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Dobre wyniki sektorów mleka i mięsa drobiu. Stabilnie rosnące dochody sektora 
jajczarskiego. Nieco słabsze wyniki sektora wołowiny. W sektorze wieprzowiny 

dalsze – tym razem wielkie – pogorszenie ujemnego bilansu.  
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH  
 Rok 2013 – w porównaniu z dosyć dobrym 2012 – przynosi pewne, zwiększenie wielkości 
obrotów handlowych: 3,89% 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 (58,7%), bardzo dużego z USA (17,05%) i znacznego z ChRL (4,77%). W czerwcu 
uwagę zwraca bardzo duży wzrost powiązań z USA – utrzymujący się drugi miesiąc z rzędu. 

Równocześnie znamienne jest bardzo szybkie tempo wzrostu powiązań z dwoma najbardziej 
znaczącymi pozaeuropejskimi ugrupowaniami gospodarczymi – szczególnie z ASEAN z 14,89% 
wzrostu na tle ubiegłego roku, przy jednoczesnym wzroście powiązań z NAFTA o 12,9%. Pierwszy 
rok obecności Rosji w WTO zdaje się sprzyjać rozwojowi spadkowego trendu w obrotach z Polską. 
Widać nasze słabsze powiązania z Rosją (7,68%) – przy dużo większym spadku importu i pewnym 
wzroście eksportu, jak i z MERCOSUR (4,62%) – mimo znaczącego wzrostu powiązań z Brazylią.  

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; jednocześnie wskazując na zdolności adaptacyjne.  

Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał rekordowy wzrost powiązań 
z Serbią (84-85%), Bahama (ponad 83%) Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (53,85%), 
Bułgarią (32%) i Singapurem (30-31%); także bardzo duży wzrost powiązań z Australią (25%) 
oraz Wietnamem (20%). Tego obrazu uzupełnieniem jest kilkunastoprocentowy wzrost powiązań z 
Łotwą, Malezją i Tajlandią oraz ponad 8%-owy z Kazachstanem.  

Równocześnie powiązania ze strefą euro słabną. Po czerwcu wyniosły one 47,8%.  
 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 
czerwcu na pozycjach odpowiednio: 5 i 9. Obecnie już więcej niż co 10-ta złotówka z czołowej 10-
tki polskich VITS (very important trade sectors) – pochodzi z tych 2 branż. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MLEKO 
 Bilans wolumenowy (na tle roku 2012) był po czerwcu 11,99% gorszy; przy wiele lepszym 
wyniku w dochodzie bilansowym: 11,57% wzrostu. Na tle maja widać większą poprawę dochodu 
bilansowego – na tle wolumenu sprzedaży. Konkurencja na polskim rynku w czerwcu osłabła – 
zyskując niżej 7% dochodu bilansowego osiągniętego przez polski sektor mleka na zagranicznych 
rynkach. Zyskali tylko konkurenci mniej znaczący – duńscy, w mniejszym stopniu – luksemburscy 
i portugalscy.  Konkurenci spoza UE pozostali niemal niewidoczni; choć w czerwcu stracili mniej 
jak unijni. Czerwiec przynosi bardzo duże wzmocnienie pozycji polskiego sektora mleczarskiego na 
rynku chorwackim i ukraińskim; także znaczny postęp na rynku Ghany. Dywersyfikacja dochodów 



znów wzrosła – przy zachowaniu wysokiego poziomu; po czerwcu już 41,6% dochodu z rynków 
trzecich uzyskano na mniej znaczących gospodarczo rynkach. Łącznie ponad 40% dochodu sektora 
z rynków zagranicznych mamy z rynków trzecich. 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe na tle 2012 roku wzrosły po czerwcu do 9,05%; bilans wolumenowy – 
poprawił się w prawie identycznym stopniu: 9,27%. Skala poprawy dochodu w czerwcu – niemal 
identyczna jak w sektorze mleczarskim – była jednak wartościowsza na tle jego tle, z uwagi na 
równoczesną poprawę bilansu wolumenowego – w zakresie wyraźnie większym. Wyniki  te można 
ocenić ogólnie jako lepsze na tle sektora mleka. Czerwiec przynosi poprawę na rynku benińskim 
oraz rosyjskim; z jednoczesnym wyraźnym wzrostem dywersyfikacji dochodów. Konkurencja była 
bardzo słaba; dodatkowo w czerwcu jeszcze straciła; co nie dotyczyło włoskiej. Uzyskuje aktualnie 
niespełna 1% dochodu bilansowego, osiągniętego przez nasz sektor mięsa drobiu na zagranicznych 
rynkach. Lipcowe ceny surowca pozwalają liczyć na wzrost dochodów w następnym miesiącu. 
 
WOŁOWINA 
 Po czerwcu – na tle 2012 – odnotowano pogorszenie wyników: 12,22% w wolumenie i tylko 
4,21% w wartości sprzedaży. Nie było ono więc zbyt duże. Towarzyszyło mu kilka istotnych zmian 
– w tym znaczny wzrost udziału rynków trzecich w strukturze dochodu z rynków zagranicznych, z 
jednocześnie rosnącą ich dywersyfikacją. Na rynkach bałkańskich, a także izraelskim i kazachskim 
– można mówić o postępach; w przypadku bośniackiego i chorwackiego – dużych. Pewien czynnik 
uspakajający w sytuacji powstałej w czerwcu – to brak postępów konkurencji w tym okresie. 
 
JAJA 
 Z braku pełnych danych, o wynikach czerwca – ograniczamy się do wniosków na podstawie 
danych pośrednich, które wskazują na utrzymanie się w czerwcu tempa wzrostu dochodu w rynków 
zagranicznych – na dotychczasowym poziomie roku 2013; z przekroczeniem granicy 0,1mld USD 
po I półroczu. Utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu dochodów bilansowych tego sektora z 
rynków zagranicznych – w II półroczu 2013 – jest możliwe i prawdopodobne. Sprzyja temu m.in. 
bardzo umiejętne wykorzystanie okresu po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych z zakresu 
dobrostanu niosek, a także wyraźnie rosnąca liczba ferm w bieżącym roku. Konkurencja jednak nie 
łatwo odpuści; zatem wiele zależeć będzie od szybkości adaptacji do zmienionych warunków rynku 
paszowego 2013/14 – ze szczególnym uwzględnieniem komponentów energetycznych. 
 
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 tak raptowny, iż po czerwcu była ledwie widoczna. Szacunkowe tempo wzrostu ujemnego 
bilansu sektora wieprzowiny w czerwcu – za sprawą 2 ww. grup towarowych – znów przybrało na 
sile, ale tym razem ogromnie – w czerwcu narastając w tempie ponad 40%, na tle wcześniejszego 
okresu 2013. Od czerwca nie chodzi już tylko o to, że sektor wieprzowiny stał się polem ekspansji 
oraz źródłem dochodów producentów prosiąt z Zachodniej Europy. Czerwiec był przełomowy dla 
ekspansji surowca dla przemysłu – ze szczególnym uwzględnieniem nie tego UE, już wcześniej do 
nas trafiającego – lecz pozaeuropejskiego. Odnotować trzeba pierwsze (już otwarte) uderzenie ze 
strony MERCOSUR – przy jednocześnie rozwoju utrwalonych pozycji chilijskich i cypryjskich, w 
tempie (w czerwcu) niezwykłym. Trzeba też jednak podkreślić, że cały ten obraz koresponduje z 
pozycją konkurencyjną polskiego sektora wieprzowiny – słabnącą i to dosłownie w oczach. Do tego 
dochodzą nowe obawy – związane z lipcowymi zwyżkami cen surowca i możliwością utrwalenia 
obrazu po czerwcu 2013. 
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. 


