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Sektor mi sa czerwonego w Polsce po przyst pieniu do UE 

Red meat sector in Poland after the accession to the EU 

Synopsis. Wspólna Polityka Rolna w niewielkim stopniu odzia ywuje na rynek wieprzowiny oraz 

wo owiny w Polsce, pomimo tego, e dysponuje ona bogatym wachlarzem instrumentów. Zniesienie 

barier celnych po akcesji Polski do UE w maju 2004 roku zwi kszy o wymian  handlow  

wieprzowin  oraz wo owin  g ównie z krajami Wspólnoty, co wynika o przede wszystkim z naszych 

przewag cenowych, tak po stronie producentów, jak i przetwórców. Zyskali przede wszystkim 

producenci ywca wo owego, gdy  jego ceny po 2004 roku zacz y rosn , tym samym zahamowany 

zosta  regres w chowie byd a rze nego w Polsce. Post puj  procesy koncentracji produkcji trzody 

chlewnej oraz byd a. W szybkim tempie du a grupa zak adów przetwórstwa mi snego osi gn a 

standardy produkcyjne zgodne z unijnymi. 

S owa kluczowe: sektor mi sa czerwonego, producenci ywca wieprzowego i wo owego, Unia 

Europejska, rolnictwo, przetwórstwo, Wspólna Polityka Rolna. 

Abstract. The Common Agricultural Policy has a minor impact on pork and beef market in Poland, 

though it has at its disposal a wide range of instruments. The abolition of customs barriers after the 

Polish accession to the EU in May 2004 increased the trade in pork and beef mainly with the 

European Community countries. This results, above all, from our price advantage, both on the side of 

producers, as well as on the side of processing plants. The producers of beef cattle acquired the 

greatest profits because after 2004 the price of beef started to grow, and thereby the regress in 

production of slaughter cattle in Poland was stopped. The process of concentrating the production of 

pigs and cattle is in progress. A large number of meat processing plants quickly achieved the 

production standards required in the EU. 

Key words: red meat sector, pig and cattle producers, European Union, agriculture, processing, 

Common Agricultural Policy. 

Wst p 

Przetwórstwo mi sa w Polsce jest dominuj cym sektorem przemys u spo ywczego. 

Warto  produkcji sprzedanej przez przemys owe przedsi biorstwa mi sne w 2008 roku w 

cenach bie cych wynios a 36 mld z , a w cenach sta ych 31,2 mld z . Oko o 3/4 tej 

warto ci jest udzia em przedsi biorstw przetwórstwa mi sa czerwonego [Urban 2009B]. 

Produkcja towarowa ywca wieprzowego w 2007 roku wynios a 8,4 mld z , tj. 15,9% 

produkcji towarowej ca ego polskiego rolnictwa. Wy sza by a jedynie towarowa produkcja 

mleka (9,8 mld z ). Produkcja towarowa ywca wo owego wynios a 2,6 mld z  [Ma y... 

2008]. W 2007 roku ponad 660 tys. gospodarstw rolnych utrzymywa o trzod  chlewn , a 

byd o posiada o 700 tys. gospodarstw rolnych. Du a liczba gospodarstw utrzymuj ca 
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trzod  chlewn  oraz byd o wp ywa na nisk  koncentracj  produkcji. Z przytoczonych 

danych liczbowych wida , jak du e znaczenie ma sektor mi sa czerwonego w polskiej 

gospodarce ywno ciowej. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian na rynku mi sa 

wieprzowego i wo owego w Polsce po akcesji do UE. Mimo, i  mija dopiero 5 lat od tego 

wydarzenia, a wi c jest to stosunkowo nied ugi okres czasu, to w sektorze mi sa 

czerwonego, tak w ród producentów jak i przetwórców, nast pi y widoczne zmiany, je eli 

chodzi o koncentracj  produkcji zwierz t rze nych, jak i o liczb  zak adów przemys u 

mi snego maj cych uprawnienia do eksportu swoich produktów na poszerzony rynek 

unijny. 

Produkcja mi sa czerwonego w Polsce 

Dominuj cym kierunkiem produkcji mi sa w Polsce jest wieprzowina, z udzia em 

oko o 55%. Na drugim miejscu znajduje si  produkcja mi sa drobiowego (oko o 33%), a na 

trzecim wo owiny i ciel ciny (oko o 12%) (tab. 1). 

Tabela 1. Produkcja mi sa w Polsce w wbca, tys. ton 

Table 1. Meat production in Poland in wbc, thousand ton 

Rok 
Produkcja 

2001 2003 2007 2008 

Produkcja ywca ogó em  

w tym: trzody 

byd a i ciel t 

drobiu 

   2963 

1886 

342 

696 

3461 

2209 

355 

859 

3737 

2165 

405 

1116 

3569 

1937 

417 

1165 

Uboje przemys owe 

trzody 

 byd a i ciel t 

 

. 

. 

 

1495 

228 

 

1852 

348 

 

1640b 

360b 

Uboje w przedsi biorstwach 

przemys owych 

trzody, 

 byd a i ciel t, 

 

 

751 

133 

 

 

1033 

172 

 

 

1221 

228 

 

 

1120b 

245b 

Uboje w przedsi biorstwach 

du ych i rednich 

trzody 

 byd a i ciel t 

 

 

516 

105 

 

 

726 

108 

 

 

951 

147 

 

 

872 

158 
a wbc – waga bita ciep a, 
b wst pny szacunek na podstawie danych GUS i IERiG -PIB, 

ród o: [Urban 2009A].  

Wej cie Polski do UE nie spowodowa o istotnych zmian w wielko ci produkcji mi sa 

wieprzowego. W latach 2004-2008 rednia produkcja ywca wieprzowego wynosi a 2625 

tys. ton, przy wahaniach produkcji na poziomie ±120 tys. ton, tj. tyle samo, co przed 

akcesj  (w latach 1999-2003). Nadal wyst puj  wahania w pog owiu i produkcji trzody 

chlewnej wynikaj ce z tzw. cyklu wi skiego (rys. 1, tab. 2). Na niezmienionym poziomie 

(87%) pozosta a tak e towarowo  produkcji ywca. 
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Rys. 1. Produkcja mi sa wieprzowego 

Fig. 1. Pork production 

ród o: jak w tab. 1.  

Tabela 2. Produkcja ywca wieprzowego, tys. ton 

Table 2. Live weight swine production, thousand ton 

Rok Produkcja 
Odchylenie 

od redniej pi cioletniej 

1999 2 675 +69,8 

2000 2 500 -105,2 

2001 2 419 -186,2 

2002 2 600 -5,2 

2003 2 832 +226,8 

2004 2 538 -84,0 

2005 2 540 -82,0 

2006 2 774 +152,0 

2007 2 775 +153,0 

2008 2 483 -139,0 

rednia           1999-2003   2 605,2 ±118,6 

2004-2008a 2 622,0 ±122,0 

rednia           1999-2003, % × ±4,6 

2004-2008a × ±4,7 

ród o: [Rocznik... 1999-2007] i obliczenia w asne. 

Mechanizmy i narz dzia Wspólnej Polityki Rolnej nie zapobieg y znacznemu 

spadkowi pog owia trzody chlewnej w 2008 i 2009 roku (rys. 1). Du a zmienno  cen oraz 

wahania produkcji ywca rze nego nie s  korzystne dla zak adów przetwórczych. Przemys  

mi sny, jako najwi kszy odbiorca zwierz t rze nych, zainteresowany jest surowcem o 

wysokich parametrach jako ciowych i stabilnymi dostawami. Nadal nie ma dostatecznie 

wykszta conych wi zi integracyjnych mi dzy producentami trzody chlewnej oraz byd a 
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rze nego a zak adami przemys u mi snego. Jest to jeden z mankamentów, który ogranicza 

nasz  konkurencyjno  na unijnym rynku mi sa. 

Spo ród narz dzi i mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej stabilizuj cych unijny 

rynek mi sa najcz ciej wykorzystywanymi s  c a ochronne i subsydiowanie eksportu 

mi sa do pa stw trzecich2. Skup interwencyjny prowadzony jest tylko w okre lonych 

sytuacjach. Po raz ostatni interwencyjne zakupy wieprzowiny w UE przeprowadzono w 

po owie lat 80-tych ubieg ego wieku. Rzadko uruchamiane by y te  dop aty do prywatnego 

magazynowania wieprzowiny. 

Wed ug danych G ównego Urz du Statystycznego pog owie trzody chlewnej w marcu 

2009 roku wynosi o w Polsce 13,3 mln sztuk, tj. spad o do poziomu nienotowanego u nas 

od ponad 40 lat. Niew tpliwy wp yw na tak du  redukcj  pog owia trzody chlewnej w 

2008 i 2009 roku mia o pogorszenie si  op acalno ci produkcji wieprzowiny w latach 2007-

2008 na skutek rosn cych cen zbó  na rynkach wiatowych i cen pasz przemys owych. 

Nast pi o rozchwianie relacji mi dzy cenami skupu trzody chlewnej a cenami zbó  (pasz). 

W 2007 roku relacja cen trzoda : yto spad a do bardzo niskiego poziomu 1 : 5,3. Nie lepiej 

by o te  w I po owie 2008 roku, gdy  by o to 1 : 4,9. Dopiero koniec 2008 roku i pocz tek 

2009 roku przynios y znacz c  popraw  relacji cen skupu trzody do yta na 1 : 8,5. Daje to 

nadziej  na odbudow  przez rolników stad trzody chlewnej w ci gu najbli szych dwóch lat. 

Mocna z otówka do po owy 2008 roku sprzyja a importowi wieprzowiny z krajów UE do 

Polski, st d by  to skuteczny hamulec ograniczaj cy wzrost cen skupu ywca wieprzowego 

w naszym kraju. 
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Rys. 2. Producenci trzody chlewnej w Polsce, tys. 

Fig. 2. Swine producers in Poland, thousand 

ród o: [Charakterystyka... 2001, 2006, 2008]. 

                                                 
2
 Wed ug danych Agencji Rynku Rolnego, w latach 2004-2008 subsydia wyp acone do eksportu wieprzowiny 

wynios y 104,4 mln z  i obj y 100,6 tys. ton, z czego tylko w 2008 roku by o 81,0 tys. ton. Rozporz dzeniem 

Komisji Europejskiej nr 795/2008 zosta y one w sierpniu 2008 roku zawieszone. Na podobn  kwot  opiewa y 

subsydia eksportowe do wo owiny i obj y one 41,0 tys. ton. 
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Powoli przebiega proces koncentracji produkcji trzody chlewnej w Polsce. W 2007 

roku gospodarstw posiadaj cych trzod  chlewn  by o 664 tys., tj. o prawie 200 tys. mniej 

ni  w roku 2000 (rys. 2). 

Produkcja trzody chlewnej nadal jest rozproszona pomimo tego, e prawie 2-krotnie 

wzros o pog owie trzody chlewnej w najwi kszych stadach licz cych powy ej 200 sztuk. 

W 2008 roku stada te skupia y 28,6% pog owia trzody ogó em, a w roku 2001 by o to 

15,7%3 (rys. 3). 
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Rys. 3. Rozk ad pog owia trzody chlewnej wed ug skali chowu w roku 2001 i 2008 

Fig. 3. Distribution of swine population according to the production scale in 2001 and 2008 

ród o: [U ytkowanie... 2001 i 2008]. 
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Rys. 4. Ceny skupu ywca rednie w roku, z /kg 

Fig. 4. Livestock purchase prices, annual average, PLN/k) 

ród o: [Rocznik... 2000-2007; Biuletyn... 2009]. 

                                                 
3 Pog owie trzody chlewnej w 2001 roku liczy o 17,1 mln sztuk, a w 2008 roku 15,4 mln sztuk (stan w lipcu) 
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Przyst pienie Polski do UE zahamowa o regres w produkcji ywca wo owego w 

Polsce. W latach 2003-2005 ceny skupu ywca wo owego wzros y o oko o 60% i wynios y 

oko o 4 z /kg. Na tym poziomie utrzymywa y si  przez nast pne trzy lata, a w pierwszych 

czterech miesi cach 2009 roku wzros y do 4,6 z /kg (rys. 4). Produkcja ywca wo owego w 

wadze poubojowej ciep ej (wbc) w 2008 roku osi gn a 417 tys. ton i by a wy sza o 17% 

ni  w 2004 roku (rys. 5). Ponad po owa produkowanej w kraju wo owiny trafia na eksport, 

chocia  nie zaliczamy si  do jej czo owych producentów we Wspólnocie. 
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Rys. 5. Produkcja mi sa wo owego 

Fig. 5. Beef production 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS i [Rynek... 2008]. 

W 2007 roku chowem i hodowl  byd a w Polsce zajmowa o si  718,3 tys. gospodarstw 

rolnych, tj. o 217 tys. mniej ni  w 2002 roku. W tej grupie blisko 650 tys. gospodarstw 

(91,3%) posiada o krowy. W gospodarstwach specjalizuj cych si  w produkcji mleka 

produkcja ywca wo owego jest najcz ciej produkcj  uboczn . Wi kszo  byd a 

przeznaczana w naszym kraju na rze  pochodzi z ras mlecznych i ich krzy ówek z rasami 

mi snymi, st d jako  takiego mi sa jest ni sza ni  z ras wybitnie mi snych, chowanych 

we Francji, Wielkiej Brytanii czy W oszech. 
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Rys. 6. Rozk ad pog owia byd a wed ug skali chowu w roku 2001 i 2008 

Fig. 6. Distribution of cattle population according to the production scale in 2001 and 2008 

ród o: [U ytkowanie... 2001 i 2008]. 

Tak e i tutaj widoczny jest proces koncentracji produkcji. W 2001 roku w 

najmniejszych stadach, tj. licz cych odpowiednio 1-2 i 3-9 sztuk byd a, skupiona by a 

ponad po owa (52%) pog owia byd a ogó em, a w 2008 roku by o to 26%. W tym czasie 

wzros a liczebno  byd a w najwi kszych stadach, tj. licz cych ponad 30 sztuk, do blisko 

41% pog owia byd a ogó em (w 2001 roku by o to 12,8%) (rys. 6)4. Wzrost ten w du ym 

stopniu wynika ze specjalizacji gospodarstw rolnych w produkcji mleka i zwi kszania stad 

krów mlecznych. Pami tajmy, e produkcja mleka w Polsce po 2004 roku podlega 

limitowaniu (kwotowaniu) produkcji. 

Stan dostosowania zak adów przetwórstwa produktów zwierz cych 
do standardów UE 

Wbrew wcze niejszym niektórym zapowiedziom, przyst pienie Polski do UE w maju 

2004 roku nie spowodowa o masowej upad o ci zak adów przetwórstwa mi snego w 

naszym kraju, ani nie zala a nas ywno  z Zachodu. 

Na pocz tku 2004 roku, a wi c na kilka miesi cy przed przyst pieniem Polski do Unii 

Europejskiej, uprawnienia do handlu z krajami UE-15 posiada o w Polsce 101 zak adów 

przetwórstwa mi snego, w tym 61 podmiotów dzia aj cych w sektorze mi sa czerwonego i 

40 zak adów z sektora drobiarskiego. W ci gu nast pnych kilku lat nast pi y bardzo istotne 

zmiany w tej strukturze. Uprawnienia do handlu z UE w po owie 2008 roku posiada y w 

Polsce 928 zak ady przemys u mi snego (rys. 7). 

Najwi ksza dynamika procesów dostosowawczych w zak adach przetwórstwa mi sa 

czerwonego mia a miejsce w roku akcesji do UE. W ci gu 12 miesi cy 2004 roku 10-

krotnie wzros a liczba zak adów przemys u mi snego z uprawnieniami eksportowymi na 

rynek Wspólnoty. Na pocz tku 2005 roku by o ich 638 (rys. 7). 

                                                 
4 W 2001 roku pog owie byd a liczy o 5,7 mln sztuk, a w 2008 roku 5,8 mln sztuk (stan w czerwcu). 
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Rysunek 7. Zak ady przemys u mi snego uprawnione do handlu z krajami UE 

Figure 7. Meat industry plants entitled to trade with the EU countries 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Inspekcji Weterynaryjnej oraz [Urban 2006]. 

Eksport mi sa czerwonego i jego produktów 

Przyst pienie Polski do Unii oznacza o dla zak adów przetwórczych zniesienie ce  i 

otwarcie granic w handlu z krajami Wspólnoty. Wspólny rynek europejski jest 

podstawowym rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spo ywczych. Trafia tam 75-

80% naszego eksportu, z czego ¾ przypada na kraje UE-15. G ównym odbiorc  naszej 

ywno ci s  Niemcy. W latach 2003-2007 przychody bran y mi sa czerwonego wzros y o 

48%, za  przychody z eksportu produktów wzros y prawie 4-krotnie. wiadczy to o 

konkurencyjno ci tego sektora przemys u spo ywczego na unijnym rynku. W 2007 roku 

wp ywy z eksportu stanowi y ju  ponad 11% przychodów ze sprzeda y produktów bran y 

mi sa czerwonego i na tym poziomie utrzyma y si  tak e w I po owie 2008 roku, pomimo 

niesprzyjaj cego kursu z otówki wzgl dem euro (tab. 3). 

Tabela 3. Przychody netto oraz udzia  eksportu w przychodach bran y mi sa czerwonegoa 
  

Table 3. Net income and share of export in the revenue of the red meat sector 

   Rok    

Sprzeda , eksport 2003 2004 2005 2006 2007 
I po owa 

2008 

Przychody ze sprzeda y, mln z  14498,2 17296,4 18585,8 19983,7 21617,7 11053,7 

Udzia  eksportu w przychodach ze 

sprzeda y, % 
4,4 5,5 8,2 11,1 11,2 11,6 

a – dotyczy przedsi biorstw obj tych sprawozdawczo ci  finansow  o zatrudnieniu powy ej 9 osób, 

ród o: obliczenia w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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Tabela 4. Handel zagraniczny wieprzowin  i wo owin  

Table 4. Foreign trade in pork and beef 

Rok, ilo  tys. ton wbc Rok, warto  mln EUR 
Element bilansu handlowego 

2003 2006 2008 2003 2006 2008 

Wieprzowina       

Eksport 254,5 383,3 405,1 226,2 581,4 702,2 

Import 54,0 181,6 492,2 82,8 319,7 1014,4 

Saldo 200,5 201,7 -87,1 143,4 261,7 -312,2 

Samowystarczalno , % 110,0 110,3 95,7 x x x 

Wo owina       

Eksport 92,5 202,9 226,0 166,5 608,0 667,0 

Import 5,2 10,1 19,4 2,1 29,4 42,0 

Saldo 87,3 192,8 206,6 164,4 578,6 625,0 

Samowystarczalno , % 132,5 193,0 198,2 x x x 

ród o: [Urban 2009B].  

Od czasu wej cia Polski do UE odnotowujemy wzrost eksportu produktów rolno-

spo ywczych z Polski. W latach 2003-2008 nasz eksport ywno ci wzrós  blisko 3-krotnie 

z 4,0 mld euro do oko o 11,3 mld euro, a saldo handlu zagranicznego wzros o z 453,5 mln 

euro do 1491,9 mln euro [Szczepaniak 2009]. W tym okresie eksport wieprzowiny wzrós  

3-krotnie osi gaj c warto  700 mln euro, a wo owiny jeszcze bardziej, bo 4-krotnie, do 

667 mln euro. W 2008 roku na skutek niekorzystnych czynników makroekonomicznych, w 

tym m.in. mocnego z otego wzgl dem euro oraz rosn cych cen ywca wieprzowego w 

naszym kraju, z eksportera netto wieprzowiny stali my si  importerem netto. Ponad po owa 

produkowanej w kraju wo owiny jest eksportowana (tab. 4). 

Wnioski 

Wej cie Polski do UE otworzy o nowy, du y rynek na polskie produkty rolno-

spo ywcze. Znikn y bariery celne w handlu, a tym samym wyrówna y si  warunki 

konkurencji pomi dzy pa stwami UE. 

Znacz cy wzrost eksportu mi sa i jego produktów z Polski na wspólny unijny rynek po 

2004 roku wiadczy o konkurencyjno ci polskich producentów rolnych i zak adów 

przetwórczych. 

Dodatnie saldo w obrotach mi sem i jego produktami z krajami UE wynika przede 

wszystkim z naszych przewag cenowych oraz jako ci oferowanych produktów. Przewagi te 

jednak zmniejszaj  si , m.in. ze wzgl du na wzrost cen czynników produkcji. 

Wspólna Polityka Rolna nie ma bezpo redniego wp ywu na konkurencyjno  sektora 

mi snego. Wp ywa jedynie w sposób po redni przez stabilizowanie cen, wykorzystuj c do 

tego przede wszystkim c a ochronne i subsydia do eksportu mi sa do krajów trzecich. 

Wspólna Polityka Rolna nie wyeliminowa a waha  w produkcji ywca wieprzowego 

zwanych potocznie „cyklami wi skimi”. 

Post puje koncentracja produkcji ywca wieprzowego, gdy  w latach 2001-2008 

udzia  trzody chlewnej w najwi kszych stadach (powy ej 200 sztuk) zwi kszy  si  2-

krotnie, do 28,6% pog owia trzody chlewnej ogó em, a w mniejszych stadach odsetek ten 

zmala . Liczba gospodarstw utrzymuj cych trzod  chlewn  zmala a z 876 tys. w 2000 roku 

do 664 tys. w roku 2007. 
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Po 2004 roku znacz co wzros a liczba zak adów przetwórstwa mi snego z 

uprawnieniami eksportowymi na poszerzony rynek unijny. Podmioty te musia y 

przeprowadzi  niezb dne inwestycje, by sprosta  unijnym normom i standardom produkcji. 
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