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Surowce rolne na świecie w ostatnich latach taniały, w ostatnich 

dwóch miesiącach spadki zostały powstrzymane

Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100)

Źródło:  FAO (2.06.2016)

Opracowanie i obliczenia BGŻ BNP Paribas
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Mięso Żywność ogółem

 Zmiana 2015/ 2014:

 mięso            -15,2%
 zboża             -15,4%
 oleiste           -18,8%
 cukier            -20,9%
 mleczarskie  -28,5%



Kurczęta i indory są wyraźnie tańsze niż przeciętnie w ostatnich 

pięciu latach, trzoda ostatnio wyraźnie drożała

Ceny żywca – różnica wobec średniej ceny w latach 2011-15 (%)

Źródło:  Opracowanie BGŻ BNP Paribas 

na podstawie danych  MRiRW
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Ceny kurcząt są niższe niż o tej porze roku w poprzednich latach

Ceny zakupu kurcząt (zł/kg żywca)

Źródło: MRiRW (12.06.2016)

Opracowanie BGŻ BNP Paribas

2014

Tygodnie Przeciętna cena Zmiana r/r W stosunku 
do średniej

1-22 (4.01-5.06) 3,31 zł/kg -3,7% (-0,13 zł/kg) -9,6% (-0,35 zł/kg)



W 2015 r. eksport mięsa i podrobów drobiowych wzrósł o 18% 

do blisko 840 tys. t

Eksport mięsa i podrobów drobiowych (tys. t)

Źródło:  Opracowanie BGŻ BNP Paribas 

na podstawie danych MRiRW i Eurostat

2015 Udział w 
eksporcie

Zmiana r/r

Niemcy 17% +14%

Wlk. Brytania 9% +21%

Czechy 8% +5%

Francja 7% +33%

Holandia 7% +5%

Bułgaria 5% +13%

Słowacja 5% +15%

 Do większości ważnych odbiorców 
eksport w 2015 r. wzrósł. Wyjątkiem były 
Hongkong, Benin i Węgry. 

 W styczniu 2016 r. eksport był o 8%
większy r/r.
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Produkcja drobiu w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie

Produkcja mięsa drobiowego (tys. t)

Źródło:  Opracowanie BGŻ BNP Paribas 

na podstawie danych GUS i IERiGŻ
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2014/2004:

+7% CAGR
 W latach 2004-2014 
produkcja rosła przeciętnie o 
7,4% rocznie.

 Wg szacunków IERiGŻ 
w 2014 r.  tempo wzrostu 
wyniosło 12%. 

 Polska w 2014 r. stała się  
unijnym liderem w produkcji 
drobiu. 

+12%

+10%



Wylęgi kurcząt nadal dynamicznie wzrastają

Wylęgi kurcząt (mln szt.)

Źródło:  Opracowanie BGŻ BNP Paribas 

na podstawie danych GUS (V 2016 r.)
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Miesiąc r/r

I’16 +1%

II’16 +17%

III’16 +4%

IV’16 +13%

 W kwietniu 2016 r. 
wylęgi były 
rekordowo wysokie 
i wyniosły 
97,3 mln szt., co 
oznacza 
przewyższenie 
rekordu z III’16 o 2,7 
mln szt.!



Relacja cen kurcząt do cen pasz jest wyraźnie niższa niż przeciętnie 

w tym okresie roku

Relacja cen kurcząt do cen pełnoporcjowych mieszanek paszowych

Źródło:  Opracowanie BGŻ BNP Paribas 

na podstawie danych  MRiRW

Średnia relacja dla 
kwietnia w latach 
2011-2015:    2,62

Relacja w kwietniu 
2016 r.:            2,50 
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IV’16: 2,50
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Krótkie podsmowanie

Źródło:  BGŻ BNP Paribas

Ceny surowców rolnych na świecie są wyraźnie niższe niż w poprzednich kilku latach.

W Polsce ceny kurcząt w ostatnich miesiącach powoli wzrastały, ale są wyraźnie niższe niż w
poprzednim roku. Ceny indyków wyraźnie się obniżały.

Obecne relacje cenowe żywca i pasz w przypadku kurcząt są niekorzystne.

Prawdopodobnie w bieżącym roku po raz kolejny zanotujemy dużą dynamikę wzrostu
produkcji mięsa drobiowego, czemu będą sprzyjać tańsze pasze, korzystne relacje kursowe,
czy ptasia grypa w niektórych krajach.



Oferta Banku dla producentów drobiu

Źródło:  BGŻ BNP Paribas



Oferta Banku dla producentów drobiu

Źródło:  BGŻ BNP Paribas

Finansowanie inwestycji – kredyt 

preferencyjny

 niskie oprocentowanie 

(pozostałą część odsetek pokrywa ARiMR)

 brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę 

kredytu 

przez cały okres kredytowania 

 długi okres kredytowania do 15 lat

 karencja w spłacie do 2 lat

 do 70% kosztów inwestycji

 kwota kredytu w PLN do 8 mln dla działów 

specjalnych



Oferta Banku dla producentów drobiu

Źródło:  BGŻ BNP Paribas

Finansowanie obrotowe – różne 

warianty

Agro Ekspres – kredyt obrotowy w 

rachunku bieżącym na 5 lat

„Rzeczówka” – kredyt w rachunku 

kredytowym

Kredyty „klęskowe” - bez prowizji, 

oprocentowanie dla „ubezpieczonych ok 

2%, pozostałych ok 3%



Dziękuję za uwagę

i zapraszam do współpracy

Daniel Roman
Ekspert Agro 

Prezentacja przygotowana w Departamencie Analiz 
Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych przez 
Michała Koleśnikowa, kierownika Zespołu Analiz 
Rynków Rolnych



Informacje i zastrzeżenia prawne
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank BGŻ BNP Paribas”) informuje, że niniejszy materiał ma

charakter wyłącznie marketingowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa

doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. W szczególności niniejsza

prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej kupna lub sprzedaży subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu

określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej jakichkolwiek

instrumentów finansowych, jak też rekomendacji dotyczącej wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień

wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania

lub wykupu instrumentu finansowego. Przygotowując niniejszą prezentację Bank BGŻ BNP Paribas nie spełnia roli

zarządzającego portfelem ani doradcy inwestycyjnego jakiejkolwiek osoby, w tym w szczególności Otrzymującego

prezentację.

Jakiekolwiek treści, zawarte w niniejszej prezentacji i przekazywane Otrzymującemu prezentację przez Bank BGŻ BNP

Paribas w związku z zawieraniem lub wykonywaniem transakcji opisanych w prezentacji, nie mogą być traktowane przez

Otrzymującego prezentację jako podstawa decyzji Otrzymującego prezentację dotycząca zawierania lub wykonywania

transakcji opisanych w prezentacji. Odnośnie każdej pojedynczej transakcji, korzyści oraz przydatność transakcji

dla Otrzymującego prezentację jest poddawana przez Otrzymującego prezentację ocenie dokonywanej niezależnie

od Banku BGŻ BNP Paribas, albo przez Otrzymującego prezentację samodzielnie albo przez niezależnych doradców

Otrzymującego prezentację, w zakresie wszelkich aspektów transakcji, w tym aspektów prawnych, podatkowych,

księgowych i finansowych. Każda transakcja dotycząca produktu przedstawionego w niniejszej prezentacji jest zawierana

przez Otrzymującego prezentację wyłącznie na podstawie jego niezależnej oceny i na jego własne ryzyko.

Bank BGŻ BNP Paribas dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne

oraz oparte na kompetentnych źródłach.

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BGŻ BNP Paribas oraz usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank BGŻ

BNP Paribas znajdują się na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl

Informacje i zastrzeżenia prawne


