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

STAN PO LUTYM 2015 ROKU 
Zdecydowanie najbardziej widoczna poprawa wyników sektora mleka; 

również zadawalająca pozostałych głównych branż produkcji zwierzęcej. 
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 14,14% w skali całej gospodarki; w decydującym stopniu jednak 
związany ze zmianami warunków handlu – nie ze spadkiem wolumenu obrotów. Oznaczałoby to 
minimalną poprawę – na tle stycznia. To również wynik lepszy wobec gospodarki holenderskiej – 
na poziomie ponad 5% – 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, a nawet większym. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszyła dalsza, 
reorientacja powiązań handlowych gospodarki, z ich wzrostem z Chińską Republiką Ludową 
o 17,81% i Rumunią o 15,09%; także z Hiszpanią (12,95%), USA (11,27%), Turcją (10,08%) 
oraz Republiką Korei o 8,57%.  Przy czym w lutym zwracał uwagę wzrost powiązań ze Stanami 
Zjednoczonymi. Jednocześnie powiązania ze strefą euro także nieco wzrosły – do 52,48%. 

Widzimy także bardzo duży wzrost powiązań z ASEAN: 12,86% oraz NAFTA: 12,36%. 
W tym samym czasie ogromnie zmalały powiązania z Rosją: do rekordowego poziomu powyżej 
40% na tle ub.r.; powiązania z ChRL są bez porównania większe niż z Rosją – obecnie o 32,32%.  

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 (siedmiokrotność) i Bahama (ponad 3 i półkrotność). Ogromne 
wzrosty powiązań dotyczą także Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych 
Meksyku i Malezji – odpowiednio 36, 35 i 34,78%. Istotne uzupełnienie obrazu stanowią znaczne 
wzrosty powiązań z Bangladeszem o 22,22% i Indiami o 14,58%; w tym drugim wypadku – jak 
w odniesieniu do USA – tendencja wzrostowa była bardzo widoczna w lutym. Do tego dochodzi 5 
kolejnych krajów, jeszcze – ze wzrostem powiązań w granicach 7-13%: Serbia, Irlandia, Singapur, 
Szwajcaria i Kanada. Podkreślenie postępów dywersyfikacji naszych powiązań nie jest tu przesadą. 

 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: 5 i 11. Co 10-11-ta złotówka z czołowej 11-tki naszych VITS (very important 
trade sectors) – pochodzi w roku 2015 z tych dwóch branż, a ich pozycja w lutym umocniła się. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2015  – wobec 2014 – wzrosły o 0,62%; przy bilansie wolumenowym – 
lepszym o 20,58%. 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 



60%. Na sytuację może tu wpływać specyfika działań/zachowań w końcowym okresie kwotowania 
produkcji mleka – zwłaszcza iż w lutym sektor mleczarski wyraźnie poprawił pozycję. Na naszym 
rynku mięsa drobiu konkurenci uzyskują symboliczne dochody – tak unijni, jak i z MERCOSUR.  
 
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 kilka 
procent; z końcem ub. roku bilans ten był zupełnie inny. Dodatni bilans wolumenowy był aż 6,92% 
lepszy niż w 2014; dochód bilansowy – słabszy tylko 7,76%. W lutym zwraca uwagę wielkie tempo 
wzrostu rynków ECOWAS oraz arabskich w strukturze dochodów sektora wołowiny z rynków 
zagranicznych; z także znaczącym gospodarczo – wzrostem roli Hongkongu, rynku macedońskiego 
i turkmeńskiego. Na polskim rynku wołowiny konkurenci zyskali nieco w lutym, lecz ich dochód 
pozostaje skromny – poziom do 3% uzyskanego przez polski sektor wołowiny na zagranicznych 
rynkach; w lutym umocnili swe pozycje tylko konkurenci nadbałtyccy.  
 
MLEKO 
 O wysokim poziomie dodatniego bilansu wolumenowego – o 28,59% lepszym niż w 2014 – 
trzeba wspomnieć na początku; zdając sobie sprawę z niższego (na tle 2014) dochodu bilansowego, 
o 35,69%. 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 
w lutym wyraźnie osłabli na polskim rynku mleka i jego przetworów – z wyjątkiem duńskich i z 
kilku krajów o mniejszych rozmiarach sektora mleka. Na to – w lutym – polski sektor mleka mocno 
odpowiedział na rynkach ASEAN, ale też NAFTA i chińskim; wielką uwagę przyciąga umocnienie 
pozycji na rynkach białoruskim i serbskim. Gdy chodzi o rynek UE – po raz pierwszy (w styczniu 
b.r.) większość wpływu pochodziła tu z spoza strefy euro: 52,79%. Istotnym szczegółem obrazu 
wyników, 2015 sektora mleka na rynku światowym – jest także słabnąca pozycja konkurencji 
pozaunijnej na polskim rynku mleka i jego przetworów. To też nie skłania ku jednoznacznej ocenie 
sytuacji sektora mleka – jasno wskazuje na potrzebę walki w roku 2015 i następnym, o umocnienie 
pozycji konkurencyjnej na rynku światowym. 
 
JAJA 
 Gorszy wynik po lutym 2015 (obu stron bilansu) jest niepokojący; zwłaszcza iż pogorszenie 
po stronie wolumenowej – 29,36% – jest tylko nieco niższe niż po wartościowej: 31,08%. Obie 
cyfry są niepokojąco wysokie; choć – po lutym – wyglądają lepiej na tle stycznia. Polski sektor 
jajczarski uzyskał znacząco dodatni bilans z zagranicznych rynków i jest to dopiero początek roku – 
ale nie był to dobry start; być może dopiero rozwój sytuacji w dalszej części roku – w tym wpływ 
warunków na rynku paszowym – wpłynie na poprawę pozycji naszego sektora jajczarskiego na 
zagranicznych rynkach. 
 
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 (blisko 
jedną trzecią) wyprzedza trzodę żywą. Ta proporcja udziału w ujemnym bilansie zmieniła się – w 
większym zakresie – w lutym; na niekorzyść żywca. 
Osłabło tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora – na tle 2014 – dosyć znacznie. W imporcie mięsa 
niezmiennie dominują dostawcy belgijscy (blisko 30%), 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. Tak więc obraz sytuacji jest 
bardzo przybliżony. 


