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Dynamika Ğwiatowej produkcji miĊsa drobiowego
w latach 1965-2016
The Dynamics of World Production of Poultry Meat
from 1965-2016
Synopsis. Produkcja miĊsa drobiowego odznacza siĊ wysoką dynamiką wzrostu. Do najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów miĊsa drobiowego naleĪą: Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia. Produkcja
miĊsa drobiowego w tych trzech krajach stanowiáa ok. 45% produkcji Ğwiatowej w 2016 roku.
Pozostaáymi krajami liczącymi siĊ w Ğwiecie w produkcji drobiarskiej byáy: Rosja, Indie, Meksyk,
Japonia i Polska. NajwiĊkszy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 miaá miejsce w Brazylii
oraz w Chinach. Natomiast udziaá Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii Europejskiej w
ujĊciu procentowym zmniejszaá siĊ. W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie
byá ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest najwiĊkszym producentem i eksporterem miĊsa
drobiowego w Unii Europejskiej.
Sųowa kluczowe: produkcja miħsa, produkcja drobiarska, Polska
Abstract. The production of poultry meat is characterized by high dynamics of growth. The world's
largest producers of poultry meat include: USA, China and Brasil. The production of poultry meat in
these three countries accounted for around 45% of world production in 2016. The other countries that
counted in the world in poultry production were: Russia, India, Mexico, Japan and Poland. The largest
increase in poultry production in 1965-2016 took place in Brazil and China. On the other hand, the
share of the United States and the countries of the present European Union in percentage terms
decreased. In Poland, the increase in poultry production in the analyzed period was over 25 times.
Since 2014, Poland is the largest producer and exporter of poultry meat in the European Union.
Key words: meat production, poultry production, Poland
JEL Classification: E23, E31

WstĊp
MiĊso zajmuje waĪną rolĊ w diecie czáowieka, dostarczając przede wszystkim
peánowartoĞciowego biaáka zwierzĊcego, o korzystnym skáadzie aminokwasów, jak
równieĪ witamin. KonkurencyjnoĞü polskiego drobiu na wymagającym rynku unijnym i
Ğwiatowym jest pozytywnym przykáadem wykorzystania krajowych zasobów
produkcyjnych tej branĪy, wspieranych postĊpem rolniczym. Na efektywnoĞü
gospodarowania wpáyw wywieraáy prace nad nowymi rasami i mieszaĔcami handlowymi,
jak równieĪ wdraĪanie nowych technologii produkcji oraz poprawa zarządzania produkcją.
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Na najbardziej dynamiczny wzrost produkcji drobiu rzeĨnego korzystny wpáyw wywiera
niewątpliwie takĪe krótki czas odchowu i najszybsze przyrosty masy ciaáa spoĞród zwierząt
hodowlanych. Ponadto, miĊso to wybierane jest najchĊtniej przez konsumentów, wpisując
siĊ w modĊ na zdrowe odĪywianie siĊ, jako najbardziej dietetyczne i prozdrowotne. MiĊso
drobiowe moĪna zaliczyü do ĪywnoĞci wygodnej (convenience food). Rynek ten w Polsce
naleĪy do dynamicznych i innowacyjnych segmentów przetwórstwa spoĪywczego, na
którym znaczącą pozycjĊ zajmują przetwory z miĊsa drobiowego.
W ciągu ostatnich 50 lat Ğwiatowa produkcja miĊsa ogóáem wzrosáa ponad
czterokrotnie, natomiast produkcja miĊsa drobiowego rozwijaáa siĊ najbardziej
dynamicznie i wzrosáa prawie jedenastokrotnie (FAOSTAT). W krajach Unii Europejskiej
najwiĊkszy wzrost produkcji notowany byá w Polsce. DziĊki dobrej jakoĞci polskich
produktów drobiowych i konkurencyjnym cenom od 2014 roku Polska jest najwiĊkszym
producentem miĊsa drobiowego w krajach Unii Europejskiej, z produkcją na poziomie
okoáo 2,69 mln ton (2017 r.).
Celem podjĊtych badaĔ byáo rozpoznanie poziomu i struktury produkcji drobiu u jego
najwiĊkszych producentów i eksporterów, na tle produkcji miĊsa ogóáem.

Materiaá badawczy i metodyka
W celu uzyskania danych dotyczących wielkoĞci produkcji miĊsa w Polsce i na
Ğwiecie, ze szczególnym uwzglĊdnieniem produkcji miĊsa drobiowego za lata 1965-2016
skorzystano z bazy FAOSTAT. Do analizy wziĊto te kraje, w których produkcja wynosiáa
co najmniej 1% w produkcji Ğwiatowej (wielkoĞü produkcji dla 2016 roku). AnalizĊ
wykonano dla piĊüdziesiĊcioletniego przedziaáu czasowego, w interwaáach co 10 lat, czyli
dla 1965, 1975, 1985, 1995, 2005 oraz 2016 roku. Policzono dynamikĊ i strukturĊ
produkcji miĊsa ogóáem i miĊsa drobiowego w ujĊciu iloĞciowym dla wybranych krajów na
Ğwiecie, w tym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem pozycji Polski.
Policzono wskaĨniki dynamiki ciągáej, w odniesieniu do 1965 roku.

Wyniki
Produkcja miĊsa w Ğwiecie sukcesywnie wzrastaáa na przestrzeni ostatnich lat.
W okresie lat 1965-2016 produkcja miĊsa ogóáem wzrosáa prawie czterokrotnie, z poziomu
84,47 mln ton w 1965 roku do wielkoĞci 329,9 mln ton (2016 r.). NajwiĊkszym wzrostem
odznaczaáa siĊ produkcja miĊsa drobiowego, która wzrosáa prawie jedenastokrotnie, z 10,96
mln ton (1965 r.) do poziomu 120,3 mln ton w 2016 roku (rys. 1).
W 1965 roku w strukturze miĊsa ogóáem udziaá wieprzowiny wynosiá 37%, woáowiny
– 37,7%, drobiu 13%, a pozostaáych 12,3%. Na przestrzeni rozpatrywanych lat udziaá
wieprzowiny wynosiá od 36% (1975 rok) do 40% (1995 rok), w 2016 roku udziaá ten
zmniejszyá siĊ do 35,8%. Udziaá woáowiny w 1965 i 1975 roku byá najwyĪszy i wynosiá
odpowiednio 37,7 i 37,8%, a nastĊpnie zmniejszaá siĊ i w kolejnych latach wynosiá 31,9%
w 1985 roku, poprzez 25% w 1995 roku do 20,0% w 2016 roku. W ujĊciu iloĞciowym
produkcja woáowiny wzrosáa dwukrotnie w ciągu 50 lat: z poziomu 31,86 mln ton w 1965
roku do 65,97 mln ton w 2016 roku. Zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijaáa siĊ
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Rys. 1. Poziom i struktura produkcji miĊsa na Ğwiecie w latach 1965-2016 (sáupki oznaczają wielkoĞü produkcji,
linie – udziaá %)
Fig. 1. Volume and structure of meat world production from 1965-2016 (bars represent the production volume,
lines – share %)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAOSTAT.

Jeszcze w 2005 roku iloĞciowo produkcja wieprzowiny byáa najwyĪsza i wynosiáa
98,78 mln ton (37,9%), a drobiu – 81,33 mln ton (31,2%), natomiast w 2016 roku
produkcja drobiu (120,30 mln ton; udziaá 36,5%) przewyĪszyáa produkcjĊ wieprzowiny
(118,17 mln ton; udziaá 35,8%).
Do najwiĊkszych Ğwiatowych producentów miĊsa drobiowego naleĪą: Stany
Zjednoczone, Chiny i Brazylia. WielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego w Stanach
Zjednoczonych wynosiáa 21,48 mln ton w 2016 roku, co stanowiáo prawie 18% Ğwiatowej
produkcji globalnej drobiu (tab. 1, rys. 2). Drugie miejsce pod tym wzglĊdem zajmowaáy
Chiny, a trzecie Brazylia, z produkcją odpowiednio 18,08 mln ton (15%) i 14,50 mln ton
(12%). Produkcja miĊsa drobiowego w tych trzech krajach dawaáa ok. 45% produkcji
Ğwiatowej w 2016 roku. Pozostaáymi krajami liczącymi siĊ w Ğwiecie w produkcji
drobiarskiej byáy: Rosja (3,4%), Indie (2,9%), Meksyk (2,6%), Japonia (2%) i Polska
(1,9%) (tab. 1).
NajwiĊkszy wzrost produkcji miĊsa drobiowego w latach 1965-2016 miaá miejsce
w Brazylii, która wzrastaáa z poziomu 0,22 mln ton (2,0% Ğwiatowej produkcji) do
wielkoĞci 14,5 mln ton (12,1%) oraz w Chinach, gdzie produkcja powiĊkszyáa siĊ z
poziomu 0,72 mln ton (6,6%) do poziomu 18,08 mln ton (15%). Natomiast udziaá Stanów
Zjednoczonych w tym okresie zmniejszyá siĊ z 34% (3,7 mln ton) w 1965 roku do 18%
(21,5 mln ton) w 2016 roku, a krajów obecnej Unii Europejskiej – z 26% (2,8 mln ton) do
12% (14,5 mln ton).
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Rys. 2. WielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego na Ğwiecie oraz udziaá najwiĊkszych producentów w produkcji
miĊsa drobiowego w latach 1965-2016 (sáupki oznaczają udziaá, linia – wielkoĞü produkcji)
Fig. 2. The volume of production and the share in the biggest producers of poultry meat on the world from 19652016 (bars represent share in %, line - the production volume)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAOSTAT.
Tabela 1. WielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego (mln t) w wybranych krajach oraz udziaá (%) najwiĊkszych
producentów w produkcji miĊsa drobiowego w 2016 roku
Tab. 1. The volume of production of poultry meat (million tons) in selected countries and the share (%) in the
biggest producers of poultry meat in 2016
Kraj

Produkcja
mln ton

Kraj

%

Produkcja
mln ton

%

USA

21,48

17,86

Wielka Brytania

1,79

1,49

Chiny

18,08

15,03

Francja

1,77

1,47

Brazylia

1,39

14,50

12,05

Malezja

1,67

Rosja

4,14

3,44

Tajlandia

1,67

1,39

Indie

3,43

2,85

Myanmar

1,66

1,38

Meksyk

3,12

2,59

Niemcy

1,55

1,29

Japonia

2,35

1,95

Peru

1,51

1,26

Polska

2,25

1,87

Kolumbia

1,49

1,24

Indonezja

2,15

1,78

Hiszpania

1,43

1,19

Iran

2,14

1,78

Kanada

1,36

1,13

Argentyna

1,97

1,64

Wáochy

1,35

1,13

Turcja

1,93

1,61

Filipiny

1,24

1,03

1,84

1,53

Australia

1,21

1,01

120,30

100,00

Poáudniowa Afryka
ĝwiat

ħródáo: baza danych FAOSTAT.

Produkcja miĊsa drobiowego w Unii Europejskiej w 2016 roku ksztaátowaáa siĊ na
poziomie 14,51 mln ton (12,1% Ğwiatowej produkcji drobiarskiej), wobec 2,84 mln ton (26%)
w 1965 roku, co daáo ponad 5-krotny wzrost produkcji w ostatnim piĊüdziesiĊcioleciu.
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Rys. 3. Udziaá (%) i wielkoĞü produkcji miĊsa drobiowego w Unii Europejskiej w latach 1965-2016 (sáupki
oznaczają udziaá, linia – wielkoĞü produkcji)
Fig. 3. The share (%) and the volume of production in the biggest producers of poultry meat in European Union
from 1965-2016 (bars represent share in %, line - the production volume)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAOSTAT.

SpoĞród krajów Wspólnoty najwiĊkszą produkcjĊ miaáy: Francja, Niemcy, Wielka
Brytania, Hiszpania, Wáochy i Polska w rozpatrywanym póáwieczu. W 1965 roku
najwiĊkszym producentem miĊsa drobiowego w Europie byáa Francja z produkcją na
poziomie 635,7 tys. ton (22,4%), nastĊpnie Wáochy 515,0 tys. ton (18%), Wielka Brytania
377,3 tys. ton (13,3%), Hiszpania i Niemcy (rys. 3). Francja byáa najwiĊkszym
producentem miĊsa drobiowego w UE do 2014 roku, a jej udziaá wahaá siĊ od 27,4% w
1995 roku (2 810 tys. t), poprzez 16 i 17% w l. 1975 i 2005. W 2016 roku Francja znalazáa
siĊ na trzeciej pozycji w unijnej produkcji drobiarskiej (za Polską i Wielką Brytanią), z
produkcją na poziomie 1 770,4 tys. t i 12% udziaáem. Spadek pozycji Francji w produkcji
drobiarskiej w UE moĪe byü związany z tym, Īe obecnie zdecydowanie przewaĪa we
francuskiej produkcji drobiarskiej odchów brojlerów wolno rosnących, o wysokiej jakoĞci
miĊsa (fran. Label Rouge). Produkcja drobiu rzeĨnego w Wielkiej Brytanii wzrosáa 4,7krotnie w l. 1965-2016, z poziomu 377 tys. t w 1965 roku do 1 792,5 tys. t w 2016 roku, a
jej udziaá w unijnej produkcji wahaá siĊ ok. 12±2%. Produkcja drobiu w Niemczech
wzrosáa w analizowanym okresie 7-krotnie, z 218,0 tys. t w 1965 roku do 1 549,5 tys. t w
2016 roku, a jej udziaá w unijnej produkcji byá takĪe doĞü stabilny i wynosiá ok. 6,3%
(1995 r.) – 10,7% (2016 r.). Niedobory miĊsa drobiowego na rynku wewnĊtrznym Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Francji od lat uzupeánia m.in. eksport drobiu z Polski, gdyĪ na te rynki
trafiaáo ok. 80% wywoĪonego z Polski miĊsa drobiowego (FAOSTAT, 2018).
W 2016 roku, w porównaniu z 1965 rokiem najwiĊkszy wzrost udziaáu w produkcji
miĊsa drobiowego osiągnĊáa Polska (o 12,4%). Zmniejszenie udziaáu nastąpiáo we Francji
(o 10,7%), we Wáoszech (o 8,8%) oraz w Wielkiej Brytanii (o 0,9%). Wzrost produkcji
drobiarskiej w Polsce w analizowanym okresie byá ponad 25-krotny, gdyĪ produkcja ta
wzrastaáa z poziomu 88,7 tys. t w 1965 roku do wielkoĞci 2 252,6 tys. t w 2016 roku.
Aktualnie produkcja ta rozwija siĊ najszybciej w Europie. WielkoĞü produkcji drobiarskiej
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wzrosáa w analizowanych latach takĪe w pozostaáych krajach unijnych, ale wzrost ten byá
mniej dynamiczny: w Niemczech produkcja ta wzrosáa 7,1-krotnie w 2016 roku
w porównaniu do 1965 roku, w Hiszpanii 6-krotnie, w Wielkiej Brytanii 4,7-krotnie, we
Francji prawie 2,8-krotnie, we Wáoszech 2,6-krotnie.
Od 2014 roku Polska jest liderem w produkcji drobiu w Europie. Przesądza o tym
miĊdzy innymi wysoka jakoĞü i efektywnoĞü produkcji, niska cena oraz rosnące
zapotrzebowanie na tanie i zdrowe Ĩródáo biaáka zwierzĊcego. W 2016 roku
wyprodukowano w Polsce ponad 2,2 mln ton miĊsa drobiowego, co oznaczaáo prawie 13%
wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Komisja Europejska prognozuje, Īe ten
wzrastający trend produkcji miĊsa drobiowego w Polsce siĊ utrzyma w najbliĪszych latach.
NajwaĪniejszymi czynnikami determinującymi wzrost tej produkcji w naszym kraju są
eksport i wzrastająca konsumpcja. Do 1998 roku przyrost konsumpcji miĊsa drobiowego
byá szybszy niĪ wzrost produkcji, natomiast od 1998 roku Polska staáa siĊ eksporterem tego
miĊsa oraz jego przetworów (StaĔko, 2011).
NajwiĊkszymi rynkami zbytu miĊsa drobiowego z Polski byáy gáównie paĔstwa UE, tj.
Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Francja, Buágaria i Sáowacja, gdzie trafia ok.
80% krajowego eksportu, jednak systematycznie roĞnie równieĪ sprzedaĪ na inne,
rozwijające siĊ rynki zagraniczne, takie jak Afryka i Azja.

Dyskusja
Na wysoką dynamikĊ wzrostu produkcji miĊsa drobiowego w Polsce záoĪyáo siĊ kilka
czynników. W Polsce ceny miĊsa drobiowego naleĪaáy do najniĪszych w Unii Europejskiej
(Utnik-BanaĞ, 2018). CzyĪewski i Danilczuk (2008) podali, Īe niewątpliwie cena jest
najwaĪniejszym czynnikiem decydującym o wysokiej konkurencyjnoĞci drobiu na rynkach
miĊdzynarodowych.
Wedáug OlszaĔskiej (2016), po wejĞciu Polski do UE nastąpiá dalszy wzrost produkcji
na tym rynku na skutek znacznego wzrostu zarówno eksportu, jak i importu miĊsa
drobiowego i jego produktów. Nastąpiáa natomiast widoczna zmiana relacji cen skupu
Īywca drobiowego do cen pozostaáych rodzajów Īywca. Przed akcesją ceny skupu Īywca
drobiowego byáy zbliĪone, a w wielu miesiącach wyĪsze od cen skupu Īywca wieprzowego
i woáowego. Od maja 2004 r. ceny skupu drobiu byáy najniĪsze w porównaniu do cen
skupu pozostaáych surowców miĊsnych (OlszaĔska, 2009). Ceny drobiu ksztaátowaáy róĪne
czynniki. WczeĞniejsze wyniki badaĔ wskazują, Īe w okresie 1995-2004 na cenĊ Īywca
decydujący wpáyw miaáy czynniki kosztowe (cena piskląt, paszy i pszenicy). (Utnik-BanaĞ
i ĩmija, 2016). Po wstąpieniu do struktur unijnych nastąpiá natomiast wzrost wpáywu
czynników popytowych, w tym sezonowy wzrost cen związany ze zwiĊkszonym popytem
na miĊso drobiowe w miesiącach letnich. Natomiast okresowy spadek popytu na miĊso
drobiowe związany z wystąpieniem ptasiej grypy wpáynąá istotnie na spadek cen Īywca
kurcząt brojlerów. Cena Īywca brojlerów wykazywaáa istotną dodatnią korelacjĊ z ceną
wieprzowiny i znacznie sáabsze powiązania z ceną woáowiny. Ponadto wykazano, Īe ceny
miĊsa kurcząt brojlerów cechuje sezonowoĞü (Utnik-BanaĞ, 2017). WyĪsze ceny obserwuje
siĊ latem (z kulminacją czerwiec – sierpieĔ), a niĪsze póĨną jesienią i zimą (listopad - luty).
Podobne tendencje podaáa OlszaĔska (2012), wykazując, Īe najkorzystniejszy do sprzedaĪy
drobiu byá zazwyczaj okres od lipca do paĨdziernika, a w pozostaáych miesiącach ceny, ale
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takĪe i podaĪ byáy niĪsze od Ğredniej, a najmniej korzystna sprzedaĪ wystĊpowaáa w
grudniu, styczniu, lutym i kwietniu.
W latach 2007-2016 najwyĪsze ceny wystĊpowaáy w Niemczech, Finlandii i na
Cyprze (Ğrednio powyĪej 240 Euro/100 kg), a najniĪsze byáy w Polsce, Wielkiej Brytanii i
Buágarii (poniĪej 150 Euro/100 kg). NajwiĊksze amplitudy zmian sezonowych cen
natomiast wystĊpowaáy w Polsce (Ğrednio 20%), Portugalii (15%), Belgii (11%) i Wielkiej
Brytanii (10%), najbardziej stabilne ceny byáy w Niemczech (3%) (Utnik-BanaĞ, 2017).
Nadal takĪe obserwowane byáy tendencje do wypierania z rynku miĊsa woáowego i
jego przetworów. SpoĪycie woáowiny w analizowanych latach w Polsce spadaáo,
wieprzowiny utrzymywaáo siĊ od wielu lat na poziomie ok. 40 kg, natomiast spoĪycie
miĊsa drobiowego systematycznie wzrastaáo i wynosiáo 30 kg na mieszkaĔca w 2017 roku
(FAOSTAT, 2018). Wzrost konsumpcji miĊsa drobiowego w Polsce bĊdzie coraz
wolniejszy, ale moĪliwoĞci jego wzrostu są wciąĪ duĪe, zwaĪywszy na to, Īe konsumpcja
drobiu w USA wynosi 45 kg na osobĊ, a w Izraelu ponad 60 kg.
ĝledzenie trendów rynkowych jest bardzo waĪne. Zdobywający coraz wiĊksze uznanie
ostatnio kierunek to brojlery wolno rosnące, który w Polsce zaczyna siĊ rozwijaü.

Podsumowanie i wnioski
Produkcja miĊsa drobiowego odznaczaáa siĊ wysoką dynamiką wzrostu. NajwiĊkszym
producentem miĊsa drobiowego w Ğwiecie byáy Stany Zjednoczone, Chiny oraz Brazylia.
Produkcja miĊsa drobiowego w tych trzech krajach stanowiáa ok. 45% produkcji Ğwiatowej
w 2016 roku. Pozostaáymi krajami liczącymi siĊ w Ğwiecie w produkcji drobiarskiej byáy:
Rosja, Indie, Meksyk, Japonia i Polska.
NajwiĊkszy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 miaá miejsce w Brazylii oraz
w Chinach. Natomiast udziaá Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii
Europejskiej w ujĊciu procentowym zmniejszaá siĊ. Produkcja miĊsa drobiowego w Unii
Europejskiej w 2016 roku wyniosáa 14,51 mln ton, co stanowiáo 12,1% Ğwiatowej
produkcji drobiarskiej i oznaczaáo 5-krotny wzrost produkcji w ostatnim
piĊüdziesiĊcioleciu.
Polska produkcja drobiarska zajmuje obecnie znaczącą pozycjĊ na rynku unijnym, jak
równieĪ Ğwiatowym. W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie byá
ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest najwiĊkszym producentem miĊsa drobiowego
w Unii Europejskiej z produkcją na poziomie okoáo 2,69 mln ton w 2017 roku,
wyprzedzając dotychczasowych liderów: Wielką BrytaniĊ i FrancjĊ. WiĊkszoĞü eksportu
trafiaáa do krajów Unii Europejskiej, jednak producenci rozwijali teĪ sprzedaĪ na nowe
rynki w Afryce (RPA) i Azji (Chiny i Korea). Kluczem do sukcesu wysokiej produkcji
miĊsa drobiowego w Polsce i wysokiego eksportu byáa wysoka jakoĞü produktów
drobiarskich, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe, atrakcyjna cena i Ğledzenie potrzeb
konsumentów.
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