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

STAN PO SIERPNIU 2014 ROKU 
 Duża poprawa wyników sektora mięsa drobiu, mniejsza – mleczarskiego; w 

sektorze wołowiny – umiarkowana; mniejsze tempo poprawy – w jajczarskim. 
Wolniejsze tempo wzrostu ujemnego salda sektora wieprzowiny 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres do sierpnia 2014 – w porównaniu z dobrym rokiem ubiegłym – przynosi znaczne 
zwiększenie wielkości obrotów handlowych: 7,07% w skali całej gospodarki; z tym iż sierpniowe, 
tempo wzrostu (na tle lipca) nie może imponować; choć – wobec braku istotnych zmian warunków 
handlu – można je uznać za niezłe; zwłaszcza wobec utrzymuj ącej się dywersyfikacji obrotów. 

Gdy chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom tym towarzyszy dalsza 
reorientacja powiązań handlowych polskiej gospodarki, w stronę znacznego wzrostu powiązań – 
zwłaszcza w ostatnim miesiącu – z Chińską Republiką Ludową (10,1%), Belgią i Hiszpanią – 
odpowiednio 6,7 i 4,25%. To istotne – wobec jednoczesnego spadku powiązań ze strefą euro, 
jako całością – do 49,58% (0,4% w strukturze, w skali miesiąca). 

Równocześnie widać wyraźny wzrost powiązań z MERCOSUR i ASEAN – niewielki, ale 
jednak. Jednocześnie spadają powiązania z Rosją (prawie 10%); zwłaszcza widzimy to w eksporcie 
– wobec sytuacji na rynku ropy naftowej Rosja, pośrednio traci swe możliwości nabywcze, w trybie 
stopniowym, ale dość systematycznie (widać to też w sektorach mleczarskim i wołowiny). 

Rok 2014 przynosi też pewne inne zmiany w kierunkach handlu, o charakterze globalnym – 
co daje ważne informacje z zakresu i tempa reorientacji polskiej gospodarki; wskazuje na zdolności 
adaptacyjne – szczególnie ważne wobec obecnego kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie 
euro i politycznej w Europie Wschodniej. 

Wśród średnich partnerów gospodarczych Polski – największą uwagę skupiał gigantyczny 
wzrost powiązań z Kazachstanem (88,46%), Bahama (57,89%) i Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi (47,62%); ogromny z Australią (26,32%), Łotwą (20%) oraz Tajwanem (18,75%). 
Obraz ten uzupełnia 10-15%-owy wzrost powiązań z Finlandią, Kanadą, Portugalią, Grecją oraz 
Argentyną. Przy czym silnie narastają także powiązania z Algierią i Bangladeszem (ich zakres był 
po sierpniu minimalnie niższy od granicy dla średniego partnera gospodarczego Polski). Dopełniają 
obraz gospodarczo znaczące wzrosty powiązań z Indiami: 6,12% (duży wzrost sierpnia) i Republiką 
Południowej Afryki: 4,55%. 

 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 
sierpniu na pozycjach odpowiednio: 7 i 9. Co 9-10-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 po sierpniu dodatni bilans wolumenowy 5,07% lepszy od ubiegłorocznego, 
z jednoczesnym wzrostem dochodu bilansowego aż 18,78% – a więc ogromną poprawą sierpnia po 
stronie wolumenu i znacznym pogorszeniem – po wartościowej; związanym z krajowym rynkiem, 
w powiązaniu z ostatnim sezonem kwotowania produkcji. Ogólnie wzrost ten był na tyle duży, iż 
pozwolił przekroczyć granicę miliarda USD dochodu bilansowego, w skali roku – już w pierwszych 
dniach sierpnia.  Konkurencja na polskim rynku mleka w sierpniu niezbyt wyraźnie zyskała; a tak 
naprawdę – to francuska (i mniej irlandzka); konkurenci osiągnęli zaledwie poziom 9% dochodu 



bilansowego, uzyskiwanego przez polski sektor mleka na zagranicznych rynkach. Nasze wyniki w 
sierpniu poprawiły się – zwłaszcza wobec ogromnego umocnienia pozycji na rynku nigeryjskim; w 
mniejszym stopniu – po dywersyfikacji na rynkach północnoafrykańskich i południowoazjatyckich. 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe po sierpniu – wobec 2013 – wzrosły o 20,17%; bilans wolumenowy – 
też się poprawił – o 18,31%. Sierpień w zakresie wolumenu przynosi nieco większe tempo poprawy 
bilansu, wobec wartości sprzedaży, ale tempo ww. po obu stronach było na tyle wysokie, iż sektor 
mięsa drobiu zmniejszył dystans do mleczarskiego – w dochodzie bilansowym, 2014 – do 5-6%. 
Nadal na korzyść branży mięsa drobiu (w porównaniu z mleczarską) przemawia większa poprawa 
bilansu wolumenowego – w ujęciu długookresowym; sytuacja jednak może się zmienić – w wyniku 
świadomych działań większych podmiotów przetwórczych, w końcu ostatniego sezonu kwotowania 
i (być może) utrzymać się po zakończeniu funkcjonowania tego mechanizmu  W wynikach sierpnia 
zwraca uwagę umocnienie pozycji na rynku benińskim i Hongkongu. Konkurenci na naszym rynku 
mięsa drobiu i jego przetworów mają pozycje na tyle symboliczne (poziom pół procenta dochodu 
bilansowego, uzyskiwanego przez polski sektor mięsa drobiu na zagranicznych rynkach), że można 
je pominąć w rachunku; choć od czerwcu do sierpnia strat nie ponieśli, a brazylijskich widać lepiej. 
 
WOŁOWINA 
 Bilans 2014 na rynkach zagranicznych sektora wołowiny – utrzymuje się na poziomie nieco 
słabszym, wobec 2013 – ledwie 0,1-0,2% wartościowo i 2-2,1% wolumenowo. W sierpniu poprawił 
się w wolumenie, pogorszył wartościowo – w sumie więc był dość przeciętny. W skali roku branża 
– na tle sektora mięsa drobiu – traci w dochodzie bilansowym z rynków zagranicznych około 25%. 
Pozytywne zmiany sierpnia dokonały się przede wszystkim za sprawą dywersyfikacji – gdzie widać 
coraz bardziej tak nowe rynki bałkańskie, jak afrykańskie i Szanghajskiej Organizacji Współpracy. 
Najbardziej spektakularne było jednak lawinowe narastanie obecności w Hongkongu – otwierające 
ogromne możliwości na przyszłość. Rok 2014 przynosi pewne, zauważalne postępy konkurencji na 
naszym rynku wołowiny. Uzyskuje ona co prawda wciąż bardzo małe dochody z polskiego rynku 
(poziom 1,9% dochodu bilansowego, uzyskiwanego przez nasz sektor wołowiny na zagranicznych 
rynkach); choć znacznie większe wobec sektora mięsa drobiu (konkurencja irlandzka jest wyraźna; 
w sierpniu swoją pozycję poprawiła) Uwagę w sierpniu zwraca też rosnący udział rynków trzecich 
w tworzeniu dochodu (sytuacja podobna jak w lipcu). 
 
JAJA 
 Już wyników lipca nie możemy zaliczyć do zadawalających, a tym bardziej sierpniowych – 
gdzie (dotąd spore) tempo wzrostu (2014) dochodu bilansowego z rynków zagranicznych zwolniło 
wyraźnie do poziomu 5%. Okres roku 2014, do sierpnia – na tle roku 2013 – przyniósł minimalnie 
już gorszy (0,76%) bilans wolumenowy, przy poprawie wartościowego o 10,14% (oznacza również 
znaczne pogorszenie, na tle stanu do lipca włącznie). Dotychczasowa pewna przewaga nad UE w 
kosztach surowca – w III dekadzie lipca/sierpniu została utracona. Ponieważ różnica na niekorzyść 
naszego sektora jajczarskiego jest dotąd nieduża – trudno nie oczekiwać wyraźnej/szybkiej reakcji 
sektora paszowego na powstałą sytuację. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2013 roku; przy tym po sierpniu grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) w dużym 
zakresie (około 1/3) wyprzedzała trzodę żywą. Ta proporcja udziału we wzroście ujemnego bilansu 
w sierpniu nie zmieniła się. 
Po raz pierwszy – od dłuższego czasu – tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora wyraźnie zwalnia. 
Wyniki pozostałych grup towarowych w sektorze od dłuższego czasu nie są publikowane, w pełnej 
formie – stąd o wynikach całego sektora na rynkach zagranicznych można mówić tylko w postaci 
szacunków, z założeniem ich poprawy przez grupy towarowe wyżej przetworzone. 


