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

STAN PO PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU 
Wyjątkowo dobry wynik sektora mięsa drobiu. W sektorach mleka i wołowiny 
– rezultaty dość przeciętne. Ujemne saldo sektora wieprzowiny rośnie wolniej. 
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres do października 2014 – w porównaniu z dobrym rokiem ubiegłym – przynosi wzrost 
wielkości obrotów handlowych o 6,18% w skali gospodarki; z tym iż jego październikowe tempo 
wzrostu można uznać za lepsze – wobec wcześniejszego okresu roku; zważywszy istotny wpływ na 
wynik zmian warunków handlu. Podkreślenia wymaga postępująca dywersyfikacja obrotów. 

Gdy chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom tym towarzyszy dalsza 
reorientacja powiązań handlowych gospodarki, w stronę dużego wzrostu powiązań z Chińską 
Republiką Ludową (10,7%) i Rumunią (6,36%) – z przyspieszeniami w październiku; Belgią 
oraz Hiszpanią – odpowiednio 5,75 i 5,24%. To istotne – przy jednoczesnym spadku powiązań 
ze strefą euro, jako całością – do 49,74%, po październiku. 

Równocześnie widzimy wyraźny wzrost powiązań z MERCOSUR i ASEAN – odpowiednio 
4,76 i 3,29%. Jednocześnie maleją powiązania z Rosją (12,21%, z bardzo dużym październikowym 
obniżeniem); zwłaszcza widzimy to w eksporcie. Rosja pośrednio traci swe możliwości nabywcze, 
w trybie stopniowym, ale systematycznie (widać to także wyraźnie w sektorze mleka, ale i mięsa). 

Rok 2014 przynosi też pewne inne zmiany w kierunkach handlu, o charakterze globalnym 
– co daje nam 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%); z Bahama (47,06%), Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi (38,1%) i Bangladeszem (33,33%); ogromny też z Łotwą i Australi ą (odpowiednio 
24 oraz 20%). Obraz uzupełnia kilkunastoprocentowy wzrost powiązań z Tajwanem; Portugalią, 
Finlandią, Estonią, Grecją, Kanadą  (tu duży wzrost w październiku), Hongkongiem i Singapurem. 
Przy czym silnie narastają też powiązania z Algieri ą (ich zakres był jednak po październiku niższy 
od granicy dla średniego partnera gospodarczego Polski). Dopełniają obrazu gospodarczo znaczące, 
ostatnio bardzo stabilne, wzrosty powiązań z Indiami i Republik ą Południowej Afryki  – 8,33% 
oraz 4,55% odpowiednio. 

 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 
październiku na pozycjach odpowiednio: 6 i 9. Co 9-10-ta złotówka z czołowej 12-tki polskich 
VITS (very important trade sectors) – pochodzi z tych dwóch branż. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe po październiku 2014  – wobec 2013 – wzrosły o 21,17%; przy bilansie 
wolumenowym – lepszym o 22,24%. Październik w zakresie wolumenu przyniósł co prawda nieco 
większe tempo poprawy bilansu, wobec wartości sprzedaży, lecz tempo ww. po obu stronach było 
tak tyle wysokie, iż sektor mięsa drobiu zdystansował mleczarski – w dochodzie bilansowym, 2014 
– o 2,3-2,4%. Nadal na korzyść branży mięsa drobiowego (w porównaniu z mleczarską) przemawia 
większa poprawa bilansu wolumenowego – w ujęciu długookresowym; sytuacja jednak może się 
zmienić – w wyniku świadomych działań podmiotów przetwórczych, w końcu ostatniego sezonu 



kwotowania i (być może) utrzymać się po zakończeniu działania tego mechanizmu. Niemniej dotąd 
sektor mięsa drobiu już (III dekada października) osiągnął wynik lepszy niż w całym roku 2013 i w 
2014 może przekroczyć granicę 1 i 2/3 mld USD dochodu bilansowego. Ogromna październikowa 
poprawa wyniku łączyła się ze wzrostem udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu – podobnie 
zresztą jak w wypadku sektorów mleka i wołowiny; przy czym odnotowano zwiększenie obecności 
na obu najważniejszych w tej grupie rynkach – tj. Beninu i Hongkongu. Na polskim rynku mięsa 
drobiu konkurenci uzyskują symboliczne dochody – w granicach pół procenta zyskiwanych przez 
nasz sektor mięsa drobiu na zagranicznych rynkach; mimo to – ostatnio zyskali sporo brazylijscy. 
 
MLEKO 
 Obserwujemy w październiku nadal szczególny wzrost dodatniego bilansu wolumenowego 
– 14,08% lepszego niż w roku 2013; z jednoczesnym umiarkowanym obniżaniem wzrostu dochodu 
bilansowego (16,17%). Poprawę bilansu wolumenowego obserwujemy już szósty miesiąc z rzędu. 
Tą sytuację można wiązać z wpływem krajowego rynku i ostatnim sezonem kwotowania produkcji. 
Ogólnie wzrost 2014 roku jest na tyle duży, iż pozwoli znacznie przekroczyć granicę 1,5mld USD 
dochodu bilansowego.  Konkurenci na polskim rynku mleka – wobec pewnego obniżania się tempa 
wzrostu dochodu bilansowego sektora – nieco zyskali; zwłaszcza francuscy, a z mniej liczących się 
– szwedzcy; przekroczyli oni łącznie (zaledwie) poziom 9,5% dochodu bilansowego, uzyskiwanego 
przez polski sektor mleka na zagranicznych rynkach. Nasze wyniki w październiku poprawiły się – 
szczególnie w związku z ogromnym zwiększeniem obecności na rynku meksykańskim, ale i bardzo 
dużym – na filipińskim i znaczącym – na egipskim. Wobec ustania wpływów z rosyjskiego rynku – 
podkreślenia wymaga rosnący dochód z saudyjskiego, jak też irackiego – w tym postępy w grupie 
towarowej 0406, gdzie straty na rynku rosyjskim mogłyby rzeczywiście rzutować na wynik całego 
polskiego sektora mleka z rynków zagranicznych. Jak dotąd nie rzutują – różnica w tempie wzrostu 
dochodu bilansowego w segmencie serów i twarogów oraz całego sektora mleka jest nieznacząca. 
 
WOŁOWINA 
 Bilans 2014 na rynkach zagranicznych sektora wołowiny – utrzymuje się (ostatnio pogarsza) 
na poziomie słabszym, wobec 2013. Po październiku tempo wzrostu dochodu bilansowego osłabło 
o 5,76% – wobec stanu do września. W skali roku branża – na tle sektora mięsa drobiowego – traci 
w dochodzie bilansowym z rynków zagranicznych prawie 30%; wiele wskazuje na to, iż dystans ten 
wzrośnie w końcu roku znacząco. Być może dopiero sytuacja po zniesieniu kwotowania produkcji 
mleka – po pewnym okresie czasu – zmieni te relacje na korzyść polskiego sektora wołowiny. W 
październiku zwraca uwagę ogromne tempo wzrostu Hongkongu w strukturze dochodów polskiego 
sektora wołowiny z rynków zagranicznych; rosnąca rola rynku turkmeńskiego i rynków arabskich. 
Wzrósł też znacznie udział rynku kazachskiego i większości bałkańskich w strukturze dochodów. 
Na polskim rynku wołowiny konkurenci zyskują bardzo skromny dochód: poziom 2% zyskiwanych 
przez nasz s.w. na zagranicznych rynkach; ostatnio zyskali nadbałtyccy, a zwłaszcza MERCOSUR. 
 
JAJA 
 Dokładnych wyników października brak – lecz dane pośrednie wskazują na (13-14%-owe) 
szybsze tempo wzrostu dochodu bilansowego, na tle okresu roku 2014 do września. Szczególny 
wpływ na końcowy wynik sektora roku będzie mieć zapewne oddziaływanie sytuacji na rynku pasz. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2013; przy tym po październiku grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) w dużym 
zakresie (około 1/3) wyprzedzała trzodę żywą. Ta proporcja udziału we wzroście ujemnego bilansu 
w kolejnych 3 miesiącach nie zmieniła się. Jednocześnie tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora 
słabnie – w październiku na poziomie 12-13%. Wyniki pozostałych grup towarowych sektora nie są 
od pewnego czasu publikowane – końcowy wynik sektora to więc szacunek, przy założeniu jego 
poprawy przez grupy towarowe wyżej przetworzone. 


