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STAN PO I PÓŁROCZU 2017 ROKU 
Dochody sektora mięsnego rosną w czerwcu nieco szybciej jak w okresie do maja; 
mleczarski – notuje znaczne przyspieszenie ich wzrostu, w roku jak w i miesiącu.  

 
WIELKO ŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH 
 Okres I pólrocza 2017 roku daje zwiększenie obrotów o 5,54% (wobec 2016); czerwiec – na 
tle maja – przynosi przyspieszenie wzrostu; o wiele wyraźniejsze od widocznego w maju. Ten wynik 
mówi sam za siebie; zwłaszcza przy uwzględnieniu warunków handlu. Przewaga eksportu utrzymuje 
się (odnotowywana już drugi rok) – lecz z obniżeniem w bieżącym roku dodatniego salda obrotów 
handlu zagranicznego (około pół procenta wielkości obrotów). Możliwości wymiany na światowym 
rynku – korzystnej i bardziej wszechstronnej – są duże. Wiążą się m.in. także z istotnymi zmianami 
w strukturze obrotów – przy wzroście roli grupy dużych partnerów handlowych, ale zdecydowanie 
większym – średnich. W tym drugim przypadku – uderza rosnące znaczenie rynków Azji i Oceanii 
oraz obu Ameryk. Ma ono charakter szeroki, szybki i zaskakujący rozmiarem zmian – szczególnie iż 
tendencja ta ma charakter reorientacji powiązań oraz widać jej trwałość. Towarzyszą temu zmiany 
w strukturze powiązań europejskich – w tym m.in. spadek obrotów ze strefą euro (na tle ubiegłego 
roku) – do obecnych 52,22%, w ich strukturze. Wskazuje to na niezwykłe możliwości dostosowań 
gospodarki polskiej do realiów rynku światowego i wzrost niezależności gospodarczej kraju.  

Gdy chodzi o głównych partnerów gospodarczych Polski – zmianom towarzyszy zwłaszcza 
duże nasilenie powiązań z Ukrainą (25,17%) i Rosją (13,75%). Obraz uzupełnia wzrost powiązań z  
USA (9,1%) i Litwą (7,58%). Powiązania z USA ostatnio rosną w szybszym tempie. 

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

Wzrost roli średnich partnerów gospodarczych jest ogromny; wart zauważenia i zestawienia. 
W tabeli, niżej brak naszych średnich partnerów z UE; Chorwacja (wyjątek) zajmuje ósmą pozycję. 
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1 Australia 68,12 5 Tajwan 14,60 

2 Kazachstan 60,52 6 Argentyna 14,60 

3 Arabia Saudyjska 30,71 7 Rep. Poł. Afryki 12,74 

4 Bangladesz 21,53 8 Chorwacja 9,21 

 

Obraz ten znacząco uzupełniają wysokie wzrosty powiązań z Japonią, Tajlandią i Malezją (poziom 
8,5-9%). Wśród mniejszych partnerów gospodarczych – uderzająco narastają powiązania z Katarem 
(na okres półroczny – rekordowo). Osiągnęły poziom około 0,15% w strukturze polskich obrotów – 
niezwykły, jeśli wziąć pod uwagę potencjał gospodarczy tego tak ważnego partnera.   

Utrwaliła się nowa jakość w naszych stosunkach gospodarczych ze światem. Związek tych 
zmian z głównymi sektorami produkcji zwierzęcej jest widoczny. Motorów rozwoju wielu branż 
polskiej gospodarki, w tym także mięsnej oraz mleczarskiej – w tak wielkiej liczbie – nie można 
nie dostrzec i nie wykorzystać. Sektory mięsny i mleczarski są w grupie dających Polsce najwyższy 
dochód bilansowy – na pozycjach 4 i 9. Pozycja sektora mięsa jest bardzo mocna; miała tendencję 
wzrostową – w skali roku 2016. Z kolei rok 2017 branża mięsna rozpoczyna dobrze – choć słabiej, 
na tle ubiegłego; w czerwcu była tutaj jednak poprawa. Pozycja sektora mleka wyglądać może na 
bardziej niepewną. Toczy on w roku 2017 bój o lepszą pozycję konkurencyjną i wyjście na prostą; 



w połączeniu ze wzrostem rozmiarów. Ten bój zaczął już przed paroma miesiącami dawać pewne 
efekty. I półrocze potwierdziło perspektywę umacniania pozycji polskich produktów mleczarskich 
na światowym rynku, 2017 (awans od maja jedno miejsce). Perspektywa ta staje powoli się coraz 
jaśniejsza i wiarygodniejsza. 

 
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZ ĘCEJ 
 
MIĘSO DROBIOWE 
 Na dochody bilansowe branży, 2017 pewien wpływ mają warunki handlu; jednak nie tylko. 
Dochody te były (wobec 2016) – do połowy roku – niższe o 2,16%. W tym samym czasie bilans 
wolumenowy był znacznie lepszy niż wartościowy; na tle 2016 lepszy 4,02%. Ponieważ w czerwcu 
odnotowano pewną poprawę wyniku – oznacza to stan nieco lepszy na tle roku ubiegłego; wyraźnie 
lepszy od strony wolumenowej. Poprawę wyniku widać na tle obu ubiegłych miesięcy. Dochody z 
rynków trzecich branży nie imponują; przy czym zwraca uwagę rola Hongkongu w ich tworzeniu.  
 
MLEKO 

Okres 2017, do połowy roku to czas dla branży niezwykły. Dochód bilansowy (na tle 2016) 
był po tym okresie roku 76,61% wyższy. Bilans wolumenowy – choć bez porównania słabszy – też 
wyglądał dobrze; bo odnotowano tutaj 7,63% wzrostu. Nie dopuszczono w roku 2017 konkurencji 
spoza UE na polski rynek mleka i jego przetworów. Niemniej konkurenci unijni ciągle zyskują 
znaczne dochody na naszym rynku – w tym przede wszystkim z Irlandii (poziom 3-4% dochodów 
uzyskiwanych przez nasz sektor mleka na rynkach zagranicznych). W bieżącym roku znaczną rolę 
odgrywają też nadbałtyccy; pewną rolę odgrywają też austriaccy. Rola konkurentów francuskich, 
holenderskich i niemieckich mocno spadła; nasi producenci konkurują już z nimi pomyślnie. Rynki 
trzecie są dużym źródłem dochodów; chociaż dalekim od wykorzystania ich możliwości. Czerwiec 
umacnia polski sektor mleka na rynkach południowoafrykańskim, algierskim, saudyjskim, libijskim 
i serbskim. 
 
WOŁOWINA 
 Wynik wolumenowy po maju był lepszy (na tle 2016) o 2,9%, wartościowy – nieco słabszy 
(poziom 1,5-1,6%). W dochodach branży z rynków trzecich – na pierwszym planie widać związane 
z rynkiem izraelskim; ogromne z Hongkongu oraz bośniackiego. Wielkie role dla polskiego sektora 
wołowiny odgrywają obecnie rynki: kazachski, japoński, saudyjski; pewne też libański i gaboński.  
Zwracają ostatnio uwagę postępy na rynkach saudyjskim i japońskim. Praktycznie wyeliminowano 
pozaeuropejskich konkurentów z naszego rynku wołowiny; wygląda to teraz na trwały stan. Uwagę 
zwraca wreszcie ostatnio także minimalizacja eksportu cieląt – połączona z wyjściem holenderskich 
importerów z tego segmentu rynku. Wyników czerwca – jak dotąd – brak. 
 
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 maju w zakresie ponad 25%. Jednak w ostatnim miesiącu zwraca właśnie uwagę import mięsa.   
Zależność przemysłu od surowca z zewnątrz jest ogromna. Z tanich źródeł dostaw jest zależnością 
od belgijskiego sektora wieprzowiny (w 26,21%). To dostawy tańsze, o 11,4% wobec średniej ceny 
dostaw; niemieckie są zdecydowanie droższe wobec ceny średniej importowej. Rośnie rola dostaw 
hiszpańskich; drogich – o 26,4% droższych wobec średniej ceny importowej, z okresu do maja. Ich 
wartość przekroczyła 11% polskiego importu w grupie towarowej mięso wieprzowe; sytuacja jest 
już tak paradoksalna, że najtańsze dostawy holenderskie – o ponad 1/3 większe od hiszpańskich – 
okazują zdecydowanie tańsze na tle hiszpańskich, o blisko 10%.  
Również zależność od importu materiału do tuczu utrzymuje się, w roku 2017; co gorsza jest coraz 
bardziej jednostronną zależnością od duńskiego sektora prosiąt. Wyników czerwca – dotąd – brak. 


