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

STAN PO LUTYM 2017 ROKU 
Dochody sektora mięsnego rosły w tempie nieznacznie niższym na tle ub.r.; 

mleczarskiego – odmiennie, w bardzo znacznie wyższym. Niezmiennie ujemny 
bilans sektora wieprzowiny, ale w tym roku związany głównie z żywcem.   

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres do lutego 2017 przynosi zwiększenie obrotów (wobec 2016): 2,23%. To wynik bardzo 
dobry – mówiący sam za siebie. Przewaga eksportu utrzymuje się (drugi rok już odnotowywana) – z 
jednak obniżeniem (ostatnio) dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego: do 0,03% wielkości 
obrotów. Możliwości korzystnej i bardziej wszechstronnej wymiany na rynku światowym są duże. 
Wiążą się m.in. także z istotnymi zmianami w strukturze obrotów – ze wzrostem roli grupy dużych 
partnerów handlowych i jeszcze większym – średnich. W tym drugim wypadku – rosnące otwarcie 
na rynki Azji i Oceanii, ale i Ameryki Łacińskiej – ma charakter i szeroki i szybki; z zaskakującym 
tempem zmian – nawet jeżeli uwzględnimy tutaj krótki okres obserwowanej reorientacji powiązań. 
Towarzyszą temu zmiany w strukturze powiązań europejskich – w tym m.in. spadek obrotów ze 
strefą euro; na tle ub. roku  – o 1-2%, w strukturze. Wskazuje to na dalsze możliwości dostosowań 
naszej gospodarki do realiów rynku światowego oraz na wzrost niezależności gospodarczej Polski.  

Jeśli chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszy zwłaszcza 
duże nasilenie powiązań z Ukrainą (31,46%). Nowością są rosnące powiązania z Norwegią i Turcją 
– o dużym rozmiarze; odpowiednio 14,74 i 10,25%. Sam zwrot w powiązaniach z Rosją nie jest już 
nowością; ale tempo ich wzrostu (22,39%) może zaskakiwać. Nowością jest też wzrost powiązań z 
Litwą – w rozmiarze 8,34%. Natomiast nie zaskakują pewne wzrosty powiązań z USA (4,46%), 
ChRL (3,14%) i Rumunią (2,78%). Udział Chin w polskich obrotach jest na poziomie 6,8% w ich 
strukturze. 

Globalne zmiany w kierunkach handlu wskazują na ogromne zdolności adaptacyjne polskiej 
gospodarki; szczególnie ważne wobec kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro i Rosji 
oraz politycznej w Europie Wschodniej i Azji Południowo-Zachodniej. 

Wśród średnich partnerów gospodarczych Polski dużo uwagi skupiają gigantyczne wzrosty 
powiązań z Kazachstanem (130,48%), Australią (85,69%) i (zwłaszcza ostatnio) Brazylią (55,93%). 
Choć na tym tle inne bledną – bardzo duże są też wzrosty z Arabią Saudyjską (20,16%), Tajwanem 
(18,47%) oraz (szczególnie ostatnio) Kanadą (17,53%). Uzupełnieniem obrazu są blisko 15%-owe 
wzrosty powiązań z Izraelem i Meksykiem, ale też 8-9%-owe z Malezją i Argentyną. Wszystkim 
ww. zmianom nie sposób odmówić istotnej roli gospodarczej; to niejako rzuca się w oczy.  Spośród 
mniejszych partnerów gospodarczych – uderzająco (bo kilkukrotnie) rosną powiązania z Katarem. 
Osiągnęły one ostatnio już taki poziom w strukturze naszych obrotów, iż zbliżają Katar (być może) 
do roli średniego partnera gospodarczego Polski.  

Przecenienie roli tak wielu nowych tendencji byłoby trudne; choć pewnie upływ czasu zrobi 
swoje – weryfikując (w dłuższym okresie) część z nich; przynajmniej rozmiar opisanych wzrostów. 
Łączy je ogrom skali zmian i wielkość wpływu rynków oraz szybki rozwój wielu z nich. Motorów 
rozwoju wielu branż polskiej gospodarki, w tym także mięsnej oraz mleczarskiej – w tak wielkiej 
liczbie – nie można nie dostrzegać (i nie wykorzystywać). 

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 bardzo mocna; miała tendencję wzrostową – w skali roku 2016. Z kolei 2017 branża mięsna 
rozpoczyna dobrze – chociaż słabiej, na tle roku poprzedniego. Pozycja sektora mleczarskiego jest 
bardziej niepewna. Będzie on więc toczyć dłuższy bój o obronę pozycji konkurencyjnej i wyjście 



na prostą; w połączeniu ze wzrostem swoich rozmiarów. Ten bój zaczął (przed paru miesiącami 
już) przynosić efekty. Początek roku 2017 wyraźniej potwierdził perspektywę umocnienia pozycji 
polskich produktów mleczarskich na rynku światowym. Perspektywa ta zdaje się być z tygodnia 
na tydzień coraz bardziej jasna i coraz wiarygodniejsza. 

   

WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Na dochody bilansowe branży, roku 2017 swój wpływ mają warunki handlu; lecz nie tylko. 
Były one, wobec roku 2016 – po lutym – niższe 6,97%. Jednocześnie bilans wolumenowy był dużo 
lepszy od wartościowego –  na tle ubiegłego roku: lepszy 5,31%. Oznacza to stan dosyć zbliżony do 
roku 2016; wyraźnie lepszy po stronie bilansu wolumenowego. Wzrost po obu stronach bilansu nie 
był tu na tyle duży – by sektor mięsa drobiu utrzymał przewagę (na poziomie roku ubiegłego) nad 
kilkoma innymi głównymi branżami w produkcji zwierzęcej, w dochodzie bilansowym. Spadła ona 
do poziomu 45% nad sektorem wołowiny i mleczarskim. W strukturze dochodu z rynków trzecich 
umocnił pozycję Hongkong (a pośrednio inne wschodnioazjatyckie). Rola ukraińskiego była także 
duża; z kolei chińskiego – utrzymywała się; za sprawą grupy towarowej 0105. Konkurencja unijna 
uzyskuje symboliczne tylko dochody na polskim rynku, a innej praktycznie zupełnie brak. 
  
WOŁOWINA 
 Wynik wartościowy po lutym jest nieco słabszy, na tle ubiegłorocznego (w granicach 1%), a 
wolumenowy – podobnie słabszy (2,04%). Znaczenie rynków trzecich w tworzeniu dochodu branży 
zdaje się rosnąć – z dominującym udziałem izraelskiego i znacznym bośniackiego oraz Hongkongu. 
Większą uwagę zwraca jednak rosnąca pozycja na saudyjskim i japońskim, ale także na gabońskim. 
Konkurenci spoza UE są w praktyce nieobecni na naszym rynku wołowiny i jej przetworów. Pewna 
rola konkurencji z EŚW na polskim rynku wołowiny jest natomiast widoczna. 
 
MLEKO 

Początek 2017 roku jest dla branży otwarciem niezwykłym. Dochód bilansowy (na tle 2016) 
był po lutym o 44,65% wyższy (z pewnym wpływem nań warunków handlu). Bilans wolumenowy 
nie wyglądał już tak dobrze – choć odnotowano i tu prawie 6% wzrostu. Poprawa bilansu była więc 
czymś oczywistym; rzucającym się w oczy – w tym na tle innych branż. Nie dopuszczono w 2017 
konkurencji spoza UE na polski rynek mleka i jego przetworów. Niemniej konkurenci z UE wciąż 
uzyskują duże dochody na naszym rynku – w tym głównie irlandzcy, ale też francuscy. Na rynkach 
trzecich, po lutym zwraca uwagę co prawda wiodąca rola rynkach arabskich; jednak bardzo wzrasta 
znaczenie środkowoamerykańskich – zwłaszcza za sprawą panamskiego (istotnie łączy się z grupą 
towarową sery). Porównywalne z nim jest znaczenie rynków ASEAN, ale porównywalna jest także 
rola izraelskiego (zwłaszcza przez wzgląd na szerszą dlań ofertę). Znaczenie rynków chińskiego, 
południowoafrykańskiego i serbskiego pozostaje duże, ale rośnie bangladeskiego i mongolskiego – 
nawet gdy są to produkty mniej przetworzone/tańsze od oferowanych na rynki Ameryki Środkowej. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe i trzoda żywa – podobnie jak w 2016. 
Grupa towarowa trzoda żywa – po raz pierwszy wyprzedza (jako źródło deficytu) mięso wieprzowe 
i to w zakresie 37-38%. Zależność przemysłu od surowca z zewnątrz jest nadal ogromna. Z tanich 
źródeł dostaw (jeszcze dominują) jest w połowie zależnością od belgijskiego sektora wieprzowiny; 
w drugiej jego połowie od duńskiego i holenderskiego. Rośnie jednak wpływ dostaw hiszpańskich 
(już 8,5% w ich strukturze); jak również drogich – niemieckich (chociaż znacznie tańszych wobec 
hiszpańskich). 
Wyniki pozostałych 3 grup towarowych w branży nie są od pewnego czasu publikowane. Możemy 
tylko założyć pewną poprawę bilansu – przez grupy towarowe wyżej przetworzone. 


