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Wyniki sektorów mleka, mięsa drobiu i jaj stabilnie rosnące – choć nieco słabiej, na 
tle stanu do kwietnia. W sektorze wieprzowiny dalsze pogorszenie ujemnego bilansu  
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH  
 Rok 2013 – w porównaniu z dosyć dobrym 2012 – przynosi pewne, zwiększenie wielkości 
obrotów handlowych: 4,09% w skali całej gospodarki, co w dużej mierze łączy się z wyraźnymi 
zmianami warunków handlu. Ale nie tylko – i ogólnie to dość dobry wynik; lepszy na tle prognozy 
2013, WTO – skorygowanej wiosną – dla gospodarki światowej.  

Zmianom tym towarzyszy reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, jeszcze 
wyraźniejsza na tle roku ubiegłego, z dużą dynamiką; w kierunku ogromnego wzrostu powiązań z 
Norwegią (63,31%), dużego z USA (12,39%) i znacznego z ChRL (7,02%) i Turcją (5%). W 
maju uwagę zwraca bardzo duży wzrost powiązań z USA. Udział tylko tych 4 krajów w naszych 
obrotach zbliżył się już do 11 i pół procent. 

Równocześnie znamienne jest bardzo szybkie tempo wzrostu powiązań z dwoma najbardziej 
znaczącymi pozaeuropejskimi ugrupowaniami gospodarczymi – szczególnie z ASEAN z 18,06% 
wzrostu na tle ubiegłego roku, przy jednoczesnym wzroście powiązań z NAFTA o 9,22%. Pierwszy 
rok obecności Rosji w WTO zdaje się sprzyjać rozwojowi spadkowego trendu w obrotach z Polską; 
widać tak nasze słabsze powiązania z Rosją (8,18%), jak też w niewielkim stopniu z MERCOSUR 
(3,23%).  

Od początku roku 2013 mamy pewne (dotąd mniej widoczne) zmiany w kierunkach handlu 
– co (przy obecnym rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro) daje niezwykle ważne informacje 
z zakresu i tempa reorientacji naszej gospodarki. 

Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał rekordowy wzrost powiązań 
z Bahama (blisko 2,5-krotny), Serbią (poziom 84-85%), ZEA (prawie 54%) i Australią (blisko 
43%); także bardzo duży wzrost powiązań z Bułgarią (37,5%), Singapurem (25%), Malezją (blisko 
23%) i Wietnamem (20%). Ten obraz uzupełnia kilkunastoprocentowy wzrost powiązań z Łotwą, 
Kazachstanem i Tajlandią. W maju uwagę też zwraca wzrost powiązań z Australią, która zajęła 
pozycję dla średnich partnerów gospodarczych. W uzupełnieniu trzeba tutaj nadmienić, że nieco 
osłabło rosnące tempo powiązań z Brazylię (do 8,82%). 

Równocześnie powiązania ze strefą euro słabną. Po maju wyniosły one 47,54% (0,08% spadku w 
strukturze w ciągu miesiąca). Istotnym wyjątkiem jest Grecja – z 8,7%-owym wzrostem powiązań.  
 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 
maju na pozycjach odpowiednio: 5 i 8. Obecnie już więcej niż co 10-ta złotówka z czołowej 10-tki 
polskich VITS (very important trade sectors) – pochodzi z tych 2 branż (z tendencją wzrostową!).  

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MLEKO 
 Bilans wolumenowy (na tle 2012) był po maju o 10,67% gorszy; przy wiele lepszym wyniku 
w zakresie dochodu bilansowego: 9,92% wzrostu. Na tle kwietnia widzimy poprawę w dochodzie 
bilansowym – dającą większą przewagę nad sektorem mięsa drobiu, w porównaniu do kwietnia. 
Jednak na tle ub. r. wynik po maju jest słabszy – czego interpretacja powinna uwzględnić odmienny 
układ w sezonowości dostaw surowca dla obu porównywanych lat. Konkurencja na naszym rynku 
w maju osłabła – zyskując niżej 7,9% dochodu bilansowego osiągniętego przez polski sektor mleka 



na zagranicznych rynkach. Zyskali jedynie konkurenci mniej znaczący – greccy, a utrzymali swoją 
pozycję – luksemburscy.  Konkurenci francuscy i austriaccy mocno stracili; podobnie mniej liczący 
się – szwedzcy i duńscy; mniej irlandzcy. Konkurenci spoza Unii pozostają niemal niewidoczni; po 
maju stracili – jak i unijni. Maj przynosi bardzo duże wzmocnienie pozycji polskiego sektora mleka 
na rynkach kazachskim i chińskim, ale prawdziwie imponujące są postępy na rynku indonezyjskim. 
Dywersyfikacja dochodów znów wzrosła – przy zachowaniu wysokiego poziomu; po maju 41,5% 
dochodu z rynków trzecich uzyskano na mniej znaczących gospodarczo rynkach. Łącznie 40,56% 
dochodu sektora z rynków zagranicznych mamy z rynków trzecich. 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe na tle 2012 roku wzrosły 6,85%; bilans wolumenowy – poprawił się w 
prawie identycznym stopniu: 6,59% po maju. Skala wzrostu dochodu w maju – niemal identyczna 
jak w okresie do kwietnia 2013 – była jednak słabsza na tle sektora mleka, a dystans w tym zakresie 
między obu sektorami wzrósł dosyć wyraźnie. Wyniki maja nie należały do imponujących. Godny 
uwagi w tym roku jest stosunkowo duży dochód z rynków trzecich, na tle ub. r.; aktualnie wyraźnie 
ponad 10%. Maj przynosi szczególną poprawę na rynku benińskim, mniejszą na białoruskim oraz 
ukraińskim; z pogorszeniem pozycji tak w Hongkongu jak i Rosji. Konkurencja była bardzo słaba, 
a dodatkowo w maju jeszcze straciła. Uzyskuje aktualnie tylko niespełna 1% dochodu bilansowego, 
osiągniętego przez nasz sektor mięsa drobiu na zagranicznych rynkach – przy czym w maju włoscy 
konkurenci stracili; podobnie też inni z UE, ale zyskali konkurenci z krajów trzecich. 
 
WOŁOWINA 
 Nie znamy jeszcze wyników z rynków zagranicznych tego sektora po maju 2013 roku – a z 
danych pośrednich możemy wnosić poprawę; nie tak imponującą jak kwietniowa, porównywalną 
jednak z zadawalającym wynikiem I kwartału 2013 – na tle 2012: 3,68% pogorszenia w wolumenie 
i 7,4% poprawy w wartości sprzedaży.  
 
JAJA 
 Dochód bilansowy z rynków zagranicznych – w zestawieniu z sektorem mleka, wołowiny, 
czy mięsa drobiu jest bez porównania niższy, ale znaczący. Po maju to poziom powyżej 6-krotnie 
niższy – w porównaniu z sektorem mleczarskim. To porównanie wskazywałoby na sytuację 
polskiego sektora jaj gorszą, w porównaniu z marcem i kwietniem (i lepsza ona z pewnością nie 
była) – niemniej dużą rolę w tym rozwoju wypadków odgrywają duże kwietniowe i majowe spadki 
cen surowca; u nas zdecydowanie większe (szczególnie w kwietniu) na tle średniej UE. To zatem 
też i wyraz rezerw konkurencyjności polskiego sektora jaj; zwłaszcza iż bilans wolumenowy był po 
maju (na tle 2012) bardzo zbliżony do (-0,6%). Znacznie gorzej wyglądał dochód bilansowy – ze 
spadkiem 26,26% na tle ub. r. W maju możemy odnotować wzmocnienie naszych pozycji na rynku 
szwajcarskim i rosyjskim. Mimo to pozycja konkurentów z NAFTA na naszym rynku jajczarskim 
umocniła się w kwietniu – szczególnie kanadyjskich, a utrwaliła – w maju 2013. 
 
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 stopniała w 
sposób raptowny – tak iż po maju żywiec przeważał nieco w roli pogłębiającej deficyt. Szacunkowe 
tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora wieprzowiny w maju – za sprawą 2 ww. grup towarowych 
– znów przybrało na sile. W zaopatrzeniu w materiał do tuczu polska baza produkcyjna jest obecnie 
już na tyle niewystarczająca, że sektor wieprzowiny stał się polem ekspansji producentów prosiąt z 
Zachodniej Europy. Co nie oznacza zmniejszenia, równoczesnego nastawienia się na uzupełnianie 
dostaw surowca dla przemysłu ze źródeł zewnętrznych. 
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 – z konieczności – są szacunkowe; z założeniem poprawy bilansu przez przetwory. 


