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STAN PO CZERWCU 2015 ROKU 
Najlepszy rezultat w sektorze jajczarskim. Pewna poprawa wyników sektora mięsa drobiu 
– z dużym przesunięciem dochodu w stronę rynków trzecich. Skromne wyniki sektorów 
mleka i wołowiny. Ujemny bilans sektora wieprzowiny rośnie w nieco szybszym tempie. 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 I półrocze 2015 – w zestawieniu z bardzo dobrym rokiem 2014 – przynosi spadek wielkości 
obrotów handlowych: 12,23% w skali całej gospodarki; widać więc małą poprawę – na tle stanu do 
maja. Ten wynik jest w decydującym stopniu związany ze zmianami w warunkach handlu – nie ze 
spadkiem wolumenu obrotów. To równocześnie wynik lepszy wobec gospodarki holenderskiej – o 
blisko 5% – lidera strefy euro pod względem wewnętrznego jej bilansu (system target 1), drugiego 
(po Luksemburgu) najefektywniejszego uczestnika handlu światowego w UE. Podkreślenia wymaga 
też ciągle narastająca dywersyfikacja powiązań polskiej gospodarki – postępująca w tempie jeszcze 
większym od ubiegłorocznego. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszyła dalsza, 
narastająca reorientacja powiązań handlowych gospodarki; z ich wzrostem z Turcją (29,69%), 
Chińską Republiką Ludową (13,4%), USA (12,11%) i Rumunią (9,91%); również z Hiszpanią, 
Holandią i Czechami (poziom 6-7%). W czerwcu większą uwagę zwracał tu tylko wzrost powiązań 
z Holandią. Do 52,45% spadły w czerwcu powiązania ze strefą euro. 

Widać też bardzo duży wzrost powiązań z NAFTA 14,34%. W tym samym okresie czasu 
drastycznie zmalały powiązania z Rosją: prawie 32% na tle ubiegłego roku. Powiązania z ChRL 
są bez porównania większe niż z Rosją – obecnie o prawie 14%. 

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 skupiał gigantyczny 
wzrost w powiązaniach z Irakiem (6-krotny), Chorwacją (57,14%), Meksykiem (o połowę), 
Grecją (41,34%), Arabią Saudyjską (40%) i Wietnamem (32,26%). Duże wzrosty dotyczą także 
Bahama, Cypru i Malezji (o ponad 20%) oraz Irlandii (12%). Gospodarczo znaczące uzupełnienie 
tego obrazu stanowi wzrost powiązań z Bułgarią (blisko 10%), a zwłaszcza Kanadą i Bangladeszem 
(powyżej 9%), Indiami (6%) i Indonezją – w zakresie bliskim 5%. W tej sytuacji stałe podkreślanie 
postępu dywersyfikacji naszych powiązań to nie przesada; to zarazem podkreślenie rosnącego pola 
manewru, w 2015 roku i niezależności Polski. 

 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: 4-tej i 10-tej. Co 9-ta złotówka z pierwszej dziesiątki naszych VITS (very 
important trade sectors) pochodzi w roku 2015 z tych 2 branż. Ostatnio pozycja sektora mięsnego 
umocniła się dość wyraźnie, a mleczarskiego nieco osłabła. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2015  – wobec 2014 – zmalały o 1,12%; przy bilansie wolumenowym – 
lepszym 18,11%. Oznacza to tempo wzrostu dochodu czerwca – zauważalnie większe, wobec stanu 
do maja. Biorąc pod uwagę zakres zmian warunków handlu, 2015 – można więc zakładać, że tempo 



wzrostu dochodu bilansowego na rynku światowym wciąż rośnie. Było ono po obu stronach bilansu 
tak wysokie, iż sektor mięsa drobiowego odskoczył mleczarskiemu – w dochodzie bilansowym – o 
blisko połowę. Bardzo znamienne dla kierunku rozwoju sytuacji w czerwcu jest duże zwiększenie 
udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu. Stwierdzenie, że konkurencja dla polskiego sektora 
mięsa drobiowego nie istnieje – nie jest właściwie przesadą, przy takim rozwoju wypadków. 
 
WOŁOWINA 
 Bilans roku 2015 poprawia się, na tle ubiegłego – pozwala osiągać wynik blisko 15% lepszy 
w porównaniu z sektorem mleka. Dodatni bilans wolumenowy był po półroczu aż 7,45% lepszy niż 
w 2014; dochód bilansowy – był słabszy o 2,87%. W czerwcu co prawda poprawy nie odnotowano, 
ale trudno też mówić o pogorszeniu tempa wzrostu dochodu bilansowego z rynków zagranicznych. 
Podobnie jak w wypadku sektora mleka – nie można mówić w czerwcu w zwiększeniu roli rynków 
trzecich w tworzeniu dochodów branży na rynkach zagranicznych. 
 
MLEKO 
 O wysokim poziomie dodatniego bilansu wolumenowego – o 35,16% lepszego niż w 2014 – 
trzeba wspomnieć na początku; zdając sobie sprawę z niższego (na tle 2014) dochodu bilansowego, 
o 36,34%. Taka sytuacja ma związek z wpływem krajowego rynku i końcem limitowania produkcji, 
ale wobec dużych zmian warunków handlu – nie jest wcale jednoznaczna, przy tak dobrym wyniku 
wolumenowym branży. Istotnym szczegółem obrazu wyników, roku 2015, branży mleczarskiej na 
rynku światowym – jest (praktycznie) eliminacja konkurencji pozaunijnej na naszym rynku mleka. 
To też hamuje przed jednoznaczną oceną sytuacji sektora – wskazuje potrzebę ciągłej walki w b.r. o 
umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku światowym. Warunki ku temu tworzą gospodarstwa 
mleczne o znacznej produkcji towarowej (wzrost zakresu OWUB; niski koszt surowca). 
 
JAJA 
 Lepszy wynik, szczególnie czerwca 2015 (i poprawa w całym II kwartale), wobec I kwartału 
(na obu stronach bilansu) cieszy; zwłaszcza iż pogorszenie po stronie wolumenowej jest niewielkie 
– 1,88%; poza tym wyraźnie niższe niż po wartościowej: 12,35%. Warte uwagi jest też w czerwcu 
zauważalne przesunięcie w kierunku rynków trzecich w tworzeniu dochodu bilansowego sektora. 
Istotny czynnik wsparcia pozycji konkurencyjnej branży – to możliwość obniżenia żywieniowego 
kosztu surowca – z związku z sytuacją na rynku pasz na przełomie sezonów 2014/15 i 2015/16. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w 
2014; grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) wyprzedza trzodę żywą w dużym 
zakresie i narastającym (64-65%). Ta proporcja udziału w ujemnym bilansie bardzo się zmieniła się 
w czerwcu – pogłębiając dramatycznie zależność przemysłu od surowca z zewnątrz; więc w dużym 
zakresie od belgijskiego sektora wieprzowiny. Niezmiennie wysokie, ale nawet nieco narastające w 
czerwcu – pozostało tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora – na tle 2014. 
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. 
 
PROMOCJA BRANŻY MIĘSNEJ I MLECZARSKIEJ NA RYNKU ŚWIATOWYM 
 Łatwiej wykorzystamy szanse zwiększenia obecności produktów mleczarskich i mięsnych – 
uzupełniając dotychczasową obecność na rynkach zagranicznych stałymi zabiegami o nowe rynki. 
Służą temu m.in. misje gospodarcze, ale systematyczna obecność na międzynarodowych targach 
oraz promocja polskich produktów mleczarskich i mięsnych są wykorzystywane niewystarczająco. 
W II półroczu 2015 – z uwagi na rosnącą rolę rynków afrykańskich i azjatyckich – nasi przetwórcy 
na uwadze winni mieć szczególnie 3 imprezy: Saudi Agrofood (10-14.X., Rijad), Agrite (10-12.XI., 
Doha), a zwłaszcza Africa Livestock, Meat and Fisheries SBOE – 27 i 28 listopada w Durbanie. 


