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

STAN PO LISTOPADZIE 2015 ROKU 
Bardzo szybkie tempo wzrostu dochodów sektora mięsa; w jajczarskim 

zrównoważone – z tendencją poprawy; nadal wolniejsze w mleczarskim. 
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres do listopada 2015 roku – w porównaniu z bardzo dobrym rokiem ubiegłym – przynosi 
spadek wielkości obrotów handlowych: 11,53% w skali całej gospodarki. Ten wynik w decydującym 
stopniu związany jest ze zmianami w warunkach handlu – nie zaś spadkiem wolumenu obrotów. Jest 
lepszy o 6,09% wobec gospodarki holenderskiej – lidera strefy euro pod względem wewnętrznego 
bilansu (system target 1). Podkreślać trzeba rosnącą dywersyfikację powiązań polskiej gospodarki 
– postępującą w tempie znacznie większym od ubiegłorocznego; dającą także nowe, coraz to 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 (17,74%), 
ChRL (9,02%); też Rumunią (6,15%), Wielką Brytanią (6,05%), Hiszpanią (5,9%) i USA (5,45%). 
W listopadzie charakterystyczne było znaczne zwiększenie udziału Wielkiej Brytanii w obrotach. 

Utrzymywały się – na poziomie 52-52,1% –  powiązania ze strefą euro.  
Widać bardzo duży wzrost powiązań z ASEAN: 15,46% (nadal przyspieszenie z września, 

niezwykłe w październiku, utrzymujące się w listopadzie) i NAFTA (9,05%). W tym samym czasie 
drastycznie zmalały powiązania z Rosją, na tle ubiegłego roku; ostatnio o 1,71% w strukturze, w 
skali miesiąca. Powiązania z ChRL są już zdecydowanie większe niż z Rosją – obecnie ponad 20%. 

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 i Azji Południowo-Zachodniej. 

Wśród średnich partnerów gospodarczych Polski – największą uwagę skupiał gigantyczny 
wzrost powiązań z Irakiem (640,69%), Bahama (91,41%), Meksykiem (53,65%), Chorwacją 
(34,54%) i Wietnamem (33,84%); a duży z Singapurem (24,07%) oraz Grecją (20,23%). Duże 
wzrosty dotyczą również Malezji, Irlandii i Bangladeszu (poziom 15%) oraz Indii i Bułgarii (ponad 
11%). Listopad (jak i październik) przynosi szczególny wzrost obrotów z Singapurem; jednak to co 
najbardziej charakterystyczne – to listopadowe przyspieszenie tempa wzrostu obrotów z Indiami. 

 Utrwaliła 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 8-9-ta złotówka z pierwszej 10-tki naszych VITS (very 
important trade sectors) pochodzi w 2015 z tych 2 branż. Pozycja sektora mięsnego umacnia się. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2015  – wobec 2014 – były niższe: 1,12%; przy bilansie wolumenowym 
– lepszym aż 15,78%. Oznacza to tempo wzrostu dochodu listopada – nieco szybsze, na tle stanu po 
październiku bieżącego roku; jednak wyraźniej szybsze po stronie bilansu wolumenowego. Biorąc 
pod uwagę zakres zmian warunków handlu, 2015 – można założyć, że wzrost dochodu bilansowego 
na rynku światowym jest wciąż szybszy. Był on po obu stronach bilansu tak wysoki, iż sektor mięsa 
drobiu zwiększył przewagę nad mleczarskim (dochód bilansowy) do 76-77%. Zmiany listopada nie 
zmieniły prawie pozycji branży na rynkach trzecich. Bardzo umocniły wpływ rynku Hongkongu na 



dochody, a z mniej znaczących – egipskiego. Unijna konkurencja utrzymuje nieznaczącą pozycję na 
naszym rynku; innej – praktycznie brak. Konkurenci na polskim rynku mięsa drobiowego zyskują 
jedynie symboliczne dochody.  
 
WOŁOWINA 
 Dochód bilansowy 2015 rósł, wobec roku 2014 – pozwalając osiągnąć wynik w porównaniu 
z sektorem mleka lepszy; i to w granicach 1/3. Po październiku bilans wolumenowy był o 13,33% 
lepszy – na tle 2014. Tempo wzrostu dochodu bilansowego – na tle września – wzrosło o 2,25%. 
Rola rynków trzecich w tworzeniu dochodu branży na rynkach zagranicznych wzrosła (na poziomie 
11-12%). Konkurenci na polskim rynku wołowiny zyskiwali niecałe 2% dochodu naszego sektora 
wołowiny na rynkach zagranicznych. O niewielkiej poprawie swoich pozycji na naszym rynku – 
mogą mówić konkurenci nadbałtyccy i z MERCOSUR. Wyników listopadowych dotąd nie znamy 
w pełni. Z danych pośrednich można jednak wnosić dalszą poprawę sytuacji branży – na tle okresu 
do października 2015. 
 
MLEKO 
 O wysokim poziomie dodatniego bilansu wolumenowego – o 14,01% lepszego niż w 2014 – 
trzeba wspomnieć na początku; zdając sobie sprawę z niższego (na tle 2014) dochodu bilansowego, 
o 38,43%. Taka sytuacja ma związek z wpływem krajowego rynku i końcem limitowania produkcji, 
ale wobec dużych zmian warunków handlu – nie jest wcale tak jednoznaczna. Pogorszenie wyniku 
listopadowe jest wątpliwe; minimalnie dotyczy to bilansu wolumenowego. Istotny szczegół obrazu 
wyników (2015) branży mlecznej na rynku światowym – to niemalże eliminacja konkurencji spoza 
UE na naszym rynku mleka, a jednocześnie wzrost udziału rynków trzecich w tworzeniu dochodu – 
do ponad 53%. Z kolei konkurencja unijna w listopadzie wzmocniła się nieco – zyskując obecnie na 
naszym rynku blisko 19% dochodu polskiego sektora mleka na rynkach zagranicznych; niepokoi tu 
zwłaszcza umocnienie się holenderskich konkurentów, na drugim planie – portugalskich. Natomiast 
polska branża mleczarska zyskała na rynkach 3-cich; w dużej mierze za sprawą rynku armeńskiego 
i grupy towarowej sery. Nadal zwraca uwagę rozszerzanie oferty dla rynku kubańskiego; zwłaszcza 
w kontekście uprawnień eksportowych dla wielu nowych (na tym rynku) zakładów. Coraz bardziej 
rośnie dywersyfikacja dochodów z rynków trzecich. 
 
JAJA 
 Listopad 2015 przynosi wyraźną poprawę pozycji konkurencyjnej branży; ale szczególnie za 
sprawą wyniku wolumenowego – na tle 2014 lepszego o 15,11%. Wynik wartościowy też się nieco 
polepszył w ostatnim miesiącu; na tle 2014: 6,43%. Poprawa ma m.in. związek z wejściem na rynek 
środkowoafrykański i umocnieniem obecności na szwajcarskim i norweskim. Można zdecydowanie 
zauważyć zmianę sezonu paszowego 2015/16; na korzyść sektora jaj. Lista rynków trzecich znów 
(co prawda) w ostatnim czasie się wydłużyła – niemniej są tu nadal rezerwy. Dochód z rynków 3-ch 
nie stanowi imponującej cyfry w strukturze dochodu bilansowego branży z rynków zagranicznych. 
 
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 – bo o 69-70%. Ta proporcja udziału w ujemnym bilansie się zmieniła się też w listopadzie 
– pogłębiając drastycznie zależności przemysłu od surowca z zewnątrz; w bardzo dużym zakresie 
(blisko 28%) od belgijskiego sektora wieprzowiny, choć ostatnio konkurencja hiszpańska umocniła 
się na naszym rynku bardzo. Ujemny bilans sektora – na tle roku 2014 – ma być (według ostatnich, 
a więc jesiennych prognoz) niższy.  
Niemniej wyniki pozostałych grup towarowych sektora nie są od pewnego czasu publikowane – tak 
więc końcowy, prognozowany wynik sektora wieprzowiny to jedynie przybliżenie; przy założeniu 
określonej poprawy bilansu – przez grupy towarowe wyżej przetworzone od 2 ww. Obraz sytuacji 
jest więc niepewny – choć zdecydowanie niekorzystny dla branży. 


