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NAJWIĘKSZYCH ZAKŁADÓW
MIĘSNYCH W POLSCE

Rynek mięsa po przejściach
Krajowa branża
mięsna znajduje się
w trudnej sytuacji.
Rozdrobnienie sektora i brak specjalizacji poszczególnych
podmiotów coraz
mocniej wpływają
na rentowność producentów i przetwórców mięsa. Do
tego dochodzą obserwowane w 2012
r. rosnące koszty produkcji, przede wszystkim pasz, oraz trudności
z pozyskaniem kapitału. Zeszły rok przyniósł też zauważalne pogorszenie wizerunku producentów mięsa w mediach, a co za
tym idzie – w społeczeństwie. Niekorzystne
czynniki w pewnym stopniu równoważy
znaczący wzrost efektywności przemysłu
mięsnego. W ostatnich latach polskie zakłady przeprowadziły ogromne inwestycje
w nowoczesny park maszynowy i dogoniły
już w tym zakresie światową konkurencję.
Na korzyść branży działa także wciąż duży
popyt wewnętrzny, zwłaszcza w przypadku
rynku wieprzowiny, oraz dynamiczny rozwój
na rynkach zagranicznych – tutaj szczególnie
dobre wyniki zanotował w zeszłym roku

sektor drobiarski. Z danych FAMMU/FAPA
wynika, że w 2012 r. dodatnie saldo w polskim
handlu zagranicznym drobiem przekroczyło
1 mld euro, co oznacza, że było o 15,5 proc.
wyższe od wyników z 2011 r. Jak w związku
z różnorodnością tendencji wpływających
na rynek mięsa prezentuje się obraz branży
w naszym rankingu? Dwa pierwsze miejsca
nie uległy zmianie – liderem rynku mięsa
nadal jest Animex, a numerem dwa – Sokołów.
To potwierdza tezę, że zmiany w sektorze
mięsnym zachodzą powoli. Jednak trzeciego
miejsca nie zajmuje już spółka PKM Duda,
która spadła na szóstą pozycję. W „wielkiej
trójce” zastąpił ją Cedrob. Polski Koncern
Mięsny wyprzedziły też zakłady Pini Polonia (czwarta pozycja – w zeszłym roku poza
rankingiem), oraz Indykpol (pozycja piąta –
bez zmian w stosunku do ubiegłego roku).
W pierwszej dziesiątce znajdujemy także JBB
i ZM ŁMeat Łuków, między którymi zaszła
roszada – JBB awansował z dziewiątego na
siódme miejsce, ŁMeat spadł z siódmego na
dziewiąte. Na ósmej pozycji uplasowały się
ZPM Biernacki, które debiutują w rankingu.
Pierwszą dziesiątkę zamykają zakłady drobiarskie Exdrob (awans z 16. pozycji w zeszłorocznym rankingu).
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