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Streszczenie

Celem artyku�u jest prezentacja tendencji w handlu 	wiatowym i zagranicznym Pol-
ski w latach 1990–2011. By� to bowiem okres, w którym wyst�pi�y bardzo dynamiczne 
zmiany warunków gospodarowania: proces liberalizacji handlu w ramach GATT/WTO 
oraz ugrupowa� integracyjnych, transformacja ustrojowa pa�stw by�ego bloku wschod-
niego i otwarcie ich gospodarek na zagranic�. Sprzyja�o to rozwojowi handlu 	wiatowego 
i handlu zagranicznego Polski. Z bada� wynika, �e polski handel zagraniczny rozwija� 
si� w tym okresie w szybszym tempie ni� handel 	wiatowy. Ten ostatni koncentrowa� si� 
w pa�stwach Triady. G�ównymi jego o	rodkami by�y: Europa, Azja i Ameryka Pó�nocna, 
ale wyranie ro	nie znaczenie pa�stw azjatyckich. W badanym czasie Polska awansowa�a 
z 37 miejsca na 27 na li	cie 	wiatowych eksporterów oraz z 38 na 24 na li	cie importerów. 
Udzia� Polski w 	wiatowym handlu wzrós� z 0,3% w 1990 roku do oko�o 1,1% w 2011 
roku.

S�owa kluczowe: handel zagraniczny Polski, handel mi�dzynarodowy

Wprowadzenie

Charakterystyczn� cech� wspó�czesnej gospodarki 	wiatowej jest tendencja 
do znoszenia ogranicze� w handlu mi�dzynarodowym. Jej ród�em by�a liberali-
zacja obrotów w ramach WTO oraz ugrupowa� integracyjnych, których tworzenie 
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zanotowano w�a	ciwie na wszystkich kontynentach. U�atwia�o to stopniowo dost�p 
do rynków innych pa�stw i sprzyja�o rozwojowi handlu mi�dzynarodowego.

Polska równie� by�a uczestnikiem tych zmian. Transformacja ustrojowa roz-
pocz�ta w Europie �rodkowo-Wschodniej na pocz�tku lat 90 XX wieku spowo-
dowa�a bardzo dynamiczne i g��bokie zmiany w systemie gospodarczym pa�stw, 
tworz�cych wcze	niej blok pa�stw wschodnich. Efektem przej	cia od gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej do rynkowej by�o otwarcie si� by�ych pa�stw socjali-
stycznych na 	ci	lejsze kontakty z nowymi partnerami handlowymi (szczególnie 
z pa�stwami Europy Zachodniej). Polska sta�a si� cz�onkiem CEFTA, podpisa�a 
umow� stowarzyszeniow� ze Wspólnotami Europejskimi, przyst�pi�a do WTO. 
Na skutek tych dzia�a� zniesiono wi�kszo	
 barier w polskim handlu zagranicz-
nym. Producenci oraz przedsi�biorstwa handlowe w Polsce zyska�y z jednej strony 
dost�p do nowych, ch�onnych rynków zbytu, z drugiej natomiast mog�y korzysta
 
z dost�pu do nowych róde� zaopatrzenia.

Celem artyku�u jest prezentacja rozwoju handlu 	wiatowego w latach 1990–
2011. Uwag� zwrócono na struktur� geograficzn� i towarow� wymiany mi�dzy-
narodowej, a zw�aszcza na zmian� pozycji naszego kraju w 	wiatowym eksporcie 
i imporcie ogó�em oraz wed�ug rodzaju produktów. 

W pracy wykorzystano g�ównie dane ród�owe pochodz�ce ze statystycznej 
bazy danych handlowych �wiatowej Organizacji Handlu. Cz�	ciowo uzupe�niono 
je o dane pochodz�ce z GUS-u i raportów rocznych WTO.

1.  Rozwój handlu mi�dzynarodowego i handlu zagranicznego Polski 
w latach 1990–2011

W badanym czasie bardzo wyranie wzros�a warto	
 handlu 	wiatowego. 
W roku 1990 eksport 	wiatowy wynosi� 3,5 bln USD, w 2011 roku by� ponad 
pi�ciokrotnie wy�szy i przekracza� 18,2 bln USD. Dane zawarto w tabeli 1. War-
to	
 eksportu Polski tak�e wyranie ros�a w tym czasie. W roku 1990 wynosi�a 
14,3 mld USD, ale w 2011 roku by�o to ju� ponad 187 mld USD, a wi�c 13 razy 
wi�cej.

W naszym imporcie ró�nica by�a jeszcze wi�ksza. W roku 1990 warto	
 
dóbr, które zosta�y przywiezione do Polski, by�a równa 11,6 mld USD, a w 2011 
roku przekracza�a 207 mld USD. By�a wi�c prawie 18-krotnie wy�sza.
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Tabela 1. Warto	
 handlu 	wiatowego oraz handlu zagranicznego Polski 
w latach 1990–2011 (w mld USD)

Lata Eksport 
	wiatowy Eksport Polski Import 

	wiatowy Import Polski

1990 3 449,0 14,3 3 550,0 11,6
2000 6 456,0 31,7 6 724,0 49,0
2001 6 191,0 36,0 6 483,0 50,2
2002 6 492,0 41,1 6 742,0 55,3
2003 7 586,0 53,8 7 867,0 68,3
2004 9 218,0 75,0 9 568,0 89,7
2005 10 495,0 89,4 10 860,0 101,6
2006 12 120,0 110,8 12 444,0 127,0
2007 14 012,0 140,1 14 311,0 165,7
2008 16 140,0 170,5 16 541,0 208,8
2009 12 542,0 136,5 12 736,0 149,5
2010 15 274,0 159,7 15 464,0 178,0
2011 18 255,0 187,4 18 438,0 207,7

Dane w cenach bie��cych.

�ród�o:  Statistical database, http://stat.wto.org (25.01.2013).

T� obserwacj� potwierdzaj� równie� wskaniki dynamiki handlu 	wiatowego 
oraz polskiego eksportu i importu. Dane w tabeli 2 wskazuj�, �e warto	
 naszej 
wymiany z zagranic� ros�a w badanych latach szybciej ni� warto	
 	wiatowego 
handlu. W latach 2001–2011 warto	
 eksportu 	wiatowego wzrasta�a w tempie 

Tabela 2. Dynamika handlu 	wiatowego oraz handlu zagranicznego Polski 
w latach 2001–2011 (rok poprzedni = 100)

Lata Eksport 	wiatowy Eksport Polski Import 	wiatowy Import Polski
2001 95,9 113,4 96,4 102,4
2002 104,9 114,3 104,0 110,2
2003 116,9 130,7 116,7 123,5
2004 121,5 139,6 121,6 131,4
2005 113,9 119,2 113,5 113,3
2006 115,5 123,9 114,6 124,9
2007 115,6 126,5 115,0 130,5
2008 115,2 121,6 115,6 126,0
2009 77,7 80,1 77,0 71,6
2010 121,8 117,0 121,4 119,1
2011 119,5 117,3 119,2 116,6

�ród�o:  jak pod tabel� 1; obliczenia w�asne.
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9,9% 	redniorocznie, warto	
 polskiego eksportu ros�a rocznie 	rednio o 17,5%, 
a warto	
 importu o 14,0%.

Warto doda
, �e rozmiary naszej wymiany towarowej z zagranic� równie� 
szybciej ros�y ni� wolumen eksportu 	wiatowego (tab. 3). W badanych latach 
wolumen 	wiatowego eksportu wzrós� przeci�tnie rocznie o oko�o 4,3%, nato-
miast rozmiary polskiego eksportu zwi�ksza�y si� 	rednio o 10,1% rocznie a roz-
miary, importu – o 7,6% rocznie.

Tabela 3. Wolumen eksportu 	wiatowego oraz eksportu Polski w latach 1990–2011 
(roczna zmiana w %)

Lata Eksport 	wiatowy Eksport Polski Import Polski
1990–2000 6,0 7,5 18,1

2001 0,0 11,8 3,2
2002 3,0 8,3 7,3
2003 6,0 18,7 8,2
2004 10,0 18,2 17,3
2005 7,0 10,6 5,2
2006 9,0 16,1 16,8
2007 6,0 9,4 15,1
2008 2,0 6,8 8,5
2009 –12,0 –8,0 –14,3
2010 14,0 13,2 13,7
2011 5,0 8,1 6,2

�ród�o:  International Trade Statistics 2012, Genewa, WTO 2012; Rocznik Statystyczny Polski 
2012, GUS, Warszawa 2012, obliczenia w�asne.

Nasz handel zagraniczny podlega� podobnym tendencjom jak handel 	wia-
towy. Przyk�adem takiej zale�no	ci jest cho
by wyrane za�amanie wymiany 
towarowej w 2009 roku, w którym w skutek kryzysu gospodarczego rozmiary 
	wiatowego eksportu skurczy�y si� o 12%. Dane wskazuj�, �e równie� polski han-
del zagraniczny mocno „wyhamowa�” w tym czasie. Nasz eksport zmniejszy� si� 
o 8%, a import a� o 14%.
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2.  Kierunki geograficzne handlu �wiatowego oraz miejsce Polski 
w �wiatowym eksporcie i imporcie

Do analizy kierunków geograficznych handlu 	wiatowego wykorzystano 
podzia� 	wiata na regiony zgodnie z klasyfikacj� stosowan� przez �wiatow� 
Organizacj� Handlu. Wyró�niono w niej siedem regionów: Afryk�, Azj�, Wspól-
not� Niepodleg�ych Pa�stw, Europ�, Bliski Wschód, Ameryk� Pó�nocn� oraz 
Ameryk� Po�udniow� i �rodkow�. W tabeli 4 zebrano dane dotycz�ce warto	ci 
eksportu oraz importu poszczególnych regionów, a w tabeli 5 zaprezentowano 
struktur� geograficzn� handlu 	wiatowego wed�ug wymienionych kierunków.

Tabela 4. Warto	
 handlu 	wiatowego wed�ug kierunków geograficznych 
w latach 1990–2011 (w mld USD)

Regiony
Eksport Import

1990 2000 2011 1990 2000 2011
Afryka 106,0 148,5 594,2 99,6 129,7 559,5
Azja 792,4 1 837,3 5 976,8 761,5 1 678,7 5 961,2
WNP 59,0 145,7 788,8 66,3 81,6 541,5
Europa 1 684,9 2 634,0 6 612,3 1 750,9 2 774,9 6 871,9
w tym Polska 14,3 31,7 187,4 11,6 49,0 207,7
Bliski Wschód 138,4 268,0 1 250,6 101,3 167,4 684,2
Ameryka Pó�nocna 562,0 1 225,0 2 282,5 684,5 1 684,3 3 090,7
Ameryka Po�udniowa i �rodkowa 106,1 197,8 750,0 85,9 207,4 728,7
�wiat 3 448,9 6 456,3 18 255,1 3 550,0 6 724,0 18 437,6

�ród�o:  jak pod tabel� 1; obliczenia w�asne.

Tabela 5. Struktura handlu 	wiatowego wed�ug kierunków geograficznych 
w latach 1990–2011 (w %)

Regiony
Eksport Import

1990 2000 2011 1990 2000 2011
Afryka 3,1 2,3 3,3 2,8 1,9 3,0
Azja 23,0 28,5 32,7 21,5 25,0 32,3
WNP 1,7 2,3 4,3 1,9 1,2 2,9
Europa 48,9 40,8 36,2 49,3 41,3 37,3
Bliski Wschód 4,0 4,2 6,9 2,9 2,5 3,7
Ameryka Pó�nocna 16,3 19,0 12,5 19,3 25,0 16,8
Ameryka Po�udniowa i �rodkowa 3,1 3,1 4,1 2,4 3,1 4,0
�wiat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

�ród�o: jak pod tabel� 1; obliczenia w�asne.
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Najwa�niejszymi uczestnikami handlu mi�dzynarodowego s� pa�stwa euro-
pejskie. W roku 1990 warto	
 ich eksportu wynios�a 1,68 bln USD, a warto	
 
importu – 1,75 bln USD, co stanowi�o niemal 50% eksportu i importu 	wiatowego 
ogó�em. Na drugim miejscu w tym samym roku znalaz�y si� kraje Azji. Warto	
 
jej eksportu by�a równa 792 mld USD, a warto	
 importu – 761 mld USD. Jej 
udzia� w 	wiatowej wymianie towarowej kszta�towa� si� na poziomie 23% w eks-
porcie i 21% w imporcie. Trzecim regionem, który mia� znaczny udzia� w handlu 
	wiatowym, by�a Ameryka Pó�nocna. W roku 1990 warto	
 jej eksportu wynosi�a 
562 mld USD i by�o to oko�o 16% ca�ego eksportu 	wiatowego. Warto	
 towarów 
przywo�onych do pa�stw Ameryki Pó�nocnej przekracza�a 680 mld USD, co sta-
nowi�o ponad 19% importu 	wiatowego.

Trzy wymienione regiony odpowiada�y za oko�o 90% wymiany towarowej 
na 	wiecie. Udzia� pozosta�ych regionów by� na tym tle marginalny (��cznie by�o 
to oko�o 10%).

Dane zamieszczone w tabelach 4 i 5 pozwalaj� stwierdzi
, �e w badanych 
latach sytuacja znacznie si� zmieni�a. Liderami 	wiatowego handlu nadal by�y 
kraje europejskie, ale ich przewaga nie by�a ju� tak du�a jak w 1990 roku. War-
to	
 dóbr wywo�onych z tych krajów przekracza�a w 2011 roku 6,6 bln USD, 
a dóbr przywo�onych do nich osi�gn��a niemal 6,9 bln USD. Jednak stanowi�o to 
odpowiednio 36% 	wiatowego eksportu i 37% 	wiatowego importu. Kraje euro-
pejskie musia�y „odda
” sporo miejsca na rynku mi�dzynarodowym pa�stwom 
azjatyckim. Ich eksport i import osi�gn�� w 2011 roku prawie 6 bln USD, a udzia� 
w 	wiatowej wymianie towarowej wzrós� do ponad 32% (zarówno w eksporcie 
jak i imporcie).

Pozycja Ameryki Pó�nocnej pozosta�a bez zmian. W roku 2011 by�a ona 
wci�� trzecim, wa�nym uczestnikiem handlu 	wiatowego. Warto	
 jej eksportu 
wynosi�a 2,3 bln USD, a warto	
 importu – oko�o 3 bln USD. Udzia� pa�stw 
Ameryki Pó�nocnej w 	wiatowym handlu nieco zmala�: w eksporcie do 12,5%, 
w imporcie – do 16,8%. W roku 2011 ��czny udzia� omówionych trzech regionów 
w mi�dzynarodowym handlu wynosi� nadal ponad 80%.

Warto przy tej okazji przeanalizowa
 Polsk� jako podmiot w 	wiatowym 
handlu. Odpowiednie dane zamieszczono w tabeli 6.

W pocz�tkowym okresie transformacji udzia� naszego kraju w 	wiatowej 
wymianie towarowej wynosi� oko�o 0,3–0,4%, a w handlu Europy kszta�towa� si� 
na poziomie 0,7–0,8%. Nie dziwi zatem, �e nasz kraj zajmowa� w 1991 roku 37 
miejsce na li	cie 	wiatowych eksporterów oraz 38 miejsce na li	cie 	wiatowych 
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importerów1. Po dziesi�ciu latach, w 2001 roku, znaleli	my si� na 35 miejscu 
na li	cie 	wiatowych eksporterów oraz 27 miejscu na li	cie 	wiatowych importe-
rów2, co 	wiadczy o niewielkim awansie Polski.

Tabela 6. Udzia� Polski w handlu 	wiatowym i wymianie Europy 
w latach 1990–2011 (w %)

Wyszczególnienie
Eksport Import

1990 2000 2011 1990 2000 2011
Udzia� Polski w handlu Europy 0,8 1,2 2,8 0,7 1,8 3,0
Udzia� Polski w handlu 	wiatowym 0,4 0,5 1,0 0,3 0,7 1,1

�ród�o:  jak pod tabel� 1; obliczenia w�asne.

W ci�gu badanych dwudziestu lat udzia� naszego kraju w 	wiatowym eks-
porcie zwi�kszy� si� 2,5-krotnie (wyniós� 1%), a udzia� w eksporcie Europy 
zwi�kszy� si� 3,5-krotnie (by� równy 2,8%). Tak� wzrostow� tendencj� jeszcze 
wyraniej mo�na zaobserwowa
 w imporcie. Nasz udzia� w imporcie 	wiatowym 
wzrós� z 0,3% do 1,1% (3,5-krotnie), a udzia� w imporcie Europy – z 0,7% do 
3% (ponad 4-krotnie). W analizowanym czasie Polska awansowa�a o 10 miejsc 
na li	cie 	wiatowych eksporterów (zajmuje 27 pozycj� i a� o 14 miejsc na li	cie 
	wiatowych importerów (w 2011 r. zajmowali	my na niej 24 miejsce)3.

3.  Udzia� Polski w handlu �wiatowym wed�ug grup towarowych

Handel 	wiatowy zdominowany jest przez produkty przemys�owe, szczegól-
nie produkty przetwórstwa przemys�owego. Dane dotycz�ce struktury towarowej 
tego handlu przedstawiono w tabeli 7.

W roku 1990 przetworzone produkty przemys�owe stanowi�y oko�o 3/4 
wszystkich dóbr, b�d�cych przedmiotem wymiany mi�dzynarodowej. Szcze-
góln� pozycj� zajmowa�y maszyny, urz�dzenia, sprz�t transportowy i produkty 
chemiczne. Przypada�o na nie 45% handlu globalnego. Oko�o 15% 	wiatowego 
handlu przypada�o na produkty górnictwa, przy czym niemal w ca�o	ci by�y to 

1 International Trade Statistics 1992, GATT, Genewa 1992.
2 International Trade Statistics 2002, WTO, Genewa 2002.
3 International Trade Statistics 2012, WTO, Genewa 2012.
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paliwa. Pozosta�e nieca�e 13% stanowi�y produkty rolnictwa (w wi�kszo	ci by�a 
to �ywno	
).

Tabela 7. Struktura towarowa handlu 	wiatowego w latach 1990–2011 (w %)

Produkty
Eksport Import

1990 2000 2011 1990 2000 2011
Produkty rolne 12,6 9,0 9,7 13,0 9,3 9,8

�ywno	
 9,6 7,1 7,9 10,0 7,2 8,1
Paliwa i produkty górnictwa 14,8 14,0 23,3 15,0 14,2 23,3

Paliwa 11,0 10,8 18,5 11,2 10,9 18,2
Przetwórstwo przemys�owe 72,6 77,0 67,0 71,9 76,5 66,9

�elazo i stal 3,2 2,4 3,1 3,3 2,4 3,1
Produkty chemiczne 9,0 9,6 11,6 9,0 9,7 11,3

Farmaceutyki – 1,8 2,9 – 1,8 2,9
Maszyny i sprz�t transportowy 36,8 43,2 33,5 36,0 42,5 33,5

Sprz�t telekomunikacyjny i biurowy 9,1 15,8 9,8 8,9 15,9 10,3
Komputery i pozosta�y sprz�t biurowy – 6,1 3,2 – 6,0 3,2
Sprz�t telekomunikacyjny – 4,7 3,9 – 4,7 3,8
Elementy scalone i elektroniczne – 5,0 2,9 – 5,2 3,3

Pojazdy 9,7 9,5 7,5 9,5 9,1 7,3
Tekstylia 3,2 2,5 1,7 3,2 2,6 1,7
Odzie� 3,3 3,2 2,4 3,3 3,2 2,4

Ogó�em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
kreska oznacza brak danych.

�ród�o:  jak pod tabel� 1; obliczenia w�asne.

W roku 2011 przetworzone produkty przemys�owe nadal znajdowa�y si� na 
pierwszym miejscu, jednak ich udzia� w ca�o	ci 	wiatowego handlu by� nieco 
mniejszy (spad� do 67%). Maszyny oraz urz�dzenia ró�nego typu stanowi�y oko�o 
33% ca�ego handlu mi�dzynarodowego, a produkty chemiczne – oko�o 11% (by� 
to wzrost w porównaniu z 1990 r.).

Bardzo wyranie wzrós� udzia� w 	wiatowym handlu produktów górni-
ctwa. W roku 2011 stanowi�y one ponad 23% (prawie o 10 pkt proc. wi�cej ni� 
w pocz�tkach lat 90. ubieg�ego wieku). By�y to g�ównie paliwa, które w 1990 
roku stanowi�y 11% dóbr, a w 2011 roku – ponad 18%.

W badanym czasie udzia� produktów rolniczych w handlu 	wiatowym 
zmniejszy� si� z oko�o 13% do nieca�ych 10%. W tej grupie dóbr wci�� najwa�-
niejszymi produktami by�y produkty �ywno	ciowe.
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Struktura towarowa polskiego handlu zagranicznego jest bardzo podobna 
do struktury handlu 	wiatowego, chocia� tendencje w tej dziedzinie s� odmienne 
(tab. 8).

W naszej wymianie, podobnie jak w handlu 	wiatowym, dominuj� produkty 
przetwórstwa przemys�owego. W roku 1990 przypada�o na nie oko�o 63% eks-
portu Polski i 68% importu. W	ród nich najwa�niejszymi by�y maszyny, urz�dze-
nia, sprz�t transportowy (��cznie 28% dóbr eksportowanych i ponad 40% dóbr 
importowanych), a tak�e produkty chemiczne (oko�o 9–10% zarówno w ekspor-
cie jak i w imporcie).

Tabela 8. Struktura towarowa handlu zagranicznego Polski w latach 1990–2011 (w %)

Produkty
Eksport Import

1990 2000 2011 1990 2000 2011
Produkty rolne 16,9 9,8 12,1 11,7 8,1 10,0

�ywno	
 13,5 8,0 10,8 8,3 6,1 8,0
Paliwa i produkty górnictwa 20,2 10,0 9,9 20,2 13,7 16,7

Paliwa – 5,1 4,9 23,8 10,9 13,1
Przetwórstwo przemys�owe 62,9 80,2 78,0 68,1 78,2 73,3

�elazo i stal 7,4 3,4 3,0 3,2 2,9 4,8
Produkty chemiczne 9,7 6,8 8,9 9,3 14,1 14,6

Farmaceutyki – 0,5 1,2 – 3,3 3,1
Maszyny i sprz�t transportowy 27,9 34,3 39,1 40,7 37,1 32,5

Sprz�t telekomunikacyjny i biurowy 2,5 4,0 7,0 7,4 9,4 7,5
Komputery i pozosta�y sprz�t biurowy – 0,3 2,0 – 3,4 2,7
Sprz�t telekomunikacyjny – 2,9 4,8 – 4,5 3,6
Elementy scalone i elektroniczne – 0,8 0,2 – 1,5 1,1

Pojazdy 2,8 12,6 14,6 3,7 8,9 8,3
Tekstylia 2,1 2,6 1,2 2,3 5,1 2,2
Odzie� 2,9 6,0 2,0 2,0 1,1 2,2

Ogó�em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kreska oznacza brak danych

�ród�o:  jak pod tabel� 1; obliczenia w�asne.

W roku 2011 przetworzone produkty przemys�owe wci�� tworzy�y naj-
wi�ksz� grup� dóbr, b�d�cych przedmiotem polskiego handlu zagranicznego. Ich 
udzia� by� nawet wi�kszy ni� w 1990 roku. ��cznie by�o to 78% naszego eksportu 
oraz 73% importu ogó�em.

W ci�gu dwudziestu badanych lat udzia� maszyn, urz�dze� i sprz�tu trans-
portowego w polskim eksporcie wzrós� do prawie 40% (g�ównie dzi�ki pojazdom, 
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które sta�y si� jednym z g�ównych produktów eksportowych Polski), natomiast 
ich udzia� w imporcie zmniejszy� si� do 32,5%. Oprócz nich istotn� kategori� 
dóbr w polskim handlu zagranicznym by�y chemikalia. W porównaniu z 1990 
rokiem ich udzia� w eksporcie nieco zmala�, ale w imporcie wzrós� zauwa�alnie 
(do 14,6%).

Maleje znaczenie produktów górnictwa i rolnictwa w naszej wymianie 
z zagranic�. Zaliczane niegdy	 do tradycyjnych polskich produktów eksporto-
wych, przestaj� nimi by
. Produkty górnictwa stanowi�y oko�o 20% naszego eks-
portu oraz importu. W obu przypadkach w 2011 roku ich udzia� by� mniejszy ni� 
w 1990 roku: w eksporcie o 10 punktów procentowych, w imporcie o 4 punkty 
procentowe. Warto doda
 uwag�, �e prawie 80% importowanych produktów gór-
nictwa stanowi� paliwa, których w Polsce si� prawie nie produkuje.

W roku 1990 produkty rolnicze stanowi�y prawie 17% eksportu Polski, nato-
miast w 2011 roku ich udzia� zmala� do 12%. Udzia� tych produktów w imporcie 
utrzymywa� si� w badanym okresie na podobnym poziomie (10%).

Interesuj�ca jest analiza udzia�u naszego kraju w wymianie mi�dzynarodowej 
wed�ug poszczególnych rodzajów produktów (dane liczbowe zebrano w tab. 9). Z 
danych wynika, �e w 1990 roku naszymi najwa�niejszymi produktami eksporto-
wymi by�y �elazo i stal. Udzia� w eksporcie 	wiatowym wynosi� 0,9%. Kolejne na 
li	cie by�y produkty górnictwa (0,6% tych dóbr dostarcza�a na rynek mi�dzynaro-
dowy Polska) oraz �ywno	
 (równie� 0,6% �ywno	ci pochodzi�o z Polski).

Dane potwierdzaj� tak�e, �e w badanym czasie zmieni�a si� nieco specjali-
zacja produkcyjna naszego kraju. W roku 2011 najwa�niejszymi polskimi pro-
duktami eksportowymi by�y pojazdy. Jednak w 1990 roku Polska dostarcza�a 
na rynek 	wiatowy jedynie 0,1% pojazdów, natomiast w 2011 roku ju� 2,1%. 
W ko�cu badanego okresu z Polski pochodzi�o 1,3% wszystkich przetworzonych 
dóbr przemys�owych (w 1990 r. tylko 0,4%).

Poprawi�a si� równie� pozycja Polski w handlu mi�dzynarodowym produk-
tami rolniczymi, szczególnie �ywno	ci�. Mimo �e ich udzia�u w eksporcie naszego 
kraju mala�, to wzrós� w eksporcie 	wiatowym. W roku 2011 Polska dostarcza�a 
na rynek 	wiatowy ju� 1,5% �ywno	ci, podczas gdy w pocz�tkowych latach 90. 
XX wieku zaledwie 0,6%. 

W imporcie równie� nast�pi�y pewne zmiany. W roku 1990 Polska importo-
wa�a 0,7% paliw oraz jedynie 0,3% przetworzonych produktów przemys�owych 
i tyle samo produktów rolniczych, natomiast w 2011 roku udzia� produktów prze-
twórstwa przemys�owego zwi�kszy� si� do 1,2%. W badanym czasie znacznie 
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wzrós� nasz udzia� w 	wiatowym imporcie stali i �elaza (z 0,3% do 1,7%), �yw-
no	ci (z 0,3% do 1,1%), tekstyliów (z 0,2% do 1,4%) oraz pojazdów (z 0,1% do 
1,3%). W tym kontek	cie nale�y doda
, �e udzia� Polski w 	wiatowym imporcie 
paliw utrzymywa� w ca�ym badanym czasie na zbli�onym poziomie (0,7–0,8%), 
pomimo �e paliwa stanowi� coraz mniejsz� cz�	
 naszego importu.

Podsumowanie

Analiza danych zaprezentowanych w pracy pozwala na sformu�owanie kilku 
syntetycznych wniosków:

1. W rozwoju polskiego handlu zagranicznego wyst�powa�y podobne ten-
dencje jak w handlu 	wiatowym. Dotyczy to zarówno warto	ci, jak i wolumenu 
obrotów.

2. Handel 	wiatowy skoncentrowany by� w trzech g�ównych regionach 
gospodarczych (Triada): Europie, Azji i Ameryce Pó�nocnej. Nast�powa� jednak 

Tabela 9. Udzia� Polski w handlu 	wiatowym wed�ug grup produktów 
w latach 1990–2011 (w %)

Produkty
Eksport Import

1990 2000 2011 1990 2000 2011
Produkty rolne 0,5 0,6 1,4 0,3 0,7 1,2

�ywno	
 0,6 0,6 1,5 0,3 0,6 1,1
Paliwa i produkty górnictwa 0,6 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8

Paliwa – 0,2 0,3 0,7 0,8 0,8
Przetwórstwo przemys�owe 0,4 0,5 1,3 0,3 0,8 1,2

�elazo i stal 0,9 0,8 1,1 0,3 0,9 1,7
Produkty chemiczne 0,4 0,4 0,8 0,3 1,1 1,5

Farmaceutyki – 0,1 0,5 – 1,4 1,2
Maszyny i sprz�t transportowy 0,3 0,4 1,3 0,4 0,7 1,1

Sprz�t telekomunikacyjny i biurowy 0,1 0,1 0,8 0,3 0,5 0,8
Komputery i pozosta�y sprz�t biurowy – 0,0 0,7 – 0,4 1,0
Sprz�t telekomunikacyjny – 0,3 1,4 – 0,7 1,1
Elementy scalone i elektroniczne  – 0,1 0,1 – 0,2 0,4

Pojazdy 0,1 0,7 2,1 0,1 0,7 1,3
Tekstylia 0,3 0,5 0,7 0,2 1,5 1,4
Odzie� 0,4 1,0 0,9 0,2 0,3 1,0

Ogó�em 0,4 0,5 1,1 0,3 0,8 1,1
Kreska oznacza brak danych.

�ród�o: jak pod tabel� 1, obliczenia w�asne.
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wyrany wzrost udzia�u regionu Azji w mi�dzynarodowej wymianie towarowej. 
Ponadto by�a to tendencja trwa�a. W roku 2011 udzia� pa�stw azjatyckich w han-
dlu 	wiatowym by� zbli�ony do udzia�u Europy. Trudno si� dziwi
, skoro Chiny 
wysun��y si� w 2011 roku na czo�owego eksportera 	wiata.

3. Struktura towarowa polskiego handlu zagranicznego jest podobna do 
struktury towarowej handlu 	wiatowego. Dominowa�y w nim przetworzone pro-
dukty przemys�owe, szczególnie maszyny, urz�dzenia, sprz�t transportowy oraz 
produkty chemiczne.

4. W badanych dwudziestu latach gospodarka Polski sta�a si� bardziej otwarta 
i 	ci	lej powi�zana z rynkiem 	wiatowym. Dowodzi tego rosn�cy udzia� naszego 
kraju w wymianie 	wiatowej. Polskie przedsi�biorstwa coraz lepiej wykorzysta�y 
zarówno mo�liwo	
 zaopatrywania si� poza granicami kraju, jak i u�atwiony 
dost�p do zagranicznych rynków zbytu.

5. W eksporcie nast�pi�a pewna zmiana jako	ciowa. O ile na pocz�tku 
okresu transformacji najwi�kszy udzia� w eksporcie 	wiatowym mia�y �elazo 
i stal pochodz�ce z Polski, o tyle w 2011 roku najwa�niejszym produktem by�y 
pojazdy. Dostarczamy obecnie oko�o 2,1% pojazdów na rynek mi�dzynarodowy.
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POLAND AS THE PARTICIPANT OF THE INTERNATIONAL TRADE 
IN YEARS 1995–2011

Summary

The aim of the paper is the analysis of the trends in the international trade and in 
Polish foreign trade in years 1995–2011. It is the time of the dynamic economical changes: 
the liberalization process in the international trade, a transformation process of the former 
socialistic countries. It was conductive to develop the world trade and Polish foreign 
trade.

The data confirm the dynamic growth of the volume and the value of the interna-
tional trade. The calculations indicate that the rate of the growth of Polish foreign trade 
was higher than the rate of the growth of the world trade.

The international trade is concentrated in Europe, Asia and Northern America and the 
role of the Asian countries progressively increases. In researched period Poland promoted 
from 37 to 27 position in the world exportation and from 38 to 24 position in the world 
importation. The Poland’s participation in the international trade generally increased from 
0,3% in 1995 to 1,1% in 2011.

The main objects of the world and Polish trade are industrial products: machinery 
and transport equipment, chemicals.

Keywords: Poland’s foreign trade, international trade


