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Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. 

Wst p 

KUKE S.A. jest instytucj  finansow  zajmuj c  si  ubezpieczeniem nale no ci. Równolegle 

pe ni rol  pa stwowej agencji ds. wspierania eksportu. Przychylaj c si  do tezy, i  w nowoczesnej 

gospodarce kluczowy jest dost p do informacji, w 2011r. rozpocz li my publikacje raportów o handlu 

zagranicznym Polski. Przekazujemy w Pa stwa r ce jego kolejn  edycj , podsumowuj c  2013 rok. 

Polska od momentu wej cia do Unii Europejskiej sta a si  cz onkiem Unii Celnej. Przyst pienie 

do Wspólnoty Europejskiej znacz co u atwi o polskim firmom prowadzenie wymiany handlowej 

z wieloma krajami i to nie tylko z UE. Wbrew ówczesnym obawom, od kilku lat Polska systematycznie 

odnotowuje nadwy k  w wymianie handlowej z Uni  Europejsk  w tym i stref  euro. Rok 2013 sta  si  

szczególny dla postrzegania znaczenia eksportu dla polskiej gospodarki. S abn cy popyt krajowy, tak 

w zakresie konsumpcji jak i inwestycji, przesta  by  podstaw  rozwoju naszego produktu krajowego 

brutto. Ze spowolnienia i marazmu wyrwa y gospodark  silniejsze zamówienia eksportowe, 

które pojawi y si  wiosn . Ich realizacja pozwoli a na zwi kszenie popytu w bran y zaopatrzeniowej. 

Nast pi o te  zwi kszenie zatrudnienia, co prze o y o si  na pojawienie si  pierwszego, od kwarta ów, 

pozytywnego impulsu w zakresie spo ycia indywidualnego. Liczni eksporterzy stoj c przed 

konieczno ci  sprostania znacz cym zamówieniom, uruchomili ponownie (zawieszone w roku 2012) 

procesy inwestycyjne maj ce na celu unowocze nianie i rozbudow  mocy produkcyjnych. Eksport sta  

si  pierwsz  kostk  domina, która ponownie w ruch pu ci a ca  nasz  gospodark . 
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Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. 

S aby w roku 2012 popyt z wielu krajów UE przyczyni  si  do zwi kszenia aktywno ci polskich 

przedsi biorców w zakresie poszukiwania nowych rynków zbytu, cz sto znajduj cych si  poza Europ . 

Zaowocowa o to sukcesami sprzeda owymi w roku 2013. Wielu dotychczasowych eksporterów 

w okresie dekoniunktury bardzo dobrze wykorzysta o szanse wej cia na rynki zagraniczne 

i zwi kszenia dotychczasowych przychodów z eksportu. Wyniki prezentowane w raporcie stanowi  

potwierdzenie zmiany kierunków polskiego eksportu.  

Maj c na uwadze potencja  polskiej gospodarki, uwa amy, e obecnie wci  istniej  bardzo 

du e szanse dla rozwoju polskiego eksportu, zw aszcza w zakresie pozyskiwania nowych odbiorców 

tak w krajach tradycyjnie b d cych dla nas rynkami zbytu, jak i w wielu innych. 

Odmiennie ni  w dwóch poprzednich edycjach, tym razem raport zosta  przygotowany 

w oparciu o opublikowane przez G ówny Urz d Statystyczny ostateczne wyniki handlu zagranicznego. 

Zmiana konwencji ze stosowania wyników wst pnych (dost pnych wcze niej) podyktowana by a 

praktyk  ostatnich lat – wyniki ostateczne istotnie odbiega y na plus od wyników wst pnych. 

G ównym celem publikacji materia u jest dostarczenie polskim przedsi biorcom dodatkowego, 

szybkiego dost pu do informacji, które mog  by  bardzo przydatne przy rozwijaniu wymiany 

handlowej na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Raport skierowany jest zarówno 

do eksporterów jak i importerów. Opracowanie sk ada si  z dwóch cz ci. W pierwszej prezentujemy 

struktur  wymiany handlowej Polski z innymi krajami. Spo ród blisko dwustu krajów, z którymi Polska 

prowadzi wymian  handlow , wybrali my te, z którymi nasze firmy realizuj  najwy sze obroty 

handlowe oraz kraje, które ciesz  si  du ym zainteresowaniem przedsi biorców prowadz cych 

dzia alno  eksportow . W drugiej cz ci, zaprezentowali my dane o wymianie handlowej w rozbiciu 

na wyniki poszczególnych grup towarów. 
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Najwa niejsze towary eksportowane to: koks i pó koks z w gla, papierosy, telefony komórkowe, telewizory i cz ci do nich, biodiesel, samochody.



Najwa niejsze towary importowane to: nadwozia, oprawy i okucia, samochody, silniki spalinowe, kartony i pud a, lekarstwa, skrzynie biegów, zawiasy.


