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

STAN PO PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU 
Tempo wzrostu dochodów sektora mięsnego dobre, stabilne – mleczarskiego, 
a słabsze jajczarskiego. Sytuacja bardzo podobna w porównaniu z wrześniem.   
 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Po październiku 2016 wielkość obrotów (wobec 2015) jest minimalnie niższa, a październik 
praktycznie nie wpływa na zmianę wyniku. Spadek 0,26% (na tle roku 2015) – to w praktyce wynik 
więcej niż dobry – zważywszy tempo wzrostu ubiegłoroczne. To również wynik nieco lepszy wobec 
gospodarki holenderskiej – ze spadkiem 0,37%, na tle 2015 i włoskiej (1,23% spadku).  Zauważamy 
przesunięcie w kierunku eksportu – z dodatnim saldem obrotów handlu zagranicznego 1,48-1,49% 
wielkości obrotów; relacja ta jest nową na tle lat ubiegłych i znamionuje narastające możliwości 
(korzystnej dla Polski) wymiany na rynku światowym. Okres do października wnosi również istotne 
zmiany w strukturze obrotów – przy wzroście roli kilku dużych partnerów handlowych. Szczególnie 
wyraźnie rośnie rola średnich partnerów gospodarczych – z dłuższej listy. Pokazuje to – dotąd zbyt 
mało dostrzegane – możliwości dostosowania do realiów rynku światowego, wzrostu niezależności 
gospodarczej Polski; co w dużym stopniu wiąże się z otwarciem na rynki azjatyckie (w tym duże) – 
daleko wychodzącym poza ASEAN. Towarzyszą temu zmiany w strukturze powiązań europejskich. 

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszy zwłaszcza 
nasilenie powiązań z Ukrainą (10,91%); w drugiej kolejności – z USA (8,13%), Rumunią (7,41%) 
oraz Litwą (6,07%). Ostatni miesiąc przyniósł zwłaszcza nasilenie wzrostu powiązań z Rumunią. 
Ze strefą euro powiązania są w ostatnim czasie dość stabilne – po październiku znów nieco spadły: 
do 52,85% w strukturze naszych obrotów. 

W tym samym czasie drastycznie spadają powiązania z Rosją, na tle roku 2015; do zaledwie 
4,32% w strukturze; import z Rosji zmalał aż 23,35% (w skali roku – to jest dominujące zjawisko). 
Powiązania z ChRL (wzrost roczny 4,09%) są większe niż z Rosją 48,61%. Znacznie większe są też 
obroty z Republiką Czeską (18,89%), Włochami (18,2%), Francją (10,48%) oraz Wielką Brytanią 
(6,93%). Kierunek zmian jest (od roku 2014) ten sam; w 2016 roku – jedynie się utrwala. 

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 (62,35%), ale też z Indiami (27,05%) i Bangladeszem (20,95%) oraz 
Izraelem (17,28%) i Serbią (13,17%). W ostatnim miesiącu widać było nasilenie wzrostu powiązań 
z Arabią Saudyjską, a przede wszystkim z Indiami. Uzupełnienie obrazu daje duży wzrost powiązań 
z Kanadą i Japonią (poziom 7-8% w obu wypadkach), a także z Republiką Korei i RPA (wysokość 
3-4% w obu przypadkach). Z mniejszych partnerów gospodarczych – uderzający (ponad 5-krotny w 
skali roku) – jest wzrost powiązań z Katarem, zwłaszcza iż stoi za nim również wzrost eksportu – o 
67,87% w skali rocznej. Przecenienie roli tych – tak wielu, ale i często nowych – tendencji byłoby 
trudne; zwłaszcza iż łączy je ogólnie niezwykła skala zmian i wielkość rynków krajów Azji – 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 12. Pozycja sektora mięsnego 
jest obecnie bardzo mocna; ma tendencję wzrostową w skali roku 2016. Pozycja mleczarskiego 
jest daleko bardziej niepewna; będzie on więc toczyć dłuższy bój o obronę pozycji konkurencyjnej 
i wyjście – w roku 2018 – na prostą, połączone ze wzrostem rozmiarów tej branży.  

 



WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Dochody bilansowe 2016 – wobec 2015 – były wyższe o 9,37% (nieco słabiej na tle stanu 
po III kwartałach); z bilansem wolumenowym – 0,71-0,72mln ton (na tle września z kolei wyraźnie 
lepszym). Oznacza to ogólnie przyspieszenie wzrostu w skali roku; wyraźniejsze po stronie bilansu 
wolumenowego, wobec 2015. Wzrost z obu stron bilansu był na tyle duży, iż sektor mięsa drobiu 
powiększył przewagę nad mleczarskim, w dochodzie bilansowym – do 148-149%. Ostatnie zmiany 
na rynkach trzecich wywołały przesunięcia w strukturze dochodu – z kolejnym wzmocnieniem 
pozycji na rynku Hongkongu, przy jednoczesnym wzroście dywersyfikacji dochodu. Konkurencja 
unijna (innej właściwie już brak) uzyskuje symboliczne tylko dochody na polskim rynku – poziom 
0,6% uzyskiwanych przez nasz sektor mięsa drobiu na rynkach zagranicznych. 
  
WOŁOWINA 
 Po październiku dochód bilansowy (na tle 2015 roku) jest na poziomie zbliżonym – chociaż 
zauważalnie niższym (niecały miliard USD). Bilans wolumenowy – był słabszy 5,29%, na tle roku 
2015. Dochód bilansowy był jednak ponad 2/3 wyższy niż w sektorze mleka. Rola rynków trzecich 
w 2016 nieco się umocniła – przy szczególnej roli izraelskiego, bośniackiego i tureckiego (tu nowa 
tendencja); ale także uzbeckiego, Hongkongu i turkmeńskiego, a na dalszym planie – kosowskiego 
oraz macedońskiego.  
 
MLEKO 

Po październiku dochód bilansowy (na tle 2015) jest na poziomie 24,24% niższym, a bilans 
wolumenowy 7,75% gorszy. Tendencja obu bilansów była zróżnicowana ze wskazaniem na korzyść 
wartościowego. Pozwala to oczekiwać dalszej długiej walki o utrzymanie pozycji konkurencyjnej – 
zwłaszcza w kontekście poprawy sytuacji na rynku światowym oraz znacznego wzrostu krajowych 
cen surowca w ostatnim okresie. Nie dopuszczono wciąż konkurencji spoza UE na polski rynek, w 
dotychczasowym okresie 2016 roku; niemniej konkurenci UE uzyskuje duże dochody na naszym 
rynku (poziom 38-39% naszych na rynkach zagranicznych). Na rynkach trzecich zwracają uwagę: 
po pierwsze ogromne tempo wzrostu udziału ASEAN w dochodzie, ale i południowoafrykańskiego, 
po drugie – istotne umocnienie ról rynku białoruskiego i izraelskiego. Na naszym rynku najbardziej 
niepokoiło w październiku wzmocnienie pozycji konkurentów litewskich, belgijskich i austriackich; 
przy dalej mocnych (i nieco rosnących) pozycjach konkurencji holenderskiej, francuskiej i duńskiej.  
 
JAJA 

Bilans wolumenowy, do października był lepszy – na tle 2015 – 3,55%; wartościowy jednak 
słabszy – o 13,54%. Po obu stronach bilansu (i wrzesień i) październik przyniósł pogorszenie; po 
wartościowej – wyraźniej widoczne. Zapowiada to trudny bój o utrzymanie pozycji konkurencyjnej 
w ostatnich miesiącach roku – zwłaszcza iż pogorszenie wyniku łączyło się z okresem II półrocza. 
W bieżącym sezonie sektor pasz powinien sprzyjać podtrzymaniu 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  
30-31%. Ta proporcja (w ujemnym bilansie) zmieniła się w październiku wyraźnie na niekorzyść 
mięsa. Zależność przemysłu od surowca z zewnątrz pogłębia się; jest ona ogromna i w 27,68% jest 
zależnością od belgijskiego sektora wieprzowiny. To tanie źródło dostaw. Rosną jednakże wpływy 
dostaw hiszpańskich (już blisko 9%), te są bez porównania droższe (na poziomie około 28% ponad 
średnią unijną). 
Wyniki pozostałych 3 grup towarowych w branży nie są od pewnego czasu publikowane. Możemy 
tylko założyć pewną poprawę bilansu – przez grupy towarowe wyżej przetworzone.  


