PROGNOZA CEN RYNKOWYCH
PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH
W Agencji Rynku Rolnego 29 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie
Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych,
powołanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Celem spotkania było
zaktualizowanie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych do
września 2017 r.
W opracowaniu zaprezentowano prognozy cen:


skupu:
 zbóż,
 trzody chlewnej, bydła i kurcząt brojlerów,
 mleka,



zbytu:
 odtłuszczonego mleka w proszku i masła,

na tle przewidywanych czynników podażowo-popytowych wpływających na ich poziom.
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Rynek zbóż
1. RYNEK ZBÓŻ


Sytuacja cenowa
Globalne zbiory zbóż w ostatnich czterech sezonach (2013/2014–2016/2017)

były większe od zużycia. W efekcie rosły światowe zapasy, a ceny zbóż na rynkach
zagranicznych w wyniku dużej konkurencji, zwłaszcza ze strony eksporterów z basenu Morza Czarnego, uległy obniżeniu.
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Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS, MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów.

W Polsce od jesieni 2016 r. duży eksport zbóż z kraju, przy małych zapasach
wywierał presję na wzrost cen. W marcu 2017 r. ceny zbóż podstawowych 1 ukształtowały się powyżej poziomu sprzed roku. Tańsza niż rok wcześniej była jedynie kukurydza. W krajowym skupie w marcu 2017 r. (według danych GUS) za pszenicę
przeciętnie uzyskiwano 688 zł/t, o 9% więcej niż przed rokiem, a za żyto – 580 zł/t, o 7%
więcej. Średnia cena jęczmienia wyniosła 620 zł/t i była o 4% wyższa niż w marcu
2016 r. (przy czym cena jęczmienia paszowego wzrosła o 5,5%, do 611 zł/t). Kukurydzę
w marcu 2017 r. skupowano średnio po 631 zł/t, o 4% taniej niż przed rokiem.
W Unii Europejskiej w marcu 2017 r. średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej
i kukurydzy wykazywały dalszy wzrost. Ceny jęczmienia paszowego, po wzroście do
lutego 2017 r., w marcu uległy niewielkiemu obniżeniu. W dniach 27.03 – 2.04.2017 r.
za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w UE płacono 160 EUR/t, za jęczmień
1

Pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies.
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paszowy – 145 EUR/t, a za kukurydzę – 162 EUR/t2. W porównaniu z analogicznym
okresem sprzed roku ceny pszenicy były o 7% wyższe, a jęczmienia i kukurydzy
– o 4% wyższe. W Polsce cena pszenicy wyrażona w walucie unijnej była wyższa od
średniej ceny w UE (o 1%) oraz wyższa niż na Słowacji (o 17%), na Węgrzech
(o 8%) i w Czechach (o 7%), ale niższa niż w Niemczech (o 4%) 3. Różnice w poziomie cen powodują, że Polska gros swych zbóż eksportuje do Niemiec, natomiast
importuje zboże przede wszystkim z południowych krajów ościennych.
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Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów.



Czynniki wpływające na poziom cen:

– światowe zapasy i produkcja4
Prognozy USDA wskazują, że w sezonie 2016/2017 zbiory pszenicy na świecie
mogą wynieść 751 mln ton wobec 735 mln ton w roku gospodarczym 2015/2016.
Produkcja zbóż paszowych w roku gospodarczym 2016/2017 wzrośnie o 7%, do blisko
1 342 mln ton. Wzrost przewidywany jest dla wszystkich rodzajów zbóż, z wyjątkiem
jęczmienia. Produkcja kukurydzy, która jest najważniejszym zbożem paszowym, wzrośnie o 9%, do 1 049 mln ton. Łącznie światowe zbiory zbóż w sezonie 2016/2017 szacowane są na rekordowym poziomie – 2 093 mln ton, o 5% powyżej zbiorów z sezo2

Średnie ceny w UE według obliczeń ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej.
Relacje cen obliczone przez analityków ARR na podstawie średnich cen tygodniowych – dla Polski
według ZSRIR MRiRW, a dla pozostałych krajów według Komisji Europejskiej.
4
Zapasy, produkcja oraz zużycie zbóż (bez ryżu) na świecie, w WNP i w UE według United States
Department of Agriculture (USDA) – Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, marzec 2017 r.
3
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nu 2015/2016. Biorąc pod uwagę globalne zasoby zbóż5, które na początku sezonu
2016/2017 były o 5% większe niż przed rokiem, przy przewidywanym wzroście zużycia (o 6%, do 2 074 mln ton), USDA przewiduje, że zapasy zbóż na koniec bieżącego
sezonu będą większe niż rok wcześniej o 4% i wyniosą 505 mln ton.
Dużymi zasobami zbóż (wynikającymi z rekordowych zbiorów) dysponuje m.in.
WNP, co pomimo spodziewanego wzrostu zużycia, pozwala na utrzymanie eksportu
na wysokim poziomie. Szczególnie duży jest eksport zbóż z krajów położonych
w basenie Morza Czarnego. Na koniec sezonu 2016/2017 zapasy zbóż w krajach
WNP, pomimo dużego eksportu, mogą być o 34% większe niż przed rokiem. Wzrost
zapasów przewidywany jest również u innych światowych eksporterów, m.in.
w Australii (o 47%), USA (o 25%), a także w Kanadzie (o 17%). Spadek zapasów
(o 21%) przewidywany jest natomiast w UE, co jest konsekwencją mniejszych niż
w 2015 r. zbiorów.
Prognozy światowych zbiorów zbóż na sezon 2017/2018 są optymistyczne.
International Grains Council (IGC) ocenia, że globalne zbiory ukształtują się na poziomie 2 050 mln ton, tj. wprawdzie o 2,6% niższym od rekordowych zbiorów w sezonie poprzednim, ale wyższym niż w sezonach wcześniejszych. Zmniejszenie zbiorów (o 5% w porównaniu z poprzednim bardzo dobrym sezonem) prognozowane jest
m.in. dla Rosji i Ukrainy 6.
W 2017 r. dobre zbiory przewidywane są dla UE. Według oceny Komisji
Europejskiej zbiory zbóż mogą być o 6% większe od zbiorów w 2016 r. i wynieść
blisko 312 mln ton. Wzrost zbiorów będzie wynikał głównie z prognozowanego
zwiększenia plonów, gdyż powierzchnia uprawy zbóż może być zbliżona do notowanej
w 2016 r.
– produkcja krajowa
Zbiory zbóż w Polsce w 2016 r. zostały ocenione przez GUS na poziomie
30,1 mln ton, o 7,5% wyższym niż w 2015 r. Pszenicy zebrano 11 mln ton (w porównaniu z 2015 r. wzrost o 1%), jęczmienia – 3,6 mln ton (wzrost o 22%), a mieszanek
zbożowych – 3,9 mln ton (wzrost o 13%) i żyta – 2,2 mln ton (wzrost o 11%). Mniej
zebrano jedynie pszenżyta (o 6%). Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosły
4,2 mln ton (wobec 3,2 mln ton przed rokiem). Lepsze zbiory zbóż przyczyniły się do
5
6

Zapasy plus zbiory.
Według International Grains Council (IGC),Grain Market Report GMR 475 – 30 marca 2017 r.
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zwiększenia skupu ziarna. Według GUS w okresie ośmiu miesięcy bieżącego sezonu
(lipiec 2016 – luty 2017) skupiono 6,4 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami,
o ponad 1% więcej niż przed rokiem. Szczególnie duży był skup pszenicy (głównie
z przeznaczeniem na eksport), który ukształtował się na poziomie 4,7 mln ton, o 10%
wyższym niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Skup żyta wyniósł 0,5 mln ton
i był o 13% mniejszy niż rok wcześniej.
Powierzchnię zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2017 r. GUS oszacował na
poziomie 4,3 mln ha, nieco niższym niż w roku poprzednim. Pszenicy ozimej zasiano
ponad 1,9 mln ha, żyta – około 0,9 mln ha, pszenżyta ozimego – około 1,2 mln ha,
jęczmienia ozimego – około 0,2 mln ha, a mieszanek zbożowych ozimych – około
0,1 mln ha. Stan zasiewów zbóż przed wejściem w zimowy spoczynek był nieco
lepszy niż w analogicznym okresie 2015 r.7 Ocenia się, że zboża ozime przezimowały
dobrze. Warunki pogodowe w czasie wznowienia wegetacji umożliwiały wczesne
rozpoczęcie zabiegów agrotechnicznych i siewów zbóż jarych. W momencie opracowywania prognozy nie można było jeszcze ocenić czy niskie nocne temperatury powietrza występujące w drugiej połowie kwietnia oraz lokalnie duże uwilgotnienie gleb uniemożliwiające prowadzenie prac polowych będą miały istotny wpływ na plonowanie zbóż.
– zużycie krajowe8
Ocenia się, że w sezonie 2016/2017 nastąpi wzrost popytu krajowego na zboża
w wyniku zwiększenia produkcji zwierzęcej. Analitycy ARR szacują, że zużycie zbóż
na cele paszowe będzie prawdopodobnie o 1,3 mln ton większe niż w sezonie
2015/2016 i może wynieść 16,1 mln ton. Przewiduje się wzrost zużycia zbóż na cele
przemysłowe (do 2,3 mln ton) oraz wykorzystania ziarna do siewu (do 1,7 mln ton).
Zużycie zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu niewielkiemu
zmniejszeniu. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2016/2017
może wynieść 26 mln ton wobec 24,7 mln ton w poprzednim sezonie.
Przewiduje się, że w następnym sezonie (2017/2018) utrzyma się niewielki
wzrost krajowego zużycia zbóż spowodowany przewidywanym dalszym zwiększeniem produkcji zwierzęcej, zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej.

7

Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.,
GUS, 21 grudnia 2016 r.
8
Według szacunków analityków ARR na podstawie danych GUS.
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– polski handel zagraniczny9
W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017, pomimo dużej konkurencji,
eksport zbóż z Polski (zwłaszcza pszenicy i kukurydzy) utrzymał się na wysokim poziomie. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 eksport pszenicy wyniósł 2,6 mln ton,
o 57% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2015/2016, a kukurydzy – 0,8 mln ton,
2-krotnie więcej. Zmniejszył się natomiast wywóz pozostałych zbóż. Żyta wyeksportowano 291 tys. ton, o 22% mniej, a jęczmienia 66 tys. ton, o 55% mniej. Łącznie
z Polski wywieziono 4,2 mln ton ziarna zbóż, o 37% więcej niż przed rokiem. Udział
krajów UE w eksporcie ziarna z Polski zmniejszył się z 69% do 55%. Największym
odbiorcą ziarna zbóż z Polski były Niemcy (1,7 mln ton, 41% ogółu eksportu ziarna).
Udział krajów pozaunijnych w eksporcie ziarna z Polski zwiększył się z 31% do 45%.
Wywóz zbóż poza UE był skierowany głównie do Arabii Saudyjskiej (0,8 mln ton,
20% eksportu zbóż ogółem) i Algierii (0,3 mln ton, 8%).
Więcej niż przed rokiem wyeksportowano także przetworów zbożowych.
W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 łącznie z przetworami zbożowymi wyrażonymi
w ekwiwalencie ziarna z kraju wywieziono ponad 4,8 mln ton zbóż wobec 3,6 mln ton
w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Przewiduje się, że w całym sezonie
z kraju zostanie wywiezione około 5,7 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych
(w ekwiwalencie ziarna), o 9% mniej niż w sezonie 2015/2016.
Import ziarna zbóż do Polski w okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017 był
mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 do Polski przywieziono 721 tys. ton ziarna zbóż, o 6% mniej niż przed rokiem. Znacząco zmniejszył się
przywóz kukurydzy (o 76%, do 81 tys. ton), a także owsa (o 73%, do 4 tys. ton).
Zwiększył się natomiast przywóz m.in. pszenicy (o 60%, do 0,5 mln ton) i żyta
(2,7 razy, do 10 tys. ton). Około 92% importowanego ziarna zbóż sprowadzono z krajów
UE. Ziarno zbóż było importowane głównie ze Słowacji (279 tys. ton, 39% importu
ziarna), z Czech (244 tys. ton, 34%), a także z Niemiec (54 tys. ton, 7%). Spośród
krajów pozaunijnych najwięcej zbóż przywieziono z Ukrainy (29 tys. ton, 4% importu
ziarna) oraz Argentyny (22 tys. ton, 3%). W okresie siedmiu miesięcy sezonu
2016/2017 nieco większy niż przed rokiem był import przetworów zbożowych. Łącznie z przetworami zbożowymi wyrażonymi w ekwiwalencie ziarna do Polski przywie9

Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie
wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi.
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ziono 1,3 mln ton zbóż, o 5% mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016.
Prognozuje się, że w całym sezonie 2016/2017 do kraju może zostać przywiezione
2 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w przeliczeniu na ekwiwalent ziarna),
o 13% mniej niż w poprzednim sezonie.
Biorąc pod uwagę prognozę zużycia oraz zmian wolumenu eksportu i importu,
ocenia się, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2016/2017 mogą nieco wzrosnąć, ale
ich poziom nadal będzie relatywnie niski.
 Prognoza cen skupu zbóż do września 2017 r.
W sezonie 2016/2017 globalny rynek zbóż znajduje się pod wpływem dużej podaży
wynikającej z rekordowych zbiorów, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Jednak w miarę
wyczerpywania się zapasów ceny zbóż wykazywały wzrost. Do końca bieżącego sezonu duży wpływ na ceny będą miały szacunki poziomu kolejnych światowych zbiorów. Obecne prognozy wskazują na utrzymanie globalnych zapasów zbóż na wysokim poziomie i stabilizację sytuacji na światowym rynku zbóż. W UE przewidywane
na koniec sezonu 2016/2017 zmniejszenie zapasów może przyczynić się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóż. Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały
przede wszystkim pod wpływem sytuacji na rynku unijnym oraz małych zapasów krajowych. W związku z powyższym przewiduje się, że krajowe ceny pszenicy i żyta na
przednówku mogą utrzymywać się na poziomie o 4–8% wyższym niż w tym samym
okresie 2016 r., a we wrześniu 2017 r. – o 5–8% wyższym od cen sprzed roku.
Zespół Ekspertów ocenił, że w Polsce ceny pszenicy i żyta mogą kształtować
się następująco:
Wyszczególnienie

2017 r.

j.m.

czerwiec

wrzesień

Pszenica ogółem1)

zł/t

660–690

620–660

Pszenica konsumpcyjna2)

zł/t

680–710

650–690

Żyto1)

zł/t

550–580

520–560

1)
2)

Dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego.
Dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne, notowanej
w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW.
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2. RYNEK WIEPRZOWINY


Sytuacja cenowa
Na rynku unijnym, po sezonowym spadku cen skupu trzody chlewnej w styczniu

2017 r., w lutym i w marcu odnotowano ich ponowny wzrost. Według Komisji Europejskiej
w marcu 2017 r. świnie rzeźne klasy E kupowano przeciętnie po 156,53 EUR/100 kg
masy poubojowej schłodzonej, o 23% drożej niż przed rokiem. Krajowa cena trzody
chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 153,49 EUR/100 kg i była o 2%
niższa niż średnio w UE. U głównych unijnych producentów i eksporterów trzody chlewnej
ceny żywca kształtowały się od 143,56 EUR/100 kg w Holandii i 143,98 EUR/100 kg
w Danii do 177,58 EUR/100 kg we Włoszech i 161,92 EUR/100 kg w Niemczech 10.
CENY SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO [zł/kg]
5,75

5,75

5,50

5,50

5,25

5,25

GUS

5,00

5,00

4,75

4,75

4,50

4,50

prognoza

IX 2017

VI 2017

III 2017

XII 2016

IX 2016

3,75
VI 2016

3,75
III 2016

4,00

XII 2015

4,00

IX 2015

4,25

VI 2015

4,25

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów.

W Polsce ceny skupu żywca wieprzowego w styczniu i w lutym br. pomimo spadku
były znacznie wyższe niż przed rokiem. W marcu odnotowano ich wzrost do poziomu
4,99 zł/kg. Było to o 3% więcej niż w lutym oraz o 19% więcej niż przed rokiem.
 Czynniki wpływające na poziom cen skupu:
– pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego w UE
W Unii Europejskiej pogłowie świń w grudniu 2016 r. wynosiło 147,4 mln sztuk
i było o blisko 1% mniejsze niż rok wcześniej. Liczba loch prośnych w skali roku
10

Ceny żywca wieprzowego klasy E według EU Meat Market Observatory, data odczytu: 13.04.2017 r.
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zmniejszyła się o 1,5%, prosiąt – o 1,2%, a warchlaków – o 2,3%. Spadek pogłowia
odnotowano w większości krajów UE, m.in.: w Niemczech, Holandii, Francji, Danii,
Belgii i we Włoszech. Spośród znaczących unijnych producentów żywca wieprzowego wzrost pogłowia nastąpił w Polsce i w Hiszpanii11. Uwzględniając zmiany w pogłowiu Komisja Europejska prognozuje, że unijna produkcja żywca wieprzowego w 2017 r.
będzie nieco (o 0,3%) mniejsza niż w 2016 r. i może wynieść około 23,2 mln ton12.
Jednak ze względu na ograniczony popyt na wieprzowinę ze strony Chin i rosnącą
konkurencję ze strony USA, Kanady i Brazylii zmniejszeniu może ulec także unijny
eksport.
– pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego w Polsce
Wzrost cen skupu żywca wieprzowego i poprawa opłacalności chowu trzody
chlewnej w drugiej połowie 2016 r. przyczyniły się do odwrócenia spadkowej tendencji
w krajowym pogłowiu świń. Na początku grudnia 2016 r. w Polsce było 11,1 mln sztuk
trzody chlewnej, o 4,9% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost liczebności
dotyczył prosiąt do 20 kg (o 8,4%) i loch prośnych (o 8,2%). Warchlaków (o wadze
20–50 kg) było o 6,7% więcej, a tuczników – o 1,3% więcej13.
Zmiany w krajowym pogłowiu świń w końcu 2016 r., a zwłaszcza duży wzrost
liczebności loch prośnych, pozwalają przewidywać dalsze zwiększenie pogłowia trzody
chlewnej oraz wzrost produkcji w 2017 r. W ocenie analityków ARR krajowa produkcja żywca wieprzowego może być o około 3% większa niż w 2016 r. i wynieść około
2,4 mln ton (1,9 mln ton mpc.14).
– polski handel zagraniczny
W 2016 r. z Polski wywieziono 692 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz15, o 6% więcej niż w 2015 r.16 W 2017 r.
w związku z utrzymującym się światowym popytem na wieprzowinę, zwłaszcza ze
strony krajów pozaunijnych, przyrost krajowej produkcji będzie prawdopodobnie
kierowany na eksport. W efekcie, w ocenie analityków ARR eksport produktów
wieprzowych z Polski może być o około 5% większy niż w 2016 r.
11

Dane EUROSTAT
Short-term outlook for EU agricultural markets in 2017 and 2018, Winter 2017 r.
13
Pogłowie świń według stanu w grudniu 2016 roku, opracowanie sygnalne GUS, 30.01.2017 r.
14
mpc. – masa poubojowa ciepła
15
Pojęcie „ekwiwalent tusz/tuszek” jest odpowiednikiem terminu „ekwiwalent mięsa”.
16
Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na postawie
wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
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Rynek wieprzowiny
Do Polski w 2016 r. sprowadzono 834 tys. ton produktów wieprzowych
(w ekwiwalencie tusz), o 1% mniej niż przed rokiem. Zmniejszył się import mięsa,
a wzrósł import żywca. W 2016 r. do kraju przywieziono 6,3 mln sztuk trzody chlewnej,
o 13% więcej niż w 2015 r., w tym świń czystorasowych hodowlanych – 740 tys. sztuk,
blisko trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Na 2017 r. przewidywany jest dalszy spadek
importu produktów wieprzowych, ale import żywca nadal może utrzymywać się na wysokim poziomie.
– krajowe spożycie
W 2016 r. wzrost cen detalicznych wieprzowiny (o 1,5%), przy jednoczesnym
spadku o 2,3% cen mięsa drobiowego oraz niższych cenach przetworów mlecznych,
przyczynił się do zmniejszenia bilansowego spożycia wieprzowiny o około 1%, do
41 kg na jednego mieszkańca. Przewiduje się, że w 2017 r. wobec poprawy sytuacji
dochodowej ludności, konsumpcja tego mięsa nie ulegnie znaczącemu ograniczeniu,
pomimo wyższego poziomu cen wieprzowiny17.


Prognoza cen skupu żywca wieprzowego do września 2017 r.
Przewiduje się, że do września 2017 r. ceny trzody będą wykazywały tendencję

wzrostową. Jednak ze względu na prognozowane zwiększenie krajowej produkcji
i rosnącą konkurencję ze strony innych eksporterów tego mięsa, wzrost cen żywca
wieprzowego w Polsce w okresie letnim nie będzie tak dynamiczny jak w 2016 r.
W czerwcu br. ceny prawdopodobnie będą się kształtować na poziomie o 2–6%
wyższym niż w analogicznym okresie 2016 r. We wrześniu 2017 r. mogą być
zbliżone do relatywnie wysokich cen z września ub.r. Uwzględniając wahania
sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że ceny skupu żywca wieprzowego mogą
się kształtować następująco:
2017 r.
Wyszczególnienie

j.m.

Żywiec wieprzowy zł/kg

17

czerwiec

wrzesień

5,00–5,20

5,10–5,50

Rynek Mięsa – Stan i Perspektywy, nr 51 (październik 2016 r.), IERiGŻ – PIB, ARR, MRiRW.
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Rynek wołowiny i cielęciny
3. RYNEK WOŁOWINY I CIELĘCINY


Sytuacja cenowa
W pierwszym kwartale 2017 r. średnia cena zakupu żywca wołowego w Unii Euro-

pejskiej była względnie stabilna, ale nieco niższa niż w analogicznym okresie 2016 r.
W marcu 2017 r. przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się
na poziomie 372,11 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 0,5% niższym niż
w marcu 2016 r. Wśród znaczących unijnych producentów i eksporterów wołowiny
ceny niższe niż przed rokiem odnotowano w Holandii (o 11%), Wielkiej Brytanii
(o 3,5%), Irlandii (o 1%), a wyższe – w Niemczech i we Francji (po 1%).
CENY SKUPU ŻYWCA WOŁOWEGO [zł/kg]
7,00

7,00

GUS
prognoza

5,20

5,20

Bydło ogółem (bez cieląt)

IX 2017

5,50

VI 2017

5,50

III 2017

5,80

XII 2016

5,80

IX 2016

6,10

VI 2016

6,10

III 2016

6,40

XII 2015

6,40

IX 2015

6,70

VI 2015

6,70

Młode bydło rzeźne

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów.

Zmiany cen płaconych polskim producentom są powiązane ze zmianami cen
w innych krajach UE i z kursem euro. W Polsce cena bydła klasy R3 wyrażona w walucie
unijnej w marcu 2017 r. wynosiła 315,88 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej
i była o 3% wyższa niż w marcu 2016 r. W walucie krajowej (według GUS) za bydło
ogółem w skupie, tak jak miesiąc wcześniej, średnio płacono 6,19 zł/kg, a za młode bydło – 6,38 zł/kg. Było to odpowiednio o 13% i o 12% więcej niż przed rokiem.
 Czynniki wpływające na poziom cen skupu:
– pogłowie bydła oraz produkcja żywca wołowego
W 2017 r. Komisja Europejska prognozuje wzrost unijnej produkcji wołowiny
o około 1% w porównaniu z 2016 r., do 7 960 tys. ton18, co będzie wynikało m.in.
18

Short-term outlook for EU agricultural markets in 2017 and 2018, Winter 2017 r.
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Rynek wołowiny i cielęciny
z postępującej restrukturyzacji unijnego sektora mleczarskiego i kierowania dużej
ilości krów i jałówek na ubój. Jednocześnie o 1% wzrośnie konsumpcja wołowiny
w Unii Europejskiej.
W Polsce wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła (w wieku 1–2 lat) oraz udziału
tych grup w strukturze pogłowia bydła ogółem (odpowiednio o 0,6 pkt proc. i o 0,8 pkt
proc. w porównaniu z grudniem 2015 r.) wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie
mięsnym kierunkiem chowu bydła. W grudniu 2016 r. pogłowie bydła ogółem liczyło
5 985 tys. sztuk i było o 3,9% większe niż przed rokiem. W tym czasie najbardziej
– o 6,9% – wzrosło pogłowie bydła młodego (w wieku 1–2 lat). Liczba cieląt zwiększyła się o 6,2%, a bydła w wieku powyżej 2 lat – o 0,6%, w tym krów – o 1,4%19.
Zmiany w pogłowiu pozwalają przewidywać, że w 2017 r. produkcja żywca wołowego
będzie nieco większa niż w 2016 r.
– handel UE z krajami trzecimi
W 2016 r. z Unii wyeksportowano 703 tys. ton produktów wołowych i cielęcych
(w ekwiwalencie tusz), o 18% więcej niż w 2015 r.20 Eksport żywca wzrósł o 24%,
a mięsa – o 17%. Bydło eksportowane poza obszar celny UE pochodziło głównie
z Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Rumunii i Węgier. Największymi eksporterami mięsa
z UE były: Polska, Niemcy, Hiszpania, Holandia i Irlandia. Produkty wołowe pochodzące z UE sprzedawane były do Turcji (71 tys. ton, wzrost o 24%), Hongkongu
(58 tys. ton, wzrost o 29%), Libanu (47 tys. ton, spadek o 6%), Izraela (42 tys. ton,
wzrost o 121%) oraz Bośni i Hercegowiny (39 tys. ton, spadek o 3%).
Do UE w 2016 r. przywieziono 334 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego
(w ekwiwalencie tusz), o 3% więcej niż w 2015 r. Importowano głównie mięso, którego odbiorcami były przede wszystkim Holandia, Włochy i Wielka Brytania. Najwięcej
zaimportowanej do UE wołowiny pochodziło z Brazylii (141 tys. ton, wzrost
o 3%), Urugwaju (57 tys. ton, wzrost o 22%) i Argentyny (44 tys. ton, wzrost o 3%).
Według oceny Komisji w 2017 r., przy utrzymującym się wzroście popytu
ze strony krajów pozaunijnych (m.in.: Izraela, Hongkongu, Wybrzeża Kości Słoniowej
i Filipin), eksport wołowiny z UE może być o około 5% większy niż w 2016 r. Z uwagi
na rosnący popyt wewnętrzny import wołowiny do UE może zwiększyć się o 3%.

19
20

Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2016 r., opracowanie sygnalne GUS, 30.01.2017 r.
Prezentacja KE z 23 lutego 2017 r.
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Rynek wołowiny i cielęciny
– polski handel zagraniczny
W 2016 r. eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych z Polski
wyniósł 433 tys. ton (w ekwiwalencie tusz) i był o 3% mniejszy niż w 2015 r.21 W eksporcie dominowało mięso z udziałem 91%. Głównym rynkiem zbytu polskiej wołowiny
są kraje unijne. Mięso wołowe eksportowano przede wszystkim do Włoch, Niemiec,
Holandii, Hiszpanii i Francji. W odniesieniu do wymienionych krajów wzrost eksportu
wołowiny odnotowano w przypadku Hiszpanii i Francji. Jednak ogółem eksport mięsa
wołowego do UE w 2016 r. był o 4% mniejszy niż w 2015 r. Dalszemu zmniejszeniu
uległ eksport wołowiny do WNP, zwiększył się natomiast wywóz do pozostałych krajów (głównie do Izraela i Turcji).
W 2017 r., w związku z przewidywanym dalszym wzrostem krajowej produkcji,
przy konkurencyjnych cenach polskiej wołowiny na rynku unijnym oraz dobrej perspektywie lokowania tego mięsa również w krajach pozaunijnych, eksport produktów
wołowych i cielęcych z Polski może być większy niż w 2016 r.
Import wołowiny do Polski jest niewielki. W 2016 r. do kraju przywieziono 54 tys. ton
asortymentu wołowego i cielęcego (w ekwiwalencie tusz), wobec 45 tys. ton rok wcześniej. Zwiększył się import zarówno mięsa, jak i żywca, w tym cieląt (o 4%, do
43,4 tys. sztuk). W 2017 r. tendencja wzrostowa w przywozie produktów wołowych
i cielęcych prawdopodobnie zostanie utrzymana.
– spożycie
W Polsce w 2016 r. ceny detaliczne wołowiny wzrosły nieznacznie (o 0,5%)
w porównaniu z 2015 r. Jednak wobec poprawy sytuacji dochodowej ludności bilansowe spożycie wołowiny w 2016 r. w ocenie analityków ARR mogło wzrosnąć do
1,4 kg na jednego mieszkańca z 1,2 kg w 2015 r. Przewiduje się, że w 2017 r.
konsumpcja mięsa wołowego będzie zbliżona do notowanej w roku ubiegłym.


Prognoza cen skupu bydła do września 2017 r.
W 2017 r. popyt zagraniczny na wołowinę, m.in. ze strony krajów pozaunij-

nych, i w efekcie wzrost unijnego eksportu zarówno żywca, jak i mięsa oraz zwiększenie konsumpcji wewnętrznej spowodują, że pomimo przewidywanego dalszego

21

Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wołowym i cielęcym dotyczą bydła domowego i produktów z tego bydła, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0102, 0201 i 0202 oraz 1602 i 0210.
Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent tusz został obliczony
przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
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zwiększenia unijnej produkcji, ceny wołowiny w UE w 2017 r. prawdopodobnie będą
względnie stabilne.
Z uwagi na duży udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji
wołowiny i cielęciny (około 85% w 2016 r.) ceny żywca wołowego w Polsce są zależne od poziomu cen w UE oraz od kursu euro. Zespół Ekspertów przewiduje, że do
września 2017 r. krajowe ceny skupu zarówno bydła ogółem, jak i bydła młodego
mogą się kształtować na poziomach zbliżonych do notowanych w analogicznych
miesiącach 2016 r.
Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje następujące
poziomy średnich cen skupu żywca wołowego (bez cielęcego) oraz cen młodego
bydła:
2017 r.
Wyszczególnienie

j.m.
czerwiec

wrzesień

zł/kg

5,90–6,20

5,90–6,30

Młode bydło rzeźne zł/kg

6,20–6,50

6,20–6,60

Bydło ogółem
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Rynek drobiu

4. RYNEK DROBIU


Sytuacja cenowa
Zwiększona podaż drobiu z produkcji krajowej w 2016 r. skutkowała dalszym

spadkiem cen skupu. Przeciętna krajowa cena żywca drobiowego w 2016 r. (według
GUS)22 wyniosła 3,68 zł/kg i była o 6,5% niższa niż w 2015 r.
W pierwszym kwartale 2017 r. ceny skupu kurcząt brojlerów rosły i w końcu
marca przekroczyły poziom z analogicznego okresu 2016 r. Tendencję wzrostową
wykazywały w tym czasie także ceny skupu indyków, ale nadal były niższe niż rok
wcześniej. W marcu br. kurczęta brojlery średnio w kraju skupowano po 3,38 zł/kg,
o 0,3% drożej niż w analogicznym okresie ub.r., a indyki po 5,03 zł/kg, o 9% taniej23.
CENY SKUPU KURCZĄT BROJLERÓW [zł/kg]
3,80

3,80

MRiRW
3,70

3,70

prognoza

3,60

3,60

3,00

3,00

IX 2017

3,10

VI 2017

3,10

III 2017

3,20

XII 2016

3,20

IX 2016

3,30

VI 2016

3,30

III 2016

3,40

XII 2015

3,40

IX 2015

3,50

VI 2015

3,50

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów.

W pierwszym kwartale 2017 r. ceny zbytu tuszek kurcząt odznaczały się przewagą tendencji wzrostowych, ale średnio były niższe niż przed rokiem. W marcu br.
zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt przeciętnie po 5,35 zł/kg, o 14% drożej niż w grudniu 2016 r., ale o 1% taniej niż w marcu 2016 r.
Krajowe tuszki kurcząt są jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej. Przeciętna
krajowa cena sprzedaży tuszek kurcząt w drugim tygodniu kwietnia 2017 r. wyrażona
22

Dane wstępne.
Ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt w Polsce – obliczenia ARR na podstawie tygodniowych danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW.
23
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Rynek drobiu
w walucie unijnej wyniosła 118,30 EUR/100 kg i była o 33% niższa od średniej ceny
w UE (177,08 EUR/100 kg)24.
 Czynniki wpływające na poziom cen skupu:
– produkcja żywca drobiowego w UE
Na rynku wspólnotowym w 2017 r. prognozowany jest dalszy wzrost produkcji
drobiu, ale mniejszy niż w roku 2016. Przewiduje się, że w 2017 r. unijny rynek drobiu
będzie rozwijał się w tempie 0,7% wobec 4,4% w roku poprzednim. Wolniejsze tempo
wzrostu produkcji w UE będzie konsekwencją ograniczenia dynamiki wzrostu unijnego
eksportu z uwagi na występowanie ognisk grypy ptaków w wielu regionach Europy
i restrykcje wprowadzone z tego powodu przez kraje trzecie.
– produkcja żywca drobiowego w Polsce
W 2016 r. odnotowano dynamiczny wzrost produkcji żywca drobiowego w Polsce,
co wynikało z możliwości zwiększania sprzedaży zagranicznej oraz z rosnącego
popytu wewnętrznego. Do zwiększania produkcji zachęcała jej opłacalność, utrzymująca się pomimo niskiego poziomu cen zbytu. Szacuje się, że w 2016 r. krajowa produkcja żywca drobiowego wyniosła ponad 3,3 mln ton (2,3 mln ton mpc.) i była o 17%
większa niż w roku poprzednim.
W 2017 r. przewidywany jest dalszy wzrost produkcji drobiu. Jednak uwzględniając utrzymujący się niski poziom cen i niewielką rentowność produkcji, przewiduje
się, że tempo wzrostu ulegnie spowolnieniu do około 8–9%. W efekcie produkcja
wyniesie 3,5 mln ton (2,5 mln ton mpc.).
– polski handel zagraniczny
W 2016 r. eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych wyniósł 1,2 mln ton
(w ekwiwalencie tuszek) i był o 19% większy niż w 2015 r. Polski drób był eksportowany przede wszystkim na rynek unijny, na którym ulokowano około 80% całego
wolumenu sprzedaży tego asortymentu. Wzrost eksportu do UE wyniósł 16%,
a do krajów pozaunijnych 34%. W eksporcie produktów drobiowych dominowało
mięso. W wywozie do UE stanowiło ono 91% produktów drobiowych, a w eksporcie
poza UE 98%. Wzrost sprzedaży na rynki zagraniczne w 2016 r. wynikał przede
wszystkim z konkurencyjności cenowej i jakościowej polskiego drobiu w odniesieniu
do oferty pozostałych unijnych eksporterów.
24

Data odczytu: 24.04.2017 r.
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W 2017 r. przyrost produkcji drobiu, podobnie jak w latach poprzednich, będzie
kierowany głównie na rynki zagraniczne. Wzrost eksportu drobiu może ulec jednak
spowolnieniu w stosunku do 2016 r. ze względu na przypadki grypy ptaków stwierdzone również w Polsce. Na rynku światowym dużą konkurencję dla polskiego drobiu
mogą stanowić produkty pochodzące z Brazylii. Przewiduje się, że w 2017 r. eksport
drobiu może wzrosnąć o około 9% i zbliżyć się do poziomu 1,4 mln ton.
W 2016 r. odnotowano wzrost przywozu produktów drobiowych do Polski
(o 16%), do 139 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek). W roku 2017 wolumen importu
drobiu będzie prawdopodobnie kształtował się na poziomie zbliżonym do notowanego w roku 2016 i tak jak w poprzednich latach będzie miał charakter uzupełniający
dla oferty krajowej.
– spożycie
W 2016 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego (według danych GUS) były o 2,3%
niższe niż w 2015 r., podczas gdy ceny mięsa wieprzowego i wołowego wzrosły
odpowiednio o 1,5% i 0,5%. Relacje cen wraz z kulinarnymi zaletami mięsa drobiowego przyczyniły się do dalszego wzrostu spożycia tego gatunku mięsa w Polsce.
W 2016 r. zgodnie z szacunkiem IERiGŻ – PIB konsumpcja mięsa drobiowego
w Polsce zwiększyła się o 1,4 kg, do 28,5 kg na mieszkańca25. Przewiduje się,
że w 2017 r. konsumpcja drobiu wzrośnie do 29 kg na mieszkańca (o 2%). Do utrzymania wzrostowej tendencji w 2017 r. przyczyni się niski poziom cen detalicznych
tego mięsa oraz jego konkurencyjność wobec mięsa czerwonego. Dynamika wzrostu
konsumpcji drobiu będzie jednak ograniczana barierą popytu.


Prognoza cen skupu kurcząt brojlerów do września 2017 r.
Zgodnie z oceną Zespołu Ekspertów, przewidywany w 2017 r. dalszy wzrost

produkcji żywca drobiowego na rynku krajowym, przy ograniczonych możliwościach
wzrostu eksportu, przyczyni się do utrzymania cen kurcząt brojlerów na względnie
niskim poziomie – zbliżonym do notowanego w roku 2016. Czynnikiem ograniczającym spadek cen będzie rosnąca konsumpcja tego mięsa w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
25

Rynek Drobiu – Stan i Perspektywy, nr 50 (październik 2016 r.), IERiGŻ – PIB, ARR, MRiRW.
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Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu kurcząt brojlerów mogą kształtować się następująco:
Wyszczególnienie
Kurczęta brojlery

2017 r.

j.m.
zł/kg

czerwiec

wrzesień

3,30–3,50

3,40–3,60
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Rynek mleka i produktów mleczarskich
5. RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH


Sytuacja cenowa
Po znaczącym wzroście cen produktów mleczarskich w drugiej połowie 2016 r.,

w styczniu i lutym 2017 r. unijne, w tym krajowe ceny wykazywały tendencje spadkowe.
W marcu 2017 r. ponowny wzrost cen odnotowano w przypadku masła.
– masło w blokach i odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
W Unii Europejskiej ceny masła, po spadku w dwóch pierwszych miesiącach
2017 r., od początku marca stopniowo rosną. W drugim tygodniu kwietnia br. unijni
producenci za ten artykuł przeciętnie uzyskiwali 4,26 EUR/kg, o ponad 3% więcej niż
miesiąc wcześniej i o 70% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W Oceanii
ceny masła wykazują tendencję wzrostową od połowy 2016 r. W USA natomiast od
początku 2017 r. przeważają spadki cen26.
Odtłuszczone mleko w proszku w UE i USA tanieje od początku 2017 r., podczas
gdy w Oceanii gwałtowny spadek cen tego produktu notowany jest od połowy marca
br. Na rynku unijnym w drugim tygodniu kwietnia 2017 r. za odtłuszczone mleko
w proszku płacono przeciętnie 1,76 EUR/kg, o 3% mniej niż przed miesiącem, ale o 6%
więcej niż przed rokiem.
CENY ZBYTU MASŁA I ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU [zł/kg]
z podatkiem VAT
19,00

19,00

17,00

17,00

15,00

15,00

13,00

13,00

prognoza

11,00

11,00

GUS

Masło w blokach

Odtłuszczone mleko w proszku

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów.

26

Ceny masła i OMP w Oceanii i USA według CLAL, w UE – według KE.
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Rynek mleka i produktów mleczarskich
W Polsce w lutym 2017 r. (dane GUS) cena masła w blokach ukształtowała się
na poziomie 17,90 zł/kg (z VAT), o 8% niższym niż miesiąc wcześniej, ale o 35%
wyższym niż przed rokiem. W tym czasie za odtłuszczone mleko w proszku płacono
8,87 zł/kg (z VAT), o 2% mniej niż w styczniu br., ale o 20% więcej niż w lutym 2016 r.
W marcu 2017 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW za masło w blokach krajowi producenci przeciętnie uzyskiwali 16,54 zł/kg (bez VAT), o 1% więcej niż przed miesiącem. W tym czasie OMP
potaniało o 5%, do 7,96 zł/kg (bez VAT). W odniesieniu do notowań sprzed roku masło
było droższe o 61%, a OMP – o 14% droższe27.
– mleko surowe
W USA od początku 2017 r. ceny mleka ulegają obniżkom, ale nadal są znacząco
wyższe niż w latach 2015–2016. W lutym 2017 r. wyniosły one przeciętnie 38,32 EUR
za 100 kg, o 2,4% mniej niż w styczniu br., ale o 23% więcej niż przed rokiem.
Jednocześnie w Nowej Zelandii na początku 2017 r. kontynuowany był wzrost cen mleka.
W lutym br. nowozelandzcy producenci za surowiec uzyskiwali 33,53 EUR/100 kg,
o 0,5% więcej niż miesiąc wcześniej i o 68% więcej niż przed rokiem. W Unii Europejskiej
cena skupu mleka wynosiła przeciętnie 33,38 EUR/100 kg i była nieznacznie (o 0,3%)
niższa niż w styczniu br., ale o 14% wyższa niż w lutym 2016 r.28
CENY SKUPU MLEKA [zł/hl]
145

145

140

140

135

135

130

130

125

125

GUS
120

120

115

115

prognoza

IX 2017

VI 2017

III 2017

95

XII 2016

95

IX 2016

100

VI 2016

100

III 2016

105

XII 2015

105

IX 2015

110

VI 2015

110

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów.
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Obliczenia analityków ARR na podstawie tygodniowych danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej.
28
Ceny mleka w Oceanii i w USA według CLAL, w UE według KE.
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W Polsce w pierwszym kwartale 2017 r. przeważały spadki cen mleka, jednak
ceny były znacząco wyższe niż w tym samym okresie 2016 r. W marcu br. krajowe
podmioty skupujące za surowiec płaciły przeciętnie 131,49 zł/hl (według GUS),
o 0,8% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 24% więcej niż w marcu 2016 r. Krajowa
cena mleka wyrażona w walucie unijnej w lutym br. wyniosła 30,57 EUR/100 kg i była
o 8–9% niższa od przeciętnej ceny w UE i Nowej Zelandii oraz o 20% niższa od ceny
notowanej w USA.


Czynniki wpływające na poziom cen:

– pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce
Światowa produkcja mleka, pomimo zmiennych warunków ekonomicznych, wykazuje
stały wzrost. Dalszy wzrost produkcji przewidywany jest również w Unii Europejskiej,
w tym w Polsce.
IERiGŻ – PIB przewiduje, że w 2017 r., na skutek poprawy koniunktury na światowym rynku mleka, krajowe pogłowie krów będzie o 2% większe niż w 2016 r.
W czerwcu 2017 r. stado krów mlecznych może liczyć 2,19 mln sztuk, a w grudniu –
2,20 mln sztuk. Postępujący proces koncentracji produkcji mleka oraz stopniowy
wzrost wydajności krów mlecznych przyczyniają się do wzrostu produkcji mleka i jej towarowości. Ocenia się, że w 2017 r. produkcja mleka ogółem może być nieznacznie (o 0,3%)
większa niż w 2016 r. i wynieść 12,9 mld litrów. Jednocześnie dostawy surowca do skupu
mogą być o ponad 2% większe niż rok wcześniej i przekroczyć poziom 11 mld litrów29.
– produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła
Zwiększona produkcja mleka oraz możliwość sprzedaży odtłuszczonego mleka
w proszku i masła na zapasy interwencyjne i ich składowania z dopłatą w prywatnych
magazynach spowodowały, że w 2016 r. produkcja tych artykułów w Unii Europejskiej
była większa niż w 2015 r. W Polsce również zwiększono produkcję masła, jednocześnie ograniczono produkcję OMP.
 odtłuszczone mleko w proszku
W Unii Europejskiej producenci w 2017 r. prawdopodobnie ograniczą produkcję
OMP, a mleko zostanie przekierowane do produkcji artykułów o wyższym stopniu
przetworzenia, m.in. serów. Będzie to konsekwencją utrzymującego się zmniejszonego globalnego popytu na odtłuszczone mleko w proszku oraz jego znacznych za29

Szacunek IERiGŻ – PIB.
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pasów zgromadzonych w magazynach UE. W ramach zakupów interwencyjnych
i prywatnego przechowywania na koniec lutego br. składowano 419 tys. ton, tj. 27%
średniej rocznej unijnej produkcji OMP z lat 2015–2016. Komisja Europejska prognozuje,
że w 2017 r. unijna produkcja wyniesie 1,4 mln ton i może być o blisko 11% mniejsza
niż w 2016 r.30
Analitycy ARR przewidują, że w 2017 r. w Polsce produkcja odtłuszczonego mleka
w proszku może wynieść 145 tys. ton, o 6% mniej niż w 2016 r.
 masło
Utrzymujący się zwiększony światowy popyt na masło będzie wpływał stymulująco na jego produkcję w UE. Komisja Europejska przewiduje, że w 2017 r. unijni
producenci mogą wyprodukować 2,43 mln ton masła, o 1,2% więcej niż w 2016 r.
Tendencje wzrostowe w produkcji masła będą obserwowane również w Polsce.
Analitycy ARR oceniają, że w 2017 r. krajowa produkcja masła może się ukształtować na poziomie 210 tys. ton, o 3% wyższym niż w 2016 r.
– handel zagraniczny
W drugiej połowie 2016 r., na skutek poprawy koniunktury na światowym rynku
mleka, odnotowano wzrost cen uzyskiwanych w eksporcie produktów mleczarskich.
W efekcie dodatnie saldo handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi
w tym okresie było o 8% większe niż w pierwszej połowie 2016 r. W całym 2016 r.,
w porównaniu z rokiem poprzednim, saldo zmniejszyło się o 18%, do 702 mln EUR,
w wyniku spadku wartości eksportu o 4%, do 1,59 mld EUR i wzrostu wartości importu
o 11%, do 884 mln EUR31. Przewiduje się, że w 2017 r. uwarunkowania w handlu
zagranicznym będą korzystniejsze niż w 2016 r. i polski bilans handlowy produktami
mleczarskimi może ulec poprawie.
 odtłuszczone mleko w proszku
Przy ograniczonym globalnym popycie na odtłuszczone mleko w proszku
wywóz tego produktu z UE w 2016 r. był o 17% mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł
574 tys. ton. KE przewiduje, że w 2017 r. względnie niskie unijne ceny OMP wzmocnią pozycję konkurencyjną UE na rynku światowym tego produktu i eksport OMP
30

Short-term outlook for EU agricultural markets in 2017 and 2018, Winter 2017 r. – produkcja OMP
i masła w UE.
31
Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi dotyczą artykułów o kodach CN
0401–0406, 2105 oraz wybranych produktów z pozycji CN 3501 i zostały obliczone przez analityków
ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
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poza obszar celny Unii wzrośnie o 24%, do 712 tys. ton.
Wywóz OMP z Polski w 2016 r. był o ¼ mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł
82 tys. ton. Analitycy ARR przewidują, że w 2017 r., w wyniku wzrostu światowego
popytu na produkty o wyższym stopniu przetworzenia (w szczególności na sery)
i ograniczenia produkcji OMP, jego wywóz może być o 15% mniejszy niż w 2016 r.
i wynieść 70 tys. ton. Przywóz OMP do Polski w 2016 r. był o 36% większy niż rok
wcześniej i ukształtował się na poziomie 36 tys. ton. Przy przewidywanym dalszym
wzroście krajowego zużycia, przywóz tego produktu może nadal rosnąć. Ocenia się, że
w 2017 r. roczny import odtłuszczonego mleka w proszku może zbliżyć się do 40 tys. ton.
 masło i tłuszcze mleczne
Rosnący światowy popyt na masło w 2016 r. wpływał stymulująco na wzrost
eksportu tego produktu z Unii Europejskiej. W tym czasie wywieziono 211 tys. ton
tego tłuszczu, o 23% więcej niż rok wcześniej. W 2017 r. wywóz masła, zdaniem KE,
wzrośnie o 10%, do 233 tys. ton.
Eksport masła z Polski w 2016 r. wzrósł o 9% i osiągnął rekordowo wysoki poziom 45 tys. ton. Analitycy ARR oceniają, że w 2017 r., przy utrzymaniu się wzmożonego światowego popytu na masło, jego eksport z Polski może być o 11% większy
od zrealizowanego w 2016 r. i wynieść 50 tys. ton. Jednocześnie przywóz może się
ukształtować na poziomie 17 tys. ton wobec 16 tys. ton w 2016 r.
– spożycie mleka i jego przetworów
W 2016 r., na skutek niższych niż rok wcześniej cen detalicznych artykułów mleczarskich oraz poprawy sytuacji dochodowej ludności, bilansowe spożycie mleka
i jego przetworów według oceny IERiGŻ – PIB wzrosło o około 3% (o 6 litrów), do
219 litrów na mieszkańca32. W 2017 r. przewidywana jest stabilizacja spożycia przetworów mleczarskich, która będzie efektem spodziewanego ożywienia eksportu
i wyższych niż w 2016 r. cen detalicznych.
Bilansowe spożycie masła na jednego mieszkańca w 2016 r. IERiGŻ – PIB
oszacował na poziomie 4,7 kg, o 4% wyższym niż rok wcześniej. Jednak w 2017 r.,
z uwagi na spodziewane utrzymanie się cen masła na względnie wysokim poziomie,
konsumpcja tego rodzaju tłuszczu może zmaleć o 2%, do 4,6 kg/mieszkańca.

32

W ekwiwalencie mleka (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego
na masło).
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Prognoza cen skupu mleka oraz zbytu masła i OMP do września 2017 r.
Sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku mleka w 2017 r. prawdopo-

dobnie będzie względnie stabilna, a dynamika wzrostu cen przetworów mleczarskich
i cen skupu mleka może ulec wyhamowaniu.
Zespół Ekspertów ocenia, że ceny skupu mleka w Polsce w drugim i trzecim
kwartale 2017 r. będą względnie stabilne, ale wyższe od niskich cen notowanych
w analogicznych okresach 2016 r. Z uwagi na duży wzrost cen surowca w drugiej
połowie 2016 r., różnice między cenami w 2017 r. a cenami ubiegłorocznymi z upływem miesięcy będą ulegały zmniejszeniu. W czerwcu 2017 r. ceny skupu mleka
mogą być o około 30% wyższe niż rok wcześniej, a we wrześniu – o 14–23% wyższe
i kształtować się w granicach 128–137 zł/hl.
Ceny zbytu masła w czerwcu 2017 r. mogą być wyższe niż rok wcześniej o 34–41%,
a we wrześniu – o 3–10% wyższe. Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku
w połowie 2017 r. mogą być o 9–15% wyższe niż w tym samym okresie 2016 r.,
(tj. w okresie utrzymującej się jeszcze dekoniunktury), a we wrześniu prawdopodobnie
będą zbliżone do notowanych rok wcześniej.
Zespół Ekspertów, uwzględniając wahania sezonowe, przewiduje następujący
poziom cen skupu mleka oraz cen zbytu przetworów mleczarskich:
Wyszczególnienie

2017 r.
j.m.
czerwiec

wrzesień

Mleko surowe

zł/hl

128,00–134,00

128,00–137,00

Masło w blokach*

zł/kg

17,30–18,20

17,20–18,40

8,00–8,40

8,00–8,60

Odtłuszczone mleko
zł/kg
w proszku (OMP)*
*ceny zbytu z podatkiem VAT
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Prognoza cen skupu (bez VAT)
określona przez Zespół Ekspertów na posiedzeniu
29 marca 2017 r.
Prognozowane ceny na:

Wskaźnik cen
analogiczny okres poprzedniego roku = 100

Ceny
w lutym
2017 r.
(wg GUS)

VI 2017

IX 2017

VI 2017

zł/t

662

660 - 690

620 - 660

104 - 109

101 - 108

zł/t

685

680 - 710

650 - 690

105 - 110

103 - 110

zł/t

562

550 - 580

520 - 560

101 - 106

104 - 112

żywiec wieprzowy

zł/kg

4,83

5,00 - 5,20

5,10 - 5,50

102 - 106

96 - 104

bydło ogółem

zł/kg

6,19

5,90 - 6,20

5,90 - 6,30

97 - 101

97 - 104

młode bydło rzeźne

zł/kg

6,38

6,20 - 6,50

6,20 - 6,60

97 - 102

95 - 101

kurczęta brojlery

zł/kg

3,18

3,30 - 3,50

3,40 - 3,60

96 - 102

101 - 107

mleko surowe

zł/hl

132,56

128 - 134

128 - 137

128 - 134

114 - 123

zł/kg

17,90

17,30 - 18,20

17,20 - 18,40

134 - 141

103 - 110

zł/kg

8,87

8,00 - 8,40

8,00 - 8,60

109 - 115

98 - 105

Wyszczególnienie

pszenica ogółem

1)

pszenica konsumpcyjna
żyto ogółem

2)

1)

3)

masło w blokach

4)

odtłuszczone
4)
mleko w proszku (OMP)

j.m.

IX 2017

1)

dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego

2)

dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne notowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

3)

ceny kurcząt brojlerów notowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

4)

ceny zbytu z podatkiem VAT
Prognoza została sporządzona przez Zespół Ek spertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produk tów Rolniczych na podstawie wiedzy i poglądów ek spertów.
Agencja Rynk u Rolnego nie ponosi odpowiedzialności za decyzje ek onomiczne podjęte na podstawie tej prognozy.
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