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Sektor mięsa drobiu nadal przewodzi w tworzeniu dochodów. Dość dobre wyniki 

sektorów mleka, wołowiny i jaj. Postępuje osłabienie pozycji sektora wieprzowiny.  
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH  
 Rok 2013 – w porównaniu z dość dobrym 2012 – przynosi pewne zauważalne zwiększenie 
wielkości obrotów handlowych: 7,31% w skali całej gospodarki; co w pewnej mierze ma związek 
z wyraźnymi zmianami warunków handlu. Mimo to trzeba go uznać za dobry wynik. 

Zmianom tym towarzyszy reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, jeszcze 
wyraźniejsza na tle roku ubiegłego, z dużą dynamiką; w kierunku ogromnego wzrostu powiązań z 
Norwegią (48,18%) i bardzo dużego z Turcją (20,16%). W styczniu uwagę zwraca duży wzrost 
powiązań z ChRL (9,79%) oraz USA (9,22%), ale także ze Słowacją i Litwą – do poziomu 7-8%. 
Udział tylko tych 6 krajów w naszych obrotach handlowych zbliżył się do 15%. 

Równocześnie znamienne jest bardzo szybkie tempo wzrostu powiązań z trzema najbardziej 
znaczącymi pozaeuropejskimi ugrupowaniami gospodarczymi – w szczególności z MERCOSUR 
(14%); ale także z NAFTA (6,76%) i ASEAN (5,51%). Początkowy okres obecności Rosji w WTO 
zdaje się sprzyjać rozwojowi tego trendu. Na początku roku 2013 widać również inne (dotąd mniej 
widoczne) zmiany w kierunkach handlu – co przy obecnym rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie 
euro daje niezwykle istotne informacje z zakresu reorientacji naszej gospodarki. 

Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał rekordowy wzrost powiązań 
z Serbią i Australi ą (niemalże podwojenie obrotów) oraz Bułgarią (37,5%) i Malezją (24%); 
także kilkunastoprocentowy wzrost powiązań z Irlandią, Kazachstanem i Łotwą (poziom 17-19%). 
W styczniu zwraca uwagę też wzrost w powiązaniach z Bahama – w tempie niezwykłym; co jednak 
powinno znaleźć potwierdzenie w dłuższej perspektywie czasowej – dla właściwej interpretacji. 

Niemniej, z punktu widzenia obecnego kierunku zmian gospodarczych – szczególną uwagę 
skupia wzrost powiązań z Brazylią, Kanadą i Indiami (poziom 13-18%). 

Równocześnie powiązania ze strefą euro słabną. Po styczniu spadły po raz kolejny, rekordowo tym 
razem w skali miesiąca – do 47,59%. 
 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 
styczniu na pozycjach odpowiednio: 6 i 10. Zyskały  one na tle sektorów eksportowych, a co 10-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 2012 roku wzrosły o ponad 12%; ale przy niewielkim wzroście 
bilansu wolumenowego – o 1,49%. Ta skala wzrostu dochodu w styczniu dawała sektorowi mięsa 
drobiowego czołową pozycję – na tle innych głównych sektorów produkcji zwierzęcej w Polsce, z 
około 1%-ową przewagą nad sektorem mleka. Wyniki przekonują o utrzymywaniu się dobrych 
tendencji. Przy wzroście dochodów bilansowych z rynku UE oraz trzecich – godny uwagi w tym 
roku jest duży dochód z rynków trzecich, do blisko 11%. Styczeń przynosi szczególną poprawę na 
rynku białoruskim, ale też rosyjskim, przy relatywnie mniejszej na rynkach Hongkongu i Ukrainy – 
choć również bardzo dużej. Konkurencja była bardzo słaba; uzyskała wynik nieco powyżej 1,3% 
dochodu bilansowego osiągniętego przez polski sektor mięsa drobiu na zagranicznych rynkach – 



przy czym w styczniu włoscy konkurenci stracili, ale zyskali konkurenci z krajów trzecich – w tym 
szczególnie brazylijscy, a nieco też chińscy. 
 
MLEKO 
 Bilans wolumenowy (na tle roku 2012) – był po styczniu o 11,5% lepszy; wobec o wiele 
większego wzrostu dochodu bilansowego o 21,53%. Konkurencja na naszym rynku nieco poprawiła 
swoją pozycję w styczniu. Wśród liczących się konkurentów – dość dużo zyskali irlandzcy; z mniej 
znaczących – coraz bardziej liczą się austriaccy i luksemburscy.  Równocześnie jednak konkurenci 
francuscy bardzo stracili w styczniu; dużo też holenderscy. Z mniej liczących się – duże straty w 
styczniu ponieśli konkurenci duńscy; stracili też szwedzcy. Pozaunijni konkurenci pozostają niemal 
niewidoczni, ale ostatnio wyraźnie zyskali (0,11% dochodu bilansowego osiągniętego przez polski 
sektor mleka na zagranicznych rynkach). Styczeń wyjątkowo wzmacnia pozycję polskiego sektora 
mleka na rynku chińskim, a bardzo mocno też na ukraińskim i w mniejszym stopniu na rosyjskim. 
Dywersyfikacja dochodów utrzymywała się na wysokim poziomie; w styczniu 36-37% dochodu z 
rynków trzecich uzyskano na mniej znaczących gospodarczo rynkach. Razem w granicach 40-41% 
dochodu sektora mleka z rynków zagranicznych mamy z rynków trzecich (to mniej na tle grudnia 
2012). 
 
WOŁOWINA 
 Wynik łączny – na tle sektora mleka – był tu słabszy o kilkanaście procent. Na tle roku 2012 
oznacza to poprawę: o 5,4-5,5% w wolumenie, ale aż o 18-19% w wartości sprzedaży. W styczniu 
mieliśmy niezwykły postęp na rynku uzbeckim i bardzo dużą poprawę – na izraelskim. Zwłaszcza 
uderzające jest ograniczenie eksportu do Turcji. Ponownie widać tendencję znacznego obniżania się 
udziału rynków trzecich w dochodach (do poniżej 15%). Konkurencja unijna nie funkcjonuje na 
naszym rynku, a minimalne znaczenie ma pozaeuropejska – w tym praktycznie tylko MERCOSUR 
zachowuje pozycją; niewielką – ale bardzo silnie rosnącą. Konkurenci łącznie zyskują symboliczne 
dochody (poziom poniżej 1% naszych dochodów bilansowych z rynków zagranicznych). 
 
JAJA 
 Dochód bilansowy z rynków zagranicznych – w zestawieniu z sektorem mleka, wołowiny, 
czy mięsa drobiu jest bez porównania niższy, ale znaczący; po styczniu to poziom blisko 4-krotnie 
niższy – w porównaniu z sektorem mięsa drobiu. To porównanie wskazywałoby na pewną poprawę 
sytuacji polskiego sektora jajczarskiego – na tle innych głównych sektorów produkcji zwierzęcej. 
Niemniej bilans wolumenowy po styczniu był nieco słabszy na tle ub. r. – o  4,5%. Bez porównania 
lepiej wyglądał dochód bilansowy – z poprawą 17,43%. Trzeba podkreślić mały wpływ wdrażania 
nowych uregulowań prawnych, związanych z dobrostanem niosek – na wyniki sektora jajczarskiego 
z rynków zagranicznych. Jednakże widać też pewne pogorszenie sytuacji – na tle UE – w zakresie 
kosztów surowca. Rozwój wypadków w kolejnych miesiącach winien być uważnie obserwowany. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2012 roku, przy czym przewaga grupy towarowej mięso wieprzowe w jego tworzeniu skończyła się; 
przeciwnie – małą przewagę w jego tworzeniu ma już grupa towarowa trzoda żywa. Styczeń nie 
pogłębił ujemnego bilansu sektora wieprzowiny – znów głównie za sprawą grupy towarowej mięso 
wieprzowe; niemniej pozostaje on wciąż bardzo wysoki. Konkurencja nadal atakuje wyjątkowo 
szerokim frontem. W zaopatrzeniu w materiał do tuczu nasza baza produkcyjna zdaje się już na tyle 
niewystarczająca, że nasz sektor wieprzowiny staje się powoli polem ekspansji producentów prosiąt 
z kilku krajów zachodnioeuropejskich. Problem z wolna nabiera wyraźnie charakteru społecznego. 
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. 


