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Synopsis. Celem opracowania by o wskazanie wp ywu integracji z Uni  Europejsk  na stan rynku 

wo owiny w Polsce. Analiz  przeprowadzono w oparciu o dane dotycz ce pog owia byd a i produkcji 

ywca wo owego za lata 2004-2008, zmian w handlu detalicznym w latach 1991-2008 oraz zmian cen 

w okresie 2004-2008. 
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Abstract. The aim of this paper was to show the impact of the European Union’s enlargement on the 

status of beef market in Poland. The analysis was performed on the basis of data on cattle population 

and production of cattle live weight for years 2004-2008, changes in the retail trade sector in years 

1991-2008 and prices for the period of 2004-2008.
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Wst p

Integracja Polski z Uni  Europejsk  spowodowa a znaczne zmiany na wielu rynkach 

bran owych. Wp yn a w du ym stopniu na stron  popytu, jego struktur  i wielko , ale 

przede wszystkim wywar a ogromny wp yw na stron  poda y na wszystkich rynkach, w 

tym zw aszcza na rynkach rolnych. 

Rynek wo owiny jest jednym z najbardziej obj tych regulacjami unijnymi segmentem 

rynku rolnego. Wspieranie tego rynku odbywa si  zarówno bezpo rednio, na poziomie 

pierwotnego producenta wo owiny, tzn. rolnika, jak i na poziomie rynkowym (np. 

interwencja rynkowa). 

Wspólna organizacja rynku wo owiny obowi zuje w Unii Europejskiej ju  od 1968 

roku. Obejmuje ona ywe byd o i ciel ta, wo owin  i ciel cin wie , mro on

i sch odzon , a tak e solon , w solance oraz suszon  i w dzon , wo owe i ciel ce podroby i 

przetwory oraz t uszcz wo owy i ciel cy.

Najbardziej istotne elementy wiadcz ce o zmianach na rynku wo owiny dotycz

wielo ci pog owia byd a, zmian w wielko ci produkcji wo owiny, zmian w cenach skupu i 

cenach detalicznych oraz zmian w handlu zagranicznym i wielko  jego salda. 

Metoda przyj ta aby osi gn  za o one cele to analiza opisowa oraz analiza dynamiki 

zmian badanych parametrów. 

1 Dr in ., e-mail: ewa.bak.filipek@wp.pl. 
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Wspólna Polityka Rolna na rynku wo owiny i ciel ciny 

W Unii Europejskiej wo owina stanowi 10% warto ci produkcji rolnej wszystkich 

krajów cz onkowskich „starej” Unii (15). Sektor ten zajmuje drugie (po zbo ach) miejsce 

pod wzgl dem wielko ci wsparcia z bud etu Unii. Dotacje do tego sektora produkcji rolnej 

wynosz  oko o 6 mld euro rocznie. Do producentów wo owiny trafia 13% wspólnotowych 

rodków finansowych przeznaczonych na realizacj  Wspólnej Polityki Rolnej. 

W Unii Europejskiej, w przeciwie stwie do Polski, zdecydowana wi kszo  mi sa

wo owego pochodzi ze specjalnych mi snych ras byd a. Jest to tzw. wo owina kulinarna, o 

wy szych walorach smakowych, a przede wszystkim du o atwiejsza do przygotowania do 

spo ycia. Roczne spo ycie mi sa wo owego w UE wynosi oko o 16 kg na mieszka ca i jest 

trzykrotnie wi ksze ni  w Polsce, gdzie nie przekracza 5 kg. Na zakup mi sa wo owego 

mieszka cy UE wydaj  10% wydatków na ywno  ogó em. W Polsce wydatki na mi so 

wo owe wynosz  3% wydatków na ywno  ogó em. 

W Unii Europejskiej produkcja zwierz t rze nych, których mi so przeznaczone jest na 

zaopatrzenie rynku, wymaga udokumentowania ród a jego pochodzenia.  

Ka da sztuka byd a na obszarze UE musi posiada  wydany przez odpowiednie w adze 

paszport, dzi ki któremu zawsze mo na stwierdzi , z jakiej obory pochodzi dane zwierz

oraz kto by  jego pierwszym czy nast pnym w a cicielem. 

Polsce i innym pa stwom nowoprzyj tym do UE zaproponowano wprowadzenie 

uproszczonego systemu p atno ci, polegaj cego na dop atach nie do wielko ci produkcji, a 

do obszaru gospodarstwa. 

Zalet  uproszczonego systemu p atno ci by o to, e [Szot 2003]: 

nie zmusza  do szybkiego pe nego przygotowania systemu IACS, 

skorzystali z niego w Polsce wszyscy rolnicy (w przypadku systemu IACS ma e

gospodarstwa rezygnuj ),

rodki z bud etu UE zosta y w pe ni wykorzystane, 

zostawi  rolnikom swobod  wyboru kierunków produkcji. 

Do wad uproszczonego systemu p atno ci mo na zaliczy  nast puj ce jego elementy: 

mniej rodków dostan  te gospodarstwa, które w pe ni skorzysta yby z pe nego 

systemu IACS (Integrated Administration and Control System), 

korzy ci tych ostatnich b d  mniejsze, np. rolników zajmuj cych si  chowem byd a

mi snego oraz kóz i owiec; zyskaj  producenci kierunków produkcji, które z dop at

bezpo rednich w UE nie korzystaj , np. hodowcy trzody chlewnej i drobiu. 

Wynegocjowane liczby pog owia okre laj  wysoko rodków unijnych 

przekazywanych Polsce na dop aty. Odpowiadaj  one poziomowi pog owia byd a i owiec 

w Polsce sprzed integracji, jednak, podobnie jak w przypadku rynku mleka, nie 

uwzgl dniaj  bardzo przecie  prawdopodobnego wzrostu pog owia tych zwierz t. UE 

nigdy nie przyznaje kwot produkcji na poziomie przewidywanego wzrostu popytu, a tylko 

na podstawie aktualnego poziomu produkcji, stanu pog owia zwierz t itp. 

Renacjonalizacja Wspólnej Polityki Rolnej 

W 1999 roku postanowiono, e niektóre elementy Wspólnej Polityki Rolnej przejd  w 

gesti  pa stw cz onkowskich. Dotyczy to w a nie produkcji wo owiny. Ka demu pa stwu 
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cz onkowskiemu zosta a przydzielona pewna pula rodków, nazywana „kopert  krajow ”,

któr  mo e ono gospodarowa  zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Ten system 

daje mo liwo  stosowania dodatkowych premii do zwierz t b d  wprowadzenia p atno ci

obszarowych do trwa ych u ytków zielonych. W 2002 roku ca kowita suma rodków 

przeznaczonych na „koperty krajowe” wynios a 493 mln euro (blisko 2 mld z ).

Unia Europejska, która mia a jeszcze do niedawna k opoty z nadwy kami wo owiny, 

próbowa a obni a  produkcj  wo owiny przez [Szot 2003]: 

wprowadzenie krajowych limitów praw do premii, 

okre lenie limitów maksymalnej obsady byd a na hektar upraw, 

ograniczanie liczby zwierz t, za które rolnik mo e otrzyma  p atno ci,

zapis, e rolnik, który ma kwot  mleczn  powy ej 120 tys. kg rocznie, nie mo e

ubiega  si  o premie na krowy-mamki. 

Przed Wspóln  Polityk  Roln  Unii Europejskiej stawiane s  ci gle nowe cele. 

Pierwszym by o zapewnienie Europie Zachodniej samowystarczalno ci w produkcji 

ywno ci. Drugim pozbycie si  nagromadzonych w wyniku realizacji pierwszego celu 

zapasów tej ywno ci. Trzecim celem sta o si  zmniejszenie intensywno ci produkcji oraz 

ochrona rodowiska naturalnego. Kolejnym celem mo e b dzie odbiurokratyzowanie 

polityki, poniewa  jest ona bardzo sformalizowana i przez to ma o elastyczna i ma o

podatna na sygna y rynkowe, co jest szczególnie widoczne w przypadku premii 

zwierz cych.

W dniu 10 lipca 2002 roku Komisja Europejska opublikowa a Przegl d

redniookresowy Wspólnej Polityki Rolnej, w którym zaproponowa a m.in. wprowadzenie 

zrycza towanych p atno ci bezpo rednich, których otrzymywanie nie by oby uzale nione 

od uprawy okre lonych ro lin czy te  chowu okre lonych gatunków zwierz t.

Zaproponowano równie  stopniowe obni anie p atno ci bezpo rednich (w ci gu 7 lat o 

20%). Pieni dze te by yby przeznaczone na finansowanie dzia a  zwi zanych z rozwojem i 

restrukturyzacj  rolnictwa. Kraje UE podzieli y si  w opiniach na temat zaproponowanej 

reformy na zwolenników reform: Szwecja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Dania 

oraz ich przeciwników: Francja, Hiszpania i Irlandia. 

W przypadku byd a, w którym wyst puje a  6 ró nych rodzajów premii, proponuje 

si , aby p atno ci bezpo rednie dla tego kierunku produkcji sta y si  cz ci  p atno ci 

zrycza towanej na gospodarstwo. Kolejna propozycja dotyczy ograniczenia zach t do 

intensywnej produkcji wo owiny oraz wprowadzenia obowi zku przestrzegania norm 

rodowiskowych. Jednocze nie postuluje si  zaostrzenie wymogów jako ciowych oraz 

wspieranie metod produkcji przyjaznych rodowisku ( rodki na takie wsparcie 

pochodzi yby z cz ci bud etu przeznaczonej na rozwój wsi). 

Jak wida  zaproponowane kierunki reform odpowiada yby polskim warunkom, 

poniewa  Polska posiada nieska one jeszcze gleby, ma bardzo niskie pog owie byd a oraz 

stosuje naturalne metody ywienia, czego wynikiem s  incydentalne tylko przypadki 

choroby BSE. 

Regulacje stosowane na rynku wo owiny 

Od maja 2004 roku w nowych pa stwach cz onkowskich, w tym równie  w Polsce, na 

rynku wo owiny obowi zuj  takie same instrumenty WPR, jak w UE-15. Przyj cie tych 
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instrumentów wymaga o utworzenia w Polsce struktur administracyjnych odpowiadaj cych 

za ich funkcjonowanie oraz za przep yw informacji mi dzy pa stwami cz onkowskimi a 

Komisj  Europejsk . W przypadku produkcji mi sa wo owego polskie stanowisko 

negocjacyjne by o bardzo zbli one do propozycji Komisji Europejskiej. Wyj tek stanowi a

liczba premii dla krów-mamek, której propozycja ze strony Unii Europejskiej (premia dla 

325,6 tys. sztuk) ra co odbiega a od stanowiska polskiego (1500 tys. sztuk). Propozycje 

premii za ubój sztuk doros ych i ciel t w zasadzie si  pokrywa y.

Na rynku wo owiny mog  by  stosowane nast puj ce instrumenty WPR:  

dop aty do prywatnego magazynowania, subsydia dla eksportu do pa stw trzecich, 

kontyngenty taryfowe, c a pobierane od importu z pa stw trzecich produktów z 

wo owiny,  

dop aty bezpo rednie, które maj  wspiera  dochody gospodarstw zajmuj cych si

chowem byd a; w UE-27 formy wspierania dochodów producentów wo owiny s

bardzo zró nicowane i zostan  one prawdopodobnie ujednolicone po 2013 roku. 

W UE-15 od stycznia 2007 r. dop aty bezpo rednie zosta y „oderwane” od produkcji i 

s  wyp acane gospodarstwom w formie jednolitej p atno ci. Wspieranie chowu wybranych 

kategorii byd a jest mo liwe jedynie w formie tzw. p atno ci indywidualnej, odnosz cej si

do krów mamek lub do uboju byd a doros ego, ciel t, byków i wolców. Wyp ata p atno ci

indywidualnych jest mo liwa tylko w odniesieniu do jednej z wymienionych kategorii 

wiekowo-u ytkowych byd a, a jej wybór zale y od pa stwa cz onkowskiego UE-15. 

Natomiast w nowych pa stwach cz onkowskich UE wspieranie gospodarstw odbywa si  w 

systemie uproszczonym, a niektóre z pa stw UE-12 (przyj tych od 2004 r.) wyp aca y

dop aty bezpo rednie do pog owia byd a w ramach stawki dop at uzupe niaj cych, 

cz ciowo finansowanej ze rodków krajowych. 

Wp yw systemów regulacji na poda  i popyt na rynku wo owiny 

O ywienie zainteresowania hodowl  byd a mi snego w Polsce w latach 90-tych by o

wynikiem powsta ej sytuacji gospodarczej. Nast pi  spadek op acalno ci produkcji mleka 

oraz znaczna redukcja pog owia krów mlecznych. Prywatyzacja PGR-ów i praktyczna 

likwidacja ich stad byd a spowodowa a od ogowanie wielu tysi cy hektarów u ytków 

zielonych, a nawet gruntów ornych. Wydawa o si , e powsta a naturalna nisza dla rozwoju 

hodowli byd a ras mi snych, tym bardziej, e rynek wo owiny stwarza  mo liwo ci

rozwoju wskutek wi kszej op acalno ci produkcji ni  rynek mleka. W tej sytuacji szereg 

potencjalnych hodowców zacz o rozgl da  si  za mo liwo ciami importu byd a ras 

mi snych. Równie  du e zainteresowanie wzrostem produkcji ywca wo owego, a 

szczególnie popraw  jego jako ci, przejawia y du e zak ady przemys u mi snego. Spraw

kluczow  sta a si  produkcja wo owego mi sa kulinarnego. Na problem rozwoju hodowli 

byd a ras mi snych skierowana by a te  w latach 90-tych pomoc funduszy PHARE/FAPA. 

Dzi ki nim przeprowadzono na szerok  skal  szkolenia specjalistów, w czaj c w to ich 

wizyty w krajach zachodnioeuropejskich, USA i Kanadzie, oraz nawi zano wspó prac  ze 

zwi zkami hodowców tych ras we Francji i W oszech. W konsekwencji tych dzia a  zosta

przygotowany i zatwierdzony w 1994 roku program rozwoju hodowli byd a mi snego i 

poprawy jako ci ywca [Jasiorowski 1996]. 



9

Pa stwowa decyzja o konieczno ci rozwoju hodowli byd a mi snego z roku 1994, 

poparta pomoc  finansow , by a wa nym krokiem w gospodarczej polityce rolnej Polski. 

Decyzja ta zosta a podj ta w okresie kryzysowym dla polskiego rolnictwa, gdy op acalno

produkcji zwierz cej by a niska, a pog owie krów mlecznych uleg o znacznej redukcji. 

Mimo podejmowania pewnych inicjatyw w przesz o ci w Polsce nie by o tradycji hodowli 

tego typu byd a, a stosowane nawet na szerok  skal  krzy owanie towarowe produkowa o

g ównie miesza ce na eksport (ciel ta lub bukaty). Ponadto w Polsce nie ma zwyczaju 

spo ywania wo owiny kulinarnej wysokiej jako ci, a zatem nie ma znacz cego popytu na 

ten rodzaj wysokojako ciowego mi sa [Dobicki 2000]. 

Najwi kszym zagro eniem dla rozwoju krajowej hodowli byd a mi snego by y niskie 

ceny p acone za ywiec wo owy. Nie mo e wi c dziwi  spadek produkcji wo owiny 

w Polsce i brak zainteresowania opasem byd a.

Do maja 2004 roku popyt na wo owin  zale a  przede wszystkim od jej krajowego 

spo ycia, które sukcesywnie mala o i powodowa o spadek produkcji tego gatunku mi sa.

Po akcesji Polski do UE na rynku wo owiny zacz y obowi zywa  zasady regulacji 

okre lone przez WPR. Zgodnie z przyj tymi zasadami istnieje mo liwo  wspierania cen 

skupu wo owiny dop atami do jej prywatnego magazynowania. Jednak Komisja Europejska 

nie przeznacza a rodków z bud etu UE na dop aty do magazynowania, gdy  we 

Wspólnocie nie by o nadwy ek poda y wo owiny. U atwi o to polskim eksporterom jej 

zbyt, gdy  w handlu z UE przesta y obowi zywa  c a i kontyngenty taryfowe, a 

jednocze nie mogli oni ubiega  si  o subsydia do wo owiny eksportowanej do pa stw

trzecich.

Stan pog owia byd a w Polsce i zmiany w poziomie produkcji 
wo owiny 

Po akcesji Polski do UE zosta a zahamowana tendencja spadkowa w pog owiu byd a.

W latach 2004-2007 wzros o ono z 5,3 do 5,7 mln sztuk. Zwi kszy o si  przede wszystkim 

pog owie m odego byd a oraz ciel t, a pog owie krów podlega o niewielkim wahaniom i 

kszta towa o si  na poziomie oko o 2,8 mln sztuk. Na wi ksze tempo wzrostu pog owia 

ciel t i m odego byd a w wieku do 2 lat wp yn a du a ch onno  rynków zbytu w UE, na 

których ceny uzyskiwane za te zwierz ta oraz za mi so wo owe by y wy sze ni  na rynku 

krajowym. 

Tabela 1. Pog owie byd a i produkcja ywca wo owego w latach 2004-2008 

Table 1. Cattle population and production of cattle live weight over the period 2004-2008 

Rok Pog owie byd a, tys. sztuk Produkcja ywca wo owego, tys. ton 

2004 5353 611 

2005 5482 598 

2006 5606 689 

2007 5696 705 

2008 5757 722 

ród o: GUS. 
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Przyst pienie Polski do UE wywo a o gwa towny, bo ponad 60% wzrost cen skupu 

ywca wo owego, z 2,5 z /kg w 2003 roku do oko o 4,0 z /kg, spowodowany zwi kszonym 

eksportem polskiej wo owiny na poszerzony rynek unijny. W nast pnych latach 

ustabilizowa y si  one na poziomie oko o 4 z /kg. 

Poprawie op acalno ci produkcji wo owiny towarzyszy a powolna odbudowa 

krajowego pog owia byd a, czego efektem by  wzrost produkcji mi sa wo owego. W 2007 

roku wynosi a ona 369 tys. ton i by a o 1/5 wi ksza ni  w 2003 roku.  

Nast pi a redukcja liczby gospodarstw zajmuj cych si  chowem byd a, z 935,2 tys. w 

2002 roku do 783,5 tys. w 2007 roku. Jednak nadal jest ona oko o pó torakrotnie wi ksza 

ni  w UE-15. Oznacza to, e sektor wo owiny w Polsce charakteryzuje si  nisk

koncentracj  produkcji. 

Odbudowie krajowego pog owia byd a i wolno rosn cej produkcji wo owiny 

towarzyszy  spadek jej konsumpcji. W latach 2002-2007 spo ycie wo owiny zmniejszy o

si  z 5,2 kg do 4,5 kg/osob /rok (o 16%), osi gaj c najni szy poziom w 2005 roku. Udzia

wo owiny w konsumpcji wszystkich gatunków mi sa wynosi  oko o 6%. Powodem 

post puj cego spadku spo ycia wo owiny by  wzrost jej cen na rynku krajowym, który 

nast pi  po akcesji Polski do Unii Europejskiej.  

Zmiany w polskim handlu zagranicznym wo owin

Udzia  eksportu w sprzeda y wo owiny zwi kszy  si  w ostatnich latach z oko o 19% 

do oko o 60%. Popyt na rynkach zagranicznych na wo owin , w tym g ównie w UE, sta  si

czynnikiem stymuluj cym rozwój produkcji ywca wo owego w naszym kraju. 

W celu poprawy konkurencyjno ci polskiej wo owiny na rynkach pa stw trzecich 

stosowane by y subsydia, a po akcesji Polski do UE jej ceny wzros y. Wspierano nimi 

dro sze asortymenty mi sa wo owego eksportowane do pa stw WNP. Jednak Komisja 

Europejska, uwzgl dniaj c malej c  samowystarczalno  UE w produkcji wo owiny, 

zacz a redukowa  stawki subsydiów. Znalaz o to odzwierciedlenie w spadku eksportu 

mi sa wo owego do pa stw trzecich. W 2007 roku wyniós  on 7,1 tys. ton i by  dwukrotnie 

mniejszy ni  w latach 2004-2005. Udzia  pa stw trzecich we wp ywach z eksportu 

produktów wo owych zmniejszy  si  z 15% w 2004 roku do 5% w 2007 roku.  

Wi ksza atrakcyjno  cenowa rynków zbytu w UE przyczyni a si  do szybkiego 

wzrostu wp ywów z eksportu produktów wo owych. W latach 2004-2007 zwi kszy y si

one z oko o 282 do oko o 593 mln euro. Pa stwa UE sta y si  g ównymi rynkami zbytu 

polskiej wo owiny, a popyt na tych rynkach spowodowa  zmiany w strukturze towarowej 

eksportowanych produktów. W 2007 roku udzia  mi sa we wp ywach z eksportu 

produktów wo owych wyniós  oko o 70% i by  o oko o 26 punktów procentowych wi kszy 

ni  w 2004 roku, a udzia ywca wo owego i ciel cego obni y  si  z oko o 53% do oko o

25%. 

Powodem malej cego udzia u ywego byd a i ciel t we wp ywach z eksportu 

produktów wo owych by o mniejsze zainteresowanie ich zakupem w UE-15. Eksport byd a

i ciel t obni y  si  z 918,5 tys. sztuk w 2004 roku do 563,6 tys. sztuk w 2007 roku, w tym 

do UE-15 z 792,8 do 563,6 tys. sztuk. Przez wiele lat ciel ta i byd o opasowe by y

sprzedawane do pa stw pi tnastki, gdzie przeznaczano je do dalszego chowu. W UE-15 

sprzyja o temu wspieranie cen wo owiny oraz dop aty bezpo rednie powi zane z produkcj ,

które zach ca y do zakupu ciel t, zw aszcza po niskich cenach. Od 2007 roku wszystkie 
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pa stwa pi tnastki zobowi zane s  do wyp aty dop at bezpo rednich zgodnie z reform

WPR z 2003 roku. Oznacza to, e wysoko  dop at otrzymywanych przez gospodarstwo 

nie zale y ju  od liczby utrzymywanych zwierz t. Jednocze nie Komisja Europejska 

zredukowa a subsydia do byd a rze nego eksportowanego do pa stw trzecich oraz uleg y

zaostrzeniu przepisy dotycz ce transportu zwierz t na terytorium Unii Europejskiej. 

Spadkowi eksportu byd a i ciel t towarzyszy a malej ca samowystarczalno  UE w 

produkcji wo owiny. Stworzy o to dogodne warunki do wzrostu eksportu mi sa wo owego 

do pa stw Wspólnoty zw aszcza, e od maja 2004 roku przesta  obowi zywa  kontyngent 

taryfowy na jego eksport, który ustalony by  na bardzo niskim poziomie. Eksport mi sa

wo owego zwi kszy  si  z 66,6 tys. ton w 2004 roku do 171,5 tys. ton w 2007 roku, w tym 

do UE-15 z 51,4 do 154 tys. ton. Polska po akcesji do UE sta a si  jednym z g ównych 

eksporterów netto ywca i mi sa wo owego we Wspólnocie. Udzia  naszego kraju w 

eksporcie mi sa wo owego z Unii Europejskiej wzrós  z 2,5% w 2004 roku do 7,5% w 

2006 roku, a w eksporcie byd a i ciel t z 16% do 21% [Rycombel 2008].  
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Rys. 1. Saldo obrotów handlu zagranicznego wo owin  w ekwiwalencie mi sa w latach 1991-2008, tys. ton 

Fig. 1. Balance of foreign trade in beef in the period of 1991-2008, meat equivalent, thousand ton 

ród o: IERiG -PIB. 

Pa stwa cz onkowskie UE dysponuj ce nadwy kami wo owiny sprzedawa y je przede 

wszystkim na rynku Wspólnoty, zmniejszaj c jej eksport do innych regionów wiata. W 

latach 2004-2006 eksport wewn trzny mi sa wo owego wzrós  z 1,9 do 2,1 mln ton, a jego 

udzia  w ogólnym eksporcie tego gatunku mi sa zwi kszy  si  z 86 do 91%. Przyrost 

importu wewn trznego mi sa wo owego by  zbli ony do przyrostu jego eksportu 

wewn trznego i wynosi  10%. Najwi ksi eksporterzy wo owiny w UE, z wyj tkiem Polski i 

Irlandii, jednocze nie importowali du e ilo ci tego gatunku mi sa. Zakupy wo owiny, w 

tym równie  w innych regionach, pomaga y im realizowa  eksport. W Niemczech import 

wo owiny stanowi  od 48 do 58% jej ogólnego eksportu, a we Francji by  on od 14 do 40% 

wi kszy od eksportu i ujemne saldo obrotów tym gatunkiem mi sa wzros o z oko o 48 tys. 

ton w 2004 roku do 106 tys. ton w 2006 roku. Unia Europejska, aby zwi kszy  poda
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wo owiny na rynki pa stw cz onkowskich, zmniejsza a równie  eksport byd a do innych 

regionów. Utrzymanie eksportu wewn trznego tych zwierz t na poziomie 3,8 mln sztuk 

by o mo liwe dzi ki przyst pieniu do UE nowych cz onków, w tym Polski.  

Spo ród instrumentów WPR, s u cych utrzymaniu równowagi popytowo-poda owej 

na rynku, Polska korzysta a w niewielkim zakresie z subsydiów eksportowych. W okresie 

od 1 maja 2004 roku do ko ca 2008 roku wyp acono z tego tytu u ponad 100 mln z

(obejmuj c subsydiowaniem ponad 40 tys. ton wo owiny). Natomiast program dop at do 

prywatnego magazynowania wo owiny nie by  uruchamiany przez Komisj  Europejsk  w 

adnym z pa stw cz onkowskich, w tym równie  w naszym kraju. Na zmiany cen 

wo owiny na rynku krajowym mia  wp yw przede wszystkim eksport, którego udzia  w 

produkcji krajowej sukcesywnie wzrasta . Zmiany w strukturze eksportu znajduj

odzwierciedlenie we wska nikach wzrostu cen skupu byd a i ciel t oraz cen zbytu i cen 

detalicznych mi sa wo owego. 

Zmiany cen skupu byd a i ciel t
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Rys. 2. Ceny skupu ywca wo owego i ciel t w latach 2004-2008, z /kg

Fig. 2. Purchase prices of cattle and calves live weight in the period of 2004-2008, PLN/kg 

ród o: GUS 

Po akcesji Polski do UE ceny skupu ciel t ros y szybciej ni  ceny skupu byd a. W 

2004 roku cena skupu ciel t wynosi a 8,16 z /kg i by a o 41% wy sza ni  w roku 

poprzednim, a w 2005 roku wzros a ona o 22% w porównaniu do roku poprzedniego. W 

2006 roku poziom cen skupu ciel t by  najwy szy (10,36 z /kg). Powodem tak silnego 

wzrostu cen skupu by  du y eksport ciel t. Zainteresowanie pa stw cz onkowskich UE 

zakupem ciel t w Polsce zacz o stopniowo s abn , co spowodowa o spadek ich eksportu. 

Obni y  si  on z 969 tys. sztuk w 2004 r. do 418,5 tys. sztuk w 2007 r. i prawdopodobnie 

do oko o 260 tys. sztuk w 2008 r. Ceny w eksporcie ciel t równie  wykazywa y tendencj

spadkow . W 2007 roku wynosi y one 3,28 euro/kg wagi ywej i by y o oko o 10% ni sze 
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ni  w 2006 roku, a w I pó roczu 2008 roku kszta towa y si  na poziomie 2,89 euro/kg wagi 

ywej i by y o 17% ni sze ni  w I pó roczu roku poprzedniego. Skutkiem malej cego

eksportu ciel t by o obni enie si  ceny skupu ciel t na rynku krajowym. W 2007 roku by y

one o 11% ni sze ni  w 2006 roku. Trend spadkowy cen kontynuowany by  tak e w 2008 

roku. Eksport byd a by  równie  z roku na rok mniejszy, ale jego ceny skupu nie 

wykazywa y tendencji spadkowej. W 2004 roku by y one o 34% wy sze ni  w roku 

poprzednim i w nast pnych latach ros y od 1 do 9% w ci gu roku. Jedynie w 2007 roku 

nast pi  ich spadek o 3%, spowodowany wysok  poda  wieprzowiny i jej niskimi cenami 

zarówno w Polsce, jak i w innych pa stwach Unii Europejskiej. 

Na ceny skupu byd a wp ywa rosn cy eksport mi sa wo owego oraz ceny uzyskiwane 

z jego sprzeda y. Ich zmiany zale  od sytuacji cenowej na rynkach zbytu w UE. W latach 

2004-2006 cena referencyjna wo owiny w UE wzros a z 275,1 do 318,1 euro/100 kg tuszy, 

w tym w Polsce z 189,1 do 292,5 euro/100 kg tuszy. Ró nice w poziomie cen 

otrzymywanych przez producentów ywca wo owego w Polsce i w UE zmniejszy y si ,

gdy  ceny skupu byd a ros y wolniej ni  umacnianie si  z otego. W 2004 roku w Polsce 

ceny referencyjne wo owiny by y o oko o 45% ni sze ni rednio w UE, a w 2006 roku 

ró nica mi dzy nimi wynosi a ju  tylko oko o 9%. W 2007 roku spadkowi krajowych cen 

skupu byd a towarzyszy o dalsze umacnianie si  z otego i ceny polskich producentów 

ywca wo owego by y o 28% ni sze od cen otrzymywanych przez producentów w UE, co 

sprzyja o wzrostowi eksportu mi sa wo owego. W I pó roczu 2008 roku nast pi  wzrost cen 

referencyjnych wo owiny w UE (do 376,4 euro/100 kg) i w Polsce (do 303,3 euro/100 kg), 

ale ros y one wolniej od kursu euro wobec z otego. Sprzyja o to utrzymywaniu si  ró nic w 

poziomie cen wo owiny mi dzy Polsk  a Uni  Europejsk .

Podsumowanie

Wej cie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o zwi kszenie op acalno ci chowu 

byd a w celu produkcji wo owiny. G ównym pozytywnym aspektem by  znaczny 

odczuwalny wzrost cen skupu, co powinno by  wa nym bod cem do podejmowania chowu 

byd a.

Pojawi y si  tak e inne zach ty, jak: 

wprowadzenie ca ego systemu regulacji i wspierania tego kierunku produkcji: sta y

skup interwencyjny, dop aty bezpo rednie itp., 

wsparcie produkcji wo owiny zarówno na poziomie producenta, jak i wsparcie 

rynkowe, 

eksport produktów wo owych do pa stw cz onkowskich przyczyni  si  do 

zahamowania tendencji spadkowych w pog owiu byd a i w produkcji tego gatunku 

mi sa,

sektor produkcji byd a rze nego w Polsce charakteryzuje si  nadal nisk

koncentracj , chocia  nast pi a redukcja liczby gospodarstw zajmuj cych si

chowem byd a w okresie 2002-2007 o oko o 16%, 

po akcesji Polski do UE ceny skupu ciel t ros y szybciej ni  ceny skupu byd a,

silny wzrost cen skupu byd a i ciel t wp yn  równie  na poziom cen zbytu i cen 

detalicznych mi sa wo owego. 
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Spo ród instrumentów WPR, s u cych stabilizacji rynku wo owiny, Polska korzysta a

w niewielkim zakresie jedynie z subsydiów eksportowych. Program dop at do prywatnego 

przechowywania tego gatunku mi sa nie by  uruchamiany w adnym z pa stw

cz onkowskich Unii Europejskiej. Natomiast znacznie wi ksz  rol  odgrywa y p atno ci

bezpo rednie.  
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