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

STAN PO STYCZNIU 2016 ROKU 
Bardzo szybkie tempo wzrostu dochodów sektora jajczarskiego; szybsze 
też w sektorze mięsa drobiu, a wolniejsze – wołowiny. W mleczarskim – 
zdecydowanie wolniejsze. Wysoki, ujemny bilans sektora wieprzowiny. 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Początek roku 2016 nie przynosi zbyt dużych zmian wielkości obrotów, a poza to okres zbyt 
krótki do znaczących porównań. Aczkolwiek daje się zauważyć przesunięcie w kierunku eksportu – z 
bardziej już znaczącym, dodatnim saldem obrotów handlu zagranicznego – na poziomie 2,5-3% ich 
wielkości. Początek roku przyniósł też dość istotne zmiany w strukturze obrotów – ze wzrostem roli 
kilku istotnych partnerów handlowych – tak dużych, jak też średnich. Pokazuje to dalsze – dotąd nie 
do końca dostrzegane – nowe możliwości dostosowania do realiów rynku światowego w roku 2016;  
z wykorzystaniem ich dla umocnienia niezależności gospodarczej kraju. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszy nasilenie 
powiązań z Hiszpanią i USA (poziom powyżej 7%) oraz Francją i ChRL (tu blisko 6,5%) oraz 
Austrią (mniej niż 6%). Powiązania ze strefą euro były się na poziomie 53%. 

Wzrost powiązań z ASEAN osiągnął 23,76% – na tle ub.r.; jak niezwykły on był – niech 
świadczy porównanie z NAFTA, w tym samym czasie: 6,6% (to także znaczny wzrost). W tym 
samym okresie drastycznie zmalały powiązania z Rosją, na tle 2015.; w ostatnim miesiącu aż o 
7,25% w strukturze. Powiązania z ChRL są ponad 40% większe niż z Rosją; zdecydowanie większe 
są też obroty z Republiką Czeską, ale i również z Francją oraz z Włochami. 

Zmiany w kierunkach handlu, o charakterze globalnym dają dobrą informację z zakresu 
reorientacji polskiej gospodarki i tempa tego procesu. Wskazują zdolności adaptacyjne; szczególnie 
ważne wobec kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro i Rosji (z recesją 2015: 3,4%) 
oraz politycznej w Europie Wschodniej i Azji Południowo-Zachodniej. 

Wśród średnich partnerów gospodarczych Polski – największą uwagę skupiały gigantyczne 
wzrosty powiązań z Arabią Saudyjską (82,32%), Grecją (80,09%) oraz Singapurem (77,08%). 
Obroty, 2016 z Singapurem są już wyraźnie wyższe niż z Japonią. Ogromne, bo znacznie ponad 
20%-owe wzrosty dotyczą Wietnamu, Kanady i Bangladeszu. Przecenienie ich znaczenia jest 
trudne – zwłaszcza iż nie są to nowe tendencje, ale nasilają się niezwykle w b.r. 

 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: 5-tej i 11-tej. Pozycja sektora mięsa jest bardzo mocna; mleczarskiego – 
niestety słabnie. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2016, wobec 2015 – były wyższe o 5,3%; przy bilansie wolumenowym 
– lepszym 17,15%. Oznacza to tempo wzrostu stycznia szybsze, zdecydowanie wyraźniej po stronie 
bilansu wartościowego. Biorąc dodatkowo pod uwagę zmiany warunków handlu – należy zakładać, 
że wzrost dochodu bilansowego z rynków zagranicznych postępuje wciąż bardzo szybko; w tempie 
przewyższającym rosnący wolumen sprzedaży. Wzrost po obu stronach bilansu jest na tyle wysoki, 
iż sektor mięsa drobiowego zwiększył przewagę nad mleczarskim, w dochodzie bilansowym – do 
przeszło 2 i 1/3. Zmiany początku roku 2016 na rynkach trzecich wpłynęły na strukturę dochodów 
– koncentrując dochody na ukraińskim, Hongkongu i chińskim. Konkurencja UE nie straciła na tle 



stanu z końca roku; praktycznie innej już brak. Konkurenci na polskim rynku mięsa drobiowego 
zyskują jedynie symboliczny dochód – na poziomie 0,9-1% naszych wpływów sektora mięsa drobiu 
z rynków zagranicznych. 
 
WOŁOWINA 
 Dochód bilansowy z początkiem roku na pewno nie wzrastał, wobec roku 2015 – pozwolił 
jednak zwiększyć dystans do sektora mleka: do 60-kilku procent. Bilans wolumenowy był też nieco 
słabszy – na tle 2015: 2,33%. Rola rynków trzecich w tworzeniu dochodów branży na rynkach 
zagranicznych malała – mimo znacznej ich dywersyfikacji. Praktycznie można mówić o wyjątkowo 
dużym umocnieniu roli rynku izraelskiego oraz dużym turkmeńskiego – w tworzeniu dochodów z 
rynków trzecich. Konkurenci na polskim rynku wołowiny uzyskali (z początkiem roku) wyższe 
dochody – ponad 2,5% dochodu naszego sektora wołowiny z rynków zagranicznych. O poprawie 
swoich pozycji na naszym rynku – mogą mówić konkurenci słowaccy i rumuńscy, ale też (niestety 
dla nas) irlandzcy; zaś konkurenci nadbałtyccy i z MERCOSUR – o znacznych stratach na polskim 
rynku, w tym samym czasie. 
 
MLEKO 

O rosnącym bilansie wolumenowym nie można już niestety mówić; z początkiem roku był 
on 7,39% słabszy, wobec roku 2015. Dochód bilansowy był 19,77% słabszy – wobec 2015. Istotny 
szczegół wyników, 2016 branży mleczarskiej na rynku światowym to eliminacja konkurencji spoza 
UE na polskim rynku mleczarskim, z jednoczesnym wzrostem udziału rynków trzecich w tworzeniu 
dochodu – do poziomu blisko 2/3. Konkurencja UE w styczniu bardzo się umocniła – uzyskując na 
naszym rynku blisko 40% dochodu polskiego sektora mleczarskiego rynkach zagranicznych. Tutaj 
niepokoi umocnienie konkurencji irlandzkiej, ale jeszcze bardziej rosnąca pozycja holenderskiej. 
Natomiast nasza branża mleczarska zyskała – w tym samym czasie – ogromnie na rynkach trzecich; 
za sprawą rynku kubańskiego oraz andyjskich – głównie, ale też armeńskiego, a przede wszystkim 
rynków ASEAN-u. Zwraca też uwagę stabilna oferta dla rynków arabskich – także ze wzrostem ich 
udziału w dochodach naszej branży mleczarskiej.  
 
JAJA 
 Wynik 2016 jest tu wyróżniający się – poziom wzrostu: 55-60% po obu stronach bilansu z 
początkiem roku 2015. Za wyraźną poprawą pozycji konkurencyjnej branży idą szczególne postępy 
na rynkach trzecich – gdzie (do tradycyjnych już rynków arabskich, szwajcarskiego i białoruskiego) 
– dołącza coraz liczniejsza grupa krajów afrykańskich, również spoza ECOWAS-u. Zdecydowanie 
widzimy korzystne zmiany sezonu paszowego 2015/16 – umacniające pozycję naszego sektora jaj. 
Konkurentów na polskim rynku jajczarskim nie ma zbyt wielu – w tym NAFTA, z aktualnie 1,38% 
dochodu polskiej branży jajczarskiej na rynkach zagranicznych; z unijnych – jedynie duńskich oraz 
szwedzkich konkurentów minimalnie w tym roku widać. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe i trzoda żywa – podobnie jak w 2015; 
grupa towarowa mięso wieprzowe (w tworzeniu deficytu) wyprzedza trzodę żywą w zakresie blisko 
2/3. Ww. proporcja (w ujemnym bilansie) zmienia się z początkiem roku 2016 na niekorzyść żywca 
wieprzowego. Zależność przemysłu od surowca z zewnątrz pogłębia się w bardzo dużym zakresie; 
już w niemal 30% jest to zależność od belgijskiego sektora wieprzowiny. To tanie źródło dostaw; 
niemniej ostatnio narasta też rola dostaw hiszpańskich i brytyjskich, a te niestety są bez porównania 
droższe. Ujemny bilans sektora – w tych dwóch grupach towarowych – jest już bardzo wysoki. 
Wyniki pozostałych grup towarowych w branży nie są od pewnego czasu publikowane – tak więc 
łączny wynik sektora wieprzowiny (2016) nie jest znany. Można tylko założyć określoną poprawę 
bilansu – przez grupy towarowe wyżej przetworzone od 2 ww.  
Obraz sytuacji jest więc niepewny jest zdecydowanie niekorzystny dla branży; w roku 2016 – żadne 
znane czynniki nie zapowiadają zmiany tej sytuacji. 


