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AKTULANOŚCI
AgroMapa: Cena skupu bydła w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie
ok. 11,50 zł/kg

Fot. Pixabay.

Utrzymuje się silny wzrost krajowych cen skupu bydła, które z miesiąca na miesiąc biją
kolejne rekordy. Ceny w Polsce rosną w ślad za cenami na światowym rynku. Źródłem
bardzo wysokich cen skupu bydła jest niższa światowa podaż mięsa, przy jednoczesnym
silnym popycie oraz coraz większa presja kosztowa wynikająca przede wszystkim
z rosnących cen pasz – napisali w cyklicznej analizie AgroMapa eksperci Departamentu
Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.
Według nich kolejne kwartały przyniosą zwiększenie światowej podaży mięsa wołowego,
co będzie sprzyjać spadkowi cen skupu. Jednocześnie utrzymujące się obecnie bardzo
wysokie na tle historycznym ceny wołowiny oddziałują w kierunku obniżenia popytu na
ten gatunek mięsa, co będzie dodatkowym czynnikiem stabilizującym sytuację cenową.
Mimo tego oczekują, że w horyzoncie naszej prognozy ceny skupu bydła pozostaną na
wysokim na tle historycznym poziomie. Głównym czynnikiem ryzyka dla prognozy jest
tempo odbudowy podaży bydła na świecie.
W okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz
przetworów) zwiększyła się o 41,4% r/r wobec spadku o 7,4% w analogicznym okresie
2021 r.
Cena skupu bydła wyniosła w kwietniu 11,23 zł/kg (+56,2% r/r), a cena pasz dla bydła
2,29 zł/kg (+28,6% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na
poziomie 4,91 wobec 4,04 przed rokiem, sygnalizując silną poprawę opłacalności
produkcji w ujęciu rocznym.
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Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena
skupu bydła w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 11,50 zł/kg oraz 9,50 zł/kg na
koniec 2023 r.
Źródło: AgroMapa, Departament Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.

OIE zmieniło nazwę

Źródło: WOAH.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, która występowała pod akronimem OIE obecnie
działa pod WOAH.
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt została założona w 1924 roku pod francuską
nazwą Office International des Épizooties. Pierwsze litery były skrótem pod jakim przez
wiele lat występowała.
28 maja tego roku dokonano zmiany. Skrót OIE, a więc i sama francuska nazwa tej
organizacji zostały zglobalizowane i zastąpione nazwą World Organisation for Animal
Health oraz skrótem WOAH. Zmienione zostało logo organizacji.
Obecnie 182 państwa są członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Jej zakres
działania jest szeroki począwszy do monitoringu ognisk chorobowych aż po analizy
i badania naukowe.
Dotychczasowy adres strony internetowej również został zmieniony. Obecnie jest to:
https://www.woah.org/.
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Jest szansa na otwarcie wietnamskiego rynku wołowiny jeszcze w
tym roku

Podpisanie protokołu z I posiedzenia polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa
(fot. MRiRW).

Polska i Wietnam uzgodniły zakończenie w 2022 roku procedury otwarcia rynku
wietnamskiego dla polskiej wołowiny po dostarczeniu przez stronę polską wszystkich
informacji wymaganych przez stronę wietnamską, jeśli wyniki audytu przeprowadzonego
w 2022 roku spełnią standardy i wymogi wietnamskie – poinformowało biuro prasowe
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wizytę Wietnamie złożyła delegacja
sekretarz stanu Lech Kołakowski.

ministerstwa

rolnictwa,

której

przewodniczył

Głównym celem wizyty delegacji MRiRW był udział w pierwszym posiedzeniu polskowietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.
– Celem spotkań w tym formacie pod naszym wspólnym przewodnictwem ma być nie
tylko intensyfikacja relacji, ale przede wszystkim konstruktywne rozmowy sprzyjające
wyjaśnianiu wątpliwości, wszelkich niejasności, a także wzajemna wymiana informacji.
Chcielibyśmy, aby ta płaszczyzna współpracy przynosiła bezpośrednie pozytywne efekty
– powiedział wiceminister Kołakowski.
Omówiono zostały zasady dostępu do rynku wietnamskiego polskich produktów rolnych,
w tym wołowiny. Otwarcie rynku będzie możliwe po spełnieniu szeregu warunków. Jak
zapewnia resort rolnictwa perspektywa jest dobra i jest szansa na pozytywne
zakończenie jeszcze w tym roku.
Wietnam jest strategicznym partnerem handlowym Polski w Azji Południowo-Wschodniej.
W polskim eksporcie na rynek wietnamski dominują artykuły rolno-spożywcze. Wartość
eksportu tych towarów w 2021 r. wyniosła ponad 143 mln EUR. Do Wietnamu z Polski
wysyłane są głównie filety rybne i inne mięso rybie, mąka oraz mięso wieprzowe.
Źródło: MRiRW.
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CENY - KRAJ
Średnie ceny zakupu bydła - wg MPC

Średnie ceny zakupu byków (12-24 m-ce) - wg MPC
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Średnie ceny zakupu jałówek - wg MPC

Średnie ceny zakupu krów - wg MPC
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RYNEK
Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA
Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa
w USA, stan na 11 czerwca 2022 roku.
Total red meat production under Federal inspection for the week ending
Saturday, June 18, 2022 was estimated at 1059.7 million lbs. according to
the U.S.Department of Agriculture's Marketing Service.
This was 0.7 percent lower than a week ago and 0.1 percent higher than
a year ago.
Cumulative meat production for the year to date was 1.4
percent lower compared to the previous year.
Meat Production (millions of pounds)
(excludes condemned)
Week Ending
Beef
Calf/Veal
Pork (2) Lamb/Mutton Totals (3)
18-Jun-22
541.3
1.1
515.0
2.3
1059.7
11-Jun-22
548.2
1.1
515.1
2.3
1066.7
Change:
-1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.7%
19-Jun-21
539.5
0.9
516.2
2.1
1058.7
Change:
0.3%
22.2%
-0.2%
9.5%
0.1%
2022 YTD
12919.6
25.0
12607.8
54.3
25606.7
2021 YTD
12789.1
23.9
13108.6
59.8
25981.4
Change:
1.0%
4.5%
-3.8%
-9.2%
-1.4%
(1)Previous week estimates may be revised. Year ago data are actuals.
(2) Excludes lard.
(3) Totals may not add due to rounding.
2022 totals are subject to revision
-----------------------------------------------------------------------Livestock Slaughter (head)
Week Ending
Cattle
Calves/Vealer
Hogs
Sheep/Lambs
18-Jun-22
667,000
7,000
2,372,000
33,000
11-Jun-22
674,000
7,000
2,372,000
34,000
Change:
-1.0%
0.0%
0.0%
-2.9%
19-Jun-21
664,000
7,000
2,444,000
34,000
Change:
0.5%
0.0%
-2.9%
-2.9%
2022 YTD
15,578,000
166,000
57,798,000
808,000
2021 YTD
15,422,000
166,000
60,457,000
913,000
Change:
1.0%
-0.2%
-4.4%
-11.5%
-----------------------------------------------------------------------Average Weights (lbs)
Week Ending Live:
Cattle
Calves/Vealers
Hogs
Sheep/Lambs
18-Jun-22
Estimate
1346
278
291
139
11-Jun-22
Estimate
1350
281
291
138
19-Jun-21
Actual
1345
222
283
124
Dressed:
18-Jun-22
Estimate
813
163
217
70
11-Jun-22
Estimate
815
164
217
70
19-Jun-21
Actual
814
129
211
62
-----------------------------------------------------------------------Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class
Week Ending
Steers
Heifers
Cows
Bulls
04-Jun-22
49.2%
29.8%
19.4%
1.6%
05-Jun-21
51.6%
27.2%
19.4%
1.7%
Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class
Week Ending Barrows & Gilts
Sows
04-Jun-22
97.4%
2.4%
05-Jun-21
97.2%
2.5%
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*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions
Source: USDA Livestock, Poultry, and Grain Market News Division, St Joseph,
MO

WEBINARIUM
Rynek żywności w ZEA
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Ambasada RP w Abu Zabi zapraszają na
webinarium pt. „Rynek żywności w ZEA. Prognozy i perspektywy dla polskich
producentów”. Odbędzie się ono 21 czerwca 2022 r., godz. 10.00–11.30.
W trakcie wydarzenia dowiesz się:
• jak funkcjonuje rynek rolno-spożywczy w ZEA,
• które polskie produkty żywnościowe mają największy potencjał eksportowy na
rynku ZEA,
• jakie możliwości oferuje rynek ZEA z perspektywy UE,
• jak wybrać właściwą strategię wejścia, utrzymać się na rynku i inne praktyczne
wskazówki prowadzenia biznesu,
• jakie możliwości współpracy oferuje sieć supermarketów Grandiose,
• jakie są możliwości nawiązania współpracy z partnerami emirackimi poprzez udział
w targach SIAL Middle East.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2022
r. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie przekazany link aktywacyjny.
Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.kowr.gov.pl/formularz/zea.

EKSPORT
Promocja na targach ISRAFOOD
Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pojawiła się oferta KOWR
udziału w misji handlowej i stoisku narodowym podczas targów ISRAFOOD w Tel Awiwie
w dn. 22-14 listopada 2022 r.
Poniżej link do oferty na targi ISRAFOOD 2022 oraz całego kalendarza zagranicznych
działań promocyjnych na 2022 na stronie internetowej KOWR:
https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/targi-i-misje-handlowe2022.
Termin zgłoszeń do KOWR upływa 22 czerwca 2022 r. i może zostać skrócony lub
wydłużony, w zależności od zainteresowania tymi targami.
W przypadku Państwa
zainteresowania
udziałem
w
targach
ISRAFOOD
2022,
prosimy
o przesłanie mailem skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) na
adres e-mail: KOWR-events@kowr.gov.pl z dopiskiem ISRAFOOD 2022.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Chudzik, p.o. kierownik
Wydziału Współpracy z Przedsiębiorcami, Departament Wsparcia Eksportu, Tel. +48 22
376 73 87
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Możliwość
wystawienia
w Singapurze

swoich

produktów

na

targach

Fot. MRiRW.

Komisja Europejska zaprasza do przekazania produktów, które zostaną zaprezentowane
lub użyte w pawilonie Unii Europejskiej podczas międzynarodowych targów FHA – Food &
Beverage 2022 r. 5–8 września br. w Singapurze.
Celem Komisji Europejskiej jest – możliwe dzięki organizacji pawilonu UE:
• promowanie europejskiej żywności i jej standardów;
• w ramach tej promocji – podkreślanie zalet produktów rolno-spożywczych, ich
bezpieczeństwa, jakości, autentyczności i różnorodności;
• zachęcanie
odbiorców
biznesowych
do
importowania,
dystrybucji
lub
wykorzystywania produktów rolnych UE w Singapurze i poza nim.
Na terenie pawilonu odbędą się m.in. prezentacje i degustacje produktów oraz pokazy
kulinarne.
Zgłoszenia dotyczące przekazania produktów do prezentacji w pawilonie można przesyłać
do 24 czerwca br. za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie internetowej
Komisji, pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FHA_2022.

=
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https://twitter.com/PolskieMieso
Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki
jacek@polskie-mieso.pl
©Związek Polskie Mięso
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Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny
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