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

STAN PO STYCZNIU 2015 ROKU 
Dalsza duża poprawa wyników sektora mięsa drobiu i znaczna – wołowiny.  

Zdecydowanie słabszy wynik sektora mleka, a słaby – jajczarskiego. 
Olbrzymie ujemne saldo sektora wieprzowiny rośnie wolniej. 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Początek roku 2015 – w porównaniu z bardzo dobrym rokiem ubiegłym – przynosi spadek 
wielkości obrotów handlowych o 14,43% w skali całej gospodarki; w decydującym stopniu jednak 
związany ze zmianami warunków handlu – nie ze spadkiem wolumenu obrotów. To także wynik na 
poziomie ponad 4% lepszym wobec gospodarki holenderskiej – lidera strefy euro pod względem 
wewnętrznego jej bilansu, w systemie target 1 i drugiego (po Luksemburgu) z najefektywniejszych 
uczestników światowego handlu UE. Warta szczególnego podkreślenia jest dywersyfikacja naszych 
powiązań – postępująca w stopniu zbliżonym do ubiegłorocznego lub nawet większym. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszyła dalsza, 
reorientacja powiązań handlowych gospodarki, z ich wzrostem z Chińską Republiką Ludową 
o 16,64%, Rumunią o 15,69% i Hiszpanią o 15,21%; także z Turcją i Węgrami (odpowiednio 
12,6 i 11,76%).  Obraz ten uzupełnia wzrost powiązań z Austrią i Republiką Korei (7,78 i 7,02% 
odpowiednio). Jednocześnie powiązania ze strefą euro także nieco wzrosły – do 51,56%. 

Widzimy także bardzo duży wzrost powiązań z ASEAN: 21,05%. W tym samym okresie 
ogromnie zmalały powiązania z Rosją: 36,1%; powiązania z ChRL są już znacznie większe niż z 
Rosją – o 16,84%.  

Rok 2015 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 skupiają gigantyczne 
wzrosty powiązań z Irakiem (640%) i z Bahama (241,38%). Tak iż ten ostatni kraj zbliżył się do 
granicy głównych partnerów gospodarczych Polski; nie można jednak zapominać o jego wysokim 
udziale w naszym rynku usług frachtowych, jak również (co dotyczy wszystkich wyników) iż jest 
to początek roku, a warunki handlu nadal ulegają zmianom. Ogromne wzrosty powiązań dotyczą 
też Kazachstanu (104,76%), Malezji (63,64%), Singapuru (60%), Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich i Bangladeszu (w obu wypadkach o połowę) i Argentyny (43,75%). Obraz uzupełnia 
wzrost powiązań w Irlandią i Meksykiem – w obu wypadkach zbliżony do 20%.  

 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 
pozycji odpowiednio: 6 i 11. Co 11-12-ta złotówka z czołowej 11-tki naszych VITS (very important 
trade sectors) – pochodzi w roku 2015 z tych dwóch branż. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2015  – wobec 2014 – wzrosły o 4,03%; przy bilansie wolumenowym – 
lepszym o 23,6%. Biorąc pod uwagę zmiany warunków handlu, 2015 – można zakładać, że tempo 
wzrostu dochodu bilansowego na rynku światowym nadal rośnie. Było ono po obu stronach bilansu 
tak wysokie, iż sektor mięsa drobiu odskoczył mleczarskiemu – w dochodzie bilansowym – blisko 
90%. Na sytuację może tu wpływać specyfika działań/zachowań w końcowym okresie kwotowania 



produkcji mleka. Na naszym rynku mięsa drobiowego konkurenci uzyskują symboliczne dochody – 
zarówno unijni, jak z MERCOSUR-u. Istotną zmianą roku 2015 jest powiększenie udziału rynków 
trzecich w strukturze dochodów – związane z umocnieniem na tradycyjnym już rynku benińskim, 
ale przede wszystkim na rynkach ASEAN-China Free Trade Area (tu skok jest ogromny). 
 
WOŁOWINA 
 Bilans roku 2015 na rynkach zagranicznych poprawia się, wobec 2014. Z początkiem roku 
branża – na tle sektora mleka – zyskuje w dochodzie bilansowym z rynków zagranicznych ponad 
1/4; z końcem ub.r. bilans ten był zupełnie inny. Dodatni bilans wolumenowy był aż 5,07% lepszy 
niż w 2014; dochód bilansowy – słabszy tylko o 6,77%. Z początkiem roku zwracało uwagę tempo 
wzrostu Bośnii&Hercegowiny oraz Czarnogóry i Izraela w strukturze dochodów sektora wołowiny 
z rynków zagranicznych; z również znaczącym gospodarczo – wzrostem roli rynku turkmeńskiego 
oraz ECOWAS, ale przede wszystkim rynku Hongkongu (i powiązanych z nim). Na polskim rynku 
wołowiny konkurenci zyskali nieco w styczniu, ale ich dochód pozostaje skromny – poziom 2 i pół 
procenta uzyskanego przez nasz sektor wołowiny na zagranicznych rynkach; umocnili swe pozycje 
konkurenci nadbałtyccy i pewnym stopniu z MERCOSUR.  
 
MLEKO 
 O wysokim poziomie dodatniego bilansu wolumenowego – o 23,44% lepszym niż w 2014 – 
trzeba wspomnieć na początku; zdając sobie sprawę z niższego (na tle 2014) dochodu bilansowego, 
o 37,81%. Ta sytuacja ma związek z wpływem krajowego rynku i końcem kwotowania produkcji, 
ale wobec dużych zmian warunków handlu – nie jest wcale jednoznaczna, przy tak dobrym wyniku 
wolumenowym branży. Zwłaszcza iż na ekspansję konkurentów unijnych na naszym rynku – polski 
sektor mleka odpowiada mocno na rynkach trzecich, ale i UE – zwłaszcza spoza EMU. Konkurenci 
irlandzcy umocnili swoją pozycję w sposób niepokojący, ale znaczenie konkurencji austriackiej też 
mocno wzrosło; nie można też nie zauważać postępów konkurencji hiszpańskiej i duńskiej. Na to – 
w styczniu – polski sektor mleka mocno odpowiedział na rynkach ASEAN, ale też peruwiańskim; 
wielką uwagę jednak przyciąga wejście – w dużej skali – na rynek Bangladeszu, ale nie mniejszą – 
wyjątkowy w 2015 wzrost dywersyfikacji dochodów. Gdy chodzi o rynek unijny – po raz pierwszy 
większość wpływu pochodzi tu z spoza strefy euro: 52,79% dochodów bilansowych z rynku UE. 
Istotnym szczegółem obrazu wyników, 2015 sektora mleka na rynku światowym – jest też słabnąca 
pozycja konkurencji pozaunijnej na polskim rynku mleka i jego przetworów. To również skłania ku 
niejednoznacznej ocenie sytuacji naszego sektora mleka – jasno wskazuje na potrzebę walki w roku 
2015 i następnym, o umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku światowym. 
 
JAJA 
 Gorszy wynik po styczniu 2015 (po obu stronach bilansu) jest dość niepokojący; zwłaszcza 
iż pogorszenie po stronie wolumenowej – 34,37% – jest wyższe, od tegoż po stronie wartościowej: 
30,06%. Dość niepokojące jest umocnienie pozycji konkurencji – zarówno z NAFTA, jak i z UE – 
na naszym rynku. Mimo iż polski sektor jajczarski uzyskał znacząco dodatni bilans z zagranicznych 
rynków i jest to dopiero początek roku – nie jest to dobry start. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2014; przy tym grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) w dużym zakresie (około 
połowę więcej) wyprzedzała trzodę żywą. Ta proporcja udziału w ujemnym bilansie nie zmienia się 
– w większym zakresie – praktycznie już od dłuższego czasu. Jednocześnie osłabło tempo wzrostu 
ujemnego bilansu sektora – na tle 2014 – dosyć znacznie. W imporcie mięsa niezmiennie dominują 
dostawcy belgijscy, a warchlaków – duńscy. 
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. 


