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Regionalizacja produkcji zwierz cej na wiecie 

Regionalization of Animal Production in the World 

Synopsis. Celem g ównym bada  by a ocena regionalizacji produkcji zwierz cej na wiecie oraz 

wyst puj cym w tym aspekcie zmian. W artykule przedstawiono warto  produkcji zwierz cej 

w regionach wiata okre lanych przez kontynenty. ród em materia ów by y dane z FAOSTAT. 

Okres bada  dotyczy  lat 2007-2016. Warto  wiatowej produkcji zwierz cej stale wzrasta a. Jedynie 

w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 roku oraz w latach 2014-2015 zaobserwowano spadki 

we wszystkich obszarach. Stwierdzono du  koncentracj  produkcji zwierz cej, która by a skupiona 

w Azji i Europie. Nast powa o stopniowe przenoszenie produkcji z Europy i Ameryki Pó nocnej do 

Azji i Ameryki Po udniowej. Prawid owo ci te zosta y potwierdzone równie  przy analizie 

poszczególnych grup produktów zwierz cych, jak mi so, mleko i jaja. Jednocze nie stwierdzono 

bardzo du  koncentracj  i wyst powanie du ego zró nicowania produkcji zwierz cej w regionach. 

Dysproporcje wzrasta y szybciej w przypadku produkcji jaj i mi sa ni  mleka. 

S owa kluczowe: globalizacja, regionalizacja rolnictwa, produkcja zwierz ca na wiecie 

Abstract. The aim of the study was to assess the regionalization of animal production in the world 

and the changes that have occurred in this respect. The article presents the value of animal production 

in regions of the world defined by the continents. The source of the material was data from 

FAOSTAT. The period of research covered the years 2007-2016. The value of world animal 

production has steadily increased. Only at the time of the economic crisis in 2009 and in 2014-2015 

were declines seen in all areas. There was a high concentration of animal production that was 

concentrated in Asia and Europe. There was a gradual relocation of production from Europe and 

North America to Asia and South America. These regularities have been confirmed also in the 

analysis of individual groups of animal products like meat, milk and eggs. At the same time, there was 

a very high concentration and a high degree of variation in animal production in the regions. 

Disproportions increased faster in meat and egg production than in milk production. 

Key words: globalization, regionalization of agriculture, animal production in the world 
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Wprowadzenie 

wiatowa gospodarka ywno ciowa jest w coraz wi kszym stopniu nap dzana przez 

zmian  diety i wzorców konsumpcji ywno ci w stosunku do produktów zwierz cych. 

W ostatnich dziesi cioleciach w rozwijaj cych si  krajach Azji, gdzie nast pi  znaczny 
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wzrost wiatowej populacji, konsumpcja mi sa i mleka ro nie. Na zagregowan  produkcj  

roln  wp yw ma nie tylko wzrost produkcji zwierz cej, ale tak e powi zanie produkcji 

zwierz cej z sektorem upraw, który dostarcza pasze, g ównie zbo a i ro liny oleiste. (World 

agriculture, 2006).  

W ostatnich czterech dekadach nast pi a radykalna restrukturyzacja zakresu 

i charakteru produkcji i dystrybucji wielu towarów, w tym ywno ci (Galbraith, 2002). 

Proces ten zosta  nazwany globalizacj , kszta tuj c ycie ludzi w sposób kulturowy, 

ideologiczny i ekonomiczny (Robinson i Carson, 2015). 

Globalizacja jest zjawiskiem z o onym. Autorzy opisywali to poj cie w ró ny sposób. 

Roland Robertson (1992) stwierdzi , i  jest to „proces, poprzez który wiat staje si  w coraz 

wi kszym stopniu jednym wspólnym miejscem (ang. single place)”. Natomiast Antony 

Giddens (1994) definiowa  globalizacj  jako skomplikowany zbiór procesów, powoduj cy 

cz sto powstawanie konfliktów, z powodu których tworzy si  lokalny nacjonalizm, a tak e 

podkre lana jest lokalna to samo ci wi ca si  bezpo rednio z globalnymi 

oddzia ywaniami. 

Globalizacja zosta a znacznie u atwiona dzi ki post powi w natychmiastowym 

przep ywie informacji przez Internet (Harvey 1999). Przep ywy informacji odzwierciedlaj  

procesy gospodarcze obejmuj ce powi zania i zale no ci wykraczaj ce daleko poza 

lokalne, regionalne, a nawet krajowe otoczenie. Po cz ci spowodowa o to wzrost 

globalnych marek i produktów, które zasadniczo oferuj  jednolite do wiadczenie wsz dzie 

tam, gdzie s  konsumowane. Ta wzajemna zale no  pod wzgl dem dost pno ci 

i konsumpcji produktów jest cz ci  tendencji zmierzaj cych do wi kszej homogenizacji 

spo ecznej i kulturowej, chocia  efekt ten nie wyeliminowa  ma ych, prywatnych 

przedsi biorców sprzedaj cych wytworzone lokalnie towary w tym wyprodukowane 

lokalnie produkty spo ywcze. (Jackson 2004). Globalizacja umo liwi a szybszy, ni  

w przesz o ci, rozwój produkcji rolnej. Wed ug danych FAOSTAT produkcja rolna wzros a 

o prawie 25% od roku 2006 do 2016. 

Tworzenie rynków globalnych jest g ównym wynikiem procesów globalizacji 

w rolnictwie. Dobrze ilustruje to rosn cy handel wie ymi owocami, wie ymi warzywami 

i kwiatami ci tymi. Rynek ten przekracza obecnie 5% wiatowego handlu towarowego, 

porównywalnego z rop  naftow  (Diop, Jaffee, 2005). Polityka i dzia alno  

supermarketów s  kluczowe dla tego handlu, poniewa  oferowanie ca orocznych dostaw 

wie ych produktów wymaga zaopatrzenia z ró nych obszarów na ca ym wiecie. 

Podkre la to znaczenie zmieniaj cego si  charakteru handlu detalicznego i wzorców 

konsumpcji w ramach procesu globalizacji (Coe i Wrigley, 2009). 

Wed ug Johna Mellora (2003) w miar  wzrostu eksportu wysokojako ciowych 

produktów rolnych oraz wraz z rozwojem mno ników dochodu per capita, gwa townie 

wzro nie popyt krajowy na wysokiej jako ci produkty zwierz ce i ogrodnictwo. W krajach 

o niskich dochodach oko o po owa przyrostów produkcji rolnej dotyczy  b dzie wysokiej 

jako ci ogrodnictwa i produktów zwierz cych, zarówno w przypadku eksportu, jak i u ytku 

domowego. 

Globalizacja oraz regionalizacja s  efektem internacjonalizacji gospodarki, która 

przyczynia si  do kszta towania wspó czesnych mi dzynarodowych stosunków 

ekonomicznych ( o dkiewicz, 2012). Region jest to pewien wydzielony, dosy  

jednorodny obszar, który odró nia si  okre lonymi cechami od terenów do niego 

przyleg ych. Mo e zosta  wyodr bniony na podstawie rozmaitych kryteriów zarówno 

geograficznych, jak i ekonomicznych, politycznych i kulturowych (Klecha-Tylec, 2013; 
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Lubbe, 2010). Tradycyjnie region stanowi  integraln  cz  danego kraju. Obecnie termin 

ten stosowany jest w szerszym wymiarze jako obszar na pograniczu, np. tzw. euroregiony 

w UE b d  zbiór pa stw na danym obszarze geograficznym - kontynenty (Yip, 2004). 

W latach 2007-2014 warto  wiatowej produkcji ko cowej brutto rolnictwa 

zwi kszy a si  o 55%. Wyst powa a du a koncentracja produkcji rolniczej, skupiona w 

Azji i Europie. Nast powa o stopniowe przenoszenie si  produkcji poszczególnych grup 

produktów rolnych, jak zbo a i produkty zwierz ce z Europy i Ameryki Pó nocnej do Azji i 

Ameryki Po udniowej. Na tak  sytuacj  ma wp yw polityka rolna ograniczaj ca wzrost 

produkcji w UE, za  liberalna w poszczególnych pa stwach azjatyckich 

i po udniowoameryka skich. Naturalne warunki przyrodnicze oraz niski koszt produkcji s  

kolejnymi uwarunkowaniami, które preferuj  regiony Azji i Ameryki Po udniowej 

(Rokicki, Golonko, Perkowska, 2017). 

Rynki rolne i polityka rolna w krajach azjatyckich charakteryzuj  si  du  dynamik  

przyrostu popytu na ywno . W ostatnich dwudziestu latach polityka rolna w krajach 

rozwijaj cych si  rozpocz a przeobra anie si , a w wielu z nich zaprzestano 

opodatkowywania rolników, rozpocz to dzia ania wspieraj ce polityk  producentów 

rolnych, poprzez instrumenty polityki handlowej, g ównie c a. Proces ten jest szczególnie 

widoczny w azjatyckich gospodarkach transformacji, charakteryzuj cych si  wysok  stop  

wzrostu gospodarczego (Poczta-Wajda, Pawlak 2017). 

Materia  i metodyka bada  

Celem g ównym bada  by a ocena stopnia regionalizacji produkcji zwierz cej na 

wiecie oraz wyst puj cym w tym aspekcie zmian. Celami szczegó owymi by o 

przedstawienie stopnia koncentracji produkcji zwierz cej, wskazanie regionów 

z dominuj cym udzia em tej produkcji na wiecie, okre lenie kierunków i si y zmian w tym 

zakresie w poszczególnych obszarach wiata. Do bada  jako regiony przyj to kontynenty. 

ród a materia ów stanowi  dane publikowane przez FAOSTAT. Okres badawczy 

obejmowa  lata 2007-2016. W pracy wykorzystano metod  porównawcz , pos ugiwano si  

wska nikami dynamiki, obliczono wspó czynnik koncentracji Giniego oraz przedstawiono 

stopie  koncentracji za pomoc  krzywej Lorenza. Do prezentacji wyników bada  

zastosowano metod  opisow , tabelaryczna i graficzn . 

Wyniki bada  

W latach 2007-2014 warto  wiatowej zwierz cej produkcji ko cowej brutto 

zwi kszy a si  o 71% z 987 mld USD do 1,4 bilionów USD. Do produktów zaliczonych do 

grupy produkcja zwierz ca zalicza si  mi so i mleko pozyskiwane od ró nych zwierz t, 

jajka, miód, wosk pszczeli, we n , kokony jedwabników. Jedynie w momencie wyst pienia 

kryzysu gospodarczego w 2009 roku oraz w latach 2014-2015 nast pi  spadek warto ci 

produkcji zwierz cej (tab. 1). Jedn  z przyczyn mo e by  likwidacja kwot mlecznych w UE 

i zwi zany z tym znaczny spadek cen surowca w 2015 roku. W poszczególnych regionach 

wiatach wyst powa y podobne prawid owo ci, z niewielkimi ró nicami. W czasie kryzysu 

gospodarczego warto  produkcji zwierz cej zmniejszy a si  we wszystkich regionach. 

Najmocniej za amanie gospodarcze odcisn o swoje pi tno na produkcji zwierz cej 
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w Ameryce Pó nocnej i Europie. W latach 2007-2016 podwoi a si  warto  produkcji 

zwierz cej w Ameryce Po udniowej, ale by o to spowodowane bardzo dobrymi wynikami 

w 2008 roku, ale te  w latach nast puj cych po kryzysie gospodarczym. Du y wzrost 

odnotowano te  w Azji (o 61%) i Oceanii (o 41%), za  mniejszy w Ameryce Pó nocnej (o 

13%). Z kolei warto  produkcji zwierz cej spad a w Europie o 11% i w Afryce o 2%. W 

przypadku Europy spowodowane to by o obowi zuj cymi kwotami w odniesieniu do 

produkcji mleka oraz prowadzon  wspóln  polityk  roln . 

Tabela 1. Wska niki dynamiki o podstawie zmiennej dla warto ci produkcji zwierz cej na wiecie w latach 2008-

2016 (rok poprzedni = 100) 

Table 1. Changes in animal production value in the world in 2008-2016 (previous year = 100) 

Regiony 
Wska niki dynamiki a cuchowe w latach 2008-2016 (rok poprzedni=100) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afryka 120,78 96,06 106,38 108,40 95,08 100,73 101,55 85,80 88,06 

Ameryka Pó nocna 104,31 84,31 117,68 117,42 101,13 106,63 116,43 86,17 85,72 

Ameryka Po udniowa 121,27 94,50 125,57 117,83 101,06 110,79 107,87 96,17 145,25 

Azja 115,59 99,11 114,26 123,38 103,13 102,40 90,36 99,55 104,69 

Europa 119,22 84,49 104,22 114,98 98,76 105,48 98,25 77,29 93,28 

Oceania 114,76 85,71 118,88 131,18 99,57 90,94 108,97 71,20 98,22 

wiat 115,47 92,52 112,92 119,31 101,28 104,16 98,14 91,24 103,87 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAOSTAT. 
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Rys. 1. Udzia  regionów wiata w produkcji zwierz cej w latach 2007-2016 (%) 

Fig. 1. Share of world regions in animal production in 2007-2016 (%) 

ród o: jak w tab. 1. 

Oprócz tempa zmian wa ny jest udzia  poszczególnych regionów (kontynentów). 

Zdecydowanie najwi ksza by a warto  produkcji zwierz cej wytwarzanej w Azji, która 

wynios a 42,7% w 2007 roku i wzros a do 48,6% w 2016 roku (rys. 1). Na kolejnym 

miejscu znajdowa a si  Europa, której udzia  jednak systematycznie spada  z 24,0 do 15,1% 

w latach 2007-2014. Spadek nast powa  te  w Ameryce Pó nocnej z 14,0 do 11,1%. Z kolei 
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znaczenie produkcji zwierz cej Ameryki Po udniowej zwi ksza o si , o czym wiadczy 

wzrost jej udzia u w wiatowej produkcji z 8,5% w 2007 roku do 17,2% w 2016 roku. 

Nast powa o wi c stopniowe przenoszenie produkcji zwierz cej do miejsc posiadaj cych 

korzystniejsze warunki przyrodniczych i o ni szych kosztach produkcji. Oczywi cie przy 

tego typu porównaniach nale y pami ta  o ró nych potencja ach poszczególnych 

kontynentów, g ównie w areale powierzchni u ytków rolnych. 

Do okre lenia stopnia koncentracji produkcji zwierz cej na wiecie zastosowano 

wspó czynnik Giniego. Dane dotyczy y roku 2016, za  liczba obserwacji wynosi a 7. 

Wspó czynnik Giniego obliczony z próby wyniós  0,47, za  estymowany wspó czynnik dla 

populacji 0,57. Oznacza to bardzo du  koncentracj  produkcji zwierz cej i zró nicowanie 

wyst puj ce na wiecie. Dodatkowo to zró nicowanie przedstawia krzywa koncentracji 

Lorenza (rys. 2). W 2007 roku wspó czynniki Giniego by y ni sze, bo odpowiednio 0,45 z 

próby i 0,54 estymowany dla populacji. Oznacza to, e post puj  procesy koncentracji 

produkcji zwierz cej. Wyst powa  jeden region (Azja), który wytwarza  oko o 49% 

wiatowej produkcji zwierz cej. Z kolei w Oceanii by o to mniej ni  2%, podobnie 

w Ameryce rodkowej. Koncentracja produkcji zwierz cej b dzie nast powa a dalej, 

g ównie za spraw  ró nych regulacji i polityk rolnych stosowanych na poszczególnych 

kontynentach i w indywidualnych pa stwach. 

 

Rys. 2. Krzywa koncentracji Lorenza dla warto ci produkcji zwierz cej w regionach wiata w latach 2007-2016 

Fig. 2. Lorenz concentration curve for the value of animal production in the regions of the world in the years 2007-

2016 

ród o: jak w tab. 1. 

Poszczególne kontynenty, ale te  i kraje, specjalizuj  si  w chowie i hodowli 

okre lonych gatunków zwierz t. Decyduj ce znaczenie maj  warunki przyrodnicze. W ród 

produktów zwierz cych do najwa niejszych grup nale  mi so, mleko i jajka. Na 

poszczególnych kontynentach s  utrzymywane ró ne gatunki i rasy zwierz t. Mi so by o 

pozyskiwane od zwierz t gospodarskich, jak krowy, owce, kozy, winie, kaczki, g si, 
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indyki, kurczaki, konie, mu y, ale te  od bawo ów, wielb dów i wielb dowatych, gryzoni, 

zwierz t dziko yj cych, dzikiego ptactwa. czna warto  produkcji mi sa wzros a w 

latach 2007-2016 o 45% z 598 do 868 mld USD. Wzrost by  podobny z wyst puj cym w 

odniesieniu do ca ej produkcji zwierz cej. Podwojenie warto ci produkcji mi sa nast pi o 

w Ameryce Po udniowej (wzrost o 120%). Du y wzrost odnotowano tez w Azji (o 73%), 

za  mniejszy w Ameryce Pó nocnej (o 21%). Z kolei spadek produkcji wyst pi  w Europie 

(o 8%) i w Afryce (o 5%). W Oceanii odnotowano bardzo ma y wzrost, bo o 1%. Du e 

znaczenie w tej produkcji maj  uregulowania i polityka rolna, ale te  wyst pienie 

korzystnych lub niekorzystnych warunków do chowu i hodowli zwierz t w poszczególnych 

latach. Najbardziej kryzysowy by  2009 roku, gdy spadki produkcji nast pi y na wszystkich 

kontynentach. Takie spadki by y konsekwencj  kryzysu gospodarczego. Niekorzystne by y 

równie  lata 2014-2015. Wówczas dominowa y spadki i jedynie w pojedynczych regionach 

wzros a warto  produkcji zwierz cej. 

Tabela 2. Wska niki dynamiki o podstawie zmiennej dla warto ci produkcji mi sa na wiecie w latach 2008-2016 

(rok poprzedni = 100) 

Table 2. Changes in meat production value in the world in 2008-2016 (previous year = 100) 

Regiony 
a cuchowe wska niki dynamiki w latach 2008-2016 (rok poprzedni=100) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afryka 120,48 93,91 108,60 88,21 96,18 101,85 98,36 105,61 86,10 

Ameryka Pó nocna 105,02 89,73 117,05 113,99 103,42 106,16 115,44 88,59 86,02 

Ameryka Po udniowa 117,81 94,67 125,41 117,05 101,31 111,27 108,33 99,82 110,42 

Azja 122,41 97,33 115,81 125,90 103,40 101,45 88,09 101,01 106,98 

Europa 118,85 90,22 101,16 114,49 102,03 102,18 94,99 80,12 93,09 

Oceania 98,84 98,48 107,52 62,25 100,94 180,15 93,66 89,51 101,89 

wiat 119,27 93,92 112,67 120,50 102,79 104,81 95,10 93,94 99,15 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAOSTAT. 
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Rys. 3. Udzia  regionów wiata w produkcji mi sa w latach 2007-2016 (%) 

Fig. 3. Share of world regions in meat production in 2007-2016 (%) 

ród o: jak w tab. 1. 

W przypadku produkcji zwierz cej nast powa o zjawisko koncentracji produkcji 

w Azji, gdy  udzia  tego regionu w wiatowej produkcji wzrós  w latach 2007-2016 z 47,4 
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do 56,7% (rys. 3). Szczególnie du e zmiany w strukturze produkcji zwierz cej by y 

widoczne w latach 2009, 2011 i 2015-2016. Zmniejsza o si  systematycznie znaczenie 

Ameryki Pó nocnej (z 15,0 do 12,5% w latach 2007-2016) i Europy (z 21,9 do 13,9%). 

Udzia  Afryki i Oceanii w produkcji zwierz cej by  stabilny. W Ameryce Po udniowej 

odnotowano najwi ksz  dynamik  wzrostu produkcji zwierz cej, w rezultacie udzia  tego 

regionu w wiatowej produkcji wzrós  do 16,3% w 2016 roku. 

Tabela 3. Wska niki dynamiki o podstawie zmiennej dla warto ci produkcji mleka na wiecie w latach 2008-2016 

(rok poprzedni = 100) 

Table 3. Changes in milk production value in the world in 2008-2016 (previous year = 100) 

Regiony 
Wska niki dynamiki a cuchowe w latach 2008-2016 (rok poprzedni=100) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afryka 121,95 103,43 102,17 108,16 87,82 99,42 107,92 84,99 93,60 

Ameryka Pó nocna 98,78 73,19 125,99 123,61 94,64 106,87 119,20 72,32 96,70 

Ameryka Po udniowa 133,37 91,23 129,90 114,09 98,24 107,59 105,66 83,94 136,67 

Azja 89,96 103,50 122,00 111,31 103,27 93,01 106,41 100,74 99,06 

Europa 120,07 74,64 111,48 116,54 91,23 113,55 104,07 71,57 94,30 

Oceania 151,87 70,66 126,98 136,00 94,92 95,61 133,65 54,79 88,38 

wiat 106,57 87,29 118,12 114,85 97,08 102,08 108,11 84,05 99,80 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAOSTAT. 
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Rys. 4 Udzia  regionów wiata w produkcji mleka w latach 2007-2016 (%) 

Fig. 4 Share of world regions in milk production in 2007-2016 (%) 

ród o: jak w tab. 1. 

Kolejnym wa nym produktem pochodzenia zwierz cego jest mleko, które pochodzi 

g ownie od krów, ale te  kóz, owiec, wielb dów i bawo ów. Warto  produkcji mleka na 

wiecie zwi kszy a si  w latach 2007-2016 o 13,4% z 287 do 325 mld USD. Produkcja ta 

podwoi a si  w Ameryce Po udniowej (wzrost o 131%), za  mniejszy wzrost nast pi  

w Azji (o 29%), Oceanii (o 9%) i Afryce (o 4%). Warto  produkcji mleka zmniejszy a si  

najwi cej w Europie, bo o 15%, za  w mniejszym zakresie w Ameryce Pó nocnej (o 5%). 

Podobnie, jak dla produkcji mi sa, najwi ksze spadki warto ci produkcji mleka wyst pi y 

w 2009 roku (tab. 3). Jedynie w Azji i Afryce odnotowano wzrost po 3,5%. Kolejne 

trudno ci by y w latach 2012 i 2015-2016, gdy jedynie w Azji odnotowano wzrost. 
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Szczególnie korzystne dla produkcji mleka by y lata 2010-2011 i 2014. W przypadku 

produkcji mleka na jej warto  oprócz czynników rynkowych wp ywaj  równie  

uwarunkowania produkcyjne, jak np. dost pno  pasz w danym roku. 

Tabela 4. Wska niki dynamiki o podstawie zmiennej dla warto ci produkcji jaj na wiecie w latach 2008-2016 

(rok poprzedni = 100) 

Table 4. Changes in eggs production value in the world in 2008-2016 (previous year = 100) 

Regiony 
Wska niki dynamiki a cuchowe w latach 2008-2016 (rok poprzedni=100) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afryka 121,86 87,47 107,01 112,77 107,70 97,37 109,86 83,66 81,53 

Ameryka Pó nocna 126,18 77,09 89,16 136,18 105,48 111,81 115,71 123,21 51,41 

Ameryka Po udniowa 132,23 105,22 113,37 144,04 108,52 122,82 111,40 82,88 374,44 

Azja 117,61 102,63 102,09 126,76 98,00 105,46 87,99 91,69 114,30 

Europa 117,60 92,96 94,14 109,24 113,75 93,30 96,44 85,58 90,25 

Oceania 115,83 92,44 115,16 145,96 101,76 106,23 92,61 83,79 130,29 

wiat 119,24 97,89 100,95 124,65 101,90 105,12 93,96 92,62 124,90 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAOSTAT. 

Produkcja mleka by a skoncentrowana w Azji, jednak przewaga tego regionu nie by a 

ju  tak du a (rys. 4). Udzia  Azji w wiatowej produkcji mleka w 2016 wyniós  oko o 45%. 

Du e znaczenie mia a te  Europa, w której wytworzono 23% tej produkcji (w 2007 roku 

by o to 31%). Po ponad 10% udzia  przypad  na Ameryki Pó nocn  i Po udniow . 

W przypadku produkcji mleka zmniejsza  si  udzia  Europy i Ameryki Pó nocnej, za  

zwi ksza  Azji i Ameryki Po udniowej, które mia y dobre warunki do produkcji zwierz cej. 

Zmiany te by y dosy  szybkie. 
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Rys. 5. Udzia  regionów wiata w produkcji jaj w latach 2007-2016 (%) 

Fig. 5. Share of world regions in eggs production in 2007-2016 (%) 

ród o: jak w tab. 1. 

Ostatni  znacz c  grup  produktów pozyskiwanych od zwierz t by y jaja. By y to 

g ownie jaja kur, ale te  innych ptaków. Warto  produkcji jaj wzros a na wiecie w latach 

2007-2016 o 71% z 90 do 153 mld USD. By o to tempo wy sze ni  innych produktów 

zwierz cych. Gigantyczny wzrost odnotowano w Ameryce Po udniowej (o 946%), g ównie 
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przez du y przyrost w 2016 roku. Du y wzrost by  te  w Oceanii (o 97%), a w dalszej 

kolejno ci Azji (49%) i Afryce (41%). Z kolei najni szy wzrost warto ci produkcji jaj by  

w Ameryce Pó nocnej (o 2%) i w Afryce (1%). Jedynie w Europie zanotowano spadek, 

który wyniós  11%. Kryzys gospodarczy w 2009 roku wp yn  na warto  tej produkcji, ale 

wyst powa y te  równie niekorzystne lata, jak 2014-2015 (tab. 4). Najkorzystniejszy by  

2011 rok, gdy odnotowano wzrosty we wszystkich regionach. Du y wp yw na osi gane 

wyniki mia y ró nego rodzaju problemy zwi zane z chorobami, higien . Produkcja by a 

rozwijana w krajach charakteryzuj cych si  niskimi kosztami, w tym tanimi paszami, 

cz sto produkowanymi z modyfikowanych genetycznie ziaren. Przyk adem takiego kraju 

mo e by  Brazylia. 

W produkcji jaj wyst powa a najwi ksza koncentracja produkcji, spo ród wszystkich 

omawianych podstawowych grup produktów pochodzenia zwierz cego. W Azji 

wytwarzano bowiem w 2011 roku nawet 67% tych produktów. W 2016 roku udzia  

zmniejszy  si  do 55%, g ównie na skutek zwi kszonej produkcji w Ameryce Po udniowej. 

W 2016 roku w a nie Ameryka Po udniowa zajmowa a drugie miejsce (26%), kolejne by y 

Europa (9%), Ameryka Pó nocna (5%) i Afryka (3%). W latach 2007-2016 zwi kszy  si  

udzia  w strukturze tylko w przypadku Ameryki Po udniowej, która intensywnie rozwija a 

t  produkcj . 

Podsumowanie 

W opracowaniu ukazano zmiany warto ci produkcji zwierz cej w regionach wiata. 

Na poziomie makro mo na zaobserwowa  pewne prawid owo ci. Warto  wiatowej 

produkcji zwierz cej stale wzrasta a. Jedynie w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 

roku oraz w latach 2014-15 zaobserwowano spadki we wszystkich obszarach poza 

pojedynczymi przypadkami. Zauwa ono, e wyst powa a du a koncentracja produkcji 

zwierz cej, która by a skupiona w Azji i Europie. Nast powa o stopniowe przenoszenie 

produkcji z Europy i Ameryki Pó nocnej do Azji i Ameryki Po udniowej. Koncentracja 

nasila a si . Prawid owo ci te zosta y potwierdzone równie  przy analizie poszczególnych 

grup produktów pochodzenia zwierz cego, jak mi so, mleko i jaja. Jednocze nie 

stwierdzono bardzo du  koncentracj  i wyst powanie du ego zró nicowania produkcji 

zwierz cej w regionach, o czym wiadczy obliczony wspó czynniki Giniego oraz krzywa 

koncentracji Lorenza. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, e dysproporcje w produkcji zwierz cej wzrasta y 

szybciej w przypadku mi sa i jaj ni  mleka Na tak  sytuacj  mia a wp yw polityka rolna, 

która np. ogranicza a wzrost produkcji w UE, za  by a liberalna w poszczególnych 

pa stwach azjatyckich i po udniowoameryka skich. Dodatkowo sprzyjaj ce naturalne 

warunki przyrodnicze i niski koszt produkcji by y i pozostaj  kolejnymi czynnikami, które 

preferowa y regiony Azji i Ameryki Po udniowej oraz Oceanii. W przypadku tego 

ostatniego regionu skala dzia alno ci by a jednak zbyt ma a, aby by  on znacz cym 

obszarem w wiatowej produkcji rolniczej. 

Ci gle dominuj cym surowcem pozyskiwanym od zwierz t pozostawa o mi sa, 

mniejsze znaczenie mia y mleko i jaja. Tempo zmian warto ci produkcji mi sa by o 

podobne, jak produktów zwierz cych ogó em. Najszybciej w uj ciu warto ciowym 

wzrasta a produkcja jaj, za  najwolniej mleka. 
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Procesy globalizacji dotycz  równie  rolnictwa. Powoduj  one, e produkcja 

zwierz ca jest stopniowo przenoszona do regionów charakteryzuj cych si  najlepszymi 

warunkami naturalnymi i niskimi kosztami produkcji. W ród analizowanych regionów 

(kontynentów) wyst puje du e zró nicowanie mi dzy krajami. Analizy dotycz ce 

zale no ci mi dzynarodowych mog  by  wi c przedmiotem pog bionych bada . 

W regionie Azja s  kraje, gdzie odnotowywano du y wzrost produkcji zwierz cej, jak np. 

Chiny, ale te  obszary ze spadkiem tej produkcji. 
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