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CZYNNIKI POPYTOWE RYNKU PASZOWEGO

Liczba wytwórni pasz dla zwierząt w Polsce w latach
2005-2013
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CZYNNIKI POPYTOWE RYNKU PASZOWEGO

Udział poszczególnych grup wytwórni pasz dla zwierząt
gospodarskich w przychodach ze sprzedaży (%)
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CZYNNIKI POPYTOWE RYNKU PASZOWEGO

Miejsce przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt
gospodarskich w grupie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Branże przemysłu spożywczego

Wartości syntetycznego miernika
oceny rentowności

1 produkcja piwa

0,597

2 produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

0,507

3 produkcja cukru

0,374

4 produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

0,308

5 produkcja przypraw

0,298

…
29

produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód
mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

30 produkcja cydru i pozostałych win owocowych

0,121
0,066

CZYNNIKI PODAŻOWE RYNKU PASZOWEGO

Powierzchnia zasiewów upraw roślin strączkowych
w Polsce w latach 1980-2014 (ha)

CZYNNIKI PODAŻOWE RYNKU PASZOWEGO

Relacja między wysokością dopłat a powierzchnią uprawy
roślin strączkowych pastewnych

CZYNNIKI PODAŻOWE RYNKU PASZOWEGO
Udział wielkości produkcji towarowej grochu i łubinu w produkcji
całkowitej wynikającej z powierzchni zasiewów. (%)
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Słabe strony rynku rodzimych roślin
strączkowych w Polsce w latach 2011-2015
Duża konkurencja ze strony rynku soi
jako produktu substytucyjnego

Brak promocji marki produktu oraz
marketingu w zakresie wykorzystania
r.r.s w paszach.
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MARGINALIZACJA RYNKU RODZIMYCH
ROŚLIN ŚTRĄCZKOWYCH

Model pionowych powiązań integracyjnych podmiotów
w zakresie rozwoju produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego przy wykorzystaniu
komponentów paszowych opartych na białku rodzimych roślin strączkowych
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Model rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce z uwzględnieniem
animacji obrotów na poziomie producenta surowca i zakładu przetwórczego
(podejście surowcowe)
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Główne wnioski płynące z badań w latach 2011-2015
Rozwój rynku oraz realne zwiększenie wielkości produkcji rodzimych roślin
białkowych wymaga koncentracji obrotu w skali kraju (tworzenia dużych i
jednorodnych kontraktów towarowych) i wywołania popytu ze strony zakładów
przetwórczych

Bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego zapewnić może jedynie rozwój
produkcji masowej roślin strączkowych oraz aktywne animowanie obrotu tym
surowcem.
Najbardziej dogodną formułą animowania rozwoju rynku rodzimych roślin
białkowych jest produktowa struktura klastrowa, której sukces zależeć będzie
między innymi również od wsparcia finansowego w początkowym okresie
działalności.

Organizacja rynku rodzimych roślin białkowych
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Przedsiębiorstwa handlowe,
Odbiorcy indywidualni

Gospodarstwa

rolne

Przeds. magazynowe

Regionalny Klaster Polskich
Roślin Białkowych

Instytucje
otoczenia
biznesu
-organizacje
samorządowe
Instytucje
rządowe
,
organizacje
zawodowe

Program wieloletni na lata 2016-2020
Stworzenie warunków do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele
paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju.

• Obszar badawczy 5
• Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami
rodzimych roślin białkowych poprzez:
- opracowanie modelu komercjalizacji produktów wytwarzanych na
bazie rodzimych roślin białkowych,
- wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime
rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku,
- monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych
podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych.

Dziękuję za uwagę.

