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

STAN PO STYCZNIU 2014 ROKU 
 Najlepsze wyniki w sektorze jajczarskim. 

Wyniki sektorów mięsa drobiu i mleka nadal dobre; sektora wołowiny słabsze. 
Ogromny wzrost roli rynków trzecich w tworzeniu dochodów. 

Wzrost ujemnego salda sektora wieprzowiny postępuje głównie za sprawą żywca. 
 
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Początek roku 2014 – w porównaniu z dobrym rokiem ubiegłym – przynosi dalsze, duże 
zwiększenie wielkości obrotów handlowych: 5,86% w skali całej gospodarki; co tylko w pewnej 
mierze łączy się ze zmianami warunków handlu, a w dużej części wynika ze wzrostu obrotów. 

Zmianom tym towarzyszy dalsza reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, 
z dużą wciąż dynamiką; w stronę ogromnego wzrostu powiązań z Finlandią (52,69%), dużego ze 
Szwecją (12,73%), a znacznego z Belgią (10,23%).  

Równocześnie znamienne jest ogromne, 40%-owe tempo wzrostu powiązań z MERCOSUR 
– w dużej mierze wynikłe z zacieśnienia współpracy z Brazylią. 

Rok 2014 przynosi też pewne (dotąd mniej widoczne) inne zmiany w kierunkach handlu – co 
(wobec obecnego kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro) daje ważne informacje z 
zakresu i tempa reorientacji polskiej gospodarki; wskazując na jej duże zdolności adaptacyjne.  

Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał rekordowy wzrost powiązań 
z Brazylią (60-61%), Singapurem (50%) i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (40%); tak że 
z Tajwanem (36-37%), Republiką Południowej Afryki (26-27%) i Australi ą (22-23%); także z 
Białorusią i Portugalią (poziom bliski 20%).  

Równocześnie powiązania ze strefą euro ogólnie słabną; po styczniu wyniosły tylko 48,67%.  
 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: 8 i 10. Obecnie więcej niż co 11-ta złotówka z czołowej 10-tki 
polskich VITS (very important trade sectors) – pochodzi z tych 2 branż. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe po styczniu – na tle 2013 – wzrosły 13,53%; bilans wolumenowy – też 
poprawił się, jednak w znacznie mniejszej skali, o 3,91%. Dochód bilansowy tutaj był po styczniu 
największy wśród głównych sektorów produkcji zwierzęcej; przewaga w stosunku sektora mleka w 
tworzeniu dochodu z rynków zagranicznych wynosiła 1,47%; pozostała ona więc zbliżona do stanu 
z końca roku 2013. Była ona wartościowa; podobnie do sektora mleka – z uwagi na równoczesną 
poprawę bilansu wolumenowego. W wynikach stycznia zwraca uwagę bardzo duże przesunięcie w 
stronę rynków trzecich – jako źródła dochodu; z czym łączyła się m.in. ogromna poprawa pozycji 
na rynku benińskim, jak również bardzo duża na rynku Hongkongu. Jednocześnie obserwowano 
bardzo duży spadek znaczenia rynków wschodnich – w tym szczególnie białoruskiego, a następnie 
rosyjskiego oraz ukraińskiego. Na polskim rynku mięsa drobiowego konkurenci nieco zyskali – ale 
z UE, w tym włoscy. Ciągle są to jednak symboliczne udziały, poniżej 1% dochodu uzyskiwanego 
przez nasz sektor mięsa drobiu z rynków zagranicznych. Stracili swoje pozycje na naszym rynku 
mięsa drobiu konkurenci pozaeuropejscy. 



MLEKO 
 Tu obserwujemy niezwykłą zmianę w strukturze dochodu bilansowego na rynku światowym 
– ze wzrostem udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu do niemal 64%. Bilans wolumenowy 
(wobec ub. r.) był po styczniu lepszy 1,66% (to bardzo ważna zmiana jakościowa); przy oczywiście 
bez porównania lepszym wyniku w bilansie wartościowym – ze wzrostem 14,33%. Konkurencja na 
polskim rynku mleka w styczniu bardzo poprawiła pozycje – osiągając już powyżej 19% dochodu 
bilansowego, uzyskiwanego przez nasz sektor mleka na zagranicznych rynkach. Pozycję na naszym 
rynku poprawiła większość z kilku ważnych konkurentów – ale niemieccy, austriaccy oraz fińscy w 
najbardziej widoczny sposób. Ale nasze wyniki w styczniu poprawiły się dużo bardziej widocznie – 
zwłaszcza na rynku chińskim; lecz również na rynkach arabskich (tutaj zwraca szczególną uwagę 
dywersyfikacja wewnątrzsektorowa na rynkach saudyjskim i egipskim!), Kazachstanu i Kuby. Na 
tym tle bardzo duża poprawa pozycji na rynku ukraińskim, jak też duża na rynkach ASEAN-u oraz 
Rosji – wygląda drugorzędnie; jednak – obiektywnie ma ona znaczenie, a w przyszłości powinna 
zaprocentować.  
 
WOŁOWINA 
 Początek roku 2014 okazał się słabszy na tle poprzedniego roku na rynkach zagranicznych – 
dystans w dochodzie bilansowym w stosunku do sektorów mięsa drobiu i mleka wzrósł znacząco; 
powyżej 20%. Zanotowano pogłębienie ujemnej tendencji we wzroście dochodu bilansowego – do 
10,5%, a wolumenowo tendencja ta osłabła – o 2,39%. Istotnym plusem ostatnich zmian był wzrost 
udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu – z osiągnięciem poziomu 16-17%. Łączył się on w 
dużej mierze z rynkiem uzbeckim; zdecydowanie mniej – z izraelskim i rosyjskim, a jeszcze mniej 
z rynkami bałkańskimi. Obecna niekorzystna tendencja może mieć charakter przejściowy i związek 
z ograniczoną pulą surowca dla przemysłu, a nawet sytuacją na rynku paszowym. Zwłaszcza iż nie 
odnotowano postępów konkurencji – zwłaszcza tej pozaeuropejskiej – na naszym rynku wołowiny; 
uzyskuje ona wciąż symboliczne dochody na polskim rynku. 
 
JAJA 
 Styczeń 2014 – na tle roku 2013 – przynosi poprawę bilansu wolumenowego aż o 25,39%, a 
pogorszenie o 2,47% bilansu wartościowego (oznacza to jednak utrzymanie się tendencji poprawy – 
przez 6 kolejnych miesięcy). Utrzymywanie się obecnego tempa wzrostu dochodów bilansowych 
tego sektora z rynków zagranicznych – w dalszej części roku 2014 – jest możliwe, a nawet bardzo 
prawdopodobne. Wskazują na to – zarówno przewaga nad UE w kosztach surowca, jak też rosnący 
udział rynków trzecich w tworzeniu dochodu i stale coraz lepsze wyniki na rynkach azjatyckich – w 
szczególności irackim (zupełnie niezwykły postęp od IV kwartału 2013 – z rekordowym w grudniu 
i styczniu) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (bardzo duży wzrost). Widoczny był narastający 
udział rynków trzecich w tworzeniu dochodu (do rekordowych 9,57% w styczniu). Kolejny czynnik 
sprzyjający umacnianiu się pozycji polskiego sektora jaj na światowym rynku – to oddziaływanie 
sytuacji na rynku pasz. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2013 roku; przy czym w styczniu grupa towarowa trzoda żywa (w tworzeniu deficytu) uzyskała już 
olbrzymią przewagę (73,09%) nad mięsem wieprzowym.  
Sektor wieprzowiny od pewnego czasu jest polem ekspansji oraz źródłem dochodów producentów 
prosiąt z Zachodniej Europy. Od połowy roku zwraca też uwagę napływ surowca dla przemysłu – 
rosnący, przy szczególnej roli kilku krajów UE. W styczniu największy wzrost dostaw surowca dla 
przemysłu dotyczył Włoch – zajmujących dopiero 8-mą pozycję wśród dostawców na nasz rynek.  
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 wieprzowiny – z konieczności – są tylko szacunkowe; z założeniem poprawy bilansu 
przez przetwory. 


