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Wprowadzenie 
 

Celem zadania „Monitoring i ocena zmian na �wiatowych rynkach rol-
nych”, w którego ramach powsta�o niniejsze opracowanie, jest analiza i progno-
za sytuacji na rynkach podstawowych produktów rolnych w kontek�cie równo-
wagi rynkowej. Zgodnie z klasyczn� teori� ekonomii, równowaga rynkowa jest 
to punkt, w którym przy danej cenie wielko�	 popytu równa jest wielko�ci po-
da�y. Ten klasyczny mechanizm dzia�a jednak w warunkach konkurencji dosko-
na�ej, a wi�c wówczas, gdy spe�nione jest kilka warunków. Na rynku funkcjonu-
je wielu sprzedawców i nabywców o ma�ych indywidualnych udzia�ach w ca�-
kowitej wielko�ci poda�y i popytu. Istnieje du�a swoboda podmiotów dotycz�ca 
wej�cia na rynek i wyj�cia z niego. Rynek jest przejrzysty, a jego uczestnicy 
dysponuj� pe�n� wiedz� o sytuacji rynkowej i jej rozwoju. Przedmioty wymiany 
– towary oraz czynniki wytwórcze s�u��ce do ich produkcji s� w wysokim stop-
niu mobilne. 

Jest oczywiste, �e taka modelowa sytuacja nie wyst�puje w praktyce. Ry-
nek �ywno�ciowy, podobnie jak rynki innych produktów, funkcjonuje w warun-
kach konkurencji niedoskona�ej, gdzie oprócz podstawowych wzajemnych za-
le�no�ci mi�dzy poda��, popytem i cen�, wyst�puj� równie� zale�no�ci jedno-
stronne. Zmiana ceny powoduje zmian� popytu, ale zmiana popytu nie musi 
powodowa	 zmiany ceny. Zale�no�ci takie mog� wyst�powa	 nie tylko w okre-
sach krótkich, ale tak�e d�ugich. Na rynku �ywno�ciowym, gdzie cz�sto stoso-
wane s� praktyki regulowania cen, a mobilno�	 czynników wytwórczych jest 
relatywnie niska, takie jednostronne zale�no�ci s� bardzo powszechne. Ponadto, 
we wzajemnych relacjach popytu i poda�y pojawiaj� si� opó
nienia prowadz�ce 
do tzw. cyklicznej równowagi rynkowej, tj. takiej, która kszta�tuje si� w efekcie 
opó
nienia w dostosowywaniu si� poda�y do istniej�cych warunków rynkowych 
(tzw. teoremat paj�czyny). Mechanizm taki jest charakterystyczny dla cyklu wy-
st�puj�cego szczególnie w produkcji wieprzowiny. 

Jednym z podstawowych poj�	 w analizie równowagi na rynku jest jego 
pojemno�	. Jest to kategoria ilo�ciowa okre�laj�ca mas� danego towaru, która 
mo�e by	 sprzedana w okre�lonym czasie, na okre�lonym rynku, przy danych 
cenach, dochodach nabywców i elastyczno�ci popytu na ten towar. Poj�cie po-
jemno�ci rynku jest wa�ne, bowiem nie ca�e potrzeby �ywno�ciowe spo�ecze�-
stwa mog� by	 zaspokojone przez rynek, ale tylko ta ich cz��	, która znajduje 
pokrycie w funduszu spo�ycia. Tylko ta cz��	 potrzeb przekszta�ca si� bowiem 
w popyt, który jest ju� kategori� warto�ciow�. Niezrealizowana cz��	 potrzeb 
tworzy tzw. popyt potencjalny, tj. taki, który w zmienionych warunkach (spadek 
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cen, wzrost dochodów) mo�e przerodzi	 si� w popyt efektywny. Mi�dzy potrze-
bami a popytem wyst�puj� wi�c silne zale�no�ci, ale tylko popyt mo�e zosta	 
zrealizowany na rynku. Szerszym w stosunku do popytu poj�ciem jest spo�ycie, 
gdy� obejmuje ono tak�e samozaopatrzenie oraz ró�nego typu fundusze 
spo�eczne.  

Konsumenci ujawniaj�cy swój popyt na rynku zwykle maj� znacznie 
wi�ksze potrzeby. Musz� jednak dokonywa	 okre�lonych wyborów co do spo-
sobu zagospodarowania swego funduszu spo�ycia. Badanie czynników determi-
nuj�cych te wybory prowadzi nas do zjawiska hierarchizacji potrzeb i stanowi 
punkt wyj�cia dla okre�lenia poziomu i struktury popytu rynkowego – szczegól-
nie w uj�ciu dynamicznym. 

Produkty wieprzowe i drobiarskie powstaj� w ramach �a�cucha produk-
cyjno-handlowego. Jednak�e w�a�ciwego zakupu, tj. zamiany towaru na pie-
ni�dz, dokonuje dopiero konsument produktu finalnego. To konsumenci decydu-
j� wi�c o tym, przy jakim poziomie obrotów ukszta�tuje si� równowaga na da-
nym rynku. Wytwórcy, szczególnie w okresie d�ugim, musz� si� dostosowa	 do 
wyst�puj�cego na rynku popytu. Szans� na rozszerzenie popytu krajowego po-
przez eksport staje si� rynek �wiatowy. Natomiast barier� jest poziom konku-
rencyjno�ci na rynku globalnym lub/i regionalnym.  

We wspó�czesnym �wiecie mamy do czynienia z globalnymi procesami, 
które przyczyniaj� si� do stopniowej ewolucji mi�dzynarodowych powi�za� go-
spodarczych. Handel rolno-�ywno�ciowy od wieków by� sposobem na zagospo-
darowanie wytworzonej nadwy�ki poda�y lub uzupe�niania w�asnej produkcji 
i dywersyfikacji oferty asortymentowej na krajowym rynku. Rozszerzanie ryn-
ków narodowych i regionalnych w rynek globalny przyczynia si� do wzrostu 
znaczenia �wiatowego handlu. Organizacja do spraw wy�ywienia i rolnictwa 
ONZ (FAO) na pocz�tku nowego wieku ocenia�a, �e w okresie kilkudziesi�ciu 
nast�pnych lat zwi�ksza	 si� b�dzie rola handlu zagranicznego w zaspokajaniu 
globalnego popytu na �ywno�	 (Bruinsma, 2003)1. 

Globalizacja, rozumiana jako proces rosn�cej wspó�zale�no�ci mi�dzy 
spo�ecze�stwami w skali �wiata, powoduj�cy, �e wydarzenia zaistnia�e w jednej 
cz��ci globu coraz silniej wp�ywaj� na inne, cz�sto odleg�e rejony �wiata (Ro-
binson, 2004)2, uwypukla podstawowe procesy wspó�czesnego rolnictwa. 
W szczególno�ci takie, jak: komercjalizacja produkcji i konsumpcji �ywno�ci, 
                                                 
1 J. Bruinsma: World Agriculture: Towards 2015/2030. A FAO Perspective. FAO Earthscan, 
2003. 
2 G. Robinson: Geographies of Agriculture, Globalization, restructuring and sustainability. 
Kingston University. London 2004. 
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przyspieszenie post�pu biologicznego i technologicznego, zmiana d�ugookreso-
wej tendencji rozwojowej cen surowców rolnych (Hunek, 1999)3. Na rynkach 
rolno-�ywno�ciowych pojawiaj� si� ponadnarodowe firmy o globalnych syste-
mach wytwarzania i dystrybucji �ywno�ci, cz�sto o charakterze oligopolistycz-
nym. Nasila si� globalna konkurencja. Jej zasady, podobnie jak zasady regulacji 
rozwoju gospodarczego, coraz cz��ciej wyznaczane s� przez ponadnarodowe 
instytucje, takie jak Mi�dzynarodowy Fundusz Walutowy czy �wiatowa Orga-
nizacja Handlu (WTO). Globalizacja ró�ni si� wi�c jako�ciowo od internacjona-
lizmu. Tam dzia�ania narodowych firm rozszerzane by�y poza granice pa�stw. 
Globalizacja integruje natomiast rozproszone geograficznie dzia�ania operacyjne 
ukierunkowane na potrzeby zunifikowanego rynku �wiatowego. Centralizowane 
s� strategiczne aktywa, zasoby i decyzje. Powstaje gospodarka bez granic, która 
potrzebuje nowego, globalnego podzia�u pracy (Robinson, 2004)4.  

W dobie globalizmu trajektorie rozwojowe narodowych rynków towaro-
wych w coraz mniejszym stopniu wyznaczane s� przez po�o�enie geopolityczne 
danego kraju. Strategie dotycz�ce przysz�ego rozwoju rynków musz� uwzgl�d-
nia	 uwarunkowania �wiatowe i musz� by	 dostosowane do regu� funkcjonowa-
nia �wiatowej gospodarki – szczególnie tych, które wynikaj� z globalnej konku-
rencji. Podstawowym warunkiem skutecznego podejmowania wyzwa� global-
nych jest dobre rozpoznanie trendów i zjawisk rozwojowych wspó�czesnego 
rynku oraz ich mechanizmów. Gospodarka �wiatowa nie jest bowiem prost� 
sum� gospodarek poszczególnych krajów, ale stanowi now� jako�	 o w�asnej, 
do ko�ca jeszcze nie rozpoznanej, logice rozwojowej. Staje si� ona podstawow� 
determinant� polityki gospodarczej poszczególnych pa�stw. Proces globalizacji 
realizuje si� m.in. przez ekspansj� �wiatowego handlu, mi�dzynarodowy rynek 
kapita�owy, rozwój ponadnarodowych korporacji oraz tworzenie regionalnych 
bloków integracyjnych (Hunek, 1997)5. 

Szybki rozwój komunikowania si�, szczególnie z wykorzystaniem nowo-
czesnych no�ników informacji, wywar� silny wp�yw na interakcje mi�dzy pro-
ducentami towarów i us�ug a ich konsumentami. Ci ostatni stali si� bardziej kry-
tyczni i wymagaj�cy, dysponuj�c lepszym, bardziej przejrzystym obrazem stro-
ny poda�owej rynku. Firmy spo�ywcze musz� wi�c uwzgl�dnia	 opinie i wy-
mogi konsumentów nie tylko w wymiarze rzeczowym czy ekonomicznym, ale 
tak�e ekologicznym i spo�ecznym. Dotyczy to szczególnie specyficznych sys-

                                                 
3 T. Hunek: W regu�ach gry globalnej. Nowoczesne Rolnictwo, nr 1, 1999. 
4 G. Robinson, op. cit. 
5 T. Hunek, op. cit. 
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temów ekonomicznych, jakimi s� �a�cuchy �ywno�ciowe (Bauman, 2000)6. 
Przemys� �ywno�ciowy staje si� coraz bardziej zintegrowany pionowo, skoncen-
trowany i zglobalizowany. Z jednej strony pozwala to szybko reagowa	 na 
zmiany preferencji konsumentów przy relatywnie niskim poziomie cen. Z dru-
giej, powoduje, �e �a�cuchy takie uzyskuj� nadmiern� si�� rynkow�, co od-
zwierciedla si� m.in. w kontrolowaniu transmisji cen oraz nierównej dystrybucji 
zysków w �a�cuchu. Standardy publiczne i prywatne dotycz�ce bezpiecze�stwa 
i jako�ci �ywno�ci poprawiaj� si�. Powoduje to wzrost kosztów ich osi�gania 
i stanowi istotn� barier� wej�cia dla niektórych graczy, szczególnie z pa�stw 
rozwijaj�cych si�. Wzrost produktywno�ci wymaga stosowania coraz lepszych, 
bardziej innowacyjnych technologii, a zatem inwestycji, co równie� podnosi koszty. 

W ostatnich latach, a szczególnie po kryzysie 2007 r., rozwój �wiatowego 
rynku wieprzowiny i drobiu znajduje si� pod silnym wp�ywem wysokich noto-
wa� cen surowców paszowych. Kszta�towanie si� globalnego bilansu zbó� 
i pasz oraz nowy poziom równowagi na tych rynkach, w coraz wi�kszym stop-
niu wyznacza	 b�dzie zarówno warunki brzegowe dla produkcji, jak i kryteria 
konkurencyjno�ci w mi�dzynarodowym handlu. Wydaje si�, �e jest to sytuacja 
trwa�a, dlatego zmian na rynku zbo�owym i paszowym nie sposób pomin�	 
w analizach dotycz�cych rozwoju �wiatowego rynku wieprzowiny i drobiu. Ich 
produkcja opiera si� bowiem w znacznym stopniu na wykorzystaniu pasz tre�ciwych. 

                                                 
6 Z. Bauman: Globalizacja. PIW, Warszawa 2000. 
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1. Przewidywane zmiany w bilansie zbó� i pasz 
 

Na pocz�tku poprzedniej dekady odwróceniu uleg�a kilkudziesi�cioletnia 
tendencja realnego tanienia surowców �ywno�ciowych. Od 2002 r. globalny in-
deks realnych cen �ywno�ci7 zacz�� stopniowo rosn�	, a dynamika tego wzrostu 
uleg�a znacznemu i raptownemu przyspieszeniu w latach 2006-2008. Wzrost cen 
produktów rolnych by� silnym szokiem nie tylko z uwagi na odwrócenie po-
przedniej d�ugookresowej tendencji spadkowej, ale przede wszystkim z powodu 
ogromnej skali tego wzrostu w relatywnie krótkim czasie. Jego dynamika wy-
kracza�a daleko poza krótkookresowe odchylenia rzeczywistych notowa� cen od 
d�ugookresowego trendu. W po�owie 2008 r. indeks realnych cen �ywno�ci 
kszta�towa� si� bowiem na poziomie o 64% wy�szym ni� w 2002 r.  

 Wysokie ceny surowców rolnych, jakie notowano na �wiatowych ryn-
kach w latach 2006-2008, obj��y równie� podstawowe surowce paszowe, wyko-
rzystywane w produkcji przemys�owych mieszanek pasz tre�ciwych dla zwierz�t 
monogastrycznych, takich jak trzoda chlewna i drób. Chodzi tu przede wszyst-
kim o zbo�a, w tym zbo�a paszowe oraz o ziarno i �ruty ro�lin oleistych. Anali-
za zmian cen towarów rolnych na globalnym rynku w okresie kryzysu i tu� po 
nim pokazuje, �e znacz�cy wzrost cen w obrotach �wiatowych, szczególnie 
w latach 2007-2008, nast�pi� nie tylko w relacji do �redniego ich poziomu z lat 
2001-2005, ale te� w relacji do roku 2006, w którym notowania cen towarów 
rolnych ju� by�y wysokie. Przyrosty cen produktów ro�linnych by�y przy tym 
wy�sze ni� produktów zwierz�cych, z których najsilniej podro�a� drób. 

W nast�pstwie tego znacz�cego wzrostu cen, w globalnym bilansie pa-
szowym nast�pi�y zmiany warunkuj�ce dynamik� przysz�ego rozwoju produkcji 
�ywca drobiowego i wieprzowego. Podro�enie surowców paszowych spowodo-
wa�o bowiem istotny wzrost kosztów chowu tych zwierz�t. Nasili�y si� te� wa-
hania cen na mi�dzynarodowych rynkach produktów rolnych, co przyczyni�o si� 
do wzrostu ryzyka i niepewno�ci w produkcji �ywca rze
nego. 

�wiatowy kryzys gospodarczy spowodowa� wyhamowanie wzrostu cen 
surowców rolnych. W 2009 r. ceny te obni�y�y si� w porównaniu do notowa-
nych w latach 2007-2008, jednak nie powróci�y do poprzedniego poziomu i z re-
gu�y by�y te� wy�sze ni� w 2006 r. W 2010 r. otoczenie makroekonomiczne 
wydawa�o si� bardziej pozytywne z punktu widzenia rozwoju rynków rolnych 
ni� w latach poprzednich. Globalna gospodarka zaczyna�a si� odbudowywa	 
i przechodzi	 stopniowo do fazy stabilnego wzrostu. Wprawdzie wzrost ten cha-

                                                 
7 FAO Real food price index. 
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rakteryzowa� si� dwoma tempami: s�abym z wysok� stop� bezrobocia w krajach 
rozwini�tych gospodarczo i szybkim w du�ych krajach rozwijaj�cych si�, dawa� 
jednak nadziej� na powrót do normalno�ci. Druga fala kryzysu gospodarczego 
zmieni�a jednak te optymistyczne rokowania.  

Wed�ug ostatnich prognoz OECD-FAO8 w latach 2011-2020, na global-
nym rynku pszenicy i zbó� paszowych zak�adany wzrost poda�y, mimo zmniej-
szonej w wyniku wysokich cen dynamiki popytu, pozwala	 b�dzie na nie-
znaczn� tylko odbudow� zapasów. �wiatowe ceny zbó� obni�y�y si�, ale ich po-
ziom pozostanie wysoki, gdy� wska
nik obrazuj�cy relacj� zapasów do zu�ycia 
b�dzie nadal niski w porównaniu do stanu obserwowanego w poprzednich deka-
dach. Du�y wzrost zu�ycia m�czek proteinowych przez szybko rozwijaj�cy si� 
sektor �ywca przyczyni si� prawdopodobnie do rozwoju produkcji ro�lin ole-
istych. Jednak i na tym rynku relacja zapasów do zu�ycia wykazywa	 b�dzie 
niski poziom, co sugeruje utrzymanie si� wysokich cen.  

Dodatkowym czynnikiem podtrzymuj�cym ceny niektórych surowców 
rolnych, w tym surowców paszowych, jest rozwój rynku biopaliw, traktowanych 
jako alternatywne 
ród�o energii, niezale�ne od arabskich dostaw ropy naftowej. 
Rozwój taki nasili� si� szczególnie po zamachu z 11 wrze�nia 2001 r. Rynek 
biopaliw jest mocno uzale�niony od cen ropy naftowej i innych tradycyjnych 
no�ników energii oraz od stosowanych przez rz�dy wielu krajów bod
ców i na-
kazów dotycz�cych produkcji i wykorzystania biopaliw. Dalsza ekspansja ich 
poda�y kreowa	 b�dzie dodatkowy popyt na pszenic�, zbo�a paszowe i ro�liny 
oleiste, tj. produkty wykorzystywane zarówno jako surowce paszowe, jak i ener-
getyczne. Rosn�cy popyt na rolnicze surowce energetyczne bezpo�rednio lub 
po�rednio wp�ywa	 b�dzie na rynki innych towarów rolnych, podnosz�c te� ce-
ny upraw paszowych, gdy� to g�ównie one wykorzystywane s� w produkcji 
biomasy. W ten sposób zacie�niaj� si� wi�zi mi�dzy cenami surowców rolnych 
a cenami tradycyjnych paliw, w tym benzyny.  

Wzrost cen ropy naftowej notowano ju� od 2002 roku, w nast�pstwie du-
�ego zwi�kszenia jej globalnej konsumpcji, wyprzedzaj�cego dynamik� rozwoju 
mocy produkcyjnych, która ograniczana jest te� d��eniem do utrzymania wyso-
kich cen. W latach 2004-2006 na �wiatowym rynku ropy naftowej9 masowo po-
jawiali si� jako nowi gracze, prywatni inwestorzy i spekulanci. Wysokie ceny 
zach�ca�y bowiem do inwestowania w papiery d�ugoterminowe. W Stanach 
Zjednoczonych, które konsumuj� 25% �wiatowego wydobycia ropy naftowej10 

                                                 
8 Agricultural Outlook 2011-2020. OECD-FAO, 2011 r. 
9 A. Greenspan: Era zawirowa�. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2008.  
10 A. Greenspan, op.cit. 
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z powodu ryzyka zwi�zanego z restrykcyjnymi normami ekologicznymi, od po-
�owy lat 70. nie rozwijaj� si� nowe moce przerobowe ropy. W 2005 r. huragany 
Katrina i Rita spowodowa�y du�e zniszczenia w Teksasie i przyczyni�y si� do 
powstania luki w �wiatowej poda�y ropy naftowej oraz wytwarzanych na jej ba-
zie produktów, takich jak benzyna i olej opa�owy. W efekcie ceny tych produk-
tów silnie wzros�y. To z kolei zwi�kszy�o zainteresowanie produkcj� biopaliw 
wytwarzanych na bazie rolniczych surowców energetycznych. Wzros�o wi�c ich 
poza�ywno�ciowe wykorzystanie. 
  

Tabela 1.1. �wiatowy rynek zbó� (mln ton) 

Wyszczególnienie 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Zbo�a ogó�em 

Produkcja 1) 2133,4 2288,6 2263,4 2239,6 2307,0 
Poda� 2) 2556,1 2701,9 2760,7 2765,2 2794,8 
Zu�ycie  2144,9 2194,3 2232,8 2273,7 2304,5 
Handel 3) 272,0 282,8 277,1 279,3 282,3 
Zapasy ko�cowe 413,3 197,4 525,6 487,8 488,3 
Wska
nik zapasy/zu�ycie 18,8 22,3 23,1 21,2 20,8 

Zbo�a paszowe 

Produkcja 1) 1082,6 1146,4 1122,4 1120,3 1147,5 
Poda� 2) 1242,0 1310,6 1320,4 1314,1 1313,1 
Zu�ycie  1080,0 1104,7 1127,9 1145,3 1153,7 
Handel 3) 130,6 113,7 115,8 121,1 119,0 
Zapasy ko�cowe 164,2 198,0 193,8 165,6 160,9 
Wska
nik zapasy/zu�ycie 14,9 17,6 16,9 14,4 13,4 
1) w roku kalendarzowym; 2) produkcja plus zapasy otwarcia; 3) eksport w sezonie. 
	ród�o: FAO: Sytuacja �ywno�ciowa na �wiecie. Rzym, sierpie� 2011 r. 

 
Przewidywany obecnie poziom produkcji zbó� wydaje si� niewystarcza-

j�cy dla zapewnienia stabilnej i bezpiecznej wielko�ci ich zapasów na �wiato-
wych rynkach. Po gwa�townym spadku �wiatowej produkcji zbó� w 2010 r., 
prognozowano znacz�cy jej wzrost w latach nast�pnych. Wszystko wskazuje 
jednak na to, �e w 2011 r. wzrost ten b�dzie mniejszy ni� przewidywano na po-
cz�tku sezonu. W sezonie 2011/2012 szczególnie trudna sytuacja mo�e wyst�pi	 
na rynku kukurydzy, której ceny ju� obecnie szybko rosn�. Jest to zbo�e wyso-
koenergetyczne, bardzo wa�ne dla bilansu paszowego w produkcji drobiu, a tak-
�e trzody chlewnej, gdy� w po��czeniu ze �rut� sojow�, zapewnia odpowiedni 
stosunek bia�ko-energetyczny, decyduj�cy o wysokiej konwersji paszy w mi�so.  
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Tabela 1.2. Prognoza rozwoju rynku zbó� paszowych (mln ton) 

Dynamika (%) 
Kraje    
Lata 

 
Produkcja 

 
Konsumpcja Zapasy 

ko�cowe Produkcji Konsumpcji 

Relacja 
zapasy / 

zu�ycie (%)

 
1103,7 

 
1088,1 

 
197,7 

 
100,0 

 
100,0 

 
18,2 

1220,4 1213,4 208,4 110,6 111,5 17,2 

�WIAT 
2007/2010 
2014/2015 
2019/2020 1311,4 1302,5 222,6 118,8 119,7 17,1 

 
579,7 

 
551,0 

 
99,3 

 
100,0 

 
100,0 

 
18,0 

624,7 600,2 98,4 107,8 108,9 16,4 

OECD 
2007/2010 
2014/2015 
2019/2020 651,2 620,9 102,3 112,3 112,7 16,5 

 
524,0 

 
537,2 

 
98,4 

 
100,0 

 
100,0 

 
18,3 

595,8 613,2 109,9 113,7 114,1 17,9 

INNE 
2007/2010 
2014/2015 
2019/2020 659,9 681,6 120,2 125,9 126,9 17,6 

	ród�o: Agricultural Outlook 2011-2020. OECD-FAO, 2011 r. 
 
Zbo�a i m�czki proteinowe uzyskiwane z ro�lin oleistych, stanowi� g�ów-

ne surowce wykorzystywane do produkcji przemys�owych mieszanek paszo-
wych stosowanych w intensywnej produkcji przede wszystkim �ywca wieprzo-
wego i drobiowego. W 2010 r. zbo�a paszowe stanowi�y 47%, a �ruty i m�czki 
ro�lin oleistych 27% wszystkich surowców zu�ywanych w przemy�le paszowym 
UE-27. W ci�gu ostatnich dziesi�ciu lat (2001-2010) globalna produkcja tych 
mieszanek zwi�kszy�a si� o 22%. Najszybszy rozwój mia� miejsce w Azji (o po-
nad 43%). Z tego w Chinach produkcja pasz przemys�owych zwi�kszy�a si� 
w ci�gu dziesi�ciu lat o 88%. Du�� dynamik� wzrostu charakteryzowa�y si� te� 
pozaunijne kraje europejskie (+60%). W Ameryce dynamika wzrostu produkcji 
mieszanek paszowych by�a zró�nicowana. W Brazylii wolumen tej produkcji 
zwi�kszy� si� o 54%, w Meksyku o 23%, w USA tylko o 9%, a w Kanadzie 
wcale nie zanotowano wzrostu. Relatywnie szybki przyrost produkcji pasz 
przemys�owych, cho	 z bardzo niskiego poziomu, mia� miejsce w Afryce i �rod-
kowym Wschodzie (+30%). 

W ci�gu ostatniej dekady struktura geograficzna globalnej produkcji pasz 
przemys�owych nie uleg�a zasadniczej zmianie. Zmieni�a si� jedynie pozycja 
poszczególnych krajów. Udzia� pa�stw dzisiejszej Unii Europejskiej obni�y� si� 
z 27% do 21%, a USA z 24% do 21%. Zwi�kszy� si� natomiast udzia� krajów 
azjatyckich z 26% do 30%, w tym Chin z 10% do 15% oraz Brazylii z 7% do 8%. 

Ceny surowców rolnych wzros�y w po�owie 2010 r. z powodu mniejszych 
zbiorów w g�ównych rejonach produkcji oraz niskiego poziomu zapasów. Zna-
laz�o to odzwierciedlenie w przerwaniu d�ugookresowej tendencji wzrostu glo-
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balnej produkcji przemys�owych mieszanek paszowych, która w 2010 r. w rela-
cji do roku poprzedniego obni�y�a si� o 2,5%. Ju� pi�ty rok z rz�du utrzymuj� 
si� silne wahania cen na rynkach �wiatowych. Wysoko�	 zbiorów w obecnym 
sezonie staje si� kluczowa dla sytuacji �wiatowej i odbudowy równowagi ryn-
kowej, która tak czy inaczej, nie dokona si� szybko. Wed�ug opinii OECD-
-FAO11, dopóki zapasy nie zostan� odbudowane, istnieje du�e ryzyko ponowne-
go wyst�pienia silnych waha� cenowych. Nale�y si� wi�c liczy	 z tym, �e po-
ziom cen surowców rolnych w okresie nast�pnej dekady pozostanie wysoki 
w relacji do poprzedniego dziesi�ciolecia.  

 
Tabela 1.3. Globalna produkcja pasz przemys�owych (mln ton) 

2001 2010 
Kraje 

 % 
2005 2006 2007 2008 2009 

 % 

UE-15 126 24 127 126 131 133 128 130 18 
UE-12 19 3 18 19 20 21 20 20 3 
Pozost. europ. 25 4 29 33 37 40 40 36 5 
Europa 170 28 174 178 188 194 188 186 26 
Chiny 58 10 73 81 98 107 125 109 15 
Japonia 24 4 24 24 25 24 24 24 3 
Pozost. azjat. 70 12 79 82 87 88 92 85 12 
Azja i Pacyfik 152 26 176 187 210 219 241 218 30 
Brazylia 39 7 47 48 54 59 60 60 8 
Meksyk 22 4 24 25 26 26 26 27 4 
USA 142 24 150 152 153 154 149 155 21 
Kanada 20 3 23 23 23 21 20 20 3 
Pozost. ameryk. 23 4 26 27 29 29 28 25 4 
Ameryka 246 42 270 275 285 289 283 287 40 
�rodk. Wschód 
i Afryka 23 4 25 25 28 29 27 30 4 

OGÓ	EM 591 100 645 665 711 731 739 721 100 

	ród�o: Feed International. 
 
Po��dana reakcja ze strony poda�y uwarunkowana jest przede wszystkim 

rosn�cymi kosztami nak�adów, a ponadto wymaga inwestycji zwi�kszaj�cych 
produktywno�	 tych nak�adów i poziom samej produkcji rolnej. Bod
ce, b�d�ce 
nast�pstwem wysokich cen �ywno�ci, cz�sto nie docieraj� do jej pierwotnych 
producentów z powodu nierównego rozk�adu si� w �a�cuchach zaopatrzenio-
wych i stosowanych narz�dzi polityki. W warunkach kryzysu gospodarczego 
koszty produkcji surowców rolnych rosn�, a produktywno�	 poprawia si� zbyt 
wolno. Op�acalno�	 produkcji rolnej pogarsza si�. Wraz z barier� zasobow� 

                                                 
11 Op. cit. 
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(niedostateczne zasoby wody i ziemi w wielu rejonach �wiata) tworzy to ograni-
czenia dla wzrostu poda�y, niezb�dnego dla zrównowa�enia rynku.  

Wspomniana ju� prognoza OECD-FAO zak�ada, �e w nast�pnej dekadzie 
ceny surowców rolnych powinny obni�y	 si� w relacji do wysokiego poziomu 
z pocz�tku 2011 r., ale w relacji do poprzedniego dziesi�ciolecia b�d� znacz�co 
wy�sze. Wysokie koszty produkcji przyczyni� si� prawdopodobnie do obni�enia 
dynamiki wzrostu produkcji ro�lin oleistych i zbó� paszowych. B�dzie to wy-
wiera	 presj� na mi�dzynarodowe ceny tych towarów.  
 

Tabela 1.4. Ceny towarów w cenach bie��cych (USD) 

2020 
Towary Jed-

nostka 1990 2000 2010 2011 2015 2020 1990  
= 100 

2010  
= 100 

W�giel            
australijski USD/t 39,7 26,3 99,0 125,0 85,0 85,0 214,1 85,9 
Ropa               
naftowa   
(spot) 1) USD/bl 

 
22,9 

 
28,2 

 
79,0 

 
107,2 

 
92,6 

 
80,4 

 
351,1 

 
101,8 

M�czka    
sojowa 2) USD/t 

 
200 

 
189 

 
378 

 
420 

 
308 

 
304 

 
152,0 

 
80,4 

Soja 3) USD/t 247 212 450 530 390 375 151,8 83,4 
Pszenica     
US, HW 4) USD/t 136 114 224 300 195 190 139,7 84,8 
Kukurydza 5) USD/t 109 89 186 270 172 170 156,0 91,4 
1) �rednia z rynków: Brent, Dubai, West Texas; 2) Argentyna 45/46% ekstraktu, c.i.f. Rotter-
dam; 3) US, c.i.f. Rotterdam; 4) US Hard Winter, extra price at US Gulf ports; 5) US no 2 Yel-
low, f.o.b. US Gulf ports. 
	ród�o: World Bank, Development Prospects Group, 2010. 

 
Szacuje si�, �e do 2020 r. ok. 13% globalnej produkcji zbó� paszowych 

i 15% produkcji ro�lin oleistych b�dzie wykorzystywane jako surowce do wy-
twarzania biopaliw, nawet w przypadku wycofania si� rz�dów niektórych 
pa�stw z polityki wspierania ich rozwoju. Na fluktuacj� cen wp�ywa	 b�dzie 
równie� wysoka zmienno�	 zbiorów powodowana niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi, a tak�e rosn�ce ceny energii, zmienno�	 kursów walutowych, re-
strykcje handlowe, spekulacja. Wed�ug wylicze� analityków z OECD i FAO, 
wzrost cen ropy naftowej o 25% mo�e spowodowa	 wzrost cen ro�lin oleistych 
o 3%, a zbó� paszowych o 5%. Natomiast spadek zbiorów o 5% grozi wzrostem 
cen pszenicy a� o ponad 25%, zbó� paszowych o 24%, a ro�lin oleistych o 7,5%. 
W przypadku wzrostu zbiorów o 5% spadki cen surowców paszowych by�yby 
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ni�sze, odpowiednio o 18%, 17% i 6%. Na rynku tych surowców prawdopodo-
bie�stwo wyst�pienia wysokich cen b�dzie w najbli�szych dziesi�ciu latach 
wy�sze ni� niskich cen. 

W 2010 r. Bank �wiatowy dokona� prognozy rozwoju cen podstawowych 
surowców na globalnym rynku. Wed�ug tej prognozy ceny rolne w 2020 r. 
spadn� w relacji do 2010 r., ale nadal b�d� o 40-50% wy�sze ni� w 1990 r. 
(tab. 1.4). Je�li tak b�dzie, wywrze to korzystny wp�yw na rozwój �wiatowego 
rynku mi�sa drobiowego. 
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2. Rynek wieprzowiny 
 
2.1. Wprowadzenie 

Wieprzowina stanowi znacz�cy segment rynku mi�sa. Jej udzia� w �wia-
towej produkcji i konsumpcji mi�sa wynosi ok. 40-42% i jest o 5-7 pkt. proc. 
wi�kszy ni� drobiu i o ok. 22% wi�kszy ni� wo�owiny. Jednocze�nie udzia� wie-
przowiny w �wiatowym eksporcie i imporcie mi�sa jest mniejszy ni� innych ga-
tunków. W ostatnich latach wynosi� on ok. 27%, a wo�owiny ok. 32% i drobiu 
ok. 39%. Dlatego �wiatowy rynek wieprzowiny charakteryzowany jest jako ten, 
na którym regiony wysokiej produkcji pokrywaj� si� z regionami wysokiej kon-
sumpcji, a do handlu �wiatowego trafia znacznie mniej wieprzowiny ni� drobiu 
i wo�owiny. Sukcesywny wzrost cen zbó� i pasz bia�kowych powoduje d��enie 
producentów do obni�enia kosztów produkcji �ywca wieprzowego. Zmniejsza 
si� liczba gospodarstw i ro�nie koncentracja chowu trzody chlewnej, tworzone 
s� �a�cuchy marketingowe o zasi�gu �wiatowym, w których dominuj� jednorod-
ne standardy, a du�a skala produkcji u�atwia sprzeda� mi�sa na rynkach zagra-
nicznych. Standardy sanitarne i weterynaryjne cz�sto pe�ni� rol� instrumentów 
ochrony rynku. 

Na rynku wieprzowiny, tak samo jak na innych rynkach �ywno�ciowych, 
wzros�o znaczenie obrotów regionalnych. Redukcja protekcji celnej ustanowio-
na przez WTO, spowodowa�a wzrost znaczenia polityk narodowych ró�nicuj�-
cych poziom produkcji i konsumpcji tego gatunku mi�sa w regionach. Rozwój 
gospodarczy wielu regionów, transformacja gospodarek narodowych pa�stw 
Europy �rodkowo-Wschodniej, przyst�pienie do UE nowych cz�onków spowo-
dowa�o szereg zmian na rynku wieprzowiny, w tym g�ównie w handlu tym ga-
tunkiem mi�sa i w jego konsumpcji. Tradycyjni eksporterzy, w tym UE i USA, 
funkcjonuj� w warunkach wi�kszej konkurencji o krajowe i zagraniczne rynki zbytu.  

Celem analizy jest ocena zmian, jakie dokona�y si� w g�ównych regionach 
�wiata w produkcji, konsumpcji i handlu wieprzowin� i mo�liwo�ci rozwoju te-
go segmentu �wiatowego rynku w przysz�o�ci. Analiza zosta�a przeprowadzona 
w oparciu o materia�y statystyczne USDA, ZMP i FAO. Obejmuje lata 1995-
2010, z podzia�em na trzyletnie podokresy, uwzgl�dniaj�ce cykliczno�	 chowu 
trzody chlewnej12. W analizie �wiatowego rynku wieprzowiny zastosowana zo-
sta�a funkcja trendu, �rednioroczne tempo wzrostu, przyrosty wzgl�dne i analiza 
porównawcza. 

                                                 
12 S. Sta�ko: Wahania cen na rynku wieprzowiny. Przemys� Spo�ywczy, 2011, nr 3.  
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2.2. G�ówni gracze na �wiatowym rynku  

2.2.1. Produkcja  

W latach 1995-2010 produkcja wieprzowiny na �wiecie zwi�kszy�a si� 
z 76 do 103 mln ton (rys. 2.1). Tempo wzrostu wynosi�o �rednio w roku ok. 2% 
i w tym okresie ilo�	 produkowanej wieprzowiny zwi�kszy�a si� o ok. 35% 
(o 27 mln ton). Dynamika produkcji tego gatunku mi�sa by�a zró�nicowana, 
a wskazuje na to analiza przyrostów wzgl�dnych o podstawie zmiennej (tab. 2.1 
i 2.2). W latach 1995-1997 przyrost produkcji wieprzowiny na �wiecie wynosi� 
1,3% (ok. 1 mln ton ) i by� najmniejszy w ca�ym analizowanym okresie. Powodem 
by� spadek o 2,8% produkcji wieprzowiny w Ameryce P�n. i o 13,8% w pa�stwach 
WNP, który znacz�co niwelowa� wzrost produkcji w pozosta�ych regionach. Naj-
wi�kszy przyrost produkcji wieprzowiny na �wiecie nast�pi� w latach 2007-2010 
i wynosi� 9,8% (9,2 mln ton), w tym w regionie Azji wzros�a ona o 16,7% (o 8,2 
mln ton).  

 
Rysunek 2.1. Produkcja, konsumpcja, import, eksport wieprzowiny na �wiecie  

w latach 1995-2010 (tys. ton) 
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W latach 1995-2010 silne tendencje wzrostowe w produkcji wieprzowiny 

wyst�powa�y w regionie Azji i Ameryki Po�udniowej. W pa�stwach azjatyckich 
przyrost produkcji wieprzowiny wynosi� 16,8 mln ton i stanowi� 62% �wiatowego 
przyrostu produkcji tego gatunku mi�sa. W 2010 r. w Ameryce P�d. produkcja 
wieprzowiny wzros�a do 4,5 mln ton i by�a 2,7 razy wi�ksza w porównaniu do 
1995 r. Ilo�	 produkowanej w tym regionie wieprzowiny zwi�kszy�a si� o ok. 2,8 
mln ton. Najwi�kszy przyrost produkcji mia� miejsce w latach 1995-1997 i wynosi� 
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ok. 34%. W analizowanym okresie w Ameryce P�n. produkcja tego gatunku mi�sa 
zwi�kszy�a si� o 28% (do 13,1 mln ton), a w UE o 19% (do 23 mln ton). W pa�-
stwach WNP tendencje spadkowe w produkcji wieprzowiny zosta�y zahamowane 
i w latach 2007-2010 nast�pi� jej ok. 10% wzrost. W pozosta�ych krajach europej-
skich produkcja tego gatunku mi�sa nie wykazywa�a tendencji wzrostowych, a jej 
przyrosty by�y przemiennie zarówno dodatnie i ujemne.  

 
Tabela 2.1. Produkcja, konsumpcja, import i eksport wieprzowiny �rednio w roku (tys. ton) 

Wyszczególnienie 1995- 
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2010 

�wiat      
Produkcja 75463,3 84093,6 87880,6 93448,0 98844,5 
Import 2513,3 2867,0 3674,3 4688,0 5634,7 
Eksport 2696,0 3093,6 3706,6 4981,6 5741,0 
Konsumpcja 75225,6 83874,6 87820,3 93153,3 98730,7 

Ameryka Pó�nocna      
Produkcja 9981,3 11060,3 11623,6 12277,6 13230,7 
Import 399,0 646,0 906,0 1042,0 1165,7 
Eksport 843,3 1177,3 1648,3 2290,6 3019,7 
Konsumpcja 9540,0 10516,3 10868,0 11031,3 11373,5 

Wska
nik samowystarczalno�ci w % 104,6 105,8 106,8 111,3 116,3 
Ameryka Po�udniowa      
Produkcja 2108,6 2648 3350,6 3750,6 4312,7 
Import 53,0 85,0 55,0 45,0 81,5 
Eksport 78,0 140,0 567,0 795,2 815,0 
Konsumpcja 2086,3 2584,0 2847,6 3000,0 3579,3 

Wska
nik samowystarczalno�ci w % 101,2 102,1 118,4 125,0 120,5 
Unia Europejska      
Produkcja 19584,0 21416,3 21412,6 21740,0 22722,0 
Import 176,6 100,3 35,6 92,3 38,2 
Eksport 1227,6 1442,6 1034,0 1243,3 1545,5 
Konsumpcja 18554,0 20052,3 20376,3 20597,0 21214,7 

Wska
nik samowystarczalno�ci w % 105,6 106,7 104,9 105,5 107,1 
Pozosta�e kraje Europy      
Produkcja 650,3 705,6 696,0 701,6 720,5 
Import 43,0 63,0 91,6 114,6 140,5 
Eksport 13,0 7,6 2,3 9,0 10,2 
Konsumpcja 689,3 761,0 782,0 807,3 850,5 

Wska
nik samowystarczalno�ci w % 95,6 92,7 88,6 86,9 84,7 
WNP      
Produkcja 2757,0 2523,0 2585,0 2554,6 3059,0 
Import 664,0 497,0 699,6 906,0 1186,7 
Eksport 50,6 15,0 9,3 11,6 1,2 
Konsumpcja 3348,3 3035,6 3280,3 3655,0 4240,7 

Wska
nik samowystarczalno�ci w % 81,8 83,9 78,9 74,1 72,1 
Azja      
Produkcja 39677,6 44872,6 48304,6 51440,6 53813,3 
Import 1133,6 1357,9 1713,9 2207,6 2594,7 
Eksport 481,3 270,0 366,4 567,6 298,3 
Konsumpcja 40278,0 45984,6 48441,0 53073,0 56110,0 

Wska
nik samowystarczalno�ci w % 98,5 97,6 97,3 96,9 96,0 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 
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Tabela 2.2. Przyrosty wzgl�dne o podstawie zmiennej produkcji, importu, eksportu 
i konsumpcji wieprzowiny (%) 

Wyszczególnienie 1995- 
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2010 

�wiat  
Produkcja 1,3 2,7 4,8 4,5 9,8 
Import 10,3 9,7 26,6 9,1 13,5 
Eksport 22,6 4,8 30,2 10,8 16,5 
Konsumpcja 0,9 2,7 4,9 4,4 9,7 
Ameryka Pó�nocna      
Produkcja -2,8 2,5 4,2 2,1 4,1 
Import 11,1 48,1 22,5 -1,9 16,4 
Eksport 24,5 25,3 21,1 24,4 20,2 
Konsumpcja -4,8 3,4 3,7 2,2 2,4 
Ameryka Po�udniowa      
Produkcja 34,2 17,4 12,4 11,1 7,0 
Import 317,6 -2,2 -36,1 -10,2 65,0 
Eksport 106,5 45,5 85,1 -6,5 -14,7 
Konsumpcja 35,9 14,6 0,5 11,8 13,8 
Unia Europejska      
Produkcja 1,4 1,9 3,6 1,7 0,6 
Import -35,6 -92,4 37,5 135,8 -26,4 
Eksport 44,3 -4,5 17,5 -1,3 36,4 
Konsumpcja -0,9 1,5 3,8 0,5 -1,1 
Pozosta�e kraje Europy      
Produkcja 19,7 1,4 -0,5 7,4 -4,2 
Import 338,5 68,8 33,8 13,2 -8,2 
Eksport 300,0 150,0 -33,0 20,0 20,0 
Konsumpcja 25,6 5,4 2,7 8,1 -3,8 
Rosja      
Produkcja -13,8 3,6 9,5 0,7 10,3 
Import 31,3 -48,7 54,5 37,7 10,6 
Eksport 1,8 0,0 320,0 -84,0 0,0 
Konsumpcja -7,0 -5,8 16,0 9,6 10,0 
Azja      
Produkcja 0,5 2,4 4,6 6,6 16,7 
Import -4,8 39,2 20,4 -1,2 0,9 
Eksport 30,7 -43,8 49,2 0,2 -23,5 
Konsumpcja 10,9 3,1 10,0 6,5 14,9 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.1.  
 

W �wiatowej produkcji wieprzowiny dominuj�c� pozycj� mia� region 
azjatycki. W latach 2007-2010 jego udzia� wynosi� ok. 54% i wzrós� o 2 pkt. 
proc. w porównaniu do lat 1995-1997. W analizowanym okresie Ameryka P�n. 
produkowa�a ok. 13% �wiatowej produkcji wieprzowiny, udzia� Ameryki P�d. 
zwi�kszy� si� o ponad 1 pkt. proc. (do 3,3%), a udzia� UE zmniejszy� si� 
z ok. 26% �rednio w latach 1995-1997 do ok. 24% w latach 2007-2010 (rys. 2.2).  
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Rysunek 2.2. Udzia� g�ównych regionów w �wiatowej produkcji wieprzowiny (%) 
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si� malej�c� samowystarczalno�ci� w produkcji wieprzowiny. W analizowanym 
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winy. W Ameryce P�d. wzrost wska
nika samowystarczalno�ci w produkcji 
wieprzowiny by� najwy�szy i sta�a si� ona regionem konkuruj�cym z UE i Ame-
ryk� P�n. w lokowaniu nadwy�ek wieprzowiny na rynku �wiatowym. W latach 
2007-2010 wska
nik ten wynosi� �rednio w roku 120,5% i w porównaniu do po-
ziomu z lat 1995-1997 by� wi�kszy o ok. 19 pkt. proc. W ko�cu ostatniej dekady 
Ameryka P�d. produkowa�a ka�dego roku �rednio o 733 tys. ton wieprzowiny 
wi�cej ni� konsumowa�a, a w latach 1995-1997 tylko o 22 tys. ton wi�cej. 
W Ameryce P�n. wska
nik samowystarczalno�ci rós� sukcesywnie z 104,6% 
�rednio w latach 1995-1997 do 116,3% w latach 2007-2010. W tym regionie 
nadwy�ka w produkcji wieprzowiny wzros�a ponad 4-krotnie (z 441 tys. ton 
�rednio w latach 1995-1997 do 1857 tys. ton w latach 2007-2010). W Unii Eu-
ropejskiej wska
nik samowystarczalno�ci w produkcji wieprzowiny waha� si� 
od 104,9% do 107,1%, bo stopniowo zwi�ksza�a si� liczba cz�onków, zapotrze-
bowanie konsumentów na wieprzowin� zmienia�o si�, a chów trzody charakte-
ryzuje si� cykliczno�ci�. W latach 1995-1997 ilo�	 produkowanej w UE wie-
przowiny by�a �rednio w roku wi�ksza od jej spo�ycia o ok. 1 mln ton i wzros�a 
do 1,5 mln ton w latach 2007-2010. Takie ilo�ci wieprzowiny UE przeznacza�a 
na pokrycie popytu importowego innych regionów.  

Na rynku �wiatowym ros�y nadwy�ki poda�y wieprzowiny. W latach 
2007-2010 w Ameryce P�n. i P�d. oraz w UE wzros�y one dwukrotnie w porów-
naniu do �redniego poziomu z lat 1995-1997 i by�y o 480 tys. ton wi�ksze od 
potrzeb importowych Azji, pa�stw WNP i pozosta�ych krajów europejskich. 
Wymaga�o to poszukiwania przez tradycyjnych eksporterów nowych mo�liwo-
�ci zbytu.  

Na poziom produkcji wieprzowiny w danym regionie ma praktycznie 
wp�yw jeden kraj (rys. 2.3). Wyj�tkiem jest Unia Europejska. W regionie Azji s� 
to Chiny, w których produkcja ros�a w tempie 2,3% w roku i w latach 
1995-2010 jej wolumen zwi�kszy� si� o ok. 41% (z ok. 36 do ok. 51 mln ton). 
W Azji udzia� Chin w produkcji tego gatunku mi�sa waha� si� od ok. 85% do 
ok. 88%. W Korei P�d. produkcja ros�a w tempie zbli�onym do tempa wzrostu 
w Chinach, ale wolumen produkowanej wieprzowiny by� relatywnie ma�y 
i w 2010 r. wynosi� 1,1 mln ton. Jednocze�nie w Japonii utrzymywa�a si� sta-
gnacja w produkcji wieprzowiny, a w Hongkongu nast�pi� jej spadek. 

W Ameryce P�n. udzia� Stanów Zjednoczonych w produkcji wieprzowiny 
wynosi� 76-79%. Ros�a ona w tempie 1,5% w roku i umo�liwi�a wzrost produk-
cji z 8,1 mln ton w 1995 r. do 10,2 mln ton w 2010 r. Takie samo tempo wzrostu 
by�o w Meksyku, a w Kanadzie wynosi�o 2,8%. W 2010 r. te dwa pa�stwa pro-
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dukowa�y ��cznie ok. 3 mln ton wieprzowiny i by�o to 3,5-krotnie mniej ni� 
w Stanach Zjednoczonych.  

 
Rysunek 2.3. Udzia� w �wiatowej produkcji wieprzowiny Chin, USA i UE (%) 
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Tabela 2.3. Produkcja wieprzowiny w Chinach, USA, Brazylii, Rosji 
i pa�stwach UE (tys. ton) 

Wyszczególnienie 1995- 
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2010 

Chiny 34675,6 39517,6 41378,0 45156,0 47264,5 
Udzia� w produkcji Azji w % 87,3 88,0 85,6 87,7 87,8 

Stany Zjednoczone 7898,3 8659,0 8892,0 9421,3 10297,5 
Udzia� w produkcji Ameryki P�n. 
w % 79,0 78,3 76,5 76,7 78,0 

Brazylia 1530,0 1845,0 2451,6 2713,3 3082,5 
Udzia� w produkcji Ameryki P�d. 
w % 72,5 69,6 73,1 72,3 71,5 

Rosja 1449,6 1310,0 1378,3 1403,6 1785,0 
Udzia� w produkcji pa�stw WNP 
w % 52,5 52,0 53,3 55,0 57,0 

Niemcy 3456,0 3866,0 3982,0 4206,0 5055,0 
Hiszpania 2344,6 2841,6 3138,0 3281,0 3443,0 
Francja 2172,3 2331,0 2347,3 2313,0 2255,0 
Holandia 1727,3 1813,3 1615,3 1595,0 1339,0 
Dania 1539,3 1694,6 1799,0 1893,0 1773,7 
Udzia� w produkcji UE w % 57,4 58,6 60,2 61,1 61,0 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 
 

W UE liczba cz�onków wzros�a z 15 do 27, ale na poziom produkcji wie-
przowiny w tym ugrupowaniu najwi�kszy wp�yw mia� jej rozwój w pa�stwach 
UE-15, w tym w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Danii. Udzia� tych 
pi�ciu pa�stw w produkcji wieprzowiny w UE-27 zwi�kszy� si� z ok. 57% w la-
tach 1995-1997 do 61% w latach 2007-2010. Na unijnym rynku wieprzowiny 
swoj� pozycj� umocni�y Niemcy, gdzie produkcja sukcesywnie ros�a i w latach 
2007-2010 by�a �rednio w roku o 46% wi�ksza ni� w latach 1995-1997. Zbli�o-
na skala wzrostu produkcji tego gatunku mi�sa by�a w Hiszpanii. W 2010 roku 
w produkcji wieprzowiny w UE-27 udzia� Niemiec wyniós� ok. 22% i Hiszpanii 
ok. 15%. W Danii i w Holandii, które s� g�ównymi eksporterami tego gatunku 
mi�sa na rynek �wiatowy, nie odnotowano silnych tendencji do wzrostu produk-
cji. W latach 2007-2010 Dania produkowa�a �rednio w roku o 15% wieprzowiny 
wi�cej ni� w latach 1995-1997, a Holandia o 23% mniej.  

Rozwój produkcji wieprzowiny w pa�stwach UE-15 i UE-12 by� zró�ni-
cowany. W latach 2005-2008 produkcja tego gatunku mi�sa ros�a zarówno 
u „nowych”, jak i „starych” cz�onków UE. W UE-15 zwi�kszy�a si� ona o ok. 
1730 tys. ton (do 19 024 tys. ton), a w UE-12 o 765 tys. ton (do 3943 tys. ton 
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w 2007 r.), w tym w Polsce o 239 tys. ton. W latach 2007-2010 r. ilo�	 produ-
kowanej wieprzowiny w UE-12 zmniejszy�a si� o 18% (do 3252 tys. ton), 
a w pa�stwach pi�tnastki zmiany w poziomie produkcji wynosi�y ok. 1% rocz-
nie. W Polsce, która jest najwi�kszym producentem wieprzowiny w�ród nowych 
cz�onków UE, obni�y�a si� ona o 370 tys. ton (do 1,7 mln ton). W pozosta�ych 
pa�stwach UE-12 procentowy spadek produkcji by� wi�kszy, ale s� one ma�ymi 
producentami tego gatunku mi�sa. Po akcesji do UE nowych cz�onków, jedynie 
w Polsce nast�pi� wzrost produkcji wieprzowiny. Natomiast w niektórych kra-
jach mia� miejsce spadek produkcji tego gatunku mi�sa (rys. 2.4). W latach 
2005-2010 w Czechach zmniejszy�a si� ona o ok. 30% (do 264 tys. ton), w S�o-
wacji o 39% (do 85 tys. ton), na W�grzech o 7% (do 425 tys. ton). O redukcji 
tego kierunku produkcji zwierz�cej u nowych cz�onków UE zadecydowa�o kilka 
czynników:  

� W Czechach, w S�owacji i na W�grzech, w latach poprzedzaj�cych ich 
akcesj� do UE, nast�pi� wzrost wsparcia producentów wieprzowiny. 
W tych krajach wska
niki wsparcia producentów wieprzowiny (PSE) by-
�y wy�sze ni� w UE-15. Natomiast w Polsce kszta�towa�y si� na poziomie 
ni�szym ni� w pa�stwach pi�tnastki13. Po akcesji do UE, nowych cz�on-
ków obowi�zywa�y zasady regulacji na rynku wieprzowiny okre�lone 
przez Wspóln� Polityk� Roln�. Dostosowanie do tych zasad spowodowa-
�o redukcj� wsparcia w tym sektorze u wielu nowych cz�onków UE. 

� W latach 2007-2008 w wyniku ni�szych zbiorów zbó� i redukcji zapasów 
wzros�y ich ceny i utrzymywa�y si� na wysokim poziomie równie� w la-
tach nast�pnych. Wieprzowina podro�a�a w relacji do zbó�, w tym naj-
bardziej w Polsce, gdzie cena referencyjna wieprzowiny kl. E stanowi�a 
równowarto�	 ok. 8 kg j�czmienia. W Polsce ró�nica mi�dzy poziomem 
relacji cen skupu �ywca wieprzowego do ceny skupu j�czmienia w latach 
2004-2006 i w latach 2007-2008 wynosi�a 6,3 kg, a w Niemczech 5,7 kg 
i we Francji, Danii, Holandii i Hiszpanii 3,4-4,5 kg14. 

� Otwarcie rynków zbytu umo�liwia�o nowym pa�stwom cz�onkowskim jej 
zakup u ta�szych producentów wieprzowiny w UE.  

� Integracja w sektorze wieprzowiny w Polsce i u innych nowych cz�onków 
UE by�a znacznie s�abiej rozwini�ta ni� w UE-15, gdzie jej formy s� 
zró�nicowane i zale�� od koncentracji chowu trzody chlewnej. W Danii, 

                                                 
13 W latach 2001-2004 wska
nik PSE w sektorze wieprzowiny w UE-15 wynosi� 23,3, 
a w Czechach 30,3, na W�grzech 37,3, w S�owacji 29 i w Polsce 9.  
14 D. Rycombel: Ceny wieprzowiny i wo�owiny w Polsce i w UE. IERiG�-PIB 2009 (maszynopis). 
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gdzie charakteryzowa� si� on najwy�sz� koncentracj�, dominuje system 
spó�dzielczy, a w Wlk. Brytanii, gdzie proces koncentracji przebiega� 
wolniej, nast�pi� rozwój integracji horyzontalnej. Stopie� integracji go-
spodarstw zajmuj�cych si� chowem trzody chlewnej z przemys�em pa-
szowym i przemys�em mi�snym wp�ywa na obni�enie kosztów produkcji 
i u�atwia wyprodukowanie �ywca rze
nego o odpowiednich parame-
trach15.  

 
Rysunek 2.4. Produkcja wieprzowiny w wybranych pa�stwach UE-12 (tys. ton) 
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 	ród�o: Foreign Agricultural Service USDA. 
 
2.2.2. Konsumpcja 

W latach 2007-2010 �wiatowa konsumpcja wieprzowiny by�a przeci�tnie 
w roku o 23 mln ton wi�ksza ni� w latach 1995-1997, w tym w Azji o 16 mln 
ton. W latach 1995-2010 najszybciej ros�o spo�ycie tego gatunku mi�sa w Ame-
ryce P�d. (o 5,7% rocznie), ale w przeliczeniu na mieszka�ca by�o nadal niskie. 
Mimo wysokiego tempa wzrostu, spo�ycie ros�o o 1 pkt. proc. wolniej ni� pro-
dukcja wieprzowiny. W Azji i pozosta�ych krajach europejskich tempo wzrostu 
konsumpcji wieprzowiny by�o równie� relatywnie wysokie, ale dwukrotnie 
mniejsze ni� w Ameryce P�d. (tab. 2.4). Najwolniej ros�a konsumpcja w Amery-
ce P�n. i UE, w tempie mniejszym od tempa wzrostu produkcji, co decydowa�o 
                                                 
15 D. Rycombel: Integracja w sektorze wieprzowiny w wybranych pa�stwach UE. Gospodarka 
Mi�sna 2007, nr 11, s.12-14. 
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o samowystarczalno�ci tych regionów. W Azji, pa�stwach WNP i pozosta�ych 
krajach europejskich konsumpcja ros�a szybciej ni� produkcja i skutkowa�a 
spadkiem samowystarczalno�ci tych regionów. Najwi�ksze ró�nice mi�dzy 
�rednim rocznym tempem wzrostu produkcji i konsumpcji by�y w pozosta�ych 
krajach europejskich (1,6 pkt. proc), a najmniejsze w Azji (0,2 pkt. proc.). Mi�-
dzy regionami wyst�powa�y ró�nice nie tylko w tempie wzrostu konsumpcji, ale 
równie� w poziomie spo�ycia wieprzowiny w obr�bie regionów. 

 
Tabela 2.4. �rednioroczne tempo wzrostu w latach 1995-2010 (%) 

Wyszczególnienie �wiat Ameryka 
P�n. 

Ameryka 
P�d. Azja UE WNP 

Pozost. 
kraje  

Europy 

Produkcja 2,0 1,67 6,60 2,06 1,17 0,64 1,50 
Konsumpcja 2,0 0,86 5,70 2,23 0,92 1,60 2,44 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 
 

W regionie Azji najwi�cej wieprzowiny konsumowano w Hongkongu, 
gdzie produkcja z roku na rok mala�a. By�a ona trzykrotnie wi�ksza ni� w Korei 
P�d. i o 82% wi�ksza ni� w Chinach. W latach 2008-2010 wynosi�a ona �rednio 
w roku 66,5 kg/osob� i wzros�a o 9 kg/osob� w porównaniu do �redniego spo�y-
cia w latach 2000-2003. W tym okresie w Chinach spo�ycie wieprzowiny wzro-
s�o o 4,7 kg (do 36,5 kg/osob�), a w Korei P�d. zmniejszy�o si� o 3,1 kg do 21,8 
kg/osob�. Najni�sze spo�ycie tego gatunku mi�sa, mimo jego wzrostu, by�o 
w Japonii, gdzie wynosi�o 19,5 kg/osob� �rednio w latach 2008-2010. W Chi-
nach, które s� najwi�kszym producentem wieprzowiny w tym regionie, kon-
sumpcja ros�a o 1004 tys. ton rocznie, a produkcja o 996 tys. ton i nie by�y one 
w stanie pokry	 zapotrzebowania w regionie azjatyckim na ten gatunek mi�sa 
(rys. 2.5 i 2.6). 

W pa�stwach WNP wzrost spo�ycia by� równie� relatywnie du�y. Naj-
wi�cej tego gatunku mi�sa konsumowano na Bia�orusi, gdzie by�o ono 2-krotnie 
wi�ksze ni� w Rosji i 2,5-krotnie wi�ksze ni� na Ukrainie (tab. 2.5). W latach 
2008-2010 na Bia�orusi spo�ycie tego gatunku mi�sa wynosi�o �rednio w roku 
44,8 kg/osob� i wzros�o o 12,9 kg/osob� w porównaniu do lat 2000-2003. 
W Rosji w tym okresie wzrost spo�ycia wynosi� 6,3 kg/osob� (do 19,6 
kg/osob�), a na Ukrainie 4 kg/osob� (do 17 kg/osob�).  
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Rysunek 2.5. Trend produkcji wieprzowiny w Chinach i USA 
w latach 1995-2010 

(Chiny) y = 996,31x + 33484, R2 = 0,886; (USA) y = 176,79tx+ 7610, R2 = 0,9239 
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Rysunek 2.6. Trend konsumpcji wieprzowiny w Chinach i USA 

w latach 1995-2010 

(Chiny) y = 1004,1x + 33270, R2 = 0,8898; (USA) y = 71,482x + 7900, R2 = 0,6532 
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Tabela 2.5. Konsumpcja wieprzowiny w wybranych krajach �rednio w roku 
(kg/osob�) 

Wyszczególnienie 2000-2003 2004-2007 2008-2010 

USA 29,9 29,5 28,7 
Kanada 28,9 26,3 24,9 
Meksyk 12,8 13,9 15,4 

Brazylia 10,6 11,0 12,4 
Argentyna 6,0 5,7 6,4 
Chile 17,7 18,9 22,0 

Chiny 31,8 33,7 36,5 
Korea P�d. 24,9 28,9 21,8 
Hongkong 57,5 61,6 66,5 
Japonia 17,8 19,5 19,5 

UE 41,7 42,5 42,9 

Rosja 13,3 15,7 19,6 
Ukraina 13,0 13,1 17,0 
Bia�oru� 31,9 37,7 44,8 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 
 

W regionach o wysokiej samowystarczalno�ci w produkcji wieprzowiny 
wzrost spo�ycia by� mniejszy (z wyj�tkiem UE), a poziom konsumpcji ni�szy 
ni� w regionach charakteryzuj�cych si� malej�c� samowystarczalno�ci� w pro-
dukcji tego gatunku mi�sa. W Ameryce P�d., mimo wzrostu spo�ycia wieprzo-
winy, by�o ono ni�sze ni� w pozosta�ych regionach. Najwi�cej tego gatunku 
mi�sa konsumowano w Chile. W latach 2008-2010 konsumpcja wynosi�a �red-
nio w roku 22 kg/osob� i wzros�a o 4,3 kg w porównaniu do poziomu spo�ycia 
w latach 2000-2003, natomiast w Brazylii zwi�kszy�a si� w tym okresie o 1,8 
kg/osob� (do 12,4 kg/osob�), a w Argentynie by�a prawie 3,5-krotnie mniejsza 
ni� w Chile i nie wykazywa�a tendencji do wzrostu. 

W Ameryce P�n. g�ówni producenci wieprzowiny zmniejszali jej spo�y-
cie, jedynie w Meksyku nast�pi� relatywnie ma�y wzrost konsumpcji tego ga-
tunku mi�sa. W latach 2008-2010 wynosi�a ona �rednio w roku 15,4 kg i by�a 
o 4,2 kg mniejsza ni� w Rosji. W Kanadzie nast�pi� spadek spo�ycia wieprzo-
winy z 28,9 kg/osob� �rednio w latach 2000-2003 do 24,9 kg/osob� w latach 
2008-2010. W USA w tym okresie zmniejszy�o si� ono o 1,2 kg/osob� i by�o 
o ok. 36% ni�sze ni� na Bia�orusi i o ok. 22% ni�sze ni� w Chinach. W Stanach 
Zjednoczonych konsumpcja wieprzowiny ros�a ka�dego roku o ok. 71 tys. ton, 
a produkcja o ok. 176 tys. ton i nadwy�ki mog�y by	 przeznaczane na eksport do 
innych regionów.  
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Rysunek 2.7. Konsumpcja wieprzowiny w Danii, Niemczech, Holandii i w Hiszpanii 
(kg/osob�) 
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	ród�o: Vieh und Fleisch. Markt Bilanz, AMI 2011. 
 

W UE-27 w konsumpcji wieprzowiny utrzymywa�a si� lekka tendencja 
wzrostowa. Ilo�	 wieprzowiny konsumowanej przez jednego mieszka�ca wzro-
s�a o 1,2 kg i w latach 2008-2010 wynosi�a �rednio w roku 42,9 kg/osob�. UE 
by�a jedynym regionem, który realizowa� eksport wieprzowiny na rynek �wia-
towy, przy jednocze�nie wysokiej konsumpcji tego gatunku mi�sa. O tym po-
ziomie spo�ycia decydowali g�ównie konsumenci wieprzowiny w UE-15. W la-
tach 2008-2010 w Niemczech i w Hiszpanii wynosi�o ono �rednio w roku ok. 60 
kg/osob�, w Danii ok. 55 kg/osob� i w Holandii ok. 41 kg/osob� (rys. 2.7). Na-
tomiast u wielu nowych cz�onków UE nast�pi� spadek spo�ycia. W tym okresie 
na Litwie obni�y�o si� ono do 38,2 kg/osob�, a na W�grzech do 44,4 kg/osob� 
i w obydwu krajach by�o o ok. 1,5 kg/osob� mniejsze ni� �rednio w latach 
2005-2007 (rys. 2.8). W Czechach spo�ycie tego gatunku mi�sa spad�o o ok. 
5 kg/osob� (do 40,5 kg/osob� �rednio w roku). W wielu nowych pa�stwach 
cz�onkowskich bezpo�rednio przed ich akcesj� do UE retransfer dochodów od 
konsumentów do producentów by� wi�kszy ni� w UE-1516. Po uzyskaniu cz�on-
kostwa zmniejszy�o si� obci��enie konsumentów kosztami funkcjonowania sek-
tora, co spowodowa�o wzrost spo�ycia tego gatunku mi�sa. Spadek produkcji 
wieprzowiny w tych krajach, wzrost jej cen w UE i ni�szy stopie� zamo�no�ci 
spo�ecze�stwa sprawi�y jednak, �e konsumpcja zacz��a male	.  
                                                 
16 W latach 2001-2004 wska
nik obci��enia konsumentów (CSE) w sektorze wieprzowiny 
wynosi�: w UE-15 – 20,7,w Czechach – 25,3, na W�grzech – 23,5, na S�owacji – 25,3. 



 32

Rysunek 2.8. Konsumpcja wieprzowiny w Czechach, na Litwie, na W�grzech 
i w Holandii (kg/osob�) 
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 	ród�o: Vieh und Fleisch. Markt Bilanz, AMI 2011. 
 
2.2.3. G�ówni �wiatowi eksporterzy i importerzy wieprzowiny 

W latach 1995-2010 nast�pi� 2,5-krotny wzrost �wiatowego eksportu oraz 
importu wieprzowiny. Handel wieprzowin� rozwija� si� najszybciej w ostatniej 
dekadzie i udzia� eksportu w �wiatowej produkcji wieprzowiny zwi�kszy� si� do 
5,8% z 3,6% w II po�owie lat 90. Rós� wolumen eksportu wieprzowiny i konku-
rencja o rynki zbytu, bo w regionach tradycyjnie importuj�cych ten gatunek 
mi�sa rozwija�a si� jednocze�nie jego produkcja. Proces konkurencji o rynki 
zbytu doprowadzi� do du�ej koncentracji eksporterów wieprzowiny. W latach 
1995-1997 eksport Ameryki P�n. i P�d. wynosi� �rednio w roku ok. 920 tys. ton 
i by� dwukrotnie mniejszy od ��cznego importu Azji, pa�stw WNP i pozosta�ych 
pa�stw europejskich. W latach 2007-2010 eksport zwi�kszy� si� przeci�tnie 
w roku do ok. 3,8 mln ton i by� zbli�ony do poziomu importu wymienionych 
regionów (tab. 2.6).  

W latach 2007-2010 eksport Ameryki P�n. wynosi� �rednio w roku ok. 
3 mln ton i by� 3,5-krotnie wi�kszy ni� w latach 1995-1997, a eksport Ameryki 
P�d. zwi�kszy� si� 10-krotnie (do 815 tys. ton). Udzia� tych dwóch regionów 
w �wiatowym eksporcie wieprzowiny wzrós� o ponad 32 pkt. proc. (do 66,7%), 
a udzia� UE zmniejszy� si� o ponad 18 pkt. proc. (rys. 2.9). W ko�cu ostatniej 
dekady na pozosta�e regiony przypada�o zaledwie ponad 6% �wiatowego eks-
portu wieprzowiny. 
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Tabela 2.6. Eksport wieprzowiny w g�ównych regionach 

Wyszczególnienie 1995-
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2010 

Udzia� eksportu w �wiatowej produkcji w % 3,6 3,6 4,2 5,3 5,8 

Udzia� Ameryki P�d. w �wiatowym ekspor-
cie w % 2,8 4,5 15,3 16,0 14,2 
Eksport Brazylii w tys. ton 69,0 125,3 510,0 673,6 670,3 
Udzia� Brazylii w eksporcie Ameryki P�d. w % 88,0 89,0 90,0 85,0 82,0 

Udzia� Ameryki P�n. w �wiatowym ekspor-
cie w % 31,3 38,0 44,4 46,0 52,5 
Eksport USA w tys. ton 423,0 574,6 736,0 1185,6 1829,0 
Eksport Kanady w tys. ton 390,0 549,0 855,6 1028,6 1111,0 
Udzia� USA i Kanady w eksporcie Ameryki 
P�n. w % 96,4 95,4 96,5 96,6 97,4 

Udzia� UE w eksporcie �wiatowy w % 45,5 46,6 27,9 25,0 27,0 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution oraz tab. 2.1. 
 

 Ekspansja eksportowa UE na �wiatowym rynku wieprzowiny by�a du�o 
mniejsza ni� innych regionów i jej udzia� w �wiatowym eksporcie drastycznie 
spad�. W latach 2007-2010 eksport wieprzowiny z UE na rynek �wiatowy wyno-
si� �rednio w roku ok. 1,5 mln ton i by� o 26% wi�kszy ni� w latach 1995-1997. 
Udzia� g�ównych eksporterów z UE w �wiatowym eksporcie wieprzowiny sta-
nowi� zaledwie kilka procent: Danii 5,6%, Niemiec 3,3%, Hiszpanii i Francji po 
1,6%. W latach 2007-2010 ��czny eksport na rynek �wiatowy Danii, Niemiec, 
Francji, Holandii i Hiszpanii wynosi� �rednio w roku ok. 780 tys. ton i by� o ok. 
16% wi�kszy od eksportu Brazylii oraz o 30% mniejszy od eksportu Kanady. 
Reakcj� UE na konkurencj� w �wiatowym eksporcie wieprzowiny by� wzrost 
obrotów wewn�trznych, który by� mo�liwy dzi�ki wysokiemu spo�yciu i akcesji 
nowych cz�onków do UE. W latach 2005-2010 obroty handlowe tym gatunkiem 
mi�sa mi�dzy pa�stwami cz�onkowskimi wzros�y z ok. 3,9 do ok. 5,2 mln ton 
rocznie. 
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Rysunek 2.9. Udzia� Ameryki P�n. i P�d. oraz UE 
w �wiatowym eksporcie wieprzowiny (%) 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.1. 

  
�wiatowy handel wieprzowin� zosta� zdominowany przez trzech eksporte-

rów (rys. 2.10). Stany Zjednoczone sta�y si� najwi�kszym �wiatowym eksporte-
rem tego gatunku mi�sa. W latach 2007-2010 eksportowa�y rocznie ok. 1,8 mln 
ton, co stanowi�o ok. 32% �wiatowego eksportu wieprzowiny. Kanada by�a na 
drugim miejscu po USA, z udzia�em w �wiatowym eksporcie wynosz�cym pra-
wie 20%. W czo�ówce �wiatowych eksporterów wieprzowiny znalaz�a si� Brazy-
lia, ale jej udzia� w eksporcie Ameryki P�d. zmniejszy� si� w latach 2007-2010 
z 88% do 82%, bo rós� równie� eksport z Argentyny i Chile. Eksport Stanów 
Zjednoczonych i Kanady stanowi� ok. 96% eksportu wieprzowiny z Ameryki P�n. 
Eksport w tych regionach u�atwia�y porozumienia: MERCOSUR i NAFTA 
(rys. 2.11).  

Miernikiem okre�laj�cym znaczenie eksportu w rozwoju danego sektora 
jest jego udzia� w produkcji. W Kanadzie wska
nik ten by� najwy�szy i w anali-
zowanym okresie wzrós� dwukrotnie. W latach 2007-2010 wynosi� 62,6% i by� 
o ok. 45 pkt. proc wi�kszy ni� w USA i o ok. 41 pkt. proc. wi�kszy ni� w Brazy-
lii (tab. 2.7). Najbardziej proeksportowy charakter mia�a produkcja w Kanadzie, 
gdzie przy malej�cej konsumpcji wieprzowiny eksport wp�ywa� na utrzymanie 
tendencji wzrostowych w tym sektorze. Natomiast w ostatnich latach w Brazylii 
w wyniku stagnacji w eksporcie tego gatunku mi�sa nast�pi�o spowolnienie 
tempa wzrostu produkcji. Zaostrzenie wymaga� sanitarnych w odniesieniu do 
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brazylijskiej wieprzowiny i kontyngenty taryfowe obowi�zuj�ce w Rosji spo-
wodowa�y trzyprocentowy spadek udzia�u eksportu w produkcji i obni�enie 
wska
nika samowystarczalno�ci w ca�ym regionie Ameryki P�d. (ze 125% do 
120% w latach 2007-2010). 

 
 Rysunek 2.10. Udzia� USA, Kanady, Brazylii 

w �wiatowym eksporcie wieprzowiny (%) 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.6. 
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Azji. W latach 2007-2010 import wieprzowiny w tym regionie wynosi� �rednio 
w roku ok. 2,6 mln ton i by� ponad dwukrotnie wi�kszy ni� w latach 1995-1997. 
Stanowi� on ok. 45-46% �wiatowego importu wieprzowiny (rys. 2.12). W Azji 
najwi�kszym importerem wieprzowiny by�a Japonia, ale wzrost importu w tym 
kraju by� mniejszy ni� w �rednio w regionie azjatyckim17. W latach 2007-2010 
by� on przeci�tnie w roku o ok. 37% wi�kszy ni� w latach 1995-1997. W tym 
kraju chów trzody chlewnej jest nadal silnie wspierany z bud�etu pa�stwa, a im-
port regulowany przez pa�stwowe instytucje handlowe. Wzros�y natomiast za-
kupy tego gatunku mi�sa w Korei P�d. i Chinach, gdzie wi�kszy import, g�ównie 

                                                 
17 A. Czy�ewski, A. Poczta-Wajda: Polityka rolna Japonii wobec Rundy Urugwajskiej, [w:] 
Polityka rolna w warunkach globalizacji. PWE 2011, s.190-195.  
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z USA, w latach 2008-2009 by� skutkiem epidemii pomoru �wi� w tym kraju 
(rys. 2.13).  
 

Rysunek 2.11. Eksport wieprzowiny z USA, Kanady i Brazylii 
(tys. ton) 

109

779
357

1425

1917
2117

1159

660

366

619
761

337

1062

46
0

400

800

1200

1600

2000

2400

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

USA
Kanada
Brazylia

 
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 

 
 

Tabela 2.7. Udzia� eksportu w produkcji wieprzowiny USA, Kanady i Brazylii (%) 

Wyszczególnienie 1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2010 

USA 5,3 6,6 8,3 12,6 17,8 

Kanada 33,8 39,0 51,0 58,3 62,6 

Brazylia 4,5 6,8 20,8 24,8 21,7 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.3 i 2.6. 
 
Ameryka P�n. by�a jedynym regionem, którego udzia� w �wiatowym im-

porcie wieprzowiny zwi�kszy� si� o ok. 5 pkt. proc. (do 20,7%). Pó�nocnoame-
ryka�ski Uk�ad Wolnego Handlu (NAFTA), zawarty mi�dzy USA, Kanad� 
i Meksykiem u�atwia� wzrost obrotów handlowych w tym regionie. Meksyk 
zwi�kszy� import 9-krotnie (do 587 tys. ton w latach 2007-2010). Udzia� tego 
kraju w imporcie regionu stanowi� ok. 50% i by� o 34 pkt. proc. wi�kszy ni� 
w po�owie lat 90. Zakupy wieprzowiny wzros�y równie� w Kanadzie. W latach 
1998-2006 import Ameryki P�n. by� od 15% do 30% wi�kszy od importu pa�stw 
WNP, a w ko�cu ostatniej dekady w obydwu regionach kszta�towa� si� na zbli-
�onym poziomie.  
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Rysunek 2.12. Udzia� g�ównych regionów w imporcie wieprzowiny (%) 
  

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.1. 
 
 

Rysunek 2.13. Import wieprzowiny w Chinach, Korei P�d. i Hongkongu 
(tys. ton) 
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 	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 
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W pa�stwach WNP dynamika importu by�a zró�nicowana, a przyrost im-
portu by� mniejszy ni� w Azji i Ameryce P�n. Kryzys finansowy w Rosji spo-
wodowa� redukcj� zakupów wieprzowiny i obni�enie w latach 1998-2000 udzia-
�u pa�stw WNP w �wiatowym imporcie tego gatunku mi�sa. W ostatniej deka-
dzie wzrost konsumpcji wieprzowiny na Ukrainie i w Bia�orusi sprawi�, �e za-
cz�� rosn�	 import do tych pa�stw i zwi�kszy� si� ich udzia� w imporcie regionu 
(rys. 2.14). W rezultacie w II po�owie dekady udzia� Rosji w imporcie pa�stw 
WNP zmniejszy� si� o ponad 18 pkt. proc. (do ok. 77%).  
 

Rysunek 2.14. Import wieprzowiny do Rosji, Bia�orusi i Ukrainy 
(tys. ton) 
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 	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie: USDA Foreign Agricultural Service Production, 
Supply and Distribution. 
 

UE zmniejszaj�c dynamik� eksportu wieprzowiny na rynek �wiatowy, re-
dukowa�a równie� jego import. W latach 1995-1997 udzia� UE w �wiatowym 
imporcie wieprzowiny wynosi� �rednio w roku ok. 7% i obni�y� si� do 0,6% 
w latach 2007-2010. W latach 1995-1997 udzia� UE w �wiatowym imporcie 
wieprzowiny wynosi� �rednio w roku ok. 7% i obni�y� si� do 0,6% w latach 
2007-2010. Eksporterzy nie byli w stanie ulokowa	 nadwy�ek poda�y na trady-
cyjnych rynkach i zwi�kszali import wieprzowiny do pa�stw zlokalizowanych 
poza g�ównymi regionami zbytu wieprzowiny. Ich udzia� w strukturze geogra-
ficznej importu wzrós� o ok. 5 pkt. proc (do ok. 9%).  

O poziomie importu w regionach zacz��y decydowa	 inne pa�stwa, poza 
dotychczas najwi�kszymi importerami. Udzia� Japonii i Rosji w strukturze geo-
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graficznej �wiatowego importu wieprzowiny zmniejszy� si� o 23 pkt. proc. (do 
37,5% w latach 2007-2010), a udzia� Hongkongu by� na poziomie ok. 6% i nie 
wykazywa� tendencji do wzrostu. Wzrós� natomiast udzia� Chin i Korei P�d. do 
ok. 13% i Meksyku do ponad 10% �rednio w latach 2007-2010 (rys. 2.15 
i tab. 2.8.).  

 
Rysunek 2.15. Udzia� najwi�kszych importerów w regionach (%) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.8. 
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dukcji zwi�kszy� si� do 34% w ko�cu dekady. Na Ukrainie by� on ni�szy i wy-
nosi� ok. 21%. Du�� zale�no�ci� od importu charakteryzowa�o si� spo�ycie wie-
przowiny w Meksyku. W po�owie lat 90. ok. 6% konsumowanej przez spo�e-
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Tabela 2.8. Import wieprzowiny w g�ównych regionach 

Wyszczególnienie 1995-
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2010 

Udzia� importu w �wiatowej konsumpcji 
wieprzowiny w % 3,3 3,4 4,2 5,0 5,7 

Udzia� Ameryki P�n. w �wiatowym im-
porcie w % 15,8 22,5 24,6 22,2 20,7 
Import Meksyku w tys. ton 65,0 203,3 330,0 441,3 587,7 
Udzia� Meksyku w imporcie Ameryki P�n. 
w % 16,2 31,0 36,4 42,3 50,4 

Udzia� pozosta�ych pa�stw europejskich 
w �wiatowym imporcie w % 1,7 2,2 2,5 2,4 2,5 

Udzia� pa�stw WNP w �wiatowym im-
porcie w % 26,4 17,3 19,0 19,3 21,1 
Import Rosji w tys. ton 644,6 484,0 665,6 733,6 911,5 

Udzia� Rosji w imporcie pa�stw WNP w % 97,0 97,4 95,1 81,0 76,8 

Udzia� Azji w �wiatowym imporcie w % 45,1 47,3 46,6 47,0 46,0 
Import Japonii w tys. ton 877,0 856,0 1073,6 1245,6 1203,3 
Udzia� Japonii w imporcie Azji w % 77,0 63,0 62,6 56,4 46,4 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.1. 
 

 
Tabela 2.9. Udzia� importu w konsumpcji wieprzowiny (%) 

Wyszczególnienie 
1995- 
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2010 

Azja 2,8 2,9 3,5 4,2 4,6 
Japonia 40,9 39,7 46,8 50,7 48,5 
Korea P�d. 6,8 13,9 12,5 24,2 27,2 
Pozosta�e kraje europejskie 6,2 8,0 11,7 14,2 16,5 
Pa�stwa WNP 19,8 16,3 21,3 24,7 28,0 
Rosja 30,8 27,0 32,5 34,0 34,0 
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie tab. 2.1 i 2.8. 
 
Handel trzod� chlewn� na �wiecie 

Handel trzod� chlewn� stanowi odr�bny segment �wiatowego rynku wie-
przowiny i odbywa si� przede wszystkim mi�dzy s�siaduj�cymi ze sob� pa�-
stwami. Skala obrotów handlowych zale�y od sytuacji na rynku zbó� i pasz i po-
zwala na lepsze dostosowanie stanu pog�owia trzody chlewnej do zasobów pa-
szowych regionu. W strukturze towarowej importu i eksportu dominuj� prosi�ta 
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i warchlaki. W latach 2007-2010 w �wiatowym eksporcie i imporcie trzody 
chlewnej wyst�powa� trend spadkowy i by� spowodowany mniejszymi zbiorami 
zbó�, napi�tym bilansem zbo�owym w wielu regionach �wiata i wysokimi ce-
nami zbó�, które nie sprzyja�y rozwojowi tego kierunku produkcji (tab. 2.10). 

 
Tabela 2.10. �wiatowy import i eksport trzody chlewnej (tys. sztuk) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

�wiatowy import trzody chlewnej 10543 10305 7668 6592 
w tym:     

USA 10004 9348 6365 5749 
Rosja 377 770 1202 728 
Meksyk 136 80 7 9 
Chiny 3 12 6 6 
UE 2 2 3 2 
Pozosta�e kraje 21 93 85 98 

�wiatowy eksport trzody chlewnej 12546 12511 10190 9013 
w tym:     

Kanada 10032 9357 6376 5761 
UE-27 901 1508 2210 1614 
Chiny 1609 1645 1602 1636 
Pozosta�e kraje 4 1 2 2 

	ród�o: Livestock and Poultry: World Market and Trade. 
 
Najwi�kszym �wiatowym eksporterem trzody chlewnej by�a Kanada, 

a Stany Zjednoczone najwi�kszym �wiatowym ich importerem. Bardzo bliskie 
s�siedztwo tych dwóch pa�stw, ró�nice w zasobach paszowych, a zw�aszcza ich 
uczestnictwo w porozumieniu NAFTA sprzyja�y wymianie handlowej trzod� 
chlewn� w regionie Ameryki P�n. W nast�pstwie du�ego wzrostu cen zbó� 
w ko�cu dekady, Stany Zjednoczone i Kanada zredukowa�y obroty handlowe 
tymi zwierz�tami o ponad 40%.  

W Europie najwi�kszym importerem trzody chlewnej by�a Rosja, która 
dysponowa�a nadwy�kami w bilansie zbó�. Import trzody chlewnej do Rosji 
podlega� du�ym wahaniom i zale�a� od zbiorów zbó� paszowych i stanu ich za-
pasów. W sezonie 2009/10 zbiory zbó� paszowych by�y mniejsze, a ich zapasy 
o 38% ni�sze ni� w poprzednim sezonie. Rosja zmniejszy�a import trzody 
chlewnej o ok. 40%. W regionie europejskim najwi�kszym eksporterem trzody 
chlewnej by�a UE. Prezentowane dane statystyczne o poziomie eksportu odno-
sz� si� wy��cznie do eksportu do pa�stw trzecich. Stanowi� on od ok. 6% do ok. 
9% ogólnego eksportu trzody chlewnej UE-27, uwzgl�dniaj�c obroty handlowe 
wewn�trz ugrupowania. W latach 2007-2010 waha� si� on od 901 do 2210 tys. 
sztuk rocznie. Eksport z Holandii i z Niemiec stanowi� ok. 38-40% eksportu 
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trzody chlewnej z UE na rynki pa�stw trzecich, a udzia� Polski wynosi� ok. 14% 
(rys. 2.16). 

 
 Rysunek 2.16. Eksport trzody chlewnej z wybranych pa�stw UE na rynek �wiatowy 
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 	ród�o: Na podstawie ZMP. 
 

W rzeczywisto�ci eksport trzody chlewnej z UE jest du�o wi�kszy, gdy� 
g�ównymi rynkami zbytu i zakupu s� pa�stwa UE. W latach 2007-2010 eksport 
trzody chlewnej do innych pa�stw cz�onkowskich UE i na rynki pa�stw trzecich 
wzrós� z 14,9 do 26,3 mln sztuk rocznie. Rozszerzenie UE o nowe pa�stwa 
cz�onkowskie, o zró�nicowanych zasobach paszowych i tendencjach w rozwoju 
produkcji wieprzowiny, przyczyni�o si� do wzrostu obrotów handlowych trzod� 
chlewn�. W latach 2007-2010 najwi�cej trzody chlewnej na rynki pa�stw cz�on-
kowskich eksportowa�a Holandia (od 5,5 do 10 mln sztuk rocznie) i Dania (od 
3,8 do 8,5 mln sztuk). Natomiast najwi�kszym importerem by�y Niemcy (od 8,2 
do 13 mln sztuk rocznie) oraz Belgia (od 0,6 do 1,5 mln sztuk).  

2.3. Ceny wieprzowiny i j�czmienia  

 W UE ceny otrzymywane przez producentów wieprzowiny utrzymywa�y 
si� w ca�ym analizowanym okresie na wy�szym poziomie ni� w Ameryce P�n. 
i P�d. W Danii by�y one od 4% do 24% wy�sze ni� w USA, a w Niemczech 
w latach 1995-2002 by�y dwukrotnie wy�sze ni� w Brazylii, a ró�nice w pozio-
mie cen zmniejszy�y si� do 64% w latach 2007-2010. Du�e ró�nice w wysoko�ci 
cen otrzymywanych przez producentów wyst�powa�y mi�dzy regionami oraz 
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w obr�bie regionów. Rzutuj� one na koszty produkcji wieprzowiny i jej konku-
rencyjno�	 w handlu �wiatowym. W latach 2007-2009 ceny producentów wie-
przowiny w Brazylii by�y �rednio w roku dwukrotnie wy�sze ni� w latach 2000-
-2002, ale w porównaniu do cen producentów w USA i Kanadzie by�y o 18-20% 
ni�sze (tab. 2.11).  

 
Tabela 2.11. Ceny producentów wieprzowiny (waga poubojowa) w wybranych krajach 

w USD/ton� 

�rednia w okresie Dynamika w % 
Wyszczególnienie 1995- 

-1997 
2000- 
-2002 

2007- 
-2009 

2000-2002 
1995-1997 

2007-2009 
2000-2002 

2007-2009 
1995-1997 

USA 1570,3 1242,3 1414,5 79,0 113,8 90,0 
Kanada 1613,6 1335,1 1558,5 82,7 116,7 96,5 
Brazylia 947,6 614,8 1254,2 64,9 204,0 132,3 
Niemcy 1920,8 1280,4 2061,2 66,6 161,0 107,3 
Dania 1791,0 1301,6 1755,2 72,7 134,8 98,0 
Holandia 1840,4 1145,6 1839,6 62,2 160,5 99,9 

Chiny 1315,1 1097,4 2621,7 83,4 239,0 199,3 
Meksyk 1863,0 2198,9 2327,0 118,0 105,8 125,4 
Japonia 4155,2 3600,5 4303,7 83,6 119,5 103,5 
Rosja 2232,0 1656,4 3605,2 74,2 217,6 161,5 
Ukraina 1063,5 1232,7 2326,8 115,9 188,7 218,7 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych statystycznych FAO. 
 
W�ród importerów wieprzowiny najwy�sze ceny otrzymywali producenci 

w Japonii, a najni�sze na Ukrainie i w Chinach, gdzie ich prawie 2,5-krotny 
wzrost by� skutkiem epidemii pomoru �wi� i wy�szych cen tego gatunku mi�sa 
w imporcie. W Rosji w latach 2007-2009 wzros�y one dwukrotnie w porówna-
niu do ich �redniorocznego poziomu w latach 2000-2002 i by� to wynik ograni-
cze� celnych dla taniego importu z pa�stw trzecich. 

Ceny otrzymywane przez producentów za zbo�a wywieraj� siln� presj� na 
ceny pasz i wp�ywaj� na op�acalno�	 chowu trzody chlewnej. W celu okre�lenia 
warunków ekonomicznych rozwoju tego kierunku produkcji zwierz�cej, stoso-
wane s� relacje cen �ywca wieprzowego do cen skupu zbó�. Analiza zmian 
w poziomie cen j�czmienia u eksporterów wieprzowiny i jego relacje do cen 
�ywca wieprzowego, wyra�onych w wadze poubojowej, pos�u�� do oceny wa-
runków rozwoju chowu trzody chlewnej w regionach (tab. 2.12.). 

W latach 2000-2002 u g�ównych eksporterów wieprzowiny z Ameryki 
P�n. i P�d. oraz z UE ceny j�czmienia obni�y�y si�. W Niemczech, Danii i Bra-
zylii wieprzowina zacz��a tanie	 w relacji do zbó� i jej ceny zacz��y spada	. 
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W USA i Kanadzie spadek cen wieprzowiny by� wi�kszy od cen j�czmienia i re-
lacje nieznacznie wzros�y. W tych krajach chów trzody chlewnej przypuszczal-
nie zacz�� stopniowo wchodzi	 we wzrostow� faz� cyklu �wi�skiego. W latach 
2007-2009 ceny j�czmienia wzros�y we wszystkich analizowanych krajach, 
w tym najsilniej w Danii i Niemczech. W Brazylii wzrost cen j�czmienia by� 
najmniejszy w porównaniu do pozosta�ych pa�stw, ale jednocze�nie ceny �ywca 
wieprzowego by�y bardzo wysokie i relacje cen zach�ca�y do rozwijania tego 
kierunku produkcji.  
 

Tabela 2.12. Ceny producentów j�czmienia i relacje cen �ywiec wieprzowiny 
(waga poubojowa) : j�czmie� w wybranych krajach 

�rednia w okresie Dynamika w % 
Wyszczególnienie 1995- 

-1997 
2000- 
-2002 

2007- 
-2009 

2000-2002 
1995-1997 

2007-2009 
2000-2002 

2007-2009 
1995-1997 

USA       
cena j�czmienia 127,6 108,0 205,0 84,6 190,0 160,6 
relacje cen 12,4 11,7 7,0    

Kanada       
cena j�czmienia 86,4 83,2 164,3 96,2 197,4 190,0 
relacje cen 18,7 16,4 9,6    

Brazylia       
cena j�czmienia 161,3 90,8 107,5 56,3 118,4 66,6 
relacje cen 5,8 6,7 11,7    

Niemcy       
cena j�czmienia 144,8 88,0 204,2 60,7 232,0 141,0 
relacje cen 13,3 14,5 10,6    

Dania       
cena j�czmienia 172,8 111,1 237,1 64,3 213,4 123,5 
relacje cen 10,2 11,6 7,6    

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych FAO. 
 
W Danii i Niemczech ceny j�czmienia, z wyj�tkiem lat 2000-2002, by�y 

wy�sze ni� u eksporterów z Ameryki P�n. i P�d. W latach 2007-2009 w USA 
i w Kanadzie wzrost cen by� silniejszy ni� w pozosta�ych krajach, a obni�enie 
poziomu relacji cen tak du�e, �e powinno nast�pi	 za�amanie produkcji. Tym-
czasem ono nie nast�pi�o. W krajach Ameryki P�n. i P�d. coraz szersze zastoso-
wanie w �ywieniu zwierz�t ma kukurydza, a przemys� paszowy jest silnie roz-
wini�ty, co wp�ywa na koszty produkcji �ywca wieprzowego i stanowi o jego 
konkurencyjno�ci cenowej. 
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2.4. Ceny w eksporcie i imporcie 

Ceny s� podstawowym instrumentem w konkurencji o rynki zbytu. Kon-
kurencj� na rynkach zagranicznych u�atwiaj� równie� znaki towarowe, marki 
handlowe, promocja towarów, mi�dzynarodowe sieci handlowe. S� to pozace-
nowe czynniki konkurencji, które pe�ni� tak� sam� lub nawet wi�ksz� rol� 
w zdobyciu kontrahenta, jak ceny oferowanych towarów. Porównanie �rednich 
cen w imporcie i w eksporcie wieprzowiny na wybranych rynkach ma na celu 
wskazanie korzy�ci, jakie mog� odnie�	 eksporterzy, zdobywaj�c rynki charak-
teryzuj�ce si� wysokim poziomem cen. Na tych rynkach bardzo cz�sto stosowa-
ne s� pozacenowe czynniki konkurencji. W Japonii ceny w imporcie mi�sa wie-
przowego by�y od 70% do 178% wy�sze ni� w Korei P�d. Natomiast w Korei 
P�d. by�y one od 12% do 40% wy�sze ni� w Meksyku (tab. 2.13). S� to �rednie 
ceny statystyczne i nie uwzgl�dniaj� struktury towarowej importu.  

 
Tabela 2.13. Ceny w imporcie i eksporcie wieprzowiny (USD/ton�) 

�rednia w okresie Dynamika w % 
Wyszczególnienie 1995- 

-1997 
2000- 
-2002 

2007- 
-2009 

2000-2002 
1995-1997 

2007-2009 
2000-2002 

2007-2009 
1995-1997 

Ceny w imporcie       
Japonia 5856 4848 5078 85,6 104,7 86,7 
Korea P�d. 3388 1740 2461 51,3 141,4 72,6 
Rosja 1474 1000 2775 67,8 277,5 188,0 
Meksyk bd 1240 1475 bd 119,0 bd 

Ceny w eksporcie       
Brazylia 2487 1302 2548 52,3 196,0 102,4 
USA 2487 1430 2648 57,4 185,0 106,5 
Kanada 2740 2352 2569 86,0 92,0 93,0 
Dania 3126 2262 3068 72,0 135,6 98,0 
Niemcy bd 1504 2812 bd 86,9 bd 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych FAO. 
  
Na poziom ceny w imporcie i w eksporcie maj� wp�yw stosowane przez 

dany kraj instrumenty wsparcia. W Japonii ceny wieprzowiny s� wspierane, 
a korzy�ci z tego tytu�u odnosz� zarówno krajowi producenci, jak i eksporterzy 
z pa�stw trzecich. W Rosji w latach 1995-2002 ceny w imporcie by�y o ok. 20% 
ni�sze ni� w Meksyku i od 43% do 57% ni�sze ni� w Korei P�d. W tym okresie 
na rynek rosyjski du�e ilo�ci wieprzowiny z zapasów interwencyjnych, po ni-
skich cenach, eksportowa�a Polska. UE, w okresach nadpoda�y, wspiera�a pry-
watne przechowywanie wieprzowiny, przeznaczaj�c j� pó
niej na eksport do 
Rosji. W latach 2007-2009 w Rosji ceny tego gatunku mi�sa w imporcie wzro-
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s�y i by�y od 88% do 177% wy�sze ni� w latach poprzednich. Polska, b�d�c 
cz�onkiem UE, utraci�a mo�liwo�	 interwencji na rynku wieprzowiny, a Rosja 
podwy�szy�a c�a od importu tego gatunku mi�sa poza kontyngentem preferencyjnym. 

Poziom cen w imporcie i eksporcie zale�y od tendencji ich rozwoju na 
rynkach krajowych. W latach 2007-2009 wzros�y ceny otrzymywane przez pro-
ducentów wieprzowiny zarówno w krajach b�d�cych jej eksporterami, jak i im-
porterami. Znalaz�o to odzwierciedlenie w poziomie cen w handlu �wiatowym. 
Korzy�ci w handlu mog� wynika	 z ró�nicy w skali spadku lub wzrostu cen 
wieprzowiny na rynku eksportera i importera. W latach 2000-2002 w Brazylii 
i USA spadek cen wieprzowiny w eksporcie by� wi�kszy od spadku cen w im-
porcie w Korei P�d. i w Japonii, a ich poziom znacznie ni�szy. Wzros�a konku-
rencyjno�	 cenowa tych pa�stw w eksporcie do Japonii i Korei P�d.  

2.5. Prognoza zmian na �wiatowym rynku wieprzowiny 

W najbli�szych latach produkcj�, handel i konsumpcj� wieprzowiny na 
�wiecie b�d� kszta�towa�y te same czynniki, które w ostatniej dekadzie dopro-
wadzi�y do zmian strukturalnych w tym segmencie rynku �wiatowego. 

� Ceny zbó� i pasz przemys�owych b�d� determinowa�y poziom produkcji 
w regionach i pog��bia�y regionalne ró�nice w tempie jej wzrostu. Ceny 
zbó� b�d� prawdopodobnie ni�sze ni� w ko�cu dekady, ale ich poziom 
b�dzie wy�szy ni� w latach 90. B�d� one wymusza�y post�p technolo-
giczny i koncentracj� produkcji w sektorze wieprzowiny, decyduj�c o je-
go konkurencyjno�ci. Korzystne warunki do rozwijania tej produkcji b�d� 
nadal wyst�powa�y w Ameryce P�n. i P�d. oraz Chinach i Rosji. W tych 
regionach w ostatnich latach nast�pi� szybki wzrost produkcji pasz prze-
mys�owych, który utrzyma si� prawdopodobnie równie� w przysz�o�ci.  

� Regionalna koncentracja eksportu wieprzowiny, w warunkach wi�kszej 
konkurencji o rynki zbytu, wymusi wzrost obrotów w ramach pa�stw na-
le��cych do NAFTA i MERCOSUR. Proces ten zosta� zapocz�tkowany 
w ostatniej dekadzie. Rosn�ca samowystarczalno�	 Chin w produkcji wie-
przowiny prawdopodobnie przyspieszy regionalizacj� obrotów tym ga-
tunkiem mi�sa.  

� Równowaga popytowo-poda�owa na �wiatowym rynku wieprzowiny b�-
dzie uwarunkowana wzrostem jej konsumpcji. Czynnikiem spowalniaj�-
cym wzrost spo�ycia tego gatunku mi�sa jest kryzys finansowy na �wie-
cie, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Europie i w USA oraz 
deprecjacja dolara ameryka�skiego.  
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Tabela 2.14. Prognoza �wiatowej produkcji wieprzowiny (mln ton) 

Wyszczególnienie 2010 2019 

�wiatowa produkcja wieprzowiny w mln ton 108,3 126,6 
Kraje rozwini�te 35,2 41,7 
Kraje rozwijaj�ce si� 69,1 84,9 

UE 22,3 23,1 
Rosja 1,9 2,6 
Japonia 1,2 1,2 
Chiny 50,7 62,3 
Korea P�d. 1,1 1,2 
Meksyk 1,1 1,2 
USA 10,8 11,5 
Kanada 1,7 2,1 
Brazylia 3,1 3,6 

	ród�o: Prognoza OECD. 
 

Krótkoterminowa prognoza Ministerstwa Rolnictwa USA przewiduje, �e 
w 2012 r. �wiatowa produkcja wieprzowiny wzro�nie o 2,3%, w tym w USA 
o 1,8%, w Chinach o 3,5%, w Rosji o 2,3% i w Brazylii o 2%. �wiatowa kon-
sumpcja tego gatunku mi�sa b�dzie ros�a w tempie zbli�onym do produkcji 
i zwi�kszy si� w Chinach, Brazylii, UE, USA. �wiatowy import wieprzowiny 
mo�e by	 o ok. 4% mniejszy ni� w roku poprzednim. Jego spadek w Rosji i Ko-
rei P�d. b�dzie ogranicza� wzrost eksportu wieprzowiny z Brazylii. Natomiast 
eksport z USA mo�e by	 o 2,8% wi�kszy ni� przed rokiem. 

Wed�ug Prognozy d�ugoterminowej OECD, w �wiatowej produkcji wie-
przowiny b�d� utrzymywa�y si� tendencje wzrostowe i do 2020 r. mo�e ona 
wzrosn�	 do 127,3 mln ton. Tempo wzrostu wyniesie ok. 2% rocznie i b�dzie 
zbli�one do dotychczasowego (tab. 2.14).  
 



 48

3. Rynek drobiu 
 
3.1. Wprowadzenie 

Rynek mi�sa drobiowego stanowi jeden z drobnych fragmentów �wiato-
wego rynku �ywno�ciowego. Podlega jednak tym samym regu�om i procesom, 
co rynek globalny. Jest to od lat najszybciej rozwijaj�cy si� segment �wiatowego 
rynku mi�snego. W czterdziestoleciu 1965-2005 spo�ycie drobiu w przeliczeniu 
na jednego mieszka�ca ros�o najszybciej w relacji do wszystkich innych gatun-
ków mi�s. W skali �wiata spo�ycie to zwi�kszy�o si� 4-krotnie, podczas gdy 
konsumpcja wieprzowiny by�a wy�sza o 67%, baraniny o 100%, a wo�owiny nie 
wykazywa�a wi�kszych zmian. Ca�kowite spo�ycie mi�sa zwi�kszy�o si� w tym 
samym czasie o 77%. By� to w znacznym stopniu efekt silnego wzrostu kon-
sumpcji mi�sa drobiowego. Jego udzia� w ca�kowitym spo�yciu mi�sa wzrós� 
z ok. 14% do ponad 30%.  

W Azji i Ameryce Po�udniowej, gdzie przyrost ca�kowitej konsumpcji 
mi�sa by� najszybszy, drób stanowi� w 2009 r. odpowiednio 25% i 37,5% tej 
konsumpcji. W Afryce udzia� ten wynosi� 27%, a w regionach o najwy�szym 
poziomie spo�ycia mi�sa, tj. Oceanii, Ameryce Pó�nocnej i Europie – odpo-
wiednio: 33%, 41% i 26%. We wszystkich tych regionach �wiata dynamika 
wzrostu spo�ycia drobiu daleko wyprzedza�a tempo wzrostu ca�kowitej kon-
sumpcji mi�sa. Jednak mimo tak szybkiego rozwoju, ró�nice w poziomie spo�y-
cia mi�sa drobiowego mi�dzy poszczególnymi regionami �wiata pozosta�y znacz�ce. 

Celem prezentowanego opracowania jest identyfikacja zmian, jakie pod 
wp�ywem procesów globalnych, w tym zmian w bilansie zbó� i pasz, a zw�asz-
cza nasilania si� globalnej konkurencji, zasz�y na �wiatowym rynku drobiu 
w okresie �rednim, tj. w latach 1995/1997-2005/2007. Jest to okres do�	 specy-
ficzny. Po pierwsze, ze wzgl�du na w��czenie rynków rolno-�ywno�ciowych 
w �wiatowy system regulacji handlu mi�dzynarodowego po powstaniu �wiato-
wej Organizacji Handlu (WTO), co spowodowa�o ograniczenie protekcjonizmu. 
Po drugie, ze wzgl�du na rozszerzenie Unii Europejskiej, jednego z g�ównych 
graczy na �wiatowym rynku. Po trzecie, ze wzgl�du na odczuwane ju� pierwsze 
skutki liberalizacji �wiatowych obrotów rolnych po Rundzie Urugwajskiej. 
I wreszcie po czwarte, ze wzgl�du na znacz�cy rozwój uk�adów regionalnych 
jako reakcji na nasilaj�c� si� presj� globalizacji. Wszystkie wymienione wy�ej 
aspekty przyczyni�y si� do zmiany warunków konkurencji na �wiatowych ryn-
kach rolno-�ywno�ciowych, w tym równie� na interesuj�cym nas rynku drobiu.  
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Tabela 3.1. Spo�ycie mi�sa w kg na 1 mieszka�ca w poszczególnych regionach �wiata 

Mi�so Lata �wiat Europa 
Ameryka 

P�n. 
Ameryka 

P�d. 
Afryka Azja Oceania 

1965 9 17 37 23 6 1 41 
1995 9 18 32 29 5 3 33 

 
Wo�owina  

2005 9 17 41 30 6 4 36 

1965 9 26 21 6 0 3 10 
1995 14 33 22 11 0 11 16 

 
Wieprzowina  

2005 15 34 29 9 1 15 21 

1965 1 3 1 2 2 0 31 
1995 1 2 0 1 2 1 18 

 
Baranina  

2005 2 2 0 1 2 2 14 

1965 3 6 14 3 1 1 4 
1995 9 15 32 19 3 5 21 

 
Drób 

2005 12 19 50 24 4 7 36 

1965 22 52 73 34 9 5 86 
1995 33 68 86 60 10 20 88 

 
Mi�so razem 
 2005 39 74 121 64 15 28 108 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO. 

 
Wnioskowanie oparte zosta�o na porównaniu podstawowych parametrów 

rynkowych, które dla wyeliminowania przypadkowo�ci obserwowanych zja-
wisk, ustalono jako �rednie z okresów trzech kolejnych lat. Porówna� dokonano 
wi�c mi�dzy dwiema �rednimi trzyletnimi odleg�ymi na osi czasowej o 10 lat. 
Nast�pnie dokonano analizy kolejnych lat 2007 i 2008 (czasem te� 2009), które 
wyodr�bniono ze wzgl�du na wysokie notowania cen surowców �ywno�cio-
wych na �wiatowym rynku (2007 i pierwsza po�owa 2008) oraz kryzys gospo-
darczy, który przyczyni� si� do zahamowania dalszego wzrostu cen �ywno�ci. 
Materia� statystyczny b�d�cy podstaw� przeprowadzonej analizy, zaczerpni�ty 
zosta� z bazy danych Organizacji ONZ ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 
cz��ciowo z ZMP Marktbilanz Eier und Geflügel18. 

3.2. G�ówni gracze na �wiatowym rynku 

�wiatowy rynek mi�sa drobiowego zdominowany jest przez relatywnie 
niewielk� grup� krajów, a do mi�dzynarodowych obrotów trafia zaledwie kilka-
na�cie procent ca�kowitego wolumenu globalnej produkcji. W badanym okresie 
wska
nik ten zwi�kszy� si� nieznacznie, bo z 9,4% w latach 1995-1997 do 10% 

                                                 
18 ZMP Marktbilanz Eier und Geflügel Deutschland, EU, Welt. Bonn, 2008. Organizacja ta 
zaprzesta�a dzia�alno�ci w 2009 r.  
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w latach 2005-2007. W 2008 r. wyniós� on ok. 14%. Nadal jednak przewa�aj�ca 
cz��	 �wiatowej produkcji mi�sa drobiowego przeznaczana jest na zaspokojenie 
wewn�trznego popytu krajów, w których zosta�o wytworzone. Ponadto, nie 
wszyscy znacz�cy producenci bior� udzia� w mi�dzynarodowym handlu. W tej 
cz��ci opracowania podj�ta zostanie próba okre�lenia globalnego potencja�u 
handlowego w obrotach mi�sem drobiowym. 

 
Rysunek 3.1. Globalna produkcja, konsumpcja i obroty handlu zagranicznego 

mi�sem drobiowym (mln ton) 
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 	ród�o: FAOSTAT. 
 
3.3. Produkcja 

Intensywna produkcja drobiu, który nale�y do zwierz�t monogastrycz-
nych, oparta jest o wykorzystanie pasz tre�ciwych, przede wszystkim zbilanso-
wanych pod wzgl�dem energii, bia�ka i sk�adników mineralnych, przemys�owo 
produkowanych mieszanek paszowych. Pasze te zapewniaj� dobr� konwersj� 
i szybkie przyrosty wagi, a jednocze�nie s� znacznie bardziej mobilne ni� pasze 
obj�to�ciowe. Produkcja drobiu wymaga znacz�co mniejszych nak�adów paszy 
na uzyskanie 1 kg przyrostu �ywca ni� chów trzody chlewnej czy byd�a rze
ne-
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go utrzymywanego w systemie intensywnym19. Bior�c to pod uwag�, nale�y 
stwierdzi	, �e kraje o relatywnie obfitych zasobach surowców paszowych mog� 
je korzystniej przetwarza	 na mi�so produkuj�c �ywiec drobiowy ni� wieprzo-
wy czy wo�owy. Ma to znaczenie w sytuacji napi�tego bilansu zbó� i pasz. 

Od lat do czo�owych �wiatowych producentów drobiu nale��: Stany Zjed-
noczone Ameryki Pó�nocnej, Chiny, Brazylia oraz Unia Europejska. Du�� pro-
dukcj�, przewy�szaj�c� 1 mln ton rocznie, wykazuj� te� Indie, Japonia, Kanada, 
Tajlandia, Rosja i Argentyna. Wszystkie te kraje, z wyj�tkiem Japonii, dysponu-
j� du�� poda�� surowców paszowych, zarówno zbo�owych, jak te� wysokobia�-
kowych. Udzia� drobiu w ca�kowitej produkcji mi�sa w krajach b�d�cych czo-
�owymi producentami mi�sa drobiowego prezentuje tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2. Udzia� mi�sa drobiowego w ca�kowitej produkcji mi�sa (%) 

�rednio w okresie 
Kraje 

1995-1997 2005-2007 2007 2008 2009 

Unia Europejska 22,5 23,2 24,9 25,2 27,2 
 Niemcy 11,3 16,7 15,1 16,5 16,4 
 Hiszpania 20,9 21,3 20,9 20,1 22,7 
 Francja 30,1 27,2 29,3 29,3 30,5 
 W�ochy 28,5 26,1 24,9 27,0 27,7 
 W. Brytania 37,0 41,8 42,7 42,5 46,8 
 Polska 14,0 30,2 31,2 37,0 37,6 
USA 41,9 45,9 46,5 46,6 46,5 
Brazylia 36,0 49,5 43,0 46,7 45,5 
Rosja 13,7 22,5 33,3 33,3 35,9 
Chiny 18,9 20,3 21,3 21,2 21,0 

�wiat 27,0 31,4 31,8 32,3 32,4 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych ZMP i FAO. 

 
Dane tabeli 3.2 pokazuj�, �e udzia� drobiu w ca�kowitej produkcji mi�sa 

na �wiecie zwi�kszy� si� w badanym okresie o 5,4 pkt. proc., z 27% do 32,4%. 
Wska
nik ten jest najwy�szy w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych 
i Brazylii (45-47%). Przeci�tnie w Unii Europejskiej drób stanowi� w 2009 r. 
ponad 27% ogólnego wolumenu produkcji ca�ego mi�sa. Jest to o 4,7 pkt. proc. 
wi�cej ni� na pocz�tku badanego okresu. W�ród du�ych unijnych producentów 
drobiu sytuacja jest zró�nicowana. We Francji, W�oszech i Hiszpanii udzia� dro-

                                                 
19 Wed�ug szacunków Ensmingera w chowie kurcz�t brojlerów konwersja paszy na 1 kg �yw-
ca wynosi ok. 2 kg, w chowie �ywca wieprzowego ok. 3,6 kg, a wo�owego ok. 5 kg. Wielko-
�ci te ró�ni� si� do�	 istotnie w poszczególnych krajach, jednak proporcje uk�adaj� si� zawsze 
na korzy�	 drobiu. 
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biu w ca�kowitej produkcji mi�sa pozosta� na porównywalnym poziomie, 
a w Wielkiej Brytanii i w Niemczech znacz�co si� zwi�kszy�. W Polsce równie� 
obserwuje si� szybki wzrost udzia�u drobiu w rynku mi�snym, który w badanym 
okresie zwi�kszy� si� 2,5-krotnie. Obecnie Polska charakteryzuje si� jednym 
z najwy�szych udzia�ów mi�sa drobiowego w ca�kowitej produkcji mi�sa w ca-
�ej Wspólnocie, wy�szym ni� Francja i W�ochy. Jest to wynik szybkiego wzro-
stu produkcji mi�sa drobiu przy równoczesnym spadku produkcji wo�owiny. 
Du�y przyrost udzia�u drobiu w rynku mi�sa (o 22,2 pkt. proc.) odnotowa�a te� 
Rosja. Obecnie jest to poziom znacznie przewy�szaj�cy �redni wska
nik w Unii 
Europejskiej. 

Z danych tabeli 3.3 wynika, �e w analizowanym okresie 1995/97-
-2005/07, �wiatowa produkcja mi�sa drobiowego zwi�kszy�a si� o 46,7%, tj. 
o ponad 26,3 mln ton. W ca�ej grupie badanych krajów tempo wzrostu produkcji 
by�o nieznacznie wolniejsze od dynamiki ogólno�wiatowej i wynios�o 46,2% 
(ponad 17,2 mln ton). Produkcja drobiu rozwija�a si� wi�c szybciej w pozosta-
�ych krajach �wiata, nie nale��cych do czo�owych producentów drobiu. Tempo 
wzrostu wynios�o tam 71% (9,1 mln ton). W 2009 r. zaobserwowane tendencje 
utrzyma�y si�. 

Obszary o najwi�kszej produkcji mi�sa drobiowego na �wiecie nie zmie-
ni�y si� w badanym okresie. Nadal nale�� do nich Stany Zjednoczone, Unia Eu-
ropejska, Chiny oraz Brazylia. ��czna produkcja ca�ej grupy tych czterech kra-
jów charakteryzowa�a si� jednak ni�szym tempem wzrostu od przeci�tnego 
w skali �wiatowej. Na najwi�kszych producentów przypad�o a� 65% globalnego 
przyrostu produkcji mi�sa drobiowego, a ok. 95% tego przyrostu dokona�o si� 
w grupie wymienionych czterech krajów. Nie skutkowa�o to jednak wzrostem 
koncentracji produkcji w skali �wiatowej. ��czny udzia� czo�owej czwórki 
w globalnej produkcji mi�sa drobiowego zmniejszy� si� bowiem z 64,2% w la-
tach 1995-1997 do 63,9% w latach 2005-2007 i 62,6% w 2009 r.  

Zmianie ulegaj� proporcje mi�dzy g�ównymi �wiatowymi producentami 
mi�sa drobiowego. W badanym okresie zmniejszy� si� udzia� w jego globalnej 
produkcji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, a zwi�kszy� 
w przypadku Brazylii, Chin, Argentyny i Rosji. Najwi�kszy przyrost udzia�u 
w �wiatowej produkcji drobiu wykazuje Brazylia, która te� charakteryzuje si� 
wysok� dynamik� rozwoju krajowej produkcji (prawie 2,5-krotny przyrost). 
Ekspansji Brazylii towarzyszy�o obni�enie pozycji Stanów Zjednoczonych 
i Unii Europejskiej. 



 

T
ab

el
a 

3.
3.

 P
ro

du
kc

ja
 m

i�
sa

 d
ro

bi
ow

eg
o 

(t
ys

. t
on

) 

Pr
od

uk
cj

a 
�r

ed
ni

a 
z 

la
t 

%
 �w

ia
to

w
ej

 p
ro

du
kc

ji 
Pr

od
uk

cj
a 

%
 �w

ia
t. 

pr
od

uk
cj

i 
K

R
A

JE
 

19
95

-9
7 

20
05

-0
7 

D
yn

am
ik

a 
%

 
19

95
-9

7 
20

05
-0

7 

Pr
zy

ro
st

 
ty

s. 
to

n 
20

08
 

20
09

 
20

09
 

U
ni

a 
Eu

ro
pe

js
ka

 
83

16
 

10
74

1 
12

9,
2 

14
,7

 
13

,0
 

24
25

 
10

90
4 

11
80

3 
12

,8
 

N
ie

m
cy

 
69

7 
12

17
 

17
4,

6 
1,

2 
1,

4 
52

0 
12

67
 

12
89

 
1,

4 
H

is
zp

an
ia

 
95

5 
12

89
 

13
5,

0 
1,

7 
1,

5 
33

4 
11

07
 

12
05

 
1,

3 
Fr

an
cj

a 
21

98
 

18
56

 
84

,4
 

3,
9 

2,
2 

-3
42

 
16

10
 

16
72

 
1,

8 
W

�o
ch

y 
11

18
 

10
47

 
93

,6
 

2,
0 

1,
2 

-7
1 

11
18

 
11

44
 

1,
2 

W
. B

ry
ta

ni
a 

14
61

 
15

30
 

10
4,

7 
2,

6 
1,

8 
69

 
14

30
 

16
52

 
1,

8 
Po

ls
ka

 
41

7 
10

48
 

25
1,

3 
0,

7 
1,

2 
63

1 
11

65
 

12
48

 
1,

4 
W

�g
ry

 
49

8 
41

0 
82

,3
 

0,
9 

0,
5 

-8
8 

38
8 

38
7 

0,
4 

C
ze

ch
y 

14
7 

21
8 

14
8,

3 
0,

3 
0,

3 
71

 
21

0 
20

1 
0,

2 
U

SA
 

14
42

0 
18

96
4 

13
1,

5 
25

,6
 

22
,9

 
54

44
 

19
88

1 
18

95
3 

20
,6

 
K

an
ad

a 
89

8 
11

81
 

13
1,

5 
1,

6 
1,

4 
28

3 
12

30
 

12
12

 
1,

3 
B

ra
zy

lia
 

42
82

 
86

67
 

20
2,

4 
7,

6 
10

,5
 

43
85

 
10

66
3 

10
37

5 
11

,3
 

A
rg

en
ty

na
 

81
0 

11
81

 
14

5,
8 

1,
4 

1,
4 

37
1 

14
45

 
15

46
 

1,
7 

In
di

e 
66

2 
62

8 
94

,9
 

1,
2 

0,
7 

-3
4 

69
5 

72
7 

0,
8 

C
hi

ny
 

94
90

 
14

46
0 

15
2,

4 
16

,8
 

17
,5

 
49

70
 

15
76

3 
16

41
5 

17
,8

 
Ja

po
ni

a 
12

55
 

13
35

 
10

6,
4 

2,
2 

1,
6 

80
 

13
69

 
13

94
 

1,
5 

Ta
jla

nd
ia

 
89

0 
10

53
 

11
8,

3 
1,

6 
1,

3 
16

3 
11

10
 

11
54

 
1,

3 
A

ra
bi

a 
Sa

ud
yj

sk
a 

36
3 

54
9 

15
1,

2 
0,

6 
0,

7 
18

6 
56

5 
57

1 
0,

6 
R

os
ja

 
73

1 
16

41
 

22
4,

5 
1,

3 
2,

0 
91

0 
20

44
 

23
60

 
2,

6 

RA
ZE

M
 G

RU
PA

 
43

17
9 

60
40

0 
14

6,
2 

76
,6

 
73

,0
 

17
22

1 
65

66
9 

66
51

0 
72

,3
 

Po
zo

st
a�

e 
kr

aj
e 

13
20

7 
22

33
3 

17
1,

0 
23

,4
 

27
,0

 
91

26
 

24
55

2 
25

47
2 

27
,7

 

4 
na

jw
i�

ks
i p

ro
du

c.
1)

 
36

20
8 

52
83

2 
14

4,
7 

64
,2

 
63

,9
 

16
32

4 
57

21
1 

57
54

6 
62

,6
 

�W
IA

T
 

56
38

6 
82

73
3 

14
6,

7 
10

0,
0 

10
0,

0 
26

34
7 

90
22

1 
91

98
2 

10
0,

0 
1)

 U
SA

, U
E,

 C
hi

ny
, B

ra
zy

lia
. 

	r
ód

�o
: O

bl
ic

ze
ni

a 
w

�a
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 d

an
yc

h 
ZM

P 
i F

AO
.  

53



 54

Produkcja drobiu w krajach Unii Europejskiej zwi�kszy�a si� w badanym 
okresie o 42%. Ich udzia� w �wiatowej produkcji obni�y� si� jednak o 1,9 pkt. 
proc. By�o to efektem m.in. istotnych zmian, jakie nast�pi�y wewn�trz tej grupy 
krajów. Przede wszystkim znacz�co, bo a� o 24% obni�y�a si� produkcja mi�sa 
drobiowego we Francji, która jest najwi�kszym producentem drobiu we Wspól-
nocie. Jest to wynik nie tylko kryzysu we francuskim drobiarstwie, pog��bione-
go ptasi� gryp�, ale te� pogarszaj�cej si� od pewnego czasu op�acalno�ci pro-
dukcji oraz spadaj�cej konkurencyjno�ci Francji na �wiatowym rynku. Z kolei 
w Niemczech, b�d�cych nie tylko du�ym producentem, ale te� wa�nym rynkiem 
zbytu dla mi�sa drobiowego pochodz�cego od innych partnerów z Unii Europej-
skiej, mia� miejsce du�y przyrost produkcji. Jego dynamika wynios�a w bada-
nym okresie prawie 325%. Znaczny, 35-procentowy, wzrost produkcji nast�pi� 
te� w Hiszpanii. Natomiast w Wielkiej Brytanii, która jest drugim najwi�kszym 
producentem drobiu w Unii Europejskiej, odnotowano tylko 13-procentowe jej 
zwi�kszenie. 

W�ród nowych krajów cz�onkowskich Unii Europejskiej, w Polsce 
i w Czechach produkcja drobiu wzros�a znacz�co po akcesji, natomiast na W�-
grzech, których eksport przed przyst�pieniem do Wspólnoty by� silnie dotowa-
ny, produkcja mi�sa drobiowego zmniejszy�a si�, i to a� o 22%.  

W Stanach Zjednoczonych produkcja mi�sa drobiowego wzros�a w tym 
czasie o prawie 31%, tzn. o ponad 4,5 mln ton. Jednak udzia� USA w produkcji 
globalnej obni�y� si� o 5 pkt. proc. Stany Zjednoczone s� nadal najwi�kszym na 
�wiecie producentem mi�sa drobiowego. Wytwarzaj� one ponad jedn� pi�t� 
globalnej jego produkcji. Jednak dystans dziel�cy je od takich rywali, jak Chiny, 
a szczególnie Brazylia zmniejszy� si� w badanym okresie znacz�co.  

Chiny odnotowa�y bardzo wysok�, bo 73-procentow� dynamik� wzrostu 
produkcji mi�sa drobiowego, a ich udzia� w �wiatowej produkcji tego mi�sa 
zwi�kszy� si� tylko 1 pkt. proc. Przyrost produkcji wyniós� jednak prawie 7 mln 
ton, co stanowi�o niemal jedn� pi�t� ca�ego przyrostu �wiatowego.  

Wysok� dynamik� wzrostu produkcji drobiu charakteryzuje si� te� Rosja. 
Dynamika ta by�a w okresie 1995/97-2005/07 tylko nieznacznie ni�sza od tempa 
wzrostu produkcji w Chinach. Do 2009 r. produkcja rosyjskiego drobiu zwi�k-
szy�a si� o 44%. Udzia� Rosji w globalnej produkcji mi�sa drobiowego pozosta-
je niewielki (2,6%). Kraj ten stanowi wa�ny rynek zbytu dla �wiatowych eks-
porterów. Szybki rozwój krajowej produkcji drobiu, obserwowany w ostatnich 
latach, ogranicza	 mo�e jednak w przysz�o�ci ch�onno�	 importow� tego rynku.  
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Rysunek 3.2. Udzia� g�ównych regionów w �wiatowej produkcji drobiu (%) 
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Na podstawie dotychczasowych wywodów mo�na wi�c skonstatowa	, i� 
rozwój produkcji mi�sa drobiowego na �wiecie by� w badanym okresie skoncen-
trowany w grupie najwi�kszych �wiatowych producentów. Jednak w ramach tej 
grupy, tradycyjne obszary obejmuj�ce wysoko rozwini�te kraje zachodnie, 
przede wszystkim Uni� Europejsk� i Stany Zjednoczone, trac� na znaczeniu. 
Zyskuj� natomiast kraje rozwijaj�ce si� o wysokiej dynamice rozwoju gospo-
darczego, takie jak: Chiny, Brazylia, Argentyna czy Indie. Ma to istotne znacze-
nie z punktu widzenia rynku �wiatowego, poniewa� s� to jednocze�nie kraje 
o du�ej konsumpcji mi�sa drobiowego. 

3.4. Konsumpcja 

Statystyki mi�dzynarodowe dotycz�ce poziomu spo�ycia podstawowych 
artyku�ów �ywno�ciowych s� znacznie mniej precyzyjne ni� te, które obrazuj� 
wielko�	 produkcji. S� one bowiem cz�sto oparte o szacunki dokonywane przez 
mi�dzynarodowe lub krajowe instytucje. Tym niemniej, analiza kszta�towania 
si� spo�ycia mi�sa drobiowego w krajach i regionach wa�nych dla �wiatowej 
produkcji mi�sa drobiowego pozwala okre�li	 ich obecne i przysz�e miejsce na 
globalnym rynku oraz rol� handlu zagranicznego w krajowym bilansie mi�sa 
drobiowego. 

 
Rysunek 3.3. Udzia� g�ównych regionów w �wiatowej konsumpcji drobiu (%) 
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Szacunki FAO dotycz�ce wielko�ci �wiatowego spo�ycia mi�sa drobio-
wego w przeliczeniu na jednego mieszka�ca wskazuj�, �e w okresie 1995/97-
-2005/07 spo�ycie to zwi�kszy�o si� o ok. 22% do 11,5 kg rocznie. Jest to jed-
nak tempo wzrostu znacz�co ni�sze od dynamiki rozwoju �wiatowej produkcji, 
która w tym samym okresie wynios�a 47%. Porównanie tempa rozwoju produk-
cji i spo�ycia pokazuje, �e �wiatowy rynek drobiarski charakteryzuje si� global-
n� nadwy�k� poda�y nad efektywnym popytem. Fakt ten ma istotne znaczenie 
dla kszta�towania si� cen w mi�dzynarodowych obrotach mi�sem drobiowym, 
a tak�e dla oceny perspektyw rozwojowych tych obrotów. Pozwala te� wnio-
skowa	, �e globalny rynek mi�sa drobiowego znajduje si� w fazie wygasania tak 
szybkiego tempa rozwoju, jakie mo�na by�o obserwowa	 w poprzednich dzie-
si�cioleciach. 
 

Tabela 3.4. Spo�ycie mi�sa drobiowego w kg na mieszka�ca rocznie 

�REDNIO W OKRESIE 
KRAJE 

1995-1997 2005-2007 

DYNAMIKA 
% 

PRZYROST 
w kg/mieszk. 

Unia Europejska 20,5 23,1 112,7 2,6 
Niemcy 14,1 17,4 123,4 3,3 
Hiszpania 26,6 31,2 117,3 4,6 
Francja  23,6 23,0 97,5 -0,6 
W�ochy 18,5 16,6 89,7 -1,9 
W. Brytania 26,5 28,1 106,0 1,6 
Polska 10,9 23,7 217,4 12,8 
W�gry 23,9 34,2 143,1 10,3 

Stany Zjednoczone 45,5 53,2 116,9 7,7 
Brazylia 23,0 36,9 160,4 13,9 
Argentyna 23,0 22,5 97,8 -0,5 
Meksyk 16,7 26,0 155,7 9,3 
Kanada 30,4 36,5 120,0 6,1 
Chiny 7,4 8,0 108,1 0,6 
Japonia 14,0 15,0 107,1 1,1 
Tajlandia 13,7 14,5 105,8 0,8 
Arabia Saudyjska 28,0 36,0 128,6 8,0 
Rosja 12,2 17,4 142,6 5,2 

�WIAT 9,4 11,5 122,3 2,1 

	ród�o: FAO oraz ZMP.  
 
Z danych tabeli 3.4 wynika, �e w grupie badanych krajów wyst�puje bar-

dzo silne zró�nicowanie poziomów konsumpcji mi�sa drobiowego. Najwy�szym 
spo�yciem tego mi�sa w przeliczeniu na jednego mieszka�ca charakteryzuj� si� 
Stany Zjednoczone. Wyprzedzaj� one znajduj�c� si� na drugim miejscu Brazyli� 
a� o 44%, tj. o 16,3 kg. Kolejne pozycje w tym rankingu zajmuj�: Arabia Sau-
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dyjska, W�gry, Hiszpania i Meksyk. Jednak spo�ycie mi�sa drobiowego w Mek-
syku stanowi mniej ni� po�ow� jego konsumpcji w Stanach Zjednoczonych.  

W badanym okresie dziesi�ciu lat najwi�kszy ilo�ciowy przyrost spo�ycia 
mi�sa drobiowego nast�pi� w Brazylii i w Polsce, a tak�e na W�grzech i w Mek-
syku. Najwy�sz� dynamik� wzrostu konsumpcji charakteryzowa�y si�: Polska, 
Brazylia, Meksyk, W�gry i Rosja.  

Unia Europejska jako obszar wykazywa�a umiarkowany przyrost kon-
sumpcji mi�sa drobiowego. Jednak zarówno w krajach dawnej UE-15, jak i ca�ej 
Wspólnoty w obecnym kszta�cie przyrost spo�ycia tego mi�sa by� szybszy ni� 
przyrost jego produkcji. Du�y wzrost konsumpcji zanotowano w Hiszpanii, 
w Niemczech, a z nowych pa�stw cz�onkowskich w Polsce oraz na W�grzech. 
Spadek spo�ycia mia� miejsce we Francji i we W�oszech. Mimo i� w Polsce na-
st�pi� bardzo dynamiczny wzrost konsumpcji mi�sa drobiowego, jego tempo 
by�o znacz�co mniejsze od tempa przyrostu produkcji (odpowiednio: 217,4% 
i 251,3%). Oznacza to, �e motorem rozwoju produkcji w analizowanym okresie 
by�o przede wszystkim jej ukierunkowanie na eksport.  

Podobne relacje mi�dzy produkcj� i konsumpcj� drobiu jak w Polsce wy-
st�puj� w Brazylii. Brazylia wykazuje najwy�szy absolutny przyrost wolumenu 
spo�ycia mi�sa drobiowego w przeliczeniu na jednego mieszka�ca (o 13,9 kg). 
Jednak dynamika tego przyrostu jest o ponad po�ow� wolniejsza od dynamiki 
wzrostu produkcji (160,4% i 234,1%). Wynika to równie� z wyra
nej orientacji 
eksportowej brazylijskiej produkcji drobiu i jej rozwoju. 

Warto zauwa�y	, �e przyrost spo�ycia mi�sa drobiowego u najwi�kszego 
na �wiecie producenta tego mi�sa, tj. w Stanach Zjednoczonych jest wolniejszy 
od dynamiki wzrostu produkcji. USA, b�d�ce tradycyjnym eksporterem mi�sa 
drobiowego na rynki �wiatowe, ale trac�ce ostatnio sw� pozycj� na rzecz Brazy-
lii, maj� ju� tak wysoki poziom spo�ycia na jednego mieszka�ca, �e spowolnie-
nie tempa wzrostu eksportu prawdopodobnie wymusi�oby zmniejszenie dyna-
miki produkcji.  

Warto podkre�li	, i� w badanym okresie dynamika wzrostu spo�ycia mi�-
sa drobiowego w krajach rozwijaj�cych si�, takich jak: Chiny, Brazylia, Mek-
syk, Tajlandia20, by�a znacz�co szybsza ni� w rozwini�tych krajach zachodnich, 
szczególnie w USA, Kanadzie, Unii Europejskiej i Japonii. ��czna konsumpcja 
tego mi�sa w obu grupach zwi�kszy�a si� w badanym okresie odpowiednio 

                                                 
20 Brak danych o spo�yciu dla Indii, których produkcja znacz�co wzros�a w badanym okresie. 
Indie nie wyst�puj� na �wiatowym rynku jako eksporter. Mo�na wi�c szacowa	, i� wzrost 
produkcji znalaz� odzwierciedlenie w przyro�cie krajowego spo�ycia mi�sa drobiowego. 
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o 141% i o 117%. Jednak ró�nica przeci�tnych poziomów spo�ycia mi�dzy tymi 
dwoma regionami zmniejszy�a si� nieznacznie, bo tylko o 1,4 kg na jednego 
mieszka�ca rocznie. 

3.5. �wiatowy potencja� handlowy 

Stopie� samowystarczalno�ci w produkcji mi�sa drobiowego, wyra�ony 
w procentach, informuje o skali nadwy�ki poda�y nad popytem wewn�trznym, 
b�d
 niedoboru poda�y w relacji do popytu w danym kraju. Nie obrazuje jednak 
absolutnych wielko�ci tych parametrów wyra�onych w jednostkach fizycznych. 
W tym celu, w poszczególnych krajach obj�tych analiz�, dokonano porównania 
kszta�towania si� w badanym okresie ró�nic mi�dzy wielko�ci� produkcji i kon-
sumpcji mi�sa drobiowego, wyra�onych w tys. ton. Wyniki pokazuje tabela 3.5. 
 
Tabela 3.5. Zmiany potencja�u eksportowego i importowego na rynku mi�sa drobiowego 

1995-1997 (tys. ton) 2005-2007 (tys. ton) 
KRAJE 

Prod. Kons. Ró�n. Prod. Kons. Ró�n. 

Unia Europejska 8316 7606 710 10741 10196 545 
USA 14420 12054 2366 18964 15758 3206 
Chiny 9490 9412 78 14460 15045 -585 
Japonia 1255 1838 583 1335 2178 -843 
Arabia Saudyjska 363 577 -214 549 977 -428 
Kanada 898 918 -20 1181 1205 -24 
Brazylia 4282 3816 466 8667 5571 3096 
Meksyk 1362 1586 -224 2522 3100 -578 
Argentyna 810 832 -22 1181 1026 155 
Indie 662 662 0 628 627 1 
RPA 651 725 -74 971 1201 -230 
Rosja 731 1635 -904 1641 2844 -1203 
Tajlandia 1036 833 203 1053 731 322 

Razem grupa 44276 42494 1782 63893 60459 3434 

Reszta �wiata 12110 12922 -812 18840 19656 -816 

�WIAT 56853 55416 1437 82733 80115 2618 

Udzia� grupy (%) 77,9 76,7 x 77,2 75,5 x 

	ród�o: Obliczenia w�asne. 
 

 Z dokonanych porówna� wynika, �e globalna nadwy�ka poda�y mi�sa 
drobiowego nad jego popytem zwi�kszy�a si� w badanym okresie o ponad 82% 
i wynosi ok. 2,6 mln ton. Jak ju� wspomniano, �wiatowa produkcja wzros�a 
w tym czasie o 47%, a konsumpcja o 22%. Udzia� analizowanej grupy krajów 
w globalnej konsumpcji mi�sa drobiowego obni�y� si� z 76,7% w latach 



 60

1995-1997 do 75,5% w latach 2005-2007, a w produkcji prawie nie uleg� zmia-
nie, odpowiednio 77,9% i 77,2%. ��czna nadwy�ka poda�y nad popytem w tej 
grupie krajów wykazuje silniejsz� dynamik� wzrostu od obserwowanej w skali 
rynku �wiatowego, wzrost by� tu bowiem niemal 2-krotny (przyrost o 3,4 mln 
ton). Równocze�nie w pozosta�ych krajach �wiata deficyt poda�y mi�sa drobio-
wego zwi�kszy� si� w badanym okresie nieznacznie, bo z 812 do 816 tys. ton. 

Z danych tabeli 3.5 wynika, �e w grupie badanych krajów wyst�puj� trzy 
obszary dysponuj�ce du�ymi nadwy�kami poda�y mi�sa drobiowego. S� to: 
Stany Zjednoczone (+3,2 mln ton), Brazylia (+3,1 mln ton) oraz w znacz�co 
mniejszym stopniu Unia Europejska (+0,5 mln ton). Z tej trójki tylko USA mia-
�y znacz�c� przewag� poda�y nad popytem równie� na pocz�tku analizowanego 
okresu. Brazylia dysponowa�a wówczas ponad 6-krotnie mniejsz� nadwy�k� ni� 
obecnie. Znacz�c� nadwy�k� poda�y dysponowa�a natomiast w tamtym czasie 
Unia Europejska. W krajach Wspólnoty Europejskiej traktowanych ��cznie, 
nadwy�ka poda�y mi�sa drobiowego nad popytem na nie znacz�co si� zmniej-
szy�a. W latach 2005-2007 stanowi�a ona 77% wielko�ci z pocz�tku badanego 
okresu i niespe�na 5% produkcji tego mi�sa. Presja poda�y na unijnym rynku 
jest wi�c o wiele mniejsza obecnie ni� dziesi�	 lat wcze�niej. Wspólnocie coraz 
trudniej jednak skutecznie konkurowa	 na globalnym rynku, szczególnie w mia-
r� pojawiania si� na nim nowych, bardziej efektywnych producentów mi�sa dro-
biowego, takich jak Brazylia czy Tajlandia. Znajduje to odzwierciedlenie nie 
tylko w wysokim poziomie subwencji eksportowych przy wywozie niektórych 
produktów drobiarskich z Unii Europejskiej do pa�stw trzecich, ale tak�e 
w znacznie szybszym rozwoju importu ni� eksportu mi�sa drobiowego21.  

W Stanach Zjednoczonych dodatnia ró�nica mi�dzy produkcj� i kon-
sumpcj� mi�sa drobiowego powi�kszy�a si� w badanym okresie o 36%, tj. o 840 
tys. ton. Przy bardzo wysokim poziomie spo�ycia drobiu w przeliczeniu na 
1 mieszka�ca, nadwy�ka ta mo�e by	 zagospodarowana niemal wy��cznie przez 
zwi�kszenie eksportu na rynki �wiatowe. USA trac� jednak stopniowo przewagi 
konkurencyjne, jakimi dysponowa�y przez wiele lat w produkcji drobiarskiej.  

Najwi�kszym obszarem deficytowym na �wiatowym rynku mi�sa dro-
biowego pozostaje Rosja (-1,2 mln ton). W badanym okresie deficyt ten po-
wi�kszy� si� o 33%, tj. o blisko 300 tys. ton, i to mimo ponad dwukrotnego 
wzrostu produkcji. Rosja reprezentuje wi�c najwi�kszy popyt importowy pod 

                                                 
21 Mowa tu o obrotach zewn�trznych Unii Europejskiej, bez handlu na jednolitym rynku eu-
ropejskim, tj. mi�dzy partnerami z ugrupowania. Dlatego dla Wspólnoty wa�niejsze staje si� 
obecnie chronienie dost�pu do rynku wewn�trznego ni� subsydiowanie eksportu, co znajduje 
odzwierciedlenie w stanowisku UE w rokowaniach WTO. 
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wzgl�dem ilo�ciowym, przewy�szaj�cy zapotrzebowanie drugiego czo�owego 
�wiatowego importera, Japonii a� o 43%. Dlatego Rosja pozostaje tak wa�nym 
rynkiem zbytu dla �wiatowych eksporterów mi�sa drobiowego, przede wszyst-
kim USA i Brazylii. Bior�c pod uwag� ró�nic�, jaka wyst�puje w Rosji mi�dzy 
poda�� mi�sa drobiowego a popytem na nie oraz porównuj�c dynamik� rozwo-
jow� obu tych wielko�ci, nale�y stwierdzi	, �e nadal istnieje du�y margines dla 
zwi�kszenia wolumenu importu drobiu do tego kraju. Jednak Rosja prowadzi 
polityk� wspierania rozwoju w�asnej produkcji drobiu i ograniczania preferen-
cyjnych kontyngentów importowych przyznawanych tradycyjnym eksporterom 
mi�sa drobiowego na rynek rosyjski22. 

Kolejne wa�ne dla �wiatowego rynku kraje wykazuj�ce strukturalny defi-
cyt mi�sa drobiowego, to: Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, RPA oraz Chiny. 
��czny niedobór poda�y tych krajów si�ga 2,7 mln ton. Pokrywaj� one z nad-
wy�k� swój deficyt mi�sa drobiowego importem. W badanym okresie najsilniej 
zwi�kszy� si� ten deficyt w Chinach, które sta�y si� importerem netto, w Repu-
blice Po�udniowej Afryki (trzykrotnie) oraz w Meksyku (dwuipó�krotnie), a tak-
�e w Arabii Saudyjskiej (dwukrotnie). W mniejszym stopniu, bo tylko o nie-
spe�na 50%, zwi�kszy� si� niedobór poda�y mi�sa drobiowego w Japonii.  

Dotychczasowe wywody mia�y na celu prezentacj� i analiz� przemian do-
tycz�cych potencja�u eksportowego b�d
 importowego krajów, które zajmuj� 
czo�owe pozycje na li�cie �wiatowych producentów i konsumentów mi�sa dro-
biowego. O wykorzystaniu tego potencja�u, znajduj�cym odzwierciedlenie 
w rzeczywistych wielko�ciach mi�dzynarodowych obrotów mi�sem drobiowym 
dokonywanych przez te kraje, decyduje ich zdolno�	 do konkurowania na glo-
balnym b�d
 regionalnym rynku. Skala potencjalnej nadwy�ki lub deficytu po-
da�y w relacji do popytu wewn�trznego obrazuje te� problemy, jakie mog� po-
wstawa	 w efekcie szoków pojawiaj�cych si� okresowo na �wiatowych rynkach 
mi�sa drobiowego, zwi�zanych chocia�by z ogniskami ró�nych chorób, np. pta-
siej grypy. 

3.6. G�ówni �wiatowi eksporterzy i importerzy 

Mi�dzynarodowe obroty mi�sem drobiowym, w których uczestniczy�y 
kraje b�d�ce jego g�ównymi eksporterami i importerami, podlega�y znacz�cej 
ewolucji w badanym okresie. Zmiany wolumenu handlu �wiatowego i jego dy-
namik� zaprezentowano w tabeli 3.6.  

                                                 
22 Od 2012 r. po raz pierwszy, ponownie zmniejszony kontyngent, nie b�dzie dzielony mi�dzy 
poszczególnych eksporterów.  
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�wiatowe obroty mi�sem drobiowym zwi�kszy�y si� w badanym okresie 
niemal 2,5-krotnie, si�gaj�c prawie 13 mln ton. Stanowi to zaledwie ok. 14% 
wolumenu globalnej produkcji tego mi�sa. Wy��czaj�c wzajemne obroty pa�stw 
Unii Europejskiej, najwi�kszym �wiatowym eksporterem mi�sa drobiowego po-
zosta�y Stany Zjednoczone, cho	 w latach 2005-2007 utraci�y okresowo pozycj� 
�wiatowego lidera na rzecz Brazylii. Eksport brazylijski zwi�kszy� si� w bada-
nym okresie niemal 7-krotnie, podczas gdy ameryka�ski „tylko” o 79%. Udzia� 
USA w globalnym handlu tym mi�sem zmniejszy� si� z 43 do 32%, a Brazylii 
zwi�kszy� z 11% do 29%. Unia Europejska jako ugrupowanie pozostaje ekspor-
terem netto, z niemal 28-procentowym udzia�em w globalnych obrotach. Jednak 
nadwy�ka eksportu na importem zmniejszy�a si� tu o 76%. Nast�pne miejsca na 
�wiatowej li�cie eksporterów mi�sa drobiowego zajmuj� Tajlandia i Chiny. 
Udzia� Tajlandii w globalnym rynku zwi�kszy� si� o 1,3 pkt. proc., a Chin 
zmniejszy� o 3,5 pkt. proc., do poziomu 3,2%.  

 
Rysunek 3.4. Eksport mi�sa drobiowego z USA, Brazylii, UE i Chin (tys. ton) 
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��czny wywóz mi�sa drobiowego z krajów b�d�cych jego najwi�kszymi 

eksporterami zwi�kszy� si� w badanym okresie trzykrotnie, a wi�c szybciej ni� 
obroty �wiatowe. Udzia� tych krajów w globalnym rynku wzrós� z 65% w latach 
1995-1997 do 92% w latach 2005-2007 i 91% w 2008 r. Mimo wi�c zmian po-
zycji poszczególnych krajów na li�cie �wiatowych eksporterów mi�sa drobio-
wego, post�puje koncentracja wywozu w grupie tradycyjnych eksporterów tego 
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mi�sa. Chocia� w wyniku kryzysu 2007-2008 proces ten zosta� zahamowany, 
obroty tych krajów stanowi� nadal ponad 90% wolumenu globalnego eksportu. 

Najwi�kszym �wiatowym importerem mi�sa drobiowego pozostaje Rosja, 
która wykazuje te� najwi�kszy deficyt jego poda�y. Anga�uje ona obecnie po-
nad 9,5% ca�kowitego handlu tym mi�sem. Jeszcze na pocz�tku badanego okre-
su import Rosji stanowi� 20,5% globalnych obrotów, co dawa�o jej drug� pozy-
cj� na li�cie �wiatowych importerów, po Chinach. W latach 2005-2007 Rosja 
znacz�co wyprzedza�a drug� pod tym wzgl�dem Japoni�, której import stanowi� 
7,4% �wiatowego handlu mi�sem drobiowym. Równie� udzia� Japonii w glo-
balnych obrotach tym mi�sem by� na pocz�tku okresu wy�szy i wynosi� ponad 
10%. Unia Europejska jako ugrupowanie mia�a w 2008 r. 28-procentowy udzia� 
w �wiatowym imporcie. W badanym okresie ugrupowanie to wykazuje trzykrot-
ny przyrost wolumenu importu mi�sa drobiowego. Jego udzia� w �wiatowym 
rynku zwi�kszy� si� o 5 pkt. proc. Kraje arabskie równie� zanotowa�y znacz�cy 
przyrost importu mi�sa drobiowego. Natomiast Chiny (wraz z Hongkongiem), 
które jeszcze na pocz�tku badanego okresu by�y najwi�kszym na �wiecie ryn-
kiem zbytu tego mi�sa, odnotowa�y niemal 50-procentowy spadek wolumenu 
jego przywozu. Obecnie Chiny zajmuj� czwart� pozycj� w�ród g�ównych �wia-
towych importerów mi�sa drobiowego z niespe�na 6-procentowym udzia�em 
w globalnym przywozie, wobec 28-procentowego udzia�u w latach 1995-1997. 

 
Rysunek 3.5. Import mi�sa drobiowego do Rosji, Japonii, Arabii Saudyjskiej, 

UE, Meksyku i Chin (tys. ton) 
 

40

540

1040

1540

2040

2540

3040

3540

4040

1995-97 2005-07 2009

Rosja
Japonia
Arabia Saudyjska
UE
Meksyk
Chiny i Hongkong

 
 



 64

��czny przywóz mi�sa drobiowego do krajów b�d�cych jego najwi�k-
szymi importerami zwi�kszy� si� w badanym okresie prawie 2,5-krotnie. Udzia� 
tych krajów w �wiatowych obrotach zmniejszy� si� jednak z 76,6% w latach 
1995-1997 do 69,2% w latach 2005-2007 i 63,4% w 2008 r. Odwrotnie wi�c ni� 
to mia�o miejsce w przypadku �wiatowego eksportu, globalny import mi�sa dro-
biowego uleg� silnemu rozproszeniu, a najwi�ksi nabywcy tego mi�sa anga�uj� 
niespe�na dwie trzecie ca�kowitego wolumenu importu.  

 
Tabela 3.6. Handel zagraniczny mi�sem drobiowym w wybranych krajach (tys. ton) 

�rednio w okresie W latach Dynamika w % 
Kraje 1995-

-1997 
2005-
-2007 2007 2008 2005-2007 

1995-1997 
2008  

1995-1997 

EKSPORTERZY 
Stany Zjednoczone 

 
2286 

 
3084 

 
3414 

 
4089 

 
134,9 

 
178,9 

Tajlandia  182 454 503 610 249,5 335,2 
Brazylia 561 3163 3458 3772 563,8 672,4 
Chiny 355 495 520 413 139,3 116,3 
Unia Europejska 2040 3466 3677 3826 169,9 187,5 
 Belgia 212 377 366 378 177,7 178,3 
 Dania 104 126 119 120 121,5 95,2 
 Niemcy 86 385 445 464 447,7 539,5 
 Francja 753 557 533 537 74,0 71,3 
 W�ochy 77 125 115 134 162,3 174,0 
 Holandia 528 888 960 999 168,1 189,2 
 W. Brytania 186 295 341 325 158,6 174,7 
 Polska 20 221 262 295 11 krot. 15 krot. 
 W�gry 109 102 106 118 93,9 108,3 

Razem grupa krajów 4236 10662 11572 12770 165,5 300,0 

IMPORTERZY 
RPA 

 
71 

 
233 

 
253 

 
202 

 
328,2 

 
284,5 

Rosja 1079 1305 1300 1229 121,0 113,9 
Arabia Saudyjska 291 461 481 519 158,4 178,4 
ZEA 106 214 262 298 201,5 281,1 
Japonia 539 888 866 889 164,8 164,9 
Chiny z Hongkongiem 1473 582 633 752 39,5 51,0 
Meksyk 217 580 584 638 267,3 294,0 
Indie 0 0 0 0 0 0 
Unia Europejska 1208 3190 3309 3628 264,1 300,3 
 Belgia 118 180 179 183 152,5 155,1 
 Niemcy 428 580 625 636 135,6 148,6 
 Holandia 129 458 466 718 354,7 556,6 
 W. Brytania 230 676 703 677 293,9 294,3 

Razem grupa krajów 4039 7453 7688 8155 184,5 201,9 

 �WIAT 5274 10776 11732 12859 204,3 243,8 

	ród�o: ZMP oraz FAO. 
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Konkurencja mi�dzy relatywnie niewielk� liczb� �wiatowych eksporterów 
tego mi�sa rozgrywa si� wi�c na coraz szerszym obszarze geograficznym i do-
tyczy coraz wi�kszej liczby indywidualnych rynków o stosunkowo ma�ej skali 
obrotów. Fakt ten niew�tpliwie utrudnia konkurowanie o nabywców mi�sa dro-
biowego w mi�dzynarodowym handlu. Z drugiej jednak strony pozwala �wiato-
wym dostawcom wykorzystywa	 regionalne preferencje odbiorców i poszuki-
wa	 niszowego popytu, aby dostosowa	 do niego w�asn� ofert� eksportow�. 
 

 Rysunek 3.6. Udzia� g�ównych eksporterów w �wiatowym eksporcie 
mi�sa drobiowego (%) 
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Rysunek 3.7. Udzia� g�ównych importerów w �wiatowym imporcie 
mi�sa drobiowego (%) 
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Tabela 3.7. Udzia� wybranych krajów w �wiatowych obrotach mi�sem drobiowym (%) 
Eksport Import 

Kraje 1995-
-1997 

2005-
-2007 2008 

Kraje 1995-
-1997 

2005-
-2007 2008 

USA 43,3 28,5 31,8 RPA 1,3 2,2 1,6 
Brazylia 10,6 29,4 29,3 Rosja 20,5 12,1 9,6 
UE 16,2 32,2 29,8 Arabia S. 5,5 4,3 4,0 
Tajlandia 3,5 4,2 4,7 Japonia 10,2 8,2 6,9 
Chiny 6,7 4,6 3,2 Chiny 1) 27,9 5,4 5,8 
Razem 80,3 98,9 98,8 Meksyk 4,1 5,4 5,0 
    UE 5,0 29,6 28,2 
    ZEA 2,0 2,0 2,3 
    Razem 76,5 69,2 63,4 
1) ��cznie z Hongkongiem. 
	ród�o: Obliczenia w�asne. 
 

Z dotychczasowych wywodów wy�ania si� jeszcze jeden wa�ny wniosek. 
Ten mianowicie, �e �wiatowy eksport mi�sa drobiowego rozwija� si� w bada-
nym okresie wolniej ni� globalny potencja� handlowy. Wska
niki wzrostu obu 
tych kategorii kszta�towa�y si� na poziomie odpowiednio: 177% i 182%. W gru-
pie g�ównych importerów szybciej zwi�ksza� si� deficyt poda�y mi�sa drobio-
wego (o 98%) ni� efektywny popyt odzwierciedlany przez zakupy dokonywane 
na �wiatowym rynku (o 85%). Mo�na wi�c wnioskowa	, �e przyczyn� wolniej-
szego rozwoju globalnego handlu nie by�y braki poda�y towaru na eksport, czy 
te� wzrost samowystarczalno�ci w produkcji w krajach importuj�cych, ale barie-
ry wyst�puj�ce w mi�dzynarodowym handlu. Bariery takie mog� wynika	 za-
równo z poziomu cen, jak i z protekcjonizmu, tj. z ochrony dost�pu do rynku 
wewn�trznego stosowanego w wielu krajach. Przyczyn� mog� te� by	 wzgl�dy 
zdrowotne i weterynaryjno-sanitarne23. W niektórych krajach importuj�cych 
mi�so drobiowe, np. w Meksyku, Rosji czy Kanadzie, a tak�e w Unii Europej-
skiej, znaczenie ma poziom stawek celnych chroni�cy przed nadmiernym przy-
wozem towaru z zagranicy. Jednak przeci�tny poziom takiej ochrony rynku dro-
biarskiego w pozosta�ych badanych krajach nie jest zbyt wysoki.  

Z porównania wielko�ci potencja�u handlowego i rzeczywistych obrotów 
mi�sem drobiowym w analizowanych krajach wynika te�, i� rozwija si� zjawi-

                                                 
23 W analizowanym okresie powtarza�y si� w wielu regionach �wiata ogniska chorób, szcze-
gólnie tzw. ptasiej grypy. Wywar�o to znacz�cy wp�yw na mi�dzynarodowy handel mi�sem 
drobiowym ze wzgl�du na zakazy importu z zaka�onych obszarów wprowadzane przez kraje 
importuj�ce drób. Przyk�adem kraju dotkni�tego tym zjawiskiem mo�e by	 Tajlandia. 
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sko tzw. handlu wewn�trzsektorowego24. Handel taki opiera si� na wykorzysty-
waniu ró�nic asortymentowych globalnej oferty handlowej, a tak�e ró�nic doty-
cz�cych gustów i preferencji konsumentów w poszczególnych krajach. 
O rozwoju handlu wewn�trzsektorowego �wiadczy te� du�a ró�nica mi�dzy 
wielko�ci� globalnego potencja�u eksportowego i rozmiarami rzeczywistych 
mi�dzynarodowych obrotów. Du�e znaczenie takiego handlu jest szczególnie 
charakterystyczne dla pa�stw Unii Europejskiej oraz Chin.  

Znaczenie obrotów handlu zagranicznego mi�sem drobiowym dla po-
szczególnych eksporterów i importerów mo�na te� mierzy	 udzia�em eksportu 
w produkcji lub importu w konsumpcji tego mi�sa w danym kraju. S� to wska
-
niki weryfikuj�ce poprzednio zaprezentowane parametry pod k�tem charakteru 
handlu zagranicznego, a wi�c informuj�ce, czy jest to handel uzupe�niaj�cy, czy 
te� ma podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia rynku wewn�trznego lub zago-
spodarowania wytworzonej poda�y. Poziom takich mierników przedstawiony 
zosta� w tabeli 3.8. 

 
Tabela 3.8. Udzia� handlu zagranicznego w produkcji lub konsumpcji mi�sa drobiowego 

w badanych krajach (%) 

Udzia� eksportu w produkcji Udzia� importu w konsumpcji 
Kraje 1995-

-1997 
2005-
-2007 2008 

Kraje 
1995-1997 2005-2007 

USA 15,8 13,1 20,6 Rosja 66,0 49,0 
Brazylia 13,1 27,8 35,4 Arabia S. 80,2 83,2 
UE 10,2 16,3 20,5 Japonia 42,9 54,4 
Tajlandia 20,4 43,1 54,9 Chiny + 15,5 3,5 
Chiny 3,7 2,1 2,6 Meksyk 13,7 18,7 
  UE 3,2 6,3 
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych FAO. 

 
W�ród czo�owych eksporterów mi�sa drobiowego na rynki �wiatowe 

w analizowanym okresie silnej ekspansji dokona�a Brazylia. Jej potencja� eks-
portowy zwi�kszy� si� prawie 7-krotnie, ale eksport wzrós� tylko 5-krotnie. Nad-
mierny przyrost poda�y w relacji do w�asnej konsumpcji mo�e stanowi	 powa�-
ne zagro�enie dla dalszego rozwoju sektora drobiarskiego w Brazylii. Z danych 
tabeli 3.8 wynika, �e udzia� eksportu w produkcji mi�sa drobiowego w Brazylii 
zwi�kszy� si� w badanym okresie z 13% do ponad 35%. �wiadczy to o rozwija-
niu tej produkcji przede wszystkim w celach eksportowych. W przypadku wy-
st�pienia silnego szoku rynkowego popyt wewn�trzny nie by�by w stanie 
                                                 
24 Jest to sytuacja, w której dany kraj wyst�puje na rynku �wiatowym jednocze�nie jako eks-
porter i importer mi�sa drobiowego.  
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wch�on�	 tak du�ej poda�y mi�sa drobiowego. W konsekwencji musia�aby na-
st�pi	 redukcja jego cen. Podobn� strategi� rozwoju rynku drobiarskiego repre-
zentuje Polska, gdzie udzia� eksportu w produkcji przekracza 30%. 

Bardzo du�e uzale�nienie od eksportu mo�na zauwa�y	 równie� w sekto-
rze drobiarskim Tajlandii. Udzia� eksportu w produkcji mi�sa drobiowego 
zwi�kszy� si� tam w badanym okresie z 20 do ok. 55%.  

W Stanach Zjednoczonych potencja� eksportowy wzrós� o ponad 36%, 
podczas gdy eksport o 35%. Mimo zmniejszenia si� skali konkurencyjno�ci 
USA na globalnym rynku mi�sa drobiowego, skutkiem czego udzia� eksportu 
w produkcji tego mi�sa obni�y� si� z prawie 16% w latach 1995-1997 do 13% 
w latach 2005-2007, w 2008 r., a wi�c po kryzysie, wzrós� on do ponad 20%.  

Z kolei w Chinach, które wykazuj� du�y spadek eksportu mi�sa drobio-
wego, ma to o wiele mniejsze znaczenie, gdy� eksport nie stanowi� nigdy zna-
cz�cego sposobu zagospodarowania krajowej nadwy�ki poda�y w tym kraju. 
�wiadczy o tym jego niski, ok. 2-3-procentowy udzia� w produkcji. Jest to wi�c 
typowy eksport o charakterze regionalnym i raczej niszowym. 

Rosja, najwi�kszy �wiatowy importer mi�sa drobiowego, na pocz�tku ba-
danego okresu importowa�a a� dwie trzecie poda�y niezb�dnej na pokrycie kra-
jowego deficytu, co wspiera�o stabilizacj� cen detalicznych na rynku wewn�trz-
nym na relatywnie niskim poziomie i promowa�o rozwój spo�ycia mi�sa dro-
biowego. Po dziesi�ciu latach import stanowi� ju� mniej ni� po�ow� wielko�ci 
rocznego spo�ycia, a konkurencja towaru zagranicznego regulowana by�a przez 
preferencyjne kwoty dost�pu do rosyjskiego rynku. Poza tymi kwotami Rosja 
stosuje wysokie taryfy celne zniech�caj�ce do eksportu. Wyst�puj�ce na rynku 
rosyjskim proporcje mi�dzy ca�kowit� poda�� mi�sa drobiowego a t� jej cz��ci�, 
która pochodzi z rodzimej produkcji, dowodz� nadal bardzo silnego uzale�nie-
nia Rosji od dostaw zagranicznych. Zarówno skala obrotów, jak i stopie� uza-
le�nienia od importu czyni� z Rosji bardzo atrakcyjny pod wzgl�dem ch�onno�ci 
obszar zbytu dla �wiatowych eksporterów mi�sa drobiowego. Ze wzgl�du na 
prowadzon� polityk� nie jest to jednak rynek perspektywiczny. 

Du�y udzia� importu w konsumpcji mi�sa drobiowego, przekraczaj�cy 
80%, ma miejsce w Arabii Saudyjskiej. Jest to, podobnie jak w Rosji, import 
zaopatrzeniowy decyduj�cy o poziomie krajowego spo�ycia, gdy� rodzimi pro-
ducenci nie s� w stanie w krótkim czasie wytworzy	 brakuj�cej poda�y tego 
mi�sa. Arabia Saudyjska wyst�puje wi�c na �wiatowym rynku mi�sa drobiowe-
go jako znacz�cy, strukturalny importer dokonuj�cy zakupów niezale�nie od 
bie��cej koniunktury panuj�cej na tym rynku. 
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Równie� trzeci du�y importer mi�sa drobiowego, Japonia wykazuje silne 
uzale�nienie od dostaw tego mi�sa z zagranicy. W badanym okresie uzale�nie-
nie to zwi�kszy�o si�, czego dowodem jest wzrost udzia�u importu w konsump-
cji mi�sa drobiowego w tym kraju z 43% do ponad 54%.  

Wzrost udzia�u importu w konsumpcji obserwuje si� te� w przypadku in-
nych du�ych importerów mi�sa drobiowego, tj. w Meksyku oraz w Unii Euro-
pejskiej. Meksyk wykazuje znacznie wi�kszy stopie� uzale�nienia od dostaw 
zagranicznych ni� Wspólnota Europejska.  

W Chinach w ci�gu dziesi�ciu lat udzia� importu w konsumpcji mi�sa 
drobiowego obni�y� si� z 15,5% do 3,5%. Przyczyn� by�a szybko rozwijaj�ca 
si� produkcja rodzima zaspokajaj�ca coraz wi�ksz� cz��	 krajowego popytu, 
a nawet generuj�ca nadwy�k� eksportow�. 

3.7. Zmiany strukturalne na globalnym rynku  

Ocena zmian strukturalnych zachodz�cych na globalnym rynku mi�sa 
drobiowego w badanym okresie oparta jest na analizie warto�ci mi�dzynarodo-
wych obrotów tym mi�sem wyra�onych w dolarach USA (USD). Analiza zmian 
strukturalnych prowadzona w uj�ciu warto�ciowym, a nie ilo�ciowym, wydaje 
si� bardziej prawid�owo odzwierciedla	 charakter dokonuj�cych si� przemian, 
co potwierdza porównanie dynamiki obrotów wyra�onych ilo�ciowo i warto�ciowo. 

Ca�kowita warto�	 �wiatowych obrotów mi�sem drobiowym w badanym 
okresie zwi�kszy�a si� oko�o trzykrotnie, podczas gdy dynamika rozwoju �wia-
towego wolumenu handlu tym mi�sem by�a dwuipó�krotna. Taka ró�nica w dy-
namice tendencji rozwojowych obu parametrów globalnego rynku dowodzi, i� 
�wiatowy handel realizowany jest przy zwi�kszaj�cej si� warto�ci jednostkowej 
obrotów, wyra�onej przeci�tn� cen�.  

3.7.1. Struktura geograficzna 

W analizowanym okresie nast�pi�y znacz�ce zmiany w geografii global-
nych obrotów mi�sem drobiowym. Ewolucj� warto�ci tych obrotów w grupie 
najwi�kszych jego eksporterów i importerów, a tak�e w poszczególnych krajach 
uczestnicz�cych w mi�dzynarodowych obrotach mi�sem drobiowym, prezentuje 
tabela 3.9. 
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Tabela 3.9. Warto�
 obrotów mi�sem drobiowym 1) (mln USD) 

�rednio w okresie Przyrost warto�ci Dynamika w % 
Kraje 1995-

-1997 
2005-
-2007 2008 2005-07 

1995-1997 
2008 

2005-2007 
2005-2007 
1995-1997 

2008 
2005-2007 

EKSPORTERZY 
USA 

 
2118 

 
2885 

 
4436 

 
767 

 
1551 

 
136,2 

 
153,8 

Brazylia 679 4087 6921 3408 28341 601,9 169,3 
Chiny 658 959 978 300 19 145,5 102,0 
Unia Europejska 3810 5420 7946 1611 2526 142,3 146,6 

Razem grupa 
eksporterów 7265 13351 20284 6086 6930 183,8 151,9 

IMPORTERZY 
Chiny + 

 
766 

 
724 

 
1159 

 
 -42 

 
435 

 
94,5 

 
160,1 

Japonia 1202 1941 2698 739 757 161,4 139,0 
Meksyk 211 634 796 423 162 300,5 125,5 
Arabia Saudyj-
ska 321 655 1059 335 404 204,2 161,7 
Unia Europejska 3802 8140 11430 4340 3288 214,1 140,4 
ZEA 146 293 602 147 309 200,7 205,5 
Rosja 105 962 1384 452 422 188,6 143,9 

Razem grupa 
importerów 6958 13351 19128 6394 5777 191,9 143,3 

1) W tabeli uj�to obroty o warto�ci powy�ej 500 mln USD.  
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO i ZMP. 

 
Wnioski p�yn�ce z analizy warto�ci �wiatowych obrotów mi�sem drobio-

wym s� generalnie zbli�one do tych, które wynikaj� z oceny wolumenu �wiato-
wego handlu. Jest jednak równie� istotna ró�nica. Polega ona na ocenie stopnia 
atrakcyjno�ci danego rynku zbytu dla �wiatowych eksporterów mi�sa drobiowe-
go, wynikaj�cej nie tylko z samej ch�onno�ci danego rynku w uj�ciu ilo�cio-
wym, ale tak�e z uzyskiwanych na nim przychodów finansowych. Wida	 wy-
ra
nie, �e rynek importowy Japonii, której wolumen przywozu mi�sa drobiowe-
go z zagranicy stanowi ok. 70% importu Rosji, wart jest w wyrazie finansowym 
niemal dwukrotnie wi�cej od rynku rosyjskiego. Ilo�	 mi�sa drobiowego impor-
towanego do Chin jest tylko o 17% wi�ksza ni� do Meksyku. Jednak w uj�ciu 
warto�ciowym rynek meksyka�ski wart jest o jedn� trzeci� mniej ni� chi�ski. 
Przyczyn� jest ró�nica w strukturze asortymentowej obrotów. Uwzgl�dnianie 
wi�c struktury, a tak�e atrakcyjno�ci cenowej danego rynku ma du�e znaczenie 
dla oceny rozwoju �wiatowego handlu mi�sem drobiowym. Udzia� poszczegól-
nych krajów obj�tych analiz� w warto�ci �wiatowych obrotów mi�sem drobio-
wym, a tak�e jego ewolucj� w badanym okresie prezentuje tabela 3.10. 
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Tabela 3.10. Geograficzna struktura �wiatowego handlu mi�sem drobiowym 
(w % wed�ug warto�ci obrotów) 

Udzia� w �wiatowym eksporcie Udzia� w �wiatowym imporcie 
Kraje 

1995-1997 2005-2007 2008 1995-1997 2005-2007 2008 

Stany Zjednoczone 21,1 15,9 16,3 0,2 1,0 0,9 
Unia Europejska 49,6 44,4 40,8 41,5 46,5 43,2 
 Holandia 9,7 10,5 10,2 3,8 5,0 5,6 
 Francja 14,7 7,1 5,9 3,1 3,6 3,8 
 Niemcy 1,7 5,2 2,8 12,1 8,7 8,5 
 W. Brytania 3,6 2,9 2,3 6,1 12,5 9,4 
 Polska 1,0 3,4 3,5 0,6 0,4 0,3 
 W�gry 3,1 2,0 1,9 0,0 0,3 0,3 
Brazylia 6,7 22,4 25,5 0,0 0,0 0,0 
Tajlandia 5,3 5,6 6,6 0,0 0,0 0,0 
Chiny 6,6 5,3 3,6 8,3 4,1 4,4 
Japonia 0,0 0,0 0,0 13,1 11,1 10,2 
Meksyk 0,0 0,0 0,0 2,3 3,6 3,0 
Argentyna 0,1 0,8 1,1 0,5 0,1 0,1 
Arabia Saudyjska 0,2 0,4 0,1 3,5 3,7 4,0 
Rosja 0,1 0,0 0,0 5,6 5,5 5,2 

Razem grupa 
krajów 89,7 94,8 94,0 75,0 75,6 71,0 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO i ZMP. 
 
Z danych zawartych w tabeli 3.10 wynika, �e ponad 40% ca�kowitej war-

to�ci �wiatowych obrotów mi�sem drobiowym realizuje si� na rynku Unii Euro-
pejskiej, przy czym znaczenie Wspólnoty jako atrakcyjnego cenowo obszaru 
zbytu zwi�kszy�o si� w badanym okresie. Jej udzia� w globalnym imporcie mi�-
sa drobiowego wzrós� z 41,5% do 43,2%. W latach 2005-2007 Wspólnota by�a 
najwi�kszym rynkiem zbytu tego mi�sa o warto�ci obrotów przekraczaj�cej 
8 mld USD. Jest to rynek o charakterze zorganizowanym regionalnie25. Równo-
cze�nie udzia� Unii Europejskiej w warto�ci globalnego eksportu zmniejszy� si� 
w tym samym czasie z 49,6% do 40,8%. Wspólnota Europejska pozostaje wi�c 
ugrupowaniem skupiaj�cym jednocze�nie znacz�cych eksporterów i importerów 
mi�sa drobiowego, o du�ych obrotach wewn�trznych i rozwini�tym handlu we-
wn�trzsektorowym. Sw� pozycj� na rynku utrzyma�a Holandia, która zachowa�a 
ok. 10-procentowy udzia� w �wiatowym eksporcie mi�sa drobiowego. Natomiast 
najwi�kszy unijny i drugi na �wiecie eksporter, Francja obni�y�a udzia� 
w warto�ci globalnego eksportu tego mi�sa z prawie 15% do niespe�na 6%. 

                                                 
25 Unijny rynek drobiu podlega zasadom wspólnotowej organizacji rynków rolnych. Jest te� 
chroniony systemem relatywnie wysokich taryf celnych redukowanych na zasadach WTO. 
Wspólnota stosuje system preferencyjnych stawek ograniczonych kwotami taryfowymi. 
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Stany Zjednoczone, w wymiarze warto�ciowym utraci�y w badanym okre-
sie wiod�c� pozycj� w�ród pojedynczych �wiatowych eksporterów mi�sa dro-
biowego na rzecz Brazylii. Eksport USA stanowi� w latach 2005-2007 i w 2008 r. 
ok. 16% ca�kowitej warto�ci globalnych obrotów tym mi�sem wobec 21,1% na 
pocz�tku badanego okresu. Z kolei Brazylia zwi�kszy�a swój udzia� w global-
nym handlu z nieca�ych 7% do 25,5%, co uplasowa�o j� na pierwszym miejscu 
w�ród �wiatowych eksporterów mi�sa drobiowego. 

Du�e zmniejszenie udzia�u w warto�ci globalnego handlu mi�sem dro-
biowym mia�o miejsce w przypadku Chin. By�o to wynikiem zarówno szybkie-
go wzrostu konsumpcji drobiu, jak i znacz�cej redukcji cen eksportowych mi�sa 
drobiowego. W sytuacji rosn�cego zagro�enia wirusem ptasiej grypy, oferta 
chi�ska nie budzi�a zaufania potencjalnych odbiorców odno�nie gwarancji prze-
strzegania dobrych praktyk hodowlanych, a tak�e weterynaryjnych i sanitar-
nych. Równie� Tajlandia silnie odczuwa�a skutki zmniejszonego popytu impor-
towego na swój drób, szczególnie mi�so nieprzetworzone, b�d�cego nast�p-
stwem epidemii ptasiej grypy, jaka wybuch�a w tym kraju w 2006 r. Stopniowo 
zwi�ksza si� jednak jej udzia� w globalnym rynku. 

W grupie �wiatowych importerów mi�sa drobiowego zwi�kszy� si� udzia� 
Meksyku oraz Arabii Saudyjskiej w globalnej warto�ci importu. Natomiast Ja-
ponia, najwi�kszy obok Unii Europejskiej importer mi�sa drobiowego, odnoto-
wa�a zmniejszenie udzia�u z 13,1 do 10,2%. Obni�y� si� te� udzia� importu do 
Chin oraz do Rosji. Import Rosji, który stanowi ok. 10% �wiatowych obrotów 
w wyra�eniu ilo�ciowym ma tylko ok. 5-procentowy udzia� w warto�ci global-
nego handlu mi�sem drobiowym.  

W�ród krajów Unii Europejskiej stanowi�cych wa�ne rynki zbytu mi�sa 
drobiowego, warto podkre�li	 silne zmniejszenie warto�ci importu niemieckiego 
z 12% w latach 1995-1997 do 8,7% w latach 2005-2007 i 8,5% w 2008 r. Kur-
czenie si� tego rynku zbytu b�dzie mia�o istotne znaczenie dla rozwoju obrotów 
na ca�ym jednolitym rynku europejskim, zarówno dla dostawców unijnych, jak 
i dla eksporterów spoza Wspólnoty. Jest to równie� szczególnie wa�ny rynek dla 
polskich eksporterów mi�sa drobiowego. Z kolei Wielka Brytania wykazuje 
w badanym okresie wzrost udzia�u w warto�ci �wiatowego handlu mi�sem dro-
biowym. Import brytyjski stanowi� w latach 2005-2007 a� 12,5%, a w 2008 r. 
9,4% globalnych obrotów, podczas gdy na pocz�tku badanego okresu tylko 
6,1%. Wi�kszy udzia� w warto�ci �wiatowego importu mi�sa drobiowego wyka-
zuj� te� Francja i Holandia. 

Analiza globalnych obrotów mi�sem drobiowym w wyra�eniu warto�cio-
wym równie� potwierdza tez� o rosn�cej koncentracji geograficznej eksportu 
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i pog��biaj�cym si� rozproszeniu importu. ��czna warto�	 eksportu analizowa-
nej grupy krajów stanowi�a w 2008 r. 94% globalnego handlu, wobec niespe�na 
90% na pocz�tku badanego okresu. Natomiast udzia� badanej grupy krajów im-
portuj�cych mi�so drobiowe w warto�ci globalnego handlu obni�y� si� z 75% do 
71%. Trzeba wi�c stwierdzi	, �e �wiatowym eksporterom nie tylko coraz trud-
niej jest ulokowa	 sw� ofert� handlow� na wiod�cych rynkach zbytu, ale te� 
ulokowa	 j� korzystnie. Dla zagospodarowania swych nadwy�ek poda�owych 
musz� oni poszukiwa	 nowych, mniejszych odbiorców, cz�sto p�ac�cych ni�sze 
ceny ni� tradycyjne rynki zbytu, poniewa� skala popytu importowego tych 
ostatnich s�abnie.  

Nale�y te� podkre�li	, �e w 2008 r. warto�	 ��cznej poda�y eksportowej 
g�ównych dostawców mi�sa drobiowego na �wiatowe rynki a� o 1,8 mld USD 
przewy�sza�a warto�	 ca�kowitego popytu importowego g�ównych odbiorców 
tego mi�sa. Tak du�a przewaga skoncentrowanej poda�y nad skoncentrowanym 
popytem w wyra�eniu warto�ciowym potwierdza wniosek wyprowadzony na 
podstawie analizy ilo�ciowej, o przesuwaniu si� popytu importowego poza hi-
storycznie ukszta�towane centra importowe. Fakt ten ma te� istotny wp�yw na 
kszta�towanie si� cen w mi�dzynarodowym handlu mi�sem drobiowym. Ceny 
tego mi�sa wykazuj� w analizowanym okresie tendencj� spadkow�. Pozornie 
wydaje si� to sprzeczne z szybsz� dynamik� warto�ci ni� wolumenu globalnego 
handlu. Trzeba jednak pami�ta	, �e po pierwsze ceny statystyczne nie odzwier-
ciedlaj� w pe�ni zmian w strukturze asortymentowej obrotów. Po drugie, �wia-
towe obroty i ceny notowane s� w dolarach ameryka�skich, a wi�c poziom kur-
su walut narodowych do dolara ma tu bardzo istotne znaczenie. 

3.7.2. Struktura rzeczowa 

Analiz� ewolucji rzeczowej struktury mi�dzynarodowych obrotów mi�-
sem drobiowym w badanym okresie, w podziale na podstawowe jego gatunki, tj. 
mi�so kurcz�t, indyków, kaczek oraz g�si26 przeprowadzono równie� na pod-
stawie zmian w warto�ci handlu tym mi�sem.  

W tabelach 3.11 i 3.12 przedstawiony zosta� procentowy udzia� poszcze-
gólnych gatunków mi�sa drobiowego, tj. kurcz�t, indyków, kaczek oraz g�si, 
w ca�kowitej warto�ci obrotów tym mi�sem w krajach b�d�cych jego g�ównymi 
eksporterami i importerami. 

 

                                                 
26 Pozycja mi�so g�si zawiera tak�e mi�so pozosta�ego drobiu, w szczególno�ci perliczek. 
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Tabela 3.11. Struktura rzeczowa mi�dzynarodowego handlu mi�sem drobiowym 
w wybranych krajach eksportuj�cych (wed�ug warto�ci obrotów) 

Warto�	 handlu mi�sem drobiowym = 100% 
Kraje Okres mi�so 

kurcz�t 
mi�so 

indyków 
mi�so 
kaczek 

mi�so 
g�si 

1995-1997 89,2 10,3 0,5 - 
2005-2007 86,7 13,9 0,7 - Stany Zjednoczone 

2008 89,3 10,3 0,4 - 

1995-1997 94,3 5,7 - - 
2005-2007 96,0 3,8 0,1 - Brazylia 

2008 96,8 3,1 - - 

1995-1997 95,6 - 4,5 - 
2005-2007 80,0 - 20,0 - Tajlandia 

2008 76,9 - 23,0 - 

1995-1997 88,8 - 7,9 1,2 
2005-2007 75,2 - 15,8 7,7 Chiny 

2008 72,9 - 16,7 8,4 

1995-1997 66,0 25,4 5,3 3,4 
2005-2007 74,3 20,4 2,9 2,5 Unia Europejska 

2008 73,4 20,3 3,1 3,1 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO. 
 

Z analizy tych danych wynika, �e �wiatowe obroty handlowe mi�sem 
drobiowym zdominowane s� przez mi�so kurcz�t, które stanowi prawie 85% 
ca�kowitej warto�ci globalnych obrotów. W badanym okresie udzia� kurcz�t 
zwi�kszy� si� o 4,6 pkt. proc., kosztem zmniejszenia udzia�u mi�sa pozosta�ych 
gatunków drobiu. Drugie miejsce w rzeczowej strukturze mi�dzynarodowego 
handlu mi�sem drobiowym zajmuje mi�so indycze. Zmniejsza si� natomiast 
znaczenie drobiu wodnego (kaczek i g�si).  

W grupie badanych krajów b�d�cych eksporterami mi�sa drobiowego, 
rzeczowa struktura handlu jest zró�nicowana. Brazylia, czo�owy eksporter, a� 
ponad 96% swego wywozu realizuje w postaci mi�sa kurcz�t. W badanym okre-
sie udzia� kurcz�t zwi�kszy� si� o 2,5 pkt. proc. Brazylia koncentruje si� wi�c 
przede wszystkim na dostawach na �wiatowe rynki mi�sa brojlerów kurzych, 
gdzie ma du�e przewagi konkurencyjne.  

Drugi �wiatowy eksporter, Stany Zjednoczone, równie� s� silnie skoncen-
trowane na jednym gatunku drobiu. Mi�so kurcz�t stanowi tam 89% ca�kowitej 
warto�ci oferty eksportowej, a ok. 10% to indyki. 
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 Struktura oferty eksportowej Unii Europejskiej jest bardziej zró�nicowa-
na, cho	 tu równie� zdecydowanie dominuj� kurcz�ta. Ich udzia� w ��cznej war-
to�ci eksportu mi�sa drobiowego ze Wspólnoty zwi�kszy� si� w badanym okre-
sie o 7,4 pkt. proc. i wynosi prawie 74%. Wzrost ten nast�pi� kosztem spadku 
udzia�u mi�sa pozosta�ych gatunków drobiu, tj. indyków o 5,1 pkt. proc. i drobiu 
wodnego o 2,5 pkt. proc. Jednak indyki stanowi� nadal ponad 20% ogólnej war-
to�ci eksportu mi�sa drobiowego z krajów Unii Europejskiej.  

Poza Uni� Europejsk� mi�so kaczek wi�ksze znaczenie ma w eksporcie 
drobiu w Tajlandii – 23% oraz w Chinach – prawie 17%, natomiast g�si 
w Chinach – z ponad 8% udzia�em.  
 

Tabela 3.12. Struktura rzeczowa mi�dzynarodowego handlu mi�sem drobiowym 
w wybranych krajach importuj�cych (wed�ug warto�ci obrotów) 

Warto�	 handlu mi�sem drobiowym = 100% 
Kraje Okres mi�so 

kurcz�t 
mi�so 

indyków 
mi�so 
kaczek 

mi�so 
g�si 

1995-1997 92,2 3,0 4,8 - 
2005-2007 88,6 1,2 10,0 - Chiny i Hongkong 

2008 92,9 0,9 6,2 - 

1995-1997 95,3 0,2 4,4 - 
2005-2007 92,9 0,3 6,8 - Japonia 

2008 95,8 0,2 4,0 - 

1995-1997 47,6 51,9 - 0,5 
2005-2007 51,2 48,1 - 0,7 Meksyk 

2008 54,3 45,0 - 0,7 

1995-1997 99,7 0,3 - - 
2005-2007 95,2 4,5 0,3 - Arabia Saudyjska 

2008 99,4 0,6 0,0 - 
1995-1997 72,5 27,5 - - 
2005-2007 90,8 8,8 0,4 - Rosja 

2008 91,2 8,2 0,6 - 

1995-1997 63,8 25,8 5,4 5,0 
2005-2007 75,6 19,7 2,5 2,2 Unia Europejska 

2008 73,8 20,2 2,7 3,3 

1995-1997 100,0 - - - 
2005-2007 98,5 - 1,5 - ZEA 

2008 98,7 - 1,3 - 

1995-1997 80,0 14,3 3,7 2,0 
2005-2007 83,0 13,6 2,4 1,0 �WIAT 

2008 84,6 11,9 2,2 1,3 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO. 
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Spo�ród czo�owych importerów mi�sa drobiowego Arabia Saudyjska 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie 98-99% zakupów realizuj� w postaci mi�sa 
kurcz�t i sytuacja ta nie uleg�a zmianie w badanym okresie. Wysoki udzia� kur-
cz�t notowany jest te� w imporcie Rosji, który w badanym okresie zwi�kszy� si� 
o 18,7 pkt. proc. kosztem zmniejszenia udzia�u indyków. Kurcz�ta zyska�y te� 
na znaczeniu w imporcie mi�sa drobiowego w Meksyku, gdzie ich udzia� 
w warto�ci ca�kowitego przywozu zwi�kszy� si� o 6,7 pkt. proc. oraz w Unii Eu-
ropejskiej – wzrost o 10 pkt. proc. W Meksyku i w Unii Europejskiej zmniejszy� 
si� udzia� mi�sa indyków oraz drobiu wodnego w strukturze importu mi�sa 
drobiowego.  

3.8. G�ówne czynniki globalnej konkurencji 

 Polityka dotycz�ca mi�dzynarodowego handlu rolnego by�a d�ugo zdomi-
nowana przez problemy wynikaj�ce z potrzeby ochrony krajowych rolników 
z wykorzystaniem instrumentów protekcjonistycznych. Wraz z rozwojem globa-
lizacji i pojawieniem si� mi�dzynarodowych firm �ywno�ciowych, nast�pi�y 
zmiany strukturalne w sektorze spo�ywczym. Przetwórnie przemys�owe uzyska-
�y silny bodziec dla poszukiwania tanich dostawców surowców. Musia�y bo-
wiem pozosta	 konkurencyjne wobec firm zlokalizowanych w krajach, gdzie 
ceny surowców s� niskie.  

 W miar� w��czania si� w proces globalnej konkurencji coraz wi�kszej 
liczby graczy, �rodek ci��ko�ci w grze rynkowej przesuwa� si� od pierwotnego 
producenta do tych ogniw �a�cucha zaopatrzeniowego, które dodaj� warto�	 do 
surowców rolnych oraz prowadz� handel produktami finalnymi. Wraz z reform� 
narodowych systemów wsparcia produkcji i eksportu, wymuszon� porozumie-
niem zawartym w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, farmerzy uzyskali tytu� 
do cz��ciowej rekompensaty za utracone wsparcie krajowe m.in. przez posze-
rzenie dost�pu do rynków zagranicznych. O wykorzystaniu tej rekompensaty 
decyduje jednak si�a rynkowa poszczególnych ogniw �a�cucha �ywno�ciowego.  

 Globalny system handlu potrzebuje globalnych zasad konkurencji. Jednak 
konsekwencj� otwartej wymiany mo�e by	 uzyskanie przez niektórych graczy 
zbyt du�ej si�y przetargowej. Wspó�czesny problem konkurencji dotyczy wi�c 
bardziej rozk�adu si� na rynku globalnym ni� wzmacniania konkurencyjno�ci na 
rynkach narodowych.  

3.8.1. Ceny w �a�cuchach zaopatrzeniowych 

Sprawno�	 i efektywno�	 �a�cuchów drobiarskich w skali danego kraju, 
wyra�a si� m.in. w relacjach przeci�tnych cen uzyskiwanych w obrotach mi�dzy 
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ogniwami tych �a�cuchów. Relacje takie odzwierciedlaj� bowiem z jednej stro-
ny partycypacj� poszczególnych segmentów (chów �ywca, ubój, dystrybucja) 
w kreacji warto�ci dodanej �a�cucha zaopatrzeniowego, z drugiej determinuj� 
w du�ym stopniu jego mo�liwo�ci rozwojowe.  

Poziom mar�y brutto, przeznaczanej na pokrycie kosztów produkcji, prze-
twórstwa i dystrybucji oraz zysku wspó�dzia�aj�cych podmiotów gospodar-
czych, a tak�e jej podzia� mi�dzy partnerów biznesowych, odzwierciedlony 
w relacjach cen, ma kluczowe znaczenie dla sprawno�ci organizacji i zarz�dza-
nia w sektorze drobiarskim danego kraju i wielko�ci osi�ganych korzy�ci eko-
nomicznych. Decyduje te� o jego mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci, a wi�c 
o tym, czy dany kraj wyst�puje na �wiatowym rynku jako eksporter, czy te� im-
porter netto mi�sa drobiowego.  

 W badanym okresie obserwuje si� spadek przeci�tnych cen skupu �ywca 
oraz cen zbytu mi�sa drobiowego w wi�kszo�ci krajów b�d�cych eksporterami 
drobiu na �wiatowe rynki. Z kolei w krajach importuj�cych mi�so drobiowe ce-
ny skupu i ceny zbytu wzros�y. Wyj�tek stanowi�y tu jedynie dwa kraje azjatyc-
kie, tj. Chiny i Japonia. Mo�na wi�c zauwa�y	, �e ceny obni�aj� si� przede 
wszystkim w krajach charakteryzuj�cych si� du�ym przyrostem produktywno�ci 
i wysokim poziomem konkurencyjno�ci w mi�dzynarodowych obrotach. Jest to 
równocze�nie przejawem konkurencyjno�ci odzwierciedlonej zajmowan� pozy-
cj� na �wiatowym rynku.  

 W�ród analizowanych krajów najni�szy poziom cen skupu �ywca wyst�-
puje w Brazylii i w Tajlandii, a tak�e w Holandii, w Polsce i na W�grzech. Naj-
wy�szy – w Argentynie, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Rosji, Indiach, RPA i Mek-
syku. W Stanach Zjednoczonych, które na pocz�tku badanego okresu charakte-
ryzowa�y si� bardzo niskim poziomem cen skupu �ywca, zbli�onym do cen bra-
zylijskich, w ci�gu dziesi�ciu lat wzros�y one o 10 centów za 1 kg. W latach 
2005-2007 ceny ameryka�skie by�y porównywalne raczej z notowanymi we 
W�oszech i Wielkiej Brytanii i a� o 45% wy�sze ni� w Brazylii. T�umaczy to 
zmniejszenie przewag konkurencyjnych Stanów Zjednoczonych na globalnym 
rynku mi�sa drobiowego obserwowane w badanym okresie i utrat� czo�owej po-
zycji na li�cie �wiatowych eksporterów na rzecz Brazylii, która ma równie� naj-
ni�sze ceny zbytu tuszek kurcz�t. 

 Dynamika zmian cen na rynkach drobiarskich by�a w analizowanym okre-
sie korzystniejsza dla przemys�u przetwórczego ni� dla producentów �ywca dro-
biowego. Z wyj�tkiem Rosji, gdzie ceny �ywca drobiowego ros�y szybciej ni� 
mi�sa oraz Japonii i Indii, gdzie tempo zmian obu cen by�o jednakowe, we 
wszystkich innych analizowanych krajach ceny zbytu mi�sa drobiowego uzy-
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skiwane przez ubojnie obni�a�y si� mniej lub ros�y szybciej ni� ceny sprzeda�y 
�ywca do uboju. Wi��e si� to zarówno z mocniejsz� pozycj� przetwórstwa 
w drobiarskich �a�cuchach zaopatrzeniowych27, jak i z rosn�cymi kosztami roz-
poznawania rynku, marketingu i handlu.  

W wielu badanych krajach udzia� ceny �ywca w cenie sprzeda�y mi�sa 
przez ubojnie zmniejszy� si�. Znacz�cy spadek tej proporcji mia� miejsce u nie-
których eksporterów mi�sa drobiowego, g�ównie w Brazylii, Chinach i Argen-
tynie, ale tak�e w Meksyku i RPA, które nale�� do importerów tego mi�sa. 
Niewielki wzrost udzia�u cen �ywca w cenach zbytu mi�sa drobiowego obser-
wuje si� w Unii Europejskiej, a znaczny w Rosji, gdzie jest to zwi�zane z poli-
tyk� wspierania rozwoju rodzimej produkcji drobiarskiej. 

 
Tabela 3.13. Ceny na rynku kurcz�t w wybranych krajach (USD/1 kg) 

Ceny �ywca 1) Ceny mi�sa 2) Udzia� �ywca 
w cenie mi�sa % 

Kraje 
1995- 
-1997 

2005- 
-2007 % 1995- 

-1997 
2005- 
-2007 % 1995- 

-1997 
2005- 
-2007 

U E 1,01 0,95 94,0 1,38 1,29 93,5 73 74 
USA 0,81 0,91 112,3 1,11 1,31 118,0 73 70 
Chiny 0,72 0,59 81,9 0,97 0,99 102,1 74 60 
Japonia 1,64 1,36 82,9 2,34 1,94 82,9 70 70 
Arabia S. 1,49 1,68 112,7 1,97 2,21 112,2 76 76 
Brazylia 0,80 0,62 77,5 1,01 0,91 90,1 77 68 
Tajlandia 1,01 0,87 86,1 1,55 1,37 88,4 65 64 
Meksyk 0,99 1,17 118,2 1,27 1,61 126,8 78 73 
Indie 1,90 1,22 64,2 2,54 1,63 64,2 75 75 
Argentyna 0,95 1,77 186,3 1,22 2,30 188,5 78 77 
RPA 1,46 1,34 91,7 1,84 1,80 97,8 79 75 
Rosja 1,07 1,46 136,4 1,74 1,93 110,9 61 76 
1) ceny skupu za wag� �yw�; 2) ceny zbytu ubojni przemys�owych. 
	ród�o: ZMP, FAO – obliczenia w�asne. 
 
3.8.2. Ceny w obrotach mi�dzynarodowych 

Szybki rozwój globalnej poda�y w g�ównych �wiatowych centrach pro-
dukcji mi�sa drobiowego, osi�gni�ty przede wszystkim w wyniku przyrostu 
produktywno�ci w sektorach drobiarskich, wywo�uje spadkow� tendencj� cen 

                                                 
27 W wielu krajach zajmuj�cych wysok� pozycj� na li�cie �wiatowych eksporterów systemy 
produkcyjne s� w pe�ni zintegrowane, a ich integratorami s� cz�sto ubojnie i przetwórnie dro-
biu, jako segment �a�cucha warto�ci znajduj�cy si� najbli�ej finalnego odbiorcy, mog�cy naj-
�atwiej reagowa	 na sygna�y rynkowe i zmieniaj�ce si� preferencje konsumentów. 
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tego mi�sa w obrotach handlu zagranicznego. Tendencja taka dotyczy zarówno 
cen nominalnych, jak i realnych, tj. po dokonaniu ich korekty o wska
nik inflacji. 

Wp�yw na poziom cen w mi�dzynarodowych obrotach mi�sem drobio-
wym wywiera nie tylko sama relacja dynamiki globalnego spo�ycia i globalnej 
produkcji, ale tak�e preferencje konsumentów poparte przyrostem ich docho-
dów, który mo�e by	 przeznaczony na zaspokojenie okre�lonej struktury popy-
tu. Istotne znaczenie ma te� poziom kursów walutowych, poniewa� ceny �wia-
towe wyra�ane s� zwykle w dolarach USA. 

Na �wiatowym rynku mi�sa drobiowego obserwowano w latach 1995/97-
-2005/07 spadkow� tendencj� cen. Tendencj� tak� podtrzymywa�y przede 
wszystkim du�e inwestycje poczynione w zintegrowanych systemach drobiar-
skich, g�ównie w krajach rozwijaj�cych si�, takich jak: Brazylia, Tajlandia, Chi-
ny, Argentyna, Indie, Rosja. W krajach tych, w miar� wzrostu dochodów, 
zwi�ksza si� spo�ycie mi�sa, w tym przede wszystkim mi�sa drobiowego, arty-
ku�ów mleczarskich oraz cukru. W bogatych pa�stwach, skupionych w OECD, 
konsumenci mog� zwykle pozwoli	 sobie na zakup wystarczaj�cej ilo�ci �yw-
no�ci. W miar� rosn�cych dochodów poszukuj� oni raczej urozmaicenia diety 
oraz okre�lonych walorów zdrowotnych produktów spo�ywczych. Preferencje 
popytowe przesuwaj� si� w kierunku takich towarów, jak: mi�so drobiowe, oleje 
ro�linne, ryby, sery28.  

�rednia �wiatowa cena importowa mi�sa drobiowego obni�y�a si� w ana-
lizowanym okresie o 9%. By� to bezpo�redni efekt silnego wzrostu globalnej 
nadwy�ki poda�y tego mi�sa, b�d�cej nast�pstwem szybszego rozwoju jego pro-
dukcji ni� konsumpcji. Redukcja cen w mi�dzynarodowych obrotach mi�sem 
drobiowym by�a wynikiem ich ró�nokierunkowego rozwoju na poszczególnych 
rynkach. Wzrost notowa� mia� miejsce m.in. w Chinach, i to a� o 50%, w Wiel-
kiej Brytanii o 41%, w Rosji o 20% oraz w Arabii Saudyjskiej o 15%. Spadek 
cen notowano w takich krajach, jak: Japonia (o 49%), Niemcy (o 24%), Holan-
dia i Polska (o 23%). �rednia cena importowa w Unii Europejskiej obni�y�a si� 
o 9%, a wi�c w takiej samej skali jak przeci�tna cena �wiatowa. 

Wzros�y ceny w eksporcie mi�sa drobiowego ze Stanów Zjednoczonych 
o 4%, a �rednie ceny eksportowe Unii Europejskiej do krajów trzecich obni�y�y 
si� o ok. 2%, tj. znacz�co mniej ni� w imporcie. W Brazylii ceny eksportowe 
mi�sa drobiowego by�y w latach 2005-2007 o ponad 3% ni�sze ni� dziesi�	 lat 
wcze�niej. Najsilniejszy w ca�ej badanej grupie krajów spadek cen eksporto-
wych notowano w Polsce, gdzie obni�y�y si� one a� o 30%. By�o to jednak na-

                                                 
28 Agricultural Outlook 2005-2014. OECD-FAO, 2005. 
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st�pstwem zmiany struktury rzeczowej tego eksportu – mniejszy udzia� kaczek 
i g�si, a wi�c gatunków dro�szych, a wi�kszy kurcz�t i indyków. Mimo spadku, 
przeci�tna cena eksportowa mi�sa drobiowego w Polsce pozosta�a najwy�sza 
w ca�ej badanej grupie eksporterów z uwagi na nadal wysoki udzia� g�siny 
w ca�kowitym wywozie mi�sa drobiu. 

Nadal najni�sze ceny eksportowe wyst�puj� w transakcjach dokonywa-
nych przez Stany Zjednoczone. Przyczyn� jest w znacznym stopniu struktura 
asortymentowa ameryka�skiego eksportu mi�sa drobiowego, który obejmuje 
g�ównie tylne 	wiartki i ich elementy, a wi�c produkty ta�sze. Na pocz�tku ana-
lizowanego okresu przeci�tne ceny ameryka�skiego eksportu mi�sa drobiowego 
by�y o 23% ni�sze od oferty brazylijskiej. Po dziesi�ciu latach rozpi�to�	 tych 
cen zmniejszy�a si� i ceny w USA by�y ju� tylko o 18% ni�sze od brazylijskich. 
W 2009 r. Stany Zjednoczone oferowa�y swój drób przeci�tnie po cenach o 36% 
ni�szych ni� Brazylia, uzyskuj�c du�y przyrost wolumenu eksportu. W uj�ciu 
ilo�ciowym USA odzyska�y pozycj� �wiatowego lidera w handlu drobiem.  
W uj�ciu warto�ciowym jednak plasowa�y si� nadal za Brazyli�. 
 

Tabela 3.14. Przeci�tne statystyczne ceny w eksporcie i imporcie mi�sa drobiowego 
(USD/ton�) 

�rednio w okresie Dynamika  w % 
Kraje 

1995-1997 2005-2007 2008 2005-2007 
1995-1997 

2008 
2005-2007 

CENY IMPORTOWE 
�wiat 

 
1499 

 
1213 

 
1568 

 
91,0 

 
129,3 

Chiny 1117 1263 1834 149,7 145,2 
Japonia 2230 891 1532 50,8 172,0 
Meksyk 971 1034 1174 100,8 113,5 
Arabia Saudyjska 1099 1388 1988 114,7 143,2 
Unia Europejska (�rednia) 2312 1726 2029 90,9 117,5 
Rosja 548 717 1083 120,2 151,0 

CENY EKSPORTOWE 
Stany Zjednoczone 

 
927 

 
861 

 
1017 

 
103,8 

 
118,1 

Brazylia 1210 1148 1594 96,9 138,8 
Unia Europejska (�rednia) 1867 1728 2077 97,7 120,2 

	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO. 
 
Porównanie cen wewn�trznych danego kraju i cen uzyskiwanych w han-

dlu zagranicznym prowadzi do nast�puj�cych konstatacji dotycz�cych konku-
rencyjno�ci w obrotach mi�dzynarodowych. W grupie badanych krajów atrak-
cyjny rynek zbytu dla �wiatowych eksporterów mi�sa drobiowego stanowi� 
Unia Europejska oraz Chiny, gdzie uzyskiwano ceny znacz�co wy�sze od prze-
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ci�tnych cen w handlu �wiatowym. Inne wa�ne z punktu widzenia ch�onno�ci 
importowej obszary zbytu, jak: Rosja, Meksyk, a ostatnio tak�e Japonia, oferuj� 
du�o mniej korzystne transakcje importowe, co wi��e si� te� z inn� struktur� 
asortymentow� zg�aszanego przez te kraje popytu.  

Równocze�nie z porównania proporcji mi�dzy cenami zbytu mi�sa dro-
biowego przez przemys�y drobiarskie w tych krajach i w grupie trzech najwi�k-
szych �wiatowych eksporterów, dostarczaj�cych na globalny rynek ponad 90% 
ca�ej poda�y eksportowej, wynika jasno, dlaczego takie kraje, jak: Japonia, 
Meksyk, Arabia Saudyjska, czy Rosja pozostaj� du�ymi importerami. Po prostu 
wytwarzaj� one mi�so drobiowe znacznie dro�ej ni� mog� je nabywa	 na �wia-
towym rynku. Jest to wi�c zgodne z zasad� korzy�ci komparatywnych. 

W zgodzie z t� zasad� Brazylia dokonuje ekspansji eksportowej na �wia-
towych rynkach mi�sa drobiowego kosztem Stanów Zjednoczonych i Unii Eu-
ropejskiej. W USA zmniejszaj�ca si� mar�a handlowa nie pozwala zachowa	 
dotychczasowych przewag cenowych w eksporcie. Z kolei w Unii Europejskiej, 
skutkiem procesu reform wspólnej polityki rolnej, redukcji ulegaj� dop�aty do 
eksportu poza Wspólnot�, wyrównuj�ce wysoki poziom cen wewn�trznych, 
w wyniku czego Unia traci stopniowo zewn�trzn� konkurencyjno�	, szczególnie 
w relacji do najbardziej efektywnych �wiatowych eksporterów.  
 

Tabela 3.15. Porównanie konkurencyjno�ci wybranych krajów 
na globalnym rynku mi�sa drobiowego 

Cena �wiatowa w handlu 
zagranicznym = 100% 

Cena zbytu w grupie 
eksporterów = 100% 1) 

 
Kraje  

1995-1997 2005-2007 1995-1997 2005-2007 

Chiny 74,5 122,5 80,2 83,9 
Japonia 148,7 82,9 193,4 164,4 
Meksyk 64,7 71,7 105,0 136,4 
Arabia Saudyjska 73,3 92,4 162,8 187,3 
Rosja 36,5 48,2 143,8 163,6 
Unia Europejska 2) 124,5 133,7 114,1 109,3 
Stany Zjednoczone 61,8 70,5 91,7 111,0 
Brazylia 80,6 85,8 83,5 77,1 
1) �rednia cena zbytu w przemy�le drobiarskim USA, UE i Brazylii wa�ona ich udzia�em 
w �wiatowym eksporcie mi�sa drobiowego; 2) w eksporcie. 
	ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie FAO i ZMP. 
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3.8.3. Pozacenowe czynniki konkurencji 

Procesy globalizacji i zwi�kszaj�ca si� otwarto�	 mi�dzynarodowego 
handlu �ywno�ci�, w tym równie� mi�sem drobiowym, w d�ugim okresie od-
dzia�ywa	 b�d� w kierunku wyrównywania poziomów cen w obrotach �wiato-
wych. Konkurencja w handlu zagranicznym przesuwa	 si� wi�c b�dzie coraz 
bardziej z p�aszczyzny cenowej do pozacenowej. Takie aspekty, jak zasoby ta-
niej si�y roboczej czy obfito�	 surowców paszowych dost�pnych po ni�szych ni� 
gdzie indziej kosztach, de facto znajduj� odzwierciedlenie w finalnych cenach 
oferty handlowej danego kraju. Znaczenia nabiera	 wi�c b�d� takie czynniki, 
jak: jako�	 towaru stanowi�cego przedmiot globalnego handlu, warunki han-
dlowe, relacja ceny do jako�ci, sprawno�	 realizacji i obs�ugi obrotów, zaufanie 
odno�nie spe�niania kryteriów bezpiecze�stwa �ywno�ci, przejrzysto�	 �a�cucha 
zaopatrzeniowego. 

Wprawdzie wy�sza jako�	 znajduje zwykle wyraz w wy�szej cenie, jed-
nak mo�e stanowi	 istotny czynnik zach�ty dla nabywcy towaru wówczas, gdy 
poziom cen jest wyrównany. Jednym z istotniejszych instrumentów podnoszenia 
konkurencyjno�ci eksportowej danego kraju mo�e by	 wówczas kreowanie od-
powiedniej relacji jako�ci do ceny. W przypadku towarów �ywno�ciowych, ta-
kich jak mi�so drobiowe, istotnym elementem jako�ci jest bezpiecze�stwo 
zdrowotne oferowanego artyku�u spo�ywczego oraz jego zgodno�	 z preferen-
cjami konsumentów dotycz�cymi �rodowiska naturalnego, czy te� dobrostanu 
zwierz�t. Odpowiednie informacje umieszczone na etykiecie o systemie utrzy-
mania �ywca, jego �ywieniu okre�lonymi paszami, sposobie uboju itp., mog� 
stanowi	 wa�ny czynnik pozacenowej konkurencji w mi�dzynarodowych obro-
tach mi�sem drobiowym29. 

 Kszta�towanie si� kursu wymiany walut jest kolejnym czynnikiem poza-
cenowym, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju handlu zagranicznego i re-
latywnej konkurencyjno�ci poszczególnych krajów. Znaczenie to wynika z fak-
tu, i� obroty mi�dzynarodowe rozliczane s� zwykle w dolarach USA. Relacja 
warto�ci poszczególnych walut do dolara zyskuje szczególne znaczenie w �wie-
tle rysuj�cej si� perspektywy konieczno�ci eksportowania bez subwencji ekspor-

                                                 
29 Warto tu wspomnie	 o perturbacjach w stosunkach handlowych mi�dzy Uni� Europejsk� 
a Stanami Zjednoczonymi dotycz�cych sposobu konserwowania mi�sa drobiowego w USA 
przy u�yciu gazu. Doprowadzi�o to do wstrzymania importu drobiu ze Stanów Zjednoczonych 
na obszar Wspólnoty. Kurczenie si� niektórych wa�nych rynków zbytu (np. mniejsze kontyn-
genty przywozowe do Rosji) oraz nasilaj�ca si� konkurencja Brazylii powoduj�, �e spór mi�-
dzy obu partnerami handlowymi zaostrza si�. 
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towych30. Spadek warto�ci USD wobec innych walut, datuj�cy si� od 2003 r. 
i utrzymuj�cy w latach nast�pnych powodowa�, �e eksport mi�sa drobiowego 
przez Stany Zjednoczone by� bardziej konkurencyjny w porównaniu do innych 
krajów OECD, których waluty umocni�y si� w relacji do dolara. Dotyczy�o to 
przede wszystkim pa�stw strefy euro oraz Kanady. 

 Przeciwna sytuacja mia�a miejsce w przypadku krajów rozwijaj�cych si�, 
b�d�cych eksporterami mi�sa drobiowego, takich jak Brazylia, Tajlandia czy 
Argentyna. Waluty tych krajów uleg�y bowiem deprecjacji w relacji do dolara, 
co spowodowa�o, �e ich eksport sta� si� bardziej konkurencyjny w porównaniu 
do wywozu drobiu ze Stanów Zjednoczonych. 

3.9. Prognoza dalszego rozwoju rynku  

Wspólna prognoza FAO i OECD dotycz�ca rozwoju rynków towarowych 
do 2019 r. wykonana w 2010 r., przewiduje szybsz� dynamik� rozwoju �wiato-
wego rynku drobiarskiego ni� rynków innych mi�s. Zgodnie z t� prognoz� dy-
namika �wiatowej produkcji mi�sa drobiowego nadal przewy�sza	 b�dzie dy-
namik� globalnej konsumpcji. Mi�dzynarodowe obroty tym mi�sem zwi�ksz� 
si� w tym czasie o ponad 18%.  

W krajach nale��cych do OECD produkcja drobiu rosn�	 b�dzie cztero-
krotnie wolniej ni� w grupie pozosta�ych krajów, a tak�e wolniej ni� konsump-
cja. W zwi�zku z tym, przewiduje si� nieznaczne zmniejszenie eksportu mi�sa 
drobiowego w pa�stwach rozwini�tych gospodarczo, natomiast wzrost importu 
o niemal jedn� trzeci�. Kraje te pozostan� jeszcze w horyzoncie niniejszej pro-
gnozy eksporterami netto mi�sa drobiowego, jednak w dalszej perspektywie ich 
pozycja na globalnym rynku mo�e zmieni	 si� znacz�co. 

W krajach rozwijaj�cych si� konsumpcja drobiu b�dzie rosn�	 trzykrotnie 
szybciej ni� w pa�stwach OECD. Jeszcze wy�sz� dynamik� ni� konsumpcja 
wykazywa	 tam b�dzie produkcja mi�sa drobiowego. Pozwoli to na generowa-
nie znacz�cej nadwy�ki eksportowej. Prognozuje si�, �e w 2019 r. wolumen eks-
portu mi�sa drobiowego z krajów rozwijaj�cych si� b�dzie niemal dwukrotnie 
wi�kszy ni� z krajów rozwini�tych, podczas gdy w latach 2007-2009 by� wi�k-
szy �rednio o 21%. Wi�kszo�	 zapasów handlowych pozostanie jednak w pa�-
stwach OECD, cho	 ich udzia� w globalnych zapasach zmniejszy si� z 91% 
w latach 2007-2009 do 88% w 2019 r. 

                                                 
30 Nowe koncesje WTO wypracowywane w ramach tocz�cych si� obecnie rokowa� rolnych 
Rundy Doha. 
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Prognoza OECD-FAO mówi o nieznacznym, bo tylko dwuprocentowym 
wzro�cie brazylijskich cen eksportowych. Natomiast ameryka�skie ceny hurto-
we maj� by	 wy�sze o niemal 24%. Sugeruje to dalsz� redukcj� przewag konku-
rencyjnych USA wobec g�ównego rywala na globalnym rynku drobiu. 

Wi�kszy popyt importowy, reprezentowany g�ównie przez kraje rozwija-
j�ce si�, ma by	 zaspokajany w du�ej cz��ci wi�kszym eksportem równie� 
z pa�stw rozwijaj�cych si�, o ni�szych kosztach produkcji, w tym ni�szych 
kosztach pasz, co w sytuacji wysokich cen surowców paszowych ma istotne 
znaczenie dla budowania konkurencyjno�ci danego eksportera. Przyczyni si� to 
do zintensyfikowania konkurencji na globalnym rynku.  

Produkcja drobiarska z uwagi na krótki cykl chowu i szybkie przyrosty 
wagi �ywca, lepiej ni� inne rodzaje produkcji zwierz�cej przystosowuje si� do 
zmieniaj�cych si� warunków. Obecnie najwa�niejszym czynnikiem limituj�cym 
s� dro�ej�ce pasze. Wydaje si� jednak, �e w d�ugim okresie nie wp�ynie to na 
zmian� tendencji rozwojowych �wiatowego drobiarstwa. Nadal b�dzie to kieru-
nek produkcji zwierz�cej o najwy�szej dynamice wzrostu. Poprawiaj�ca si� 
w skali �wiata produktywno�	 w sektorze mi�sa drobiowego powinna bowiem 
spowodowa	 dalsz� redukcj� jego cen realnych. Mniejsza presja cen realnych 
wymusza	 b�dzie z kolei dalsze starania producentów w kierunku poprawy 
efektywno�ci procesu wytwórczego. W przypadku drobiu istniej�ce jeszcze re-
zerwy szybko si� wyczerpuj�, szczególnie w krajach zajmuj�cych wysokie po-
zycje na li�cie �wiatowych producentów i eksporterów mi�sa drobiowego. 
Zwi�ksza si� wi�c znaczenie nowych centrów produkcji i handlu. Wolno rosn�-
ce ceny na rynkach �wiatowych przynosz� relatywne korzy�ci krajom, które po-
krywaj� znaczn� cz��	 swych potrzeb popytowych importem. Równocze�nie 
wzrost produktywno�ci sprzyja rozwojowi produkcji, co powoduje, �e �wiatowa 
poda� mi�sa drobiowego nadal rosn�	 b�dzie w tempie szybszym ni� globalny 
popyt na nie, a to hamowa	 b�dzie wzrost cen. 

S�abn�ce tempo wzrostu populacji na �wiecie (w Europie nawet ujemne), 
równowa�one ma by	 szybszym przyrostem dochodów. Cho	 obecnie za�o�enie 
takie mo�e zosta	 zmodyfikowane przez skutki kryzysu finansowego i gospo-
darczego, to jednak nie wydaje si�, aby negatywne efekty takiego kryzysu 
utrzymywa�y si� w d�ugim okresie. Tym niemniej, silne os�abienie wzrostu go-
spodarczego w Stanach Zjednoczonych i w Europie, a tak�e deprecjacja dolara 
ameryka�skiego, stwarzaj� zagro�enie dla perspektyw rozwoju ekonomicznego 
w wielu regionach �wiata. Jest to czynnik istotny dla oceny kszta�towania si� 
zapotrzebowania importowego w okresach krótkich i �rednich, bior�c pod uwa-
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g� fakt, i� to przyrost dochodów, a nie liczby ludno�ci ma stanowi	 g�ówny 
czynnik kreacji dodatkowego popytu na �ywno�	, w tym na mi�so drobiowe. 

 Prognoza rozwoju globalnego rynku mi�sa drobiowego oraz w podziale 
na kraje rozwini�te gospodarczo, z grupy OECD, oraz rozwijaj�ce si� przedsta-
wiona zosta�a w tabeli 3.16.  
 

Tabela 3.16. Prognoza rozwoju rynku mi�sa drobiowego do 2019 roku (tys. ton) 

�rednio w okresie 2007-2009 = 100% 
Kraje Kategoria 

2007-2009 2019 2019 

Produkcja  38 870 42 997 110,6 
Konsumpcja 36 741 41 582 113,2 
Kg na g�ow� 25,8 27,9 108,1 
Import 2 357 3 078 130,6 
Eksport 4 501 4 491 99,8 

KRAJE 
OECD 

Zapasy  1 132 1 095 96,7 

Produkcja  52 350 74 852 143,0 
Konsumpcja 54 027 74 463 137,8 
Kg na g�ow� 8,7 10,4 119,5 
Import 7 278 8 297 114,0 
Eksport 5 488 8 544 155,7 

POZOSTA	E 
KRAJE 

Zapasy  113 142 125,7 

Produkcja  91 220 117 849 129,2 
Konsumpcja 90 768 116 045 127,8 
Handel zagran. 9 635 11 375 118,1 �WIAT 

Zapasy  1 245 1 237 99,4 

Brazylia SD/t 1) 1 607 1 638 101,9 CENY USA USD/t 2) 1 066 1 320 123,8 
1) cena eksportowa mi�sa drobiowego; 2) �rednia cena hurtowa brojlerów z 12 rynków. 
	ród�o: Prognoza FAO-OECD z 2010 r. 
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Zako�czenie i wnioski 
 
W ca�ym �a�cuchu warto�ci, zaopatruj�cym ko�cowego konsumenta 

w mi�so wieprzowe i drobiowe, kluczowe znaczenie w rachunku kosztów maj�: 
pasze, praca i kapita� wyst�puj�cy zarówno w postaci wyposa�enia, jak i �rod-
ków finansowych. Koszt pasz zale�y w du�ym stopniu od cen wykorzystanych 
surowców oraz cen wytworzonych, transportowanych i przechowywanych pro-
duktów paszowych. Producenci rolni zaopatruj�cy si� w pasze blisko centrów 
wytwarzania surowców paszowych zwykle mog� naby	 je taniej ze wzgl�du na 
ni�sze ceny pasz oraz koszty transportu. 

Koszty pracy generowane w sferze produkcji, przetwórstwa i dystrybucji 
mi�sa zale�� od mo�liwo�ci oraz stopnia trudno�ci znalezienia alternatywnego 
sposobu zarobkowania przez pracowników zatrudnionych w sektorze mi�snym. 
Je�eli mo�liwo�ci takie s� du�e, a umiej�tno�ci pracowników daj� si� wykorzy-
sta	 w innych sektorach gospodarki, wyst�puje tendencja do wzrostu wymaga� 
p�acowych w firmach uczestnicz�cych w �a�cuchu mi�snym, co podnosi poziom 
kosztów pracy.  

Kapita� jest szczególnym czynnikiem produkcji. W krajach rozwini�tych 
gospodarczo w produkcji i przetwórstwie mi�sa wieprzowego i drobiowego ob-
serwuje si� siln� redukcj� kosztów pracy dzi�ki substytucji pracy przez wyposa-
�enie techniczne. W nowoczesnym chowie �ywca potrzeba nie tylko budynków, 
automatycznych dozowników pasz czy poide�, ale tak�e efektywnego systemu 
oczyszczania, systemów kontroli �rodowiskowej, monitoringu procesu produk-
cyjnego. Przemys�owy charakter ubojów �ywca i jego przetwórstwa wymaga 
inwestycji technicznych i technologicznych, a wi�c dost�pu do �rodków finan-
sowych. Inwestorzy d��� do minimalizowania kosztów kapita�u finansowego 
wykorzystuj�c efektywne systemy bankowe, ubezpieczeniowe czy fundusze in-
westycyjne. Wzrost skali produkcji musi przek�ada	 si� na redukcj� kosztów 
i zwi�kszenie przychodów netto. 

Przedstawiony w du�ym uproszczeniu mechanizm mo�na uzna	 za pod-
stawowy mechanizm globalnej konkurencji równie� na �wiatowym rynku mi�sa 
wieprzowego i drobiowego. Te cz��ci �wiata, które dysponuj� nak�adami o rela-
tywnie niskich cenach (pasze, praca, wyposa�enie, �rodki finansowe) uzyskuj� 
przewagi konkurencyjne na globalnym rynku, szczególnie w pierwszej fazie 
�a�cucha zaopatrzeniowego, tj. w chowie �ywca. Koszty pracy w wi�kszym 
stopniu wp�ywaj� na lokalizacj� produkcji przeznaczonej na eksport. Wiele kra-
jów rozwijaj�cych si� dysponuje nadwy�k� taniej si�y roboczej. Daje to im okre-
�lon� rent� w fazie produkcji i przetwórstwa. Sprzyja te� eksportowej orientacji 



 88

tej produkcji. Dobrym przyk�adem mo�e tu by	 Brazylia. Produkcja i eksport 
wieprzowiny i drobiu rozwija si� tam bardzo dynamicznie w�a�nie dzi�ki kom-
binacji du�ych i tanich zasobów paszowych (zbo�a, soja) oraz niskich kosztów 
pracy. Podobnie jest w Chinach, gdzie ro�nie szybko produkcja. Jednak barier� 
dla równie szybkiej dynamiki wzrostu eksportu jest niski standard weterynaryj-
ny i sanitarny tej produkcji. Jest to bariera bardzo istotna w okresie zwi�kszone-
go zagro�enia chorobami zwierz�cymi, cz�sto wyst�puj�ca w wielu krajach 
rozwijaj�cych si�.  

Koszty kapita�owe wykazuj� silne zró�nicowanie w poszczególnych kra-
jach. Decyduj� o tym takie czynniki, jak: stopie� niepewno�ci wynikaj�cej z sy-
tuacji makroekonomicznej, poziom stóp procentowych decyduj�cy o cenie kapi-
ta�u, przejrzysto�	 systemu gospodarczego, szczególnie finansowego (Argentyna 
jest dobrym przyk�adem skutków braku takiej przejrzysto�ci). Wa�na jest te� 
odpowiednia skala biznesu pozwalaj�ca na realizacj� wynikaj�cych z niej ko-
rzy�ci. Wymaga to cz�sto inwestycji przekraczaj�cych mo�liwo�ci ma�ych 
i �rednich firm. Jednak kapita�, w odró�nieniu od ziemi, a tak�e w znacznym 
stopniu pracy31, jest mobilny w skali �wiatowej. Inwestycje zagraniczne w po��-
czeniu z niskimi kosztami pracy w krajach rozwijaj�cych si�, kreuj� globaln� 
konkurencyjno�	 firm ubojowych i przetwórczych, które mog� te� importowa	 
surowiec do przerobu. Przyk�adem takich rozwi�za� s� Chiny, które importuj� 
ze Stanów Zjednoczonych mro�one kurcz�ta do dalszego przetwórstwa i ekspor-
tuj� swe przetwory do Japonii. Lokowanie przemys�u mi�snego w pobli�u du-
�ych centrów konsumpcyjnych pozwala równie� na realizacj� korzy�ci skali 
przy redukcji kosztów zwi�zanych z dystrybucj�. Pojemno�	 rynków zbytu mo-
�e te� by	 powi�kszana dzi�ki zawieraniu mi�dzy krajami preferencyjnych 
umów handlowych. Przyczynia si� to równie� do umi�dzynaradawiania rynku 
zbytu o zunifikowanych parametrach. 

Poziom cen surowców paszowych w kolejnej dekadzie, cho	 ma by	 ni�-
szy ni� w 2011 r., pozostanie prawdopodobnie wysoki w relacji do poprzednie-
go dziesi�ciolecia. Przy wysokich cenach zbó� i pasz pog��bia	 si� b�dzie zró�-
nicowanie regionalne dynamiki rozwojowej produkcji wieprzowiny i drobiu. 
Równocze�nie, zwi�ksza	 si� b�d� obroty dokonywane w ramach uk�adów re-
gionalnych (UE, NAFTA, MERCOSUR), których znaczenie ro�nie w miar� 
przed�u�ania si� rokowa� Rundy Doha (WTO) i braku nowego porozumienia 

                                                 
31 S�usznie pisze Z. Bauman w: „Globalizacja” PIW, Warszawa 2000, �e w odró�nieniu od 
spo�ecze�stwa produkcyjnego na przemys�owym etapie rozwoju, spo�ecze�stwo konsumpcyj-
ne nie potrzebuje ani przemys�owej si�y roboczej, ani �o�nierzy z poboru. W krajach rozwini�-
tych gospodarczo cz�sto wyst�puj� ostre ograniczenia w podejmowaniu pracy przez imigrantów. 
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globalnego. Uk�ady regionalne przyznaj� swym cz�onkom preferencyjne warun-
ki handlu nie stosowane wobec innych dostawców.  

Ewolucja �wiatowego rynku mi�sa wieprzowego i drobiowego mo�e by	 
dobrze obja�niana przez kombinacj� podstawowych elementów decyduj�cych 
o konkurencyjno�ci danych krajów na globalnym rynku. Po��czenie efektywne-
go wykorzystania obfitych zasobów dla produkcji �ywca i jego przetwórstwa 
z niskimi kosztami pracy i du�ym rynkiem krajowym charakteryzuje zwykle 
�wiatowych eksporterów. Ma�e zasoby ziemi rolnej, g�ste zaludnienie, wysokie 
koszty pracy wynikaj�ce z �atwo�ci alternatywnego zatrudnienia w rozwijaj�cej 
si� gospodarce, to cz�ste atrybuty pa�stw importerów. 

Jednak�e niektóre aspekty mi�dzynarodowego handlu wieprzowin� i dro-
biem nie dadz� si� wyja�ni	 jedynie przez ró�nice w zasobach czynników wy-
twórczych, czy te� w sprawno�ci i efektywno�ci �a�cuchów zaopatrzeniowych. 
Istotne dla takiego wyja�nienia s� bowiem preferencje konsumentów wynikaj�ce 
z ró�nic smakowych, kulturowych, religijnych oraz tego, co sk�ada si� na ogólne 
poj�cie „interes konsumenta” (consumer concern). Konsumenci w Stanach 
Zjednoczonych preferuj� bia�e mi�so drobiowe pochodz�ce z piersi. Natomiast 
w niektórych krajach azjatyckich wy�ej cenione kulinarnie jest ciemne mi�so 
z ud, nóg i skrzyde�. Japonia ma ni�sze ceny mi�sa z piersi kurcz�t ni� USA, 
mimo �e koszty w japo�skim przemy�le drobiarskim s� znacznie wy�sze. Ca�a 
niemal pasza jest tam bowiem importowana, transport przez ocean jest kosztow-
ny, du�a g�sto�	 zaludnienia stwarza problemy ekologiczne w przemys�owej 
produkcji �ywca, a ziemia jest bardzo droga. To preferencje konsumentów de-
cyduj� o niskiej cenie bia�ego mi�sa drobiowego w Japonii. Dobrym przyk�a-
dem s� te� Chiny. Dysponuj� one du�ymi w�asnymi zasobami pasz i taniej si�y 
roboczej, co sprzyja rozwojowi w�asnej produkcji mi�sa. Jednak szybko rozwija 
si� te� import. Obejmuje on przede wszystkim niszowe dla innych uczestników 
�wiatowego rynku produkty, jak: �apki, stopy, nó�ki, skrzyd�a, podroby, �ebki itp. 

Ró�nice w preferencjach konsumentów s� te� przyczyn� rozwoju handlu 
wewn�trzsektorowego. Opiera si� on g�ównie na szeroko rozumianych niszach 
popytowych. Cz�sto ich podstaw� s� szczególne wymogi konsumenckie wyni-
kaj�ce z przestrzegania regu� okre�lonego re�imu religijnego (np. niespo�ywanie 
wieprzowiny), rytua�u ubojowego, dobrostanu zwierz�t, czy te� dotycz�cych 
przejrzysto�ci i bezpiecze�stwa (np. niestosowanie w procesie produkcyjnym 
hormonów, antybiotyków lub pasz z komponentami GMO) lub przestrzegania 
humanitarnych zasad uboju. Wa�na mo�e te� by	 dba�o�	 o ochron� �rodowiska 
naturalnego przez fermy, zak�ady ubojowe i przetwórnie. Na takiej podstawie 
tworz� si� zró�nicowane oferty detaliczne, komunikuj�ce konsumentowi o pro-
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cesach i procedurach wykorzystywanych w �a�cuchu zaopatrzeniowym. Przy-
k�adem mo�e by	 mi�so z uboju �ywca chowanego na wolnych wybiegach lub 
produkowanego organicznie.  

Modyfikatorami �wiatowego systemu handlu mi�sem s� te� bariery two-
rzone przez wiele krajów w postaci taryf celnych, kwot taryfowych oraz instru-
mentów pozacelnych, takich jak standardy weterynaryjne i sanitarne. Bariery 
takie wykorzystywane s� do zmiany modelu handlu, jaki wynika�by jedynie 
z zasad mi�dzynarodowej konkurencji. Wprawdzie w ostatnim czasie obserwuje 
si� pewn� redukcj� barier protekcjonistycznych, szczególnie w handlu mi�dzy 
pa�stwami cz�onkami �wiatowej Organizacji Handlu (WTO), jednak nadal 
utrudniaj� one skutecznie dost�p do wa�nych rynków importowych.  

Du�e znaczenie dla �wiatowego handlu mi�sem wieprzowym i drobio-
wym maj� te� zmiany w modelu konsumpcji dokonuj�ce si� wraz z rozwojem 
gospodarczym krajów, a tak�e post�puj�c� unifikacj� diety w wielu regionach 
kuli ziemskiej. Rosn�ce dochody zapewniaj� konsumentom coraz wi�kszy do-
st�p do �ywno�ci dro�szej, do której nale�y te� mi�so. Ponadto drób, jako naj-
ta�szy gatunek mi�sa, przyczynia si� do rozszerzenia oferty handlowej na grupy 
konsumentów relatywnie mniej zamo�nych. Urbanizacja i uprzemys�owienie 
gospodarki zmienia sposób zaopatrywania si� znacznej cz��ci gospodarstw do-
mowych w �ywno�	. Rozszerza si� zaopatrzenie w detalicznych sieciach han-
dlowych oraz konsumpcja poza domem. Przyk�adem znaczenia zmiany wzor-
ców konsumpcyjnych mo�e by	 Japonia. Wzrost gospodarczy wywo�a� tam 
szybki przyrost spo�ycia mi�sa, a kalorie uzyskiwane z mi�sa sta�y si� substytu-
tem energii zawartej w ry�u. Znaczna cz��	 przyrostu popytu na mi�so zaspoka-
jana jest jego importem. Dotyczy to równie� wieprzowiny i drobiu. Import nie 
tylko uzupe�nia niedobór poda�y krajowej, ale te� hamuje tempo wzrostu cen na 
rynku wewn�trznym.  

Struktura �wiatowego handlu mi�sem wieprzowym i drobiowym b�dzie 
si� dalej zmienia	 w podobny sposób, jak to mia�o miejsce w badanym okresie. 
Istnieje te� potencja� dla rozwoju mi�dzynarodowej wymiany handlowej. Przy-
czyny tego mo�na zreasumowa	 nast�puj�co: 

� rokowania Rundy Doha prowadzone w ramach WTO, doprowadz� prawdo-
podobnie do dalszej redukcji taryf i innych barier celnych, zwi�kszaj�c tym 
samym dost�p do rynków importowych. Zapewni to jednocze�nie wielu kra-
jom �atwiejszy dost�p do mi�dzynarodowego handlu mi�sem wieprzowym 
i drobiowym; 
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� rozwój gospodarczy, cho	 obecnie spowolniony przez globalny kryzys, do-
prowadzi do dalszego rozszerzenia rynków zbytu, gdy� towarzyszy mu 
wzrost konsumpcji mi�sa jako produktu z wy�szej pó�ki �ywno�ciowej; 

� coraz wa�niejszymi graczami w mi�dzynarodowym handlu staj� si� kraje 
rozwijaj�ce si�, które wykazuj� obecnie szybki wzrost popytu na �ywno�	; 

� ró�nice wyst�puj�ce w strukturze popytu oraz preferencjach konsumenckich 
przyczyni� si� do rozwoju handlu wewn�trzga��ziowego. Coraz wi�cej kra-
jów b�dzie zarówno eksportowa	, jak i importowa	 wieprzowin� i mi�so 
drobiowe; 

� rozwija	 si� b�d� ubojnie i przetwórnie produkuj�ce na eksport lokalizowane 
w krajach o niskich cenach g�ównych nak�adów produkcyjnych, tj. surowców 
paszowych i pracy, a tak�e niskich wymogach ekologicznych czy dotycz�-
cych dobrostanu zwierz�t gospodarskich. Takie warunki wyst�puj� przede 
wszystkim w krajach rozwijaj�cych si�; 

� opanowanie wielu chorób i wzmocniona kontrola weterynaryjna mo�e przy-
czyni	 si� do zwi�kszenia mo�liwo�ci eksportowych i szerszego pojawienia 
si� na �wiatowych rynkach niektórych krajów i regionów o du�ej produkcji 
wieprzowiny i drobiu; 

� podstaw� dla rozwoju handlu b�dzie coraz cz��ciej nie tylko strona poda�o-
wa, zwi�zana ze sprawno�ci� i efektywno�ci� �a�cucha zaopatrzeniowego, 
ale tak�e strona popytowa odzwierciedlaj�ca zró�nicowane preferencje kon-
sumentów; 

� jednocze�nie jednak niektóre kierunki przep�ywów handlowych b�d� coraz 
bardziej utrudnione. Dotyczy to np. rynku rosyjskiego. Ju� obecnie wida	 to 
wyra
nie w zmniejszaniu kwot importowych przyznawanych eksporterom 
mi�sa na rynek rosyjski. Rosja d��y bowiem do wzmocnienia w�asnej pro-
dukcji i redukcji popytu importowego w d�ugim okresie.  
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