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Abstract. The accession of Poland to the European Union turned out to be beneficial for the Polish 

agriculture as well as for Polish food processing plants. On the contrary to the previous anxiety, the 

Polish market was not flooded with the merchandise from the European Union countries. Similarly, a 

mass bankruptcy of the agri-food companies did not take place. The increase of exports of Polish food 

into the Common European Market as well as the positive trade balance of agricultural and food 

products both prove that Polish agricultural and food processing sectors are competitive. The key 

factor of comparative advantages of the above mentioned sectors in Poland compared with, in 

particular, the developed countries of the European Union is a lower prices especially resulting from 

lower remuneration of labour as well as from lower costs of other production factors. However, along 

with the increase of salaries, the advantages of Polish producers will be diminished. Consequently, the 

labour productivity as well as the quality of products shall become higher. 
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Synopsis. Przyst pienie Polski do UE okaza o si  korzystne dla polskiego rolnictwa i zak adów 

przetwórstwa rolno-spo ywczego. Wbrew wcze niejszym obawom nie zala a nas ywno  z pa stw 

Europy Zachodniej oraz nie by o masowej upad o ci firm z sektora ywno ciowego. Rosn cy eksport 

polskiej ywno ci na wspólny unijny rynek oraz dodatnie saldo w handlu artyku ami rolno-

spo ywczymi wiadczy o konkurencyjno ci polskiego sektora rolnego oraz przetwórstwa. G ównym 

elementem przewag komparatywnych obu tych sektorów w Polsce w odniesieniu zw aszcza do 

rozwini tych krajów UE, s  ni sze ceny produktów wynikaj ce z ni szej op aty pracy ludzkiej i 

ni sze koszty innych czynników produkcji. Wraz ze wzrostem p ac przewagi te b d  male , st d 

powinna rosn  m.in. wydajno  pracy oraz nast pi  poprawa jako ci produkowanych produktów. 

S owa kluczowe: ceny, konkurencja, konsument, produkcja, przetwórstwo, rolnictwo, rynek 

Wst p 

Jednolity rynek Unii Europejskiej, którego uczestnikiem sta a si  równie  Polska po 1 

maja 2004 roku otworzy  nowe mo liwo ci zbytu produkcji dla przedsi biorstw z naszego 

kraju. Po przyj ciu Bu garii i Rumunii do UE z pocz tkiem 2007 roku wspólny rynek liczy 

prawie 500 mln konsumentów, o których Polska jako jeden z graczy na tym rynku b dzie 

zabiega .  

                                                 
1 Dr in . 
2 Referat powsta  w wyniku analiz IERiG -PIB prowadzonych w zadaniu „Ocena zmian konkurencyjno ci 

polskich producentów ywno ci na wspólnym rynku europejskim i na rynkach innych krajów” w ramach 

Programu Wieloletniego 2005-2009 pt. „Ekonomiczne i spo eczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki 

ywno ciowej po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej”. 
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Konkurencja w dziedzinie gospodarki ywno ciowej na obszarze UE ma specyficzny 

charakter. Wi kszo  rynków surowców rolnych, maj cych podstawowe znaczenie dla 

polskich rolników i decyduj cych o funkcjonowaniu przemys u spo ywczego, regulowana 

jest poprzez mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). System ten mia  i ma nadal 

zapewnia  utrzymanie produkcji rolniczej na odpowiednim poziomie oraz zapewnia  jej 

op acalno , po przez stosowanie ró nych rodków i narz dzi takich jak, np.: dop aty 

bezpo rednie, ceny i zakupy interwencyjne, dop aty do eksportu. Handel detaliczny i 

hurtowy podlegaj  mechanizmom wolnej konkurencji.  

Polska przyst puj c do UE znalaz a si  na obszarze, na którym wyst puj  jednolite 

warunki konkurencji dla wszystkich uczestników ycia gospodarczego. W dziedzinie 

gospodarki ywno ciowej do roku 2012 na obszarze UE nie b d  jednak istnia y jednolite 

warunki konkurencji. Reguluj  to zapisy zawarte w Traktacie Akcesyjnym (TA). 

Gospodarka nowych pa stw cz onkowskich przyj tych do UE po 1 maja 2004 roku 

obejmowana jest rodkami wsparcia stopniowo i w pe nej wysoko ci zostanie obj ta nimi 

dopiero od roku 2013. Dla cz ci sektorów gospodarki ywno ciowej w Polsce zosta y 

przyznane okresy przej ciowe by da  czas na pe ne ich dostosowanie do standardów UE 

(najd u ej do 31 grudnia 2007 r.). Okresy przej ciowe dotycz  przemys u mi snego, 

drobiarskiego, mleczarskiego i rybnego [Szczepaniak 2005]. Bez spe nienia tych 

standardów zak ady przetwórcze nie b d  mog y eksportowa  swoich produktów do innych 

pa stw UE. 

W artykule skupiono si  na ocenie konkurencyjno ci niektórych polskich produktów 

rolnych takich jak: pszenica, mi so (wieprzowina, wo owina, drób) oraz mleko i jego 

przetwory po wst pieniu Polski do UE. Oceny tej dokonano na podstawie zmian wielko ci 

produkcji w/w produktów, zmienno ci ich cen oraz obrotów w handlu zagranicznym. 

Produkcja i poda  rolnictwa 

Rolnictwo a zw aszcza produkcj  ro linn  cechuje du a zmienno  produkcji, która 

wynika m.in. ze zmieniaj cych si  warunków agrometereologicznych podczas wegetacji 

ro lin (rys. 1). Niekorzystny przebieg pogody w bardzo istotny sposób obni a oraz 

pogarsza jako  zbieranych p odów rolnych, powoduj c wzrost ich cen rynkowych oraz 

wp ywa na op acalno  produkcji zwierz cej, gdzie g ównym sk adnikiem pasz w ywieniu 

zwierz t s  pasze tre ciwe i obj to ciowe pochodzenia ro linnego. 

Przyst pienie Polski do UE nie wywo a o boomu w produkcji rolniczej, któr  nadal 

cechowa a du a zmienno . Przeci tna produkcja mi sa wieprzowego i zbó , w tym 

pszenicy, oraz mleka (którego produkcja podlega kwotowaniu) pozosta a na zbli onym do 

poprzedniego poziomie, a ró nice pomi dzy poszczególnymi okresami nie przekracza y 3% 

produkcji (tab. 1). 

Najwi ksze zmiany nast pi y w produkcji mi sa wo owego i ciel ciny oraz drobiu. W 

latach 2001-2003 rednia produkcja wo owiny i ciel ciny obni y a si  o 1/5 w porównaniu 

z okresem 1998-2000, w nast pstwie ograniczenia spo ycia tego mi sa w naszym kraju 

oraz pogarszaj cej si  op acalno  produkcji ywca wo owego. W pierwszych latach po 

wej ciu Polski do UE produkcja wo owiny wzros a o oko o 7% w porównaniu do okresu 

2001-2003. Wzrost cen skupu, pobudzany zwi kszonym eksportem, zahamowa  spadkow  

tendencj  pog owia byd a na poziomie oko o 5,6 mln sztuk w po owie 2006 r. Ponadto 

redni ci ar ubijanej sztuki byd a wzrós  mi dzy tymi okresami o ponad 60 kg, tj. o oko o 
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15% [Rynek mi sa… 2006]. Inna sytuacja by a w sektorze drobiarskim, którego produkcja 

sukcesywnie ros a w latach 1998-2006. By  to efekt coraz wi kszego spo ycia w kraju, jak 

te  rosn cego eksportu. W latach 2004-2006 rednia produkcja mi sa drobiowego zbli y a 

si  do 1 mln ton rocznie i by a o 78% wi ksza od produkcji w okresie 1998-2000 (tab. 1). 
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Rysunek 1. Plony zbó  w Polsce w latach 1998-2006 w dt/ha 

Figure 1. Yields of cereals in Poland in 1998-2006 (dt/ha) 

Tabela 1. Poziomu i zmienno C produkcji rolniczej w latach 2004-2006 w porównaniu do lat 1998-2000 i 2001-

2003 

Table 1. Level and variability/fluctuation of agricultural production in 2004-2006 as comparison to those in 1998-

2000 and 2001-2003. 

rednia produkcja w tys. ton w latach 
Zmiana poziomu produkcji 

w procentach w latach 
Produkt 

1998-

2000 

2001-

2003 

2004-

2006 

2001-2003 

w stosunku do lat

1998-2000 

2004-2006 

w stosunku do lat 

2001-2003 

Zbo a 25083 25743 26110 2,6 1,4 

w tym: pszenica 9030 8815 8574 -2,4 -2,7 

Mi so 3054 3200 3441 4,8 7,5 

w tym: wo owina i 

ciel cina 

426 339 362 -20,6 6,8 

wieprzowina 2021 2041 2047 1,0 0,3 

drób 559 783 994 40,1 27,0 

Mleko (w mln l) 11895 11537 11551 -3,0 0,1 

ród o: [Stan… 2006] oraz obliczenia w asne. 
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Ceny skupu g ównych produktów rolnictwa 

Akcesja Polski do UE spowodowa a gwa towny wzrost cen skupu ywca wo owego i 

wieprzowego, a w mniejszym stopniu ywca drobiowego (rys. 2). O ile ceny skupu trzody 

chlewnej i drobiu w II po owie 2004 r. zacz y spada , o tyle ceny p acone za ywiec 

wo owy nadal ros y i w po owie 2005 roku ustabilizowa y si  na poziomie oko o 4,1 z /kg, 

a m odego byd a opasowego na poziomie o oko o 10% wy szym. rednie ceny skupu 

ywca wo owego w ci gu dwóch lat wzros y o ponad 60%. W 2003 roku rozpocz a si  

spadkowa faza produkcji trzody chlewnej, czego konsekwencj  by  wzrost jej cen. 
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ród o: dane GUS 

Rysunek 2. rednie roczne ceny skupu ywca (z /kg) 

Figure 2. Annual average livestock purchase prices (PLN/kg) 

Wej cie Polski do UE zahamowa o regres w chowie byd a w naszym kraju. Wzrost 

cen ywca wo owego przyczyni  si  do poprawy op acalno ci jego produkcji, co mo e 

stanowi  bodziec do rozwijania tej dzia alno ci produkcyjnej przez rolników. Sprzyja temu 

niew tpliwie du a powierzchnia trwa ych u ytków zielonych, których jest blisko 3,4 mln 

ha [Rocznik… 2005]. Ponadto 13 marca 2007 r. wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów ro lin obj tych p atno ci  uzupe niaj c  

oraz szczegó owych warunków i trybu przyznawania tej p atno ci. P atno ci zwierz ce, w 

tym te  i zwi zane z chowem byd a, skorelowane zosta y z powierzchni  trwa ych u ytków 

zielonych w gospodarstwie. Zmiana ta mo e w wi kszym stopniu motywowa  rolników do 

prowadzenia produkcji zwierz cej z wykorzystaniem trwa ych u ytków zielonych. O 

rozwoju produkcji byd a mi snego b dzie decydowa  przede wszystkim jego op acalno . 

Przez ca y 2004 rok ros y ceny skupu mleka. W tym czasie skupowane mleko 

podro a o o ponad 20%. W nast pnych latach jego ceny kszta towa y si  na poziomie oko o 

93 z /100 l. Wahania cen skupu mleka wynikaj  g ównie z sezonowo ci jego produkcji. 

Najwi cej mleka produkuje si  w miesi cach letnich.  

Rekordowe zbiory zbó  w Polsce w 2004 r. (blisko 30 mln ton) spowodowa y znaczny 

spadek cen skupu pszenicy po niwach (rys. 3). Ponadto zacz  w Polsce obowi zywa  

nowy system skupu ziarna zbó  (pszenicy, j czmienia i kukurydzy). Nie by o ju  

interwencyjnego skupu ziarna zbó  prowadzonego przez Agencj  Rynku Rolnego zaraz po 

niwach „ustawiaj cego” w ten sposób niejako rynek. Obecnie rozpoczyna si  on od 
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miesi ca listopada danego roku. Dop aty bezpo rednie do powierzchni u ytków rolnych w 

gospodarstwie mia y kompensowa  ni sze ceny skupu. 
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Rysunek 3. Ceny skupu pszenicy oraz mleka w latach 2004-2006 (z /t i z /1000 litrów) 

Figure 3. Puchase prices of wheat and milk in 2004-2006 (PLN/t and PLN/1000 l) 

Handel zagraniczny artyku ami rolno-spo ywczymi 

Na konkurencyjno  polskich produktów rolno-spo ywczych mo na patrze  pod 

k tem ich sprzeda y na rynki zagraniczne. Wspólny rynek pa stw UE jest podstawowym 

rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spo ywczych. Trafia tam ponad 3/4 naszego 

eksportu, a najwi kszym odbiorc  s  Niemcy (tab. 2). Dla porównania z liczbami w tej 

tabeli poda  mo na, e Niemcy i Francja w 2006 roku wyeksportowa y produkty rolno-

spo ywcze za kwoty przekraczaj ce znacznie 30 mld euro. 

Od wst pienia Polski do UE eksport polskich produktów rolno-spo ywczych zyskuje na 

warto ci. W latach 2004-2006 wzrós  on z 5242,2 do 8311,2 mln euro, tj. o blisko 60%. W 

tym czasie import wzrós  o 40% (z 4406,4 do 6178,0 mln euro). Znacz cy wzrost eksportu 

przyczyni  si  do poprawy salda obrotów handlowych produktami rolno-spo ywczymi. W 

2004 r. nadwy ka eksportu nad importem wynosi a 835,8 mln euro, a w 2006 r. osi gn a ona 

warto  2133,2 mln euro, tj. mia  miejsce jej wzrost 2,5 – krotny (tab. 3).  

Tabela 2. Eksport produktów rolno-spo ywczych z Polski i jego struktura geograficzna (mln euro) 

Table 2. Exports of Polish agricultural and food products and their geographical structure (million EUR) 

Kierunek eksportu Rok 

 2004 2005 2006a

UE-25 

EFTA 

Pozosta e kraje rozwini te 

Wspólnota Niepodleg ych Pa stw 

Kraje ba ka skie 

Kraje rozwijaj ce si   

Razem 

3781,9 

59,7 

231,1 

684,8 

189,3 

295,3 

5242,2 

5190,8 

63,4 

243,1 

862,2 

240,3 

409,5 

7028,0 

6313,7 

73,1 

260,5 

863,6 

264,5 

498,8 

8291,2 

a – dane wst pne 

ród o: [Handel… 2006; Handel… 2007] 
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Tabela 3. Handel zagraniczny wybranymi artyku ami rolno-spo ywczymi w latach 2003-2006 (mln euro) 

Table 3. Foreign trade in selected agricultural and food products in 2003-2006 (million EUR) 

 Produkt Rok 

  2003 2004 2005 2006 

Import Produkty ro linne 2553,0 3140,5 3663,1 4269,9 

 w tym zbo a 

w tym pszenica 

100,4 

14,8 

176,4 

37,9 

103,7 

25,0 

186,0 

82,2 

 Produkty zwierz ce 660,1 951,8 1316,6 1462,1 

 w tym: zwierz ta ywe, 

mi so i  podroby oraz przetwory mi sne 

w tym: drobiowe, 

             wo owe,  

             wieprzowe 

produkty mleczarskiea, 

w tym: mleko p ynne i mietana, 

            mleko w proszku,  

            sery i twarogi 

38,5 

104,4 

19,3 

1,5 

82,8 

50,8 

5,1 

12,6 

18,5 

66,1 

252,2 

66,7 

5,6 

159,1 

62,3 

5,3 

10,0 

27,7 

93,9 

391,1 

60,0 

11,1 

292,0 

97,7 

6,1 

15,3 

44,4 

60,6 

398,4 

57,2 

18,5 

313,6 

137,7 

14,8 

13,9 

55,0 

 Pozosta e produkty 343,8 314,1 393,9 446,0 

Eksport Produkty ro linne 2285,2 2887,2 3573,5 4241,8 

 w tym zbo a 

w tym pszenica 

69,3 

66,8 

35,8 

21,2 

152,5 

45,7 

148,3 

82,6 

 Produkty zwierz ce 1470,9 1995,3 2935,6 3467,8 

 w tym: zwierz ta ywe, 

mi so i  podroby oraz przetwory mi sne 

w tym: drobiowe, 

            wo owe,  

            wieprzowe, 

produkty mleczarskie, 

w tym: mleko p ynne i mietana, 

            mleko w proszku,  

            sery i twarogi 

150,1 

594,9 

238,8 

71,7 

226,2 

329,0 

0,3 

146,0 

118,4 

221,1 

752,8 

274,2 

132,6 

259,5 

560,9 

28,9 

207,1 

191,1 

282,4 

1142,1 

397,0 

278,1 

356,0 

879,3 

108,4 

275,8 

272,2 

328,5 

1416,4 

448,3 

393,8 

488,3 

909,1 

135,0 

214,7 

316,7 

 Pozosta e produkty 254,2 359,7 518,9 601,6 

Saldo Produkty ro linne -267,8 -253,3 -89,6 -28,1 

 w tym zbo a 

w tym pszenica 

-31,1 

+52,0 

-140,6 

-16,7 

+48,8 

+20,7 

-37,7 

+0,4 

 Produkty zwierz ce +810,8 +1043,5 +1619,0 +2005,7 

 w tym: zwierz ta ywe, 

mi so i podroby oraz przetwory mi sne, 

w tym: drobiowe, 

            wo owe,  

            wieprzowe, 

produkty mleczarskie, 

w tym: mleko p ynne i mietana, 

            mleko w proszku,  

            sery i twarogi. 

+111,6 

+490,5 

+219,5 

+70,2 

+143,4 

+278,2 

-4,8 

+133,4 

+99,9 

+155,0 

+500,6 

+207,5 

+127,0 

+100,4 

+498,6 

+23,6 

+197,1 

+163,4 

+188,5 

+751,0 

+337,0 

+267,0 

+64,0 

+781,6 

+102,3 

+260,5 

+227,8 

+267,9 

+1018,0 

+391,1 

+375,3 

+174,7 

+771,4 

+120,2 

+200,8 

+261,7 

 Pozosta e produkty -89,6 +45,6 +125,0 +155,6 
a dane wst pne 

ród o: [Handel… 2005; Handel… 2006; Handel… 2007]. 
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Dynamika polskiego eksportu wybranych produktów rolno-spo ywczych w latach 

2004-2006 w uj ciu warto ciowym przedstawia si  nast puj co: 

- mleko p ynne i mietana, wzrost 5-krotny, 

- pszenica, wzrost 4-krotny, 

- mi so wo owe i jego przetwory, wzrost 3-krotny, 

- mi so wieprzowe i jego przetwory, wzrost 2- krotny, 

- mi so drobiowe i jego przetwory, wzrost o ponad 60%, 

- produkty mleczarskie ogó em, wzrost o 60%. 

Rozszerzenie UE w maju 2004 r. o nowe kraje spowodowa o, i  znik y bariery celne w 

handlu, a tym samym wyrówna y si  warunki konkurencji pomi dzy pa stwami UE. 

Dynamiczny wzrost polskiego eksportu produktami rolno-spo ywczymi, zw aszcza w 

pierwszych miesi cach po akcesji, wynika  z przewag cenowych po polskiej stronie w 

odniesieniu do wi kszo ci pa stw UE.  

Czynniki wp ywaj ce na konkurencyjno  polskiego eksportu 
produktów rolno-spo ywczych 

Cena jest obecnie elementem decyduj cym o konkurencyjno ci polskich produktów 

rolno-spo ywczych na unijnym rynku. O dalszym zwi kszaniu ich sprzeda y na wspólnym 

rynku i rynkach pa stw trzecich w coraz wi kszym stopniu decydowa  b d  tak e: 

- jako  i marka produktu,  

- bezpiecze stwo ywno ciowe,  

- okres przydatno ci produktu do spo ycia i stopie  jego przetworzenia,  

- promocja, opakowanie i dost pno  produktów. 

Najwi ksze przewagi cenowe ma Polska w produkcji byd a. W latach 2005-2006 

krajowe ceny wo owiny by y u nas rednio ni sze od cen w UE o 25%. Na podobnym 

poziomie kszta towa y si  relacje cen dla mi sa drobiowego. Mniejsze przewagi cenowe w 

tym czasie nasz kraj mia  po stronie mi sa wieprzowego i pszenicy, mianowicie od kilku do 

kilkunastu procent (tab. 4 i 5). 

Atutem polskiej ywno ci jest niew tpliwie jej jako . Stosujemy mniejsze ilo ci 

nawozów sztucznych oraz rodków ochrony ro lin, co wynika m.in. z wysokich relatywnie 

ich cen. Paradoksalnie jest to korzy ci  dla bardziej ekologicznej produkcji rolniczej i 

rodowiska naturalnego. Produkcja zwierz ca poza specjalistycznymi fermami opiera si  

g ównie na paszach wyprodukowanych w gospodarstwie z dodatkiem pasz pochodzenia 

przemys owego z zakupu. 

Konsument w Polsce, z uwagi na znacznie ni sze dochody od mieszka ców 

rozwini tych krajów UE, nadal kieruje si  przede wszystkim cen  przy zakupie ywno ci. 

Wraz z popraw  zamo no ci polskiego spo ecze stwa, nale y przypuszcza , e i u nas 

podobnie jak w innych krajach rozwini tych o zakupie ywno ci w wi kszym stopniu b d  

decydowa  elementy pozacenowe. Potencjalnymi konsumentami polskiej ywno ci za 

granic  s  osoby, które wyjecha y w ostatnim czasie z naszego kraju na sta e lub czasowo. 

Wed ug ró nych szacunków osób takich jest od kilkuset tysi cy nawet do 2 milionów. 

Kupuj c polsk  ywno  poza granicami kraju nie tylko wspieraj  jej eksport, ale tak e 

przyczyniaj  si  do jej promocji. 
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Tabela 4. Ceny mi sa wieprzowego i wo owego w wybranych krajach UE w relacji do redniej ceny UE-25 (UE-

25=100) 

Table 4. Prices of pork and beef in selected EU member states in comparison to the EU-25 average (in %) (EU-

25=100) 

 Rok 

II po . 

2004 
2005 2006 

I kw. 

2007 

II po . 

2004 
2005 2006 

I kw. 

2007 Kraj 

wieprzowina wo owina 

Czechy 104,0 103,6 101,6 98,2 80,7 85,6 84,6 84,9 

Dania 87,3 87,8 88,3 89,2 98,7 97,0 99,1 97,9 

Niemcy 107,2 105,8 106,0 101,6 98,0 100,3 96,7 97,1 

Estonia 100,4 99,1 96,2 107,1 64,4 67,6 70,8 75,4 

Hiszpania 95,1 103,2 106,0 104,6 98,4 101,7 108,6 116,2 

Francja 94,8 97,0 97,4 92,7 104,1 104,0 102,6 99,5 

Irlandia 93,3 94,1 96,4 102,9 90,9 91,5 90,3 91,9 

W ochy 116,6 102,2 108,6 108,0 114,8 112,5 112,8 107,4 

Litwa 107,4 104,2 98,7 102,2 50,8 56,3 54,1 55,5 

otwa 103,2 105,0 105,8 108,9 53,0 68,5 68,0 61,2 

W gry 101,5 103,4 99,8 102,1 84,7 86,9 77,6 78,4 

Polska 102,1 95,6 88,9 90,1 70,1 75,5 75,2 76,1 

S owenia 102,2 106,9 101,7 103,5 90,1 92,3 90,5 94,7 

S owacja 102,3 103,4 101,5 102,3 76,8 82,0 80,8 84,5 

Finlandia 91,4 99,1 91,5 105,9 103,5 101,0 95,9 101,8 

Szwecja 94,6 95,8 95,9 107,9 82,5 87,2 86,6 90,5 

Wielka Brytania 100,1 105,9 102,8 118,1 102,3 96,6 96,6 100,2 

Pó nocna Irlandia 102,2 106,9 101,7 103,5 93,6 92,6 90,9 94,5 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie [Biuletyny…]  

Po wej ciu do UE zmniejszy y si  nieco nasze przewagi cenowe na poziomie 

rolnictwa, g ównie z powodu coraz silniejszej waluty krajowej, ale wci  utrzymuj  si  

wyra ne przewagi cenowe na poziomie przetwórstwa. Ró nice cen zwi kszaj  si  w 

kolejnych ogniwach a cucha ywno ciowego. Dla porównania w 2005 r. ceny niektórych 

produktów przemys u spo ywczego w Polsce do cen w Niemczech wynosi y odpowiednio: 

przetwory drobiowe (48%), przetwory z mi sa czerwonego (kie basy, szynki) (59%, 64%), 

mas o (82%), mleko spo ywcze (86%) [Raport… 2006]3. 

ród em przewag cenowych jest przede wszystkim kilkakrotnie ni sza w Polsce op ata 

pracy, nie tylko rolników, lecz tak e pracowników przetwórstwa, z du  nadwy k  

kompensuj ca mniejsz  wydajno  pracy. Ni sze s  tak e ceny energii, ziemi i pozosta ych 

czynników produkcji. 

Przyj ty przez Polsk  system dop at obszarowych nie zach ca rolników do 

intensyfikowania produkcji, a poziom dop at jest zdecydowanie ni szy od tych, które 

otrzymuj  rolnicy z dawnej UE-15. Rosn ce koszty produkcji w polskim rolnictwie 

pogarszaj  op acalno  produkcji, co wp ywa na nisk  wycen  op aty pracy w asnej 

rolnika. Oczywi cie sytuacja ta ró nie przedstawia si  w poszczególnych gospodarstwach 

rolnych, chocia by ze wzgl du na ich kierunek i skal  produkcji. 

                                                 
3W po owie 2004 roku za 1 euro p acono oko o 4,5 z , a w ca ym 2006 roku poni ej 4 z . Taki poziom kursu 

prawdopodobnie utrzyma si  i w 2007 roku.  
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Tabela 5. Ceny mi sa drobiowego i pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach UE w relacji do redniej ceny 

UE- (UE-25=100) 

Table 5. Prices of poultry and wheat for consumption in selected EU member states in comparison to the EU-25 

average (EU-25=100) 

 Rok 

II po . 

2004 
2005 2006 

I kw. 

2007 

II po . 

2004 
2005 2006 

I kw. 

2007 Kraj 

tuszki z kurczaka pszenica konsumpcyjna 

Czechy 88,5 94,1 86,4 74,8 92,5 85,4 88,9 94,3 

Dania 98,7 109,0 102,5 81,9 99,7 103,5 99,9 92,1 

Niemcy 104,2 112,5 117,2 98,2 93,0 94,7 102,5 100,3 

Estonia 80,9 96,7 97,5 121,3 101,8 93,7 93,6 92,0 

Hiszpania 102,9 98,3 110,0 103,9 120,8 129,4 115,6 113,5 

Francja 118,5 114,7 115,7 113,6 92,4 96,7 102,2 97,6 

W ochy 95,2 92,5 102,9 112,6 109,6 112,8 114,2 111,8 

Litwa 87,3 92,1 94,8 97,9 86,4 85,4 91,0 97,6 

otwa 87,1 89,4 87,2 85,7 89,4 90,6 95,5 93,9 

W gry 101,9 103,6 97,0 104,9 81,2 79,7 79,9 86,4 

Polska 70,9 77,2 67,9 77,6 93,5 87,3 97,8 109,3 

S owenia 123,1 119,8 114,8 103,7 111,1 112,2 102,7 106,8 

S owacja 97,4 105,4 98,1 101,8 90,9 85,9 85,4 95,2 

Finlandia 131,8 141,2 128,4 118,5 99,9 99,7 92,1 84,0 

Szwecja 125,3 119,2 112,5 100,9 96,0 99,5 99,2 92,0 

Wielka Brytania 92,0 93,3 89,4 88,3 117,2 117,2 110,5 104,9 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie [Biuletyny… ]  

Analiz  przewag komparatywnych gospodarstw rolnych w Polsce nad 

gospodarstwami unijnymi zajmowa  si  Józwiak [2003]. Podstaw  oceny przewag 

komparatywnych porównywanych grup gospodarstw polskich i unijnych by a ró nica 

mi dzy warto ci  przychodów, a kosztami materia owymi oraz umownie liczonymi 

kosztami op aty pracy. Z przeprowadzonych przez tego autora oblicze  i symulacji wynika, 

e przewagi komparatywne polskich gospodarstw zbo owych oraz trzodowo-drobiarskich 

nad gospodarstwami unijnymi s  niewielkie. Du e przewagi komparatywne wykaza y 

polskie gospodarstwa: o mieszanej produkcji zwierz cej lub zwierz co-ro linnej, z typow  

ro linn  produkcj  i o mieszanej produkcji ro linnej. Du e przewagi komparatywne 

posiadaj  tak e bardzo ma e gospodarstwa do 4 ESU i te nieco wi ksze od 4 do 8 ESU.  

Wzrost op aty pracy w asnej rolnika i pracowników najemnych w polskich 

gospodarstwach rolnych b dzie niwelowa  przewagi komparatywne w stosunku do 

gospodarstw unijnych. Wed ug W. Józwiaka, aby utrzyma  te przewagi musi nast pi  

obni enie kosztoch onno ci i pracoch onno ci przychodów w polskich gospodarstwach 

rolnych. Towarzyszy  temu powinna poprawa jako ci produktów i zwi zany z tym wzrost 

cen. Z przeprowadzonych przez tego autora oblicze  wynika równie , e bez dop at 

bezpo rednich du a cz  gospodarstw unijnych, zw aszcza o profilu zbo owym produkcji, 

ponosi aby straty, a pozosta e mia yby mniejszy dochód. Oznacza oby to dla cz ci ich 

w a cicieli gro b  bankructwa. 

Wzrost eksportu produktów rolno-spo ywczych z Polski nie by by mo liwy bez 

poprawy jako ci surowca dostarczanego przez rolników do zak adów przetwórczych, jaki 

dokona  si  w ostatnich latach. Prawie ca o  skupowanego teraz w Polsce mleka jest w 
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klasie Ekstra, a mi sno  tuczników wzros a o kilka procent. W istotny sposób wzros a 

tak e liczba zak adów przetwórczych maj cych uprawnienia do handlu z UE. Wed ug 

danych Inspekcji Weterynaryjnej na koniec 2006 r. zak adów takich by o: 896 w przemy le 

mi snym, 304 w sektorze mleczarskim oraz 211 w przemy le drobiarskim. Oznacza to 

pi ciokrotny, a w przypadku sektora mi snego pi tnastokrotny, wzrost ich liczby w 

porównaniu ze stanem na pocz tku 2004 roku. 
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