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REASUMPCJA

W 2018 r., pojawiły się niekorzystne 
tendencje w polskim handlu zagranicz-
nym. W porównaniu z poprzednim ro-
kiem nastąpił głęboki spadek dynamiki 
obrotów i po raz pierwszy od 2014 r., 
zanotowano deficyt. 

Wartość eksportu wyniosła 221,0 mld 
EUR, a importu 226,1 mld EUR. W po-
równaniu z 2017 r., eksport zwiększył się 
o 7,0%, a import o 9,7%. Deficyt obrotów 
osiągnął 5,1 mld EUR.

Spadek dynamiki obserwowano rów-
nież w handlu zagranicznym produktami 
rolno-spożywczymi, ale eksport nadal 
rósł szybciej niż import, co przełożyło się 
na wzrost nadwyżki. Wartość eksportu 
produktów rolno-spożywczych zwiększy-
ła się o 5,5% do 29,3 mld EUR, a importu 
o 2,6% do 19,8 mld EUR. W rezultacie 
nadwyżka powiększyła się o 12,1% do 
nienotowanych wcześniej 9,6 mld EUR. 

Znaczenie sektora rolno-spożywczego 
w polskim handlu zagranicznym w 2018 r. 
jest bardzo duże. Udział eksportu rolno-
-spożywczego w eksporcie i imporcie 
ogółem wyniósł odpowiednio 13,3 i 8,7%. 
Należy podkreślić duży wpływ nadwyżki 
generowanej w handlu rolno-spożywczym 
na wyniki handlu ogółem. W 2018 r. jej 
wartość w ujęciu bezwzględnym, była 
blisko 2-krotnie większa od deficytu 
w handlu ogółem. Zatem handel towa-
rami nieżywnościowymi generuje deficyt, 
a dodatni wynik w handlu produktami 

rolno-spożywczymi w dużym stopniu re-
dukuje jego wielkość. Ponadto handel za-
graniczny żywnością ma korzystny wpływ 
na koniunkturę w rolnictwie i przemyśle 
spożywczym, ponieważ duża część nad-
wyżek krajowej produkcji nad popytem 
jest kierowana na eksport. 

W obrotach produktami rolno-spo-
żywczymi w 2018 r. ponownie zwiększył 
się wskaźnik pokrycia wartości impor-
tu eksportem (148,3% wobec 144,2% 
w 2017 r.) i nadal był znacznie bardziej 
korzystny niż w handlu ogółem, gdzie 
nastąpiło pogorszenie (97,7% wobec 
100,2% w poprzednim roku).

Wzrosły obroty handlu zagranicz-
nego produktami rolno-spożywczymi 
z większością grup państw. Odmienna 
tendencja była widoczna tylko w eks-
porcie do krajów rozwijających się.  
Po stronie eksportu wzrosło znaczenie 
UE oraz minimalnie EFTA, a zmalało 
krajów rozwijających się. Po stronie im-
portu odnotowano spadek znaczenia UE 
kosztem EFTA i WNP.

W 2018 r. o poprawie salda handlu 
zagranicznego produktami rolno-spo-
żywczymi zdecydował wzrost nadwyżki 
w obrotach z UE. Poprawiły się też wyniki 
handlu z pozostałymi krajami rozwiniętymi 
i krajami bałkańskimi. 

W ujęciu wartościowym produkty prze-
mysłu spożywczego dominują w handlu 

zagranicznym produktami rolno-spo-
żywczymi, a ich znaczenie w 2018 r. się 
zwiększyło. Wpływy z eksportu produktów 
przemysłu spożywczego zwiększyły się 
o 6,9% do 25,4 mld EUR, co stanowiło 
86,4% wartości całego eksportu rolno-
-spożywczego. Wydatki na import tych 
towarów zwiększyły się o 2,6% i wyniosły 
12,3 mld EUR (66,0% całego importu 
rolno-spożywczego). Nadwyżka wzrosła 
o 1,3 mld EUR do 12,3 mld EUR. Eksport 
produktów rolnictwa zmniejszył się o 2,5% 
do 4,0 mld EUR, a ich import wzrósł 
o 2,5% do 6,7 mld EUR. W wyniku tego, 
deficyt obrotów tymi produktami powięk-
szył się o 270 mln EUR do 2,7 mld EUR.

Eksport produktów zwierzęcych 
w 2018 r., w porównaniu z 2017 r., 
zwiększył się o 6,1% do 11,8 mld EUR, 
a import tylko o 0,3% do 6,0 mld EUR. 
Wywóz produktów roślinnych wzrósł 
o 4,0% do 15,4 mld EUR, a import o 2,5% 
do 12,3 mld EUR. 

W 2019 r. można liczyć na utrzymanie 
dynamiki obrotów handlu na poziomie 
zbliżonym do obserwowanego w po-
przednim roku. Wartość eksportu produk-
tów rolno-spożywczych w 2019 r. może 
osiągnąć około 31 mld EUR i być o blisko 
6,0% większa niż w 2018 r., a importu 
20 mld EUR (wzrost o 3,0%) W wyniku 
tego, dodatnie saldo handlu zagranicz-
nego może wzrosnąć do blisko 11 mld 
EUR, wobec 9,6 mld EUR w 2018 r. 
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In 2018, adverse trends in Polish for-
eign trade appeared. In comparison to the 
previous year, there was a deep decrease 
in the turnover rate and a deficit was 
recorded, for the first time since 2014.

The export value was EUR 221 billion, 
while the import value – EUR 226,1 billion. 
When compared to 2017, the export in-
creased by 7% and the import by 9.7%. 
The deficit of turnover was EUR 5.1 billion.

The decrease in the growth rate was 
also observed in foreign trade in agri-food 
products but the export continued to grow 
faster than the import which translated 
into the increased surplus. The export 
value of agri-food products increased 
by 5.5% to EUR 29.3 billion, while the 
import value by 2.6% to EUR 19.8 billion. 
As a result, the surplus increased by 
12.1% to the unprecedented amount of 
EUR 9.6 billion.

The importance of the agri-food sec-
tor in Polish foreign trade in 2018 is very 
high. The share of the agri-food export in 
the total export and import was, respec-
tively, 13.3 and 8.7%. We should highlight 
the large impact of the surplus generated 
in agri-food trade on the total trade re-
sults. In 2018, the value of this surplus in 
absolute terms was nearly twice higher 
than the deficit in total trade. Therefore, 
trade in non-food products generates the 
deficit while the positive result in trade 

SUMMARY

in agri-food products largely reduces 
its size. Moreover, foreign trade in food 
has a positive impact on the economic 
situation in agriculture and food industry, 
as the large part of surpluses of domestic 
production over the demand is exported.

In trade in agri-food products in 2018, 
the trade coverage index rose again 
(148.3% when compared to 144.2% 
in 2017) and still it was much more fa-
vourable than in total trade where the 
deterioration occurred (97.7% in relation 
to 100.2% in the previous year).

Foreign trade in agri-food products 
increased in the case of most groups of 
countries. A different trend was visible 
only in the export to developing countries. 
In the case of export, the importance of 
the EU and, to a minimum extent, of the 
EFTA, increased while that of developing 
countries decreased. In the case of im-
port, the decrease in the importance of 
the EU at the expense of the EFTA and 
CIS was recorded.

In 2018, the improvement in the bal-
ance of foreign trade in agri-food prod-
ucts was determined by the increased 
surplus in trade with the EU. Also, the 
results of trade with other developed 
countries and Balkan countries improved.

In value terms, food products domi-
nate in foreign trade in agri-food products 

and their importance increased in 2018. 
Revenues from the export of food prod-
ucts rose by 6.9% to EUR 25.4 billion 
which accounted for 86.4% of the total 
agri-food export value. Expenses for 
the import of those products rose by 
2.6% and amounted to EUR 12.3 billion 
(66% of the total agri-food import). The 
surplus rose by EUR 1.3 billion to EUR 
12.3 billion. The export of agricultural 
products decreased by 2.5% to EUR 
4 billion and their import increased by 
2.5% to EUR 6.7 billion. As a result, the 
deficit in trade in those products rose 
by EUR 270 million to EUR 2.7 billion.

The export of livestock products in 
2018, when compared to 2017, increased 
by 6.1% to EUR 11.8 billion while the 
import only by 0.3% to EUR 6 billion. The 
export of crop products rose by 4% to 
EUR 15.4 billion and the import by 2.5% 
to EUR 12.3 billion.

In 2019, the growth rate of trade at 
the level close to that recorded in the 
previous year will be maintained. The 
export value of agri-food products in 2019 
is expected to reach about EUR 31 bil-
lion and be by nearly 6% higher than in 
2018 while the import value may be EUR 
20 billion (increase by 3%). As a result, 
the positive foreign trade balance may 
increase to nearly EUR 11 billion, when 
compared to EUR 9.6 billion in 2018.
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