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PO CO POWSTAŁA  
I  CZYM JEST NASZA PUBLIKACJA? 

 Niniejsze opracowanie powstało z trzech istotnych powodów. 
Zagłębiając się w zawarte tu informacje, w łatwy i przystępny sposób 
poznają Państwo podstawowe analizy, wnioski, jakie z nich wypływają 
oraz propozycję mechanizmów, które należałoby uruchomić, aby w pełni 
wykorzystać potencjał polskiej produkcji rolno-spożywczej.
 
 Pierwszym powodem jest podanie czytelnikowi w sposób przystępny  
oraz przejrzysty podstawowych informacji na temat polskiej  
wymiany handlowej produktów rolno-spożywczych, która jest jed-
nym z najważniejszych czynników odpowiadających za stabilność 
sektora rolnego, a co za tym idzie utrzymanie produkcji żywności. 
 
 Drugim, wskazanie możliwych zagrożeń, które płyną z braku dywer-
syfikacji rynków zbytu dla produktów rolno-spożywczych pochodzących 
z Polski. Z naszej publikacji dowiedzą się Państwo, jakie są to zagrożenia, 
jak sobie z tym radzą inne kraje oraz jak na ich tle wypada Polska. 
 
 Trzecim jest propozycja autorskich rozwiązań, które w niedłu-
gim czasie mogą stać się remedium na trapiące nas bolączki. 

Zapraszamy do lektury! 
Zespół Analiz Instytutu Gospodarki Rolnej
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Chociaż dane za pierwsze osiem miesięcy* 2022 roku wskazują, że 
wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę naszego 
kraju osiągnęła poziom 30,3 mld EUR – czyli o około 27% wyższy niż  
w porównywalnym okresie roku 2021, to głównym powodem tego wzro-
stu był słaby kurs złotówki względem euro i dolara. Za zwiększeniem 
wartości eksportu nie poszło jednak w wielu przypadkach zwiększenie 
wolumenu produkcji oraz dywersyfikacja rynków.

Około 74% produktów rolno-spożywczych z Polski jest eksportowa- 
nych na wewnętrzny rynek Unii Europejskiej (głównie Niemiec, Holan- 
dii i innych). Stamtąd część naszych towarów jest reeksportowa-
na do krajów trzecich. Marże nie zostają więc w polskich, ale obcych 
rękach.

Polska gospodarka – w tym gospodarka rolna jest silnie powiązana 
z Niemcami. Potrzebujemy pilnej dywersyfikacji, tak aby zmniejszyć 
naszą zależności od jednego rynku.   

Wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec za 
pierwszych 8 miesięcy 2022 roku wyniosła 7,5 miliarda euro, 
stanowiąc jednocześnie blisko 34% ogólnej wartości naszego eksportu  
na wewnętrzny rynek europejski. 

Sprzedaż poza Unię Europejską (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Nor-
wegii) jest na niskim poziomie.

Pomimo niewielkich wzrostów nadal polska żywność jest w znikomym 
stopniu dostępna w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Afryce 
(CIA) i państwach arabskich. Wartość eksportu do tych regionów ma 
marginalne znaczenie.

Polska wymiana handlowa produktów rolno-spożywczych w wielu przy- 
padkach jest wyraźnie niezbilansowana. Deficyt w handlu zagranicz-
nym z wieloma krajami utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo to, 
dane z pierwszych ośmiu miesięcy roku 2022 wskazują na dodatnie 
saldo sięgające 10 mld euro (46 mld zł).  

Nasza dyplomacja handlowa jest zbyt słaba, bez niej natomiast 
możliwość dynamicznej ekspansji jest niemożliwa – a przynajmniej 
wysoce utrudniona.

*Oficjalne dane za pierwsze półrocze roku 2022 podane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
są określone jako (dane w trakcie weryfikacji, które mogą być obarczone poważnymi błędami)
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Wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych 

rok do roku (2021 > 2022) 

Procent żywności wyeksportowanej w roku 2022 na 

wewnętrzny rynek unijny 

Procent żywności wyeksportowanej w roku 2022 poza 

Unię Europejską 

Polska zamyka rok 2022 zeznaczącym 
wzrostem wartości eksportu twarów 
z produkcji rolno-spożywczej. Na 
podsumowanie pełnych 12 miesięcy 
będziemy musieli poczekać przynajmniej  
do stycznia 2023 roku, ale śmiało można 
powiedzieć, że łączna wartość artykułów 
sprzedanych przez polskich produ-
centów rolnych osiągnie przynajmniej 
40 miliardów euro. W okresie od stycznia  
do października 2022 roku kwota ta 
wynosiła już 39,2 miliardy euro (około 
182,6 miliardów złotych). Analogicznie  
w porównaniu z rokiem ubiegłym już dziś 
możemy mówić o wzroście wartości eks- 
portu na poziomieponad 27 procent. 

Czołowe miejsca w koszyku eksportowa- 
nych produktów rolno-spożywczych  
z naszego kraju zajmują drób, tytoń  
i wyroby tytoniowe, wyroby mleczar-
skie, mięso wołowe, wypieki (w tym 
wyroby cukiernicze), pasze oraz 
karma dla zwierząt, a także wyro-
by czekoladowe. Należy odnotować,  
że aż 74 procent ogółu wyeksportow-
anej żywności i produktów rolnych po-
chodzi ze sprzedaży bezpośredniej na 
rynekwspólnoty państw europejskich  
i w omawianym okresie osiągnął on po- 
ziom 22,4 miliarda euro co w porówna-
niu z rokiem minionym oznacza wzrost
o 30%.

SYNTEZA
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Opis powyższej tabeli: Wielka Brytania (przychody na poziomie 2,4 mld EUR, wzrost o 28%), Ukraina (615 mln EUR, wzrost o 21%), 

Stany Zjednoczone (475 mln EUR, wzrost o 25%), Arabia Saudyjska (339 mln EUR, spadek o 11%), Izrael (251 mln EUR, wzrost  

o 33%), Norwegia (198 mln EUR, wzrost o 25%), Algieria (172 mln EUR, spadek o 46%). 

Pozostałe 26% eksportowanej produkcji rolnej znalazło swoich odbiorców poza Unią 
Europejską. W tym przypadku – rok 2022 w porównaniu z rokiem poprzednim – przyniósł 
wzrost wartości eksportu o 16 punków procentowych. Oto jak według danych zebranych 
przez Ministerstwo Finansów (od stycznia do sierpnia 2022 roku) ukształtowała się tabela 
eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski poza Unię Europejską:

Oto jak według danych zebranych przez Ministerstwo Finansów (od stycznia do sierpnia 
2022) ukształtowały się wzrosty i spadki udziału procentowego popytu na produkty rolno-
spożywcze z Polski poza Unię Europejską:

W większości kierunków eksportu polskiej produkcji rolno-spożywczej widoczny jest 
zauważalny wzrost wartości – w niektórych przypadkach – jak widzimy na przykładzie 
Niderlandów – sięgający blisko połowy przychodów z roku 2021. Na pełne dane dotyczące 
całościowej wymiany handlowej z uwzględnieniem dużych rynków takich jak Indie i Chiny 
będziemy musieli poczekać do początku 2023 roku gdy swój raport przedstawią instytucje 
tych państw.
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Opis danych zawartych w powyższej tabeli: Wielka Brytania (2,973 mld EUR), Ukraina (811 mln EUR), Rosja (675,8 mln EUR), USA (611,6 

mln EUR), Arabia Saudyjska (509,9 mln EUR), Algieria (418 mln EUR), Izrael (293 mln EUR), Norwegia (270 mln EUR), Białoruś (249 mln 

EUR), Chiny (190 mln EUR).  

Poniższy wykres przedstawia wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w roku  
2021 poza Unię Europejską:

Należy zwrócić uwagę, że wśród partnerów handlowych Polski - w zestawieniu eksportu 
poza Unię Europejską - nie występują najbardziej chłonne rynki świata czyli Chiny oraz 
Indie. Od lat podejmowane są starania na rzecz nawiązania silnych relacji gospodarcz- 
ych na kierunkach dalekowschodnich jednak nie są one wystarczające, aby kraje te dziś 
odgrywały znaczącą rolę eksportową w zestawieniu wymiany handlowej. 

Obecnie do Chin po długiej nieobecności spowodowanej występowaniem  
w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, a przede wszystkim brakiem statusu 
kraju wolnego od HPAI (ptasiej grypy), próbują powrócić producenci drobiu. W tym 
celu w roku 2022 rozpoczęły się wizytacje i kontrole dokonywane przez stronę chińską  
w celu zdobycia odpowiednich certyfikacji i zatwierdzeń umożliwiających handel. 
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MAJĄCYCH WPŁYW NA WZROST EKSPORTU W 2022 
ROKU. 

Spośród rozlicznych elementów, które bezpośrednio przekładają się na wzrost cen 
podczas transakcji prowadzonych przez polskich eksporterów artykułów rolno-
spożywczych, wyłaniają się dwie główne grupy czynników:   
 
Pierwsza - ukazuje niezależne od producentów tendencje i przemiany ekonomiczno-
gospodarcze. Do grupy tej należy zaliczyć w pierwszej kolejności słaby, a co za tym 
idzie atrakcyjny kurs złotego względem euro i dolara, a także światowy wzrost cen 
żywności.  
 
 
Druga - uwzględnia czynniki zależne bezpośrednio lub pośrednio od aktywności pode-
jmowanych przez polskich producentów przy wsparciu instytucji państwa. Tu wymienić 
trzeba zwiększającą się jakość polskich produktów oraz surowca, jak również uzyski-
wane przez polskie przedsiębiorstwa certyfikaty.
 
 
Głównym powodem wzrostu eksportu był korzystny dla handlu zagranicznego kurs 
złotego względem euro i dolara (słaba złotówka zwiększyła konkurencyjność cenową), 
utrzymywanie się popytu na polskie produkty rolno-spożywcze, próby dywersyfikacji 
relacji biznesowych na rynkach krajów trzecich, znakomite wyczucie relacji z partnerami 
biznesowymi przez polskich eksporterów coraz lepsze rozumienie rynków i elastyczne 
dostosowywanie się do potrzeb konsumenckich.    

7 CZYNNIKÓW
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Czynniki mające bezpośredni wpływ na wynik  
polskiego eksportu rolno-spożywczego w roku 2022.

GLOBALNY WZROST CEN ŻYWNOŚCI

NIEUSTANNY POPYT NA NA POLSKIE PRODUKTY 

JAKOŚĆ POLSKICH PRODUKTÓW

PRÓBY DYWERSYFIKACJI RELACJI BIZNESOWYCH
NA RYNKACH KRAJÓW TRZECICH

UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE POLSKICH PRODUCENTÓW 

ELASTYCZNOŚĆ I ROZUMIENIE PREFERENCJI
KONSUMENCKICH 

NISKI KURS ZŁOTÓWKI 
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WYMIANA HANDLOWA Z CHINAMI
POLSKA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW, UE I USA

Dane zabrane w poniższym zestawieniu dotyczą roku 2021 oraz częściowo roku 2022. 
Pełna statystyka za obecny rok ukaże się na początku stycznia 2023. 

Wojna gospodarcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami — rozpoczęta jeszcze 
podczas prezydentury Donalda Trumpa nie spowodowała rozluźnienia uścisku  gi-
gantów. Oba kraje nadal pozostają w znaczącym uzależnieniu gospodarczym. Według 
danych przedstawionych przez Generalną Administrację Celną Chin wymiana han- 
dlowa za rok 2021* wzrosła o 29 procent i osiągnęła poziom 455,6 miliardów dolarów.  
Po pełnym zbilansowaniu nadwyżkę wykazały Chiny na poziomie 396,6 miliardów 
dolarów.

Drugie miejsce na liście państw handlujących z Pekinem zajęła Japonia, która jako 
jedno z nielicznych państw (obok Korei Południowej), nie wykazuje w tej relacji deficytu. 
W przypadku relacji handlowych Chin z Japonią również obserwowany był wzrost 
(wyniósł on 17 procent), w tym przypadku to Chiny wykazały stratę na poziomie 39,7 
miliardów dolarów. Ostatnie miejsce na podium zajęła Korea Południowa ze wzrostem 
handlu na poziomie 30% i deficycie Chin sięgającym 64,6 miliardów dolarów. 
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WZROST WYMIANY HANDLOWEJ UE CHIN

CHINY - USA

20 lipca 2022 roku doszło do dialogu wysokiego szczebla pomiędzy Unią Europejską 
a Chinami w dziedzinie handlu i gospodarki. Był on efektem wcześniejszego kwietnio-
wego szczytu. Jak czytamy na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: 
 

Spoglądając na relacje handlowe pomiędzy Unią Europejską a China-
mi należy zwrócić uwagę na uzależnienie obu stron pod względem dostaw  
towarów o znaczeniu krytycznym, co nie pozostaje bez znaczenia podczas podejmowa- 
nia decyzji o charakterze polityczno-gospodarczym. Informacje na ten temat znajdą 
Państwo w kolejnej części publikacji.  

“Wymiana handlowa między UE a Chinami jest bardzo znacząca: w 2021 r. Chiny 
były trzecim co do wielkości partnerem pod względem eksportu towarów z UE (10,2 
proc.) i największym partnerem pod względem importu towarów do UE (22,4 proc.). 
W 2019 r. wartość importu z Chin do UE wyniosła 363 mld euro, a w 2021 r. 472 mld 
euro. W 2019 r. wartość eksportu z UE do Chin wyniosła 198 mld euro, a w 2021  
r. 223 mld euro. Oznacza to w przybliżeniu wartość importu 1,3 mld euro dziennie  
i wartość eksportu 600 mln euro dziennie, czyli wartość wymiany handlowej między 
UE a Chinami na poziomie 1,9 mld euro dziennie.”
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GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI CHIN SPOŚRÓD  
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Niemcy: wyeksportowały do Chin towary o łącznej wartości 115 mld dola-
rów, import towarów wyniósł natomiast 120 mld dolarów. Łączna wartość wy-
miany handlowej obu państw zamknęła rok 2021 wynikiem 235 mld dolarów.  

Holandia: wyeksportowała do Chin towary o łącznej wartości 14 mld dola-
rów, import towarów wyniósł natomiast 102 mld dolarów. Łączna wartość wy-
miany handlowej obu państw zamknęła rok 2021 wynikiem 116 mld dolarów.  
 

Francja: wyeksportowała do Chin towary o łącznej wartości 39 mld dola-
rów, import towarów wyniósł natomiast 46 mld dolarów. Łączna wartość wy-
miany handlowej obu państw zamknęła rok 2021 wynikiem 85 mld dolarów.  
 

Włochy: wyeksportowały do Chin towary o łącznej wartości 30 mld dolarów, import to-
warów wyniósł natomiast 44 mld dolarów. Łączna wartość wymiany handlowej obu państw 
zamknęła rok 2021 wynikiem 74 mld dolarów.

115 MLD

14 MLD

39 MLD

30 MLD

120 MLD

102 MLD

46 MLD

44 MLD

235 MLD

116 MLD

85 MLD

74 MLD
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BILANS POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ  
Z CHINAMI W ROKU 2021

Dokładnie 10 lat temu Polska uruchomiła program „Go China”. Rozpoznając potrzebę 
budowania relacji biznesowych z Chinami, rząd rozpoczął kampanię firmowaną 
przez cztery ministerstwa, zachęcając w ten sposób naszych przedsiębiorców, 
aby prowadzili ekspansję gospodarczą na kierunkach dalekowschodnich. 
  
10 lat to odpowiedni czas, aby wyciągnąć wnioski i zastanowić się nad efektami 
podejmowanych w tej sprawie wysiłków. Co prawda Chiny w tym czasie przebyły 
długą drogę i dokonały potężnego skoku gospodarczego, ale według informacji  
podanych przez ONZ w przyszłym roku, po raz pierwszy przestaną być one najludnie-
jszym państwem świata, a zostaną nim Indie. Niezmiennie gospodarka chińska walczy  
o pozycję lidera ze Stanami Zjednoczonymi i pomimo wojny gospodarczej oba mocarstwa 
nadal pozostają dla siebie największymi i najważniejszymi partnerami biznesowymi. 
Jednocześnie, Chiny nadal pozostają niekwestionowanym liderem wzrostu gospodarczego, 
a to sprawia, że zwiększają się dochody obywateli, a wraz z nimi popyt na importowaną 
żywność. Świetnym przykładem może być światowy rynek mleka, który jest obecnie  
w pełni zdominowany przez odbiorców zza muru – spadek popytu wśród chińskich kon-
sumentów, będzie więc oznaczał poważne perturbacje na światowym rynku mleczarskim.  
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Potężne perturbacje spowodowane COVID-19, wygaszeniem światowej gospodarki  
i agresją Rosji na Ukrainę, zerwane łańcuchy dostaw, wzrastające koszty transportu,  
wzrost cen energii, a co za tym idzie kosztów produkcji, miały znaczący wpływ ekspandowa-
nie naszych przedsiębiorców na rynek chiński. W tej kwestii mamy wiele do  
nadrobienia. Jeżeli nie uruchomimy nowych rynków zbytu takich jak Chiny, Indie, Afryka 
(CIA), czy kraje arabskie, a pozostaniemy nadal niebezpiecznie i silnie związani wyłącznie  
z rynkiem wspólnotowym – to przy słabnącym popycie będziemy mieli poważny problem 
z nadwyżkami i być może poważnymi perturbacjami naszego systemu gospodarczego 
w sektorze rolnym. Niestety kolejne lata wskazują, że spośród ogółu eksportu produk-
tów rolno-spożywczych do Chin nadal nie wykorzystujemy w pełni szans, jakie daje ich 
chłonność i wzrastający popyt.

Pomimo końca roku nie ukazała się 
jeszcze żadna poważna zbiorcza analiza 
przedstawiająca dane na temat eksportu pol-
skich produktów rolno-spożywczych na rynek 
chiński za ostatnie 12 miesięcy. Pełne dane 
— jeżeli chodzi o eksport — zaczną spływać  
z pewnością na początku roku 2023 - wtedy 
też swoje statystyki przedstawi strona chińska. 
 
Podsumowując: Polska, pomimo histo-
rycznego wzrostu wymiany handlowej  
z Chinami, rok 2021 zamknęła na pozycji 
29 spośród wszystkich partnerów handlo- 
wych Pekinu, osiągając poziom ogółu handlu  
w wysokości 42,1 mld dolarów. Oznacza to, 
że w zestawieniu rok do roku, odnotowaliśmy 
wzrost na poziomie 35,7 proc. Zakupiliśmy 
od Chińczyków towary o łącznej wartości 36,6 
mld dolarów, eksportując ich za 5,5 mld dola-
rów. Oznacza to, że bilans wypada na korzyść 
Chin, które mogły się pochwalić nadwyżką  
w handlu z Polską w wysokości 31 mld dol.  
W tej sprawie mamy wiele do zrobienia, 
chociaż tendencja jest wzrostowa. Dosko-
nale obrazuje to następujące zestawienie. 
Wartość ogółu polskiego eksportu wyniosła 
w 2021 roku 5,5 miliarda dolarów, gdy w tym 
samym czasie Niemcy za podobną kwotę 
sprzedały tylko artykuły rolno-spożywcze (4,6 
mld dolarów).
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DEFICYT OGÓŁU POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ  
Z CHINAMI ZA ROK 2021. 
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W Chinach produkowanych i wysyłanych do Stanów Zjednoczonych jest 
ponad 270 różnego rodzaju dóbr, które zaliczane są do „towarów kry-
tycznych” wpływających w sposób pośredni lub bezpośredni na popra-
wne funkcjonowanie gospodarki oraz codziennie życie obywateli.  
Ma to związek nie tylko z możliwościami produkcyjnymi tamtego rynku, 
ale przede wszystkim dostępem do surowców oraz z nowoczesnymi 
technologiami. Poniżej zestawienie możliwości produkcyjnych towarów 
klasyfikowanych jako „krytyczne” w podziale na Chiny, Stany Zjednoc-
zone i Unię Europejską. 

Przed zatrzymaniem gospodarki spowodowanym decyzjami wokół 
COVID 19 zależność Stanów Zjednoczonych od Chin była mniejsza  
i wynosiła blisko połowę obecnej wartości. Liczba wszystkich krytycz-
nych materiałów dostarczanych obecnie do USA z Chin szacowana jest 
na około 1,3% amerykańskiego PKB. Analogicznie — bezpośrednio 
ze Stanów Zjednoczonych do Chin dostarczane są 22 rodzaje materiałów 
z tej samej grupy.

Jeżeli chodzi o Unię Europejską — Chiny dostarczają pomiędzy 142 – 
145 towarów krytycznych na rynek wspólnotowy. Eksperci oceniają,  
że gdyby doszło do eskalacji konfliktu w relacjach gospodarczych pomiędzy 
UE a Chinami, straty dla całej strefy euro mogłyby w średniej perspekty-
wie wynieść do 0,9% PKB, przy czym najbardziej narażone byłyby sektory 
maszyn i urządzeń, budownictwa, oraz rolno-spożywczy i elektroniczny.

Kwestię tę w połowie roku 2022 podnieśli ekonomiści  Polsk-
iego Instytutu Ekonomicznego, zwrócili oni uwagę, że spośród 
wszystkich surowców o charakterze krytycznym dla produkcji  
w Unii Europejskiej, aż  66%  jest importowanych na rynek unijny 
zza Wielkiego Muru. Mowa tu przede wszystkim o metalach rzad-
kich, które państwa UE pozyskują z Chin w 95 - 98%, a to mogłoby 
źle wpłynąć na realizację programu transformacji energetycznej.  
 
Ci sami eksperci szacują, że do roku 2050 zapotrzebowanie związane 
z surowcami krytycznymi dla produkcji turbin wiatrowych, paneli 
fotowoltaicznych czy baterii wzrośnie od 180 do 230%. 

DOSTAWY TOWARÓW KRYTYCZNYCH
UNIA EUROPEJSKA, STANY ZJEDNOCZONE, CHINY
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Polska wymiana handlowa z Chinami ulega intensyfikacji, 
choć pozostaje silnie niezbilansowana. Z punktu widze-
nia Polski Chiny są drugim pod względem wielkości kie- 
runkiem importu towarów, lecz dopiero 19. największym 
kierunkiem eksportu towarów. Znaczenie Chin w handlu 
światowym systematycznie rośnie. Pomiędzy 1990 a 2020 r. 
udział Chin w światowym eksporcie towarów zwiększył się  
z zaledwie 1,8 proc. do 14,7 proc. W tym samym czasie udział 
Chin w światowym imporcie wzrósł z 1,5 proc. do 11,5 proc.,  
w wyniku czego państwo to stało się drugim największym  
na świecie, po Stanach Zjednoczonych, importerem towarów. 
Paradoksalnie pandemia COVID-19 pomogła umocnieniu się 
znaczenia Chin. Dzięki szybkiemu unormowaniu się sytu-
acji epidemicznej na tle innych gospodarek udziały Chin  
w handlu światowym w 2020 r. osiągnęły rekordowe wartości. 
Równolegle zwiększa się też udział chińskiej gospodarki  
w światowym PKB (17,4 proc. w 2020 r.) oraz rośnie poziom 
zamożności chińskiego społeczeństwa. Czyni to z Chin duży 
i perspektywiczny rynek zbytu dla polskich dóbr. Wydaje się 
jednak, że potencjał ten nie jest w pełni wykorzystany przez 
polskich przedsiębiorców.

Polska wymiana handlowa z Chinami ulega intensyfikacji 
mimo nierównowagi między importem a eksportem. Chiny 
są dla nas 2. pod względem wielkości kierunkiem impor-
tu towarów i dopiero 19. kierunkiem eksportu towarów. 
W całym 2020 r. Polska wyeksportowała do Chin towary  
o wartości 13,2 mld złotych, co stanowiło 1,2 proc. wartości 
polskiego eksportu. Wartość polskiego importu towarów  
z Chin jest 10-krotnie wyższa niż eksportu w tym kierunku.  
W 2020 r. import z Chin wyniósł 146,6 mld złotych, odpowiadając  
za 14,4 proc. wartości polskiego importu towarów. Intensywność 
wymiany handlowej systematycznie rośnie w obu kierunkach. 
W okresie 2000-2020 wartość polskiego eksportu towarów 
do Chin wzrosła z zaledwie 0,06 proc. do 0,57 proc. polskie
go PKB, przy jednoczesnym wzroście wartości importu to-
warów z Chin z 0,8 proc. do 6,3 proc. PKB Polski. W efekcie 
Polska notuje trwały deficyt handlowy w wymianie towarowej  
z Chinami, który w 2020 r. osiągnął wartość 133 mld zł (5,7 
proc. PKB).

POLSKI EKSPORT DO CHIN 
NIE W PEŁNI WYKORZYSTANY POTENCJAŁ

Jan Baran /Fot. NBP

Jan Baran jest starszym ekonomistą w Wydziale Analiz Strukturalnych  
Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
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EKSPORT DO CHIN 10-KROTNIE MNIEJSZY NIŻ IMPORT Z CHIN DO POLSKI

Choć dla Polski Chiny są ważnym part-
nerem, z punktu widzenia Chin import  
z Polski odgrywa niewielką rolę. W 2019 r. 
udział Polski w chińskim imporcie wyniósł 
zaledwie 0,20 proc., a Polska zajęła odległe 
58. miejsce pod względem wielkości 
dostaw towarów na rynek chiński. Dla 
porównania, znaczenie Polski w struk-
turze chińskiego eksportu było istotnie 
większe – z udziałem 0,96 proc. Polska 
uplasowała się na 26. miejscu pod względem 
wielkości chińskiego eksportu towarów. 
 
Polska pod względem wielkości eksportu 
do Chin wypada gorzej niż kraje regionu. 
Spośród krajów EŚW-4 (Grupy Wyszehradz-
kiej) większy niż Polska udział w chińskim 
imporcie miały Słowacja (0,31 proc.)  
i Czechy (0,24 proc.), a tylko nieznacznie 
mniejszy Węgry (0,19 proc.). 

Polska do Chin eksportuje głównie 
maszyny i urządzenia oraz surowce. 

Największe znaczenie w strukturze polskiego  
eksportu do Chin mają towary z kategorii 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny 
i elektrotechniczny, która odpowiadała  
w latach 2019-2021 (dane bez XII 2021) za 
32 proc. wartości polskiego eksportu w tym 
kierunku. Drugą główną grupą produktową 
polskiego eksportu, z udziałem wynoszącym 
24 proc., były metale nieszlachetne i wyroby, 
w której zdecydowanie dominowała miedź. 

Mniejsze znaczenie odgrywały takie kate- 
gorie towarów jak: tworzywa sztuczne  
i wyroby (6,5 proc.), drewno i wyroby 
z drewna (6,0 proc.), zwierzęta żywe  
i produkty pochodzenia zwierzęcego (4,6 
proc.), sprzęt transportowy (4,4 proc.) oraz 
produkty przemysłu chemicznego (4,3 
proc.). Miedź odgrywa szczególnie ważną 
rolę w polskim eksporcie do Chin. 

Polskimi hitami eksportowymi ostatnich 
kilku lat, których sprzedaż intensywnie 
rosła na rynku chińskim, są w szczególności 
drewno (eksport o wartości 566 mln złotych 
za I-XI 2021) oraz mleko (312 mln złotych 
za I-XI 2021). Innymi wąsko zdefiniowanymi 
grupami produktowymi odgrywającymi 
istotną rolę w polskim eksporcie do Chin 
są: silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe 
oraz inne turbiny gazowe; części i akce-
soria samochodów; transformatory elek- 
tryczne, przekształtniki i wzbudniki; części 
i akcesoria maszyn biurowych; inne 
urządzenia do prania, suszenia, czyszcze- 
nia, farbowania; meble i ich części. 
 
Polski eksport do Chin charakteryzuje się 
najsilniejszą specjalizacją w sprzedaży 
mebli. Silna specjalizacja dotyczy również 
wyrobów z kamienia, ceramiki, szkła oraz 
metali nieszlachetnych i jest związana  
z eksportem miedzi. Na tle innych dostaw-
ców polski eksport do Chin charakteryzuje 
się również relatywnie wysokim udziałem 
kategorii: sprzęt transportowy, drewno  
i wyroby z drewna, zwierzęta i produk-
ty pochodzenia zwierzęcego, tworzywa  
sztuczne, przetwory spożywcze. Spośród 
wymienionych kategorii przyjmuje się, 
że jedynie sprzęt transportowy wymaga 
średniego poziomu technologii, nie ma 
wśród nich zaś kategorii wymagających 
wysokiego poziomu technologii. 

Polska pod względem 
wielkości eksportu do 

Chin wypada gorzej 
niż kraje regionu sku-

pione wokół Grupy 
Wyszehradzkiej
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Polska wymiana handlowa z Chinami ulega inten-
syfikacji, choć pozostaje silnie niezbilansowana.  
Z punktu widzenia Polski Chiny są drugim pod względem 
wielkości kierunkiem importu towarów, lecz dopiero 19. 
największym kierunkiem eksportu towarów. Znacze-
nie Chin w handlu światowym systematycznie rośnie. 
Pomiędzy 1990 a 2020 r. udział Chin w światowym  
eksporcie towarów zwiększył się z zaledwie 1,8 proc.  
do 14,7 proc. W tym samym czasie udział Chin w światowym 
imporcie wzrósł z 1,5 proc. do 11,5 proc., w wyniku czego 
państwo to stało się drugim największym na świecie,  
po Stanach Zjednoczonych, importerem towarów. Para-
doksalnie pandemia COVID-19 pomogła umocnieniu 
się znaczenia Chin. Dzięki szybkiemu unormowaniu się 
sytuacji epidemicznej na tle innych gospodarek udziały 
Chin w handlu światowym w 2020 r. osiągnęły rekordowe 
wartości. Równolegle zwiększa się też udział chińskiej 
gospodarki w światowym PKB (17,4 proc. w 2020 r.) oraz 
rośnie poziom zamożności chińskiego społeczeństwa. 
Czyni to z Chin duży i perspektywiczny rynek zbytu dla 
polskich dóbr. Wydaje się jednak, że potencjał ten nie jest 
w pełni wykorzystany przez polskich przedsiębiorców.

Polska wymiana handlowa z Chinami ulega intensyfikacji 
mimo nierównowagi między importem a eksportem. 
Chiny są dla nas 2. pod względem wielkości kierunkiem 
importu towarów i dopiero 19. kierunkiem eksportu  
towarów. W całym 2020 r. Polska wyeksportowała  
do Chin towary o wartości 13,2 mld złotych, co stanowiło 
1,2 proc. wartości polskiego eksportu. Wartość polsk-
iego importu towarów z Chin jest 10-krotnie wyższa niż  
eksportu w tym kierunku. W 2020 r. import z Chin wyniósł 
146,6 mld złotych, odpowiadając za 14,4 proc. wartości 
polskiego importu towarów. 

Intensywność wymiany handlowej systematycznie rośnie 
w obu kierunkach. W okresie 2000-2020 wartość polsk-
iego eksportu towarów do Chin wzrosła z zaledwie 0,06 
proc. do 0,57 proc. polskiego PKB, przy jednoczesnym 
wzroście wartości importu towarów z Chin z 0,8 proc. 
do 6,3 proc. PKB Polski. W efekcie Polska notuje trwały 
deficyt handlowy w wymianie towarowej z Chinami, który 
w 2020 r. osiągnął wartość 133 mld zł (5,7 proc. PKB). 
Należy jednak pamiętać, że tradycyjne statystyki handlowe 
nie odzwierciedlają w pełni znaczenia chińskiego popytu. 

 2022 roku polski 
sekor mleczarski 
sprzedał do Chin 

produkty o Łącznej 
wartości powyżej 

700 milionów PLN, 
jednak na dokładne 
dane trzeba jeszcze 

poczekać.

Znaczenie chińskiego 
popytu finalnego 

w absorpcji ekspor-
towanej przez Polskę 
wartości dodanej jest 

około trzykrotnie 
większe niż to wyni-
ka z udziału Chin w 

strukturze polskiego 
eksportu. 
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Wynika to ze złożoności powiązań handlow-
ych w ramach globalnych łańcuchów wartości 
dodanej i dużej roli polskiego eksportu dóbr 
pośrednich do krajów trzecich, np. Niemiec, 
które biorą udział w procesie produkcji dóbr 
finalnych sprzedawanych na rynek chiński. 

Na podstawie danych z bazy TiVA można wyliczyć, 
że w 2015 r. ok. 3,4 proc. eksportowanej przez 
Polskę wartości dodanej trafiało finalnie do 
Chin, również pośrednio jako części i podzespoły 
produktów składanych w innych krajach. 
 
Oznacza to, że znaczenie chińskiego po- 
pytu finalnego w absorpcji eksportowanej 
przez Polskę wartości dodanej jest około 
trzykrotnie większe niż to wynika z udziału 
Chin w strukturze polskiego eksportu. 

Należy jednak pamiętać, że tradycyjne statystyki 
handlowe nie odzwierciedlają w pełni znaczenia 
chińskiego popytu. Wynika to ze złożoności 
powiązań handlowych w ramach globalnych 
łańcuchów wartości dodanej i dużej roli  
polskiego eksportu dóbr pośrednich do kra-
jów trzecich, np. Niemiec, które biorą udział  
w procesie produkcji dóbr finalnych 
sprzedawanych na rynek chiński. Na pod-
stawie danych z bazy TiVA można wyliczyć, 
że w 2015 r. ok. 3,4 proc. eksportowanej 
przez Polskę wartości dodanej trafiało fi-
nalnie do Chin, również pośrednio jako 
części i podzespoły produktów składanych 
w innych krajach. Oznacza to, że znaczenie 
chińskiego popytu finalnego w absorpcji eks- 
portowanej przez Polskę wartości dodanej 
jest około trzykrotnie większe niż to wynika  
z udziału Chin w strukturze polskiego eksportu.

Okazuje, że polskie firmy eksportujące 
do Chin są większe oraz charakteryzują 
się silniejszymi powiązaniami między-
narodowymi niż pozostali krajowi eks- 
porterzy. Ponadto eksporterzy obecni 
na rynku chińskim częściej wskazują 
na uczestnictwo przedsiębiorstwa  
w globalnych łańcuchach wartości do-
danej.

Pod względem problemów doświad- 
czanych przez polskie przedsiębiorstwa 
na rynku chińskim najczęściej wskazy-
wane są problemy związane z utrzym-
aniem konkurencyjności cenowo-ko-
sztowej. Aż 55 proc. przedsiębiorstw 
sprzedających swoje produkty do Chin 
przyznaje, że problemem związanym  
z obecnością na rynku chińskim są 
wysokie koszty transportu, zaś 46 proc. 
wskazuje na konkurencję cenową ze st-
rony innych dostawców.

Jakie polskie firmy eksportują do Chin?  
Aby odpowiedzieć na to pytanie, Narodowy 
Bank Polski w ramach cyklicznego badania 
przedsiębiorstw „Ankieta Roczna NBP” zawarł  
w 2021 r. dodatkowe pytania dotyczące 
aktywności eksportowej do Chin.

Z ankiety NBP 
wynika, że polskie 
firmy eksportujące 
do Chin są większe 

oraz charakteryzują 
się silniejszymi 
powiązaniami 

międzynarodowymi 
niż pozostali krajo-

wi eksporterzy. 
DO CHIN EKSPORTUJĄ FIRMY WIĘKSZE  
I POWIĄZANE MIĘDZYNARODOWO. 
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Zdecydowanie mniej przedsiębiorstw sygnalizuje problemy natury prawnej czy insty-
tucjonalnej. Co czwarte przedsiębiorstwo eksportujące do Chin wskazuje na proble- 
my wynikające z niejasnych przepisów lub procedur. Kolejnymi najczęściej zgłaszanymi 
problemami są: wysokie stawki celne (17 proc.), koszty dostosowania produktu na rynek
chiński (16 proc.), niski poziom ochrony własności intelektualnej (12 proc.) 
oraz wyśrubowane wymogi dopuszczenia produktu na rynek chiński (10 proc.). 
Warto również zwrócić uwagę, że co piąte przedsiębiorstwo stwierdziło, że nie 
doświadczyło żadnych problemów związanych ze sprzedażą na rynek chiński. 
 
A dlaczego polskie firmy nie eksportują na rynek chiński? Najczęstszymi odpowiedzia- 
mi udzielanymi przez eksporterów są brak popytu na produkt przedsiębiorstwa oraz 
brak odpowiednich relacji handlowych. Obie te odpowiedzi wskazało w badaniu NBP 
po 1/3 przedsiębiorstw. Prawie równie często wskazywano na czynniki związane  
z konkurencyjnością: wysokie koszty transportu oraz brak odpowiedniej wiedzy o specy- 
fice chińskiego rynku. 18 proc. przedsiębiorstw wskazało jako powód braku swo-
jej obecności na rynku chińskim konkurencję cenową ze strony innych dostawców.  
Dla jednej piątej ankietowanych przedsiębiorstw Chiny nie są rynkiem perspektywicznym. 
 
Powyższe odpowiedzi wskazują na dużą rolę typowych problemów i barier rynkowych 
dla sprzedaży zagranicznej, wynikających z trudności w utrzymaniu konkurencyjności ce-
nowej przy sprzedaży na odległym rynku, a mniejsze znaczenie czynników specyficznych 
dla chińskiej gospodarki.

www.obserwatorfinansowy.pl/otwarta-licencja
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19 polskich zakładów drobiarskich przechod-
zi właśnie przez proces certyfikacji i zdo-
bywania odpowiednich zgód, aby móc 
wznowić eksport drobiu do Chin. Starania  
w tym kierunku czynią też producenci 
wołowiny, a producenci mleka wytrwale 
zwiększają wolumen swojej sprzedaży  
i według szacunków sprzedaż mleka i produkt- 
ów mleczarskich do Chin do roku 2026 prze- 
kroczy miliard złotych. Nic dziwnego, że polscy 
eksporterzy i przedsiębiorcy rolni próbujący 
odnaleźć się w niełatwych czasach, starają się 
zabezpieczyć nasze interesy z każdej możliwej 
strony. Przedsiębiorcy rolni wiedzą, że bez 
eksportu polskie rolnictwo czekają potężne 
problemy. Apelują o zwiększenie dyplo-
macji handlowej w Afryce, Indiach, Chinach,  
a także krajach arabskich oraz przestrzegają 
przed decyzjami, które mogą ściągnąć na 
nas sankcje gospodarcze.

Największe kraje Unii Europejskiej, a szcze 
gólnie Niemcy po utracie możliwości pełnej 
i otwartej współpracy z Rosją starają 
się ustabilizować relacje gospodarcze  
z Chinami. Kwietniowy szczyt UE-ChRL  
i późniejsze lipcowe rozmowy dotyczące han-
dlu potwierdzają zmianę wektora polityki 
wobec Pekinu. Unia oczekuje uproszczenia 
procedur w polityce “Zero COVID” i odejścia 
od blokad handlowych na Litwę - po tym jak 
ta otworzyła placówkę dyplomatyczną Taj- 
wanu na swoim terytorium, Chiny głównie 
podnoszą kwestię zasady równego trakto- 
wania. perturbacji gospodarczych.  

Pod koniec października tę kwestię podniósł 
też na forum unijnych dyplomatów polski 
minister spraw zagranicznych profesor Zbig-
niew Rau mówiąc “konieczne są dalsze wysiłki 
Unii Europejskiej w celu zapewnienia rów-
nego i wzajemnego traktowania w stosunk-
ach gospodarczych z Chinami, wskazując, 
że szczególnie istotne jest zintensyfikowa- 
nie dialogu z Pekinem w sprawie dostępu 
produktów rolnych do chińskiego rynku.” 
Czyżby był to kolejny sygnał zmiany optyki 
po agresji Rosji na niepodległą Ukrainę? 
Polscy producenci inwestują dziś bardzo 
duże środki w powrót na rynek chiński - 
jeżeli polityka państwa jest inna, to trzeba 
to przedsiębiorcom powiedzieć, aby mogli 
świadomie oszacować ryzyko ewentualnych 

ROLNICY ZANIEPOKOJENI. 
OPTYMIZM MIESZA SIĘ Z OBAWAMI. 
(Wypowiedzi zawarte zebrane w materiale zostały zebrane w listopadzie i grudniu 2022 roku dla 
oficjalnego serwisu Instytutu Gospodarki Rolnej swiatrolnika.info) 

Wiktor Szmulewicz / fot. A. Radzik 
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“Te obawy są zarówno ważne, jak i zasadne” 
- mówił w wywiadzie dla oficjalnego serwisu In-
stytutu Gospodarki Rolnej Prezes Krajowej Rady 
Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz - “ponieważ 
każda nadwyżka może spowodować to, że 
ceny zaczną raptownie spadać, a znalezienie  
nowych partnerów będzie bardzo trudne. 
Musimy pamiętać, że na ten rynek było bardzo 
trudno wejść, więc skoro już na nim jesteśmy,  
to warto o niego dbać i go rozszerzać, ponieważ 
daje on perspektywy rozwoju. Rynek europej- 
ski jest obecnie wypełniony po brzegi, nato-
miast azjatycki w takich krajach jak Chiny – 
gdzie mieszka 1,5 miliarda ludzi – jest wręcz 
“studnią bez dna”. Dla nas jest to ogromna 
szansa i możliwość rozwoju, ponieważ nasz 
rynek wewnętrzny, nawet z tym europejskim, 
to jest za mało i szukanie rynków trzecich jest 
w tej chwili ważne. (...) Zanim podejmie się 
takie drastyczne ustawy wykluczające jakąś 
firmę chińską z polskiego rynku – co na pew-
no spotka się z odzewem ze strony Pekinu – 
lepiej byłoby się dogadać nt. złych elementów 
występujących, niż ją całkowicie wykluczać,  
bo to też w odwecie odbije się na nas negatywnie.” 

Kwestię potrzeby równego traktowania  
i niewysyłania niepotrzebnych sygnałów, 
które mogłyby zaburzyć dobre relacje, 
dostrzega również dr Gabriel Janowski, były 
wiceminister rolnictwa, który w  wywiadzie 
udzielonym “Światowi Rolnika” powiedział:    
 
“Bezwzględnie musimy traktować na równym 
poziomie i zabiegać o odbiorców zagranicznych. 
Ja w ogóle jestem przeciwnikiem wojny gospo-
darczej pomiędzy państwami, bo to nikomu 
nie służy, a obecna wojna i zerwanie więzi 
gospodarczych pomiędzy państwami jest  
w dłuższej perspektywie zabójcze dla polskiej 
gospodarki, dla gospodarki Unii Europejskiej 
i nawet Stanów Zjednoczonych, które tutaj są 
głównymi, że tak powiem, uczestnikami tego 
konfliktu.”

Gabriel Janowski / fot.wikipedia

Paweł Sałek / fot. A. Radzik 
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Polscy producenci, którzy upatrują swoich 
szans na rynkach poza unijnych, starają się 
odczytywać komunikaty wysyłane przez 
polską dyplomację. Ekspansja na nowe ryn-
ki jest czasochłonna i kosztowna, dlatego, 
aby móc podjąć najlepszą możliwą decyzję 
inwestycyjną trzeba uwzględnić wszystkie 
dane — również te o charakterze politycz- 
nym. Takim sygnałem była z pewnością 
wizyta polskiego prezydenta w Pekinie 
pod koniec lutego 2022 roku. Zresztą nie 
pierwsza. Za każdym razem podczas spotkań 
na szczycie Polska — Chiny poruszane  
są kwestie współpracy gospodarczej w sek-
torze produkcji rolnej. Zaakceptowano nawet 
propozycję, aby w Polsce mógł powstać 
“hub żywnościowy”, przez który mogłoby 
się odbywać skupowanie oraz eksporto- 
wanie produktów rolnych z tej części Eu-
ropy na Daleki Wschód. Minister w Kancelarii 
Prezydenta RP, Pan Paweł Sałek w wywia- 
dzie dla Świata Rolnika ocenił, że jest  
to właściwy kierunek i przekonywał, że należy 
dbać o utrzymanie eksportu do Chin.

“Stosunki pomiędzy Chińską Republiką 
Ludową a Polską są na dobrym poziomie.  
Pan prezydent był z wizytą, była także wizyta 
pana prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej 
w Polsce i relacje szczególnie w układzie 
gospodarczym, w sektorze rolnictwa,  
są bardzo mocne, ponieważ jesteśmy jako 
Polska eksporterem różnego rodzaju dóbr 
rolnych czy żywnościowych na rynek chiński 
i osobiście znam takie przykłady z regionu, 
w którym mieszkam, (ziemia skierniewicka, 
łowicka) gdzie Spółdzielnia Mleczarska  
w Łowiczu na rynek chiński eksportuje zna-
czne ilości  swojej produkcji. Powinniśmy 
absolutnie dbać o to, żeby ten sektor gospo-
darczy, eksportowy, rolniczy, także na kie-
runkach dalekowschodnich był utrzymany 
i cały czas ta możliwość mogła występować.” 
ta możliwość mogła występować.” (...) 

(...) Natomiast w Unii Europejskiej obserwuje 
się w wielu obszarach i w wielu zakresach 
różnego rodzaju konkurencję eksportową, 
z którą także w przypadku rolnictwa mamy 
do czynienia. Bo pamiętajmy, że nie tylko 
Polska konkuruje o rynek dalekowschodni, 
ale także Duńczycy, Republika Federalna 
Niemiec, Włochy. To są kraje, które w ramach 
porozumień z Chinami, próbują realizować 
swoją doktrynę gospodarczą i swój biznes. 
My powinniśmy robić tak, aby to nam 
przynosiło w pierwszej kolejności korzyści.”  
Prezydencki minister zapytany o to, czy tak 
radykalne podejście i wykluczanie chińczyków 
z polskiego rynku może przynieść nieocze-
kiwane konsekwencje proponuje uspokoić 
emocje i poczekać na konkrety w sprawie 
ustawy. “(...) Trudno odnosić się do ustawy, 
której jeszcze nie ma w obiegu formalno-
prawnym i też w procesie legislacyjnym. 
Jak ta ustawa będzie, to i Pan Prezydent,  
i parlament będą mogli obradować na ten 
temat. Oczywiście w tym całym łańcuchu 
legislacyjnym pan Prezydent jest ostatnim 
ogniwem i dopiero kiedy ustawa będzie na 
biurku Prezydenta, to Pan Prezydent będzie 
rozważał, co z tą ustawą zrobić.” - spuentował.
Dobrej myśli o przyszłość eksportu polskich 
produktów rolno-spożywczych pozostaje 
Marek Kłoczko Prezes Krajowej Izby Gospo- 
darczej. “Świat odwraca się od globalizacji, 
dzieli się na bloki, czyli następuje zmiana. 
To, co było obowiązujące w eksporcie,  
w wolnym handlu 15 lat temu, nie zawsze  
w tej chwili jest aktualne. Dotyczy to nie tylko 
rynku chińskiego. Następuje polaryzacja poli-
tyczna i oczywiście ryzyko polityczne zawsze 
występuje, ale ja myślę, że polscy producenci 
się do tego przyzwyczaili. Chociażby od em-
barga na polskie jabłka na rynek rosyjski, czy 
polskie mięso. Więc są dosyć wyczuleni, że 
w swoim portfelu eksportowym też muszą 
różnicować te kierunki zbytu.

JAKIE KIERUNKI MAJĄ WIĘC OBIERAĆ  
POLSCY EKSPORTERZY? 
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I na pewno ryzyka polityczne istnieją, tylko 
trzeba mieć taką świadomość, że w Chi- 
nach sama klasa średnia to jest prawie 400 
milionów ludzi. Więc nawet jeżeli jakiś tam 
ułamek promila chce kupić polskie towary, 
to i tak to jest potężny rynek zbytu i dopóki 
można i opłaca się, to należy sprzedawać  
i handlować. 

O pilnej potrzebie dywersyfikacji rynków zbytu 
mówi też Przewodniczący Solidarności Rol-
ników Indywidualnych Tomasz Obszański.  
W ocenie szefa jednej z największych organi-
zacji rolnych w kraju, rolnicy mają coraz mniej- 
sze możliwości sprzedaży swoich towarów. 
Do tego coraz głośniej mówi się o możliwym 
spadku cen mleka, który ma nastąpić w stycz- 
niu 2023 roku. „Nasi dyplomaci najwyraźniej 
sobie nie radzą – Mówi Tomasz Obszański – 
Mamy przecież takie rynki jak Chiny, Indie.  
Do Indii moglibyśmy sprzedawać nasze 
doskonałe jabłka, których mamy bardzo dużo, 
moglibyśmy wysłać je również do Chin. Nieste-
ty tutaj też się nic nie dzieje. Zacznijmy od tego, 
czy w ogóle są rozmowy? (na temat zwiększenia 
eksportu do Chin, przyp. red.) Jest ich bardzo 
mało i tego brakuje przede wszystkim! Inne 
kraje sobie z tym doskonale radzą, a my jako 
Polacy w ogóle sobie z tym nie radzimy. Nie raz 
próbowano nawiązać współpracę z Chinami, 
myślę, że trzeba zrobić sobie w tej sprawie 
rachunek sumienia, bo nasza gospodarka  
i rolnictwo, zaczynają już podupadać. Nasi 
urzędnicy powinni stawać na głowie żebyśmy 
mogli więcej sprzedawać – czy to do Chin, czy 
Stanów Zjednoczonych.

Marek Kłoczko / fot. Maciej Grunt

Tomasz Obszański / fot. solidarnoscri.pl 
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“NAJWAŻNIEJSZA JEST 
RÓWNOWAGA”

Grzegorz Wojciechowski/Fot. Archiwum prywatne

Polska eksportuje dziś produkty 
rolno-spożywcze w blisko 80% na 
rynek unijny. Czasy są niepewne.
Co mówi nauka i analiza? Czy nie 
powinniśmy myśleć o dywersyfikacji? 
 
Powinniśmy myśleć o dywersyfikacji, 
tak w handlu artykułami rolnymi, jak  
w samym rolnictwie, ale 80% eksportu na 
rynek unijny nie powinno dziwić ani tez 
zanadto niepokoić. Kolejność preferencji 
powinna być taka, że najpierw rynek lokal- 
ny, potem rynek krajowy, potem bliskie 
rynki zagraniczne i wreszcie dalekie rynki 
zagraniczne. My ciągle zapominamy, że 
Polska produkuje 6% żywności UE a ma 
8,5% ludności UE, czyli to nie jest tak, że 
my musimy na siłę szukać rynków zbytu 
za siedmioma górami i siedmioma mo- 
rzami, polskie rolnictwo ma wielki rynek 
tuż za płotem, to jest nasz własny pol-
ski rynek, prawie 40 milionów polskich 
konsumentów, ale oczywiście o eksport 
tez trzeba dbać, zwłaszcza tych produk-
tów, które polskie rolnictwo produkuje 
z nadwyżką, takich jak wołowina, drób, 
produkty mleczarskie czy jabłka. Polska 
postrzegana jest jako wielki eksporter 
żywności. Tymczasem w produktach 
żywnościowych surowych mamy deficyt, 
choć po części wynikający ze zdolności 
przetwórstwa. Eksport oceniamy kwo-
towo. Należy przeanalizować rynek UE 
pod względem masy, a nie wartości, bo 
właśnie masa zapewnia bezpieczeństwo 
żywnościowe. Pod względem wartości eks- 
port i import UE wraz z Wielką Brytanią 
jest praktycznie zrównoważony. 

Jednak pod względem masy już nie. 
Wynika to z niższej wartości jed-
nostkowej importu o prawie 36%. 
 
Światowy rynek żywności jest rynkiem 
bardzo trudnym, szczególnie przy wysokich 
normach w UE i braku takich norm wśród 
wielu krajów eksportujących żywność,  
w tym eksportujących “głodowo”, znac-
znie poniżej kosztów. Jest zatem jeszcze 
spora przestrzeń na rynku UE do eksportu  
w stosunku do rynku światowego. Ponad- 
to należy wziąć tu pod uwagę dwa do-
datkowe aspekty. Pierwszy to, że eksport 
każdy kraj realizuje samodzielnie, a każdy 
import następuje na wspólny rynek. Drugi 
to niewydolna ochrona antymonopolowa 
i antydumpingowa. Komisja może wszcząć 
takie postępowanie na wniosek podpisany 
przez producentów reprezentujących 1/4 
produkcji UE, więc takiej ochrony nie ma. 

ROZMOWA Z POSŁEM GRZEGORZEM WOJCIECHOWSKIM 
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Dywersyfikacja to nie tylko sprzedaż na 
różnych rynkach narodowych, ale przede 
wszystkim na rynku lokalnym, regional-
nym, krajowym, unijnym i światowym. 
Gospodarstwa rodzinne, zrównoważone, 
naturalnie dostarczają na rynek lokalny  
i jego rola powinna być bardziej doceniana. 
Większe gospodarstwa produkują na rynek 
światowy. Polska powinna więcej uwagi 
poświęcić rynkowi lokalnemu żywności, 
gdyż jest to rynek o wiele bardziej sta-
bilny, odporny na zawirowania na rynku 
światowym. Rynek lokalny podlega podob-
nym przemianom jak inne rynki. Konsu-
ment coraz częściej oczekuje żywności, 
którą szybko można przyrządzić. Do utrzy-
mania i rozwoju tego rynku potrzebne 
są lokalne, małe zakłady przetwórcze,  
a z tym w Polsce nie jest dobrze. Mamy 
6,6% zakładów przetwórczych UE i 10,1% 
mocy przetwórczej przemysłu rolno-
spożywczego UE mierzoną wskaźnikiem 
zatrudnienia. W krajach, gdzie rynek loka-
lny jest silny, te proporcje są odwrócone 
i wynoszą odpowiednio:
 
  
 
 
Znacząca kwota na przetwórstwo została 
przeznaczona w KPO, jednak ilość ope-
racji jest dalece niewystarczająca i bez 
znaczącego zwiększenia liczby operacji 
efekt może być odwrotny od oczekiwa- 
nego przez rolników. Drugą kwestią jest 
sam rynek lokalny, który leży w gestii 
państwa. W krajach takich jak Francja, 
która jest liderem w UE pod względem 
sprzedaży na rynku lokalnym, czy 
Włochy, rynek lokalny jest zadaniem 
samorządów. Konieczna jest tu zmiana 
prawa zapowiadana w Kodeksie rolniczym. 
 
 

 
 
Oczywiście jest takie zagrożenie, co 
widać choćby po tym, jakie problemy 
przeżywało i nadal przeżywa sadownictwo 
po zablokowaniu handlu z Rosją. Myślę 
jednak, że największym zagrożeniem 
jest “odpuszczenie” własnego, krajowe-
go rynku. Raz jeszcze przypominam,  
że Polska to 40 milionów konsumentów, 
razem z uchodźcami z Ukrainy. Należy też 
pamiętać, że surowce powinny pochodzić 
z Polski. Tylko takie podejście zapewni  
wzrost wartości dodanej brutto rolnictwa,  
a ta wartość jest bardzo niska, co z kolei pow-
oduje bardzo niską wartość współczynnika 
GFCF (Tworzenie Kapitału Trwałego Brutto, 
czyli udział inwestycji w wartości dodanej 
rolnictwa). Pod tym względem wyprzedza-
my w UE jedynie Maltę i Cypr. I tu znowu 
powinniśmy zwrócić uwagę na lokalny 
przemysł rolno-spożywczy, który zaopatru-
je się w surowce na lokalnym rynku. 
Dywersyfikacja rynków zbytu, zarówno 
surowej żywności, jak i przetworzonej jest 
kluczowa zarówno dla bezpieczeństwa 
produkcji, jak i bezpieczeństwa dostaw.

Konieczna jest tu równowaga pomiędzy 
producentami surowej żywności i jej przet-
wórcami w dostępie do rynku, który w UE 
jest “wspólnym rynkiem”. Dotychczasowy 
sposób realizacji Wspólnej Polityki Rolnej 
powoduje konkurencję pomiędzy rolnika-
mi i ograniczanie lokalnego rynku surow-
ców rolno-spożywczych, co spowodowało 
upadek małych zakładów przetwórczych.  
 
Dofinansowanie tworzenia dużych ferm 
spowodowało spadek konkurencyjności 
mniejszych gospodarstw i wycofywania 
się z produkcji przeznaczonej dla małych 
zakładów przetwórczych.

• Francja - 19,0 i 14,8%, 
• Włochy - 18,9% i 10,1%.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą brak dy-
wersyfikacji rynków zbytu?
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W konsekwencji uzależnienia ich od 
dużych zakładów często importujących 
surowce, przez co te importowane surow-
ce po przetworzeniu trafiają na lokalny 
rynek w masowych ilościach. W krajach 
takich jak Włochy, Francja czy Hiszpania 
WPR jest realizowana w taki sposób, aby 
sprzyjać łączeniu sił rynkowych gosp-
odarstw na lokalnym rynku. W Polsce jest 
z tym niestety źle. Jako przykład można 
tu przytoczyć udział w Systemach Jakości.  
 
We Włoszech organizacja otrzymuje 
dotację z WPR do każdego gospodars- 
twa, a w Polsce dotacja ta jest kierowa-
na do organizacji bez względu na liczbę 
gospodarstw. Zarówno likwidacja nie- 
równej konkurencji wśród rolników, jak 
i zachęcenie rolników polityką rolną 
do “poziomego” powiększania gospo- 
darstw przez tworzenie spółdzielni gospo- 
darstw rolnych lub podobnych grup 
wspólnego interesu jest wyzwaniem 
dla tworzonego Kodeksu rolniczego. 
 
Wszystkie dane analityczne wskazują, 
że skupiliśmy się na zaopatrywaniu za-
chodu w żywność. Tymczasem w zasa-
dzie nie istniejemy w Indiach, Chinach  
i Afryce... Czy warto otwierać te kierunki? 
 
Warto otwierać wszystkie kierunki  
i wykorzystywać wszystkie możliwości 
eksportowe, bo na tym się zarabia, 
chociaż warto pamiętać, że nie zawsze 
tym zarabiającym na eksporcie jest rolnik. 
Myślę, że dla samych rolników, dla ich 
dochodów, najważniejsze są bliskie rynki 
i krótkie łańcuchy dostaw. To funkcjonuje 
znakomicie na przykład we Włoszech. I na 
takich bliskich rynkach rolnicy zarabiają 
najwięcej, na dalekich rynkach ekspor-
towych to już zazwyczaj więcej zarabiają 
handlowcy, choć oczywiście jakąś część 
zarabiają też rolnicy.

“Dywersyfikacja 
rynków zbytu, zarów-
no surowej żywności, 

jak i przetworzonej 
jest kluczowa zarówno 

dla bezpieczeństwa 
produkcji, jak i 

bezpieczeństwa” 
dostaw.

“Warto otwierać 
wszystkie kierunki  

i wykorzystywać 
wszystkie możliwości 

eksportowe, bo na tym 
się zarabia, chociaż 

warto pamiętać, 
że nie zawsze tym 

zarabiającym na ek-
sporcie jest rolnik.” 

“Niemcy handlują z Peki-
nem żywnością  

o równowartości całego 
polskiego eksportu - 

wiele z produktów rolno 
spożywczych wysyłanych 
z Niemiec to towary reek-
sportowane pochodzące 
z Polski - nasi producenci 

tracą więc marżę. Czy 
jest możliwem aby to 

zmienić?”
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Pamiętajmy, że 20,3% naszych produk-
tów trafia do Niderlandów, 18,3% do Nie-
miec, 14,3% do Hiszpanii i 7,8% do Danii. 
Polska ma znaczący udział w transporcie 
produktów surowych, jak i produktów 
żywnościowych. Transport drogowy to-
warów rolnych wyniósł 12,1% tonokilo-
metrów, a produktów spożywczych 16,5% 
tonokilometrów, co w porównaniu do 
udziału w produkcji końcowej rolnictwa UE 
wynoszącej 6,3% oznacza, że wozimy dużo 
żywności i daleko, co z kolei oznacza, że 
nie doceniamy własnego lokalnego rynku. 
Francja, która jest liderem sprzedaży lokal- 
nej i ma jedne z najlepszych przepisów  
w tym zakresie przewozi odpowiednio 
15,9% i 9,0%. Tak, skupiliśmy się na 
zaopatrzeniu UE, ale zapomnieliśmy  
o rodzimym rynku. Z wymienionych 
krajów jedynie Chiny są znaczącym im-
porterem żywności z UE gdzie trafia 
7,7% całego eksportu. Nie jest to za-
tem jedynie problem Polski, a całej UE. 
 
Niemcy handlują z Pekinem żywnością  
o równowartości całego polskiego 
eksportu - wiele z produktów rolno 
spożywczych wysyłanych z Niemiec to 
towary reeksportowane pochodzące  
z Polski - nasi producenci tracą więc 
marżę. Czy jest możliwem aby to zmienić?. 
 
Tak, jest to możliwe, pod warunkiem że 
Polska wykorzysta swój wielki atut, jakim 
jest potencjał małych i średnich gospo- 
darstw i ich zdolność do produkcji zdro- 
wej żywności wysokiej jakości, żywności 
ekologicznej, żywności funkcjonalnej. 
Powinniśmy konkurować nie tylko ilością 
i cena, ale przede wszystkim jakością 
naszej polskiej żywności. To się już zaczy- 
na dziać, ale zbyt wolno i zbyt wiele nie- 
stety straciliśmy z powodu błędów  
w przeszłości, na przykład na skutek lik-
widacji setek małych przetwórni mięsnych, 
co zakłóciło równowagę między rolnic- 
twem i przetwórstwem. 

Straciliśmy też setki tysięcy małych gosp-
odarstw hodowlanych i to też wielka stra-
ta. Liczę, że dzięki funduszom na wspar-
cie hodowli, przewidzianym w KPS oraz 
dzięki funduszom na rozwój lokalnego 
przetwórstwa zawartym w KPO, uda się to 
chociaż w części odbudować. W Chinach 
szybko rośnie rynek żywności wysokiej 
jakości, ekologicznej, a ta produkcja jest 
w Polsce na bardzo niskim poziomie. Ko-
nieczne są działania, o których pisałem 
wcześniej, aby ten rynek zbudować.

“Polska ma 
znaczący udział 

w transpor-
cie produktów 
surowych, jak 
i produktów 

żywnościowych.”
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Polskie rolnictwo potrzebuje strategii 
eksportowej spójnej, przejrzystej i reali- 
zowanej konsekwentnie – bez względu 
na to, kto państwem rządzi. O handlu 
zagranicznym musimy myśleć w perspek- 
tywie lat, a nie krótkich politycznych se-
zonów. To wszystko sprawia, że nadal 
nie ma nas w Afryce, Chinach i Indiach 
– które z resztą w przyszłym roku będą 
najludniejszym krajem na świecie. Naj- 
nowsze zestawienia Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczące eksportu 
do krajów trzecich nie uwzględniają 
najchłonniejszych światowych rynków, 
ponieważ nasz bezpośredni handel z nimi 
jest wręcz marginalny. Więcej sprzeda-
jemy do pięciomilionowej Norwegii niż na 
półtoramiliardowy rynek Chiński o relac-
jach z Nowym Delhi nie wspominając. 
Naprawdę nie mamy niczego co możemy 
sprzedać blisko półtoramiliardowej gru- 
pie konsumentów? Gospodarka Indyjska 
przeżywa dziś gigantyczny wzrost o czym 
może świadczyć czterokrotne zwiększenie 
importu ropy z Rosji. Od marca tego roku 
na półwysep indyjski trafia już 360 tys. 
baryłek ropy dziennie – o czym nie tak daw-
no poinformował dziennik Financial Times. 
Większy rynek, to większe możliwości  
i nie wystarczy, że eksportujemy do Indii 
jabłka. Swój wolumen produkcji jabłek 
zwiększa też Turcja, która produkuje tanio, 
dobrze i co najważniejsze mają o 2000 
kilometrów bliżej. 

ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY.
TRZY ZADANIA NA JUŻ!

JASNY KIERUNEK 

Paweł Myziak - wiceprezes Zrzeszenia  
Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.

Paweł Myziak / Fot. Arch. prywatne

 Od marca tego 
roku na półwysep 
indyjski trafia już 
360 tys. baryłek 

ropy dziennie – o 
czym nie tak daw-
no poinformował 
dziennik Financial 

Times.
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Państwo na polu gospodarczej rywalizacji 
powinno korzystać ze sprawdzonych kor-
poracyjnych wzorców. Organizacja targów 
kilka razy w roku czy „fundusze promocji”, 
to stanowczo za mało, aby móc spoglądać 
w przyszłość bezpiecznie. Żadnego prze-
jadania pieniędzy, żadnych pozorowa- 
nych ruchów, rozliczanie urzędników 
z efektów w postaci zwiększenia wolu-
menu sprzedaży, spotęgowanie produkcji,  
dyplomacja gospodarcza na najwyższym 
poziomie, odrzucenie sentymentów  
i zbędnej ideologizacji przestrzeni gosp-
odarczej. Jeżeli trzeba nałożyć sankcje – 
to trzeba, ale musimy mieć zawsze plan 
B,C,D i E. Nie obrażajmy się na nikogo  
i nikogo nie obrażajmy. Jeżeli nie chcemy 
z kimś współpracować odmawiajmy bez 
niedojrzałej stygmatyzacji. Wrogów trzy-
majmy blisko i zawsze patrzmy na ręce 
przyjaciołom. Sprzedawanie skóry tanio 
– zawsze budzi politowanie i powoduje 
utratę szacunku.      

dyplomacja handlowa. Potrzebujemy jej na 
gwałt i to zbudowanej w stylu korporacyj-
nym. Kraje, w których już jesteśmy z naszy-
mi produktami i te, w których możemy  
i powinniśmy robić interesy, powinny być 
wyposażone w armię dyplomatów han-
dlowych. Czy wiedzą Państwo ilu takich 
dyplomatów Polska ma w Chinach? Dwóch 
– i to pewnie tylko dlatego, żeby jednemu 
się nie nudziło. Oczyma wyobraźni widzę 
szkołę wyższą, która przy pełnych i bardzo 
sowitych dotacjach państwowych kształci 
polskie elity dyplomatyczne w tym zakre-
sie. Jeżeli wykonamy ten krok – za 8 lat 
będziemy mieli wyszkolonych, mówiących 
płynnie w hindi ekspertów wspierających 
polskich przedsiębiorców na półwyspie 
indyjskim. Do tego podstawowe języki 
afrykańskie, chiński i możemy myśleć  
o Wielkiej Polsce.

Polska jest krajem produkcji rolnej nie od 
dziś. Nie możemy obrażać się na rolnictwo, 
ale powinniśmy – w naszym narodowym 
interesie – chronić je ze wszech miar. Skoro 
produkcja rolna jest odpowiedzialna nie 
tylko za bezpieczeństwo żywnościowe, ale 
stanowi główny filar i napęd dla krajowej 
gospodarki to w niczyim innym niż tylko  
w naszym interesie jest rozbudowa, 
wzmacnianie produkcji i zarabianie  
na eksporcie. Czego potrzebujemy, aby 
przybliżyć się do tego celu? Trzy kroki, 
które powinniśmy wykonać jak najszyb-
ciej – ponieważ samo przygotowanie  
i realizacja będą też trochę trwały. 

CZY JUŻ JEST ZA PÓŹNO?

TRZY FILARY EKSPANSJI  
GOSPODARCZEJ.

PO PIERWSZE:

Jeżeli trzeba nałożyć 
sankcje – to trzeba, 

ale musimy mieć 
zawsze plan B,C,D 
i E. Nie obrażajmy 

się na nikogo i niko-
go nie obrażajmy. 
Jeżeli nie chcemy z 

kimś współpracować 
odmawiajmy bez 
niedojrzałej styg-

matyzacji. 
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Powinniśmy przestać uznawać nasze 
położenie geograficzne za odwieczne 
przekleństwo. Jesteśmy w centrum, na 
płaskiej ziemi. Gdyby udało się nam wspól-
nie zrealizować powstanie w naszym kraju 
Centrum Eksportowego dla produktów 
rolno-spożywczych z tej części Europy do 
Indii czy Chin, nasze pokolenie miałoby 
jeszcze szansę przejść do historii jako 
to, które zostawiło Polskę większą, niż ją 
otrzymało z rąk poprzedników. Jeszcze nie 
tak dawno wizja powstania takiego Hubu 
w Polsce była blisko – rozmawiali przecież 
o niej w lutym Prezydenci Andrzej Duda  
i Xi Jinping. Nie wolno nam tego odpuścić, 
tym bardziej że budowa CPK jest dobrym 
prognostykiem.

wyznaczenie w Polsce „Rolniczych Stref 
Ekonomicznych” według autorskiego planu 
Instytutu Gospodarki Rolnej. Rolnicze 
Strefy Ekonomiczne to projekt epokowy. 
Jeden z najistotniejszych elementów 
w tworzeniu systemu bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju. To wytyczenie jas-
nych i przejrzystych zasad umiejscawiania 
dużych gospodarstw odpowiedzialnych 
za eksport produktów rolno-spożywczych  
z Polski. Stworzenie Rolniczych Stref 
Ekonomicznych rozwiązałoby wiele kon-
fliktów społecznych i ukróciło możliwość 
blokowania inwestycji przez organizacje 
sprzeciwiające się hodowli zwierząt, 
które bądź to z przyczyn korupcyjnych, 
bądź ideologicznych stale podejmują 
próby ograniczania rozwoju polskiego 
rolnictwa w tym również upraw. Jeżeli 
zamierzamy poważnie myśleć o naszym 
bezpieczeństwie – powinniśmy o tych, 
bądź podobnych rozwiązaniach myśleć 
już dziś.

PO DRUGIE: PO TRZECIE:
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FAKTY KONTRA STATYSTYKA  
PRZYKŁAD POLSKIEGO JABŁKA

Istnieje duża szansa, że rok 2022 
przejdzie do historii pod względem 
zwiększenia wartości eksportu produk-
tów rolno spożywczych wyprodukowa- 
nych w naszym kraju. Z pewnością na 
początku przyszłego roku otrzymamy 
pełne zestawienie GUS i okaże się, że przy- 
chody z tej sprzedaży przekroczą 40 mil-
iardów euro. Niestety już dziś wiemy, że 
za tym wzrostem nie idzie w wielu miejs-
cach zwiększenie wolumenu produkcji… 
Przykładem może być sztandarowy 
produkt eksportowany przez nas do In-
dii – jabłka. Wiele czynników wpłynęło na 
to, że po raz kolejny osiągnęliśmy wzrost 
eksportu tego towaru. Pogoda w Hiszpanii 
i Włoszech nie dopisała, jakość tegoroc-
znych zbiorów w Brazylii i Chile pozostawia 
wiele do życzenia, a Polska? 

Polska sprzedała do Indii więcej niż  
w ubiegłym roku (to już wiemy, chociaż 
na pełne dane trzeba będzie poczekać). 
Co miało na to wpływ? Po pierwsze zła 
koniunktura na rynku globalnym (jakość 
jabłek z Ameryki Południowej określana 
była jako katastrofalna). Po drugie powo- 
dzie w Indiach. Po trzecie wysoka jakość 
naszego rodzimego produktu – głównie 
jabłek odmiany “Gala” o po czwarte cena. 
 
Niestety trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli 
nie wynika ona z maksymalizacji jakości 
przy jednoczesnym obniżeniu kosz- 
tów produkcji – to nie można nazwać tego 
sukcesem. 

Natomiast jeżeli popyt na nasze produk-
ty wzrasta, ponieważ głównym czynni-
kiem stymulującym jest słaba relacja 
złotówki do dolara czy euro — czyli 
czynnik zewnętrzny — to powinniśmy 
bić na alarm. Do Indii wprawdzie według 
przewidywań sprzedamy więcej, ale gdy 
przeanalizujemy dane Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
eksport tych owoców z Polski na początku 
2021 roku wyniósł 45 506.868 ton,  
a w lutym tego roku 32 383.553 t. Mamy 
więc spadek, rok do roku, aż o 13 123.315 
ton. Podobne tendencje obserwujemy  
w wielu innych sektorach rolnych. Dlatego 
już teraz musimy działać. Cóż z tego, że rok 
2022 zamkniemy na rekordowej kwocie  
z eksportu artykułów rolno-spożywczych, 
skoro wynika on przede wszystkim z niskiej 
wartości naszej narodowej waluty? Świat 
kupuje, bo złotówka jest dziś mniej warta 
niż rok temu, a czy za tę samą zarobioną 
złotówkę polski sadownik, czy rolnik kupi 
tyle samo nawozu, sadzonek, środków 
ochrony roślin? Niestety, gdy na wykres 
wzrostu przychodów z eksportu nałożymy 
krzywą popytu i produkcji, przetrzemy 
oczy ze zdumienia.

Stworzenie Rolniczych 
Stref Ekonomicznych 

rozwiązałoby wiele kon-
fliktów społecznych 
i ukróciło możliwość 

blokowania inwestycji
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W Indiach trwa potężny roz- 
wój gospodarczy, przy jednoczesnym 
wzroście populacji tego kraju. To wszyst-
ko sprawia, że wzrasta też konsumpcja. 
Dwa lata temu premier Indii rozpoczął 
program „Make in India”, czyli działanie 
polegające na zapraszaniu zagranicznych 
producentów do inwestowania na miejscu 
poprzez przenoszenie swojej produkcji. 
Jak w kontekście zmiany polityki gospo- 
darczej Indii możliwości eksportowe 
ocenia Sunil Ahuja z Indyjsko Polskiej 
Izby Gospodarczej — przedsiębiorca 
mieszkający w Polsce od 30 lat? 
 
“Obecną sytuację w Indiach porównałbym 
do lat 80. i 90. w Polsce, gdzie można 
było praktycznie wszystko sprzedać, 
bo brakowało niemalże każdego to-
waru. Dziś ze względu na dynamiczny 
rozwój i nieustający popyt Indie są tak 
samo pustym rynkiem, szczególnie 
jeśli chodzi o zagraniczne jedzenie. To 
ogromny potencjał. Trzeba mieć jed-
nak świadomość, że mówimy naprawdę  
o potężnym rynku i z samego faktu, że on 
istnieje nie możemy wyciągać wniosku, 
że każdy musi tam eksportować. Jeśli się 
nie przygotujemy dobrze do tego zadania, 
to nie będziemy handlować z Indiami, 
bo wcale nie jest łatwo tam wejść. Co  
z tego, że Polska ma na przykład dobre 
jabłka, kiedy i Indie mają swoje, dlatego 
zapotrzebowanie będzie zależało od tego, 

czy w danym roku będzie urodzaj, czy nie. 
Po drodze z Polski do Indii mamy też Turcję, 
po Irak. Co jest istotne szczególnie po pan-
demii, podczas której drastycznie wzrosły 
koszty transportu – nawet o 400%. Jeżeli ktoś 
ma płacić 10 tys. dolarów za transport do 
Indii, to produkt już nie ma tej wartości.” 
Jaka jest moja recepta? Najpierw musimy 
określić, w czym Polska jest mocna. Patrząc 
na relacje polsko-indyjskie, jabłka raczej nie 
są takim produktem, dzięki któremu możemy 
zarobić prawdziwe miliony. Receptą mogą 
być inwestycje. W Indiach można otworzyć 
własną, małą chłodnię, przetwórnię soków,  
i wtedy z Polski eksportujemy jabłka, a w Indi-
ach pakujemy – bo koszty są znacznie mnie-
jsze. To jest jedyna metoda i taka inwestycja  
to nie są jakieś duże pieniądze.”

KIERUNEK INDIE. 
NIEWYKORZYSTANE SZANSE 

Sunil Ahuja - przedsiębiorca,  
Indyjsko Polska Izba Gospodarcza. 

Sunil Ahuja / Fot. Arch. prywatne 
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Sunil Ahuja zwraca też uwagę na inne możliwości 
i wskazuje przy tym na produkcję mleka. Oka-
zuje się bowiem, że Indie podobnie jak Polska są 
dużym jego producentem. Chociaż ze względu 
na powszechną opinię na temat podejścia Hin-
dusów do krów jako zwierząt odgrywających 
ważną rolę w kulcie religijnym, mogłoby się 
wydawać zupełnie inaczej. 

“W Indiach mówimy jednak o znacznie 
większej skali. Młodzież wyszkoliła się na  
zagranicznych uniwersytetach, zdobyła wiedzę 
z zakresu hodowli zwierząt, teraz wróciła do 
Indii i zakładają kolejne gospodarstwa. Musimy 
zmienić nasze nastawienie, na przykład poprzez 
zainwestowanie pieniędzy na miejscu i otwar-
cie w Indiach mleczarni. Tam kupić mleko, tam 
produkować i dalej wysyłać je do Singapuru czy 
do Korei. Indie mogą stać się bazą, gdzie go-
towe produkty można zapakować do kontenera 
i przesłać. Jakbyśmy tam zaczęli produkować 
i tam kupowali mleko, to przed nami stoi cały 
półtoramiliardowy rynek. Tymczasem, eksportu-
jemy i cały czas jesteśmy zależni od 100 tysięcy 
uwarunkowań”

“Dynamika tamtejszego rynku jest zaskakująca, 
to co działo się na miejscu trzy lata temu, 
już dziś może być nieaktualne – w takim 
tempie wszystko się tam rozwija. Mieszkam  
w Polsce od 30 lat i to co widzę, to nieustanne 
rozmowy – a tu trzeba działać. Za rok znów 
się okaże, że ktoś inny zdobył rynek, kontrakt,  
a my dalej będziemy siedzieć i gadać. Musimy 
stworzyć platformę współpracy w Polsce gdzie 
będą gromadzone dane na temat produktów 
dostępnych tu u nas nad Wisłą! Ktoś musi się 
tego poważnie podjąć. Mam nadzieję, że zacz- 
niemy działać, bo z samego gadania nic nie 
wyjdzie.”
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Czy jesteśmy w stanie przełamać odwiecz- 
ne fatum, które każe nam traktować nasze 
geograficzne położenie jako przekleństwo? 
Od lat mówimy, że Polska powinna znów 
stać się spichlerzem Europy. Nasz kraj 
leżący na trasie nowego szlaku na Daleki 
Wschód nadaje się więc do tego doskonale,  
a sama idea nie tylko będzie wyjątkowo 
opłacalna, ale może przyczynić się do 
wzrostu naszego bezpieczeństwa. 
 
Zatrzymanie gospodarki w czasie pan-
demii, wojna a zaraz za nią kryzys gospo- 
darczy, zweryfikowały wiele planów, wizji 
oraz wyobrażeń o przyszłości. Wniosek, 
który należy z pewnością wyciągnąć to ten 
mówiący, że bezpieczeństwo żywnościowe 
stanowi jeden z najważniejszych obszarów, 
którym wszyscy powinniśmy być zain-
teresowani. Zaraz obok obronności i ener- 
getyki to właśnie gospodarka rolna jest 
kluczową dla poprawnego funkcjonowania 
państwa. Kruchość łańcuchów dostaw 
wykazała to niezbicie. Zdolności produk-
cyjne żywności na potrzeby własnych oby-
wateli to absolutny warunek przetrwania, 
ale w przypadku takich krajów jak Polska 
chodzi o coś jeszcze... 

O handel nadwyżkami produkcji rolnej poza 
granice naszego kraju. Jesteśmy krajem rol-
niczym – czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście, 
jeżeli ktoś ma do zaproponowania inny mod-
el rozwoju gospodarczego naszego kraju, 
bardzo proszę, ale na razie nie posiadamy 
ciężkiego przemysłu, nie produkujemy jak 
Niemcy samochodów. Jestem przekonany, że 
możemy w tej dziedzinie sięgnąć po znacz- 
nie więcej i w krótkim czasie podwoić, albo 
potroić handel zagraniczny produktami rolno-
spożywczymi. Czy jest to możliwe? Nie tylko 
możliwe, ale konieczne. Dziś nie wystarczy 
już konkurować jakością oraz ceną. Musimy 
położyć nacisk na dywersyfikację, szukać no- 
wych, alternatywnych rynków zbytu.

POLSKA HUBEM  
ŻYWNOŚCIOWYM  
 EUROPY? 

NIEWYKORZYSTANE SZANSE 

Szczepan Wójcik - przedsiębiorca, prezes  
i założyciel Instytutu Gospodarki Rolnej 

Szczepan Wójcik / Fot. Maciej Grunt

38



Półtora roku temu po raz pierwszy — jako 
sektor — podjęliśmy się rozmów na te-
mat możliwości wykorzystania potencjału 
położenia naszego kraju. Zwróciliśmy się 
do kilku chińskich organizacji oraz am-
basadora ChRL w Polsce, aby spotkali 
się z nami w celu omówienia możliwości 
powstania w Polsce polsko-chińskiego 
domu aukcyjnego skór. Chiny zaraz 
obok Turcji są bowiem największymi na 
świcie ich nabywcami. Po drodze nie- 
stety wybuchła wojna, nasiliły się restry- 
kcje covidowe, wybuchł kryzys, w USA 
zmienił się prezydent. Od tamtego czasu 
projekt znacznie ewoluował. Nie chcę 
powiedzieć, że zmienił swoje przeznacz- 
enie, bo nadal chcemy skupiać się na han-
dlu, ale sytuacja zmusiła nas do reorgani-
zacji i zmiany podejścia. Poszliśmy o krok 
dalej i od dłuższego czasu mówimy już 
nie tylko na temat domu aukcyjnego, ale  
o stworzeniu w Polsce centrum ekspor-
towego dla produktów rolno-spożywczych. 
Ważnym sygnałem, który odczytaliśmy, 
było wznowienie prac przy CPK, ale nie tyl- 
ko to. Co do samej współpracy, faktycznie 
od pewnego momentu nastąpiło mniejsze 
zaangażowanie naszych chińskich partne- 
rów w powstanie tego projektu. Zaczęły 
piętrzyć się problemy natury formalnej – 
początkowo odbieraliśmy te obawy jako 
czysto biznesowe, ale z czasem okazało 
się, że ich natura może mieć charakter 
polityczny. Przy tego typu koncepcjach, 
musimy dokładnie odczytywać sygnały 
wysyłane nam przez dyplomację. Jednym 
z nich było zaangażowanie Kancelarii 
Prezydenta Polski w ocieplanie, a raczej 
podtrzymywanie ciepła relacji gospodarcz- 
ych Pekinu z Warszawą. 

Cała ta sytuacja sprawiła, że musieliśmy 
wprowadzić wiele modyfikacji w naszym 
planie, ale dzięki temu stał się on jesz- 
cze bardziej ambitny. Polska jako miejsce,  
w którym gromadzimy/skupujemy żywność 
i produkty rolno-spożywcze z naszej części 
Europy, aby prowadzić ich sprzedaż na rynki 
dalekowschodnie. Czy pomysł się uda? Wielu 
ludzi jest nim zainteresowanych – również 
z kręgów rządowych.
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NIEMIECKI ZWROT W KIERUNKU CHIN
CO MOŻE OZNACZAĆ DLA POLSKI?
Marek Miśko - analityk Instytutu Gospodarki Rolnej. 

Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym Bułgarka Kristalina Georgiewa powiedziała, 
że „najgorsze dopiero przed nami”. Zmienność sytu-
acji gospodarczej podpowiada, że słowa te nie są 
bezpodstawne. Wnikliwa obserwacja działań podej-
mowanych przez największych graczy wyraźnie wska-
zuje, w którym kierunku idą zmiany i jak zaczynają 
układać się wektory polityki prowadzonej przez takie 
potęgi jak Stany Zjednoczone, Francja czy Niemcy, 
które ostatnio „przeprosiły się z Chinami”. Samolot 
wypełniony kilkudziesięcioosobową delegacją złożoną 
z dyplomatów gospodarczych, dowodzoną przez Kan-
clerza Scholza wylądował w Pekinie nie po to, aby 
rozmawiać o sytuacji na Tajwanie, ale aby negocjować 
warunki współpracy gospodarczej w postpandemicz- 
nej Europie pozbawionej swobodnego dostępu do 
surowców i paliw kopalnych. Najważniejszą osobą na 
pokładzie rządowego Airbusa A350-900 nie był więc – 
jak mogłoby się zdawać – szef niemieckiego rządu, ale 
61-letni dr Martin Brudermüller prezes chemicznego 
giganta, niemieckiej spółki BASF, która od lat sprawuje 
niepodzielną władzę w swojej dziedzinie i to na całym 
świecie. Analitycy Banku Goldman Sachs zasygnalizowa- 
li miesiąc temu, że upadek niemieckiego przemysłu 
chemicznego w niespełna trzy tygodnie doprowadzi 
do zerwania łańcuchów dostaw w całej Europie, co 
będzie katastrofalne w skutkach dla wszystkich. Po co 
Brudermüller leciał więc do Chin? Coraz głośniej mówi 
się o tym, że oficjalnym powodem było porozumie-  
nie w sprawie otwarcia nowej fabryki BASF, która na 
miejscu, która już bez przeszkód mogłaby uruchomić 
produkcję na pełną skalę — korzystając z rosyjskie- 
go gazu, który do Chin płynie przecież nieustannie.  
Czy te informacje się potwierdzą, czas pokaże.

Marek Miśko / Fot. Maciej Grunt
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Niemcy potrafią realizować strategicz- 
ne dla siebie interesy i zaostrzać swój 
gospodarczy kurs bez specjalnych senty-
mentów. Elastyczność niemieckiej polityki 
w tym zakresie można zaobserwować na 
przykładzie ostatnich dwóch lat… Jeszcze 
w roku 2021 chiński ambasador w Berlinie 
słysząc o możliwych próbach wykluczenia 
chińskich firm z udziału w przetargach 
na budowę sieci 5G – dyplomatycznie 
przypomniał, że niemieckie koncerny 
każdego roku sprzedają chińczykom 
miliony samochodów o wartości blisko 
19 miliardów dolarów, sugerując w ten 
sposób podkreślane przez rząd w Pe-
kinie natychmiastowe reakcje na każdą 
próbę odcięcia ich od rynków w Europie. 
Niemcy podjęły wyzwanie, poszukując 
zbytu dla swojej produkcji w Ameryce 
Południowej, a dokładnie krajach wspól-
noty gospodarczej Mercosur (hiszp. Mer-
cado Común del Sur – Wspólny Rynek 
Południa) – w zamian za możliwość ek-
sportowania tam swoich pojazdów i utrzy-
mania produkcji na zwyżkowy poziomie 
obiecały uwolnić rynek wspólnotowy dla 
importu produktów rolno-spożywczych  
z Kolumbii Brazylii i Argentyny – głównie 
wołowiny. Rosyjska agresja na Ukrainę 
i zatrzymanie projektu Nord Stream 2 
wymusiła na Berlinie zmianę polityki  
i skanalizowała rwący potok niemieckiej 
gospodarki w kierunku Pekinu.

Wydaje się też, że misja dyplomatyczna 
Kanclerza Scholza zakończyła się po- 
wodzeniem i Niemcy odeszli od 
wspólnych projektów energetyc-
znych z Rosją na korzyść Chin – może 
o tym świadczyć wypowiedź ministra 
sprawiedliwości RFN Marca Buschman-
na, który poinformował na konferen- 
cji prasowej, że decyzja o budowie 
gazociągu Nord Stream 2 po tym, jak Rosja 
anektowała ukraiński Krym, była błędną. 
Dodał jednocześnie, że cały gazowy  
projekt – tak dopieszczany przecież przez 
ex kanclerza Gerharda Schroedera – wręcz 
przyczynił się do decyzji Kremla o inwazji 
na Ukrainę.

Polska gospodarka i eksport w dużej mie- 
rze są uzależnione od chłonności rynku 
niemieckiego. Nasz eksport za Odrę tylko 
w pierwszych pięciu miesiącach 2022 r. 
wyniósł 136,2 mld euro i z pewnością do 
końca roku przekroczy 200 miliardów. Do 
Niemiec eksportujemy w zasadzie wszys- 
tko. Na pierwszym miejscu są to urządzenia 
mechaniczne i elektryczne – wytwarzane 
głównie w niemieckich fabrykach na te-
renie naszego kraju, na drugim miejscu 
są natomiast produkty rolno-spożywcze, 
które stanowią 22% ogółu naszego handlu 
z tym krajem. Łącznie do Unii Europejskiej 
Polska eksportuje ponad 70% ogółu swojej 
produkcji rolnej – co w dzisiejszych nie-
pewnych czasach zaczyna budzić obawy 
rodzimych producentów i eksporterów. 

NIEMIECKI WEKTOR POLITYKI 
GOSPODARCZEJ

KIBICUJMY NIEMCOM…? 
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Nie od dziś wiadomo, że lekkie 
przeziębienie w Berlinie może zakończyć 
się zapaleniem płuc w Warszawie – 
wszystko przez jednokierunkowe i silne 
powiązania polskiej i niemieckiej gosp-
odarki. Dziś powinny nas więc cieszyć 
próby stabilizowania sytuacji w Niemczech, 
bo kryzys za Odrą jest równy kryzysowi  
w Polsce.

Musimy być obecni w Afryce, Indiach, 
Chinach, Stanach Zjednoczonych… Wte- 
dy osiągniemy pełne bezpieczeństwo 
dla naszej wytwórczości… Aby osiągnąć 
ten poziom, potrzeba jest spójnej poli-
tyki państwa w tym zakresie. Polscy 
przedsiębiorcy odczytują sygnały wysyłane 
przez polskich urzędników i polityków. Jed-
nym z nich – który odebrano jako zielone 
światło do działania – była lutowa wizyta 
prezydenta Andrzeja Dudy w Pekinie, pod-
czas której głównym tematem rozmów  
z prezydentem Xi Jinpingiem była właśnie 
współpraca na polu gospodarki rolnej 
– to cieszy. Dużo podczas tej rozmowy 
mówiono o wzajemnych relacjach  
i równym traktowaniu w działaniach na 
rynku, co Chińczycy traktują priorytetowo  
i podają ten argument za najważniejszy 
przy każdej okazji. Wydaje się więc, że 
nie bez przyczyny Minister Zbigniew Rau 
wyraźnie zasygnalizował tę kwestię pod- 
czas ostatniego spotkania unijnych szefów 
dyplomacji w Luksemburgu.

W czasie gospodarczego i wojennego 
spokoju o dywersyfikacji się nie myśli,  
a gdy pojawia się kryzys, jest już zazwyczaj 
za późno, mimo wszystko powinniśmy jak 
najszybciej przystąpić do rewizji naszej 
polityki handlowej i zacząć uniezależniać 
się gospodarczo od Niemiec. Polscy 
producenci są z resztą gigantami eks- 
portowymi w wielu dziedzinach rol-
nictwa. Jesteśmy światowym liderem 
produkcji drobiu, natomiast od pewnego 
czasu z Polski do Chin wyjeżdżają całe 
składy przetworzonego mleka i mleka  
w proszku, pomimo zwiększenia produkcji 
zapotrzebowanie w tym zakresie nieus-
tannie rośnie, producenci wołowiny 
walczą z kolei o powrót polskiego mięsa 
na sklepowe półki w Kantonie, Shenz-
hen czy Szanghaju. Żeby móc skutecznie 
rywalizować o nowe rynki potrzebne 
będzie jednak odrobienie lekcji i zbudowa- 
nie sieci polskiej dyplomacji gospodarczej 
– eksperci twierdzą, że nieuniknione jest 
ustanowienie stałych etatów przy polskich 
placówkach dyplomatycznych dla potrzeb 
ułatwiania polskim przedsiębiorcom eks- 
portu produkcji wytworzonej nad Wisłą.  

MUSIMY ZDOBYWAĆ  
NOWE RYNKI!

Zbigniew Rau / Fot. www.gov.pl
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To by oznaczało, że Polscy politycy bardzo do-
brze odczytują zmianę kierunków gospodarczych  
na świecie. Chociaż są i to coraz głośniej wypowia- 
dane przez rolników obawy… Szefowie największych  
organizacji branżowych zaczynają mieć wątpliwości,  
czy eksport rolno-spożywczy i plany podboju chińskiego 
rynku nie zostaną poświęcone na rzecz ustawy  
o cyberbezpieczeństwie – ta natomiast, jak czytamy  
w specjalistycznej prasie, ma wykluczać chińskich tele- 
informatycznych gigantów i odebrać im możliwość 
stawania do przetargów. Eksperci mówią, że chodzi 
o bezpieczeństwo i słusznie, wszyscy tego pragniemy, 
ale związki zastanawiają się, czy nie ma innych metod, 
aby nie drażnić chińskiego smoka, który jak wiemy, 
ma spory apetyt i dobrze, żeby „jadł produkty z Polski 
w dobrej cenie”…

Oczywiście bezpieczeństwo narodowe jest najważ-
niejsze - to rzecz bezdyskusyjna. W tej dziedzinie 
niech wypowiadają się już eksperci i jeżeli jest 
jakieś zagrożenie – niech oni oceniają jego ryzyko.  
Nie możemy jednak zapomnieć, że rolnictwo to również 
kwestia naszego być, albo nie być. Bez eksportu i zdo-
bywania nowych rynków zbytu – system rolny w Polsce 
ulegnie załamaniu. Musimy zrobić więc wszystko, aby 
rolnictwo nie straciło w wyniku innych, nawet naj- 
bardziej potrzebnych działań. Trzeba przyjrzeć się 
tej sprawie i dokładnie przeanalizować, czy wpro- 
wadzenie regulacji zakazujących jakimś firmom działania  
w Polsce nie będzie wiązało się z wykluczeniem naszych 
producentów z tamtejszego rynku. Zabezpieczanie 
się powinno maksymalnie ograniczyć ryzyko wprowa- 
dzenia sankcji gospodarczych na polskie produkty 
rolno-spożywcze, takie jak wyroby mleczarskie lub 
– co gorsza – doprowadzić do blokady powrotu pol-
skiego drobiu, czy wołowiny na rynek chiński. Jeżeli 
jednak taka jest decyzja – to mamy prawo pytać – czy 
odcinek rolnictwa został zabezpieczony?
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W końcu doczekaliśmy się dobrych wieści z Chin. 
Państwowa Komisja Zdrowia w Chinach  ogłosiła 
znaczne ograniczenie polityki „zero COVID”. 
Chińczycy nie przebierali w środkach wprowadzając  
najbardziej restrykcyjne ograniczenia w zakresie braku 
możliwości przyjazdów z zagranicy, wprowadzając 
wymóg kwarantanny. Ponadto cyklicznie wprowadza-
no lockdowny, ale i system śledzenia mieszkańców 
przy użyciu aplikacji, które chińska ludność miała 
obowiązek instalować w swoich telefonach.  
 
Obostrzenia te uderzały nie tylko w chińską gospodarkę, 
ale i w światowy rynek mleka, o czym pisaliśmy na 
łamach Tygodnika Poradnika Rolniczego. Impulsem 
do poluzowania dyscypliny były rosnące problemy 
gospodarcze w Chinach. Pod koniec listopada 2022 r. 
doprowadziły one do największej od czasu przejęcia 
sterów w kraju przez Xi Jinpinga 10 lat temu, fali demon-
stracji przeciwko polityce komunistycznych Chin.  
W związku z tymi wydarzeniami, powinniśmy spodziewać 
się w najbliższych tygodniach zmian na światowym 
rynku żywności. Branża mleczarska długo na to czekała. 
Inwestorzy zareagowali błyskawicznie, optymistycz- 
nie przyjmując do wiadomości doniesienia o luzow-
aniu restrykcji polityki „zero COVID”. Przez to, kurs 
chińskiej waluty, juana w stosunku do amerykańskiego 
dolara odnotował wzrost do najwyższego poziomu od 
połowy września 2022 r., przekraczając przy tym pułap 
7 juanów za dolara. Sympatie sympatiami, ale liczb 
się nie oszuka. To, że Chińczycy są liczną nacją, a przy 
tym ich gospodarka powoli zaczyna dyktować warunki 
wszystkim krajom Grupy G-8 sprawia, że rodzący się 
na nowo impuls popytowy w Chinach jest niezbędny 
do utrzymania stabilizacji na światowym rynku mleka.  

CO DALEJ Z RYNKIEM MLEKA?
Jarosław Malczewski - Prezes Polskiej Grupy  
Mleczarskiej, analityk rynków rolnych, 
przedsiębiorca 

Jarosław Malczewski / Fot. A. Radzik
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Dobre wieści płyną również z Nowej Zelandii. W trakcie ostatniej aukcji na inter-
netowej platformie Global Dairy Trade ponownie zanotowano wzrost. Tym razem 
wartość indeksu głównego wzrosła o 0,6%. Wpłynęło to na zwiększenie wartości 
podstawowych artykułów mleczarskich takich jak odtłuszczone mleko w proszku  
(+ 1,7%), ser Cheddar (+1,8%), czy pełne mleko w proszku (+0,1%). Warto wspomnieć, że  
w Nowej Zelandii wciąż utrzymuje się spadek produkcji mleka. Produkcja w pierwszych 
10 miesiącach bieżącego roku była o 3,6% mniejsza niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Na rynku krajowym obecnie dyskutuje się na temat raportu o polskim 
sektorze mleczarskim. Dokument ten niedawno został opublikowany przez Forum 
mleczarskie. Spośród wielu głosów przebijała się narracja o rzekomych miliardach, jakie 
zarabiają polskie mleczarnie. Jak jest naprawdę? Liczby robią wrażenie, ale problem  
w tym, że dość powszechne stało się mylenie przychodów z dochodami. Wielomiliardowe 
obroty niestety nie oznaczają równie wielkich zysków, a mogą wskazywać na próbę 
ratowania trudnej sytuacji przez inwestycje i zwiększanie skali produkcji. Konkurencja 
na świecie nie śpi i jak nie będziemy inwestować w rodzimy przemysł, to za chwilę na 
światowym rynku może nie być dla nas miejsca. Realne dochody przedsiębiorstw są 
zdecydowanie mniejsze, niż wskazują na to dochodzące z kuluarów głosy. Polski sektor 
mleczarski na koniec 2021 r. utrzymywał rentowność netto na tym samym poziomie, 
co rok wcześniej (2,2%).
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W trwającym jeszcze 2022 r. należy spodziewać się wyniku porównywalnego. Może on 
być nawet niższy za sprawą wciąż rosnących kosztów przetwórstwa mleka. Optymizmem 
napawa z kolei jedna z ostatnich wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryka Kowalczyka. Wyraził on zainteresowanie przejęciem przez skarb państwa 
sieci handlowej. Podmiotem przejmującym sieć byłaby najprawdopodobniej Krajowa 
Grupa Spożywcza, która ma mieć wszelkie formalno-prawne prerogatywy do przeprowa- 
dzenia tej operacji. Informacje, które zapewne interesują producentów mleka, to koszty 
jego produkcji. Miesiąc temu w Unii Europejskiej obserwowano już kolejny w ostatnim 
okresie ich spadek. W ciągu ostatniego miesiąca koszty żywienia krów spadły istotnie, 
bo o 4,4 %. W tym samym czasie jeszcze bardziej, bo już o 6,6% potaniała energia.  
 
Dane te dotyczą całej Unii Europejskiej w 47 tygodniu bieżącego roku i odnoszą się 
do wartości uśrednionych. Nie dysponujemy wprawdzie danymi z Polski, ale przyjąć 
można, że przeciętne koszty produkcji mleka są wciąż w Polsce o 20% niższe od 
średniej w Unii. Sytuacja cenowa w Polsce na tle Unii Europejskiej też wygląda całkiem  
optymistycznie. Dokonując bowiem analizy cen mleka w skupie w Polsce na tle UE, można 
zauważyć, że w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w porównaniu do analogi- 
cznego okresu roku poprzedniego cena mleka w skupie w Polsce wzrosła o 54%. W tym 
samym czasie w UE wzrost sięgał „jedynie” 46 %. Podobny wynik osiągnęli producenci 
z Niemiec, gdzie ceny wzrosły o 56%. Co ciekawe, we Francji ceny wzrosły tylko o 20%.  
 
Pozostaje więc wyciągnąć wnioski. Polska, to jedyny spośród dużych producentów 
mleka kraj Unii Europejskiej, który ma wciąż niewykorzystany potencjał do dalszego roz- 
woju w tym zakresie. Rozwój ten jest jednak możliwy po spełnieniu szeregu kryteriów. 
Najważniejszy z nich, to opłacalność produkcji mleka. Warto więc już teraz podjąć wszel- 
kie działania, żeby wykorzystać ten potencjał na rynku światowym, gdzie nasza pozycja 
wciąż rośnie, a produkty z Polski cieszą się coraz większą popularnością.
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1. Doprowadzić do dywersyfikacji rynków zbytu produktów 
rolno-spożywczych. Uzależnienie 80% eksportu od jednego 
kierunku jest niebezpieczne.

2. Rozpocząć działania prowadzące do zbudowania dy-
plomacji gospodarczej na najważniejszych kierunkach 
eksportowych świata, takich jak Indie, Chiny, Afryka (CIA), 
państwa arabskie.

3. Stworzyć system eksportowy w taki sposób, aby pols-
cy przedsiębiorcy mogli handlować bezpośrednio jak 
największą liczbą towaru. Doprowadzić do sytuacji, w której 
jak najmniej będziemy musieli korzystać z pośredników.

4. Zwiększyć udział eksportu w relacjach handlowych  
z Chinami, doprowadzając do zmniejszenia deficytu z wy-
miany handlowej pomiędzy naszymi krajami. Najważniejsze 
jest wsparcie starań sektorów produkcji mięsa wołowego, 
drobiowego, a także mleczarstwa.

5. Rozpocząć starania o obecność na rynku indyjskim. 
Indie w roku 2023 będą najludniejszym państwem świata.
Zwiększyć ekspansję produkcji rolno-spożywczej do państw 
Afryki oraz na Bliski Wschód.

WNIOSKI CZ. 1
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6. Stworzyć ponadpolityczny plan dla polskiej ekspansji gospo- 
darczej i konsekwentnie go realizować.

7. Otoczyć rolnictwo (podobnie jak energetykę i obronność) 
parasolem ochronnym, jako sektory kluczowe dla 
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

8. Zatroszczyć się o zwiększenie wolumenu produkcji rolnej  
z przeznaczeniem na handel, ze szczególnym uwzględnieniem 
wysokiego poziomu warunków bytowych zwierząt, ochrony 
środowiska oraz jakości produkcji.

9. Zapewnić stałe i stabilne zasady funkcjonowania produkcji 
rolnej, poprzez wytyczenie Rolniczych Stref Ekonomicznych.
Prowadzić jasną i odpowiedzialną politykę państwa, w ten 
sposób, aby nie narażać bez wyraźnej potrzeby polskiej 
produkcji rolnej na utratę rynków poprzez embarga.

10. Wprowadzić usystematyzowaną i sprawną politykę 
przepływu informacji pomiędzy rządem, a przedstawicielami 
sektora rolnego tak, aby wysiłki gospodarcze podejmowa- 
ne przez rodzimych producentów, były spójne z polityką 
zagraniczną prowadzoną przez państwo.

WNIOSKI CZ. 2
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