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Wst p 

W dwa lata po przyst pieniu Polski do struktur Unii Europejskiej polski eksport rolno-

spo ywczy nadal poprawia swoj  pozycj  w ca kowitym polskim eksporcie, a dodatnie saldo 

wymiany handlowej daje nadziej  na dalszy rozwój wywozu. Ta korzystna sytuacja 

umo liwia wzrost przychodów producentów ywno ci, u atwia dalsz  modernizacj  sektora, a 

tym samym przyczynia si  do unowocze nienia i poprawy jako ci oferty eksportowej.  

Do  stwierdzi , i  w 2005 r. warto  wywozu polskich produktów rolno-

spo ywczych przekroczy a 7,07 mld euro. Jest to 35% wi cej wobec 5,24 mld rok wcze niej. 

Warto  importu zwi kszy a si  o 24 %, z 4,41 mld do 5,44 mld euro. 

W roku 2005 po raz kolejny zwi kszy o si  znaczenie pa stw Unii Europejskiej jako 

partnerów handlowych Polski. Ju  ponad 74  eksportu i 63 % importu rolno-spo ywczego 

realizowane by o w wymianie w ramach UE. 

Wa ne s  tak e inne kierunki handlu, mianowicie rynki wschodnie. Na pierwszy plan 

wysuwa si  tu Wspólnota Niepodleg ych Pa stw. Mimo znanych powszechnie ogranicze  w 

eksporcie do Rosji, wskutek na o onego przez ten kraj w listopadzie 2005 r. embarga na 

import polskich produktów pochodzenia ro linnego i zwierz cego, generalnie eksport do 

krajów tego regionu ro nie. 
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Pomy ln  wiadomo ci  dla polskich eksporterów jest uzyskanie dost pu do rynku 

mi sa w Japonii. 

Eksport do krajów WNP 

Je li chodzi o pa stwa WNP, w roku 2005 warto  eksportu rolno-spo ywczego do tej 

grupy pa stw wynios a 861 mln euro, najwi cej do Rosji (504 mln euro), Ukrainy (155 mln 

euro) i Bia orusi (119 mln euro). Warto  importu wynios a 139 mln euro. Najwi cej 

importowali my z Ukrainy (za 54 mln euro), nast pnie z Rosji (za 52 mln euro) i Kazachstanu 

(za 11 mln euro). 

Do krajów tych wysy amy ywiec, przede wszystkim wieprzowy i drobiowy. 

Najwi kszymi odbiorcami tych towarów w roku 2005 by y Rosja, Ukraina, Bia oru  i 

Mo dowa. Ostatnio do odbiorców drobiu do czy  Kazachstan. Eksportowali my te  

niewielkie ilo ci koni, na Ukrain , do Rosji, Kazachstanu i na Bia oru . 

Najbardziej znacz c  pozycj  w handlu z pa stwami WNP by o mi so, którego 

wyeksportowali my oko o 73 tys. ton ( cznie z podrobami): przede wszystkim wie a, 

ch odzona i mro ona wieprzowina (51,7 tys. t). Wieprzowin  eksportowano g ównie na 

Bia oru , do Rosji, na Ukrain , do Mo dowy, a ponadto mniejsze ilo ci do Kazachstanu, 

Uzbekistanu, Gruzji i Armenii.  

wie a lub ch odzona wo owina (4,5 tys. t) trafia a g ównie do Rosji i na Bia oru . 

Mro on  wo owin  (1,2 tys. t) dostarczano do Rosji, na Bia oru  i do Kazachstanu. 

W 2005 roku Polska dostarcza a do krajów WNP równie  t uszcze wieprzowe i 

drobiowe ( 44,9 tys. t) oraz jadalne podroby wieprzowe, wo owe, baranie i kozie (15,6 tys. t). 

Mi so i jadalne podroby z drobiu ( 29,8 tys. t) eksportowano g ównie na Bia oru , do Rosji, 

na Ukrain , do Mo dowy, a ponadto do Azerbejd anu i Kazachstanu. 

Przetwory mi sne (10,9 tys. t) eksportowano g ównie na Ukrain , do Mo dowy i do 

Rosji. Najwi cej polskich kie bas ( cznie 2,9 tys. t) eksportowano do Mo dowy, Azerbejd anu, Rosji, 

Gruzji i Ukrainy. 

W ród krajów wschodnioeuropejskich najwa niejszym partnerem Polski na rynku 

produktów mleczarskich pozostaje Rosja (w dostawach dominuj  sery, twarogi, serwatka, 

jogurty i kefiry). Nale y jednak zaznaczy , e w eksporcie tych wyrobów uzyskiwano na ogó  

ceny ni sze ni  rednia dla ca ego eksportu, np. przeci tna jednostkowa warto  eksportu 

mas a do Rosji by a o po ow  ni sza od redniej dla ca ego eksportu mas a.  
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Drugim co do znaczenia wschodnioeuropejskim partnerem na rynku wyrobów 

mleczarskich jest Ukraina. Jej znaczenie bardzo jednak zmala o w 2005 roku, kiedy warto  

eksportu w tym kierunku znacznie si  obni y a.  

Je li chodzi o grup  owoców i warzyw wie ych i przetworzonych, rola krajów 

Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw zw aszcza w polskim eksporcie tej grupy produktów jest 

ca y czas znacz ca. W 2005 r. najwi kszym odbiorc  polskich produktów ogrodnictwa w ród 

krajów tego ugrupowania by a Rosja. Najwa niejszym polskim produktem eksportowym w 

tej grupie s  jab ka. Poza jab kami Polska zaopatruje rynek rosyjski równie  w owoce 

mi kkie - wie e truskawki i wi nie. 

Z owoców mro onych eksport do Rosji obejmowa  wi nie, maliny i czarne porzeczki. 

Oprócz Rosji znacz ce ilo ci jab ek sprowadza z naszego kraju równie  Bia oru . W 

2005 r. odnotowano spektakularne zwi kszenie wywozu jab ek do Mo dowy oraz na Ukrain . 

Spoza pa stw WNP nale y odnotowa  równie  istotne dostawy tych owoców do takich 

krajów Europy Wschodniej jak Rumunia oraz Bu garia.  

Polska nie eksportuje na rynki wschodnie istotnych ilo ci koncentratu soku 

jab kowego, zaliczanego do kluczowych polskich produktów eksportowych. Trafia on 

g ównie na rynek Unii Europejskiej.  

Jednym z istotniejszych gatunków polskich warzyw znajduj cym nabywców na 

rynkach wschodnich jest cebula. W 2005 r. eksport z Polski tego produktu trafi  do Rosji, na 

Bia oru , do Mo dowy. Z innych krajów regionu Europy Wschodniej cebul  sprzedali my do 

Rumunii oraz Bu garii.  

Kraje WNP s  tradycyjnym odbiorc  polskich mro onek warzywnych. W 2005 r. 

eksport tej grupy produktów jeszcze si  zwi kszy  w stosunku do 2004 r., w tym wi kszo  

wywiezionych przetworów warzywnych trafi a na rynek rosyjski. 

W porównaniu do poprzednich lat odnotowuje si  spadek warto ci eksportu margaryn 

na rynki rosyjski i ukrai ski..  

W 2005 r. na szczególn  uwag  zas uguje zwi kszenie eksportu cukru do pa stw 

WNP. Po za amaniu wysy ki w tym kierunku w 2004 r. polscy eksporterzy zaktywizowali 

eksport w region pa stw postradzieckich z pozytywnymi rezultatami. W tej grupie pa stw 

najwi ksze ilo ci cukru eksportowali my do Uzbekistanu, Rosji, Azerbejd anu i 

Turkmenistanu, a tak e Tad ykistanu. Znacznie obni y a si  wielko  dostaw na Bia oru  i 

Ukrain  (eksport praktycznie usta ). 

Kraje WNP by y znacznym odbiorc  polskich wyrobów cukierniczych bez zawarto ci 

kakao w ilo ci 5,4 tys. ton za 12,8 mln euro. Wysy ka w tym kierunku stanowi a 13,7% 
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udzia u warto ciowo i 14,8% ilo ciowo eksportu. Od lat jednym z najwa niejszych rynków 

zbytu dla tych wyrobów jest Rosja, do tego kraju sprzedano w 2005 r. 4,9 tys. ton (+28%) za 

przesz o 11,1 mln euro. Stanowi o to 12% udzia u warto ciowo i 13% ilo ciowo w eksporcie. 

Polskie wyroby cukiernicze trafiaj  tak e na Ukrain . Nie jest to jednak znacz cy rynek 

zbytu.  

Rosja i inne kraje WNP by y tak e znacznym rynkiem zbytu wyrobów czekoladowych 

(oko o 12% udzia u warto ciowo i ilo ciowo w eksporcie). Do Rosji trafi o 9,0 tys. ton tych 

wyrobów o warto ci 29,7 mln euro, co oznacza 11% udzia u w eksporcie warto ciowo i 9% 

ilo ciowo. Nieznaczne ilo ci tych wyrobów zaimportowali my z Ukrainy. 

Bariery w handlu z krajami Europy Wschodniej 

Spo ród pa stw WNP naszym najwi kszym partnerem handlowym, jak równie  

naszym najwi kszym pozaunijnym partnerem handlowym jest Rosja. Handel z tym krajem w 

ostatnich latach podlega licznym perturbacjom, jest trudny nie tylko z powodu obecnej na 

rynku rosyjskim silnej konkurencji rodzimej i zagranicznej. W ostatnich latach rz d Rosji 

prowadzi polityk  polegaj c  na hamowaniu importu i zast powaniu go produkcja krajow . 

Trzeci rok obowi zuj  w Rosji kontyngenty w imporcie mi sa drobiowego, 

wieprzowego i wo owego. Ponadto po rozszerzeniu UE w maju 2004 r. Rosja zmieni a 

warunki importu towarów pochodzenia zwierz cego i w krajach nowej dziesi tki zosta a 

zredukowana liczba podmiotów gospodarczych, uprawnionych do eksportu tych towarów na 

rynek FR. W wyniku przeprowadzonych w Polsce w roku 2004 rosyjskich inspekcji 

weterynaryjnych prawo do eksportu na rynek rosyjski uzyska o 19 zak adów bran y mi snej, 

35 mleczar , 12 zak adów drobiarskich, w tym 1 zajmuj cy si  przetwórstwem jaj, 8 

zak adów produkuj cych dodatki paszowe i 2 zak ady kalibruj ce jelita. 

Na o one na Polsk  w listopadzie 2005 zakazy importu towarów pochodzenia i 

ro linnego i wybranych towarów pochodzenia zwierz cego spowodowa y dalsze ograniczenia 

w eksporcie polskich towarów na rynek rosyjski. 

Do chwili obecnej strona polska wykona a wszystkie postulaty strony rosyjskiej, 

mo liwe do realizacji na p aszczy nie dwustronnej. Strona rosyjska zaakceptowa a te 

posuni cia. Wszystkie postulaty, jakie strona rosyjska wysuwa obecnie wobec Polski ingeruj  

w unijny system kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej i nie mog  by  spe nione w ramach 

polsko-rosyjskich uzgodnie  bilateralnych. Postulaty te dotycz  ograniczenia ilo ci przej  

granicznych, przez które maj  by  kierowane towary na rynek rosyjski, obowi zku 

przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w eksporcie oraz, w odniesieniu do towarów 
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pochodzenia ro linnego, przeprowadzania w Polsce kontroli fitosanitarnej i celnej. Nale y 

zaznaczy , e Polska prowadzi a kontrol  celn , na naszej wschodniej granicy, ale wy cznie 

przy imporcie. W eksporcie towar jest kontrolowany przez s u by celne, przy za adunku.  

Zaraz po wprowadzeniu zakazów Polska podj a energiczne dzia ania interwencyjne, a 

po wyczerpaniu mo liwo ci rozmów na szczeblu w a ciwych instytucji obu stron podnios a 

spraw  na wysoki szczebel polityczny, tzn. premierów obu krajów. Niestety, do chwili 

obecnej Rosja utrzymuje oba zakazy importu. 

Polska zwróci a si  do Unii Europejskiej z pro b  o okazanie pomocy w celu 

doprowadzenia do porozumienia ze stron  rosyjsk  w kwestii spe nienia postulatów, 

wykraczaj cych poza ramy wspó pracy bilateralnej i uchylenia na o onych zakazów importu. 

Utrzymywanie przez Rosj  od listopada 2005 zakazów importu jest nieuzasadnionym 

ograniczeniem handlu miedzy naszymi krajami. 

Wprowadzone przez Rosj  zakazy importu bez w tpienia wywr  w roku bie cym negatywny 

wp yw na wyniki polskiego eksportu owoców i warzyw oraz mi sa i wybranych produktów mi snych. 

W ubieg ym roku skutki wprowadzonego embarga nie by y jeszcze tak dotkliwe, ze wzgl du na 

zastosowanie restrykcji w przedostatnim miesi cu roku. Nale y spodziewa  si  jednak, e bie cy rok 

przyniesie pogorszenie wyników wywozu. 

Na powy sze ograniczenia na o y  si  jeszcze wprowadzony z dniem 26 marca 2006 r. 

przez Ukrain  zakaz importu mi sa i produktów mi snych, wprowadzenie którego strona 

ukrai ska uzasadnia przemytem i brakiem wiadectw weterynaryjnych przy przewo eniu tych 

produktów z Polski na Ukrain . Nale y tu jednak podkre li , e kontrola zapobiegaj ca 

nielegalnemu wwozowi towarów na terytorium Ukrainy powinna by  prowadzona przez 

w a ciwe s u by ukrai skie. 

Kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu 

W roku 2005 warto  polskiego eksportu rolno-spo ywczego do krajów Bliskiego 

Wschodu wynios a 185 mln euro, do krajów Dalekiego Wschodu 51 mln euro. Warto  

importu do Polski z pa stw Bliskiego Wschodu wynios a 163 mln euro, przy znacz cym 

udziale Turcji (111 mln euro). Z ugrupowaniem pa stw Dalekiego Wschodu Polska ma 

znaczny deficyt handlowy, wynikaj cy z bardzo du ego importu z Chin wartego 183 mln euro 

przy ogólnej warto ci importu z pa stw tego regionu, wynosz cej 192mln euro. 

W 2005 r. na Bliski i Daleki Wschód (do Jordanii, Singapuru) Polska wysy a a 

niewielkie ilo ci ywca drobiowego. Eksportowali my równie  niewielkie ilo ci koni do 

Izraela.  
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W 2005 roku polska wieprzowina trafia a równie  do krajów Dalekiego Wschodu, tj. 

do Korei Po udniowej, Chin, Korea skiej Republiki Ludowej oraz Hongkongu. 

Nie eksportowali my natomiast do obu tych regionów wo owiny. 

Niewielkie ilo ci polskich przetworów mi snych, w tym kie bas, trafia y do Korei 

Po udniowej, Hongkongu, Filipin i Chin. 

Spo ród krajów Bliskiego Wschodu naszym najwa niejszym odbiorc  w handlu 

artyku ami mleczarskimi jest Arabia Saudyjska, do której eksportujemy sery i twarogi oraz 

mleko w proszku.  

Ponadto eksportowali my mleko w proszku, mas o, sery i serwatk  do Egiptu (du  

dynamika sprzeda y), sery, twarogi i mleko w proszku do Jordanii, sery do Omanu i mleko w 

proszku do Syrii. Eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich obejmowa  g ownie sery i 

twarogi oraz niewielkie ilo ci mleka w proszku. Polski eksport mleczarski do Turcji sk ada  

si  w przewa aj cej mierze z serów i twarogów. 

G ównym naszym partnerem w handlu mleczarskim jest na Dalekim Wschodzie 

Wietnam. Najbardziej po danymi produktami w 2005 r. by y OMP: odt uszczone mleko w 

proszku, serwatka w proszku oraz sery. Tych ostatnich wcze niej do Wietnamu nie wysy ano.  

Do Chin wysy ano przede wszystkim serwatk . Do Tajlandii wysy ano mleko w 

proszku i serwatk , poza tym pewne ilo ci mas a. Do Pakistanu sprzedawano niemal 

wy cznie serwatk . 

Eksport mleczarski do Japonii zwi kszy  si  w 2005 roku, a sk ada  si  z dostaw 

serwatki i mleka w proszku. 

Je li chodzi o handel owocami i warzywami, nale y odnotowa  rosn cy import 

owoców cytrusowych z Turcji. Ponadto w 2005 r. po raz kolejny Chiny zaj y pierwsz  

pozycj  w ród dostawców koncentratu pomidorowego do Polski. 

W grupie surowców oleistych i produktów przerobu wa n  pozycj  w imporcie nasion 

oleistych do Polski zajmuj  orzeszki ziemne. 

W ród dostawców orzechów ziemnych do Polski najwi kszy udzia  w 2005 roku, 

podobnie jak w poprzednich latach mia y Chiny (44% wolumenu zakupów). 

Równie  z Chin sprowadzali my nasiona s onecznika (19% zakupionej ilo ci). Z 

regionu Dalekiego Wschodu sprowadzali my pewne ilo ci oleju palmowego i kokosowego.  

Wartym odnotowania jest bardzo du y wzrost eksportu polskiego cukru m. in.: do 

Emiratów Arabskich, Syrii oraz Jemenu. Polskie wyroby cukiernicze trafiaj  do: Arabii 

Saudyjskiej, Jemenu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie s  to jednak znacz ce rynki 

zbytu.  
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Kraje Dalekiego oraz Bliskiego Wschodu nie s  wa nymi dostawcami cukru ani 

produktów cukierniczych na polski rynek. Na uwag  zas uguje znaczny wzrost importu 

wyrobów cukierniczych bez zawarto ci kakao z Chin. 

Niektóre bariery w handlu towarami rolno-spo ywczymi z 
pa stwami Bliskiego i Dalekiego Wschodu 

Arabia Saudyjska. D ugotrwa e procedury kwalifikacyjne dopuszczania artyku ów 

spo ywczych do obrotu, zakaz importu wieprzowiny i wyrobów z wieprzowiny oraz 

alkoholu. 

Chiny. D ugotrwa a i skomplikowana procedura dopuszczenia mi sa i przetworów 

(wieprzowina, wo owina, drób, mi so zwierz t dzikich) do rynku chi skiego. Aktualnie 

Polska prowadzi uzgodnienia w tym zakresie. Uzgodnione ju  zosta y certyfikaty na eksport 

pierza i puchu. 

Japonia. Jak stwierdzono na wst pie, rynek japo ski dla polskiego mi sa zosta  otwarty. 

Jednak bardzo wa ne jest absolutne przestrzeganie ustalonych przez oba kraje wymogów 

weterynaryjnych, gdy  ka de niedoci gni cie w tej dziedzinie mo e spowodowa  

natychmiastowe wstrzymanie eksportu w trybie administracyjnym.  

Republika Korei. Niezb dnym warunkiem dost pu do rynku korea skiego jest posiadanie 

certyfikatu eksportowego, wydawanego przez lokalne s u by weterynaryjne. W chwili 

obecnej prawo eksportu maj  32 zak ady z Polski. 

Syria. Polska jest postrzegana jako jeden z g ównych dostawców dobrej jako ci produktów 

mleczarskich (szczególnie mleka w proszku). Bior c pod uwag  ich ceny, Polska stoi wobec 

silnej konkurencji produktów gorszych, lecz ta szych. 

Turcja. Ma odmienne zwyczaje i tradycje kulinarne. Bariery o charakterze administracyjnym 

to d ugoletni zakaz importu do Turcji wo owiny. 

Wietnam. Prowadzenie wymiany z zagranic  mo liwe jest tylko po uzyskaniu zgody 

Ministerstwa Handlu. Bez zezwolenia w adz mo na dokonywa  tylko transakcji o niewielkiej 

warto ci. 

Eksport rolno-spo ywczy za ponad miliard euro cznie do omawianych trzech 

regionów wiadczy o tym, e polscy eksporterzy nie ograniczaj  si  do rynku unijnego, lecz 

potrafi  wykorzystywa  swoje mo liwo ci na rynkach cz sto bardzo odleg ych krajów 

trzecich, przede wszystkim dzi ki wysokiej stabilnej jako ci polskich produktów i ich 

ró norodno ci, dostosowanej do potrzeb konsumenta. Te cechy polskich produktów maj  

znaczenie pierwszorz dne; dzi ki nim polscy eksporterzy zdobywaj  zaufanie nabywców, a w 
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przypadku sporów handlowych i utraty mo liwo ci eksportu towarów na dany rynek atwiej 

im zdywersyfikowa  dostawy do innego wymagaj cego odbiorcy.  

Dlatego te  istniej  wszelkie przes anki do tego, aby handel ten rozwija  z korzy ci  

nie tylko dla strony polskiej, ale równie  naszych partnerów zagranicznych.  
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Abstract. The author deals with Polish foreign trade in agricultural products with the East (Eastern 

Europe, Middle and Far East). Polish exports in the last two years have increased. The analysis starts with 

presentation of exports to the so-called Community of Independent States (Russia and former Soviet 

Republics). Recent barriers  in exports to Russia and Ukraine are indicated. A general picture of trade 

with Middle and Far East Countries is presented and the main constraints in trade are listed. 
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