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

STAN NA KONIEC 2014 ROKU 
Nadzwyczajna poprawa wyników sektora mięsa drobiu i duża mleczarskiego.  

Rezultat prawie niezmieniony sektora jajczarskiego; wołowiny – słabszy. 
Olbrzymie ujemne saldo sektora wieprzowiny rosło wolniej. 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres całego roku 2014 – w porównaniu z dobrym rokiem ubiegłym – przynosi wzrost 
wielkości obrotów handlowych 5,24% w skali całej gospodarki, z postępującą dywersyfikacją. 
To wynik na poziomie 5-6% lepszym w stosunku do dwu skrajnie różnych gospodarek strefy euro – 
pod względem wewnętrznego jej bilansu, w systemie target 1: holenderskiej – z wynikiem -0,68%, 
oraz włoskiej – z rezultatem +0,4%. Wobec Luksemburga, tj. najefektywniejszego uczestnika rynku 
światowego w Unii – to wprawdzie wynik na poziomie 1,5-2% słabszy, jednak rezultat osiągnięty 
przez tą gospodarkę – w stopniu decydującym łączy się ze światowym obrotem usługami. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszyła dalsza, 
reorientacja powiązań handlowych gospodarki, z ich wzrostem z Chińską Republiką Ludową 
o 11,73% i Rumunią o 7,27%.  Prawie co 14-tą złotówkę wypracowano na rynkach tych 2 krajów. 
Jednocześnie powiązania ze strefą euro utrzymały się poniżej połowy obrotów: 49,79%. 

Widzimy także wielki wzrost powiązań z MERCOSUR: 9,84% i ASEAN: 8,84%. W tym 
samym okresie ogromnie zmalały powiązania z Rosją: 14,81%; zwłaszcza widzimy to w zakresie 
eksportu. Rosja pośrednio traciła swe możliwości nabywcze; stopniowo, ale systematycznie. 

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 (79,31%); z Bahama (43,75%), Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi (38,1%) i Bangladeszem (33,33%); ogromny też z Łotwą i Australi ą (po 20%).   

Obraz uzupełnia tutaj 15-20%-owy wzrost powiązań z Estonią, Tajwanem i Hongkongiem 
i 10-15%-owy z Portugalią, Malezją, Kanadą i Finlandią. Dopełnienie obrazu gospodarczo dają 
wiele znaczące wzrosty powiązań z Indiami: 8,51% oraz RPA: 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 –  na 
pozycjach odpowiednio: 6 i 9. Co 9-ta złotówka z czołowej 11-tki polskich VITS (very important 
trade sectors) – pochodziła w roku 2014 z tych dwóch branż. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2014  – wobec 2013 – wzrosły o 18,84%; przy bilansie wolumenowym 
– lepszym o 21,65%. Tempo wzrostu po obu stronach bilansu było tak tyle wysokie, iż sektor mięsa 
drobiu zdystansował mleczarski – w dochodzie bilansowym – o 12%. Na korzyść branży mięsa 
drobiu (w porównaniu z mleczarską) nie przemawia już od listopada większa poprawa bilansu 
wolumenowego – w wymiarze długookresowym. Na sytuację może tu wpływać – specyfika działań 
i zachowań końcowego okresu ostatniego sezonu kwotowania mleka. Na polskim rynku mięsa 
drobiu konkurenci uzyskują całkiem symboliczne dochody – w granicach pół procenta zyskiwanych 



przez nasz sektor mięsa drobiowego na zagranicznych rynkach (a nawet już nieco mniej). Mimo to 
konkurenci brazylijscy w końcówce roku 2014 poprawili swoją pozycję względem – minimalnej 
już i słabnącej – konkurencji z UE. Słabością sektora – jeśli w ogóle można mówić o takich, przy 
pozycji konkurencyjnej tej branży – jest niski udział rynków trzecich w strukturze dochodu i dosyć 
słaba ich dywersyfikacja. 
 
MLEKO 
 Za sprawą tendencji z końca roku - wysoki był poziom dodatniego bilansu wolumenowego – 
16,1% lepszy niż w 2013; przy umiarkowanie niższym wzroście dochodu bilansowego (10,43%). 
Poprawę bilansu wolumenowego obserwowano już od połowy wiosny. Tą sytuację można wiązać z 
wpływem krajowego rynku i ostatnim sezonem kwotowania produkcji. Ogólnie wzrost 2014 roku 
jest dość duży, ale strata wobec sektora mięsa drobiu – głównie związana z II półroczem – urosła do 
około 12%. Konkurencja na polskim rynku mleka – wobec pewnego obniżania się tempa wzrostu 
dochodu bilansowego sektora – ogólnie zyskuje; zwłaszcza irlandzka, francuska i austriacka; mniej 
z krajów trzecich. Osiągnęła ona łącznie poziom 10,7-10,8% dochodu bilansowego, uzyskiwanego 
przez polski sektor mleka na zagranicznych rynkach. Nasze wyniki poprawiły się – szczególnie w 
związku z ogromnym zwiększeniem obecności na rynku meksykańskim i nigeryjskim, ale i bardzo 
dużym na chińskim i głównych rynkach ASEAN. Podkreślenia wymaga wzrost dochodu z rynków 
arabskich – w sytuacji utraty rosyjskiego. Rok 2014 przyniósł przełom w postaci zdecydowanej już 
przewagi znaczenia rynków trzecich (w tym arabskich) – wobec unijnego – w tworzeniu dochodu 
na rynku światowym. Na znaczeniu straciły też rynki strefy euro – wobec pozostałych w UE.  
 
WOŁOWINA 
 Bilans roku 2014 na rynkach zagranicznych pogorszył się, wobec 2013 – choć może niezbyt 
wyraźnie. W skali roku branża – na tle sektora mięsa drobiu – traci już w dochodzie bilansowym z 
rynków zagranicznych ponad 30%; z końcem roku bilans wobec sektora mięsa drobiu pogorszył się 
wyraźnie. Dodatni bilans wolumenowy był tylko o 0,08% słabszy niż w 2013; jednocześnie dochód 
bilansowy był już wyraźnie słabszy niż w 2013 – o 5,75%. Być po zniesieniu kwotowania produkcji 
mleka – z upływem czasu – zmieni się tendencja na korzyść polskiego sektora wołowiny. W całym 
roku 2014 zwraca uwagę tempo wzrostu Hongkongu w strukturze dochodów sektora wołowiny z 
rynków zagranicznych; z mniej znaczącą gospodarczo – rosnącą rolą rynku turkmeńskiego. Rośnie 
rola rynków bośniackiego i macedońskiego. Na polskim rynku wołowiny konkurenci zyskali nieco, 
ale ich dochód jest skromny: 2,14% uzyskanego przez polski sektor wołowiny na zagranicznych 
rynkach; umocnili pozycje tak irlandzcy, jak nadbałtyccy, a pozaeuropejscy prawie ich nie zmienili. 
 
JAJA 
 Wynik wartościowy, 2014 jest w praktyce taki sam jak w roku poprzednim – tj. minimalnie 
(0,02%) lepszy. Wyraźnie słabszy (8,86%) jest jednak wynik wolumenowy. Przy uwarunkowaniach 
roku 2014 – to w sumie dość dobry wynik. Szczególniejszy wpływ na końcowy wynik sektora roku 
2014 (poziom 0,23mld USD) miało z pewnością oddziaływanie rynku pasz. Konkurenci na polskim 
rynku jaj uzyskują niewielki dochód – poziom 3,2% uzyskiwanego przez nasz sektor jajczarski na 
zagranicznych rynkach; przy czym konkurenci z NAFTA – w końcówce roku – uzyskali już pewną 
przewagą nad UE na naszym rynku. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2013; przy tym grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) w dużym zakresie (około 
1/3) wyprzedzała trzodę żywą. Ta proporcja udziału we wzroście ujemnego bilansu w II półroczu 
praktycznie nie zmieniała się. Jednocześnie tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora słabnie – w II 
półroczu. Wyniki pozostałych grup towarowych sektora nie są od pewnego czasu publikowane – 
końcowy wynik sektora wieprzowiny to więc jedynie szacunek; z założeniem określonej poprawy 
bilansu – przez grupy towarowe wyżej przetworzone od dwóch wymienionych. 


