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

STAN PO SIERPNIU 2015 ROKU 
Utrzymanie tempa wzrostu dochodów sektorów mięsa drobiu i mleczarskiego. 

Ujemny bilans sektora wieprzowiny rósł w wolniejszym tempie. 
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres do sierpnia 2015 roku – w porównaniu z bardzo dobrym rokiem ubiegłym – przynosi spadek 
wielkości obrotów handlowych: 11,61% w skali całej gospodarki; sierpień nieco poprawia rezultat półrocza 
oraz lipca. Ten wynik w decydującym stopniu wiąże się ze zmianami w warunkach handlu – nie spadkiem 
wolumenu obrotów. Jest on lepszy wobec gospodarki holenderskiej – lidera strefy euro pod względem 
wewnętrznego jej bilansu (w systemie target 1). Podkreślać trzeba ciągle rosnącą dywersyfikację powiązań 
polskiej gospodarki – postępującą w tempie znacznie większym od ubiegłorocznego; dającą coraz lepsze 
możliwości dostosowania do realiów rynku światowego. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszyła dalsza, 
narastająca reorientacja powiązań handlowych gospodarki; z ich wzrostem z Turcją (25,2%), 
USA (10,18%) i ChRL (9,75%); również z Rumunią oraz Hiszpanią (poziom 7-8%) i Holandią 
(5,34%). Do 52,14% spadły w sierpniu powiązania ze strefą euro (0,21% w strukturze, w miesiącu). 

Widać też bardzo duży wzrost powiązań z NAFTA: 13,64% i ASEAN: 9,62%. W tym 
samym okresie czasu drastycznie zmalały powiązania z Rosją na tle ubiegłego roku. Powiązania 
z Chińską Republiką Ludową są już zdecydowanie większe niż z Rosją – obecnie o około 12,6%. 

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 powiązań z Irakiem (556,48%), Meksykiem (62,26%), Bahama (60,77%), Chorwacją 
(43,9%), Wietnamem (33,61%) i Arabią Saudyjską (32,08%). Duże wzrosty dotyczą też Grecji 
(24,95%), Malezji (17,62%) oraz Irlandii (15,06%) i Bangladeszu (12,42%). Gospodarczo istotne 
uzupełnienie tego obrazu – to wzrost powiązań z Indiami (bliski 10%) oraz Kanadą i Bułgarią (na 
poziomie 8-9%). W takiej sytuacji stałe podkreślanie postępu dywersyfikacji naszych powiązań – 
to nie przesada; to unaocznianie pola manewru i niezależności Polski, w 2015 roku. 

 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. Więcej niż co 9-ta złotówka z pierwszej dziesiątki naszych 
VITS (very important trade sectors) pochodzi w 2015 z tych dwu branż. Ostatnio pozycja sektora 
mięsnego umocniła się dość wyraźnie, a mleczarskiego prawie nie zmieniła się. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2015  – wobec 2014 – wzrosły o 0,96%; przy bilansie wolumenowym – 
lepszym 15,62%. Oznacza to tempo wzrostu dochodu sierpnia – nieco szybsze, na tle stanu do lipca 
bieżącego roku; jednak słabsze tempo poprawy bilansu wolumenowego. Biorąc pod uwagę zakres 
zmian warunków handlu, 2015 – możemy zakładać, że wzrost dochodu bilansowego na rynku 
światowym jest wciąż szybszy. Był on po obu stronach bilansu na tyle wysoki, iż sektor mięsa 
drobiu uzyskał przewagę nad mleczarskim (w dochodzie bilansowym) o ponad połowę. Utrzymuje 
się tendencja wzrostu udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu. Udział rynku chińskiego w 
strukturze dochodu wyniósł 1,8% – ustępuje Hongkongowi i zdecydowanie Beninowi. Twierdzenie, 



że konkurencja dla polskiego sektora mięsa drobiu praktycznie nie istnieje – nie jest już przesadą; 
nawet jeśli konkurenci na polskim rynku mięsa drobiu uzyskują jeszcze symboliczne 0,4% dochodu 
naszego sektora mięsa drobiu z rynków zagranicznych. 
 
WOŁOWINA 
 Bilans 2015 poprawia się, na tle ubiegłego roku – pozwalając osiągać wynik kilkanaście 
procent lepszy w porównaniu z sektorem mleka. Mimo że wyniku sierpnia jeszcze nie znamy – z 
danych pośrednich można wnosić, iż tempo wzrostu dochodów sektora nie spadło znacząco. Po 
lipcu bilans wolumenowy rósł 6,48% szybciej – wobec stanu z I półrocza 2015; dochód bilansowy 
– nieco wolniej, gdyż o 3,84%. Rola rynków trzecich w tworzeniu dochodów branży na rynkach 
zagranicznych pozostała na umiarkowanym poziomie (9-10%); tu właśnie odnotowano pewne 
zmiany w strukturze dochodów – z ich wzrostem na rynku bośniackim i macedońskim, ale też 
kazachskim i japońskim, a w szczególności kosowskim; postępy też widać na rynku izraelskim oraz 
turkmeńskim. Konkurenci na polskim rynku mięsa wołowiny uzyskiwali 2,17% dochodu naszego 
sektora wołowiny na rynkach zagranicznych. Ich pozycja w lipcu nie zmieniła się. 
 
 
MLEKO 
 O wysokim poziomie dodatniego bilansu wolumenowego – o 29,89% lepszego niż w 2014 – 
trzeba wspomnieć na początku; zdając sobie sprawę z niższego (na tle 2014) dochodu bilansowego, 
o 36,53%. 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 (2015) branży mleczarskiej na rynku 
światowym – jest (praktycznie) eliminacja konkurencji pozaunijnej na naszym rynku mleka. Z kolei 
konkurencja UE w sierpniu nieznacznie zyskała; przekonująco w zasadzie francuska i portugalska. 
Natomiast nasza branża mleczna zyskała nieco – zwłaszcza na rynkach trzecich; uzyskując tu już 
ponad połowę swego dochodu – głównie za sprawą wielkich postępów na rynku meksykańskim. 
 
JAJA 
 Wyniku sierpnia 2015 jeszcze nie znamy. Dane pośrednie wskazują na najwyższe tempo 
wzrostu dodatniego bilansu sektora – spośród głównych sektorów produkcji zwierzęcej. Dochód 
bilansowy najprawdopodobniej przekroczył po 2/3 b.r. 0,15mld USD. Możemy już zdecydowanie 
mówić o zmianie początku sezonu paszowego 2015/16 – na korzyść naszego sektora jajczarskiego. 
 
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 (2/3). Ta proporcja udziału w ujemnym bilansie się zmieniła się też w 
sierpniu – pogłębiając dramatycznie zależność przemysłu od surowca z zewnątrz; w dużym zakresie 
(27-28%) od belgijskiego sektora wieprzowiny. Wysokie tempo wzrostu ujemnego bilansu sektora 
– na tle 2014 – zauważalnie jednak w sierpniu osłabło. 
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 wykorzystać szanse na większą obecność produktów mleczarskich i mięsnych – uzupełniając 
dotychczasową 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 IV kwartale 2015 – z uwagi na rosnącą rolę rynków afrykańskich i azjatyckich – nasi 
przetwórcy na uwadze powinni mieć szczególnie 2 imprezy: Agrite w Doha (10-12.XI.), w szczególnie Africa 
Livestock, Meat & Fisheries SBOE – 27 i 28 listopada w Durbanie. 


