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25 LAT BADAŃ RYNKOWYCH W POLSCE

Oddajemy do rąk czytelników jubile-
uszowy 50 numer Rynku Mięsa. Minęło 
bowiem 25 lat od rozpoczęcia analiz ryn-
kowych przez Zakład Badań Rynkowych 
IERiGŻ-PIB w 1991 r. Po dziesięciole-
ciach gospodarki centralnie sterowanej 
rozdrobnione polskie rolnictwo oraz 
słabe ekonomicznie przedsiębiorstwa  
zajmujące się skupem płodów rolnych  
i przetwórstwem żywności, którym nagle 
przyszło funkcjonować na wolnym rynku 
poszukiwały przede wszystkim informacji 
o aktualnych oraz przyszłych cenach. 
W gospodarce rynkowej dostęp do rze-
telnej i aktualnej  informacji  jest bowiem 
niezbędnym warunkiem ograniczenia 
ryzyka cenowego, które zawsze towarzy-
szy podejmowanym decyzjom. Budowa 
publicznego systemu informacji rynkowej 
była więc jednym z najpilniejszych zadań 
stojących przed Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz instytucja-
mi odpowiedzialnymi za politykę rolną 
oraz jej  stosowanie. Sprawnie działający 
publiczny system informacji rynkowej, 
finansowany przez państwo, stanowić 
powinien podstawę ograniczania ryzyka 
cenowego metodami rynkowymi.

Pionierem w tej dziedzinie był Insty-
tut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, który z inicjatywy MRiRW 
oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) roz-
począł współpracę z Economic Research 
Service USDA (Ministerstwo Rolnictwa 
Stanów Zjednoczonych) w zakresie opra-
cowywania raportów rynkowych typu 
outlook analizujących sytuację na pod-
stawowych rynkach rolnych. W Instytucie 
utworzono Zakład Badań Rynkowych, na 
czele którego stanął prof. dr hab. Jan 
Małkowski, który jako jeden z nielicznych 
polskich naukowców prowadził bada-
nia rynkowe, w tym przede wszystkim 

na newralgicznym rynku wieprzowiny 
i wołowiny. Doświadczenie i wiedza 
prof. J. Małkowskiego z zakresu analiz 
rynkowych, w tym zwłaszcza znajomość 
teoretycznych podstaw „cyklu świńskie-
go” były bezcenne dla budowy zespołu 
analityków rynkowych i przygotowania ra-
portów rynkowych na wysokim poziomie. 

Pierwsze trzy raporty dotyczące ryn-
ku zbóż, rynku mleka oraz rynku mięsa 
(obejmującego rynek wieprzowiny, wo-
łowiny i baraniny) zostały przygotowa-
ne przez pracowników Zakładu Badań 
Rynkowych IERiGŻ we współpracy 
z ekspertami amerykańskimi i opubli-
kowane w 1991 r. W roku następnym 
analizami objęto następne rynki ważne 
dla polskiego rolnictwa, a więc rynek: 
środków produkcji i usług dla rolnictwa, 
drobiu i jaj, rzepaku i roślin oleistych, 
ziemniaka, cukru, owoców i warzyw. 
W uznaniu znaczenia badań rynkowych 
dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
pracownicy Zakładu Badań Rynkowych 
kierowanego przez prof. dr hab. Jana 
Małkowskiego wraz ze współpracownika-
mi ze Stanów Zjednoczonych zostali uho-
norowani w 1993 r. zespołową nagrodą 
I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej za stworzenie podstaw 
i uruchomienie systematycznych analiz 
głównych rynków rolnych oraz wdroże-
nie ich wyników do systemu informacji 
ekonomicznej i rynkowej.

W kolejnych latach pod wpływem 
potrzeb szeroko rozumianego Centrum 
i rozwijającego się przemysłu rolno-spo-
żywczego listę opracowywanych rapor-
tów rynkowych rozszerzono o rynek pasz, 
handel zagraniczny artykułami rolno- 
-spożywczymi oraz popyt na żywność. 

W zakładzie Polityki Społecznej i Regio-
nalnej rozpoczęto opracowywanie rapor-
tów dotyczących rynku ziemi. W ostatnich 
latach analizami rynkowymi objęto rynek 
ryb, rynek artykułów alkoholowych oraz 
rynek tytoniu. 

Podkreślić w tym miejscu trzeba, 
że w analizach rynkowych przygotowy-
wanych przez ZBR IERiGŻ-PIB nacisk 
kładziony jest na wszechstronne przed-
stawienie sytuacji podażowo-popytowej, 
jej przyczyn i wpływu na poziom cen, 
zwłaszcza w przyszłym cyklu produk-
cyjnym. O ich jakości decydują przede 
wszystkim wszechstronność analiz, pełne  
wyjaśnienie zależności przyczynowo-
-skutkowych, obiektywizm, rzetelność  
i terminowość. Wymaga to głębokiej 
znajomości branży, dostępu do różnorod-
nych informacji, wysokich umiejętności 
analitycznych i ciągłego śledzenia tego 
co dzieje się zarówno na rynku krajowym 
jak i w otoczeniu bliższym i dalszym. 
Podstawą analiz rynkowych są informacje 
statystyczne, dające  szanse najpełniej-
szego uwzględnienia zmian ilościowych 
zarówno po stronie popytu jak i podaży, 
oraz skomplikowanych zależności przy-
czynowo-skutkowych. Oczywiście są one 
wzbogacane znajomością bieżących 
informacji. Dzięki tym cechom rapor-
ty opracowywane w Zakładzie Badań 
Rynkowych IERiGŻ-PIB zdobyły uznanie 
odbiorców,  są cenionym składnikiem 
systemu publicznej informacji rynkowej 
i źródłem informacji zarówno dla centrum 
rządowego, samorządowych organizacji 
branżowych, uczestników rynku two-
rzących własne systemy informacyjne 
niezbędne dla skutecznego zarządzania 
firmą, a także studentów oraz licznych 
pracowników naukowych zajmujących 
się rolnictwem.



4

REASUMPCJA

Rok 2015 był drugim, kolejnym ro-
kiem charakteryzującym się wzrostem 
produkcji oraz niskimi cenami wszyst-
kich rodzajów żywca. Produkcja trzech 
podstawowych rodzajów żywca w wadze 
bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 
w 2015 r. 4 300 tys. ton, w tym mięsa 
wieprzowego 1 836 tys. ton, drobiowego 
1 988 tys. ton i wołowego 476 tys. ton. 
Całkowita produkcja mięsa była o 5% 
większa niż w 2014 r., w tym produkcja 
wieprzowiny o 2%, wołowiny o 14%, 
a drobiu o 7%. We wszystkich przypad-
kach (poza wołowiną) roczne stopy wzro-
stu były mniejsze niż w 2014 r. w którym 
wynosiły odpowiednio 12%, 13% i 12%.

Podstawę zmian pogłowia i produkcji 
wieprzowiny stanowiła poprawa opła-
calność chowu, która nastąpiła po żni-
wach 2013 r. w konsekwencji spadku cen 
zbóż i relatywnie wysokich cen trzody. 
W II półroczu 2013 r. relacje cen trzody 
do cen zbóż były znacząco szersze niż 
przed rokiem (relacja cen trzoda:żyto po-
prawiła się o 17%, a relacja cen trzoda-
:jęczmień o 6%). Co prawda w I półroczu 
2014 r. relacje te zawęziły się na skutek 
spadku cen trzody (o 6% w skali roku), 
wywołanego przez rosyjskie embargo na 
import wieprzowiny z Unii Europejskiej, 
ale i tak były szersze niż rok wcześniej 
(relacja cen żywiec:żyto o 7%, a relacja 
cen trzoda:jęczmień o 2%). Sprawiły 
one, że w marcu 2014 r. pogłowie trzody 
wzrosło o 2,3% w skali roku, w czerwcu 
o 5%, a w grudniu ponownie o 2,3%. 
Na skutek korzystnych zmian pogłowia 
zwiększyła się także produkcja wie-
przowiny, która w I półroczu 2014 r. 
była większa niż rok wcześniej o 9,5%, 
a w II półroczu o 14,9%. 

Narastający wzrost produkcji wie-
przowiny, który pojawił się nie tylko 
w Polsce, ale także w wielu krajach Unii 
Europejskiej prowadził jednak do coraz 
głębszego spadku jej cen i ponownego 
pogarszania się opłacalności. Co prawda 
sytuację częściowo ratowały kolejne ob-
niżki cen zbóż i pasz po żniwach 2014 r. 
ale były one mniejsze niż cen trzody więc 

i tak z miesiąca na miesiąc ekonomicz-
ne warunki chowu były coraz gorsze. 
W grudniu 2014, w wyniku spadku cen 
trzody o 21% w skali roku, relacja cen tro-
da:żyto wyniosła 1:7,3, a trzoda:jęczmień 
1:5,8. Były one węższe niż rok wcześniej 
odpowiednio o 6% i 8%. W styczniu 
2015 r., relacje te zawęziły się do 1:6,8 
(trzoda:żyto) i 1:5,6 (trzoda:jęczmień). 
Już wówczas wskazywały one na nie-
opłacalność chowu Wyrazem tego był 
mniejszy niż rok wcześniej (o 3,1%) stan 
macior prośnych w końcu marca 2015 r. 
Co prawda pogłowie trzody ogółem było 
wówczas jeszcze większe o 2,9%, ale 
załamanie, którego pierwszym sygnałem 
jest zawsze redukcja pogłowia macior 
było rozpoczęte. W czerwcu 2015 r. 
pogłowie trzody obniżyło się o 0,7%, 
a w grudniu o 6%.

Nastąpił więc przełom w rozwoju 
produkcji trzody, która w I półroczu wy-
niosła 1184 tys. ton i była większa niż 
rok wcześniej o 5,9%, ale gdy spadek 
pogłowia dał znać o sobie, produkcja 
załamała się, dając początek następnej 
fazie spadkowej. W II półroczu 2015 r. 
produkcja trzody wyniosła 1 170 tys. ton 
i była o 1,9% mniejsza niż przed rokiem. 
W rezultacie w całym 2015 r. wyniosła 
ona 2 354 tys. ton była o 1,9% większa 
niż w 2014 r.

Zmniejszenie polskiej produkcji 
wieprzowiny w drugiej połowie roku nie 
wywołało wzrostu jej cen, gdyż na rynku 
Unii Europejskiej produkcja nadal rosła, 
a w związku z tym ceny wieprzowiny 
były niskie. Przeciętna cena skupu trzo-
dy, która w I półroczu 2015 r. wyniosła 
4,32 zł/kg obniżyła się w II półroczu do 
4,25 zł/kg. W stosunku do analogicznych 
okresów poprzedniego roku, ceny te 
były niższe odpowiednio o 13% i 11%. 
Średnia roczna cena wyniosła 4,30 zł/kg 
i była o 10,9% niższa niż w 2014 r. 
i o 21,7% niższa niż w 2013 r 

Ocenia się, że znacznie większy 
spadek pogłowia macior prośnych 
i prosiąt w grudniu 2015 r. niż ogólnego 

pogłowia spowoduje, że w czerwcu po-
głowie trzody może być mniejsze niż 
w czerwcu 2015 r. o ok. 10% i wynieść 
ok. 10,5 mln sztuk. Można jednak sądzić, 
że w dalszych miesiącach roku warunki 
chowu będą ulegać stopniowej, choć 
niewielkiej poprawie, na skutek wzrostu 
cen trzody. Dlatego w grudniu stopa 
spadku pogłowia może się zmniejszyć do 
ok. 5%. Gdyby jednak ceny zbóż wzrosły 
po tegorocznych żniwach, to mogłoby 
dojść do ponownego zwiększenia stopy 
spadku pogłowia i wydłużenia czasu 
trwania fazy spadkowej.

W związku ze zmniejszeniem pogło-
wia ocenia się, że w I półroczu 2016 r. 
produkcja wieprzowiny może być mniej-
sza o ok. 8% w skali roku i wynieść ok. 
1090 tys. ton. Na skutek pogłębiającej się 
redukcji pogłowia, w II półroczu spadek 
produkcji może wynieść ok. 10% (1050 
tys. ton). W rezultacie w całym 2016 r. 
produkcja wieprzowiny może wynieść 
około 2 140 tys. ton, co oznacza jej ob-
niżenie w stosunku do 2015 r. o ok. 9%.

Dalszy rozwój produkcji trzody będzie 
zależał od poziomu jej cen, a także cen 
zbóż po tegorocznych żniwach. Jeśli ceny 
trzody wzrosną (co jest bardzo prawdo-
podobne), a ceny zbóż nie zmienią się 
lub wzrosną w niewielkim stopniu, to 
można oczekiwać, że w I półroczu 2017 r. 
dynamika spadku produkcji zmniejszy się 
do 5%. Znaczący wzrost cen zbóż i pasz 
przemysłowych, a w związku z tym po-
gorszenie warunków chowu lub chociaż-
by brak ich poprawy, mogą przyczynić 
się nie tylko do pogłębienia spadku, ale 
przede wszystkim do wydłużenia czasu 
trwania fazy spadkowej, tak pogłowia jak 
i produkcji trzody.

W ostatnich kilkunastu latach głów-
ną cechą rozwoju pogłowia bydła był 
systematyczny spadek pogłowia krów 
i wyrównujący go z pewną nawiązką 
wzrost pogłowia bydła pozostałego. 
W grudniu 2015 r. pogłowie bydła wy-
niosło 5 762,4 tys. sztuk i było o 1,8% 
większe niż przed rokiem. Pogłowie 
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krów było mniejsze o 4,2%, a bydła po-
zostałego większe o 6,5%. Pomimo nie-
wielkiego wzrostu pogłowia, w 2015 r. 
nastąpił relatywnie duży wzrost produk-
cji (o 14%). W I półroczu był on nieco 
mniejszy i wyniósł 6,1%, a w II półroczu 
prawie 22%. Jest to między innymi kon-
sekwencją wzmożonego uboju krów, 
a także rosnącego importu cieląt, który 
w coraz większym stopniu wpływa na 
rozmiary produkcji wołowiny. Ocenia 
się, że w 2016 r. produkcja wołowiny 
może wynieść ok. 890 tys. ton, a więc 
byłaby mniejsza niż w 2015 r. o ok. 3%, 
co wynika ze struktury pogłowia bydła. 
W I półroczu może ona być większa 
o ok. 4%, ale w II półroczu może zmniej-
szyć się o ok. 9%. Relatywnie wysoka 
stopa spadku w tym ostatnim okresie 
będzie efektem bazy, gdyż wyjątkowo 
duża produkcja wołowiny w II półroczu 
2015 r. była między innymi pochodną 
wysokich ubojów krów. Spadek produk-
cji może więc być przejściowy. Gdyby 
jednak nastąpiło pogorszenie warunków 
chowu związane ze spadkiem cen bydła, 
a zwłaszcza ze wzrostem cen pasz, 
wówczas zmniejszenie produkcji może 
się utrwalić.

W 2015 r. wzrosły ceny bydła. Prze-
ciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 
6,03 zł/kg, w tym w I półroczu 6,12 zł/kg, 
a w II półroczu 5,95 zł/kg. Ceny te były 
wyższe niż w analogicznych okresach 
poprzedniego roku odpowiednio o 1,7%, 
0,8% i 2,8%. Cena skupu młodego bydła 
rzeźnego w 2015 r. wyniosła 6,31 zł/kg 
i była o 2,1% wyższa niż rok wcześniej. 
W I półroczu wyniosła ona 6,35 zł/kg 
(o 1,4% powyżej ceny z I półrocza 2014 r.), 
a w II półroczu 6,26 zł/kg (o 2,8% powyżej 
ceny z II półrocza 2014 r.). 

Pogłowie owiec wyniosło w grudniu 
2015 r. 215,1 tys. sztuk i było o 13,8 tys. 
sztuk, tj. o 6,9% większe niż w grudniu 
2014 r. O jego wzroście zadecydowała 
poprawa opłacalności chowu, wynikająca 
z wyższych cen owiec oraz płatności 
do owiec przysługujących rolnikom po-
siadającym co najmniej 10 sztuk ma-

ciorek owczych w wieku co najmniej 
12 miesięcy. Ocenia się, że w czerwcu 
pogłowie owiec może wynieść około 
220 tys. sztuk i być o 1% mniejsze niż 
w czerwcu 2015 r. W grudniu liczebność 
stada może być podobna jak w czerwcu. 
Wówczas byłoby ono o ok. 2% większe 
niż w grudniu 2015 r. 

Dodatnie saldo handlu zagranicznego 
mięsem wyniosło w 2015 r. 1103,2 tys. 
ton, wobec 892,5 tys. ton w 2014 r. 
O jego zwiększeniu zadecydował duży 
wzrost dodatniego salda w handlu zagra-
nicznym drobiem (o 19,5%) oraz wołowi-
ną (o 14,2%). Pozwoliło to na wyrównanie 
z nadwyżką ujemnego salda w handlu 
zagranicznym wieprzowiną. Nadwyżka 
eksportu nad importem drobiu zwiększyła 
się z 766,8 tys. ton do 916,2 tys. ton, 
a wołowiny z 325,6 tys. ton w 2014 r. do 
371,9 tys. ton. Ujemne saldo w handlu 
zagranicznym wieprzowiną zmniejszy-
ło się ze 199,7 tys. ton do 184,93 tys. 
ton. Związane to było ze wzrostem 
eksportu z 622,4 tys. ton w 2014 r. do 
644,5 tys. ton, a więc o 3,6%. Ocenia 
się, że w 2016 r. dodatnie saldo handlu 
zagranicznego mięsem wyniesie prawdo-
podobnie 1247 tys. ton, o czym ponownie 
zadecyduje zwiększenie nadwyżki eks-
portu nad importem drobiu do 1102 tys. 
ton, a więc o 20%. 

Większa produkcja mięsa i spadek cen 
skupu przyczyniły się do obniżenia cen 
detalicznych. W skali roku ceny detaliczne 
mięsa wieprzowego obniżyły się o 6%, 
drobiowego o 4,1%, a wołowego o 1%. 
Spowodowało to wzrost spożycia wieprzo-
winy z 39,1 kg/mieszkańca w 2014 r. do 
41,7 kg (o 2,6 kg/mieszkańca) oraz kon-
sumpcji drobiu z 28,2 kg/mieszkańca do 
28,3 kg. Spożycie wołowiny pozostało na 
takim samym poziomie jak rok wcześniej, 
czyli 1,6 kg/mieszkańca. 

Na początku 2016 r. ceny detaliczne 
mięsa (poza wołowym) nadal malały. 
W kwietniu, w stosunku do kwietnia 
2015 r. cena wieprzowiny była niższa 

o 3,8%, a drobiu o 3%. Ceny detalicz-
ne wołowiny podniosły się w skali roku 
o 0,5%. Prawdopodobny jednak spadek 
produkcji wieprzowiny i wołowiny oraz 
możliwy wzrost cen mięsa czerwonego 
w drugiej połowie roku spowodują, że 
w 2016 r. spodziewane jest zmniejszenie 
spożycia wieprzowiny do 39,5 kg/miesz-
kańca, a wołowiny do 1,5 kg/mieszkańca.

Rok 2015 był kolejnym trudnym 
rokiem dla branży mięsnej m.in. ze 
względu na utrzymujące się embargo 
na import polskiej wieprzowiny wprowa-
dzone przez kraje trzecie, w związku ze 
stwierdzonym na początku 2014 rokiem 
ASF w naszym kraju. Przemysłowy ubój 
zwierząt rzeźnych zwiększył się o ok. 
4,0% (z czego trzody chlewnej o ok. 
1,2% a bydła rzeźnego o ok. 20,0%). 
Produkcja przetworów była taka sama 
i wyniosła ok. 1140 tys. ton. 

W ubojach trzody chlewnej udział 
firm dużych i średnich wyniósł ok. 
67%  i był o ok. 6 pkt proc. mniejszy 
niż w 2014 r., a o ok. 5 pkt proc. zma-
lał udział tych firm w ubojach bydła. 
Prognozowany spadek produkcji żyw-
ca rzeźnego (w tym przede wszystkim 
trzody chlewnej) w 2016 r., może spo-
wodować zmniejszenie ubojów przemy-
słowych świń o 5-8%, a bydła i cieląt 
o 1-3% w porównaniu z 2015 rokiem.

Mimo trudnej sytuacji na rynku mię-
sa (zwłaszcza dla producentów żywca 
wieprzowego), produkcja sprzedana 
sektora mięsnego w 2015 r. była wyższa 
o ok. 2,5% niż w 2014 r. Na wysokim 
poziomie – jak na tę branżę, utrzymały 
się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. 
Poprawiły się wszystkie wskaźniki ren-
towności, przy stabilnych cenach zbytu 
na poziomie przetwórcy oraz spadku 
cen żywca wieprzowego o 10%. Na-
kłady inwestycyjne wyniosły 1,3 mld zł 
i był najwyższe w ostatnich latach, po-
wracając do rekordowego poziomu 
z pierwszych lat naszego członkostwa 
w Unii Europejskiej. 
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SUMMARY

2015 was the second successive 
year characterised by production growth 
and low prices of all types of livestock. 
The production of three basic types of 
livestock in hot carcass weight (offals 
excluded) in 2015 amounted to 4 300 
thousand tonnes, including pork – 1 836 
thousand tonnes, poultry – 1 988 thou-
sand tonnes, and beef – 476 thousand 
tonnes. The total meat production was 
higher than in 2014 by 5%, including pork 
production – by 2%, beef production – by 
14%, and poultry production – by 7%. In 
all cases (except for beef), annual growth 
rates were lower than in 2014, when they 
were respectively 12%, 13% and 12%.

Stock and pork production changes 
were due to an improvement in breeding 
profitability which took place following the 
2013 harvest as a result of a fall in grain 
prices and relatively high pig prices. In 
the second half of 2013, the pig-grain 
price ratio was much wider than in the 
previous year (the pig-rye price ratio 
improved by 17% and the pig:barley price 
ratio – by 6%). Although these ratios in 
the first half of 2014 narrowed due to 
a decline in pig prices (by approx. 6% 
per year), which resulted from the Rus-
sian embargo imposed on pork import 
from the European Union, they were 
wider than in the previous year anyway 
(the livestock:rye price ratio – by 7%, 
and the pig:barley price ratio – by 2%). 
As a result, the pig stock in March 2014 
increased by 2.3% per year, in June – by 
5%, while in December – once again by 
2.3%. Due to favourable stock changes, 
pork production increased as well, being 
in the first half of 2014 higher than in 
the previous year by 9.5%, while in the 
second half of the year – by 14.9%. 

The increasing pork production 
growth, which occurred not only in Poland, 
but also in numerous EU Member States, 
however, was leading to an ever deeper 
drop in pork prices and another deteriora-
tion in profitability. Although the situation 
was partially offset by further reductions 
in grain and feed prices following the 2014 

harvest, they were lower than those in pig 
prices, thus monthly economic breeding 
conditions were getting worse anyway. 
In December 2014, due to a fall in pig 
prices by 21% per year, the pig:rye price 
ratio was 1:7.3, while the pig:barley price 
ratio – 1:5.8. They were narrower than 
last year respectively by 6% and 8%. In 
January 2015, these ratios narrowed to 
1:6.8 (pig:rye) and 1:5.6 (pig:barley). Even 
then, they indicated breeding unprofita-
bility. This was reflected by a lower (by 
3.1%) pregnant sow stock in late March 
2015, as compared to the previous year. 
Although the total pig stock was then still 
higher by 2.9%, but the collapse, whose 
first signal is always a reduction in the 
sow stock, was started. In June 2015, 
the pig stock decreased by 0.7%, while 
in December – by 6%.

Therefore, there was a breakthrough 
in the development of pig production 
which amounted to 1 184 thousand 
tonnes in the first half of the year and 
was higher than last year by 5.9%, but the 
production collapsed when the decline 
in the stock made its presence felt, thus 
bringing the downward trend to the next 
phase. In the second half of 2015, pig 
production amounted to 1 170 thousand 
tonnes and was lower than last year by 
1.9%. As a result, it amounted to 2 354 
thousand tonnes throughout 2015 and 
was higher than in 2014 by 1.9%.

The reduction in Polish pork produc-
tion in the second half of the year did 
not lead to an increase in pork prices, 
because production in the EU market 
continued to grow as a result of which 
pork prices were low. The average pro-
curement price of pigs, which amounted 
to PLN 4.32 per kg in the first half of 
2015, decreased in the second half of the 
year to PLN 4.25 per kg. These prices 
were lower than in the corresponding pe-
riods of the previous year respectively by 
13% and 11%. The annual average price 
amounted to PLN 4.30 per kg and was 
lower than in 2014 and 2013 respectively 
by 10.9% and 21.7%.

It is estimated that, due to a much 
larger decrease in the pregnant sow and 
piglet stock in December 2015 than in 
the total stock, the pig stock in June may 
be lower than in June 2015 by approx. 
10% and amount to approx. 10.5 million 
head. However, it can be assumed that 
breeding conditions later this year will 
gradually, though slightly, improve due 
to an increase in pig prices. Therefore, 
the decline rate of the stock in December 
may drop to approx. 5%. If, however, 
grain prices increased following this year’s 
harvest, it would lead to another increase 
in the decline rate of the stock and make 
the downward phase last longer.

As the stock declined, it is estimated 
that pork production in the first half of 
2016 may fall by approx. 8% per year 
and amount to approx. 1 090 thousand 
tonnes. As a result of the increasing 
reduction in the stock, production in 
the second half of the year may fall by 
approx. 10% (1 050 thousand tonnes). 
Consequently, pork production through-
out 2016 may amount to approx. 2 140 
thousand tonnes, i.e. decrease by ap-
prox. 9% compared to 2015.

Further pig production development 
will depend on the level of pig and grain 
prices following this year’s harvest. If 
pig prices increase (which is very likely) 
and grain prices remain unchanged or 
increase slightly, it can be expected that 
the decline rate of production in the first 
half of 2017 will decrease to 5%. A sig-
nificant increase in grain and industrial 
feed prices and thus a deterioration, or  
at least no improvement, in breeding 
conditions may contribute not only to 
deepening the decline, but primarily to 
making the downward phase of both 
the stock and pig production last longer.

In the past dozen or so years, cattle 
stock development was characterised in 
particular by a systematic decrease in 
the cow stock and, more than offsetting 
it, an increase in the stock of other cat-
tle. In December 2015, the cattle stock 
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numbered 5 762.4 thousand head and 
was 1.8% higher than last year. The 
cow stock decreased by 4.2%, while the 
stock of other cattle increased by 6.5%. 
Despite the slight increase in the stock, 
2015 brought a relatively large increase 
in production (by 14%). In the first half 
of the year, it was somewhat lower and 
amounted to 6.1%, while in the second 
half of the year – to nearly 22%. This is due 
to, among others, increased cow slaughter 
and growing calf import which increas-
ingly affects beef production volumes. 
In 2016, beef production is estimated to 
reach approx. 890 thousand tonnes, i.e. 
approx. 3% less than in 2015, which is 
due to the structure of the cattle stock. In 
the first half of the year, it may increase 
by approx. 4%, but in the second half of 
the year –decrease by approx. 9%. The 
relatively high decline rate in the latter pe-
riod will be a base effect, as exceptionally 
high beef production in the second half of 
2015 was, among others, attributable to 
high cow slaughter rates. The production 
decrease may therefore be temporary. If, 
however, breeding conditions deteriorate 
due to a decrease in cattle prices, primarily 
an increase in feed prices, the production 
decrease may become permanent.

In 2015, cattle prices rose. The average 
procurement price of cattle totalled PLN 
6.03 per kg, including PLN 6.12 per kg in 
the first half of the year and PLN 5.95 per kg 
in the second half of the year. These pric-
es were higher than in the corresponding 
periods of the previous year respectively 
by 1.7%, 0.8% and 2.8%. In 2015, the pro-
curement price of young cattle for slaughter 
reached PLN 6.31 per kg and was 2.1% 
higher than last year. In the first half of 
the year, it amounted to PLN 6.35 per kg 
(approx. 1.4% above the price of the first 
half of 2014), while in the second half of the 
year – to PLN 6.26 per kg (2.8% above the 
price of the second half of 2014).

In December 2015, the sheep stock 
numbered 215.1 thousand head and was 
higher than in December 2014 by 13.8 

thousand head, i.e. by 6.9%. This growth 
was due to an improvement in breeding 
profitability as a result of higher sheep 
prices and sheep payments to which 
farmers, who had at least 10 ewes aged 
12 months and over, were entitled. It is 
estimated that the sheep stock in June 
may number approx. 220 thousand head 
and be lower than in June 2015 by 1%. 
The stock in December may be similar 
to that in June. If so, it would be higher 
than in December 2015 by approx. 2%.

The positive balance of foreign trade 
in meat in 2015 amounted to 1103.2 
thousand tonnes, compared to 892.5 
thousand tonnes in 2014. This growth 
was due to a large increase in the pos-
itive balance of foreign trade in poultry 
(by 19.5%) and beef (by 14.2%). This 
allowed for offsetting a negative balance 
of foreign trade in pork. The excess of 
export over import of poultry increased 
from 766.8 thousand tonnes to 916.2 
thousand tonnes, while of beef – from 
325.6 thousand tonnes in 2014 to 371.9 
thousand tonnes. The negative balance 
of foreign trade in pork deteriorated from 
199.7 thousand tonnes to 184.93 thou-
sand tonnes. This was attributable to an 
increase in export from 622.4 thousand 
tonnes in 2014 to 644.5 thousand tonnes, 
i.e. by 3.6%. In 2016, the positive balance 
of foreign trade in meat is expected to 
reach 1 247 thousand tonnes which will 
be once again due to an increase in the 
excess of export over import of poultry 
to 1 102 thousand tonnes, i.e. by 20%.

Higher meat production and low-
er procurement prices contributed to 
a decline in retail prices. On an annual 
basis, retail prices of pork fell by 6%, 
poultry – by 4.1%, and beef – by 1%. 
This fall led to an increase in pork con-
sumption from 39.1 kg per capita in 2014 
to 41.7 kg (2.6 kg per capita) and poultry 
consumption from 28.2 kg per capita to 
28.3 kg. Compared to last year, beef 
consumption remained unchanged, i.e. 
1.6 kg per capita.

At the beginning of 2016, meat retail 
prices (beef excluded) continued to fall. 
In March, pork and poultry prices were 
lower respectively by 3.9% and 1.6%, as 
compared to March 2015. Beef retail prices 
rose by 0.5% per year. As a result of a likely 
decline in pork and beef production as well 
as a possible increase in red meat prices in 
the second half of the year, pork and beef 
consumption in 2016 may fall respectively 
to 39.5 kg per capita and 1.5 kg per capita.

2015 was another difficult year for 
the meat industry due to, among others, 
the continuing embargo imposed by third 
countries on Polish pork import due to ASF 
detected in our country at the beginning 
of 2014. The industrial slaughter of ani-
mals for slaughter increased by approx. 
4.0% (including that of pigs and cattle for 
slaughter respectively by approx. 1.2% 
and approx. 20.0%). The production of 
preparations was the same and amounted 
to approx. 1 140 thousand tonnes.

The share of large and medium-sized 
companies in slaughter amounted to ap-
prox. 67% and was lower than in 2014 by 
approx. 6 percentage points, while their share 
in cattle slaughter decreased by approx. 
5 percentage points. The expected decline 
in the production of livestock for slaughter 
(including primarily pigs) in 2016 may lead 
to a decrease in the industrial slaughter of 
pigs by 5-8%, while in that of cattle and 
calves – by 1-3%, as compared to 2015.

Despite the difficult situation in the meat 
market (primarily for pig livestock produc-
ers), the marketed production of the meat 
sector in 2015 was higher than in 2014 
by approx. 2.5%. Economic and financial 
ratios remained high for the industry as 
such. All profitability ratios improved, while 
selling prices at the processor level were 
stable and pig livestock prices decreased 
by 10%. Capital expenditures amounted to 
PLN 1.3 billion, being the highest in recent 
years and returning to the record-high level 
which was recorded during the first years 
of our membership in the European Union.
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