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

STAN PO MARCU 2015 ROKU 
Bardzo duża poprawa wyników w sektorach wołowiny i  mleczarskim; 
równocześnie – zadawalająca w sektorach mięsa drobiu i jajczarskim. 

Ponowny ogromny wzrost ujemnego salda sektora wieprzowiny. 
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 I kwartał roku 2015 – w porównaniu z bardzo dobrym rokiem ubiegłym – przynosi spadek 
wielkości obrotów handlowych o 13,27% w skali całej gospodarki; w decydującym stopniu jednak 
związany ze zmianami warunków handlu – nie zaś ze spadkiem wolumenu obrotów. Oznaczałoby to 
minimalną dalszą poprawę – na tle stycznia i lutego. To również wynik lepszy wobec gospodarki 
holenderskiej – na poziomie ponad 6% – lidera strefy euro pod względem wewnętrznego jej bilansu, 
w systemie target 1 i drugiego (po Luksemburgu) z najefektywniejszych w UE uczestników handlu 
światowego. Warta szczególnego podkreślenia jest wciąż rosnąca dywersyfikacja powiązań polskiej 
gospodarki – 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 18,11%, USA o 16,43%, Rumunią o 11,11%, Turcją (10,85%) i Hiszpanią (9,13%). W marcu 
nadal zwracał uwagę wzrost powiązań ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Turcją. Jednocześnie 
powiązania ze strefą euro także nieco wzrosły – do 52,85%. 

Widać też bardzo duży wzrost powiązań z NAFTA: 16,61%, ale i znaczący z ASEAN: 
5,48%. W tym samym czasie drastycznie zmalały powiązania z Rosją: w granicach 40% na tle 
ub.r.; powiązania z ChRL są bez porównania większe niż z Rosją – obecnie już o ponad 1/3. 

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 skupia gigantyczny 
wzrost powiązań z Irakiem (650%), Bahama (278,57%) oraz Cyprem (116,67%). Jakościową 
zmianę stanowi jednak wejście Arabii Saudyjskiej do grona średnich partnerów – z obecnym 
wzrostem powiązań 69,23% i 40%-owy wzrost powiązań z Meksykiem. Duże wzrosty dotyczą 
również Grecji (32%) Zjednoczonych Emiratów Arabskich (25,93%), Maroka (23,53%), Malezji 
(20,83%) i Australii (19,05%). Marzec przynosi zmianę jakościową – wejście Maroka do grona 
średnich partnerów gospodarczych Polski. Istotne uzupełnienie obrazu stanowi wzrost powiązań 
z Bangladeszem, Irlandią i Indiami – w zakresie 12-16%. W takiej sytuacji podkreślanie postępów 
dywersyfikacji naszych powiązań nie jest żadną przesadą; mało tego – to jakby nakaz chwili. 

 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: 5 i 11. Co 10-ta złotówka z czołowej 11-tki naszych VITS (very important 
trade sectors) – pochodzi w 2015 z tych dwóch branż. Ich pozycja w marcu znów umocniła się. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2015  – wobec 2014 – wzrosły o 1,34%; przy bilansie wolumenowym – 
lepszym o 23,59%. Biorąc pod uwagę zmiany warunków handlu, 2015 – można zakładać, że tempo 
wzrostu dochodu bilansowego na rynku światowym wciąż rośnie. Było ono po obu stronach bilansu 



tak wysokie, iż sektor mięsa drobiu odskoczył mleczarskiemu – w dochodzie bilansowym –  blisko 
47%. Choć sytuację – na korzyść branży mleczarskiej – wyraźnie poprawił jej marcowy wynik. Na 
naszym rynku mięsa drobiu konkurenci zyskują symboliczny dochód (1,17% uzyskiwanych przez 
naszą branżę mięsa drobiu na zagranicznych rynkach); tak UE, jak i MERCOSUR w marcu straciły. 
 
WOŁOWINA 
 Bilans roku 2015 na rynkach zagranicznych poprawia się, wobec 2014. W I kwartale branża 
– na tle sektora mleka – zyskuje w dochodzie bilansowym z rynków zagranicznych 5-6%; z końcem 
ub. roku bilans ten był zupełnie inny. Dodatni bilans wolumenowy był po marcu aż 17,78% lepszy 
niż w 2014; dochód bilansowy – też był już lepszy: 1,68%. W marcu zwraca uwagę wielkie tempo 
wzrostu rynku uzbeckiego i rynków arabskich w strukturze dochodów sektora wołowiny z rynków 
zagranicznych; także znaczące gospodarczo – Hongkongu, przy rosnącej dywersyfikacji dochodów. 
Na polskim rynku wołowiny konkurenci wyraźnie stracili w marcu, ich dochód pozostaje skromny 
– poziom 2 i 2/3% uzyskanego przez polski sektor wołowiny na zagranicznych rynkach; w marcu 
umocnili swe pozycje tylko konkurenci z Oceanii. Wśród światowych reeksporterów co prawda w 
naszym sektorze wołowiny dominuje Hongkong; jednak rolę tą pełni też Macao, a od marca mamy 
tu zmianę jakościową – w postaci pojawienia się Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
 
MLEKO 
 O wysokim poziomie dodatniego bilansu wolumenowego – o 42,54% lepszym niż w 2014 – 
trzeba wspomnieć na początku; zdając sobie sprawę z niższego (na tle 2014) dochodu bilansowego, 
o 30,18%. 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 marcu ponownie osłabli na polskim rynku mleka i jego przetworów – z wyjątkiem francuskich i z 
kilku krajów o mniejszych rozmiarach sektora mleka (hiszpańskich i portugalskich). Na to – w 
marcu – polski sektor mleka bardzo mocno odpowiedział na rynkach arabskich i przede wszystkim 
NAFTA, kubańskim i pakistańskim; a to co oznacza wielką zmianę jakościową – na tle roku 2014. 
Istotnym szczegółem obrazu wyników roku 2015 branży mlecznej na rynku światowym – jest także 
słabnąca pozycja konkurencji spoza UE na naszym rynku mleka. To też hamuje przed jednoznaczną 
oceną sytuacji sektora mleka – jasno wskazuje potrzebę ciągłej walki w b.r., o umocnienie pozycji 
konkurencyjnej na rynku światowym; zwłaszcza tej przy skali poprawy wyniku – jak w marcu. 
 
JAJA 
 Lepszy wynik po marcu 2015 (na obu stronach bilansu) cieszy; zwłaszcza iż pogorszenie po 
stronie wolumenowej – 23,04% – jest już wyraźnie niższe niż po wartościowej: 28,22%. Obie cyfry 
są niepokojąco wysokie; choć – na tle lutego – wyglądają już znacznie lepiej. Nasz sektor jajczarski 
uzyskał znacząco dodatni bilans z zagranicznych rynków – mimo niedobrego startu w roku 2015. 
Być może rozwój sytuacji w dalszej części roku – w tym wpływ warunków rynku paszowego – 
wpłynie na poprawę pozycji naszego sektora jajczarskiego na zagranicznych rynkach. Choć relacje 
kosztowe RP/UE – z kwietnia – niepokoją co do dalszego rozwoju wypadków. 
 
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 (ponad 
połowę) wyprzedza trzodę żywą. Ta proporcja udziału w ujemnym bilansie zmieniła się w marcu – 
w ogromnym zakresie – na niekorzyść mięsa. Ogromnie wzrósł w marcu ujemny bilans sektora – 
na tle 2014. 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 2 ww. Obraz sytuacji jest więc bardzo przybliżony. 


