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Mięso z problemami
M

iniony rok na rynku mięsa z całą pewnością nie należał
do łatwych. Szereg zagrożeń, wśród których na
pierwszy plan wysunęły się problemy z eksportem
wieprzowiny, skutecznie stłumiły optymistyczne
nastroje, z jakimi firmy mięsne rozpoczynały 2014 r. Wyniki przetwórców mięsa po raz kolejny potwierdziły, że w trudnych czasach
najlepiej radzą sobie duże, dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa.
Poniżej prezentujemy nową edycję zestawienia „Największych
firm mięsnych w Polsce”, przygotowaną przez serwis portalspozywczy.pl we współpracy z wywiadownią gospodarczą Bisnode.
Porównanie wyników firm mięsnych z ostatnich trzech raportów
pokazuje, że pozycja lidera rynku – Grupy Animex wciąż nie wydaje
się zagrożona (prawie 4 mld zł sprzedaży w 2013 r. wobec 3,8 mld
zł w 2012 r.). Równie mocno osadzona jest 2. pozycja, należąca
do Grupy Sokołów (3,1 mld zł w 2013 r. wobec 2,8 mld zł w 2012
r.). Na trzecie miejsce wpadła Pini Polonia (2,7 mld zł w 2013 r.
wobec 2 mld zł w 2012 r.), zaś zajmująca je wcześniej spółka PKM
Duda spadła na 5. pozycję (1,9 mld zł w 2013 r. wobec 2,1 mld zł w
2012 r.). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze największą grupę
drobiarską – 4. pozycję zajmuje Cedrob (2 mld zł w 2013 r. wobec
1,7 mld zł w 2012 r.).

Jak widać, zmiany w czołówce branży mięsnej zachodzą bardzo
powoli, nawet przy dramatycznych wahaniach koniunktury na rynku
mięsa wieprzowego. Być może dlatego, że duże firmy przyzwyczaiły
się już z biegiem lat do funkcjonowania w trudnych warunkach. Nieco
gorzej radzą sobie mniejsze podmioty, zwłaszcza ubojnie trzody i
bydła, ale nawet w ich przypadku nie obserwujemy jeszcze zapowiadanej od dawna przez analityków fali upadłości. Dla kontrastu
warto wskazać na ogromny sukces polskiej branży drobiarskiej – w
ubiegłym roku nasz kraj osiągnął status największego producenta
drobiu w Unii Europejskiej. W tej chwili praktycznie wszyscy przetwórcy drobiu prowadzą inwestycje rozwojowe, często na ogromną
skalę. Z kolei przetwórcy wołowiny, uskrzydleni decyzją Trybunału
Konstytucyjnego znoszącą zakaz uboju rytualnego, wznawiają
eksport do krajów arabskich, o których mówi się, że są żyłą złota.
Chociaż w branży mięsnej sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, w pewnym stopniu stabilizuje ją krajowy rynek mięsa i wędlin.
Ilościowo jest on stabilny, a wartościowo rośnie, ze względu na
spożywanie przez polskich konsumentów większej ilości wędlin
wysokogatunkowych. Według danych GFK, wartość całego polskiego rynku mięsa przekroczyła w 2013 r. 27 mld zł, a zakupy Polaków
wyniosły w tym okresie nieco ponad 2 mld ton.
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