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

STAN PO CZERWCU 2014 ROKU 
 Znaczna i wyrównana poprawa wyników sektorów mleka i jaj; nieco 

słabsze wyniki sektora mięsa drobiu; wyraźnie słabsze sektora wołowiny. 
Dalszy wzrost ujemnego salda sektora wieprzowiny  

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 I półrocze 2014 roku – w porównaniu z dobrym rokiem ubiegłym – przynosi dalsze, znaczne 
zwiększenie wielkości obrotów handlowych: 7,43% w skali całej gospodarki; z tym iż czerwcowe 
zwolnienie tempa wzrostu (po paru miesiącach jego narastania) wiązało się z istotnymi zmianami 
warunków handlu i nadal postępującą dywersyfikacją obrotów. 

Gdy chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom tym towarzyszy dalsza 
reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, w stronę znacznego wzrostu powiązań 
z Chińską Republiką Ludową i Belgią – odpowiednio 6,8 (w czerwcu wzrost) i 6,64%.  

Równocześnie zwraca uwagę wysokie, szybko ostatnio narastające tempo wzrostu powiązań 
z MERCOSUR (12,28% – i dalszy wzrost w czerwcu). Jednocześnie spadają powiązania z Ukrainą 
(o 18,03%) i Rosją (o 10,36% – i dalszy spadek w czerwcu); szczególnie widać to w eksporcie. 

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

Wśród średnich partnerów gospodarczych Polski – największą uwagę skupiał gigantyczny 
wzrost powiązań z Algierią (podwojenie) i Kazachstanem (96%), ogromny ze Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi (55%) i Bahama (47,62%), a bardzo duży z Tajwanem i Australią (po 
25%). Obraz ten uzupełnia 15-20%-owy wzrost w powiązaniach z Kanadą, Finlandią, Portugalią 
oraz Grecją, a 10-15%-owy z  Łotwą, Serbią i Brazylią. Przy tym wzrost powiązań z Kanadą oraz 
Brazylią ma ogromne znaczenie gospodarcze i perspektywę. Całego obrazu dopełnia znaczący 
wzrost powiązań z Indiami: 6,25% (przy sporej zwyżce w czerwcu). 

Równocześnie powiązania ze strefą euro ogólnie słabną; po czerwcu zmalały do 49,65%.  
 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 
czerwcu na pozycjach odpowiednio: 8 i 9. Blisko co 10-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 ponad 
60%. Po I półroczu sektor mleka osiągnął imponujący dochód bilansowy z rynków zagranicznych – 
wskazujący na zdecydowane przekroczenie granicy półtora miliarda USD, w skali rocznej – i to 
jeszcze być może w listopadzie. Bilans wolumenowy (na tle ub. r.) był po czerwcu nieco lepszy: 
2,1% (stan lepszy na tle maja); przy bez porównania lepszym wyniku wartościowym – ze wzrostem 
20,4% (stan nieco słabszy na tle maja). Konkurencja na polskim rynku mleka w maju wyraźnie 
osłabiła swoje pozycje (w tym szczególnie niemiecka) – osiągając zaledwie (w sumie) około 9,8% 
dochodu bilansowego, uzyskiwanego przez polski sektor mleka na zagranicznych rynkach. Pozycję 



na naszym rynku mleka i jego przetworów utrzymali jedynie najwięksi konkurenci – irlandzcy, jak 
też mniej liczący się luksemburscy. Nasze wyniki w czerwcu poprawiły się – zwłaszcza za sprawą 
wejścia na rynki marokański i filipi ński, a zarazem znacznego zwiększenia obecności na rynku 
wietnamskim, przy umocnieniu pozycji na rynku nigeryjskim – w połączeniu z silną dywersyfikacją 
dochodu z rynków trzecich – w warunkach nowej, ukształtowanej już w 2014 roku, struktury 
dochodów. 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe po czerwcu – wobec roku 2013 – wzrosły o 19,4%; bilans wolumenowy 
– też się poprawił – o 15,81%. Czerwiec w zakresie wolumenu nie przynosi zmian tempa poprawy 
bilansu, na tle ub.r.; co do dochodu – tempo jego wzrostu nieco spadło, na tle maja. Wobec zmian 
warunków handlu i przy odmiennych tendencjach cen surowca w porównaniu do branży mlecznej – 
sektor mięsa drobiowego nieco stracił dystans (w stosunku do sektora mleczarskiego) w tworzeniu 
dochodu z rynków zagranicznych; ta różnica wynosi ponad 5%. Nadal jednak na korzyść branży 
mięsa drobiowego (w porównaniu z mleczną) przemawia większa poprawa bilansu wolumenowego 
– w ujęciu długookresowym. W wynikach czerwca zwraca uwagę umocnienie pozycji na rynkach 
egipskim i ukraińskim. Konkurenci na naszym rynku mięsa i jego przetworów mają pozycje na tyle 
symboliczne, że można je zupełnie pominąć w rachunku; aczkolwiek w czerwcu strat z pewnością 
nie ponieśli. 
 
WOŁOWINA 
 Wyników czerwca nie znamy – aczkolwiek z danych pośrednich wynika, iż w tym okresie 
tempo wzrostu dochodu bilansowego z rynków zagranicznych osłabło.  
Okres 2014, do maja (mimo poprawy w ostatnim miesiącu) okazał się słabszym na tle 2013 roku na 
rynkach zagranicznych – dystans w dochodzie bilansowym w stosunku do sektorów mięsa drobiu 
oraz mleczarskiego jest bardzo znaczący (poziom ponad 30%). Ujemna tendencja w dochodzie 
bilansowym (5,6%) oraz wolumenowym (3,21%) – nadal utrzymują się; chociaż maj (jak kwiecień) 
poprawił wyniki wcześniejsze. Rok 2014 przynosi niestety pewne, zauważalne postępy konkurencji 
na naszym rynku wołowiny. Uzyskuje ona co prawda wciąż bardzo niewielkie dochody z naszego 
rynku (poziom zaledwie 2% dochodu bilansowego, uzyskiwanego przez nasz sektor wołowiny na 
zagranicznych rynkach); choć już znacznie większe na tle sektora mięsa drobiu. 
 
JAJA 
 Wyników czerwca nie znamy – aczkolwiek z danych pośrednich wynika, iż w tym okresie 
tempo wzrostu dochodu bilansowego z rynków zagranicznych zostało utrzymane. 
Okres roku 2014 do maja – na tle 2013 – dał poprawę bilansu wolumenowego o 19,16% i również 
wartościowego o 28,32% (to jest odwrócenie i umocnienie tendencji, jeszcze po styczniu ujemnej). 
Poprawa majowa (w przeciwieństwie do sektora mleka i mięsa drobiu) objęła bilans wartościowy. 
Utrzymanie się tego tempa wzrostu dochodów bilansowych z rynków zagranicznych – w dalszej 
części roku 2014 – jest nie tylko możliwe, ale i bardzo prawdopodobne. Wskazuje na to – zarówno 
pewna przewaga nad UE w kosztach surowca (po półroczu około procenta), jak też rosnący udział 
rynków trzecich w tworzeniu dochodu i coraz lepsze wyniki na rynkach azjatyckich. Kolejny 
czynnik sprzyjający umacnianiu się pozycji polskiego sektora jajczarskiego na światowym rynku – 
to oddziaływanie rynku pasz; mocno wspierające ten sektor w sezonie 2013/14. Z prognoz na sezon 
paszowy 2014/15 można wnosić utrzymanie – przynajmniej do końca roku – stymulującego 
wpływu rynku pasz na sektor jajczarski. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2013 roku; przy czym po półroczu grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) w dość 
dużym zakresie (około 30%) wyprzedza trzodę żywą. Tempo wzrostu ujemnego bilansu w czerwcu 
przybierało na sile – głównie za sprawą grupy towarowej trzoda żywa. 


