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REASUMPCJA

W 2018 r. produkcja trzech pod-
stawowych rodzajów żywca w wadze 
bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 
w Polsce 5 143 tys. ton, w tym mięsa 
drobiowego 2 597 tys. ton, wieprzowego 
1 973 tys. ton i wołowego 573 tys. ton. 
Całkowita produkcja mięsa była o 8% 
większa niż w 2017 r., w tym wieprzowiny 
o 4%, wołowiny o 2%, a drobiu o 12%, 
W rezultacie produkcja drobiu stanowiła 
51% ogólnej produkcji mięsa, produkcja 
wieprzowiny 38%, a wołowiny 11%.

Podstawą wzrostu produkcji żyw-
ca wieprzowego był wzrost pogłowia 
trzody, będący kontynuacją tendencji 
rozpoczętej w końcu 2016 r. W połowie 
2016 r. ceny trzody zaczęły rosnąć i opła-
calność chowu poprawiła się. W grudniu 
2016 r. pogłowie trzody było większe 
o 4,9% niż rok wcześniej, w czerwcu 
2017 r. o 4,5%, w grudniu 2017 r. o 7,1% 
i w czerwcu 2018 r. o 4,2%. Wzrostowi 
pogłowia towarzyszył wzrost produkcji 
żywca wieprzowego i spadek cen, który 
rozpoczął się w końcu 2017 r. i przybrał 
na sile w 2018 r. W IV kwartale 2017 r. 
przeciętna cena trzody była niższa niż rok 
wcześniej o 6,2%, a w kolejnych kwarta-
łach 2018 r. odpowiednio o 9,6%, 17,8%, 
10,4% i 8,8%. Bardzo niskie ceny trzody 
i wyższe (w stosunku do poprzedniego 
roku) ceny zbóż i pasz doprowadziły do 
ponownego pogorszenia opłacalności 
chowu i spadku pogłowia. 

W grudniu 2018 r. pogłowie trzody 
wyniosło 11 028 tys. sztuk i było mniejsze 
niż rok wcześniej o 7,4%. W odniesieniu 
do stanu z grudnia 2017 r. pogłowie pro-
siąt zmniejszyło się o 16,3%, a warchla-
ków o 8,0%. Pogłowie trzody na chów 
o wadze 50 kg i więcej zmniejszyło się 
o 18,0%, w tym loch prośnych o 18,7%. 
Niewielki wzrost dotyczył jedynie pogło-
wia trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej 
i wyniósł 0,2%.

W I kwartale 2019 r. warunki cho-
wu nadal były niekorzystne. W wyniku 
niskich cen trzody (przeciętna cena wy-
nosiła 4,23 zł/kg i była o 4,7% niższa 

niż rok wcześniej) i relatywnie wysokich 
cen zbóż i pasz przemysłowych, relacje 
cen wyrażające opłacalność chowu były 
bardzo wąskie. Relacja cen trzody do 
cen żyta wynosiła 1:5,7, a cen trzody 
do cen jęczmienia 1:4,8. Relacje te były 
węższe niż w I kwartale 2018 r. odpo-
wiednio o 16% i 19%. Relacja cen trzody 
do cen mieszanki dla tuczników wyno-
siła 1:2,9, a do cen koncentratu 1:1,6.  
Ich roczne zawężenie to odpowiednio 
9,4% i 6,8%. Do poprawy tych relacji 
dojdzie w II kwartale, na skutek wzrostu 
cen trzody. W kwietniu cena trzody wy-
niosła 5,72 zł/kg i była o 26,9% wyższa 
niż rok wcześniej.

Ocenia się, że w następnych miesią-
cach roku ceny trzody będą nadal rosły 
i korzystnie wpływały na opłacalność 
chowu, która zależała będzie przede 
wszystkim od cen zbóż i pasz po tego-
rocznych żniwach. Ocenia się, że 2019 r. 
pogłowie trzody będzie nadal wykazy-
wać trend spadkowy. W czerwcu 2019 r. 
może być ono o 5-7% mniejsze niż rok 
wcześniej i wynieść ok. 11,0-11,2 mln 
sztuk. W grudniu 2019 r. skala jego spad-
ku będzie uzależniona od wzrostu cen 
zbóż i pasz po tegorocznych żniwach. 
Jeśli susza dotknie te uprawy i ich ceny 
istotnie wzrosną, wówczas osłabią ko-
rzystne działanie wynikające ze wzrostu 
cen trzody i odsuną w czasie możliwość 
wzrostu pogłowia, który przy korzystnych 
warunkach chowu mógłby dokonać się 
w pierwszym półroczu 2020 r.

Ocenia się, że w 2019 r. produkcja 
żywca wieprzowego może zmniejszyć 
się o ok. 3% i wynieść ok. 2 460 tys. 
ton. Spadek produkcji przewidywany 
jest w drugiej połowie roku. W I półro-
czu 2019 r. produkcja może być zbli-
żona do ubiegłorocznej (ok. 1 260 tys. 
ton), a w II półroczu mniejsza o ok. 6% 
(ok. 1 200 tys. ton). 

W ostatnich latach pogłowie bydła ro-
sło w zmiennym tempie, głównie w wyniku 
wzrostu pogłowia bydła pozostałego (poza 
krowami). W 2018 r. nastąpiła zmiana 

tej sytuacji, gdyż stopa wzrostu pogło-
wia krów była większa niż stopa wzrostu 
pogłowia bydła pozostałego. W czerwcu 
2017 r. pogłowie krów wzrosło o 2,3%, 
a bydła pozostałego utrzymało się na 
poziomie poprzedniego roku. W grudniu 
2018 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 
6 183 tys. sztuk i było o 2,4% większe 
niż przed rokiem, w tym pogłowie krów 
o 3,2%, a pogłowie bydła pozostałe-
go o 1,9%. Ocenia się, że w czerwcu 
2019 r. pogłowie bydła może wynieść ok. 
6 250 tys. sztuk, a w grudniu 6 200 tys. 
sztuk. Oznacza to, że w czerwcu pogło-
wie bydła może być większe o ok. 1% 
niż w czerwcu 2018 r., a w grudniu takie 
samo jak w grudniu 2018 r.

Produkcja wołowiny w 2019 r. może 
wynieść ok. 1 125 tys. ton, co ozna-
cza jej ok. 2% wzrost w stosunku do 
2018 r. Podobna skala wzrostu produkcji 
może dotyczyć obu półroczy. W 2018 r. 
przeciętna cena skupu bydła ogółem 
wyniosła 6,51 zł/kg, a młodego bydła 
rzeźnego 6,71 zł/kg. Ceny bydła ogółem 
były o 2,8% wyższe od cen sprzed roku, 
podobnie jak ceny młodego bydła rzeź-
nego. W pierwszej połowie roku wzrost 
cen był większy niż w drugiej połowie. 
W I półroczu 2018 r. w odniesieniu do 
I półrocza 2017 r. przeciętna cena bydła 
ogółem była wyższa o 4,5%, a młodego 
bydła rzeźnego o 3,9%. W II półroczu 
roczny wzrost tych cen wyniósł odpo-
wiednio 1,2% i 1,5%.

W I kwartale 2019 r. cena skupu by-
dła ogółem wyniosła 6,51 zł/kg, a cena 
młodego bydła rzeźnego 6,62 zł/kg. Cena 
bydła ogółem była o 0,8% wyższa niż 
rok wcześniej, a bydła młodego niższa 
o 0,2%. W kwietniu cena bydła ogółem 
wyniosła natomiast 6,49 zł/kg, a cena 
młodego bydła rzeźnego 6,56 zł/kg. 
W skali roku ceny te obniżyły się o 1,4% 
i 2,5%. Większy spadek cen młodego 
bydła rzeźnego (lub ich mniejszy wzrost) 
niż cen skupu bydła ogółem, jest źródłem 
niekorzystnego procesu relatywnego 
tanienia młodego bydła rzeźnego, który 
stanowić może zagrożenie dla dalszego 
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wzrostu produkcji młodego bydła rzeź-
nego. Osłabienie wzrostu pogłowia by-
dła pozostałego jest prawdopodobnie 
konsekwencją tego zjawiska.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego 
mięsem w 2018 r. wyniosło 1 651 tys. ton, 
wobec 1 556 tys. ton w 2017 r. O jego 
zwiększeniu zadecydował, jak zwykle 
duży wzrost dodatniego salda w handlu 
zagranicznym drobiem (o 153 tys. ton, 
tj. o 12%). Dodatnie saldo handlu wo-
łowiną zmniejszyło się o 5% (o 19 tys. 
ton), a ujemne saldo handlu wieprzowiną 
pogłębiło się ze 123 tys. ton w 2017 r. do 
162 tys. ton (o 39 tys. ton, tj. 32%). Ocenia 
się, że w 2019 r. dodatnie saldo w handlu 
zagranicznym mięsem wyniesie praw-
dopodobnie 1 782 tys. ton, a więc może 
być większe o 131 tys. ton. Wzrost salda 
będzie wynikał ze wzrostu salda w handlu 
drobiem (o 145 tys. ton). Saldo w obrotach 
handlowych wołowiną może zmniejszyć 
się o ok. 13 tys. ton (z 393 tys. ton do 
ok. 380 tys. ton), a ujemne saldo handlu 
wieprzowiną może pogłębić się o ok. 2 tys. 
ton (ze 162 tys. do 164 tys. ton).

Zmiany cen skupu znajdują odzwier-
ciedlenie w zmianach cen detalicznych 

mięsa. W marcu 2019 r. w stosunku do 
grudnia 2018 r. ceny mięsa wieprzowe-
go obniżyły się o 1,1%. Ceny wołowiny 
nie uległy zmianie, a mięsa drobiowego 
wzrosły o 5,9%. W kwietniu 2019 r. sytu-
acja na rynku detalicznym uległa zmianie. 
W odniesieniu do grudnia 2018 r ceny 
wieprzowiny były wyższe o 8,7%, a drobiu 
o 7,1%. Ocenia się, że w 2019 r. na skutek 
wzrostu cen w następnych miesiącach 
roku, spożycie wieprzowiny może obni-
żyć się z 40,0 kg/mieszkańca w 2018 r. 
do 38,0 kg. Spożycie wołowiny może 
natomiast wzrosnąć z 3,4 kg/mieszkańca 
do 4,0 kg/mieszkańca, a spożycie drobiu 
z 27,0 kg/mieszkańca do 28,5 kg/miesz-
kańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa 
(wraz z podrobami) pozostanie prawdo-
podobnie na poziomie ubiegłorocznym 
(76,5 kg/mieszkańca).

Przemysłowy ubój trzody chlewnej 
oraz bydła i cieląt w 2018 r. wyniósł 
ok. 2430 tys. ton w wadze bitej ciepłej 
i był większy o ok. 6% niż w 2017 r., 
w tym trzody chlewnej – o ok. 8% (do ok. 
1865 tys. ton), a bydła i cieląt wzrósł 
o ok. 2% – do ok. 566 tys. ton. Produkcja 
przetworów mięsnych zmniejszyła się 
o 3,5% do ok 1120 tys. ton w tym wędlin 

i konserw obniżyła się odpowiednio do 
ok. 810 i 103 tys. ton. 

Wielkość ubojów zwierząt rzeźnych 
oraz produkcja mięsa w średnich i dużych 
firmach mięsnych, wskazują, że w 2019 r. 
uboje trzody chlewnej w firmach przemy-
słowych mogą być mniejsze o 1-2%, zaś 
bydła i cieląt mogą być większe o ok. 2% 
niż w 2018 r. Produkcja wędlin i konserw 
mięsnych może być mniejsza o 1-2% i wy-
niesie odpowiednio ok. 800 i 102 tys. ton.

W 2018 r. przedsiębiorstwa przemy-
słu mięsnego osiągnęły wysokie wyniki 
ekonomiczno-finansowe na poziomie 
roku 2017, a niektóre wskaźniki jeszcze 
poprawiły. Był to więc dobry rok dla tego 
sektora, mimo utrudnień w eksporcie mię-
sa wieprzowego na rynki krajów trzecich 
w związku z występującym w Polsce ASF. 

Stan finansowy sektora nie stwarza 
większych zagrożeń do kontynuowania 
i rozwijania działalności w sferze prze-
twórstwa mięsnego. Równie ważne obok 
wyników ekonomicznych, jest dbanie 
o pozytywny wizerunek branży w od-
niesieniu do jakości i bezpieczeństwa 
sprzedawanych produktów.

In 2018, the production of three basic 
types of livestock in hot carcass weight 
(offal excluded) in Poland amounted 
to 5,143 thousand tonnes, including 
2,597 thousand tonnes of poultry meat, 
1,973 thousand tonnes of pork and 
573 thousand tonnes of beef. The total 
meat production was by 8% higher than 
in 2017, of which the production of pork 
was higher by 4%, of beef by 2% and 
of poultry meat by 12%. As a result, the 
production of poultry meat accounted 
for 51% of the total meat production, of 
pork – 38% and of beef – 11%.

The basis for the increased produc-
tion of pork was the increased livestock 
of pigs, being a continuation of the trend 
started in mid-2016. In mid-2016, the 

prices of pigs started rising and the prof-
itability of rearing improved. In December 
2016, the livestock of pigs was higher by 
4.9% than the year before, in June 2017 – 
by 4.5%, in December 2017 by 7.1% and 
in June 2018 – by 4.2%. The growth in 
the livestock was accompanied by the 
growth in the production of pork and the 
fall in prices which started at the end of 
2017 and got intensified in 2018. In the 
fourth quarter of 2017, the average price 
of pigs was lower than the year before by 
6.2% and in the subsequent quarters by, 
respectively, 9.6%, 17.8%, 10.4% and 
8.8%. The very low prices of pigs and 
higher (when compared to the previous 
year) prices of cereals and feed led to 
another deterioration in the profitability 
of rearing and decrease in the livestock. 

In December 2018, the livestock 
of pigs amounted to 11,028 thousand 
head and was lower by 7.4% than the 
year before. With respect to the state 
of December 2017, the livestock of pig-
lets decreased by 16.3% while that of 
weaners by 8%. The livestock of pigs 
for rearing weighing 50 kg and more 
decreased by 18%, including farrowing 
sows by 18.7%. The small increase 
applied only to the livestock of pigs for 
slaughter weighing 50 kg and more and 
amounted to 0.2%.

In the first quarter of 2019, the rearing 
conditions were still unfavourable. As 
a result of the low prices of pigs (the 
average price was PLN 4.23/kg and was 
by 4.7% lower than the year before) and 

SUMMARY
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relatively high prices of cereals and in-
dustrial feed, the price ratios express-
ing the profitability of rearing were very 
narrow. The pig price/rye price ratio was 
1:5.7 and the pig price/barley price ratio 
was 1:4.8. Those ratios were narrower 
than in the first quarter of 2018 by, re-
spectively, 16% and 19%. The pig price/
compound feed for fatteners ratio was 
1:2.9 and the pig price/concentrated feed 
ratio was 1:1.6. Their annual narrowness 
is, respectively, 9.4% and 6.8%. These 
ratios will be improved in the second 
quarter due to the rise in the prices of 
pigs. In April, the price of pig was PLN 
5.72/kg and was by 26.9% higher than 
the year before.

It is estimated that in the following 
months the prices of pigs will keep on 
rising and have a positive impact on the 
profitability of rearing, which will depend, 
first of all, on the prices of cereals and 
feed following this year’s harvest. It is 
estimated that in 2019, the livestock of 
pigs will continue to show a downward 
trend. In June 2019, it may be by 5-7% 
lower than the year before and amount 
to about 11-11.2 million head. In Decem-
ber 2019, the scale of its fall will depend 
on the rise in the prices of cereals and 
feed after this year’s harvest. If these 
crops are affected by drought and their 
prices rise significantly, then they will 
weaken the positive effect resulting 
from the rise in the prices of pigs and 
defer the possibility of the increase in 
the livestock, which, in positive rearing 
conditions, could take place in the first 
half of 2020.

It is assessed that in 2019 the pro-
duction of pork may decrease by about 
3% and amount to about 2,460 thousand 
tonnes. The decrease in the production is 
anticipated in the second half of the year. 
In the first half of 2019, the production 
may be similar to that in the previous year 
(about 1,260 thousand tonnes) and in the 
second half it may be lower by about 6% 
(about 1,200 thousand tonnes).

In recent years, the livestock of cattle 
has been growing at a variable pace, 
mainly due to the increase in the live-

stock of other cattle (except for cows). In 
2018, the situation changed as the growth 
rate of the livestock of cows was higher 
than the growth rate of the livestock of 
other cattle. In June 2017, the livestock 
of cows increased by 2.3% and that of 
other cattle remained at the level from 
the previous year. In December 2018, the 
total livestock of cattle was 6,183 thou-
sand head and was by 2.4% higher than 
the year before, including the livestock 
of cows by 3.2% and the livestock of 
other cattle by 1.9%. It is estimated that 
in June 2019, the livestock of cattle may 
be about 6,250 thousand head and in 
December – 6,200 thousand head. This 
means that in June the livestock of cattle 
may be higher by about 1% than in June 
2018 and in December – the same as in 
December 2018.

The production of beef in 2019 may 
be about 1,125 thousand tonnes which 
means its increase by about 2% in re-
lation to 2018. The similar scale of the 
increase in the production may apply 
to both halves of the year. In 2018, the 
average buying-in price of cattle in total 
was PLN 6.51/kg and of young cattle 
for slaughter – PLN 6.71/kg. The prices 
of cattle in total were by 2.8% than the 
year before, just like the prices of young 
cattle for slaughter. In the first half of the 
year, the price rise was higher than in the 
second half. In the first half of 2018, on 
the first half of 2017, the average price 
of cattle in total was higher by 4.5% and 
of young cattle for slaughter by 3.9%. In 
the second half, the annual rise in those 
prices was, respectively, 1.2% and 1.5%.

In the first quarter of 2019, the buy-
ing-in price of cattle in total was PLN 
6.51/kg and of young cattle for slaugh-
ter – PLN 6.62/kg. The price of cattle 
in total was by 0.8% higher than the 
year before and of young cattle – lower 
by 0.2%. In April, the price of cattle in 
total was PLN 6.49/kg and the price of 
young cattle for slaughter – PLN 6.56/kg. 
On an annual scale, those prices fell by 
1.4% and 2.5%. The higher fall in the 
prices of young cattle for slaughter (or 
their smaller rise) than in the buying-in 
prices of cattle in total is a source of 
the adverse process of relative falling 

in prices of young cattle for slaughter, 
which may pose a threat to the further 
increase in the production of young cattle 
for slaughter. The weakened increase in 
the livestock of other cattle is probably 
a consequence of this phenomenon.

The positive balance of foreign trade 
in meat in 2018 was 1,651 thousand 
tonnes, when compared to 1,556 thou-
sand tonnes in 2017. Its increase was 
determined, as usual, by the large in-
crease in the positive balance of foreign 
trade in poultry meat (by 153 thousand 
tonnes i.e. by 12%). The positive bal-
ance of trade in beef decreased by 5% 
(by 19 thousand tonnes) and the nega-
tive balance of trade in pork deepened, 
from 123 thousand tonnes in 2017 to 
162 thousand tonnes (by 39 thousand 
tonnes, i.e. by 32%). It is assessed 
that in 2019 the positive balance of 
foreign trade in meat will probably be 
1,782 thousand tonnes and may by 
higher by 131 thousand tonnes. The 
increase in the balance will stem from 
the increased balance of trade in poultry 
meat (by 145 thousand tonnes). The 
balance of trade in beef may decrease 
by about 13 thousand tonnes (from 
393 thousand tonnes to about 380 thou-
sand tonnes) and the negative balance 
of trade in pork may deepen by about 
2 thousand tonnes (from 162 thousand 
to 164 thousand tonnes).

Changes in the buying-in prices are 
reflected in changes in the retail prices 
of meat. In March 2019, on December 
2018, the prices of pork fell by 1.1%. 
The prices of beef remained unchanged 
while those of poultry meat rose by 
5.9%. In April 2019, the situation in the 
retail market changed. On December 
2018, the prices of pork were higher 
by 8.7% and of poultry meat by 7.1%. 
It is estimated that in 2019, due to the 
rise in the prices in the next months 
of the year, the consumption of pork 
may decrease from 40 kg per capita in 
2018 to 38 kg. On the other hand, the 
consumption of beef may increase from 
3.4 kg per capita to 4 kg per capita and 
the consumption of poultry meat from 
27 kg per capita to 28.5 kg per capita. 
As a result, the overall consumption 
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of meat (including offal) will probably 
remain at the level from the previous 
year (76.5 kg per capita).

Industrial slaughter of swine, 
cattle and calves in 2018 was about 
2,430 thousand tonnes in hot carcass 
weight and was higher by about 6% 
than in 2017, including that of swine 
was higher by about 8% (to about 
1,865 thousand tonnes) and of cattle 
and calves – by about 2% (to about 
566 thousand tonnes). The production 
of meat products decreased by 3.5 to 
about 1,120 thousand tonnes, including 
that of coldmeats and canned products 

decreased by, respectively, to about 810 
and 103 thousand tonnes.

The size of slaughters of animals for 
slaughter and the production meat in medi-
um-sized and large meat companies show 
that in 2019 slaughters of swine in industrial 
companies may be lower by 1-2% and of 
cattle and calves may be higher by about 
2% than in 2018. The production of cold-
meats and canned products may be lower 
by 1-2% and will amount to, respectively, 
about 800 and 102 thousand tonnes.

In 2018, meat industry companies 
achieved high economic and financial 

results at the level of 2017 and some 
indicators even improved. So, this was 
a good year for that sector, despite dif-
ficulties in the export of pork to third 
country markets in view of ASF present 
in Poland.

The financial condition of the sector 
does not pose any major risks to continu-
ing and developing the activity in the area 
of meat processing. Equally important 
as the financial results is to take care 
about the positive image of the industry 
with respect to the quality and safety of 
products being sold.
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