej oraz 

przetwórstwa owocowego i owoców. Ich udzia  w 2007 roku w eksporcie ca ego sektora 

wyniós  odpowiednio 17%, 11,7% i 11,6%. (tab. 3). Warto  eksportu tych bran  wynios a 

w 2007 roku 4 mld euro, co stanowi o 4% ca kowitych przychodów Polski z eksportu. 
Dla eksportu produktów bran y mi snej istotne znaczenie maj  ceny, szczególnie mi -

sa drobiowego, jednego z najta szych w UE. Wa nym odbiorc  produktów mi snych s  

tak e rynki wschodnie. Zniesienie ogranicze  w handlu ze Wschodem prawdopodobnie 

znacznie zwi kszy udzia  tej bran y w polskim eksporcie. 

G ówn  przes ank  eksportu z Polski produktów mleczarskich jest niski popyt na ryn-

ku krajowym. W 2007 roku eksport osi gn  rekordowy poziom. Jednak e barier  dalszego 

jego wzrostu w warunkach dobrej koniunktury cenowej na rynku wiatowym pozostaj  

kwoty mleczne. Przekroczenie limitu produkcyjnego powoduje, e rolnicy s  obci eni 

op atami karnymi. W tej sytuacji krajowy przemys  mleczarski ma ograniczone mo liwo ci 

zwi kszenia skupu i przetwórstwa mleka oraz dalszej ekspansji eksportowej [Szajner 

2007]. 

W ród najlepszych bran  w polskim eksporcie artyku ów rolno-spo ywczych znajduje 

si  bran a owoców i przetworów owocowych. Polska, b d c w czo ówce UE jako produ-

cent jab ek, od wielu lat utrzymuje siln  pozycj  na rynkach zagranicznych. Mo na s dzi , 
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e nawet konkurencyjna cenowo oferta producentów azjatyckich nie jest w stanie zagrozi  

produktom z Polski [Wierzejewski i Gornowicz 2008]. 

Tabela 3. Struktura polskiego eksportu i importu rolno-spo ywczego w 2007 roku 

Table 3. Structure of the Polish agri-food exports and imports in 2007 

Eksport / Exports Import / Imports Produkty 

Products Warto , 

mln EUR 

Value, 

million EUR 

Udzia  w eksporcie 

ca ego sektora, % 

Share in exports of 

all sectors, % 

Warto , mln 

EUR 

Value, 

million EUR 

Udzia  w imporcie 

ca ego sektora, % 

Share in imports 

of all sectors, % 

I. Produkty zwierz ce 

Zwierz ta ywe 

Mi so i przetwory 

Produkty mleczarskie 

Ryby i przetwory 

Pozosta e produkty zwierz ce 

4 037,0 

252,8 

1 693,9 

1 163,6 

693,9 

232,8 

40,6 

2,5 

17,0 

11,7 

7,0 

2,3 

1 869,9 

113,4 

578,4 

256,4 

728,0 

193,8 

23,5 

1,4 

7,3 

3,2 

9,1 

2,4 

II. Produkty ro linne 

Zbo a i ich przetwory 

Ro liny oleiste i ich przetwory 

Owoce i przetwory 

Warzywa i przetwory 

Grzyby i przetwory 

Ziemniaki i przetwory 

Cukier i przetwory 

Kawa, herbata, kakao 

Tyto  i papierosy 

Alkohole 

Wody i napoje bezalkoholowe 

Pozosta e produkty ro linne 

5 372,1 

477,4 

428,1 

1 150,5 

456,5 

255,4 

148,3 

824,7 

229,8 

538,8 

155,3 

145,8 

561,4 

54,0 

4,8 

4,3 

11,6 

4,6 

2,6 

1,5 

8,3 

2,3 

5,4 

1,6 

1,5 

5,6 

5 562,1 

686,5 

843,7 

1 218,4 

355,0 

- 

260,2 

363,3 

524,7 

302,8 

318,9 

102,9 

585,7 

69,8 

8,6 

10,6 

15,3 

4,5 

- 

3,3 

4,6 

6,6 

3,8 

4,0 

1,3 

7,3 

III. Pozosta e produkty rolno-

spo ywcze 

 

533,4 

 

5,4 

 

540,3 

 

6,8 

Ogó em (I+II+III) 9 942,5 100,0 7972,3 100,0 

ród o: [Handel… 2002-2008 passim]. 

W strukturze importu produktów rolno-spo ywczych do Polski istotne znaczenie maj  

te, które nie wyst puj  w naszej strefie klimatycznej. Wydatki na import wynios y w 2007 

roku 7,97 mld euro. Najwi kszy udzia  w imporcie mia a bran a owoców i ich przetworów, 

ro lin oleistych i ich przetworów, rybna oraz mi sna (tab. 3). Znacz ca cz  importowa-

nych produktów stanowi  towary nieprzetworzone, sprowadzane przez przedsi biorstwa 

spo ywcze w celu wykorzystania ich w produkcji eksportowej. 

Polska jako eksporter ywno ci na tle gospodarki wiatowej 

Z analizy kierunków geograficznych eksportu polskich produktów rolno-spo ywczych 

wynika, e nie mo na mówi  o obecno ci tych produktów na rynku wiatowym. W porów-

naniu z g ównymi eksporterami ywno ci na wiecie pozycja Polski jest do  niska. W 

2006 roku udzia  Polski w wiatowym eksporcie artyku ów rolno-spo ywczych wyniós  

1,2% (tab.4).  

Polska jest prawie nieobecna na rynkach pozaeuropejskich, a eksporterzy, poza wyj t-

kami, ograniczaj  swoje zainteresowania do rynku europejskiego. Dla ka dego eksportera 

szczególne znaczenie maj  te rynki, do których dost p jest naj atwiejszy, a które ponadto 
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charakteryzuj  si  stabilnym popytem importowym. Dla Polski s  nimi obecnie rynki in-

nych krajów cz onkowskich UE.  

Tabela 4. Liderzy eksportu artyku ów rolno-spo ywczych w 2006 roku 

Table 4. Leaders in agri-food exports in 2006 

Kraj/region 

Country/region 

Warto , mln USD 

Value, million USD 

Udzia  w wiatowym eksporcie artyku ów rolno-

spo ywczych, % 

Share in the world exports of agri-food products, % 

wiat 944 531 100,0 

UE-25 405 250 42,9 

UE-25 (handel zewn trzny) 95 310 10,1 

USA 92 600 9,8 

Kanada 44 230 4,7 

Brazylia 39 530 4,2 

Chiny 32 540 3,4 

Polska 10 813 1,2 

ród o: [Wierzejewski i Gornowicz 2009]. 

Tabela 5. Eksport produktów rolno-spo ywczych wybranych pa stw UE w 2006 roku 

Table 5. Agri-food exports from selected UE member countries in 2006 

Z tego do / from which to: Pa stwo 

cz onkowskie 

Member state 

Eksport ogó em, 

mld EUR 

Total exports,  

billion EUR 

UE / EU innych pa stw 

other countries 

Eksport, EUR/ha 

u ytków rolnych 

Exports,EUR/hectare 

of agricultural land 

Udzia  w ekspor-

cie UE, % 

Share in the EU 

exports, % 

UE-25,  

w tym: 

Austria 

Belgia 

Czechy 

Dania 

Estonia 

Finlandia 

Francja 

Grecja 

Hiszpania 

Holandia 

Irlandia 

Litwa 

otwa 

Niemcy 

Polska 

Portugalia 

S owacja 

Szwecja 

W gry 

W. Brytania 

W ochy 

262,7 

 

6,4 

23,1 

2,7 

10,4 

0,3 

1,2 

40,7 

2,9 

20,3 

48,8 

12,1 

1,1 

0,4 

37,2 

6,8 

2,2 

1,1 

3,0 

3,4 

15,6 

20,4 

198,9 

 

4,9 

20,0 

2,3 

6,7 

0,3 

0,6 

28,9 

1,8 

16,6 

40,0 

8,0 

0,8 

0,3 

30,0 

5,0 

1,6 

1,0 

1,7 

2,3 

9,9 

14,1 

63,8 

 

1,5 

3,1 

0,4 

3,7 

0,0 

0,6 

11,8 

1,1 

3,7 

8,8 

4,1 

0,3 

0,1 

7,2 

1,8 

0,6 

0,1 

1,3 

1,1 

5,7 

6,3 

1 598 

 

1 895 

16 595 

732 

3 921 

452 

551 

1 373 

750 

805 

25 324 

2 799 

424 

246 

2 184 

419 

577 

595 

943 

582 

917 

1 348 

100,0 

 

2,4 

8,8 

1,0 

4,0 

0,1 

0,5 

15,5 

1,1 

7,7 

18,6 

4,6 

0,4 

0,2 

14,2 

2,6 

0,8 

0,4 

1,1 

1,3 

6,0 

7,7 

ród o: [Rowi ski 2007]. 

Jednak e na rynku unijnym umi dzynarodowienie czynne polskiego sektora rolno-

spo ywczego nie jest znacz ce. Eksport ywno ci z Polski stanowi tylko 2,7% ca kowitej 

sprzeda y zagranicznej omawianej grupy produktów w krajach UE. Podobnie jest w eks-
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porcie poza kraje cz onkowskie. Zarówno rednia unijna, jak i wyniki polskiego eksportu 

wiadcz  o silnej koncentracji na handlu w obr bie jednolitego rynku (tab.5). 

Mówi c o ekspansji eksportu polskich produktów rolno-spo ywczych w warunkach 

integracji z UE, nale y wzi  pod uwag  fakt, e Polska startowa a z bardzo niskiego po-

ziomu. Warto  eksportu w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych sytuuje Polsk  na przed-

ostatnim miejscu w UE. Wska nik ten jest ponad trzykrotnie ni szy od przeci tnego w 

Unii. Oczywi cie, tak wysoka rednia europejska wynika m.in. z zaliczenia do eksportu 

równie  reeksportu z Niemiec, Belgii i Holandii. Przez porty tych krajów przechodzi du a 

cz  mi dzynarodowego importu produktów rolno-spo ywczych UE. Równocze nie s  

pa stwa, które nie b d c znacz cymi po rednikami w mi dzynarodowym handlu rolnym, 

maj  relatywnie znacznie wy sz  warto  eksportu rolno-spo ywczego ni  Polska, np. 

Austria (eksport na poziomie Polski), czy Irlandia (eksport prawie dwukrotnie wy szy). 

Mo na zatem s dzi , e eksport polskich artyku ów rolno-spo ywczych jest znacznie ni -

szy od mo liwego.  

Podsumowanie i wnioski 

1. Przyst pienie Polski do UE by o g ówn  przyczyn  wzrostu umi dzynarodowienia 

polskiej gospodarki. Jednym z najwa niejszych jej przejawów by  dynamiczny 

wzrost eksportu produktów rolno-spo ywczych. Sta  si  on wa nym czynnikiem 

rozwoju gospodarki ywno ciowej. 

2. Prawie dwukrotny wzrost eksportu sektora rolno-spo ywczego w latach 2004-

2007 i dominuj cy udzia  eksportu do krajów UE w eksporcie z Polski ogó em 

wiadcz  o tym, e polska gospodarka ywno ciowa z powodzeniem konkuruje na 

jednolitym rynku europejskim, a po integracji z UE rozwija si  mi dzy innymi 

dzi ki nieograniczonemu dost powi do rynków innych pa stw cz onkowskich. 

3. O sukcesie eksportowym sektora rolno-spo ywczego zadecydowa  wzrost wywo-

zu na rynki pa stw cz onkowskich UE. Obecnie oko o 80% polskiego eksportu 

sektora rolno-spo ywczego trafia do pozosta ych pa stw UE. Wzrost eksportu na 

inne rynki, tzn. do Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw, krajów rozwijaj cych si  i 

innych krajów kapitalistycznych, by  umiarkowany 

4. Dane z lat 2004-2007 pokazuj , e sektor rolno-spo ywczy ma du e znaczenie w 

strukturze handlu zagranicznego Polski. W analizowanym okresie utrzymywa  on 

siln  pozycj  i w 2007 roku dawa  9,9% ogólnego eksportu (wzrost o 1,2 pp. w 

porównaniu do 2004 roku) i 6,7% ogólnego importu (wzrost o 0,5 pp. w stosunku 

do roku 2004). 

5. Znaczenie poszczególnych bran  w procesie internacjonalizacji sektora ywno-

ciowego w Polsce jest do  zró nicowane. Na rynki zagraniczne najwi cej sprze-

daj  producenci g ównych bran  polskiego sektora rolno-spo ywczego, tzn. mi -

snej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owoców. Ich udzia  w 2007 roku 

w eksporcie ca ego sektora wyniós  odpowiednio 17%, 11,7% i 11,6%. 

6. W strukturze importu produktów rolno-spo ywczych do Polski istotne znaczenie 

maj  te, które nie wyst puj  w naszej strefie klimatycznej. Wydatki na import wy-

nios y w 2007 roku 7,97 mld euro. Najwi kszy udzia  w imporcie mia a bran a 

owoców i ich przetworów, ro lin oleistych i ich przetworów, rybna oraz mi sna. 
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7. W porównaniu z g ównymi eksporterami ywno ci na wiecie pozycja Polski jest 

do  niska. Udzia  w wiatowym eksporcie artyku ów rolno-spo ywczych wyniós  

w 2006 roku 1,2%. Na rynku unijnym umi dzynarodowienie czynne polskiego 

sektora rolno-spo ywczego równie  nie jest znacz ce. Eksport ywno ci z Polski 

stanowi tylko 2,7% ca kowitej sprzeda y zagranicznej produktów rolno-

spo ywczych w krajach UE. 

Na rynku UE koncentruje si  wi kszo  obrotów polskiego handlu artyku ami rolno-

spo ywczymi. Dlatego te  sytuacja na tym rynku ma decyduj cy wp yw na polsk  wymia-

n  handlow . Wolny handel w ramach wspólnoty jest istotnym czynnikiem determinuj -

cym rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi.  

Polska ywno  cieszy si  du ym zainteresowaniem na rynkach UE. Du a konkuren-

cja na krajowym rynku i stabilny popyt wewn trzny (przy otwarciu rynków UE) znacznie 

zwi kszy y proeksportow  orientacj  producentów wi kszo ci bran  sektora rolno-

spo ywczego. Polscy handlowcy wykorzystuj  trwa e powi zania, jakie wypracowali z 

rynkami innych krajów UE. W kolejnych latach po integracji przewagi cenowe stopniowo 

malej , dlatego te  mo liwo ci eksportowe w coraz wi kszym stopniu zale  od sytuacji na 

poszczególnych rynkach oraz od kursu wymiany z otego na euro. Proces poszukiwania 

nowych rynków zbytu na obszarze UE straci  na dynamice, o czym wiadcz  nieznaczne 

zmiany w strukturze geograficznej eksportu. 

Gospodarka wiatowa znajduje si  obecnie pod wp ywem g bokiego kryzysu finan-

sowego. Skutki tego kryzysu zaczynaj  odczuwa  tak e polscy producenci ywno ci. Spo-

wolnienie rozwoju gospodarczego prowadzi do ograniczenia wzrostu krajowego popytu na 

ywno , a recesja w krajach b d cych najwi kszymi importerami polskiej ywno ci 

(Niemcy, Wielka Brytania, Rosja) powoduje spadek popytu na dostawy z Polski, czego 

konsekwencj  b dzie spowolnienie tempa rozwoju eksportu produktów rolno-

spo ywczych. Udzia  krajów zagro onych recesj  w polskim eksporcie produktów rolno-

spo ywczych jest wysoki i wynosi prawie 70% [Urban 2009], ale os abienie waluty krajo-

wej wzgl dem euro poprawia op acalno  eksportu. Mo e to oznacza , e recesja innych 

krajów europejskich nie wywo a spadku polskiego eksportu i zmniejszenia dodatniego 

salda obrotów, lecz jedynie zmniejszy tempo tych zmian. 
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