
Informacja o aktualnej pozycji konkurencyjnej  
głównych sektorów produkcji zwierzęcej na rynkach zagranicznych  

STAN NA KONIEC ROKU 2012 
Sektor mięsa drobiu przewodzi w tworzeniu dochodów. Dość dobre wyniki sektorów 
mleka, jajczarskiego i wołowiny. Postępuje osłabienie pozycji sektora wieprzowiny.  
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH  
 Rok 2012 – w porównaniu z bardzo dobrym ubiegłym rokiem – przynosi pewne zauważalne 
zmniejszenie wielkości obrotów handlowych: 6,18% w skali całej gospodarki. Po uwzględnieniu 
zmian warunków handlu – to dobry wynik; lepszy na tle września, października i listopada. 

Zmianom tym towarzyszy dalsza, znacząca reorientacja powiązań handlowych polskiej 
gospodarki, z dużą dynamiką; w znaczącym stopniu odmienna w porównaniu z rokiem ubiegłym – 
w kierunku wzrostu powiązań z Rosją (17,69%), Ukrainą (11,29%) i USA (8,02%). W grudniu 
(jak w październiku i listopadzie) uwagę zwraca duży wzrost powiązań z USA, ale także z Wielką 
Brytanią – do poziomu 1,81%. Wzrost powiązań z Rep. Korei i ChRL nieco w grudniu zmalał – do 
odpowiednio 4,55 i 1,19%. Udział tych 6 krajów w naszych obrotach handlowych przekroczył 25%. 

Równocześnie znamienne jest bardzo szybkie tempo wzrostu powiązań z trzema najbardziej 
znaczącymi pozaeuropejskimi ugrupowaniami gospodarczymi – w szczególności z MERCOSUR 
(12,9%); ale także z NAFTA (12,36%) i z ASEAN (10,08%). Początkowy okres obecności Rosji w 
WTO zdaje się sprzyjać temu trendowi. Przy obecnym rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro 
– to niezwykle istotne informacje o kierunkach i tempie reorientacji naszej gospodarki. 

Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał rekordowy wzrost powiązań 
z Kanadą (39,29%), Singapurem (36%), Argentyną (22,73%) i Meksykiem (20%); także duży 
wzrost powiązań z Irlandią (14,63%) i Wietnamem (13,04%). W grudniu zwraca uwagę głównie 
wzrost w powiązaniach z Meksykiem i Malezją (do 4,55%). Duże było też w 2012 tempo wzrostu 
powiązań z Indiami (6,38%) i Brazylią (5,71%).  

Równocześnie powiązania ze strefą euro słabną. Po grudniu spadły, po raz kolejny – do 48,12%. 
Wśród mniejszych partnerów Polski (ale coraz bardziej zauważalnych) – odnotowaliśmy w 

dużej skali, bo aż 58-59%-owy wzrost powiązań ze Hongkongiem (związany z eksportem) oraz 28-
29%-owy wzrost z Australią i 27-28%-owy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (łączony też z 
eksportem!); jednocześnie wzrost zrównoważony z Arabią Saudyjską (23,08%). Te 4 kraje aspirują 
do roli średnich partnerów gospodarczych Polski.  
 Utrwala się nowa jakość w naszych stosunkach gospodarczych ze światem. Związek tych 
zmian z głównymi sektorami produkcji zwierzęcej jest widoczny. Sektory mięsny i mleczarski liczą 
się i są wśród przynoszących Polsce najwyższy dochód bilansowy z rynków zagranicznych – po 
roku 2012 na pozycjach odpowiednio: 5 i 9. Zyskały  one na tle sektorów eksportowych, a co 9-ta 
złotówka z czołowej 10-tki polskich VITS (very important trade sectors) – pochodzi z ww. 2 branż.  

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe na tle 2011 roku wzrosły o 5,76%; ale bez porównania lepszy był bilans 
wolumenowy: +19,03%. Skala wzrostu dochodu w listopadzie była wręcz niezwykła – na tle całego 
wcześniejszego okresu roku; w grudniu – sytuacja się już ustabilizowała. Roczny dochód bilansowy 
wyniósł 1,2mld USD – dając sektorowi mięsa drobiu pierwszą pozycję na zagranicznych rynkach w 
produktach zwierzęcych, z powyżej 3%-ową przewagą nad sektorem mleka. Wyniki przekonują o 
utrzymywaniu się bardzo dobrych tendencji; praktycznie w ciągu całego roku. Przy utrzymywaniu 
się względnej równowagi we wzroście dochodów bilansowych z rynku UE oraz trzecich – w końcu 
roku dochód z rynków trzecich wzrósł do około 8,4%. Grudzień przyniósł szczególnie dobre wyniki 



na rynkach Beninu i Rosji, ale zwracał też uwagę postęp w dywersyfikacji dochodów. Konkurencja 
była bardzo słaba; uzyskała wynik 1,2-1,3% dochodu bilansowego osiągniętego przez polski sektor 
mięsa drobiu na zagranicznych rynkach – przy tym w końcu roku włoscy konkurenci nieco zyskali. 
 
MLEKO 
 Bilans wolumenowy (na tle 2011) – o prawie 4% lepszy – decyduje o w sumie pozytywnym 
wyniku całego sektora w roku 2012; wobec dochodu bilansowego słabszego o 2,87%. Konkurencja 
na naszym rynku nieco poprawiła swoją pozycję w grudniu (do poziomu dochodu około 9% przez 
nas uzyskiwanego na rynkach zagranicznych). Z liczących się konkurentów – holenderscy i duńscy 
zyskali; ze stabilną pozycją francuskich i irlandzkich (czołowych na polskim rynku). Pozaunijni 
konkurenci pozostają niemal niewidoczni. Grudzień umacnia nasza pozycję na rynkach arabskich, 
rosyjskim, ukraińskim i chorwackim. W 2012 widzimy swego rodzaju pochód naszych produktów 
na największych rynkach arabskich – od Algierii po Irak – ze szczególnym uwzględnieniem grupy 
towarowej 0406 sery i twarogi; tu nasza pozycja m.in. na rynku saudyjskim jest imponująca. Nasze 
postępy 2012 na rynkach Szanghajskiej Organizacji Współpracy i ASEAN są również wyraźne. Za 
Atlantykiem silne pozycje na rynkach kubańskim i peruwiańskim – mamy; choć asortymentowo nie 
imponują. Dywersyfikacja dochodów pozostaje duża; obecnie 36-37% dochodu z rynków trzecich 
uzyskujemy na mniej znaczących gospodarczo rynkach. Razem blisko 43% dochodu sektora mleka 
z rynków zagranicznych mamy z rynków trzecich (tendencja wzrostowa w skali roku). 
 
WOŁOWINA 
 Wynik łączny – na tle sektora mleka – był tu słabszy o 2,6-2,7%. Na tle roku 2011 oznacza 
to niewielkie, bilansowe pogorszenie: 5,9-6% w wolumenie i tylko 3,3-3,6% w wartości sprzedaży. 
W grudniu mieliśmy znaczny postęp na rynku uzbeckim; pewną poprawę na rosyjskim i zwłaszcza 
duży postęp w dywersyfikacji dochodu. Złamano także tendencję znacznego obniżania się udziału 
rynków trzecich w dochodach (22,49%). Praktycznie konkurencja UE nie funkcjonuje na naszym 
rynku, a minimalne znaczenie ma pozaeuropejska – w tym Oceania; MERCOSUR i NAFTA. W 
sumie konkurenci zyskują symboliczne dochody (poziom 0,2% naszych z rynków zagranicznych). 
 
JAJA 
 Dochód bilansowy z rynków zagranicznych – w zestawieniu z sektorem mleka, wołowiny, 
czy mięsa drobiu jest tu bez porównania niższy, ale znaczący; po listopadzie to poziom około 4,7-
4,8-krotnie niższy – w porównaniu z sektorem mięsa drobiu. W skali rocznej sektor jaj powinien 
przekroczyć ćwierć mld USD dochodu bilansowego (wyniku grudnia jeszcze brak). Po listopadzie 
były wyższy o 62,51% na tle roku 2011. Bilans wolumenowy był lepszy o 14,8%. Patrząc na dobre 
wyniki naszego sektora jajczarskiego z okresu do listopada 2012 – trzeba podkreślić mały wpływ 
wdrażania nowych uregulowań prawnych, związanych z dobrostanem niosek – na wyniki sektora 
jajczarskiego z rynków zagranicznych. Październikowe i listopadowe koszty surowca – na tle UE – 
mamy zbliżone. Można oczekiwać pomyślnych wyników z rynków zagranicznych – w całym roku. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2011 roku, przy zachowaniu już tylko niespełna półtora-krotnej przewagi grupy towarowej mięso 
wieprzowe w jego tworzeniu. Koniec roku pogłębił nasz ujemny bilans sektora – znów głównie za 
sprawą grupy towarowej trzoda żywa. Nastąpiło dosyć znaczne przekroczenie granicy pół mld USD 
rocznego deficytu. Konkurencja atakuje bardzo szerokim frontem. W zaopatrzeniu w materiał do 
tuczu nasza baza produkcyjna zdaje się zupełnie niewystarczająca. Staje się to źródłem zagrożenia, 
dla sektora wieprzowiny największego – zarazem utrwalającego stan braku konkurencyjności. 
Dla pozostałych 3 grup towarowych sektora wieprzowiny – od dłuższego już czasu wyniki nie są 
publikowane (forma pełna, przyjęta dla grup towarowych mięso wieprzowe i trzoda żywa). Wyniki 
całego sektora są zatem – z konieczności – szacunkowe; przy założeniu określonej poprawy bilansu 
przez przetwory. 


