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

STAN PO KWIETNIU 2014 ROKU 
 Znaczna poprawa wyników sektorów mięsa drobiowego i mleczarskiego. 

Tylko umiarkowana poprawa w sektorach jajczarskim i wołowiny.  
Nadal ogromny wzrost ujemnego bilansu w sektorze wieprzowiny. 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres do kwietnia 2014 roku – w porównaniu z dobrym rokiem ubiegłym – przynosi dalsze, 
znaczne zwiększenie wielkości obrotów handlowych: 8,47% w skali całej gospodarki; przy czym 
kwietniowe przyspieszenie tempa wzrostu znów zwraca większą uwagę – zwłaszcza iż nie wiąże 
się z większymi zmianami w warunkach handlu. 

Gdy chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom tym towarzyszy dalsza 
reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, w stronę dużego wzrostu powiązań z 
Belgią (9,01%), przy umiarkowanym wzroście powiązań z Chińską Republiką Ludową – 3,29%.  

Równocześnie znamienne jest wysokie tempo wzrostu z ASEAN (10,97%). Jednocześnie 
spadają – w narastającym tempie – powiązania z Ukrainą (19,89% po kwietniu) i Rosją (9,93%); w 
szczególności spada eksport. 

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 Algierią (podwojenie), Kazachstanem (80,77%) oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
(57,89%) i Singapurem (55,26%); jak też z Tajwanem (32,26%) i Australią (27,78%). Obraz 
uzupełnia wzrost w powiązaniach z 4 krajami UE – w szczególności Portugalią i Finlandią (ponad 
20%); w mniejszym stopniu z Łotwą i Grecją (12-13%). Większą uwagę zwraca wzrost powiązań 
(poziom 10-12%) z 3 dużymi krajami pozaeuropejskimi: Kanadą, Brazylią i Wietnamem, a całego 
obrazu dopełnia znaczący (poniżej 10%) wzrost powiązań z 3 największymi krajami bałkańskimi 
oraz Indiami i Japonią (odpowiednio 4,26 i 4,76%). 

Równocześnie powiązania ze strefą euro ogólnie słabną; po kwietniu były one na poziomie 49-50%.  
 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 w grupie przynoszących Polsce najwyższy dochód bilansowy z rynków zagranicznych – po 
kwietniu na pozycjach odpowiednio: 9 i 10. Sektor mleka relatywnie poprawił pozycję, a mięsny 
nieco ją pogorszył. Więcej niż co 11-ta złotówka z czołowej 12-tki polskich VITS (very important 
trade sectors) – pochodzi z tych 2 branż. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MLEKO 
 Tu obserwujemy utrwalenie niezwykłej zmiany w strukturze dochodu bilansowego na rynku 
światowym – z utrzymaniem się udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu na poziomie 64%. 
W kwietniu sektor mleka osiąga imponujący dochód bilansowy z rynków zagranicznych: 164,4mln 
USD. Bilans wolumenowy (na tle ub. r.) był po kwietniu nieco słabszy: 1,67%; z bez porównania 
lepszym wynikiem w bilansie wartościowym – wzrostem o 31,08% (to poprawa na tle I kwartału w 
przeciwieństwie do wolumenowego). Konkurencja na polskim rynku mleka w kwietniu wyraźnie 
osłabiła swe pozycje – osiągając zaledwie około 13,3% dochodu bilansowego, uzyskiwanego przez 
polski sektor mleka na zagranicznych rynkach. Pozycję na naszym rynku poprawili jedynie mniej 
liczący się konkurenci unijni z północy i południa Europy. Nasze wyniki w kwietniu poprawiły się 



– zwłaszcza za sprawą wejścia na rynek nigeryjski i znacznego zwiększenia obecności na egipskim, 
jak i kubańskim; utrwalono pozycję na rynku chińskim i saudyjskim. Postępowała dywersyfikacja 
dochodów z rynków trzecich – w warunkach nowej, ukształtowanej w 2014 struktury dochodów. 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe po kwietniu – wobec roku 2013 – wzrosły 25,87%; bilans wolumenowy 
– też się poprawił – o 15,86%; poprawa kwietnia – duża w obu wypadkach – w zakresie wolumenu 
była bardziej widoczna. Mimo to – wobec porównywalnych wyników kwietnia w branży mlecznej 
– sektor mięsa drobiowego ma nadal drugą pozycję w produkcji zwierzęcej w tworzeniu dochodu 
bilansowego; w stosunku do sektora mleka ta strata w tworzeniu dochodu z rynków zagranicznych 
utrzymuje się na poziomie 5%. Na korzyść branży mięsa drobiowego (w porównaniu do mlecznej) 
przemawia większa poprawa bilansu wolumenowego. W wynikach kwietniowych zwraca uwagę 
przesunięcie w stronę rynku unijnego – jako źródła dochodu; jak też Rosji. Ciągle tracą konkurenci 
na naszym rynku mięsa drobiowego; ich udziały są symboliczne: do 0,5% dochodu uzyskiwanego 
przez nasz sektor mięsa drobiu z rynków zagranicznych; utracili pozycje konkurenci spoza Europy. 
 
WOŁOWINA 
 Okres 2014 do kwietnia okazał się słabszym na tle 2013 roku na rynkach zagranicznych – 
dystans w dochodzie bilansowym w stosunku do sektorów mięsa drobiu i mleka wzrósł znacząco; 
do poziomu ponad 30%. Ujemna tendencja w dochodzie bilansowym (9,14%) oraz wolumenowym 
(7,16%) – utrzymują się; chociaż kwiecień poprawił wyniki wcześniejsze. Umocnienie pozycji na 
ważnych rynkach – dotyczyło w kwietniu rosyjskiego, bośniackiego, chorwackiego i kosowskiego. 
Obecna niekorzystna tendencja może być przejściowa i wiązać się z ograniczoną pulą surowca dla 
przemysłu, a być może nawet z sytuacją na rynku pasz. Rok 2014 przynosi postępy konkurencji na 
polskim rynku wołowiny; zwłaszcza z MERCOSUR; ale też rumuńskiej z i NAFTA. Uzyskuje ona 
wprawdzie niewielkie dochody na naszym rynku, ale znacznie większe na tle sektora mięsa drobiu. 
 
JAJA 
 Okres 2014 do kwietnia – na tle 2013 – dał poprawę bilansu wolumenowego o 24,76%, jak 
też wartościowego o 27,05% (to jest odwrócenie i umocnienie tendencji, jeszcze po styczniu lekko 
ujemnej). Utrzymanie się tego tempa wzrostu dochodów bilansowych z rynków zagranicznych – w 
dalszej części roku 2014 – jest nie tylko możliwe, ale i bardzo prawdopodobne. Wskazują na to – 
zarówno rosnąca przewaga nad UE w kosztach surowca (8,01% po marcu), jak też rosnący udział 
rynków trzecich w tworzeniu dochodu i coraz lepsze wyniki na rynkach azjatyckich – szczególnie 
irackim i Zjednoczonych Emiratów Arabskich; przy czym w kwietniu daje się zauważyć wzrost 
znaczenia rynków białoruskiego, szwajcarskiego i kilku mniej dotąd liczących się. Kolejny czynnik 
sprzyjający umacnianiu się pozycji polskiego sektora jaj na światowym rynku – to oddziaływanie 
rynku pasz; mocno wspierające ten sektor w bieżącym sezonie 2013/14. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2013 roku; przy czym po kwietniu grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) w dość 
dużym zakresie (około 38%) wyprzedzała trzodę żywą.  
Sektor wieprzowiny od pewnego czasu stał się polem ekspansji i źródłem dochodów producentów 
prosiąt z Zachodniej Europy. Od połowy roku 2013 zwraca uwagę napływ surowca dla przemysłu – 
rosnący katastrofalnie w marcu i kwietniu, z wielką rolą kilku krajów UE. W kwietniu największy 
wzrost dostaw surowca dla przemysłu dotyczy Rumunii – zajmującej zaledwie 15-tą pozycję wśród 
dostawców na nasz rynek; ogromnie zyskali jednak także czołowi uczestnicy naszego rynku mięsa 
wieprzowego – w tym konkurenci belgijscy, holenderscy i hiszpańscy.  
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 – są tylko szacunkowe; z założeniem poprawy bilansu przez przetwory. 


