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

STAN NA KONIEC ROKU 2013 
Wyraźna poprawa pozycji konkurencyjnej sektora mięsa drobiu, mleka i wołowiny; 

bez jej większych zmian w sektorze jajczarskim i wieprzowiny.  
Zwiększenie tempa wzrostu dochodów w sektorach mleka i mięsa drobiu – na tle 

całej gospodarki, ale niewielkie osłabienie w sektorze wołowiny.  
W sektorze wieprzowiny nadal ogromny deficyt w obrotach handlu zagranicznego. 

 
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Rok 2013 – w porównaniu z dosyć dobrym 2012 – przynosi zwiększenie wielkości obrotów 
handlowych: 6,29% w skali całej gospodarki; co jedynie w pewnej mierze wiąże się ze zmianami 
warunków handlu. Nie tylko jednak – i ogólnie to bardzo dobry wynik; dużo lepszy niż uzyskany 
przez gospodarkę światową w 2013: 2,1% i optymistycznie prognozowany (WTO) na 2014: 
4,7%; co ważne – lepszy na tle trzech kwartałów 2013, zwłaszcza III kwartału i także października. 

Zmianom tym towarzyszy reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, z dużą 
wciąż dynamiką; w stronę ogromnego wzrostu powiązań z Norwegią (25%), a znacznego z USA 
(7,49%) i Hiszpanią (7,43%), a wyraźnego z Chińską Republiką Ludową (3,75%). Z końcem roku 
zwracały uwagę rosnące powiązania z Hiszpanią. 

Równocześnie znamienne jest bardzo szybkie tempo wzrostu powiązań z dwoma najbardziej 
znaczącymi pozaeuropejskimi ugrupowaniami gospodarczymi – w szczególności ASEAN: 11,43% 
wzrostu na tle ub. r., jak również NAFTA (3,81%). Kilkana ście miesięcy obecności Rosji w WTO 
sprzyjało rozwojowi spadkowego trendu (10,36%) w obrotach z Polską; przy jednoczesnym 
wzroście naszego eksportu. W tym samym czasie powiązania z MERCOSUR spadły na poziomie 
4-5%, wobec roku 2012.  

Od początku roku 2013 mamy też pewne (dotąd mniej widoczne) inne zmiany w kierunkach 
handlu – co (przy obecnym kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro) daje niezwykle 
ważne informacje z zakresu i tempa reorientacji polskiej gospodarki; jednocześnie wskazując na jej 
siłę i duże zdolności adaptacyjne.  

Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał rekordowy wzrost powiązań 
z Serbią (62,5%) i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (50%); także z Bułgarią (28,57%), 
Australi ą (23,53%), Łotwą (21,95%), Singapurem (20,59%), Wietnamem (19,23%) i również z 
Kazachstanem (16%), Uzupełnia obraz kilkuprocentowy wzrost powiązań z trzema największymi 
gospodarkami ASEAN; jednocześnie też Indie traciły w 2013 na rzecz Indonezji, z punktu widzenia 
Polski. Z końcem roku zwracały uwagę rosnące powiązania z Australią. 

Równocześnie powiązania ze strefą euro ogólnie słabły; na koniec roku wyniosły tylko 47,86%.  
 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 – z 
końcem roku na pozycjach odpowiednio: 5 i 9. Obecnie już blisko co 9-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 na koniec 2013 roku wzrosły o 7,16%; bilans wolumenowy – poprawił 
się w podobnej skali: 7,51%. Skala zmian dochodu w IV kwartale była zdecydowanie największa 



wśród głównych sektorów produkcji zwierzęcej; pozwoliła na wyprzedzenie sektora mleka o 1,58% 
w tworzeniu dochodu bilansowego z rynków zagranicznych. Koniec roku nieco wzmocnił naszą 
pozycję na rynku Hongkongu, a wyraźniej na rynkach arabskich (jednak ich znacznie dla sektora 
mięsa drobiu pozostaje niewielkie). Pozycja konkurentów na naszym rynku mięsa drobiowego przy 
końcu roku pozostała słaba, właściwie symboliczna – na poziomie znacznie poniżej 1% dochodów 
uzyskiwanych przez nasz  sektor mięsa drobiowego na zagranicznych rynkach. 
 
MLEKO 
 Bilans wolumenowy (na tle 2012) był na koniec 2013 o 14,32% gorszy; przy wiele lepszym 
wyniku w bilansie wartościowym: 10,98% wzrostu. W końcu roku jednak to poprawa w zakresie 
wolumenowym była znacznie bardziej widoczna. Charakterystyczne dla tego okresu było ogromne 
umocnienie pozycji polskiego sektora mleka na rynku chińskim, wzrost udziału rynków trzecich w 
tworzeniu dochodów oraz ich dywersyfikacja. Pewną poprawę pozycji odnotowano też na rynkach 
rosyjskim, ukraińskim i kazachskim oraz rynkach ASEAN-u. Pozycja konkurencji wewnątrzunijnej 
na polskim rynku mleka i jego przetworów niewiele się zmieniła; pozostała umiarkowanie mocna w 
końcówce roku 2013. Koniec roku wyraźniej umocnił konkurencję francuską i austriacką; z mniej 
znaczących – duńską. 
 
WOŁOWINA 
 Bilans wolumenowy (na tle 2012) był na koniec 2013 o 3,04% gorszy; przy lepszym wyniku 
w bilansie wartościowym: 0,99% wzrostu. Siłą rzeczy – na tle sektorów mięsa drobiu i mleka – nie 
może zaimponować. Wzmocnienie naszych pozycji z końcem roku dotyczyło rynków rosyjskiego, 
uzbeckiego, bośniackiego i kosowskiego; osłabienie – turkmeńskiego i co znaczące: chorwackiego. 
Konkurencja zyskała na naszym rynku z końcem roku – głównie zaś irlandzka, ale też litewska i z 
MERCOSUR. 
 
JAJA 
 Bilans wolumenowy (na tle 2012) był na koniec roku 2013 o 13,27% lepszy; przy gorszym 
wyniku w bilansie wartościowym: 12,78%. Mając na uwadze zmiany cen 2013:2012 – ten drugi 
wynik nie wygląda gorzej niż pierwszy; poza tym poprawa grudniowa była większa od wcześniej 
obserwowanej. Utrzymanie obecnego tempa wzrostu dochodów bilansowych tego sektora z rynków 
zagranicznych – w roku 2014 – jest możliwe, a od przełomu sierpnia – więcej niż prawdopodobne. 
Wskazują na to – zarówno spora przewaga nad UE w kosztach surowca (powyżej 4%), jak rosnąca 
aktywność i coraz lepsze wyniki na rynkach azjatyckich – w szczególności na irackim (niezwykły 
postęp w październiku i listopadzie) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (bardzo duży wzrost 
dochodu). Charakterystyczny dla końcówki roku był wzrost udziału rynków trzecich w tworzeniu 
dochodu (poziom 5-6%). Kolejnym czynnikiem spodziewanego wzrostu pozycji polskiego sektora 
jajczarskiego na światowym rynku jest pozytywne oddziaływanie sytuacji na rynku pasz. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2012 roku; przy czym na koniec roku grupa towarowa trzoda żywa (w tworzeniu deficytu) uzyskała 
już sporą przewagę (blisko 10%-ową) nad mięsem wieprzowym.  
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 tutaj przełomowy dla ekspansji 
surowca dla przemysłu – ze szczególnym uwzględnieniem unijnego, lecz też pozaeuropejskiego. II 
półrocze 2013 roku – niczego tu nie zmieniło.  
Trzeba podkreślić, że cały ten obraz koresponduje z systematycznie coraz bardziej słabnąca pozycją 
konkurencyjną polskiego sektora wieprzowiny. 
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. 


