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

STAN PO SIERPNIU 2016 ROKU 
Tempo wzrostu dochodów sektora mięsa bardzo dobre, słabsze – mleka i jaj.  

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Ośmiomiesięczny okres, 2016 nie zmienia zbytnio wielkości obrotów na tle 2015; aczkolwiek 
sierpień nieco poprawia wynik na tle lipca. Spadek w zakresie 0,3%, na tle 2015 – w praktyce wiąże 
się z warunkami handlu. To wynik więcej niż dobry – zważywszy na tempo wzrostu ubiegłoroczne; 
znacznie lepszy na tle gospodarki holenderskiej – ze spadkiem 1,57%, na tle 2015.  Da się zauważyć 
przesunięcie w kierunku eksportu – z dodatnim saldem obrotów handlu zagranicznego 1,82-1,83% 
wielkości obrotów; relacja ta jest nową na tle lat ubiegłych i znamionuje narastające możliwości 
(korzystnej dla Polski) wymiany na rynku światowym. Okres do sierpnia wnosi także istotne zmiany 
w strukturze obrotów – ze wzrostem roli kilku dużych partnerów handlowych. Szczególnie wyraźnie 
rośnie rola średnich partnerów gospodarczych – z dość długiej listy. Pokazuje to – dotąd zbyt mało 
dostrzegane – możliwości dostosowania do realiów rynku światowego oraz wzrostu niezależności 
gospodarczej Polski; w dużym stopniu związane z otwarciem na rynki Azji – daleko wychodzącym 
poza ASEAN. Towarzyszą temu znaczne zmiany w zakresie struktury powiązań europejskich. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszy zwłaszcza 
nasilenie powiązań z Ukrainą (12,86%), a w drugiej kolejności z USA (7,62%), Rumunią (6%) oraz 
Chińską Republiką Ludową (5,31%). W ostatnim miesiącu widać było nasilenie wzrostu powiązań 
z ChRL, ale i z Ukrainą. Powiązania ze strefą euro są w ostatnim czasie dosyć stabilne – stanowiąc 
po sierpniu w strukturze naszych obrotów 52,96%. 

W powiązaniach z ASEAN rzuca się w oczy rosnący eksport – o 17,44%, na tle roku 2015. 
W tym samym okresie drastycznie spadają powiązania z Rosją, na tle roku 2015; do ledwie 4,28% 
w strukturze; nasz import z Rosji zmalał 26,48%, w skali roku (tendencja ta nasila się). Powiązania 
z ChRL są większe niż z Rosją 48,24%. Dużo większe są też obroty z Republiką Czeską (19,88%), 
Włochami (18,64%), Francją (12,73%) i Wielką Brytanią (7,01%). Kierunek zmian jest (od 2014) 
ten sam; przybiera on tylko – w 2016 roku – na sile. 

Globalne zmiany w kierunkach handlu wskazują na ogromne 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 – wielką uwagę skupia gigantyczny wzrost 
powiązań z Arabią Saudyjską (47,41%), ale też z Bangladeszem i Indiami (poziom 22-23% w obu 
wypadkach) oraz Izraelem (20,19%). Uzupełnienie obrazu stanowią nasilające się – na poziomie 
kilkunastoprocentowym – powiązania z Serbią, Wietnamem i Kanadą. Przecenienie roli tych – tak 
wielu, często też nowych – tendencji jest trudne; szczególnie że niezwykła jest ich skala. Łączy je 
zwłaszcza jedno: wielkie rynki (rozwijających się) krajów azjatyckich – jako motor rozwoju wielu 
branż polskiej gospodarki. 

 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 – na pozycji 4 i 11. Pozycja sektora mięsnego 
jest obecnie bardzo mocna i ma tendencję zdecydowanie wzrostową w okresie do sierpnia 2016. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2016 – wobec 2015 – były wyższe 9,87%; przy bilansie wolumenowym 
– lepszym o 19,96%. Oznacza to przyspieszenie w sierpniu ich wzrostu w skali roku; zdecydowanie 



wyraźniejsze 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). Wzrosty z obu stron bilansu 
są na tyle wysokie, iż sektor mięsa drobiowego powiększa przewagę nad mleczarskim, w dochodzie 
bilansowym – do 135-136%. Zmiany sierpniowe, 2016 na rynkach trzecich wywołały przesunięcia 
w strukturze dochodu – z wybitnym umocnieniem pozycji na rynku indyjskim; aczkolwiek również 
sytuacja na rynkach Hongkongu i chińskim wyglądała zdecydowanie lepiej (przesunięcia in plus w 
strukturze dochodów) niż na pozostałych azjatyckich i wschodnioeuropejskich. Konkurencja unijna 
uzyskuje symboliczne tylko dochody na polskim rynku. O innej konkurencji właściwie nie można 
w ogóle mówić. 
  
WOŁOWINA 
 Wyników sierpnia nie znamy, ale dane pośrednie pozwalają przypuszczać, iż były bardzo 
dobre. Do lipca bilans wolumenowy – był lepszy o 1,82%, na tle roku 2015. Dość powiedzieć, iż 
dochód bilansowy po lipcu był około 49% wyższy niż w sektorze mleka (po włączeniu tu sierpnia). 
Rola rynków trzecich w tworzeniu dochodów na rynkach zagranicznych rosła w 2016 (do niemal 
13% w bilansie) – z rosnącą dywersyfikacją dochodu. Wyjątkowo ostatnio umocniła się rola rynku 
tureckiego w tworzeniu dochodu z rynków trzecich; znacznie kosowskiego. Mocne/rosnące pozycje 
mają też izraelski, Hongkongu i wietnamski. Konkurenci na polskim rynku uzyskują stale niskie 
dochody – na poziomie 2% uzyskiwanych przez nasz sektor wołowiny na rynkach zagranicznych. 
 
MLEKO 

Po sierpniu sytuacja branży w zasadzie nie ulegała za wielkim zmianom, a jej pozycja – na 
tle 2015 – nieco słabła na rynku światowym. Nieprawdą byłoby jednak mówienie o przełomowym 
pogorszeniu. Dochód bilansowy jest o 27,15% słabszy, ale zupełnie inny jest bilans wolumenowy – 
4,91% słabszy wobec roku 2015. Pozwala to oczekiwać walki o utrzymanie pozycji konkurencyjnej 
– zwłaszcza w kontekście poprawy sytuacji na rynku światowym i znacznego wzrostu krajowych 
cen surowca w ostatnich tygodniach. Nie dopuszczono konkurentów spoza UE, w dotychczasowym 
okresie 2016 roku; niemniej konkurenci unijni uzyskują duże dochody na naszym rynku (tendencja 
wzrostu). Na rynkach trzecich zwraca uwagę – po pierwsze przekroczenie granicy 60% ich udziału 
w strukturze dochodu bilansowego z rynku światowego; po drugie skala poprawy pozycji naszego 
sektora mleka na rynkach azjatyckich (ale i afrykańskich), zwłaszcza za sprawą wietnamskiego, ale 
i izraelskiego oraz marokańskiego.  
 
JAJA 
Bilans wolumenowy w okresie do sierpnia był lepszy – na tle ubiegłego roku – 6,68%; wartościowy 
jednak słabszy – o 8,26%. Zapowiada to niełatwą walkę o utrzymanie pozycji konkurencyjnej przez 
ostatnie miesiące roku – zwłaszcza iż pogorszenie wyniku łączy się z okresem letnim. W sezonie 
2016/17 sektor paszowy powinien sprzyjać umocnieniu pozycji konkurencyjnej branży. 
  
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe i trzoda żywa – podobnie jak w 2015. 
Grupa towarowa mięso wieprzowe (tworzenie deficytu) wyprzedza obecnie trzodę żywą w zakresie  
40-41%. Ta proporcja (w ujemnym bilansie) zmieniła się w sierpniu zdecydowanie na niekorzyść 
mięsa wieprzowego. W dodatku zależność przemysłu od surowca z zewnątrz pogłębiła się mocno; 
jest ona ogromna i w 28,3% jest zależnością od belgijskiego sektora wieprzowiny. To tanie źródło 
dostaw. Narasta jednakże rola dostaw hiszpańskich. Te są bez porównania droższe; ich udział jest 
już na poziomie 9%. 
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. 


