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Konkurencja jest jednym z podstawowych mechanizmów ekonomicznych gospodarki 

rynkowej
3
. Konkurencyjno  wywodzi si  od konkurencji i jest jej elementem [Skawi ska 

2002]. Jak pisze Adamkiewicz [1999] konkurencja rynkowa jest procesem, natomiast 

konkurencyjno  okre lonym stanem (poziomem) konkurencji, jedn  z charakteryzuj cych j  

w a ciwo ci. Znaczenie obu tych zjawisk wzrasta o na poszczególnych etapach rozwoju 

gospodarczego, szczególnie w kontek cie post puj cych procesów internacjonalizacji i 

globalizacji, i obecnie pe ni  one kluczow  rol , zarówno w dzia alno ci pojedynczych 

przedsi biorstw, jak i funkcjonowaniu gospodarek narodowych lub ich sektorów na rynku 

krajowym lub mi dzynarodowym. 

Wobec du ej liczby czynników determinuj cych konkurencyjno  istniej  ró ne 

mo liwo ci empirycznej analizy tego zjawiska. Oceny konkurencyjno ci mo na dokona  

mi dzy innymi przez porównanie cen, jednak, jak uwa a Piskorz [1998], koncepcja taka ma 

szereg wad. Mog  bowiem istnie  czynniki powoduj ce, e artyku  posiadaj cy bezwzgl dn  

przewag  cenow  nie odnosi sukcesów w handlu mi dzynarodowym. Na przeszkodzie 

ekspansji eksportowej mo e sta  niezadowalaj ca jako , warunki dostawy, czy istniej ce 

bariery handlowe. Faktyczny stan przewag komparatywnych poszczególnych ga zi polskiego 

sektora rolno-spo ywczego odzwierciedla poziom i struktura obrotów w handlu 

                                                 
1 Prof. dr hab., Katedra Ekonomiki i Gospodarki ywno ciowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Wojska 

Polskiego 28, 60-637 Pozna , tel. (061) 8487114, email: poczta@au.poznan.pl 
2 Mgr, Katedra Ekonomiki i Gospodarki ywno ciowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 

28, 60-637 Pozna , tel. (061) 8487576, email: kpawlak@au.poznan.pl 
3 We wspó czesnej teorii ekonomii konkurencja bardzo cz sto definiowana jest bowiem jako „proces, przy 

pomocy którego uczestnicy rynku, d c do realizacji swych interesów, próbuj  przedstawi  korzystniejsze od 

innych oferty pod wzgl dem ceny, jako ci lub innych charakterystyk, wp ywaj cych na decyzj  zawarcia 

transakcji” [Kamerschen, McKenzie i Nardinelli 1991].  
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zagranicznym produktami rolno- ywno ciowymi
4
. Celem artyku u jest zbadanie 

konkurencyjno ci ex post wybranych grup produktów rolno-spo ywczych wytwarzanych w 

Polsce w handlu wewn trzwspólnotym. 

Materia  i metoda 

W badaniach wykorzystano materia y wtórne pochodz ce z opracowa  

FAMMU/FAPA [Polski...2005] oraz raportów Komisji Europejskiej [Agriculture...2006]. 

Przedstawiono struktur  towarow  obrotów produktami rolno-spo ywczymi w latach 2004-

2005, a w oparciu o ostatnie dost pne dane za rok 2004 obliczono ilo ciowe wska niki 

pozycji konkurencyjnej ex post polskich artyku ów rolno- ywno ciowych na Jednolitym 

Rynku Europejskim (JRE) i dokonano typologii grup asortymentowych wed ug poziomu 

przewag konkurencyjnych. Analizie poddano grupy produktów o najwi kszym warto ciowo 

udziale w wolumenie eksportu, wynosz cym co roku cznie oko o 70%, wyodr bnione 

wed ug Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego CN (Combined 

Nomenclature). 

W badaniach zastosowano wska nik penetracji importowej (MP), wska nik 

specjalizacji eksportowej (SI), wska nik pokrycia importu eksportem (CR), wska niki 

ujawnionych przewag komparatywnych, w tym indeks relatywnej komparatywnej przewagi 

eksportu (XRCA), indeks relatywnej ch onno ci importu (MRCA) i indeks relatywnej 

przewagi handlu (RTA), oraz wska nik handlu wewn trzga ziowego Grubera-Lloyda (IIT)
5
. 

Typologi  grup produktów wykonano z wykorzystaniem metody Warda z grupy 

hierarchicznych aglomeracyjnych metod analizy skupie . Metoda ta pozwala czy  ze sob  

obiekty w kolejne skupienia na podstawie warto ci funkcji podobie stwa. Im obiekty bardziej 

podobne do siebie, tym wcze niej s  ze sob  czone. Skupienia s  uszeregowane 

hierarchicznie tak, e skupienia ni szego rz du wchodz  w sk ad skupie  rz du wy szego, 

zgodnie z hierarchi  podobie stwa wyst puj cego pomi dzy obiektami [Marek 1989]. Przy 

formowaniu skupie  wykorzystano odleg o  euklidesow : 

odleg o  (x,y) = { i (xi - yi)
2
 }

½

                                                 
4 Leszczy ska [1999] za Piskorzem [1998] podkre la, e przy tego typu kwalifikacji konkurencyjno ci nale y 

zachowa  pewn  ostro no , gdy  niepowodzenie w eksporcie mo e wynika  nie tyle z niskiej 

konkurencyjno ci krajowych produktów, co ze stosowanych przez partnerów instrumentów polityki handlowej. 

Na przyk ad w okresie przedakcesyjnym czynnikiem os abiaj cym pozycj  konkurencyjn  polskich produktów 

rolno-spo ywczych na rynkach zagranicznych by y subwencje eksportowe stosowane przez kraje cz onkowskie 

UE.  
5 Na temat kryteriów doboru wska ników, formu  obliczeniowych oraz zasad interpretacji wyników zob. Pawlak 

[2005a]. 
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i zastosowano podej cie analizy wariancji. Oznacza to, e metoda Warda zmierza do 

minimalizacji sumy kwadratów odchyle  dowolnych dwóch skupie , które mog  zosta  

uformowane na ka dym etapie (STATISTICA PL 2006). Metod  t  powszechnie uznaje si  

za najbardziej efektywn  zasad  aglomeracji [Soko owski 2002]. 

Struktura towarowa handlu zagranicznego 

Przyst pienie Polski do UE wywo a o efekt kreacji handlu (tab. 1). W 2004 roku 

warto  eksportu rolno-spo ywczego z Polski wynios a 5,2 mld euro i by a o 30% wi ksza 

ni  w roku 2003. Warto  importu osi gn a z kolei warto  4,4 mld euro, tj. 23% wi cej ni  

przed rokiem
6
. W rezultacie, dodatnie saldo obrotów rolno-spo ywczych ukszta towa o si  na 

poziomie 0,9 mld euro (tab. 1). W 2005 roku dynamika wzrostu obrotów handlowych 

przewy szy a poziom odnotowany w roku 2003, a w konsekwencji obserwowano dalsz  

popraw  wyników handlu zagranicznego t  grup  produktów. Nadwy ka bilansu handlowego 

w drugim roku cz onkostwa Polski w UE wynosi a 1,6 mld euro (tab. 1).  

Intensyfikacja obrotów handlowych po przyst pieniu Polski do UE wynika a z wielu 

przyczyn. Za najwa niejsze z nich mo na uzna  likwidacj  ce  i barier technicznych w handlu 

oraz rosn cy popyt na polskie produkty na rynkach UE i innych wi kszych odbiorców, m.in. 

Rosji i krajów rozwijaj cych si . Eksperci IERiG  wskazuj , e dobre wyniki w eksporcie 

wynika y równie  ze znacznie lepszego, ni  si  spodziewano, przygotowania przemys u 

rolno-spo ywczego do dzia ania na Jednolitym Rynku. Polscy eksporterzy poznali unijne 

regu y i procedury obowi zuj ce we wspólnotowym handlu rolno- ywno ciowym [Handel... 

2005], a wiele firm przemys u rolno-spo ywczego, w obawie o utrat  korzy ci z dost pu do 

JRE, uzyska o certyfikaty upowa niaj ce do sprzeda y na rynki UE przed up ywem 

wynegocjowanych okresów przej ciowych [Poczta i Hardt 2005]. 

Rozwa aj c struktur  wymiany ze wzgl du na stopie  przetworzenia produktów, 

mo na stwierdzi , e w polskim eksporcie i imporcie dominuj  wyroby przemys u 

spo ywczego. W latach 2004-2005 ich udzia  w eksporcie stanowi  blisko 75%, natomiast w 

imporcie by  ni szy i nie przekracza  60% (rys. 1). Wysoki udzia  produktów przetworzonych 

w strukturze polskiego eksportu nale y uzna  za korzystny, wynika on z post puj cej 

modernizacji wielu bran  przemys u spo ywczego, prowadz cej do dywersyfikacji oferty 

handlowej tego sektora oraz wzrostu konkurencyjno ci polskich produktów przetworzonych 

na Jednolitym Rynku [Rowi ski 2002, Czy ewski i Sapa 2003]. Udzia  artyku ów 

przetworzonych w imporcie mo e si  za  wydawa  wysoki, nale y jednak pami ta , e w 
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przewa aj cej cz ci przedmiotem importu s  produkty bazuj ce na surowcach pochodzenia 

ro linnego, w tym cz sto wytwarzanych w innych strefach klimatycznych, maj cych 

charakter komplementarny w stosunku do produkcji krajowej. 

Tabela 1. Obroty polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi w latach 2004-2005, mln euro 

Table 1. Polish agri-food trade values in 2004-2005, million euro 

Eksport Import Saldo 
Produkty 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

I. Produkty pochodzenia 
zwierz cego (A-D) 

2 011,1 2 912,2 953,3 1 318,5 1 057,8 1 593,7

A. Zwierz ta ywe (1-4) 218,2 287,8 69,3 95,1 148,9 192,7

1. Konie 38,2 38,1 3,8 2,1 34,4 36,0

2. Byd o 146,7 194,0 17,0 22,1 129,7 171,9

3. Owce 4,6 6,8 0,5 0,0 4,1 6,8

4. Inne 28,7 48,9 48,0 70,9 -19,3 -22,0

B. Produkty przetworzone (5-11) 1 309,3 1 997,9 319,9 509,9 989,4 1 488,0

5. Mi so czerwone i podroby 363,0 581,1 157,5 295,9 205,5 285,2

6. Mi so drobiowe i podroby 244,2 344,8 65,9 62,0 178,3 282,8

7. Przetwory mi sne 131,3 153,1 10,8 15,6 120,5 137,5

8. T uszcze zwierz ce 15,9 38,6 21,6 37,8 -5,7 0,8

9. Mleko, mietana i lody 300,8 519,4 26,0 43,2 274,8 476,2

10. Mas o 65,2 88,8 10,5 10,3 54,7 78,5

11. Sery i twarogi 188,9 272,1 27,6 45,1 161,3 227,0

C. Ryby, skorupiaki i przetwory rybne 363,5 478,4 391,4 537,9 -27,9 -59,5

D. Pozosta e produkty pochodzenia 

zwierz cego 
120,1 148,1 172,7 175,6 -52,6 -27,5

II. Produkty pochodzenia 
ro linnego (E-G) 

2 699,2 3 293,6 2 588,0 3 015,5 111,2 278,1

E. Surowce (12-17) 602,2 791,9 986,1 1 123,9 -383,9 -332,0

12. Zbo e 35,8 146,7 176,4 116,0 -140,6 30,7

13. Nasiona oleistych 65,7 43,8 59,1 72,2 6,6 -28,4

14. Ziemniaki wie e 5,3 2,2 10,1 22,0 -4,8 -19,8

15. Owoce wie e 203,8 232,5 514,1 631,0 -310,3 -398,5

16. Warzywa wie e 226,2 296,3 112,2 142,6 114,0 153,7

17. Kwiaty 65,4 70,4 114,2 140,1 -48,8 -69,7

F. Produkty przetworzone (18-24) 1 493,1 2 424,7 1 133,6 1 754,5 359,5 670,2

18. Oleje i t uszcze ro linne 38,0 96,0 243,6 254,8 -205,6 -158,8

19. Produkty przemia u zbó  11,0 17,3 49,4 48,1 -38,4 -30,8

20. Cukier bia y 163,9 186,3 20,5 26,3 143,4 160,0

21. Wyroby cukiernicze 335,5 777,2 164,9 314,1 170,6 463,1

22. Przetwory z owoców 528,6 606,0 151,7 251,9 376,9 354,1

23. Przetwory z warzyw 334,1 366,3 82,3 104,7 251,8 261,6

24. Inne 82,0 375,6 421,2 754,6 -339,2 -379,0

G. Pozosta e produkty pochodzenia  

ro linnego 
603,9 77,0 468,3 137,1 135,6 -60,1

III. U ywki i napoje  512,7 866,4 828,4 1 110,0 -315,7 -243,6
OGÓ EM (I+II+III) 5 223,0 7 072,2 4 369,7 5 444,0 853,3 1 628,2
ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Polski handel zagraniczny artyku ami rolno-spo ywczymi, 

FAMMU/FAPA, Warszawa, w a ciwe roczniki. 

 

 
6 Obliczenia w asne na podstawie danych FAMMU/FAPA. 
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W analizowanym okresie, zarówno w eksporcie jak i imporcie, zauwa y  mo na 

przewag  produktów pochodzenia ro linnego nad produktami pochodzenia zwierz cego. 

Udzia  artyku ów ro linnych w strukturze eksportu kszta towa  si  w granicach od 47% do 

52%, natomiast w strukturze importu waha  si  mi dzy 55% a 59% (rys. 1). Spo ród 

artyku ów pochodzenia ro linnego najwa niejsz  pozycj  eksportow  i importow  stanowi y 

wie e i przetworzone owoce i warzywa. W 2005 roku wp ywy z eksportu produktów 

ogrodniczych wynios y 1,5 mld euro, a warto  importu osi gn a 1,1 mld euro, co stanowi o 

21% ca kowitej warto ci eksportu/importu ywno ci (tab. 1).  
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Rysunek 1. Struktura towarowa polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi wed ug stopnia 

przetworzenia produktów w latach 2004-2005, % 

Figure 1. Commodity structure of Polish agri-food trade by degree of  product processing in 2004-2005, % 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z tabeli 1.  

 

O silnej pozycji konkurencyjnej tej grupy artyku ów decyduj  przede wszystkim 

ni sze ceny surowców i kosztów produkcji
7
, szybko post puj ca poprawa efektywno ci 

bran y owocowo-warzywnej wyra aj ca si  zwi kszaj c  si  koncentracj  produkcji, 

systematycznym doskonaleniem oferty poda owej i procesów dostosowawczych do 

warunków funkcjonowania na rynku rozszerzonej Wspólnoty, zw aszcza w zakresie 

wymogów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny ywno ci, oraz powolne „kurczenie si ” 

bazy surowcowej w krajach UE-15 i przesuwanie mocy przetwórczych w produkcji 

wi kszo ci przetworów do Polski [Nosecka 2004a]. Warto  obrotów produktami 

                                                 
7 Na przyk ad w Niemczech ceny skupu owoców i warzyw do przetwórstwa s  o 20-40% wy sze ni  w Polsce, a 

ceny zbytu przetworów przekraczaj  ceny w Polsce o 12-40%. Najwi ksze ró nice cenowe dotycz  mro onych 

owoców i warzyw oraz zag szczonych soków, a brak przewag komparatywnych Polska wykazuje jedynie w 

produkcji i przetwórstwie pomidorów [Nosecka 2004b]. 
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ogrodniczymi determinuj  ponadto pozytywne opinie o zdrowotno ci i cechach u ytkowych 

oferowanych towarów, bliskie po o enie w stosunku do g ównych rynków zbytu, wieloletnie 

kontakty handlowe, zaufanie kupieckie oraz komplementarny charakter struktury produkcji  i 

eksportu w Polsce i pozosta ych krajach UE
8
. 

Poza owocami, warzywami i ich przetworami istotne miejsce w strukturze polskiego 

handlu rolno-spo ywczego, a zw aszcza eksportu, zajmuje cukier i wyroby cukiernicze. W 

2004 roku na wynikach polskiego handlu cukrem zawa y a akcesja Polski do UE. W tym 

roku eksport cukru osi gn  poziom 432,4 tys. ton i by  o 2% wi kszy ni  w 2003 roku 

[ opaciuk 2005], ale jego warto  podwoi a si  i wynios a 164 mln euro (tab. 1). 

Zadecydowa y o tym przede wszystkim sukcesywne umacnianie si  z otego oraz wysokie 

ceny uzyskiwane w eksporcie do UE-25. O ile rednia cena transakcyjna w 2004 roku 

wynosi a 379 euro/ton , na rynku unijnym osi gn a a  579 euro/ton , a pocz wszy od maja 

przewy sza a cen  interwencyjn  [Handel... 2005]. 

Tradycyjnie du  zmienno ci  obrotów, wynikaj c  z niestabilno ci produkcji 

krajowej, charakteryzuje si  handel zbo em i nasionami oleistych. W latach 2004-2005 udzia  

tego rodzaju asortymentu w ca o ci obrotów rolno-spo ywczych by  jednak marginalny i 

oscylowa  w granicach od 0,6% do 2% warto ci eksportu/importu ogó em (tab. 1). 

Spo ród produktów pochodzenia zwierz cego na kszta towanie wizerunku polskiego 

eksportu artyku ów rolno-spo ywczych w du ej mierze wp yw maj  zwierz ta ywe, g ównie 

byd o, oraz mi so i jego przetwory (tab. 1). Poza liberalizacj  dost pu do rynku, wzrost 

obrotów mi sem i przetworami mi snymi w ramach handlu wewn trzwspólnotowego 

pobudza  tak e brak samowystarczalno ci w zakresie produkcji mi sa w nowych krajach 

cz onkowskich UE. Z bada  Baer-Nawrockiej [2005] wynika, e w odniesieniu do produkcji 

mi sa ogó em, wykluczaj c Polsk , samowystarczalno  osi ga y tylko W gry. Ponadto 

stymulatorami eksportu tej grupy produktów by y: znaczny i zmodernizowany potencja  

produkcyjny, zarówno gospodarstw rolnych, jak i zak adów przetwórczych, oraz 

dostosowanie si  do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, a tak e ochrony zwierz t i 

ochrony rodowiska [Kaliszuk i in. 2005]. Bior c pod uwag  fakt, e zastosowanie 

instrumentów WPR spowodowa o wzrost cen polskich produktów
9
 i zniwelowa o przewagi 

cenowe uzyskiwane dot d na JRE, nale y uzna , e konkurencyjno  dostaw z Polski 

uwarunkowana by a równie  czynnikami pozacenowymi, zwi zanymi m.in. z jako ci  i 

bezpiecze stwem mi sa oraz dostosowaniem do standardów handlowych [Rycombel 2003]. 

                                                 
8 Szerzej na ten temat zob. Pawlak [2005b]. 
9 Zob. http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/prices/index_en.htm. Agricultural Markets - Prices.  
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Wzros o na przyk ad zapotrzebowanie na drób z Polski w zwi zku z ograniczeniem zakupów 

na sta ych rynkach zaopatrzenia w obawie przed epidemi  ptasiej grypy. Du  rol  we 

wzro cie eksportu odegra y tak e czynniki o charakterze psychologicznym: po stronie unijnej 

– wzrost zaufania do produktów pochodz cych z Polski (np. uznanie Polski za obszar wolny 

od klasycznego pomoru wi , umo liwiaj ce sprzeda  wieprzowiny na rynku UE), a po 

stronie polskiej – wiadomo  nowych mo liwo ci, jakie pojawi y si , gdy Polska sta a si  

cz ci  JRE [Kaliszuk i in. 2005]. Warto te  zaznaczy , e do wzrostu eksportu mi sa, 

podrobów i przetworów mi snych na rynki krajów trzecich przyczyni o si  uzyskanie 

mo liwo ci subsydiowania eksportu. 

Istotn  pozycj  w polskim handlu rolno-spo ywczym s  równie  artyku y mleczarskie. 

Poza integracj  europejsk , czynnikami decyduj cymi o dynamicznym wzro cie obrotów 

by y wysokie ceny na wiatowym rynku produktów mleczarskich
10

 i poprawa stanu 

weterynaryjnego zarówno w produkcji, jak i przetwórstwie mleka. Wed ug stanu na dzie  3 

kwietnia 2006 roku na li cie zak adów uprawnionych do handlu wewn trzwspólnotowego 

znalaz y si  273 podmioty przemys u mleczarskiego, z czego 90% to jednostki o du ych 

zdolno ciach produkcyjnych, przetwarzaj ce do 2 mln ton mleka rocznie
11

. Rozwój eksportu 

u atwia  ponadto, obserwowany od pocz tku lat 90-tych, systematyczny spadek popytu na 

rynku krajowym [Rowi ski 2005]. Jak jednak stwierdza Seremak-Bulge [2005], je li 

zapotrzebowanie na mleko i jego przetwory wzro nie, sztywne utrzymanie kwot mlecznych 

do roku 2014/2015 bez mo liwo ci ich podwy szenia sprawi, e po 2010 roku Polska, mimo 

sprzyjaj cych warunków do produkcji mleka, stanie si  importerem netto produktów 

mleczarskich. 

Typologia wybranych grup produktów rolo-spo ywczych z punktu 
widzenia ich roli w handlu zagranicznym 

Grupowanie, jako sposób porz dkowania obiektów, jest niezb dnym procesem w 

badaniu zjawisk gospodarczych [B a ejczyk-Majka i Kala 2005]. W wyniku przeprowadzonej 

analizy otrzymano cztery wewn trznie jednorodne skupienia artyku ów rolno-

ywno ciowych, ró ni ce si  mi dzy sob  poziomem przewag konkurencyjnych na JRE (rys. 

2). Do pierwszego zaliczono przetwory mi sne, produkty mleczarskie i zwierz ta ywe, 

charakteryzuj ce si  najwy sz , spo ród wszystkich wyró nionych grup, skal  nadwy ki 

handlowej (CR=627%) (tab. 2). Wskazana grupa typologiczna obj a produkty konkurencyjne 

na JRE, jednak w porównaniu z pozosta ymi artyku ami generuj cymi korzy ci z wzajemnego 

                                                 
10 Zob. Handel... [2005]. 
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handlu, odznaczaj ce si  najni szym poziomem komparatywnej przewagi eksportu 

(XRCA=1,7) i handlu (RTA=0,8), najmniejszym stopniem specjalizacji eksportowej (SI=1,6) 

oraz udzia em wymiany wewn trzga ziowej w handlu ogó em (IIT= 27,5%) (tab. 2). 
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Rysunek 2. Typologia grup produktów rolno-spo ywczych wed ug poziomu przewag konkurencyjnych 

Figure 2. Typology of agri-food product groups according to the level of competitive advantages 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: [Agriculture... 2006; Polski... 2006; Analiza...  2005]. 

 

Skupienie drugie utworzy y produkty o najwy szym poziomie przewag 

komparatywnych, tj. cukier i wyroby cukiernicze oraz przetwory z owoców i warzyw (rys. 2). 

Warto ci wyznaczonych dla tej grupy typologicznej wska ników XRCA i RTA wynosz  

odpowiednio 4,9 oraz 3,7, a jednocze nie warto  indeksu MRCA przekracza 1, co wskazuje 

na brak zagro enia konkurencyjnego ze strony importu. Ponadto, stopie  realizowanej w tym 

zakresie specjalizacji eksportowej jest w Polsce niemal 4-krotnie wi kszy ni  w pozosta ych 

krajach Wspólnoty (tab. 2). Korzystna sytuacja konkurencyjna w handlu cukrem, wyrobami 

cukierniczymi i przetworami owocowo-warzywnymi znajduje tak e odzwierciedlenie w 

stanie bilansu handlowego. Wp ywy z eksportu tych produktów ponad trzykrotnie 

przekraczaj  bowiem warto  ich importu (CR=325%). Nale y równie  zwróci  uwag , e 

wymian  handlow  w tych ga ziach przetwórstwa spo ywczego cechuje zbli ony udzia  

handlu wewn trz- i mi dzyga ziowego w ca o ci obrotów.  

 
11 Dane G ównego Inspektoratu Weterynarii, http://www.wetgiw.gov.pl.  
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Tabela 2. Wska niki konkurencyjno ci ex post produktów rolno-spo ywczych wytwarzanych w Polsce w handlu 

z krajami UE w 2004 roku wed ug grup typologicznych 

Table 2. Ex post competitiveness analysis of Polish agri-food products in trade with the EU in 2004 by typologic 

groups  

Grupa produktów MP SI CR (%) XRCA MRCA RTA 
Ocena 

sumaryczna 

IIT 

(%) 

Grupa typologiczna I 

Przetwory mi sne 0,00 2,77 1215,74 2,82 0,19 2,63 + 15,20

Produkty mleczarskie x 1,23 865,68 1,25 0,88 0,37 + 20,71

Zwierz ta ywe x 2,61 314,86 2,68 1,80 0,88 + 48,21

Ogó em x 1,55 627,18 1,67 0,85 0,82 + 27,50
Grupa typologiczna II 

Cukier i wyroby 

cukiernicze 
0,08 3,39 269,36 3,64 1,59 2,05 + 54,15

Przetwory z owoców i 

warzyw 
0,14 4,23 368,68 4,87 1,01 3,86 + 42,67

Ogó em x 3,88 324,77 4,89 1,22 3,67 + 47,08
Grupa typologiczna III 

Nasiona oleistych 0,06 0,82 111,17 0,82 0,14 0,68 +/- 94,71

Mi so i podroby 0,07 1,81 271,80 1,92 1,11 0,81 + 53,79

Warzywa 0,04 1,82 201,60 1,85 0,56 1,29 + 66,31

Owoce 0,27 1,65 39,64 1,68 0,68 0,99 + 56,78

Ogó em x 1,66 121,36 1,84 0,50 1,34 + 90,35
Grupa typologiczna IV 

Przetwory zbo owe 0,11 1,06 167,77 1,07 4,00 -2,93 - 74,69

Oleje i t uszcze x 0,25 20,32 0,24 1,07 -0,83 - 33,78

Zbo a 0,03 0,27 20,29 0,26 1,10 -0,84 - 33,74

Ogó em x 0,63 65,27 0,60 1,44 -0,85 - 78,98
ród o: jak do rysunku 2. 

      

Skupienie trzecie to artyku y o przeci tnym poziomie przewag komparatywnych i 

zakresie specjalizacji eksportowej, w ród których wyró niono nasiona oleistych, mi so i 

podroby, jak równie  warzywa i owoce (rys. 2). Dodatnie saldo obrotów handlowych tymi 

produktami jest najni sze spo ród wszystkich grup asortymentowych generuj cych korzy ci 

w handlu wewn trzwspólnotowym (CR=121%) (tab. 2). Niewielk  skal  nadwy ki handlowej 

mo na wyt umaczy  intensywno ci  wymiany handlowej, przejawiaj c  si  wysokim 

stopniem nak adania si  strumieni eksportu i importu w obrotach omawianych dzia ów 

sektora rolno-spo ywczego (IIT=90%). Wyra nie wewn trzga ziowy charakter wymiany w 

przypadku nasion oleistych, warzyw i owoców determinowany jest komplementarn  struktur  

produkcji w Polsce i krajach UE, w przypadku mi sa i podrobów polega natomiast na 

eksporcie asortymentu dro szego i imporcie ta szego. W grupie typologicznej trzeciej 

sklasyfikowano produkty, których wytwarzanie w Polsce, z uwagi na uwarunkowania 

klimatyczne, jest niemo liwe, a zaspokojenie zapotrzebowania zg aszanego przez rodzimych 
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konsumentów wywo uje konieczno  importu niezb dnego i wi e si  z uzale nieniem od 

dostawców zagranicznych. Korzy ci czerpane z importu tego rodzaju asortymentu potwierdza 

warto  wska nika MRCA, kszta tuj ca si  na poziomie 0,5 (tab. 2). 

W skupieniu czwartym znalaz y si  z kolei, pozbawione przewag komparatywnych na 

JRE (RTA<0 i MRCA>1), przetwory zbo owe, oleje i t uszcze oraz zbo a (rys. 2, tab. 2). 

Niekorzystn  sytuacj  konkurencyjn  Polski w zakresie wymienionych grup produktów 

potwierdza tak e, mniejsza od 100%, warto  wska nika CR (CR=65%), informuj ca o 

wyst puj cym deficycie obrotów handlowych. Wyodr bniona grupa typologiczna, w 

porównaniu z pozosta ymi, charakteryzuje si  najni szym poziomem specjalizacji 

eksportowej (SI=0,6), mniejszym ni  odnotowany dla pozosta ych krajów Wspólnoty. 

Podkre lenia wymaga ponadto wysoki, blisko 80-procentowy, udzia  handlu 

wewn trzga ziowego w wymianie, osi gany tak, jak w przypadku skupienia trzeciego, z racji 

komplementarno ci struktur produkcji i niezb dno ci importu. 

Z powy szego wynika, e silniejsz  pozycj  konkurencyjn  Polska uzyska a w 

obrotach produktami pochodzenia ro linnego ni  zwierz cego. Mo na równie  stwierdzi , e 

wi ksze przewagi konkurencyjne wyst powa y w handlu artyku ami spo ywczymi ni  

surowcami rolniczymi. Bior c pod uwag  wysoki udzia  produktów przetworzonych w 

ca kowitym wolumenie eksportu rolno- ywno ciowego z Polski, mo na wnioskowa  o 

racjonalnym doborze struktury towarowej wymiany handlowej, umo liwiaj cym uzyskanie 

stosunkowo najwi kszych korzy ci z uczestnictwa na rynkach mi dzynarodowych. 

Uzyskane wyniki wykazuj  zbie no  z badaniami innych autorów. Konkurencyjno  

cukru, wyrobów cukierniczych, przetworów mi snych i zwierz t ywych oraz jej brak w 

zakresie zbó , przetworów zbo owych i olejów ro linnych potwierdza Frohberg [2000]. Na 

wysok  lub redni  przewag  konkurencyjn  osi gan  na JRE przez polskie zwierz ta ywe, 

przetwory mi sne, przetwory warzywne i wyroby cukiernicze wskazuje tak e Rytko [2003]. 

Jako ma o konkurencyjne autorka ta identyfikuje przetwory drobiowe oraz produkty 

mleczarskie, a brakiem konkurencyjno ci charakteryzuj  si  jej zdaniem zbo a i olej 

rzepakowy [Rytko 2003].  

Analizy konkurencyjno ci przemys u przetwórczego, prowadzone w latach 90-tych 

przez Instytut Bada  nad Gospodark  Rynkow
12

, równie  dowiod y, e konkurencyjne by y: 

                                                 
12 W badaniach wykorzystywano metod  DRC, a grupowane pod wzgl dem konkurencyjno ci mi dzynarodowej 

bran e przemys u (wed ug klasyfikacji EKD) dzielono na cztery kategorie: konkurencyjne (wska nik DRC 

poni ej 0,9), o neutralnej konkurencyjno ci (wska nik DRC miedzy 0,9 i 1,1), o potencjalnej konkurencyjno ci 

(wska nik DRC mi dzy 1,1 i 1,5) i niekonkurencyjne (wska nik DRC powy ej 1,5 i poni ej zera) 

[Wy nikiewicz 1998]. 
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produkcja cukru i wyrobów cukierniczych, produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mi sa 

oraz przetwórstwo owoców i warzyw. Do bran  o neutralnej konkurencyjno ci zaliczono 

produkcj  chleba oraz wie ych wyrobów piekarniczych, a do bran  potencjalnie 

konkurencyjnych, które przy poprawie efektywno ci gospodarowania, korzystnych dla nich 

zmianach cen wiatowych lub relacji cen krajowych do cen wiatowych, rokuj  nadziej  na 

osi gni cie konkurencyjno ci w przysz o ci zaliczono produkcj  artyku ów mleczarskich 

[Wy nikiewicz 1998].  

Jak zauwa ono, jednym z podstawowych czynników determinuj cych 

konkurencyjno  polskiego sektora rolno-spo ywczego s  przewagi kosztowo-cenowe, 

wynikaj ce z ni szych ni  w UE kosztów produkcji i przetwórstwa, w tym ni szego kosztu 

si y roboczej. Zgodnie z zasad  teorii obfito ci zasobów, Polska zyska a przewagi 

konkurencyjne w eksporcie towarów pracoch onnych, m.in. produktów mi snych i 

ogrodniczych. Na ten aspekt zwracaj  uwag  D browski i Krzy anowska [1999] oraz Hybel 

[2002]. Przetwory z owoców i warzyw, zwierz ta ywe, produkty mi sne, a ponadto cukier i 

wyroby cukiernicze zosta y ocenione jako wysoko konkurencyjne tak e w badaniach IKCHZ 

[Wp yw... 1999].  

Podsumowanie 

Reasumuj c mo na stwierdzi , e w czenie Polski w obszar Jednolitego Rynku 

wywo a o efekt kreacji handlu. Z Polski eksportowano przede wszystkim warzywa i owoce 

(g ównie przetworzone), artyku y mleczarskie oraz mi so i podroby. Wysoki udzia  tych 

produktów w eksporcie wynika  z zachodz cych procesów modernizacyjnych zak adów 

przetwórstwa spo ywczego i wiadczy  o dostosowaniu polskiej oferty eksportowej do 

wymaga  odbiorców z wysokorozwini tych krajów UE. Intensyfikacja wymiany w ramach 

handlu wewn trzwspólnotowego, oznacza, e polscy producenci i przetwórcy wykorzystali 

posiadane przewagi kosztowo-cenowe. Nale y jednak zwróci  uwag , e przewagi te, 

wskutek rosn cej konkurencji ze strony pozosta ych krajów cz onkowskich UE oraz pa stw 

spoza ugrupowania, w wielu ga ziach sektora wyczerpa y si  lub b d  si  obni a  w 

najbli szych latach. W tej sytuacji o pozycji konkurencyjnej polskiego sektora rolno-

spo ywczego w coraz wi kszym stopniu zaczynaj  decydowa  czynniki pozaekonomiczne, 

zwi zane przede wszystkim z jako ci  i ró nicowaniem oferowanych wyrobów, intensywn  

dzia alno ci  marketingow  i promocj  polskich produktów. Nast puje zmiana charakteru 

konkurencji z kosztowo-cenowego na jako ciowy, a operowanie na wymagaj cym 

wewn trznym rynku Wspólnoty wymusza, z wi ksz  si  ni  kiedykolwiek wcze niej, 
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realokacj  produkcji i specjalizacji eksportowej, oznaczaj c  wycofywanie zasobów z 

sektorów nieefektywnych i nie b d cych w stanie sprosta  wymogom konkurencji, do tych 

dziedzin, które s  efektywne i konkurencyjne na rynku UE. Przeprowadzona analiza 

konkurencyjno ci ex post wykaza a, e silniejsz  pozycj  konkurencyjn  Polska uzyska a w 

obrotach produktami pochodzenia ro linnego ni  zwierz cego oraz w cz ci przetwórczej 

sektora ni  w cz ci rolniczej. Brakiem konkurencyjno ci na JRE charakteryzowa y si  

przetwory zbo owe, oleje i t uszcze oraz zbo a.  
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Abstract. The aim of this paper is to analyze ex-post the competitiveness of selected Polish agri-food 

products in intra-EU trade. Some quantitative indicators of competitiveness and cluster analysis were 

used. The analysis shows that Poland gained higher competitive advantages in the trade of plant products 

than in those of animal origin. Processed products were more competitive in the EU market than raw 

materials. Cereals and preparations of cereals, as well as oils and fats produced in Poland had no  

competitive advantages in intra-EU trade.  

Key words: agri-food products, intra-EU trade 
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