Zagraniczna ekspansja
przedsiębiorstw rolnospożywczych
VI Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego
Warszawa, 15 marca 2018r.
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Handel zagraniczny
mld EUR

Handel towarami rolno-spożywczymi w latach 2004 - 2017.
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Struktura towarowa eksportu rolno-spożywczego PL w
2017r. (27,3 mld EUR)

20 najważniejszych grup towarowych
w eksporcie PL w 2017r.
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Tytuł wykresu
Kraje przeznaczenia eksportu
rolno-spożywczego PL w 2017r.
Pozostałe (ok 170 krajów)
Australia
Serbia
Kanada
Chiny
Algieria
Szwajcaria
Słowenia
Wietnam
Portugalia
Norwegia
Finlandia
Estonia
Turcja
Chorwacja
Izrael
Grecja
Arabia Saudyjska
Hongkong
Irlandia
Łotwa
Białoruś
Bułgaria
Ukraina
Austria
Szwecja
Rosja
Stany Zjednoczone Ameryki
Dania
Litwa
Belgia
Słowacja
Rumunia
Węgry
Hiszpania
Francja
Republika Czeska
Włochy
Holandia
Wielka Brytania
Niemcy

Kraje UE – 81,5% eksportu
Kraje spoza UE – 18,5 % eksportu
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Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju –
wybrane projekty strategiczne istotne z
punktu widzenia wzrostu eksportu
Strategia Promocji Żywności MRiRW:
 Główne cele: dywersyfikacja i otwieranie nowych rynków zbytu, promocja
polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych,

 Szerokie spektrum działań: informacyjne, dyplomatyczne i promocyjne, przy
zaangażowaniu instytucji administracji publicznej: MRiRW, KOWR, inspekcje
weterynaryjna i fitosanitarna, MSZ, MPiT, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
 Rynki zbytu uznawane za najbardziej perspektywiczne dla polskiego eksportu:
Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Chiny, Indie, Japonia,
Singapur, Wietnam, Kazachstan, Egipt, Republika Południowej Afryki, Kanada,
Stany Zjednoczone, Białoruś
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Realizowane kampanie promocyjne
Kampanie finansowane ze środków UE:
 „Czas na jabłka z Europy” prowadzona na rynkach Egiptu i Algierii, w latach 2017-2019,


„Makarony Europy” prowadzona na rynkach Chin i Ukrainy, w latach 2016-2019,



„Europejski drób – w jakości siła” prowadzona na rynkach Chin, Wietnamu i
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2016-2019,



„Smaki Europy – jakość i tradycja” realizowana na rynkach Algierii, Białorusi i Chin, w
latach 2015-2018, dotycząca produktów sektora wołowiny, wieprzowiny, mięsa
drobiowego, oraz świeżych i przetworzonych owoców i warzyw.



„Smak jakości i tradycji prosto z Europy”, realizowana na rynkach Singapuru, Tajwanu,
Nowej Zelandii, RPA i Kazachstanu, w latach 2015-2017, dotycząca produktów sektora
wieprzowiny i wołowiny.



„Rozsmakuj się w Europie”, realizowana na rynkach Japonii i Kanady, w latach 2015-2018,
dotycząca produktów sektora wieprzowiny



„Pokochaj olej rzepakowy”, realizowana na rynkach Polski i Słowacji,
w latach 2015-2018
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Wybrane projekty strategiczne w
ramach SOR – c.d.
Projekty rozwoju poszczególnych branż rolnictwa
 Innowacyjne przetwory owocowo-warzywne.
 Polska wieprzowina;

 Polska wołowina
 Polska jagnięcina i baranina
 Innowacyjny rozwój produktów i przetworów mlecznych
 Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 20142020
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Wybrane projekty strategiczne w
ramach SOR – c.d.
Platforma żywnościowa - uruchomienie przez MRiRW oraz podmioty rynku
kapitałowego elektronicznej platformy sprzedażowej dla produktów rolnospożywczych.
Intermodalny terminal towarowy - budowa infrastruktury spedycyjnomagazynowej działającej na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych
na rynki światowe.
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Działania administracji w zakresie
współpracy bilateralnej z krajami trzecimi
 Kontakty bilateralne z przedstawicielami administracji centralnej i regionalnej
krajów trzecich
 Rozmowy podejmowane, przez polskie inspekcje weterynaryjną i fitosanitarną, z
ich odpowiednikami w krajach trzecich, celem uzgodnienia – w zakresie
dopuszczonym przez prawo UE - kwestii technicznych, związanych z procedurami
dostępu do danych rynków dla polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych.
 Udział w targach i imprezach wystawienniczych, pomoc polskim
przedsiębiorcom zainteresowanym nawiązywaniem kontaktów z zagranicznymi
kontrahentami. Ważna rola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
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Inne działania na rzecz wsparcia
eksportu
 Włączanie się w, prowadzone na forum UE, dyskusje i podejmowane
decyzje dotyczące handlowych relacji traktatowych UE z krajami trzecimi.
 We współpracy z wiodącym Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,
przekazujemy do Komisji Europejskiej nasze oceny i postulaty dotyczące
prowadzonych przez Komisję negocjacji umów o wolnym handlu oraz negocjacji
wielostronnych w WTO.
 Obecnie trwają negocjacje umów o wolnym handlu UE m.in. z Mercosurem,
Meksykiem, Chile, Indonezją. Finalizowana jest umowa z Japonią.
 Umowy obejmują m.in. wymianę koncesji w zakresie liberalizacji stawek celnych
w handlu wzajemnym, postanowienia dotyczące współpracy w obszarze
regulacji SPS, ochrony Oznaczeń Geograficznych. Naszym celem jest
uwzględnienie przez negocjatorów Komisji Europejskiej ofensywnych i
defensywnych interesów polskiego rolnictwa.

10

Zawarte i negocjowane umowy handlowe UE z
krajami trzecimi

UE i kraje będące w Unii Celnej z UE

Rozpoczęte negocjacje umów FTA

Europejski Obszar Gospodarczy

Ew. kolejni partnerzy do negocjacji FTA

Obowiązujące umowy o handlu preferencyjnym (FTA)

Negocjowane samodzielne porozumienie o ochronie inwestycji

Podpisane Umowy FTA, oczekujące na ratyfikacje

Obowiązujące umowy FTA, w trakcie modernizacji
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Działania na rzecz wsparcia eksportu –
c.d.
 Przedstawiciele MRiRW biorą udział, obok reprezentującej kraje
członkowskie Komisji Europejskiej, w sesjach Komitetu Rolnego WTO oraz
Komitetu SPS WTO. Na forum tych komitetów WTO odbywa się regularna
dyskusja nt. realizacji przez członków WTO zobowiązań w obszarze handlu
towarami rolnymi. Jest to ważny instrument monitorowania wywiązywania
się naszych partnerów ze zobowiązań wobec UE, w tym Polski.
 W ramach Rządu działa również międzyresortowy zespół ds. barier w
dostępie do rynków krajów pozaunijnych, prowadzony przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii. Zespół spotyka się regularnie, celem
koordynacji działań różnych urzędów i instytucji w tym obszarze.
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Efekty podejmowanych działań – przykłady z 2017r.
Sektor mięsa wieprzowego
• Malezja – zaakceptowanie
świadectwa zdrowia i
zatwierdzenie zakładów do
eksportu
• Indie – uzgodnienie
świadectwa zdrowia
Sektor mięsa drobiowego:
• Gruzja, Indie, Izrael –
uzgodnienie świadectwa
zdrowia
• Kazachstan, Arabia
Saudyjska, Japonia,
Białoruś, Korea
Południowa, Armenia,
Ukraina – zniesienie zakazu
importu związanych z HPAI
• Turcja – zatwierdzenie PL
zakładów do eksportu

Produkty mleczarskie
• Kolumbia – zatwierdzenie
zakładów do eksportu
• Ukraina - uzgodnienie
świadectwa zdrowia UEUkraina na mleko poddane
obróbce termicznej i
produkty mleczne

Mięso wołowe
• Irak – zniesienie zakazu
importu związanego z BSE,
• Katar – dopuszczenie
importu z PL
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Dziękuję za uwagę
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dr Ryszard Zarudzki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

