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STAN PO MARCU 2017 ROKU 
Dochody sektora brojlerów kurzych rosły szybciej na tle lutego; mleczarski – 
odnotował bardzo znaczne przyspieszenie ich wzrostu, zwłaszcza w skali roku. 
Ujemny bilans sektora wieprzowiny pogłębia się; głównie za sprawą żywca.   

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres I kwartału 2017 roku przynosi zwiększenie obrotów (wobec 2016): 6,26%; przy czym 
wzrost marca jest imponujący. To wynik bardzo dobry – szczególnie zważywszy warunki handlu. 
Przewaga eksportu utrzymuje się (drugi rok już odnotowywana) – jednak z obniżeniem bieżącego 
roku dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego: do 0,3-0,4% wielkości obrotów. Możliwości 
korzystnej i bardziej wszechstronnej wymiany na rynku światowym są duże. Wiążą się m.in. także z 
istotnymi zmianami w strukturze obrotów – przy wzroście 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 szeroki, szybki i zaskakuje tempem zmian – szczególnie iż 
upływa cały kwartał i okres obserwowanej reorientacji powiązań nie jest już tak krótki. Towarzyszą 
temu zmiany w strukturze powiązań europejskich – w tym m.in. spadek obrotów ze strefą euro (na 
tle ub. roku) – do obecnych 52,07%, w ich 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 (31,21%). W marcu jednak szczególną uwagę skupiają rosnące 
powiązania z Norwegią – do rozmiaru 24,17%. Sam zwrot w powiązaniach z Rosją nie jest nowym; 
ale tempo w ich wzroście (20,48%) jest godne uwagi. Nowością jest wzrost powiązań z Litwą – w 
rozmiarze 6,41%. Obraz uzupełniają pewne wzrosty powiązań z Belgią i Rumunią (poziom 3-4%). 
Udział Chin w polskich obrotach to 6,66%, w strukturze; z 2% wzrostu rocznego. 

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 i Australią (w obu wypadkach znacznie ponad 80%). Chociaż na tym tle 
inne bledną – bardzo duże są też wzrosty z Tajwanem i Brazylią (poziom 16-17%) oraz Tajlandią 
(14,58%), Argentyną (11,84%) i Meksykiem (9,97%). Uzupełnieniem obrazu są 3-4%-owe wzrosty 
powiązań z Malezją, Bangladeszem i Arabią Saudyjską. Wszystkim opisanym zmianom nie sposób 
odmówić istotnej roli gospodarczej. Widać także rosnącą rolę powiązań pozaazjatyckich w rozwoju 
gospodarczym.  Spośród mniejszych partnerów gospodarczych – uderzająco (bo kilkukrotnie) rosną 
powiązania z Katarem. Osiągnęły one już wyjątkowo wysoki poziom w strukturze naszych obrotów 
– jeśli wziąć pod uwagę potencjał gospodarczy tego ważnego partnera i rolę naszego eksportu doń.   

Przecenienie roli tak wielu nowych tendencji byłoby trudne; nawet jeżeli upływ czasu zrobi 
swoje – weryfikując (w dłuższym okresie) część z nich; przynajmniej rozmiar opisanych wzrostów. 
Łączyła je ogromna skala zmian, wielkość wpływu rynków i 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 10. Pozycja sektora mięsnego 
jest bardzo mocna; miała tendencję wzrostową – w skali roku 2016. Z kolei 2017 branża mięsna 
rozpoczyna dobrze – choć nieco słabiej, na tle roku poprzedniego. Pozycja sektora mleczarskiego 
wyglądać może na bardziej niepewną. Będzie on w roku 2017 toczyć dłuższy bój o obronę pozycji 



konkurencyjnej i wyjście na prostą; w połączeniu ze wzrostem swoich rozmiarów. Ten bój zaczął 
już przed paru miesiącami dawać pewne efekty. Po I kwartale 2017 roku wyraźniej potwierdza się 
perspektywa dużego umacniania się pozycji polskich produktów mleczarskich na światowym 
rynku. Perspektywa ta zdaje się być z upływem czasu coraz bardziej jasna i wiarygodna. 

   

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 marcu – niższe 4,79%. Jednocześnie bilans wolumenowy był dużo 
lepszy od wartościowego –  na tle ubiegłego roku: lepszy o 6,21%. 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 40% nad sektorem 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 UE 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%). Wyniku marca dotąd nie ma. Znaczenie rynków trzecich 
w tworzeniu dochodu branży zdaje się rosnąć – z dominującym udziałem izraelskiego, ze znacznym 
bośniackiego i Hongkongu. Większą uwagę zwraca rosnąca pozycja na saudyjskim i japońskim, ale 
też 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 

I kwartał 2017 jest dla branży okresem niezwykle dobrym. Dochód bilansowy (na tle ub.r.) 
był po marcu o 57,1% wyższy (z pewnym wpływem nań warunków handlu). Bilans wolumenowy – 
choć bez porównania słabszy – wyglądał też dobrze: odnotowano 5,12% wzrostu. 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; rola francuskich mocno 
spadła. Na rynkach trzecich widać ostatnio wzrost ich roli w strukturze dochodów. W marcu zwraca 
uwagę wiodąca rola rynków arabskich (szczególny wzrost roli jemeńskiego). Jednak bardzo wzrasta 
znaczenie środkowoamerykańskich (zwłaszcza za sprawą meksykańskiego i ostatnio kubańskiego) 
oraz azjatyckich (zwłaszcza wietnamskiego, ale istotnie łączy się także z chińskim i bangladeskim) 
i afrykańskich (głównie Ghany). Rola rynku izraelskiego, południowoafrykańskiego, panamskiego, 
filipi ńskiego i serbskiego pozostaje duża. 
 
WIEPRZOWINA 
 Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe i trzoda żywa – podobnie jak w 2016. 
Grupa towarowa trzoda żywa – coraz mocniej wyprzedza (jako źródło deficytu) mięso wieprzowe; 
po marcu już w zakresie 46-47%.  
Zależność przemysłu od surowca z zewnątrz jest nadal ogromna. Z tanich źródeł dostaw jest w 
dominującym stopniu (26,81% ich ogółu) zależnością od belgijskiego sektora wieprzowiny. Rośnie 
jednak wpływ dostaw hiszpańskich (8,86% w ich strukturze); drogich – o 24,75% droższych wobec 
średniej ceny importowej I kwartału. Także zależność od importu materiału do tuczu utrzymuje się 
w roku 2017; co gorsza jest coraz bardziej jednostronną zależnością od duńskiego sektora prosiąt. 
Wyniki pozostałych 3 grup towarowych w branży nie są od pewnego czasu publikowane. Możemy 
tylko założyć pewną poprawę bilansu – przez grupy towarowe wyżej przetworzone. 


