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STAN PO MARCU 2016 ROKU 
Bardzo szybkie tempo wzrostu dochodów sektora wołowiny; szybsze też w 
branży mięsa drobiu; wolniejsze – w jajczarskiej. Znacznie słabszy wynik 
sektora mleka. Ogromny wzrost ujemnego bilansu sektora wieprzowiny. 

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 I kwartał 2016 nie przynosi dużych zmian wielkości obrotów; spadek w zakresie 4,63%, na 
tle 2015 – w dużej mierze wiąże się z warunkami handlu. Jest to wynik dobry – zważywszy tempo 
wzrostu ub.r.; co ważne – lepszy na tle stanu po lutym. Daje się zauważyć przesunięcie w kierunku 
eksportu – z bardziej już znacznym, dodatnim saldem obrotów handlu zagranicznego – na poziomie 
2,2% wielkości obrotów. Początek roku przyniósł także istotne zmiany w strukturze obrotów – ze 
wzrostem roli kilku istotnych partnerów handlowych – dużych, jednak zwłaszcza średnich, których 
znaczenie rośnie. Pokazuje to dalsze – dotąd nie w pełni dostrzegane – możliwości dostosowania do 
realiów rynku światowego i szanse wzrostu niezależności gospodarczej kraju;  w dużym stopniu 
związane z otwarciem na rynki ASEAN oraz NAFTA i zmianami struktury powiązań europejskich. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszy nasilenie 
powiązań z Turcją (13,79%), USA (10,48%) i Ukrainą (10,08%), ale także Szwecją i Rumunią 
(poziom 7%). Powiązania ze strefą euro stanowiły w tym czasie 53,48% w strukturze obrotów. 

Wzrost powiązań z ASEAN osiągnął 10,8% – na tle ub.r.; był, w porównaniu z NAFTA 
(6,73%) znacznie wyższy – choć poziom wzrostu z NAFTA był trudny do osiągnięcia dla dużych 
partnerów gospodarczych Polski w Europie. W tym samym czasie drastycznie spadły powiązania 
z Rosją, na tle 2015; do ledwie 4,04% w strukturze. Powiązania z ChRL są ponad 63% większe niż 
z Rosją; zdecydowanie większe są też obroty z Włochami, Republiką Czeską, Francją (poziom 23-
24% wyższy we wszystkich 3 wypadkach) i Wielką Brytanią (11,88%). Po marcu również obroty z 
Holandią były już większe, niż z Rosją; kierunek zmian jest (od 2014) ten sam; przybiera on na sile. 

Globalne zmiany w kierunkach handlu wskazują na duże zdolności adaptacyjne polskiej 
gospodarki; 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 skupiał gigantyczny 
wzrost powiązań z Argentyną, Singapurem i Arabią Saudyjską (poziomy sporo ponad 40%). 
Bardzo duży wzrost dotyczy też Bangladeszu (36,25%), Wietnamu (30,66%) i Indii (27,02%). 
Warte uwagi jest też wzrosty powiązań z Izraelem (23,34%), Grecją (17,49%) i Irlandią (15,45%). 
Przecenienie znaczenia tych – nowych często – tendencji jest trudne; ich skala jest niezwykła. 

 Utrwaliła się nowa jakość w naszych stosunkach gospodarczych ze światem. Związek tych 
zmian z głównymi sektorami produkcji zwierzęcej jest widoczny. Sektory mięsny i mleczarski są w 
grupie dających Polsce najwyższy dochód bilansowy. Pozycja sektora mięsa jest bardzo mocna. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2016, wobec 2015 – były wyższe o 9,43%; z bilansem wolumenowym 
– lepszym 19,62%. Oznacza to tempo wzrostu roczne szybsze, zdecydowanie wyraźniej po stronie 
bilansu wartościowego, wobec 2015. Biorąc pod uwagę zmiany warunków handlu – zakładamy, iż 
wzrost dochodu bilansowego z rynków zagranicznych postępuje tu nadal wybitnie szybko (tempo 
przewyższające rosnący wolumen sprzedaży). Wzrost po obu stronach bilansu jest na tyle wysoki, 
iż sektor mięsa drobiowego zwiększył przewagę nad mleczarskim, w dochodzie bilansowym – do 2 
i ¼-krotnej. Zmiany I kwartału 2016 roku na rynkach trzecich wpłynęły na strukturę dochodów – 



koncentrując wpływy na Hongkongu i ChRL, z jednoczesną ich dywersyfikacją na rynkach Azji. 
Konkurencja UE straciła na tle stanu sprzed miesiąca (praktycznie innej nie mamy); konkurenci na 
polskim rynku mięsa drobiowego zyskują jedynie symboliczne dochody – poniżej 0,6% naszych 
wpływów z rynków zagranicznych. 
 
WOŁOWINA 
 Dochód bilansowy w I kwartale 2016 wzrastał, wobec 2015 – na tyle, iż pozwolił zwiększyć 
dystans nad sektorem mleka do około 50%. Bilans wartościowy wzrastał w marcu 9,2% szybciej w 
porównaniu ze stanem do lutego; wolumenowy – był lepszy o 2,4%, na tle 2015 roku. Rola rynków 
trzecich w tworzeniu dochodów na rynkach zagranicznych ogromnie wzrosła w marcu (pułap 12%) 
– z rosnącą dywersyfikacją dochodu. Wyjątkowo umocniła się rola rynku uzbeckiego w tworzeniu 
dochodów z rynków trzecich, ale też turkmeńskiego i Hongkongu. Z uwagi na poziomu dochodów 
(i nadal rosnący ich udział w strukturze) uwagę zwraca jednak głównie rynek izraelski – zwłaszcza 
iż jednocześnie utrzymywane są stabilne, wysokie wpływy z rynku bośniackiego, macedońskiego, 
libańskiego i kosowskiego. Konkurenci na polskim rynku wołowiny uzyskują wciąż niski dochód. 
 
MLEKO 

Po lutowej poprawie – sytuacja w marcu znów się pogorszyła. Na tle roku 2015 – dochód 
bilansowy był o 24,1% słabszy; znacznie lepszy był bilans wolumenowy o 3,59 – na tle roku 2015. 
Nie dopuszczono konkurencji spoza UE – ponownie jednak do głosu doszli zwłaszcza konkurenci 
holenderscy, w mniejszym stopniu francuscy; z zachowaniem pozycji przez irlandzkich i duńskich. 
Pewną poprawę odnotowali też konkurenci austriaccy; zwłaszcza niemieccy (znów dodatni bilans). 
W sumie konkurenci zyskują dużo na polskim rynku 32,8% dochodów polskiego sektora mleka z 
rynków zagranicznych. Polska branża mleczarska zyskała mocno – w tym samym okresie – na 
rynkach trzecich – za sprawą głównie rozszerzenia oferty dla saudyjskiego i izraelskiego; ale także 
wzrostu udziału ogromnego rynku nigeryjskiego w dochodach, jak również – algierskiego. 
 
JAJA 
 Wynik 2016 jest wyróżniający się – mimo iż w marcu bilans wartościowy narastał wolniej 
(6,7%) na tle stanu do lutego. Poziom wzrostu (na tle roku 2015) po stronie wolumenowej bilansu 
wyniósł po I kwartale 38-39%; 29% po wartościowej. Za wyraźną poprawą pozycji konkurencyjnej 
branży idą w marcu postępy na rynkach trzecich – gdzie poziom dochodu (4% w ich strukturze) 
tworzy dodatkowo pewne możliwości wzrostu. Do tradycyjnych rynków arabskich, szwajcarskiego 
i białoruskiego – dołącza coraz liczniejsza grupa krajów afrykańskich, także spoza ECOWAS-u. 
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 1,2% dochodu 
polskiej branży jajczarskiej na rynkach zagranicznych) i UE (z 2,19%); to sytuacja porównywalna z 
sektorem wołowiny – przy zachowaniu różnic rozmiarów branż. 
 
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 bardzo 
ostatnio zwiększonym – do powyżej połowy. Ww. proporcja (w ujemnym bilansie) zmieniła się na 
niekorzyść mięsa wieprzowego. Ta zależność przemysłu od surowca z zewnątrz pogłębiła się; jest 
ona bardzo duża – w 28,25% jest zależnością od belgijskiego sektora wieprzowiny. To tanie źródło 
dostaw; niemniej ostatnio narasta też rola dostaw holenderskich (jeszcze tańszych), ale ogromnie 
także hiszpańskich (te niestety są bez porównania droższe). Ujemny bilans sektora w obu grupach 
towarowych – jest już bardzo wysoki; w marcu wzrósł ogromnie – wobec lutego 2016. 
Wyniki pozostałych 3 grup towarowych w branży nie są od pewnego czasu publikowane – tak więc 
wyniku sektora wieprzowiny (2016) nie znamy w pełni. Można założyć określoną poprawę bilansu 
– przez grupy towarowe wyżej przetworzone, na tle dwóch ww. Obraz sytuacji jest niepewny, choć 
zdecydowanie niekorzystny dla branży; znane dziś czynniki nie zapowiadają zmiany tej sytuacji. 


