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REASUMPCJA

W 2016 r. produkcja trzech podsta-
wowych rodzajów żywca w wadze bitej 
ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 
4 613 tys. ton, w tym mięsa wieprzowego 
1 879 tys. ton, drobiowego 2 241 tys. 
ton i wołowego 493 tys. ton. Całkowita 
produkcja mięsa była o 7% większa niż 
w 2015 r., w tym produkcja wieprzowiny 
o 2%, wołowiny o 4%, a drobiu o 13%. 
Roczna stopa wzrostu produkcji wieprzo-
winy była taka, jak rok wcześniej, wołowiny 
mniejsza (w 2015 r. w stosunku do 2014 r. 
było to 13%), a mięsa drobiowego większa 
(w 2015 r. było to 7%). 

Wzrost produkcji wieprzowiny 
w 2016 r. w stosunku do roku poprzed-
niego nastąpił pomimo spadku pogłowie 
trzody, które w grudniu 2016 r. było o 6% 
mniejsze niż rok wcześniej. a w czerwcu 
2017 r. w stosunku do czerwca 2016 r. 
o 6,7%. Okazało się, że w 2016 r. uboje 
były o 0,6% większe niż rok wcześniej, 
a produkcja przypadająca na 1 sztukę 
uboju większa o 2%. Wytłumaczeniem 
tego faktu może być to, że importowane 
prosięta nie są zaliczane do produkcji 
krajowej, ale gdy staną się tucznikami 
i podlegają ubojowi, stanowią dodatkową 
pulę mięsa. Przy uboju nie rozróżnia 
się bowiem tuczników wychowanych 
z prosiąt krajowych czy importowanych.

Nowych elementów, zwłaszcza 
w odniesieniu do rynku trzody pojawiło 
się jednak więcej. W wyniku głębokie-
go spadku cen trzody, trwającego od 
początku drugiej połowy 2014 r. prawie 
do końca pierwszej połowy 2016 r. chów 
trzody stawał się coraz mniej opłacalny. 
W rezultacie pogłowie trzody sukcesyw-
nie malało (nie tylko w Polsce, ale w całej 
Unii Europejskiej). W drugiej połowie 
2016 r. ceny zaczęły rosnąć w skali 
roku. Dotyczyło to zarówno średnich 
cen w UE-28, jak i cen w Polsce. Na 
skutek ich wzrostu, a także stabilnych cen 
zbóż i pasz poprawiła się opłacalność 
chowu. Konsekwencją tego był wzrost 
pogłowia trzody w Polsce. W grudniu 
2016 r. pogłowie to wyniosło 11,1 mln 
sztuk i było o 4,9% większe niż w grudniu 

2015 r. Tak szybki, po spadku pogłowia, 
jego ponowny wzrost był dotychczas 
niespotykany. Nie umożliwiał go głęboki 
spadek pogłowia macior, w tym macior 
prośnych wykazany w poprzednich spi-
sach pogłowia. Wzrost pogłowia (poza 
Polską) nastąpił tylko w nielicznych kra-
jach Unii Europejskiej, w tym w Hiszpanii. 
Podstawowa różnica między rozwojem 
pogłowia w Polsce i w Hiszpanii była 
jednak taka, że w Hiszpanii nie doszło 
do redukcji pogłowia macierzystego, 
a wręcz przeciwnie pogłowie to wyka-
zywało wzrost w poprzednich okresach 
spisowych. Nowym elementem było 
jednak przede wszystkim to, że wzrost 
ten pojawił się niemal jednocześnie 
z poprawą warunków chowu, a nie jak 
to bywa zazwyczaj po upływie określo-
nego czasu, potrzebnego na odbudowę 
pogłowia macierzystego. Dlatego do 
wzrostu dochodziło zwykle stopniowo, 
a jego początkiem było zmniejszenie 
stopy spadku pogłowia macior.

W związku z powyższym za jedyne 
wytłumaczenie tak wysokiego wzrostu 
pogłowia należy uznać import żywych 
zwierząt, w tym pogłowia macierzystego, 
uzupełniający poprzednią jego reduk-
cję. W 2016 r. do Polski sprowadzono 
6 284 tys. sztuk trzody, w tym 740 tys. 
sztuk trzody czystorasowej, 5 306 tys. 
sztuk trzody o masie mniejszej niż 50 kg 
oraz 238 tys. sztuk trzody o wadze więk-
szej niż 50 kg. Ogólna liczba importo-
wanej trzody była o 6,6%, tj. o 387 tys. 
sztuk większa niż rok wcześniej. Liczba 
ta uzasadnia przyrost pogłowia (517 tys. 
sztuk) przy założeniu, że część tego przy-
rostu pochodziła z rodzimych zasobów. 
Wykorzystanie importu w celu uzupełnie-
nia pogłowia może świadczyć o wysokiej 
elastyczności gospodarstw, dostosowu-
jących błyskawicznie swoją produkcję do 
aktualnych warunków chowu. 

W rezultacie różnokierunkowych 
zmian produkcji trzody w Polsce i w Unii 
Europejskiej, w Polsce mamy do czynie-
nia z niewątpliwie rzadką sytuacja, gdy 
wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost 

cen. Jest to kolejny dowód na to, że 
ceny trzody w Polsce zależą od popytu 
i podaży w całej Unii Europejskiej, co 
w konsekwencji sprowadza się do za-
leżności od cen w Unii Europejskiej oraz 
kursu złotego względem euro.

Ocenia się, że pogłowie trzody 
w Polsce będzie nadal rosło. W czerwcu 
2017 r. może ono wynieść ok.11,5 mln 
sztuk, co oznaczałoby wzrost o ok. 6%. 
Jeśli po tegorocznych żniwach, warunki 
chowu nie ulegną istotnemu pogorsze-
niu, to w końcu roku pogłowie trzody 
mogłoby także wynieść ok. 11,5 mln 
sztuk, a więc byłoby większe niż rok 
wcześniej o 3-4%. Pogorszenie wa-
runków chowu w wyniku wzrostu cen 
zbóż mogłoby zmniejszyć przewidywa-
ną stopę wzrostu pogłowia w grudniu 
2017 r. i wpłynąć na sukcesywny spadek 
pogłowia uwidaczniany w kolejnych 
badaniach pogłowia w 2018 r. 

Konsekwencją wzrostu pogłowia bę-
dzie dalszy wzrost produkcji wieprzowi-
ny, która w I półroczu 2017 r. może być 
większa o ok. 3% i wynieść 1 245 tys. 
ton. W II półroczu 2017 r. spodziewać 
się można jeszcze większego jej wzrostu 
(o ok. 6% do 1 270 tys. ton). W rezultacie, 
w całym 2017 r. produkcja trzody może 
wynieść 2 515 tys. ton, a roczna stopa 
jej wzrostu ok. 4%. 

W grudniu 2016 r. ogólne pogłowie 
bydła wyniosło 5 970 tys. sztuk i było 
o 3,6% większe niż przed rokiem.  
Liczebność pogłowia krów nie uległa 
zmianie, a pogłowia bydła pozostałego 
zwiększyła się o 6%. Pogłowie bydła 
w wieku 1-2 lata wzrosło o 6,9%, a cieląt 
o 6,2%. O stabilizacji pogłowia krów 
zadecydował nieznaczny spadek pogło-
wia krów mlecznych i wyrównujący go 
wzrost pogłowia krów matek. Pogłowie 
krów matek w grudniu 2016 r. wyniosło 
173,6 tys. sztuk i było o 3% większe niż 
w grudniu 2015 r. Jego liczebność nie 
jest zbyt duża, ale systematyczny wzrost 
pogłowia krów matek ma coraz większy 
wpływ na rozwój produkcji wołowiny 
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w Polsce. W grudniu 2016 r. pogłowie 
krów matek stanowiło 7,5% pogłowia 
krów i 3% ogólnego pogłowia bydła. 

W 2016 r. produkcja żywca wołowe-
go wyniosła 972 tys. ton i była o 5,9% 
większa niż rok wcześniej, w tym w I pół-
roczu większa o 16,4% (487 tys. ton), 
a w II półroczu mniejsza o 3% (485 tys. 
ton). Głównym powodem dużego jej 
wzrostu w I półroczu była głęboka reduk-
cja pogłowia krów mlecznych, związana 
z restrukturyzacją rynku mleka i niskimi 
jego cenami.

Ceny skupu bydła w Polsce były 
w 2016 r. w miarę stabilne, zwłaszcza 
w ujęciu rocznym. W 2016 r. przecięt-
na cena skupu bydła ogółem wyniosła 
5,91 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 
6,13 zł/kg. Obie ceny były o ok. 2% niż-
sze od cen ubiegłorocznych. Ich spadek 
w połączeniu z analogicznym spadkiem 
cen pasz, zadecydowały o stabilnym 
charakterze opłacalności chowu. Podob-
na sytuacja miała miejsce w I kwartale 
2017 r. Ocenia się, że w czerwcu 2017 r. 
pogłowie bydła może przekroczyć 6 mln 
sztuk. Byłoby ono wówczas większe niż 
w czerwcu 2016 r. o ok. 3%. W grudniu 
2017 r. stan pogłowia bydła może być 
podobny jak w czerwcu, ale w stosunku 
do grudnia 2016 r., większy o 2%.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego 
mięsem wyniosło w 2016 r. 1331 tys. ton, 
wobec 1117 tys. ton w 2015 r. O jego 
zwiększeniu zadecydował, jak zwykle 
duży wzrost dodatniego salda w handlu 
zagranicznym drobiem (o 20%). Dodat-
nie saldo handlu wołowiną obniżyło się 
natomiast o 5%., a ujemne saldo handlu 
wieprzowiną o 25%. Tym niemniej wzrost 

dodatniego salda w handlu drobiem był 
na tyle wysoki, że pokrył z nadwyżką 
zarówno ujemne saldo w handlu wie-
przowiną, jak i ubytek w dodatnim saldzie 
w handlu wołowiną. Nadwyżka eksportu 
nad importem drobiu zwiększyła się bo-
wiem z 931,4 tys. ton do 1118,2 tys. ton, 
a wołowiny zmniejszyła z 370,6 tys. ton 
w 2015 r. do 351,7 tys. ton. Ujemne saldo 
w handlu zagranicznym wieprzowiną 
obniżyło się natomiast ze 184,8 tys. ton 
do 138,9 tys. ton. Ocenia się, że w 2017 r. 
dodatnie saldo w handlu zagranicznym 
mięsem wyniesie prawdopodobnie 
1532 tys. ton, o czym jak zwykle zade-
cyduje zwiększenie nadwyżki eksportu 
nad importem drobiu do 1259 tys. ton, 
a więc o 13%. 

Wzrost cen mięsa czerwonego przy-
czynił się do wzrostu jego cen detalicz-
nych. W grudniu 2016 r. w stosunku do 
grudnia 2015 r. ceny mięsa wieprzowego 
wzrosły o 8,9%, a wołowego o 1,3%. 
Ceny mięsa drobiowego obniżyły się 
natomiast o 2,8%. Wpłynęło to na spadek 
spożycia wieprzowiny z 41,4 kg/mie- 
szkańca w 2015 r. do 40,1 kg, wzrost 
spożycia wołowiny z 1,2 kg/mieszkań-
ca do 1,9 kg/mieszkańca oraz wzrost 
spożycia drobiu z 27,1 kg/mieszkańca 
do 30,3 kg/mieszkańca.

W kwietniu 2017 r. w stosunku do 
grudnia 2016 r., ceny detaliczne mię-
sa wieprzowego i wołowego były wyż-
sze o ok. 2%, a ceny drobiu o 5,3%.  
Ze względu na oczekiwany wzrost 
produkcji wszystkich rodzajów mięsa, 
spodziewać się można, że wzrost cen 
detalicznych w całym 2017 r. będzie 
mniejszy niż w 2016 r. W rezultacie, 
w grudniu 2017 r. ceny detaliczne mięsa  

wieprzowego i wołowego mogą być 
zbliżone do ich poziomów z grudnia 
2016 r. Ocenia się, że w 2017 r. wzrost 
spożycia mięsa czerwonego nie będzie 
jednak duży. Spożycie wieprzowiny 
może osiągnąć ok. 40,5 kg/mieszkańca, 
wołowiny ok. 2 kg/mieszkańca, a drobiu 
31 kg/mieszkańca. 

W 2016 roku, mimo wzrostu wartości 
produkcji sprzedanej oraz ubojów prze-
mysłowych zwierząt rzeźnych (trzody oraz 
bydła), sytuacja ekonomiczna sektora 
mięsa czerwonego pogorszyła się. Zysk 
netto spadł o 12,5% (do 1,27 mld zł), co 
skutkowało obniżeniem się wszystkich 
wskaźników rentowności.

W firmach przemysłowych uboje trzo-
dy chlewnej zwiększyły się o ok. 4,0% 
zaś bydła o blisko 11%. Nastąpiło wy-
raźne ożywienie w produkcji przetworów 
mięsnych, których produkcja wzrosła 
o ponad 5% – do 1200 tys. ton, przede 
wszystkim w wyniku większej produkcji 
wędlin o 11%, przy stabilnej produkcji 
konserw wynoszącej ok. 120 tys. ton. 
Udział dużych i średnich firm w ubojach 
trzody chlewnej pozostał na poziomie ok. 
70%, zaś w ubojach bydła zmniejszył się 
do ok. 38%.

W latach 2015-2016 liczba przedsię-
biorstw przemysłowych w sektorze mięsa 
czerwonego zmniejszyła się o ok. 8%, 
co świadczyć może o przyspieszeniu 
procesów koncentracji produkcji w tym 
sektorze. Jednocześnie udział dużych 
firm w wartości produkcji sprzedanej 
przemysłu mięsnego wzrósł do 60,1%, 
tj. o 6,9 pkt proc. w porównaniu z latami 
2012-2014.
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SUMMARY

In 2016, the production of three 
basic types of livestock in hot carcass 
weight (offals excluded) in Poland 
amounted to 4,613 thousand tonnes, 
including 1,879 thousand tonnes of pork, 
2,241 thousand tonnes of poultry meat 
and 493 thousand tonnes of beef. The 
total production of meat was by 7% high-
er than in 2015, of which the production 
of pork was higher by 2%, of beef by 4% 
and of poultry by 13%. The annual growth 
rate of the pork production was the same 
as the year before, that of beef was lower 
(in 2015 when compared to 2014 it was 
13%) and that of poultry meat – higher 
(in 2015 it was 7%).

The increase in the pork production in 
2016, in relation to the previous year, took 
place despite the decline in pig livestock 
which in December 2016 was lower by 
6% than the year before and in June 
2017, when compared to June 2016, by 
6.7%. It turned out that in 2016 slaughter 
was by 0.6% higher than the year before 
and the production per 1 slaughtered an-
imal was higher by 2%. The explanation 
may be the fact that imported piglets are 
not included into the national production, 
but when they become fatteners and shall 
be subject to slaughter, they constitute 
an additional pool of meat. In slaughter, 
there is no distinction between fatteners 
reared from domestic piglets and those 
reared from imported ones.

However, there are more new ele-
ments, especially with regard to the pig 
market. As a result of a deep decrease 
in the pig prices, persisting between the 
beginning of the second half of 2014 
and almost the end of the first half of 
2016, the rearing of pigs became less 
and less profitable, as a result of which 
pig livestock was gradually decreasing 
(not only in Poland, but in the European 
Union as a whole). In the second half 
of 2016, the prices began to rise on an 
annual basis. This referred both to the 
average prices in the EU-28 and to the 
prices in Poland. Owing to their rise, as 
well as to the stable prices of cereals 

and feed, the profitability of rearing im-
proved and, consequently, pig livestock 
in Poland increased. In December 2016, 
this livestock amounted to 11.1 million 
head and was by 4.9% higher than in De-
cember 2015. Such a fast increase, after 
the decrease in pig livestock, has been 
unprecedented so far. It was not enabled 
by a deep decrease in sow livestock, 
including farrowing sows, demonstrated 
in previous inventories. The increase in 
livestock (apart from Poland) took place 
only in few European Union countries, 
including Spain. However, the basic 
difference between the development 
of livestock in Poland and Spain was 
that in Spain there was no reduction in 
parent livestock, just the opposite, this 
livestock showed an increase in previous 
inventory periods. A new element was, 
however, first of all, that this increase 
took place almost concurrently with the 
improved rearing conditions, and not, 
as usual, after a specified period of time 
needed for restocking parent livestock. 
Therefore, the increase usually took place 
gradually and started with a reduced rate 
of decrease in sow livestock.

In view of the above, as the only 
explanation for this high increase in 
livestock we should adopt the import of 
live animals, including parent livestock, 
compensating for its previous reduction. 
In 2016, Poland imported 6,284 thousand 
pigs, including 740 thousand pure-bred 
pigs, 5306 thousand pigs weighing less 
than 50 kg and 238 thousand pigs weigh-
ing more than 50 kg. The total number 
of imported pigs was by 6.6%, i.e. by 
387 thousand, higher than the year be-
fore. This value justifies the growth of live-
stock (517 thousand pigs), assuming that 
part of this increase came from domestic 
resources. The use of imported pigs to 
supplement livestock may testify to the 
high flexibility of holdings which rapidly 
adjust their production to the current 
rearing conditions.

As a result of multi-directional chang-
es in the pig production in Poland and 

the European Union, in Poland we are 
dealing with an undoubtedly rare situation 
where the increase in the production is 
accompanied by the rise in the prices. 
This is another evidence that the prices 
of pigs in Poland depend on the sup-
ply and demand across the European 
Union, which, in turn, comes down to 
the dependence on the prices in the 
European Union and on the PLN/EUR 
exchange rate.

It is estimated that pig livestock in Po-
land will continue to grow. In June 2017, 
it may be about 11.5 million pigs, which 
would mean an increase by about 6%.  
If after this year’s harvest, as a result 
of the increased prices of cereals, the 
rearing conditions do not become sub-
stantially worse, at the end of the year pig 
livestock could also be about 11.5 mil-
lion pigs, and thus it would be larger by 
3-4% than the year before. The deteri-
orated rearing conditions could reduce 
the expected growth rate of livestock in 
December 2017, and affect the gradual 
decrease in livestock, as visible in the 
subsequent studies of livestock in 2018.

The consequence of the increase in 
livestock will be a further increase in the 
pork production, which in the first half 
by 2017 may be higher by about 3% 
and amount to 1,245 thousand tonnes.  
In the second half of 2017, we may ex-
pect even a higher increase (by about 6% 
to 1,270 thousand tonnes). As a result, in 
2017 the pig production may amount to 
2,515 thousand tonnes and the annual 
growth rate may be about 4%.

In December 2016, overall cattle 
livestock amounted to 5,970 thousand 
head and was by 3.6% higher than the 
year before. The size of cow livestock 
remained unchanged and that of other 
cattle livestock increased by 6%. Live-
stock of cattle aged 1-2 years increased 
by 6.9%, and of calves by 6.2%. The 
stabilisation of cow livestock was de-
termined by a slight decrease in dairy 
cow livestock of compensated for by 
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an increase in the suckler cow livestock. 
Suckler cow livestock in December 2016 
amounted to 173.6 thousand and was 
by 3% higher than in December 2015. 
Its size is not too large, but a systematic 
increase in suckler cow livestock has 
a growing influence on the develop-
ment of the beef production in Poland. 
In December 2016, suckler cow livestock 
amounted to 7.5% of cow livestock and 
3% of overall cattle livestock.

In 2016, the production of beef live-
stock amounted to 972 thousand tonnes 
and was by 5.9% higher than the year 
before, while in the first half it was higher 
by 16.4% (487 thousand tonnes), and 
in the second half it was lower by 3% 
(485 thousand tonnes). The main reason 
for its high increase in the first half was 
a deep reduction in dairy cow livestock, 
related to the restructuring of the milk 
market and low milk prices.

In 2016, the buying-in prices of cattle 
in Poland were relatively stable, espe-
cially on an annual basis. In 2016, the 
average buying-in price of cattle was in 
total PLN 5.91/kg, and of young cattle 
for slaughter PLN 6.13/kg. Both prices 
were by about 2% lower than the year 
before. Their decrease in combination 
with a corresponding decrease in the 
prices of feed determined the stable na-
ture of the rearing profitability. A similar 
situation occurred in the first quarter of 
2017. It is estimated that in June 2017 
cattle livestock may exceed 6 million 
head. It would then be larger than in 
June 2016 by about 3%. In December 
2017, the status of cattle livestock may 
be similar as in June, but higher by 2% 
when compared to December 2016.

In 2016, the positive balance of for-
eign trade in meat was 1,331 thousand 
tonnes in relation to 1,117 thousand 

tonnes in 2015. Its increase was de-
termined, as usual, by a large increase 
in the positive balance of foreign trade 
in poultry (20%). The positive balance 
of trade in beef decreased by 5%, and 
the negative balance of trade of pork by 
25%. Nevertheless, the increase in the 
positive balance of trade in poultry was 
high enough to compensate for the nega-
tive balance of trade of pork, and the loss 
in the positive balance in trade in beef. 
The excess of the export over the import 
of poultry increased from 931.4 thousand 
tonnes to 1,118.2 thousand tonnes and 
that of beef decreased from 370.6 thou-
sand tonnes in 2015 to 351.7 thousand 
tonnes. The negative balance of foreign 
trade in pork decreased from 184.8 thou-
sand tonnes to 138.9 thousand tonnes. 
It is estimated that in 2017, the positive 
balance of foreign trade in meat will 
probably be 1,532 thousand tonnes, 
which as usual will be determined by 
the increase excess of the export over 
the import of poultry to 1,259 thousand 
tonnes, thus by 13%.

The rise in the prices of red meat con-
tributed to the rise in its retail prices. In 
December 2016, in relation to December 
2015, the prices of pork rose by 8.9%, 
and of beef by 1.3%. On the other hand, 
the prices of poultry meat decreased by 
2.8%. This resulted in the decreased 
consumption of pork from 41.4 kg per 
capita in 2015 to 40.1 kg, the increased 
consumption of beef from 1.2 kg per cap-
ita to 1.9 kg per capita and the increased 
consumption of poultry from 27.1 kg per 
capita to 30.3 kg per capita.

In April 2017 in relation to December 
2016, the retail prices of pork and beef 
were higher by about 2%, and the prices 
of poultry by 5.3%. Due to the expected 
increase in the production of all types 
of meat, it may be expected that the 

increase in the retail prices throughout 
2017 will be lower than in 2016. Conse-
quently, in December 2017, the retail pric-
es of pork and beef can be similar to their 
levels from December 2016. However, 
it is estimated that in 2017 the increase 
in the red meat consumption will not 
be high. The consumption of pork may 
amount to about 40.5 kg per capita, of 
beef about 2 kg per capita, and of poultry 
31 kg per capita.

In 2016, despite the increase in the 
value of the production marketed and in-
dustrial slaughter of animals for slaughter 
(pig and cattle), the economic situation 
of the red meat sector deteriorated. The 
net profit decreased by 12.5% (to PLN 
1.27 billion), which resulted in a reduction 
in all profitability indices.

In industrial companies, slaughter of 
pig increased by about 4.0% and of cattle 
by nearly 11%. There was a clear revival 
in the production of meat preparations, 
whose production increased by more 
than 5% - to 1,200 thousand tonnes, 
mainly as a result of the higher production 
of coldmeats by 11%, with the stable 
production of canned products amounting 
to about 120 thousand tonnes. The share 
of large and medium-sized companies 
in slaughter of pig remained at the level 
of about 70%, and in slaughter of cattle 
it decreased to about 38%.

In the years 2015-2016, the number 
of industrial enterprises in the red meat 
sector decreased by about 8%, which 
may attest to accelerating the processes 
of production concentration in this sec-
tor. At the same time, the share of large 
companies in the value of the production 
marketed in the meat industry increased 
to 60.1%, i.e. by 6.9%, when compared 
to the years 2012-2014.
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