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Olsztyn 

Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora 
rolno- ywno ciowego 

Challenges of the EU market for Polish food processing sector 
exporters 

Synopsis. Celem g ównym artyku u by a próba przedstawienia wyzwa  rynku unijnego wobec 

polskich eksporterów artyku ów rolno-spo ywczych. Wykorzystano wyniki bada  przeprowadzonych 

w 2009 r. i w 2004 r. w ród 30 przedsi biorstw woj. warmi sko-mazurskiego. Rynek unijny jest 

bardzo istotnym dla polskich eksporterów, o czy mo e wiadczy  fakt bardzo du ego poziomu 

polskiego eksportu na rynki krajów unijnych. W 2009 r. najwi kszym wyzwaniem (60,0% 

odpowiedzi) dla eksporterów z woj. warmi sko-mazurskiego by a konkurencja, natomiast w 2004 r. 

dostosowania do wysokich standardów unijnych (57,7% odpowiedzi). W obu okresach badawczych 

cz ciej by y identyfikowane jednak korzy ci wynikaj ce z procesu integracji: w 2009 r. by o to 

uproszczenie procedur w handlu (63,3% odpowiedzi), w 2004 r. wzrost sprzeda y (61,5% 

odpowiedzi). W zwi zku z perspektyw  przyj cia wspólnej waluty eksporterzy najcz ciej oczekuj  

stabilizacji cenowej (93,3% odpowiedzi) oraz zmniejszenia kosztów transakcyjnych (66,6% 

odpowiedzi). Najwa niejsz  barier  w rozwoju handlu na rynkach zagranicznych s  trudno ci 

zwi zane z p atno ciami za dostarczony towar (76,6% odpowiedzi). 

S owa kluczowe: rynek unijny, eksporterzy, sektor rolno- ywno ciowy 

Abstract. The aim of paper was to show the challenges which arise in the EU market for Polish 

exporters of agricultural and food products. Results of survey executed among 30 exporters from 

Warmi sko-Mazurskie region are presented. The EU market is very important for Polish exporters 

which is confirmed by a very high level of Polish exports to the EU member states. The main 

challenge for exporters from Warmi sko-Mazurskie region was in 2009 the market competition 

(60.0% answers) and in 2004 the adjustment to high union standards (57.7% answers). In both 

researched periods more often benefits following the integration were identified: in 2009 it was a 

simplification of commercial procedure (63.3% answers), in 2004 an increase of sales (61.5% 

answers). From the prospective acceptance of common European currency the exporters mostly 

expect price stabilization (93.3% answers) and decreases of transaction costs (66.6% answers). 

Difficulties related with payments for supplied commodity are the most important barrier for 

commercial development in foreign markets (76.6% answers). 
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Wst p 

Na podstawie danych zawartych w „Raporcie o polskim przemy le spo ywczym po 

wej ciu do Unii Europejskiej” mo na stwierdzi , i  polski przemys  rolno-spo ywczy 
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sprosta  wymaganiom i wykorzysta  szanse, które zaistnia y w zwi zku z rozszerzeniem 

rynku [Urban 2007]. Czynnikiem o ywienia by a konieczno  stosowania unijnego prawa 

ywno ciowego, co powodowa o zmniejszenie produkcji w zak adach przetwórczych, które 

nie osi gn y wymaganych standardów sanitarnych i ochrony rodowiska. By  to czynnik 

prowadz cy do przyspieszenia procesów uprzemys owienia przetwórstwa rolno-

spo ywczego. 

Pierwsze miesi ce po akcesji dowiod y, e mo liwo ci polskiej gospodarki rolno-

spo ywczej na rynku europejskim by y wyra nie niedoszacowane, natomiast obawy o 

konkurencyjno  polskiego rolnictwa i przetwórstwa by y z kolei za bardzo przesadzone. 

Obawiano si , e otwarcie granic spowoduje zalanie polskiego rynku unijn  ywno ci  

[Kisiel, Babuchowska 2005]. Mo na zatem stwierdzi , i  polscy producenci ywno ci 

dobrze wykorzystali przewagi cenowo-kosztowe na rynku unijnym. Lokowali oni swoje 

produkty na rynku o wysokich cenach, a ci gle rosn ca warto  eksportu rolno-

spo ywczego stwarza a dodatkowe mo liwo ci rozwojowe dla tego sektora. Nie spe ni y 

si  tak e obawy, e akcesja do UE przyczyni si  do du ego wzrostu importu ywno ci  

[Rasz 2005]. 

Wzrost eksportu, rozwój produkcji i uprzemys owienie przetwórstwa doprowadzi y do 

wyra nej poprawy wyników i stanu finansowego przemys u rolno-spo ywczego. Dobre 

wyniki finansowe wp yn y na sta  popraw  stanu ekonomicznego przemys u rolno-

spo ywczego. wiadczy o tym sta y wzrost warto ci kapita u w asnego i udzia u rodków 

w asnych w finansowaniu dzia alno ci operacyjnej, systematyczna poprawa p ynno ci 

finansowej przedsi biorstw, utrzymanie stosunkowo niskiego zad u enia 

d ugoterminowego [Urban 2006]. 

Dzia ania dostosowawcze wymusi y na przedsi biorcach przeprowadzenie powa nych 

inwestycji. Jednym z istotnych problemów polskich eksporterów by  zbyt niski poziom 

spe niania przez nich norm sanitarnych oraz konieczno  wdra ania systemu zapewnienia 

jako ci i bezpiecze stwa HACCP [Lizi ska 2006]. Do wielu polskich przedsi biorców 

nap yn  kapita  zagraniczny, przez co sta y si  one cz ciami firm zagranicznych, zostaj c 

tym samym automatycznie w czone w proces globalizacji i specjalizacji mi dzynarodowej 

[Ocena…2007]. Z chwil  akcesji Polski do UE zacz y obowi zywa  mechanizmy 

Jednolitego Rynku Europejskiego. Z punktu widzenia polskich eksporterów jego istotn  

cech  jest swobodny przep yw towarów oraz przestrzeganie regu  konkurencji, wymogów 

socjalnych i ekologicznych.  

W zwi zku z nowymi uwarunkowaniami w handlu przedsi biorstwa przemys u rolno-

spo ywczego, w obawie o utrat  korzy ci z dost pu do Jednolitego Rynku Europejskiego 

(JRE), zdoby y certyfikaty upowa niaj ce do sprzeda y na rynku UE przed up ywem 

okresu przej ciowego [Poczta, Pawlak 2007]. 

Wyzwania stawiane s  przed polskimi przetwórcami i eksporterami artyku ów rolno-

spo ywczych, mi dzy innymi ze wzgl du na potrzeb  podtrzymywania stosunkowo 

wysokiego tempa wzrostu warto ci eksportu ywno ciowego przez w a ciw  polityk  roln  

i eksportow  (unijn  i krajow ), pilnego ustabilizowania rynku rolno-spo ywczego  

w ramach polityki rolnej, realizowania eksportu w warunkach silnej waluty, promocji 

eksportu rolno-spo ywczego, zw aszcza na nowych rynkach zbytu. Do innych wyzwa  

mo na zaliczy  przygotowanie do realizacji eksportu rolno-spo ywczego bez wsparcia 

bud etowego (po zniesieniu subwencji eksportowych) przed 2013 r., wspieranie rozwoju 

gospodarstw rolnych i towarowych oraz przetwórstwa rolno-spo ywczego, przygotowanie 

do produkcji rolno-spo ywczej w warunkach niedoboru si y roboczej [Niemczyk 2008]. 
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Cel i metodyka bada  

Wej cie polskiej gospodarki do strefy wolnego handlu w wyniku w czenia Polski do 

obszaru JRE spowodowa o likwidacj  ogranicze  we wzajemnym handlu produktami 

rolno-spo ywczymi. Na p aszczy nie gospodarczej Polska zyska a równie  szans  na 

rozwój przedsi biorstw i zdobywanie nowych rynków zbytu, poniewa  przesta y 

obowi zywa  bariery handlowe w obrotach z krajami cz onkowskimi UE, a tak e bariery 

fizyczne, techniczne i fiskalne. Wej cie Polski do UE wi za o si  tak e z dostosowaniem 

zak adów przetwórczych do standardów UE oraz przyspieszy o proces upowszechnienia 

systemów zarz dzania jako ci , s u cych zapewnieniu bezpiecze stwa zdrowotnego 

ywno ci. 
Celem g ównym artyku u jest próba przedstawienia wyzwa , jakie stawia rynek unijny 

przed polskimi eksporterami artyku ów rolno-spo ywczych. Badania empiryczne 

przeprowadzono w 2009 r. w ród 30 przedsi biorstw eksportuj cych artyku y rolno-

spo ywcze zlokalizowanych na terenie woj. warmi sko-mazurskiego. Do weryfikacji 

uzyskanych wyników bada  wykorzystano równie  dane uzyskane w trakcie bada  

ankietowych przeprowadzonych na pocz tku nowych uwarunkowa  zwi zanych z akcesj , 

w II po owie 2004 r., równie  w ród 30 eksporterów artyku ów rolno- ywno ciowych 

funkcjonuj cych na terenie woj. warmi sko-mazurskiego. Chocia  nie by y zawsze to te 

same przedsi biorstwa, ale ich cech  wspóln  by o to, i  aktywnie wspó pracowa y z 

Warmi sko-Mazursk  Agencj  Rozwoju Regionalnego w zakresie wykorzystania ró nych 

instrumentów wspieraj cych rozwój ich eksportu. 

Wyniki bada  

Wst pienie Polski do UE oznacza o dla eksporterów artyku ów rolno-spo ywczych 

wiele korzy ci, do których mo na zaliczy  u atwienie handlu mi dzy Polsk  a krajami Unii 

dzi ki uproszczeniu procedur eksportowych, zmniejszeniu biurokracji i usprawnieniu 

przekraczania granic. Wzros y jednak równie  wymagania dotycz ce m.in. wysokich 

standardów okre lonych przepisami unijnymi, do których przedsi biorstwa musia y si  

dostosowa  w wyznaczonym terminie. Jest to szczególnie istotne, gdy  w strukturze 

polskiego eksportu artyku ów rolno- ywno ciowych dominuj  w a nie kraje unijne (rys. 1). 

Kraje UE umocni y si  na pozycji g ównego partnera Polski w handlu zagranicznym 

produktami rolno-spo ywczymi, a polski eksport rolno-spo ywczy sta  si  niemal 

wy cznie eksportem wewn trzunijnym. W 2006 r. warto  eksportu artyku ów rolno-

spo ywczych do krajów UE-25 wynios a 6,3 mld euro i by a o 67% wy sza ni  w 2004 r. 

Natomiast w okresie stycze -czerwiec 2008 r. warto  eksportu artyku ów rolno-

spo ywczych wynios a 4,2 mld euro i by a o 38% wy sza ni  w I pó roczu 2006 r. W latach 

2004-2008 wzros y obroty handlu zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi z krajami 

UE, ale ich dynamika zmala a 

Wst pienie Polski do Unii Europejskiej mia o istotny wp yw na kierunki przep ywu 

towarów w handlu zagranicznym kraju, stwarzaj c niew tpliwie du e szanse rozwojowe. 

Obj cie Polski zasadami Wspólnej Polityki Rolnej uwarunkowa o dynamiczny wzrost 

eksportu do pa stw Wspólnoty, co by o efektem m.in. zwi kszonej liczby zak adów 

maj cych uprawnienia do eksportu na rynki UE. Poziom eksportu jest wska nikiem 
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zdolno ci konkurencyjnej gospodarki, a zdolno  eksportowa producentów lokalnych 

wskazuje na ich konkurencyjno  na rynkach mi dzynarodowych. 
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Rys. 1. Udzia  poszczególnych rynków w polskim eksporcie artyku ów rolno- ywno ciowych  

Fig. 1. Share of individual markets in the Polish exports of agri-food products 

ród o: opracowanie w asne na podstawie pracy IERiG  [Handel... 2004-2008]. 

Wed ug oceny respondentów uczestnicz cych w badaniach w 2009 r. g ównym 

wyzwaniem, z którym musia y zmierzy  si  badane przedsi biorstwa, by  du y wzrost 

konkurencji na rynku (problem ten wskazuje 60,0% respondentów, przy mo liwo ci 

wskazania kilku odpowiedzi) (rys. 2). Otwarcie granic stworzy o bowiem z jednej strony 

nowe mo liwo ci rozwoju eksportu polskim producentom, z drugiej jednak swobodny 

dost p do rynku polskiego umo liwi  producentom z innych krajów UE na konkurowanie 

na tym rynku. Jako zagro enie, cho  z du o ni szym wskazaniem, postrzegana by a 

równie  trudno  i koszty wynikaj ce z konieczno ci dostosowania si  do wysokich 

standardów wymaganych przepisami unijnymi (z tym problemem zetkn o si  16,7% 

respondentów). 

Porównuj c uzyskane wyniki z wynikami bada  przeprowadzonych w 2004 r. mo na 

wskaza , i  na pocz tku integracji eksporterzy najbardziej obawiali si  konieczno ci 

dostosowania si  do norm unijnych (57,7% odpowiedzi). Mog o wynika  to z faktu, i  w 

okresie przedakcesyjnym by  to problem bardzo cz sto dyskutowany w ró nych gronach 

ekonomistów rolnych i polityków. Podobnie eskalowano zagro enie wynikaj ce z „zalania” 

polskiego rynku artyku ami ywno ciowymi z Unii. Jak wynika z przeprowadzonych 

bada , jak i wielu analiz danych wtórnych dotycz cych salda obrotów handlowych w tej 

grupie towarów, przewidywania te nie sprawdzi y si . Co prawda badani eksporterzy 

zwracaj  uwag  na to wyzwanie rynku unijnego, ale nie urasta to do takiej wagi jak  

przypisywano mu w 2004 r.  
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Rys. 2. Szanse i wyzwania wynikaj ce z integracji z UE dla eksporterów artyku ów rolno- ywno ciowych 

(odpowiedzi ankietowe w 2004 r. i 2009 r., %) 

Fig. 2. Chances and challenges for exporters of agri-food products following the integration with the EU (in 2004 

and in 2009, % of survey answers) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada . 

Wej cie Polski w struktury unijne dla wielu producentów ywno ci, mimo zwi zanych 

z tym problemów, skutkowa o równie  licznymi korzy ciami wskazywanymi na 

zró nicowanym poziomie przez badanych eksporterów. Jak wynika z przedstawionych na 

rysunku 2 danych, cz ciej by y one identyfikowane ni  zagro enia w obu okresach 

badawczych. Dla przedsi biorców, w ród których przeprowadzono badania w 2009 r. 

szansami wynikaj cymi z procesu w czenia w struktury unijne by o g ównie uproszczenie 

procedur w handlu (63,3% odpowiedzi), co wi za o si  równie  ze wzrostem sprzeda y 

produktów na rynkach zagranicznych (53,3% odpowiedzi) przez umo liwienie rozwoju 

eksportu do nowych krajów (36,6% odpowiedzi).  

W ród potencjalnych korzy ci, jakich spodziewali si  badani przedsi biorcy w obu 

okresach, najbardziej zbli ony w ocenach w obu latach by  spodziewany wzrost sprzeda y. 

W 2004 r. eksporterzy spodziewali si  równie  korzy ci w postaci rozszerzenia 

asortymentu, uproszcze  procedur w handlu, czy te  oczekiwali atwiejszego dost pu do 

nowoczesnych technologii. 

Du y wp yw na atrakcyjno  polskich produktów rolno-spo ywczych maj  wahania 

kursów walutowych. Pewne problemy zwi zane z kursami walutowymi mog  wyst pi  w 

okresie bezpo rednio poprzedzaj cym wst pienie Polski do strefy euro. Dlatego niezb dny 

jest okres przygotowawczy, czyli stabilizacja kursu z otego wzgl dem euro. Badane 

przedsi biorstwa (w 2009 r.) wi  nadzieje z wej ciem Polski do strefy euro i licz c na 

popraw  warunków prowadzenia dzia alno ci eksportowej najcz ciej wskazywa y na 

stabilizacj  cenow  (93,3% odpowiedzi). Wed ug respondentów wprowadzenie waluty euro 

mo e przyczyni  si  równie  do zmniejszenia kosztów transakcyjnych (66,6% 
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odpowiedzi). Wed ug 53,3% ankietowanych przedsi biorstw mo e jednak doj  do wzrostu 

konkurencji na rynku, ale u atwiony mo e by  równie  dost p do nowych róde  

finansowania eksportu. Wej cie Polski do strefy euro wed ug 40,0% przedsi biorców 

ankietowanych przyczyni si  do wzrostu eksportu i ustabilizowania handlu z krajami 

unijnymi, ze wzgl du natomiast na wyeliminowanie ryzyka kursowego mo e doprowadzi  

do obni enia kosztów produkcji. Wprowadzenie euro wywo uje jednak ryzyko 

zmniejszenia atrakcyjno ci inwestycyjnej Polski, jak wskaza o 6,6% ankietowanych 

przedsi biorstw. Powodem mo e by  wzrost i tak ju  wysokich kosztów pracy (rys. 3).  
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Rys. 3. Potencjalne skutki wej cia Polski do strefy euro wed ug opinii respondentów, % odpowiedzi 

Fig. 3. Potential results of the Polish entrance into the zone euro, % of respondents’ opinion 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada . 

W ród najwa niejszych barier utrudniaj cych obecno  badanym przedsi biorstwom 

na rynkach zagranicznych mo na wskaza  na trudno ci zwi zane z p atno ciami za 

dostarczony towar. Jest to czynnik najbardziej istotny dla 76,6% respondentów. Nale y 

jednak zauwa y , i  problem ten w ocenie przedsi biorców móg  by  spot gowany w 

wyniku kryzysu finansowego i pojawiaj cymi si  trudno ciami z p atno ciami za sprzedane 

towary na rynku mi dzynarodowym. Kolejnym czynnikiem utrudniaj cym wej cie 

produktu na rynek jest zaoferowanie poziomu cen produktów, które usatysfakcjonowa yby 

potencjalnego klienta oraz przedstawienie ofert przewy szaj cych konkurencyjne 

propozycje. Mniej odczuwalnym przez eksporterów problemem by o dostosowanie 

sprzedawanych towarów do wymogów klienta pod wzgl dem upodoba  i przyzwyczaje , 

wynikaj cych cz sto z odmienno ci kulturowej, jak te  dostosowanie opakowa  i etykiet 

do okre lonych wymaga . Najmniejsz  trudno ci  w opinii respondentów by o 

dostosowanie produktów pod wzgl dem standardów jako ci oraz opracowanie nowych 

produktów oferowanych na rynki zagraniczne (po 13,3% odpowiedzi) (rys. 4).  
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Rys. 4. Czynniki utrudniaj ce zaistnienie produktu na rynku zagranicznym wed ug respondentów, % odpowiedzi 

Fig. 4. Factors hindering introduction of products to a foreign market, % of respondents’ answers 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada . 

Analizuj c oceniane przez badane przedsi biorstwa czynniki nale y wskaza , i  s  one 

typowe dla ró nych rynków, oddzia ywuj ce ewentualnie ze zró nicowan  si . Nie mo na 

jednak jednoznacznie zaliczy  ich do specyficznych wyzwa  rynku unijnego. Bior c jednak 

pod uwag  struktur  geograficzn  polskiego eksportu artyku ów rolno- ywno ciowych i 

dominacj  w nim rynku unijnego, nale y przypuszcza , i  wskazywane problemy dotycz  

w a nie tego rynku. 

Podsumowanie 

Funkcjonuj ce wspó cze nie przedsi biorstwa dzia aj  w warunkach zaostrzaj cej si  i 

powszechnej konkurencji, przybieraj cej coraz cz ciej wymiar globalny. Przedsi biorstwa 

musz  zatem bardzo szybko identyfikowa  obszary i determinanty stanowi ce o istocie 

oraz skuteczno ci konkurowania na rynku, na którym dzia aj , a tak e posiada  w asn  

koncepcj  efektywnego uczestnictwa w procesie rynkowej rywalizacji. Z punktu widzenia 

polskich eksporterów artyku ów rolno- ywno ciowych wyzwaniem szczególnego rodzaju 

by o przyst pienie do struktur unijnych. Nowe warunki konkurencji, w jakich przysz o 

dzia a  polskim przedsi biorstwom by y spot gowane faktem, i  oprócz nowych wyzwa  

polskie przedsi biorstwa ca y czas przechodzi y faz  dostosowa  do warunków gospodarki 

rynkowej.  

Rynek unijny jest bardzo istotnym dla polskich eksporterów, o czym mo e wiadczy  

fakt jego bardzo du ego udzia u w strukturze geograficznej eksportu artyku ów rolno-
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ywno ciowych. Jak wynika z bada  przeprowadzonych w 2009 r. najwi kszym 

wyzwaniem (60,0% odpowiedzi) dla eksporterów z woj. warmi sko-mazurskiego by a 

wzrastaj ca konkurencja, natomiast w 2004 r. konieczno  dostosowa  do wysokich 

standardów unijnych (57,7% odpowiedzi). W obu okresach badawczych cz ciej by y 

identyfikowane jednak korzy ci wynikaj ce z procesu integracji. Dla przedsi biorców, 

w ród których przeprowadzono badania w 2009 r., najcz ciej wskazywan  szans  by o 

uproszczenie procedur w handlu (63,3% odpowiedzi).W ród potencjalnych korzy ci, jakich 

spodziewali si  badani przedsi biorcy, najbardziej zbli ony w ocenach w obu okresach by  

spodziewany wzrost sprzeda y.  

W zwi zku z perspektyw  przyj cia wspólnej waluty eksporterzy badani w 2009 r. 

ocenili równie  potencjalne skutki i oczekiwania wobec pog bienia tej formy integracji. 

Eksporterzy najcz ciej oczekuj  stabilizacji cenowej (93,3% odpowiedzi) oraz 

zmniejszenia kosztów transakcyjnych (66,6% odpowiedzi). Eksporterzy, w ród których 

przeprowadzono badania, najprawdopodobniej odczuwaj  skutki wiatowego kryzysu 

finansowego, poniewa  najwa niejsz  barier  w rozwoju handlu na rynkach zagranicznych 

s  wed ug nich trudno ci zwi zane z p atno ciami za dostarczony towar (76,6% 

odpowiedzi). 
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