
Anna Witczak
1

Katedra Ekonomiki Gospodarki ywno ciowej,  

Akademia Rolnicza w Poznaniu 

Produkcja wo owiny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 

Cattle and beef production in Poland on the background of the 
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Abstract. The meat sector in Poland is the biggest one in the Polish food economy. A foremost place 

in the red meat branch, after pork production, occupies the beef production. The paper presents an 

analysis of the cattle production in Poland on the background of  other European Union countries in 

2005. Relative concentration was used for the estimation of the degree of irregularity of stock, 

production and slaughter of cattle distribution among the European Union countries. The short-term 

point and interval forecasts of stock, production and slaughter of cattle in Poland in 2006-2008 were 

prepared.  
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Synopsis. Produkcja i przetwórstwo mi sa czerwonego w Polsce stanowi najwi kszy dzia  polskiej 

gospodarki ywno ciowej. Wa ne miejsce w sektorze mi sa czerwonego w Polsce, po produkcji 

ywca wieprzowego, zajmuje produkcja wo owiny. W pracy przedstawiono analiz  produkcji 

wo owiny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w 2005 roku. Okre lono stopie  koncentracji 

wzgl dnej pog owia, produkcji i uboju byd a w Unii Europejskiej. Ponadto zbudowano 

krótkoterminowe, punktowe i przedzia owe prognozy pog owia, produkcji i uboju byd a w Polsce w 

latach 2006-2008. 

S owa kluczowe: produkcja wo owiny, Unia Europejska 

Wst p 

Produkcja i przetwórstwo mi sa czerwonego w Polsce stanowi najwi kszy dzia  

polskiej gospodarki ywno ciowej. Ponadto sektor mi sa czerwonego jest g ównym 

ród em dochodów w rolnictwie (oko o 40% produkcji towarowej) oraz najwi ksz  bran  

przemys u spo ywczego (oko o 25% produkcji sprzedanej przemys u spo ywczego) [Urban 

2006]. Wa ne miejsce w sektorze mi sa czerwonego w Polsce, po produkcji ywca 

wieprzowego, zajmuje produkcja wo owiny.  

Polska znajduje si  w grupie czo owych producentów byd a w Unii Europejskiej, 

chocia  wo owina stanowi niewielki udzia  w spo yciu i wymiany handlowej UE-25 (w 

spo yciu poni ej 1%, a w obrotach oko o 5%). Wed ug Urbana [2006] istnieje mo liwo  

poprawy tej sytuacji, gdy  potencja  produkcyjny polskiego rolnictwa i przemys u 

spo ywczego daje takie szanse. Ponadto zmiany relacji cen ywca do cen zbó  motywuj  

producentów do rozwoju produkcji mi sa.  

Celem pracy jest analiza produkcji wo owiny w Polsce na tle krajów Unii 

Europejskiej. Badaniem obj to pog owie, produkcj  oraz ubój byd a w krajach Unii 

Europejskiej w 2005 roku.  
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Materia y i metoda 

Materia  badawczy stanowi y dane pochodz ce z FAOSTAT (www.fao.org). Analiz  

badanych cech, przeprowadzono stosuj c podstawowe miary statystyki opisowej. 

W celu okre lenia stopnia zró nicowania rozk adu pog owia, produkcji i uboju byd a 

w krajach Unii Europejskiej wykorzystano koncentracj  wzgl dn . Analiz  jej nasilenia 

przeprowadzono metod  analityczn , obliczaj c wspó czynnik koncentracji (K). 

Wspó czynnik ten przyjmuje warto ci z przedzia u <-1; 1>. Im warto ci wspó czynnika s  

bli sze jedno ci, tym wi kszy stopie  koncentracji badanych cech. W przypadku, gdy 

wspó czynnik przyjmie warto  0, oznacza to brak koncentracji, a je li przyjmie warto  1, 

wówczas w badanych cechach wyst puj  ca kowita koncentracja [Wysocki i Lira 2003]. 

Ponadto zbudowano krótkoterminowe, punktowe i przedzia owe prognozy pog owia, 

produkcji i uboju byd a w Polsce na lata 2006-2008. Prognozy punktowe sporz dzono za 

pomoc  modelu Holta2, bazuj c na danych z lat 1961-2005 (dla ka dej prognozowanej 

cechy otrzymano szeregi czasowe z o one z 45 jednostek czasowych).  

Z kolei prognozy przedzia owe zosta y zbudowane symetrycznie wokó  prognozy 

punktowej [Zelia , Pawe ek i Wanat 2004]: 
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yT  – warto  zmiennej prognozowanej w okresie T, 

T  – wiarygodno  predykcji, 

u – wspó czynnik zwi zany z wiarygodno ci  prognozy. 

Trafno  sporz dzonych ex post prognoz punktowych, okre lono na podstawie jednego 

z podstawowych mierników b dów ex post prognoz – redniego bezwzgl dnego b du 

procentowego ( BBP) [Sta ko 1999]: 
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redni bezwzgl dny b d procentowy wyra a wzgl dne odchylenia prognoz od 

warto ci rzeczywistych, tzn. w stosunku do wielko ci rzeczywistych, zatem okre la miar  

wzgl dnego ca kowitego dopasowania.  

Wyniki bada  

Najwi kszym producentem byd a w wiecie s  Stany Zjednoczone. Produkcja byd a w 

USA 2005 roku stanowi a 17,7% ogó u produkcji wiatowej. Drugim wa nym 

producentem wo owiny w 2005 roku by a Unia Europejska (UE-25), z której pochodzi o 

12,5% ogó u produkcji byd a na wiecie.  

Miejsce Polski w wiecie pod wzgl dem produkcji wo owiny zmienia o si . Na 

przyk ad w 1990 roku Polska by a 13 najwi kszym producentem byd a w wiecie, 

natomiast w 2005 roku zajmowa a ju  26 miejsce (dane FAO). Sytuacja ta by a efektem 

m.in. spadku liczebno ci pog owia byd a w Polsce (z oko o 13,3 mln sztuk w 1975 roku do 

                                                 
2 Prognoz  wyznaczono korzystaj c z programu komputerowego STATISTICA PL. Kryterium wyboru sta ych 

wyg adzania by a minimalna wielko  redniego bezwzgl dnego b du procentowego ( BBP). 

 316



5,5 mln sztuk w 2005 roku) wynikaj cego m.in. z malej cej op acalno ci chowu byd a 

mi snego przy rosn cej jednocze nie mleczno ci krów [Kossakowska 2006]. Rezultatem 

takiej sytuacji by  spadek obsady byd a na 100 ha z 60 sztuk w 1990 roku do 34,4 sztuk w 

2005 roku [U ytkowanie… 2005]. Natomiast w Czechach obsada byd a wynosi 40 sztuk, 

na Bia orusi 50, a w Holandii wypada nawet 200 sztuk na 100 ha. Produkcja ywca 

zmniejszy a si  natomiast o 57% (z 1,4 mln ton  w 1990 roku do 0,6 mln ton w 2005 roku). 

Ponadto popyt na wo owin  zosta  os abiony ze wzgl du na zwi kszenie produkcji 

wieprzowiny oraz drobiu. Niskie ceny tych gatunków mi sa oraz niska jako  wo owiny, 

jak równie  kulinarne preferencje Polaków spowodowa y, e równie  konsumpcja 

wo owiny w Polsce obni y a si  z 16,4 kg na osob  w 1990 roku do 4,0 kg na osob  w 

2005 roku [Rycombel 2004ab i 2005; Kossakowska 2006; Kossakowska i Lewandowski 

2007].  

Pog owie byd a w Unii Europejskiej charakteryzuje si  znaczn  koncentracj  (tab.1). 

Analizuj c parami dane dotycz ce skumulowanych cz sto ci wzgl dnych liczby krajów i 

cznej liczby byd a, zauwa a si  znaczne zró nicowanie rozk adu liczby byd a wed ug 

krajów UE. Na przyk ad w krajach o pog owiu mniejszym ni  3467,3 tys. sztuk byd a, 

które reprezentuj  66,7% ogó u pa stw UE-25, czna liczba byd a wynosi a 17,9%. 

Analiz  potwierdza obliczony wspó czynnik koncentracji K. Warto  wspó czynnika 

(K = 0,56) wskazuje na znaczny stopie  koncentracji pog owia byd a w krajach Unii 

Europejskiej (UE-25) w 2005 roku. 

Tabela 1. Wska niki struktury w analizie koncentracji wzgl dnej pog owia byd a w krajach Unii Europejskiej w 

2005 roku 

Table 1. Structural indices in the analysis of relative concentration of cattle stock in the European Union member 

states in 2005 

Udzia  w (%) Skumulowane udzia y w (%) 
Pog owie byd a w 

krajach UE (tys. sztuk) 

Liczba 

krajów 

czna liczba 

byd a (tys. 

sztuk)  
liczbie 

krajów 

cznej liczbie 

sztuk byd a 

liczbie 

krajów 

cznej liczbie 

sztuk byd a 

<3467,3 16 15725,3 66,7 17,9 66,7 17,9 

(3467,3 - 6934,6> 4 22359,3 16,7 25,4 83,3 43,3 

(6934,6 - 10401,9> 2 17378,0 8,3 19,8 91,7 63,1 

(10401,9 - 13869,2> 1 13034,5 4,2 14,8 95,8 77,9 

>13869,2 1 19383,0 4,2 22,1 100,0 100,0 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

W tabeli 2 zamieszczono wska niki struktury produkcji byd a w krajach UE-25 w 

2005 roku. Na jej podstawie mo na równie  stwierdzi  wyst powanie koncentracji 

produkcji byd a w krajach Unii Europejskiej. Na przyk ad w krajach o produkcji mniejszej 

ni  311,8 tys. ton ywca, które reprezentuje 70,8% ogó u pa stw UE-25, czna wielko  

produkcji byd a wynosi a 21,5%. 

Analiz  potwierdza obliczony wspó czynnik K. Jego warto  (K= 0,55) wskazuje na 

znaczny stopie  koncentracji produkcji byd a w krajach Unii Europejskiej (UE-25) w 2005 

roku, podobnie jak w przypadku pog owia byd a. 

Silna koncentracja wyst powa a tak e w uboju byd a w krajach Unii Europejskiej (tab. 

3). Porównuj c dane dotycz ce cz sto ci wzgl dnych liczby krajów i cznej liczby uboju 

byd a, stwierdza si , e istnieje pewna nierównomierno  rozmieszczenia uboju byd a 

wed ug krajów UE. Na przyk ad w krajach o uboju mniejszym ni  1080,5 tys. sztuk byd a, 
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które reprezentuj  66,7% ogó u pa stw UE-25, udzia  w cznej liczbie ubitych sztuk byd a 

wynosi  17,8%.  

Tabela 2. Wska niki struktury w analizie koncentracji wzgl dnej produkcji byd a w krajach Unii Europejskiej w 

2005 roku 

Table 2. Structural indices in the analysis of relative concentration of cattle production in the European Union 

member states in 2005 

Udzia y w (%) 
Skumulowane udzia y w 

(%) 
Produkcja bydl ca w 

krajach UE (tys. ton) 

Liczba 

krajów 

czna 

produkcja 

bydl ca (tys. ton 

wagi 

poubojowej)  

liczbie 

krajów 

cznej 

produkcji 

bydl cej 

liczbie 

krajów 

cznej 

produkcji 

bydl cej 

<311,8 17 1715,3 70,8 21,5 70,8 21,5 

(311,8- 623,7> 2 951,2 8,3 11,9 79,2 33,4 

(623,7- 935,5> 2 1462,2 8,3 18,3 87,5 51,7 

(935,5 -1247,4> 2 2325,0 8,3 29,1 95,8 80,8 

>1247,4 1 1529,0 4,2 19,2 100,0 100,0 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Obliczony wspó czynnik (K = 0,55) wskazuje na znaczny stopie  koncentracji uboju 

byd a w krajach Unii Europejskiej (UE-25) w 2005 roku. Mo na zatem powiedzie , e 

stopie  koncentracji pog owia, produkcji i uboju byd a w krajach Unii Europejskiej jest 

podobny i kszta tuje si  na poziomie oko o 55%. 

Tabela 3. Wska niki struktury w analizie koncentracji wzgl dnej uboju byd a w krajach Unii Europejskiej w 2005 

roku 

Table 3. Structural indices in the analysis of relative concentration of cattle slaughter in the European Union 

member states in 2005 

Udzia  w (%) Skumulowane udzia y w (%) 
Ubój  byd a w krajach 

UE (tys. sztuk) 

Liczba 

krajów 

czna liczba 

ubitych sztuk 

 (tys. sztuk)  
liczbie 

krajów 

cznej liczbie 

ubitych sztuk 

liczby 

krajów 

cznej liczbie 

ubitych sztuk byd a 

<1080,5 16 5309,7 66,7 17,8 66,7 17,8 

(1080,5- 2160,9> 3 5610,0 12,5 18,8 79,2 36,5 

(2160,9- 3241,4> 2 5137,0 8,3 17,2 87,5 53,7 

(3241,4 -4321,9> 1 4142,0 4,2 13,9 91,7 67,6 

>4321,9 2 9698,0 8,3 32,4 100,0 100,0 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Najwi ksze znaczenie w pog owiu byd a w krajach Unii Europejskiej mia y w 2005 

roku trzy kraje: Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Pog owie byd a w tych trzech krajach 

stanowi o w 2005 roku cznie 48,70% ogó u pog owia. Liczba byd a w tych krajach 

przekracza a 10 000 tys. sztuk. Natomiast w Polsce, W oszech, Irlandii i Hiszpanii 

pog owie byd a waha o si  od 5 000 tys. sztuk do 7000 tys. sztuk w  2005 roku. cznie z 

tej grupy pa stw pochodzi o w 2005 roku 29,01% ogó u byd a w UE-25. Najmniejsze 

znaczenie w pog owiu byd a mia y kraje, z których pochodzi o mniej ni  1000 tys. sztuk, a 

udzia  w cznej liczbie sztuk w UE-25 nie przekracza  1,1%. By y to: Finlandia, Litwa, 

W gry, Grecja, S owacja, S owenia, otwa, Estonia, Cypr i Malta (tab. 4). 
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Analizuj c zmiany, jakie zasz y w pog owiu byd a w badanych pa stwach mi dzy 

1995 a 2005 rokiem mo na stwierdzi , e tylko w czterech pa stwach nast pi  wzrost 

pog owia byd a. By y to kraje: Grecja (wzrost o 3,7%), Hiszpania (wzrost o 27,7%), 

Irlandia (wzrost o 9,2%) i Portugalia (wzrost o 5,9%). W pozosta ych krajach nast pi  

spadek liczby byd a, przy czym najwi kszy odnotowano w Estonii (spadek o 40,5%), 

najmniejszy za  w Malcie (spadek o 3,2%). Natomiast w krajach ogó em, obecnie 

nale cych do UE-25, pog owie byd a zmniejszy o si  o 10,6% w stosunku do pog owia w 

1995 roku (rys. 1). 

Tabela 4. Pog owie, produkcja i ubój byd a w Unii Europejskiej w 2005 roku 

Table 4. Stock, production and slaughter of cattle in the European Union cmember states in 2005 year 

Pog owie  Produkcja (waga poubojowa) Ubój  
Kraje  

tys. sztuk % tys. ton % tys. sztuk % 

Austria 2051,0 2,33 203,8 2,55 654,5 2,19 

Belgia-Luksemburg 2878,8 3,28 305,8 3,83 905,9 3,03 

Cypr 57,0 0,06 4,3 0,05 17,0 0,06 

Czechy 1397,3 1,59 87,0 1,09 300,0 1,00 

Dania 1544,3 1,76 150,0 1,88 605,0 2,02 

Estonia 249,8 0,28 13,4 0,17 82,0 0,27 

Finlandia 950,0 1,08 93,3 1,17 318,5 1,07 

Francja 19383,0 22,06 1529,0 19,15 5298,0 17,72 

Grecja 600,0 0,68 75,0 0,94 350,0 1,17 

Hiszpania 6700,0 7,62 715,2 8,96 2777,0 9,29 

Holandia 3862,0 4,39 388,0 4,86 1960,0 6,56 

Irlandia 7000,0 7,97 563,2 7,06 1800,0 6,02 

Litwa 792,0 0,90 57,2 0,72 380,0 1,27 

otwa 371,1 0,42 22,0 0,28 134,0 0,45 

Malta 17,9 0,02 1,3 0,02 4,8 0,02 

Niemcy 13034,5 14,83 1145,0 14,34 4142,0 13,85 

Polska 5483,3 6,24 306,2 3,84 1850,0 6,19 

Portugalia 1443,0 1,64 119,5 1,50 485,0 1,62 

S owacja 580,0 0,66 43,0 0,54 155,0 0,52 

S owenia 451,1 0,51 45,5 0,57 171,0 0,57 

Szwecja 1619,0 1,84 142,4 1,78 492,0 1,65 

W gry 723,0 0,82 45,6 0,57 255,0 0,85 

Wielka Brytania 10378,0 11,81 747,0 9,36 2360,0 7,89 

W ochy 6314,0 7,18 1180,0 14,78 4400,0 14,72 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Sporz dzone ilo ciowe prognozy w asne pog owia byd a wskazuj  na wzrost liczby 

byd a w Polsce do 5576,4 tys. sztuk w 2008 roku. Jednocze nie zbudowane prognozy 

przedzia owe, wskazuj , e liczba byd a nie b dzie mniejsza ni  4792,1 tys. sztuk i nie 

wi ksza ni  6360,7 tys. sztuk w 2008 roku (tab. 5). Z kolei Kossakowska i Lewandowski 
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[2007] przewiduj , e pog owie byd a w Polsce w 2008 roku nie przekroczy 5000 tys. 

sztuk. 
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ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Rysunek 1. Pog owie byd a w krajach Unii Europejskiej w 1995 i 2005 roku (tys. sztuk) 

Figure 1. Cattle stock in the European Union member states in 1995 and 2005 year (thousand heads) 

Tabela 5. Prognozy pog owia byd a w Polsce w latach 2006-2008a) (tys. sztuk) 

Table 5. Forecasts of cattle stock in Poland in 2006-2008a) (thousand heads) 

 

Minimalna prognozowana 

wielko  pog owia byd a 

Prognozowana wielko  

pog owia byd a 

Maksymalna prognozowana 

wielko  pog owia byd a Rok 

tys. sztuk 

2006 4726,0 5506,6 6287,2 

2007 4759,1 5541,5 6323,9 

2008 4792,1 5576,4 6360,7 

a) Prognoz  punktow  sporz dzono przy zastosowaniu modelu wyrównywania liniowo-wyk adniczego Holta, 

przyjmuj c sta e wyg adzania  = 0,733 i  = 0,000. Trafno  ex post prognozy, obliczona jako redni 

bezwzgl dny b d procentowy, wynios a 2,98%.  

Prawdopodobie stwo sporz dzonych prognoz przedzia owych przyj to dla  = 0,05. 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Wed ug Kossakowskiej [2006] produkcja wo owiny w Polsce ma szans  wzrostu w 

ci gu kilku najbli szych lat. Wskazuje na to deficyt mi sa wo owego w Unii Europejskiej, 

który w kolejnych latach mo e si  powi ksza 3. Nie b dzie jednak mo na ograniczy  go 

                                                 
3 Spadek produkcji wo owiny w krajach Unii Europejskiej wynika z reformy WPR  z dnia 26 czerwca 2003 roku. 

Celem tej reformy by o bowiem dostosowanie produkcji wo owiny do potrzeb rynku, poprzez oddzielenie dotacji 

od poziomu produkcji. W wyniku tej zmiany produkcja wo owiny w Unii Europejskiej od 2003 roku zmniejsza si  

[Kossakowska 2006; Jasiorowski 2007]. 
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importuj c wo owin , ze wzgl du na wysokie c a. Pojawi si  wi c mo liwo  zwi kszenia 

produkcji polskiego byd a. Mo liwo ci jej rozwoju s  znaczne, gdy  Polska nie w pe ni 

wykorzystuje swój potencja  produkcyjny. Produkcja wo owiny mo e sta  si  równie  

alternatyw  dla gospodarstw, które rezygnuj  z chowu byd a mlecznego, m.in. z powodu 

kar za przekroczenie kwoty mlecznej czy restrykcyjnych wymaga  sanitarnych [Szansa… 

2005; Kossakowska 2006; Lewandowski 2006; Kossakowska i Lewandowski 2007].  

Aby wzrost produkcji wo owiny w Polsce okaza  si  mo liwy nale y równie  podj  

dzia ania poprawiaj ce organizacje i jako  produkcji. Wed ug Kossakowskiej i 

Lewandowskiego [2007] dzia ania te powinny obejmowa  promocj  krzy owania byd a 

krajowego z rasami mi snymi, chowu tych ras oraz ich hodowli. Ponadto ka dy producent 

powinien pozna  zagadnienia zwi zane z optymalizacj  produkcji, technologi  opasu, 

weterynarii jak równie  transportu byd a. Wa na stanie si  równie  wspó praca producenta 

z przetwórc  dzi ki, której mo liwe b dzie dostosowywanie wielko ci produkcji do potrzeb 

rynku. Produkcja mi sa wysokiej jako ci przyczyni aby si  z kolei do wzrostu popytu 

krajowego, a przede wszystkim zagranicznego. 
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ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Rysunek 2. Produkcja byd a w krajach Unii Europejskiej w 1995 i 2005 roku (tys. ton) 

Figure 2. Cattle production in the European Union member styates in years 1995 and 2005 (thousand tones) 

W produkcji wo owiny (produkcja powy ej 1000 tys. ton w 2005 roku) dominowa y w 

Unii Europejskiej (UE-25) trzy kraje: Francja, W ochy i Niemcy. Produkcja byd a w tych 

trzech krajach stanowi a w 2005 roku cznie 48,28% ogó u produkcji wo owiny w UE-25. 

Z kolei w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Irlandii wielko  produkcji byd a przekracza a w 

2005 roku 500 tys. ton i stanowi a cznie 25,37% ogó u produkcji wo owiny w Unii 

Europejskiej. Polska znajdowa a si  na ósmym miejscu pod wzgl dem wielko ci produkcji 

byd a w 2005 roku (306,2 tys. ton) z udzia em 3,84% w cznej produkcji wo owiny w UE-

25. Najmniejsze znaczenie w produkcji byd a mia y kraje, z których pochodzi o mniej ni  
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80 tys. ton ywca, a udzia  w cznej wielko ci produkcji w UE-25 nie przekracza  1,0%. 

By y to: Malta, Cypr, Estonia, otwa, S owacja, S owenia, W gry, Litwa i Grecja (tab. 4). 

Tabela 6. Prognozy produkcji bydl cej w Polsce w latach 2006-2008a) (tys. ton) 

Table 6. Forecasts of cattle production in Poland in 2006-2008a) (thousand tones)
 

Minimalna prognozowana 

wielko  produkcji bydl cej 

Prognozowana wielko  

produkcji bydl cej 

Maksymalna prognozowana 

wielko  produkcji  bydl cej Rok 

tys. ton wagi poubojowej 

2006 176,3 305,5 434,6 

2007 175,3 304,8 434,2 

2008 174,3 304,0 433,8 

a) Prognoz  sporz dzono przy zastosowaniu modelu wyrównywania liniowo-wyk adniczego Holta, przyjmuj c 

sta e wyg adzania  = 0,112 i  = 0,000. Trafno  ex post prognozy, obliczona jako redni bezwzgl dny b d 

procentowy, wynios a 8,85%. 

Prawdopodobie stwo sporz dzonych prognoz przedzia owych przyj to dla  = 0,05. 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 2 mo na stwierdzi , e w 

wi kszo ci krajów (18 pa stw) produkcja wo owiny spad a w 2005 roku w porównaniu z 

1995 rokiem. Najwi kszy spadek produkcji wyst pi  w otwie (spadek o 54,2%), 

najmniejszy za  w Szwecji (spadek o 0,7%). Wzrost produkcji wo owiny w 2005 roku w 

stosunku do 1995 roku wyst pi  w pi ciu krajach UE, takich jak: Grecja (wzrost o 3,8%), 

Portugalia (15,3%), Austria (wzrost o 4%), Irlandia (wzrost o 18,0%) i Hiszpanii (wzrost o 

40,7%). Jedynie we W oszech produkcja ywca wo owego w 2005 roku zosta a na takim 

samym poziomie, jak w 1995 roku 

Sporz dzone ilo ciowe prognozy w asne produkcji wo owiny w Polsce wskazuj  na 

niewielki spadek wielko ci produkcji w latach 2006-2008. Produkcja ywca wo owego 

b dzie si  kszta towa  na poziomie od 305,5 tys. ton w 2006 roku do 304,0 tys. ton w 2008 

roku [por. Urban 2006; Kossakowska i Lewandowski 2007]. Jednocze nie zbudowane 

prognozy przedzia owe wskazuj , e produkcja bydl ca nie b dzie mniejsza ni  174,3 tys. 

ton oraz nie wi ksza ni  433,8 tys. ton w 2008 roku (tab. 6). 

W uboju byd a, podobnie jak w pog owiu, dominowa y w 2005 roku takie kraje jak: 

Francja, Niemcy i W ochy. Kraje te charakteryzowa y si  wielko ci  uboju powy ej 4000 

tys. sztuk. Z kolei w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii ubój byd a wynosi  odpowiednio 2777, 0 

i 2369,0 tys. sztuk. cznie z tych pi ciu krajów pochodzi o 63,48% ogó u ywca 

wo owego. Natomiast w Polsce, Holandii i Irlandii ubój byd a kszta towa  si  rednio na 

poziomie 1870 tys. sztuk. W pozosta ych krajach Unii Europejskiej ubój byd a w 2005 roku 

by  mniejszy ni  1000 tys. sztuk. Szczególnie niski poziom zaobserwowano w Estonii, 

Cyprze i Malcie (poni ej 100 tys. sztuk) (tab. 4). 

Tylko w siedmiu krajach, obecnie nale cych do UE-25, nast pi  wzrost uboju byd a 

w 2005 roku w porównaniu z 1995 rokiem. By y to kraje: Hiszpania (wzrost o 39,6%), 

Irlandia (wzrost o 18,9%), Austria (wzrost o 0,6%), Portugalia (wzrost o 22,3%), Grecja 

(wzrost o 11,0%),W gry (wzrost o 5,4%)  i Cypr (wzrost o 1,2%). W pozosta ych krajach 

odnotowano spadek uboju byd a. Najwi ksze zmiany, przekraczaj ce 50%, wyst pi y w 

Czechach (spadek o 60,1%) i Estonii (spadek o 55,9%) (rys. 3). Sporz dzone ilo ciowe 

prognozy w asne uboju byd a w Polsce, wskazuj  na niewielki jego spadek w latach 2006-

2008. Ubój byd a b dzie si  kszta towa  na poziomie od 1841,8 tys. sztuk w 2006 roku do 
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1832,4 tys. sztuk w 2008 roku. Wielko  minimalna prognozy nie b dzie przekracza  900 

tys. sztuk, natomiast maksymalna nie b dzie wi ksza ni  3000 tys. sztuk  (tab. 7). 
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ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Rysunek 3. Ubój byd a w krajach Unii Europejskiej w 1995 i 2005 roku (tys. sztuk) 

Figure 3. Cattle slaughter in the European Union member states in years 1995 and 2005 (thousand heads) 

Tabela 7. Prognozy uboju byd a w Polsce w latach 2006-2008a) (tys. sztuk) 

Table 7. Forecast of cattle slaughter in Poland in 2006-2008a) (thousand heads)
 

Minimalna prognozowana 

wielko  uboju byd a 

Prognozowana wielko  uboju 

byd a 

Maksymalna prognozowana 

wielko  uboju byd a Rok 

tys. sztuk 

2006 881,1 1841,8 2802,4 

2007 874,2 1837,1 2800,0 

2008 867,2 1832,4 2797,7 

a) Prognoz  sporz dzono przy zastosowaniu modelu wyrównywania liniowo-wyk adniczego Holta, przyjmuj c 

sta e wyg adzania  = 0,000 i  = 0,005. Trafno  ex post prognozy, obliczona jako redni bezwzgl dny b d 

procentowy, wynios a 8,62%. 

Prawdopodobie stwo sporz dzonych prognoz przedzia owych przyj to dla  = 0,05. 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych  FAO (www.fao.org) 

Podsumowanie 

Liderem w produkcji wo owiny w UE-25 w 2005 roku by a Francja. Jej udzia  w 

cznej wielko ci pog owia, produkcji czy uboju byd a w Unii Europejskiej przekracza  

17%. Du e znaczenie w produkcji tego gatunku mi sa mia y ponadto takie kraje jak: 
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Niemcy, W ochy, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Holandia oraz Belgia i 

Luksemburg. Polska tak e znajdowa a si  w grupie czo owych producentów byd a w Unii 

Europejskiej. W 2005 roku Polska by a siódmym krajem UE-25 pod wzgl dem pog owia i 

uboju byd a, oraz ósmym pod wzgl dem produkcji. Natomiast najmniejszy udzia  w 

produkcji byd a (poni ej 0,1%) mia y takie kraje jak: Malta i Cypr.  

Rozk ad pog owia, produkcji i uboju byd a w krajach Unii Europejskiej (UE-25) w 

2005 roku charakteryzowa  si  znacznym stopniem koncentracji, kszta tuj cym si  na 

poziomie oko o 55%. 

Sporz dzone ilo ciowe prognozy w asne przewiduj , e liczba byd a w Polsce w 2008 

roku wzro nie do oko o 5576,4 tys. sztuk. Natomiast wielko  produkcji i uboju b dzie 

charakteryzowa  si  niewielkim spadkiem. Produkcja wo owiny w 2008 roku nie b dzie 

jednak mniejsza ni  433,8 tys. ton, a ubój nie b dzie mniejszy ni  2797,7 tys. sztuk.  
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