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Polish Foreign Trade in Chicken Products from 2012-2017 

Synopsis. G ównym celem artyku u jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach 2012-2017 
w kontek cie zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi. W celu weryfikacji hipotezy 
wykorzystano metody statystyki opisowej (analiz  porównawcz  w czasie, analiz  struktury, liniow  
funkcj  trendu). W badanym okresie obserwuje si  tendencj  do powi kszania si  dodatniego salda 
obrotów handlowych mi sem, podrobami i przetworami kurzymi, natomiast saldo drobiem ywym 
by o ujemne. W latach 2012-2017 przy znacznym wzro cie pog owia kur (oprócz niosek), wyst pi  
ponad 58% wzrost ich ubojów oraz ponad dwukrotnie zwi kszy  si  eksport produktów kurzych (drób 
kurzy ywy, mi so, podroby i przetwory). W eksporcie i w spo yciu dominuj  produkty kurze, a na 
drugim miejscu s  produkty indycze. Produkcja ywca kurzego jest bardzo skoncentrowana. 

S owa kluczowe: polski rynek ywca kurzego, tuszka, handel zagraniczny, pog owie kur, produkcja 
ywca kurzego, cena 

Abstract. The main goal of the article is to present the Polish chicken market in 2012-2017 in the 
context of changes in foreign trade in chicken products. In order to achieve the goal, the methods of 
descriptive statistics (comparative analysis over time, structure analysis, linear trend function) were 
used. In the analyzed period, there is a tendency to increase the positive balance of trade in meat, offal 
and chicken preserves, while the balance of live poultry was negative. In the years 2012-2017, with a 
significant increase in the stock of chickens (except laying hens), there was over 58% increase in their 
slaughter, and the export of chicken products (live hens, meat, offal, preserves) increased more than 
twice. In export and consumption, chicken products dominate, followed by turkey products. The 
production of live chicken is very concentrated. 

Key words: Polish chicken market, carcass, foreign trade, chicken stock, chicken production, price 

JEL Classification: Q11, Q13, Q17, Q18 

Wprowadzenie 

Polska jest najwi kszym producentem ywca kurzego w UE od 2014 r. Produkcja mi sa 
kurzego w UE jest bardzo skoncentrowana, oko o dwie trzecie tej produkcji dostarczaj  
Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Holandia i W ochy (Slaughtering…, 2018). 

W latach 2012-2017 zasz y znaczne zmiany na rynku produktów kurzych, zwi ksza a 

si  jego produkcja, eksport i import (GUS c, 2013-2018, dane MF). Mi so kurze by o 

ta sze ni  np. mi so wo owe i jest atwiejsze w obróbce kulinarnej ni  mi so wo owe. 

Sprzyja o to wzrostowi jego spo ycia (z 26,1 kg/mieszka ca w 2012 r. do 29,2 kg/ 

mieszka ca w 2016 r.) (GUS b 2013, 2017). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
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ywno ciowej – PIB przewiduje, e spo ycie w 2017 r. wzros o do 30,5 kg na mieszka ca 

a w br. wzro nie do 30,8 kg na mieszka ca ( wietlik 2018). 

Przegl d literatury  

Zdecydowana wi kszo  wyników bada  po wi conych polskiemu rynkowi drobiu 

dotyczy cen (np. Utnik-Bana , 2012; Hamulczuk i in., 2012; Hamulczuk, 2013; wietlik, 

2008; Czy ewski i in., 2008; K usek, 2015), spo ycia ( wietlik, 2008; Konarska i in., 

2015), produkcji drobiu lub ca ego sektora (np. Utnik-Bana , 2016; Dybowski, 2014; 

Pasi ska, 2016; Czakowski, 2015). Te, które s  po wi cone handlowi zagranicznemu 

dotycz  zwykle analizy handlu drobiu domowego ogó em (np. Dybowski, 2016) mi sa i 

podrobów drobiowych ogó em (np. Czy ewski i in., 2008; Utnik-Bana , 2016) lub mi sa 

kurzego (np. Utnik-Bana , 2016). Ponadto badania dotycz ce kierunków geograficznych 

handlu zagranicznego produktami drobiowymi prowadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowy Instytut Badawczy. G ównym celem bada  

prowadzonych przez Instytut jest ocena krótkookresowych zmian na rynku drobiu w 

Polsce. Wyniki tych bada  publikowane s  dwa razy w roku (IERiG -PIB 2012-2018). 

W wymienionych opracowaniach brak jest analizy skali polskiego handlu zagranicznego 

produktami kurzymi tj. drobiem ywym kurzym, mi sem i podrobami czy przetworami 

kurzymi.  

Dane i metody 

G ównym celem opracowania jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach 

2012-2017 w kontek cie zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi, tj. ywcem, 

mi sem i podrobami oraz przetworami kurzymi. Przyj to hipotez  badawcz , e z Polski 

eksportuje si  coraz wi cej produktów kurzych, a import zmniejsza si , z czego wynika 

potrzeba ustalenia rozmiarów handlu zagranicznego tymi produktami. Zasadnicz  metod  

s u c  do realizacji hipotezy jest analiza porównawcza w czasie (przyrosty wzgl dne oraz 

wska niki dynamiki o podstawie sta ej i a cuchowej) pog owia brojlerów kurzych wg 

skali chowu, ubojów, eksportu i importu ogó em i poszczególnych grup produktowych oraz 

analiza struktury towarowej eksportu i importu produktów kurzych, a tak e oszacowanie 

liniowej funkcji trendu dla eksportu ( ) i importu ( ). Oszacowanie dla eksportu 

przedstawia si  nast puj co: 

 

a dla importu: 

gdzie:  

 okres, . 
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Rys. 2. Struktura pog owia kurcz t brojlerów wg skali chowu w 2013 r. i 2016 r. (w %) (od 1 szt. do 10000 szt. 

i wi cej) 

Fig. 2. Structure of the broiler chicken stock according to the rearing scale in 2013 and 2016 (in %) (from 1 to 

10000 items and more) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: (GUS a 2014, 2017). 

W 2016 r. chowem brojlerów kurzych w Polsce zajmowa o si  64,5 tys. gospodarstw 

(wobec 65,4 tys. w 2013 r.). Udzia  gospodarstw tego typu w ogóle gospodarstw 

utrzymuj cych zwierz ta gospodarskie wynosi  9% (wobec 8,2% w 2013 r.) (GUS a 2014, 

2017). 

Handel zagraniczny produktami kurzymi 

W latach 2012-2017 polskie obroty handlu zagranicznego produktami kurzymi 

wykazywa y tendencj  wzrostow  (rys. 3). W uj ciu wzgl dnym rednioroczne tempo 

wzrostu eksportu produktów kurzych wynios o 19,4%. Na podstawie oszacowanej liniowej 

funkcji trendu, dla eksportu produktów kurzych mo na stwierdzi , e z roku na rok eksport 

rós  o 123,5 tys. ton. Za pomoc  skonstruowanego równania uda o si  obja ni  98% 

zmienno ci eksportu. Eksport ogó em ( ywca, mi sa i podrobów oraz przetworów kurzych) 

wzrós  ponad 2-krotnie z 419 tys. ton w 2012 r. do 1017 tys. ton w 2017 roku, przy 

jednoczesnym wzro cie importu (o 83%) (zob. tab. 1). Polska by a eksporterem netto 

produktów kurzych w ca ym badanym okresie. Zwi kszenie wolumenu wywozu by o 

wypadkow  zwi kszenia eksportu drobiu kurzego ywego o 17%, mi sa i podrobów o 

137% i przetworów o 229%. By o ono mo liwe dzi ki znacznemu wzrostowi produkcji 

ywca kurzego. W latach 2013-2017 eksport mi sa i podrobów oraz przetworów kurzych 

wzrasta , natomiast eksport drobiu ywego rós  tylko w latach 2013-2016, a w 2017 r. 

spad , co najprawdopodobniej mia o zwi zek z wyst pieniem ptasiej grypy w Polsce na 

prze omie 2016 r. i 2017 r. 
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najwy szy w przypadku mi sa i podrobów drobiowych (od prawie 73%) i przetworów 

kurzych (od prawie 63%), mniejszy za  dla drobiu ywego (od 16% do 30%) (tab. 2). 

Udzia  importu ywego drobiu kurzego w imporcie ywego drobiu ogó em waha  si  w 

przedziale od 73% do 85%, mi sa i podrobów kurzych w mi sie drobiowym ogó em – od 

53% do 69%, przetworów kurzych - od 86% do 96%. 

Tabela 2. Udzia  eksportu (importu) poszczególnych grup produktowych kurzych w eksporcie (imporcie) 

poszczególnych grup produktowych drobiowych ogó em (w %) 

Table 2. The share of export (import) of individual chicken product groups in the export (import) of individual 

poultry product groups in total (in %) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 eksport 

drób kurzy ywy 23 16 17 28 30 17 

mi so i podroby 73 74 75 75 78 82 

przetwory 63 65 66 75 78 84 

import 

drób kurzy ywy 85 82 73 80 81 81 

mi so i podroby 53 53 57 66 66 69 

przetwory  86 89 87 87 88 96 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

W latach 2012-2017 struktura towarowa polskiego eksportu produktów kurzych by a 

zró nicowana. W strukturze towarowej dominowa o mi so i podroby kurze (o udziale 

wahaj cym si  od 90% do 92%) (tab. 3). W 2017 r. w strukturze eksportu mi sa i 

podrobów kurzych najpopularniejszymi elementami by y: 

 zamro one kawa ki bez ko ci, 

 wie e lub sch odzone kawa ki bez ko ci, 

 zamro one ca e skrzyd a, z ko cami lub bez. 

Mi so i podroby kurze eksportowane z Polski nabywa y g ównie kraje UE. W 

badanym okresie zmienia y si  pozycje zajmowane przez g ównych odbiorców w 

eksporcie. W 2012 r. najwi cej mi sa i podrobów eksportowano do: Czech, Wielkiej 

Brytanii, Niemiec, Holandii, S owacji, Francji, Bu garii i Litwy, a w 2017 r. – do: Niemiec, 

na Ukrain , do Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Czech i Bu garii. Relatywnie ma y 

udzia  w wywozie mia y pozosta e grupy produktowe tj. przetwory drobiowe (od 7% do 

10%), ywiec drobiowy (do 1%). W latach 2012-2017 w ród zagranicznych nabywców 

przetworów kurzych eksportowanych z Polski du ym zainteresowaniem cieszy y si : 

 mi so lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, poddane obróbce cieplnej, 

zawieraj ce wi cej b d  równo 57% masy mi sa lub podrobów drobiowych 

(oprócz kie bas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów, 

pakowanych do sprzeda y detalicznej jako ywno  dla niemowl t lub do celów 

dietetycznych, w pojemnikach o zawarto ci netto mniejszej b d  równej 250 g 

masy, przetworów z w troby (w tróbki), i ekstraktów z mi sa), 

 mi so lub podroby z ptactwa przetworzone lub zakonserwowane, niepoddane 

obróbce cieplnej, zawieraj ce wi cej b d  równo 57% masy mi sa lub podrobów 
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drobiowych (oprócz kie bas i podobnych wyrobów, i przetworów z w troby 

(w tróbki)) (dane MF). 

W strukturze ilo ciowej (sztuki) wywo onego ywca kurzego najwi kszy udzia  mia y 

piskl ta kurze (dane MF). 

Tabela 3. Udzia  eksportu (importu) poszczególnych grup produktowych kurzych w eksporcie (imporcie) 

produktów kurzych ogó em (w %) 

Table 3. The share of export (import) of individual chicken product groups in the export (import) of chicken 

products in total (in %) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 eksport 

drób kurzy ywy 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

mi so i podroby 0,92 0,91 0,92 0,90 0,91 0,90 

przetwory 0,07 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 

import 

drób kurzy ywy 0,59 0,66 0,70 0,73 0,70 0,66 

mi so i podroby 0,31 0,24 0,23 0,21 0,24 0,29 

przetwory  0,10 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 

Struktura towarowa polskiego importu produktów kurzych by a zró nicowana 

i zmienia a si  w analizowanym okresie (tab. 3). Udzia  drobiu ywego w imporcie wzrós  

z 59% w 2012 r. do 66% w 2017 r., przy jednoczesnym spadku udzia u przetworów z 10% 

do 6% oraz mi sa i podrobów kurzych z 31% do 29%. W ostatnich latach ponad po ow  

importowanych sztuk stanowi  drób kurzy o masie nie przekraczaj cej 185 g, a w ród 

mi sa i podrobów najwi ksze udzia y mia y w 2012 r.: 

 kawa ki z ko mi, wie e lub sch odzone (oprócz po ówek lub wiartek, ca ych 

skrzyde , nawet z ko cami, grzbietów, szyj, grzbietów w cznie z szyjami, kuprów 

i ko ców skrzyde , piersi, nóg i ich kawa ków), 

 kawa ki bez ko ci, zamro one, 

 grzbiety, szyje, grzbiety w cznie z szyjami, kupry i ko ce skrzyde , wie e lub 

sch odzone 

a w 2017 r.:  

 kawa ki bez ko ci, zamro one, 

 kawa ki bez ko ci, wie e lub sch odzone, 

 kawa ki z ko mi, wie e lub sch odzone (oprócz po ówek lub wiartek, ca ych 

skrzyde , nawet z ko cami, grzbietów, szyj, grzbietów w cznie z szyjami, kuprów 

i ko ców skrzyde , piersi, nóg i ich kawa ków) (dane MF). 

W latach 2012-2017 mi so i podroby kurze importowano przede wszystkim z krajów 

UE, cho  jej udzia  zmniejszy  si  z 99,9% w 2012 r. do 91,1% w 2017 r.. W 2012 r. 

najwi kszymi dostawcami mi sa i podrobów kurzych by y: Holandia, Niemcy, Wielka 

Brytania, W gry, a w 2017 r. – Niemcy, Wielka Brytania, S owacja i Ukraina, której udzia  

w polskim imporcie mi sa i podrobów kurzych wynosi  a  8,0%. W badanym okresie 

najwi ksze udzia y w ród importowanych przetworów kurzych mia y:  
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 mi so lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, poddane obróbce cieplnej, 

zawieraj ce wi cej b d  równo 57% masy mi sa lub podrobów drobiowych 

(oprócz kie bas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów, 

pakowanych do sprzeda y detalicznej jako ywno  dla niemowl t lub do celów 

dietetycznych, w pojemnikach o zawarto ci netto mniejszej b d  równej 250 g 

masy, przetworów z w troby (w tróbki), i ekstraktów z mi sa), 

 mi so lub podroby przetworzone lub zakonserwowane, zawieraj ce wi cej b d  

równo 25%, ale mniej ni  57% masy mi sa lub podrobów drobiowych (oprócz 

kie bas i podobnych wyrobów, drobno homogenizowanych przetworów, 

pakowanych do sprzeda y detalicznej jako ywno  dla niemowl t lub do celów 

dietetycznych, w pojemnikach o zawarto ci netto mniejszej b d  równo 250 g 

masy, przetworów z w troby (w tróbki), i ekstraktów z mi sa) (dane MF). 

W badanym okresie Polska by a eksporterem netto mi sa i podrobów ogó em oraz 

przetworów kurzych (zob. rys. 4). Natomiast w ca ym badanym okresie saldo obrotu 

ywcem kurzym by o ujemne. 

 

Rys. 4. Salda obrotów handlu zagranicznego produktami kurzymi (w tys. ton i mld EUR) 

Fig. 4. Balance of foreign trade in chicken products (in thousands of tons and billlion of EUR) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych MF. 

W latach 2012-2017 relacje cen tuszek w badanych krajach europejskich do cen takich 

tuszek w Polsce by y zró nicowane (zob. tab. 4). W niektórych okresach w Niemczech, 

Danii, na Cyprze, Finlandii i w Szwecji nabywca za kilogram tuszki kurcz cej 65%2 musia  

zap aci  dwa razy wi cej ni  w Polsce. W ród branych pod uwag  krajów europejskich 

cena tego rodzaju tuszki w Polsce by a prawie najni sza lub najni sza. Analiza relacji cen 

tuszek ma pewne ograniczenia, bowiem tuszki mog  cechowa  si  ró n  jako ci , posiada  

ró ne certyfikaty b d  nie, pochodzi  z ró nych systemów chowu (np. ekologicznego, bez 

antybiotyków) czy cechowa  si  ró nym przedzia em czasowym do terminu przydatno ci. 

 

                                                 
2 Np. wed ug Wspólnej Taryfy Celnej „kurczaki 65%” s  to nieci te na kawa ki tuszki, które s  „oskubane 

i wypatroszone, bez g ów i apek oraz bez szyj, serc, w tróbek i o dków” (KE 2017). 
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Tabela 4. Kszta towanie si  relacji cen tuszki kurcz t 65% w wybranych krajach UE do cen w Polsce 

Table 4. The development of the chicken carcass price relations 65% in selected EU countries to prices in Poland 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belgia 1,29 1,29 1,29 1,34 1,40 1,33 

Bu garia 1,13 1,14 1,12 1,17 1,22 1,18 

Czechy 1,32 1,38 1,34 1,43 1,50 1,45 

Dania 1,79 1,83 1,85 1,92 2,01 1,94 

Niemcy 1,79 1,86 1,95 2,03 2,24 2,16 

Estonia (.) 1,29 1,34 1,40 1,47 1,31 

Irlandia 1,28 1,28 1,32 1,41 0,93 0,78 

Grecja 1,45 1,47 1,47 1,57 1,74 1,64 

Hiszpania 1,32 1,30 1,28 1,32 1,35 1,33 

Francja 1,61 1,64 1,62 1,73 1,90 1,84 

Chorwacja (.) 1,39 1,37 1,43 1,52 1,48 

W ochy 1,59 1,69 1,65 1,60 1,55 1,65 

Cypr 1,80 1,83 1,90 1,99 2,14 2,04 

otwa 1,26 1,28 1,30 1,28 1,31 1,30 

Litwa 1,11 1,10 1,08 1,16 1,19 1,16 

W gry 1,16 1,19 1,19 1,20 1,20 1,17 

Malta 1,49 1,59 1,63 1,73 1,89 1,79 

Holandia 1,40 1,43 1,51 1,53 1,53 1,38 

Austria 1,37 1,40 1,44 1,44 1,54 1,46 

Polska 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Portugalia 1,21 1,19 1,16 1,21 1,16 1,24 

Rumunia 1,19 1,24 1,22 1,17 1,24 1,19 

S owenia 1,44 1,48 1,47 1,56 1,62 1,55 

S owacja 1,36 1,42 1,32 1,34 1,32 1,21 

Finlandia 1,83 1,92 1,95 2,04 2,16 2,05 

Szwecja 1,72 1,77 1,77 1,96 2,23 1,99 

Wielka Brytania 1,08 1,08 1,20 1,37 1,30 1,20 

EU 1,36 1,38 1,40 1,46 1,50 1,46 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: (Weekly 2018). 

W latach 2012-2017 rednie ceny eksportowanych z Polski tuszek kurcz t 65%3 by y 

zró nicowane (zob. rys. 5). W latach 2012-2017 rednie ceny sch odzonych tuszek kurcz t 

65% eksportowanych z Polski by y zbli one do rednich cen takich tuszek eksportowanych 

z Polski do UE, natomiast rednie ceny takich tuszek eksportowanych do krajów 

nieb d cych cz onkami UE (krajów trzecich) by y ni sze od cen tuszek eksportowanych do 

UE w latach 2012-2015, a w latach 2016-2017 – wy sze. W latach 2012-2017 rednie ceny 

mro onych tuszek kurcz t 65% eksportowanych do krajów trzecich by y ni sze od rednich 

cen takich tuszek eksportowanych do krajów b d cych cz onkami UE.  

Polski sektor kurcz t brojlerów jest jednym z najnowocze niejszych na wiecie. 

Niew tpliwie wst pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o konieczno  

dostosowania sektora i przemys u do bardzo wysokich wymogów weterynaryjnych czy 

dobrostanu zwierz t, w rezultacie polski drób posiada przewag  w porównaniu z krajami 

nieb d cymi cz onkami UE. 

 

                                                 
3 lub inaczej zg aszane. 
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Rys. 5. rednia cena eksportowa (z Polski) tuszki kurcz t sch odzonej i mro onej 65% (ogó em – z Polski, do 

krajów UE i do krajów nie b d cych cz onkami UE) w EUR/kg 

Fig. 5. Average export price (from Poland) of chilled and frozen chicken carcasses 65% (in total, to EU countries 

and to non-EU countries) in EUR/kg 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych MF. 

G os w dyskusji 

Do zwi kszenia polskiego eksportu produktów kurzych mo e si  przyczyni : 

dywersyfikacja kierunków geograficznych eksportu, przewaga cenowa polskich produktów 

kurzych na rynku UE i wiatowym, a przy tym odpowiednia ich jako . Polski drób kurzy 

posiada przewag  cenow  na rynku unijnym, nie jest jednak najta szy na wiecie. Dlatego 

te  nale y monitorowa  dzia ania konkurentów oferuj cych tani drób np. kraje Mercosur, 

z którymi najprawdopodobniej zostanie zawarta umowa o wolnym handlu4. Jednym 

z g ównych nabywców polskiego drobiu jest Wielka Brytania, jej wyj cie z UE mo e 

wp yn  na sytuacj  sektora (w zale no ci od ustalonych warunków tego wyj cia). Udzia  

Ukrainy w imporcie mi sa i podrobów drobiowych w 2017 r. wynosi  8%, je li kraj ten 

b dzie zwi ksza  eksport na polski rynek i inne rynki zbytu polskiego drobiu, 

uwarunkowania dla polskiego handlu zagranicznego mog  pogorszy  si . 

Zachodz  zmiany na rynkach produktów substytucyjnych. Rynek produktów 

wega skich zaczyna w ostatnim czasie rozwija , pojawiaj  si  równie  inne konkurencyjne 

produkty zawieraj ce np. bia ko owadzie. Prowadzone s  równie  prace nad substytutami 

np. mi sem in vitro. Wci  wydaje si  wa ne szukanie produktów niszowych i 

innowacyjnych (np. kurczaki karmione w okre lony, specyficzny sposób, ekologiczne). 

 

                                                 
4 Brazylia dysponuje ogromn  nadwy k  poda y mi sa drobiowego. Ma bardzo dobre warunki klimatyczne (np. 

nie trzeba budowa  ogrzewanych kurników), technologiczne (np. du a poda  kukurydzy i soi) i ekonomiczne (np. 

tania si a robocza) do rozwoju produkcji drobiu kurzego (Dybowski 2016). 
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Salda obrotu ró nymi grupami produktowymi z krajami trzecimi ogó em by y 

dodatnie. Eksport produktów kurzych do krajów trzecich by  niewielki mi dzy innymi z 

powodu trudno ci w oferowaniu produktów o smakach zbli onych do lokalnych, a tak e z 

powodu silnej konkurencji ze strony producentów oferuj cych ni sze ceny b d  maj cych 

ju  nawi zane trwa e relacje handlowe. 

Ocenia si , e w najbli szych kilku latach zarówno eksport produktów kurzych jak 

i produkcja ywca kurzego utrzyma si  na relatywnie wysokim poziomie, co wi cej Polska 

najprawdopodobniej nadal b dzie g ównym producentem mi sa kurzego w UE (je li nie 

wyst pi  powa ne zak ócenia na rynku np. ptasia grypa). Wi ksza poda  ywca kurzego na 

rynku krajowym i unijnym mo e by  ród em presji spadkowej na ceny, cho  do jej 

wyhamowania najprawdopodobniej przyczyni si  przyrost liczby ludno ci na wiecie oraz 

wzrost dochodów rozporz dzalnych. Wielu producentów b dzie inwestowa  w kolejne 

kurniki, czemu b d  towarzyszy  procesy integracji pionowej i poziomej. Mo na rozwa y  

w kontek cie efektywno ci ekonomicznej i bezpiecze stwa ywno ciowego 

uniezale nienie od importowanych piskl t i jaj kurzych wyl gowych. Popyt na mi so kurze 

mo e znacznie wzrosn  w przypadku wyst pienia globalnego kryzysu finansowego, w 

szczególno ci w krajach o relatywnie niskich dochodach rozporz dzalnych na osob .  

Podsumowanie 

Obecnie Polska jest samowystarczalna w produkcji mi sa kurzego, a znaczna cz  tej 

produkcji jest eksportowana, g ównie do krajów UE. W latach 2012-2017 obserwowano 

wzrost eksportu i importu produktów kurzych. W badanym okresie udzia  eksportu mi sa 

i podrobów kurzych w wywozie mi sa i podrobów drobiowych by  znaczny (powy ej 

70%). Udzia  ten nadal b dzie relatywnie wysoki, a b dzie to rezultatem niskiej ceny mi sa 

kurzego w porównaniu z mi sami z innych popularnych gatunków zwierz t, przyzwyczaje  

i nawyków w jego spo yciu (czemu sprzyja jego atwa obróbka kulinarna) oraz wi kszej 

neutralno ci religijnej w porównaniu np. z wieprzowin . W badanym okresie struktura 

importu by a odmienna w porównaniu ze struktur  eksportu, najwi kszy udzia  w imporcie 

mia  drób kurzy ywy. 

W latach 2012-2017 Polska by a eksporterem netto mi sa i podrobów, przetworów 

kurzych oraz importerem netto ywca kurzego. Dynamicznym zmianom eksportu 

towarzyszy y: dosy  zaawansowane i wci  post puj ce procesy koncentracji chowu ywca 

kurzego oraz zmienna op acalno  jego chowu. Spo ród mi s drobiowych, mi so kurze 

mia o najwi kszy udzia  w spo yciu. 

W badanym okresie relacje cen tuszek kurcz t w ró nych krajach europejskich do cen 

takich tuszek w Polsce by y zró nicowane, cho  polskie tuszki by y najta sze lub prawie 

najta sze. Przewiduje si , e relacje te w najbli szych kilku latach nie zmieni  si  znacznie. 
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