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Wpáyw rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku woáowiny w
Polsce
Impact of enlarging the European Union on the status of the
beef market in Poland
Synopsis. Celem opracowania byáo wskazanie wpáywu integracji z Unią Europejską na stan rynku
woáowiny w Polsce. AnalizĊ przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące pogáowia bydáa i produkcji
Īywca woáowego za lata 2004-2008, zmian w handlu detalicznym w latach 1991-2008 oraz zmian cen
w okresie 2004-2008.
Sáowa kluczowe: rozszerzenie Unii Europejskiej, rynek woáowiny, regulacje rynku woáowiny
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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WstĊp
Integracja Polski z Unią Europejską spowodowaáa znaczne zmiany na wielu rynkach
branĪowych. WpáynĊáa w duĪym stopniu na stronĊ popytu, jego strukturĊ i wielkoĞü, ale
przede wszystkim wywaráa ogromny wpáyw na stronĊ podaĪy na wszystkich rynkach, w
tym zwáaszcza na rynkach rolnych.
Rynek woáowiny jest jednym z najbardziej objĊtych regulacjami unijnymi segmentem
rynku rolnego. Wspieranie tego rynku odbywa siĊ zarówno bezpoĞrednio, na poziomie
pierwotnego producenta woáowiny, tzn. rolnika, jak i na poziomie rynkowym (np.
interwencja rynkowa).
Wspólna organizacja rynku woáowiny obowiązuje w Unii Europejskiej juĪ od 1968
roku. Obejmuje ona Īywe bydáo i cielĊta, woáowinĊ i cielĊcinĊ ĞwieĪą, mroĪoną
i scháodzoną, a takĪe soloną, w solance oraz suszoną i wĊdzoną, woáowe i cielĊce podroby i
przetwory oraz táuszcz woáowy i cielĊcy.
Najbardziej istotne elementy Ğwiadczące o zmianach na rynku woáowiny dotyczą
wieloĞci pogáowia bydáa, zmian w wielkoĞci produkcji woáowiny, zmian w cenach skupu i
cenach detalicznych oraz zmian w handlu zagranicznym i wielkoĞü jego salda.
Metoda przyjĊta aby osiągnąü zaáoĪone cele to analiza opisowa oraz analiza dynamiki
zmian badanych parametrów.
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Wspólna Polityka Rolna na rynku woáowiny i cielĊciny
W Unii Europejskiej woáowina stanowi 10% wartoĞci produkcji rolnej wszystkich
krajów czáonkowskich „starej” Unii (15). Sektor ten zajmuje drugie (po zboĪach) miejsce
pod wzglĊdem wielkoĞci wsparcia z budĪetu Unii. Dotacje do tego sektora produkcji rolnej
wynoszą okoáo 6 mld euro rocznie. Do producentów woáowiny trafia 13% wspólnotowych
Ğrodków finansowych przeznaczonych na realizacjĊ Wspólnej Polityki Rolnej.
W Unii Europejskiej, w przeciwieĔstwie do Polski, zdecydowana wiĊkszoĞü miĊsa
woáowego pochodzi ze specjalnych miĊsnych ras bydáa. Jest to tzw. woáowina kulinarna, o
wyĪszych walorach smakowych, a przede wszystkim duĪo áatwiejsza do przygotowania do
spoĪycia. Roczne spoĪycie miĊsa woáowego w UE wynosi okoáo 16 kg na mieszkaĔca i jest
trzykrotnie wiĊksze niĪ w Polsce, gdzie nie przekracza 5 kg. Na zakup miĊsa woáowego
mieszkaĔcy UE wydają 10% wydatków na ĪywnoĞü ogóáem. W Polsce wydatki na miĊso
woáowe wynoszą 3% wydatków na ĪywnoĞü ogóáem.
W Unii Europejskiej produkcja zwierząt rzeĨnych, których miĊso przeznaczone jest na
zaopatrzenie rynku, wymaga udokumentowania Ĩródáa jego pochodzenia.
KaĪda sztuka bydáa na obszarze UE musi posiadaü wydany przez odpowiednie wáadze
paszport, dziĊki któremu zawsze moĪna stwierdziü, z jakiej obory pochodzi dane zwierzĊ
oraz kto byá jego pierwszym czy nastĊpnym wáaĞcicielem.
Polsce i innym paĔstwom nowoprzyjĊtym do UE zaproponowano wprowadzenie
uproszczonego systemu páatnoĞci, polegającego na dopáatach nie do wielkoĞci produkcji, a
do obszaru gospodarstwa.
Zaletą uproszczonego systemu páatnoĞci byáo to, Īe [Szot 2003]:
x nie zmuszaá do szybkiego peánego przygotowania systemu IACS,
x skorzystali z niego w Polsce wszyscy rolnicy (w przypadku systemu IACS maáe
gospodarstwa rezygnują),
x Ğrodki z budĪetu UE zostaáy w peáni wykorzystane,
x zostawiá rolnikom swobodĊ wyboru kierunków produkcji.
Do wad uproszczonego systemu páatnoĞci moĪna zaliczyü nastĊpujące jego elementy:
x mniej Ğrodków dostaną te gospodarstwa, które w peáni skorzystaáyby z peánego
systemu IACS (Integrated Administration and Control System),
x korzyĞci tych ostatnich bĊdą mniejsze, np. rolników zajmujących siĊ chowem bydáa
miĊsnego oraz kóz i owiec; zyskają producenci kierunków produkcji, które z dopáat
bezpoĞrednich w UE nie korzystają, np. hodowcy trzody chlewnej i drobiu.
Wynegocjowane liczby pogáowia okreĞlają wysokoĞü Ğrodków unijnych
przekazywanych Polsce na dopáaty. Odpowiadają one poziomowi pogáowia bydáa i owiec
w Polsce sprzed integracji, jednak, podobnie jak w przypadku rynku mleka, nie
uwzglĊdniają bardzo przecieĪ prawdopodobnego wzrostu pogáowia tych zwierząt. UE
nigdy nie przyznaje kwot produkcji na poziomie przewidywanego wzrostu popytu, a tylko
na podstawie aktualnego poziomu produkcji, stanu pogáowia zwierząt itp.

Renacjonalizacja Wspólnej Polityki Rolnej
W 1999 roku postanowiono, Īe niektóre elementy Wspólnej Polityki Rolnej przejdą w
gestiĊ paĔstw czáonkowskich. Dotyczy to wáaĞnie produkcji woáowiny. KaĪdemu paĔstwu
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czáonkowskiemu zostaáa przydzielona pewna pula Ğrodków, nazywana „kopertą krajową”,
którą moĪe ono gospodarowaü zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Ten system
daje moĪliwoĞü stosowania dodatkowych premii do zwierząt bądĨ wprowadzenia páatnoĞci
obszarowych do trwaáych uĪytków zielonych. W 2002 roku caákowita suma Ğrodków
przeznaczonych na „koperty krajowe” wyniosáa 493 mln euro (blisko 2 mld zá).
Unia Europejska, która miaáa jeszcze do niedawna káopoty z nadwyĪkami woáowiny,
próbowaáa obniĪaü produkcjĊ woáowiny przez [Szot 2003]:
x wprowadzenie krajowych limitów praw do premii,
x okreĞlenie limitów maksymalnej obsady bydáa na hektar upraw,
x ograniczanie liczby zwierząt, za które rolnik moĪe otrzymaü páatnoĞci,
x zapis, Īe rolnik, który ma kwotĊ mleczną powyĪej 120 tys. kg rocznie, nie moĪe
ubiegaü siĊ o premie na krowy-mamki.
Przed Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej stawiane są ciągle nowe cele.
Pierwszym byáo zapewnienie Europie Zachodniej samowystarczalnoĞci w produkcji
ĪywnoĞci. Drugim pozbycie siĊ nagromadzonych w wyniku realizacji pierwszego celu
zapasów tej ĪywnoĞci. Trzecim celem staáo siĊ zmniejszenie intensywnoĞci produkcji oraz
ochrona Ğrodowiska naturalnego. Kolejnym celem moĪe bĊdzie odbiurokratyzowanie
polityki, poniewaĪ jest ona bardzo sformalizowana i przez to maáo elastyczna i maáo
podatna na sygnaáy rynkowe, co jest szczególnie widoczne w przypadku premii
zwierzĊcych.
W dniu 10 lipca 2002 roku Komisja Europejska opublikowaáa Przegląd
ĝredniookresowy Wspólnej Polityki Rolnej, w którym zaproponowaáa m.in. wprowadzenie
zryczaátowanych páatnoĞci bezpoĞrednich, których otrzymywanie nie byáoby uzaleĪnione
od uprawy okreĞlonych roĞlin czy teĪ chowu okreĞlonych gatunków zwierząt.
Zaproponowano równieĪ stopniowe obniĪanie páatnoĞci bezpoĞrednich (w ciągu 7 lat o
20%). Pieniądze te byáyby przeznaczone na finansowanie dziaáaĔ związanych z rozwojem i
restrukturyzacją rolnictwa. Kraje UE podzieliáy siĊ 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 bydáa, w którym wystĊpuje aĪ 6 róĪnych rodzajów premii, proponuje
siĊ, aby páatnoĞci bezpoĞrednie dla tego kierunku produkcji staáy siĊ czĊĞcią páatnoĞci
zryczaátowanej na gospodarstwo. Kolejna propozycja dotyczy ograniczenia zachĊt do
intensywnej produkcji woáowiny oraz wprowadzenia obowiązku przestrzegania norm
Ğrodowiskowych. JednoczeĞnie postuluje siĊ zaostrzenie wymogów jakoĞciowych oraz
wspieranie metod produkcji przyjaznych Ğrodowisku (Ğrodki na takie wsparcie
pochodziáyby z czĊĞci budĪetu przeznaczonej na rozwój wsi).
Jak widaü zaproponowane kierunki reform odpowiadaáyby polskim warunkom,
poniewaĪ Polska posiada nieskaĪone jeszcze gleby, ma bardzo niskie pogáowie bydáa oraz
stosuje naturalne metody Īywienia, czego wynikiem są incydentalne tylko przypadki
choroby BSE.

Regulacje stosowane na rynku woáowiny
Od maja 2004 roku w nowych paĔstwach czáonkowskich, w tym równieĪ w Polsce, na
rynku woáowiny obowiązują takie same instrumenty WPR, jak w UE-15. PrzyjĊcie tych
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instrumentów wymagaáo utworzenia w Polsce struktur administracyjnych odpowiadających
za ich funkcjonowanie oraz za przepáyw informacji miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi a
Komisją Europejską. W przypadku produkcji miĊsa woáowego polskie stanowisko
negocjacyjne byáo bardzo zbliĪone do propozycji Komisji Europejskiej. Wyjątek stanowiáa
liczba premii dla krów-mamek, której propozycja ze strony Unii Europejskiej (premia dla
325,6 tys. sztuk) raĪąco odbiegaáa od stanowiska polskiego (1500 tys. sztuk). Propozycje
premii za ubój sztuk dorosáych i cieląt w zasadzie siĊ pokrywaáy.
Na rynku woáowiny mogą byü stosowane nastĊpujące instrumenty WPR:
x dopáaty do prywatnego magazynowania, subsydia dla eksportu do paĔstw trzecich,
kontyngenty taryfowe, cáa pobierane od importu z paĔstw trzecich produktów z
woáowiny,
x dopáaty bezpoĞrednie, które mają wspieraü dochody gospodarstw zajmujących siĊ
chowem bydáa; w UE-27 formy wspierania dochodów producentów woáowiny są
bardzo zróĪnicowane i zostaną one prawdopodobnie ujednolicone po 2013 roku.
W UE-15 od stycznia 2007 r. dopáaty bezpoĞrednie zostaáy „oderwane” od produkcji i
są wypáacane gospodarstwom w formie jednolitej páatnoĞci. Wspieranie chowu wybranych
kategorii bydáa jest moĪliwe jedynie w formie tzw. páatnoĞci indywidualnej, odnoszącej siĊ
do krów mamek lub do uboju bydáa dorosáego, cieląt, byków i wolców. Wypáata páatnoĞci
indywidualnych jest moĪliwa tylko w odniesieniu do jednej z wymienionych kategorii
wiekowo-uĪytkowych bydáa, a jej wybór zaleĪy od paĔstwa czáonkowskiego UE-15.
Natomiast w nowych paĔstwach czáonkowskich UE wspieranie gospodarstw odbywa siĊ w
systemie uproszczonym, a niektóre z paĔstw UE-12 (przyjĊtych od 2004 r.) wypáacaáy
dopáaty bezpoĞrednie do pogáowia bydáa w ramach stawki dopáat uzupeániających,
czĊĞciowo finansowanej ze Ğrodków krajowych.

Wpáyw systemów regulacji na podaĪ i popyt na rynku woáowiny
OĪywienie zainteresowania hodowlą bydáa miĊsnego w Polsce w latach 90-tych byáo
wynikiem powstaáej sytuacji gospodarczej. Nastąpiá spadek opáacalnoĞci produkcji mleka
oraz znaczna redukcja pogáowia krów mlecznych. Prywatyzacja PGR-ów i praktyczna
likwidacja ich stad bydáa spowodowaáa odáogowanie wielu tysiĊcy hektarów uĪytków
zielonych, a nawet gruntów ornych. Wydawaáo siĊ, Īe powstaáa naturalna nisza dla rozwoju
hodowli bydáa ras miĊsnych, tym bardziej, Īe rynek woáowiny stwarzaá moĪliwoĞci
rozwoju wskutek wiĊkszej opáacalnoĞci produkcji niĪ rynek mleka. W tej sytuacji szereg
potencjalnych hodowców zaczĊáo rozglądaü siĊ za moĪliwoĞciami importu bydáa ras
miĊsnych. RównieĪ duĪe zainteresowanie wzrostem produkcji Īywca woáowego, a
szczególnie poprawą jego jakoĞci, przejawiaáy duĪe zakáady przemysáu miĊsnego. Sprawą
kluczową staáa siĊ produkcja woáowego miĊsa kulinarnego. Na problem rozwoju hodowli
bydáa ras miĊsnych skierowana byáa teĪ w latach 90-tych pomoc funduszy PHARE/FAPA.
DziĊki nim przeprowadzono na szeroką skalĊ szkolenia specjalistów, wáączając w to ich
wizyty w krajach zachodnioeuropejskich, USA i Kanadzie, oraz nawiązano wspóápracĊ ze
związkami hodowców tych ras we Francji i Wáoszech. W konsekwencji tych dziaáaĔ zostaá
przygotowany i zatwierdzony w 1994 roku program rozwoju hodowli bydáa miĊsnego i
poprawy jakoĞci Īywca [Jasiorowski 1996].
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PaĔstwowa decyzja o koniecznoĞci rozwoju hodowli bydáa miĊsnego z roku 1994,
poparta pomocą finansową, byáa waĪnym krokiem w gospodarczej polityce rolnej Polski.
Decyzja ta zostaáa podjĊta w okresie kryzysowym dla polskiego rolnictwa, gdy opáacalnoĞü
produkcji zwierzĊcej byáa niska, a pogáowie krów mlecznych ulegáo znacznej redukcji.
Mimo podejmowania pewnych inicjatyw w przeszáoĞci w Polsce nie byáo tradycji hodowli
tego typu bydáa, a stosowane nawet na szeroką skalĊ krzyĪowanie towarowe produkowaáo
gáównie mieszaĔce na eksport (cielĊta lub bukaty). Ponadto w Polsce nie ma zwyczaju
spoĪywania woáowiny kulinarnej wysokiej jakoĞci, a zatem nie ma znaczącego popytu na
ten rodzaj wysokojakoĞciowego miĊsa [Dobicki 2000].
NajwiĊkszym zagroĪeniem dla rozwoju krajowej hodowli bydáa miĊsnego byáy niskie
ceny páacone za Īywiec woáowy. Nie moĪe wiĊc dziwiü spadek produkcji woáowiny
w Polsce i brak zainteresowania opasem bydáa.
Do maja 2004 roku popyt na woáowinĊ zaleĪaá przede wszystkim od jej krajowego
spoĪycia, które sukcesywnie malaáo i powodowaáo spadek produkcji tego gatunku miĊsa.
Po akcesji Polski do UE na rynku woáowiny zaczĊáy obowiązywaü zasady regulacji
okreĞlone przez WPR. Zgodnie z przyjĊtymi zasadami istnieje moĪliwoĞü wspierania cen
skupu woáowiny dopáatami do jej prywatnego magazynowania. Jednak Komisja Europejska
nie przeznaczaáa Ğrodków z budĪetu UE na dopáaty do magazynowania, gdyĪ we
Wspólnocie nie byáo nadwyĪek podaĪy woáowiny. Uáatwiáo to polskim eksporterom jej
zbyt, gdyĪ w handlu z UE przestaáy obowiązywaü cáa i kontyngenty taryfowe, a
jednoczeĞnie mogli oni ubiegaü siĊ o subsydia do woáowiny eksportowanej do paĔstw
trzecich.

Stan pogáowia bydáa w Polsce i zmiany w poziomie produkcji
woáowiny
Po akcesji Polski do UE zostaáa zahamowana tendencja spadkowa w pogáowiu bydáa.
W latach 2004-2007 wzrosáo ono z 5,3 do 5,7 mln sztuk. ZwiĊkszyáo siĊ przede wszystkim
pogáowie máodego bydáa oraz cieląt, a pogáowie krów podlegaáo niewielkim wahaniom i
ksztaátowaáo siĊ na poziomie okoáo 2,8 mln sztuk. Na wiĊksze tempo wzrostu pogáowia
cieląt i máodego bydáa w wieku do 2 lat wpáynĊáa duĪa cháonnoĞü rynków zbytu w UE, na
których ceny uzyskiwane za te zwierzĊta oraz za miĊso woáowe byáy wyĪsze niĪ na rynku
krajowym.
Tabela 1. Pogáowie bydáa i produkcja Īywca woáowego w latach 2004-2008
Table 1. Cattle population and production of cattle live weight over the period 2004-2008
Pogáowie bydáa, tys. sztuk

Produkcja Īywca woáowego, tys. ton

2004

5353

611

2005

5482

598

2006

5606

689

2007

5696

705

2008

5757

722

Rok

ħródáo: GUS.
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Przystąpienie Polski do UE wywoáaáo gwaátowny, bo ponad 60% wzrost cen skupu
Īywca woáowego, z 2,5 zá/kg w 2003 roku do okoáo 4,0 zá/kg, spowodowany zwiĊkszonym
eksportem polskiej woáowiny na poszerzony rynek unijny. W nastĊpnych latach
ustabilizowaáy siĊ one na poziomie okoáo 4 zá/kg.
Poprawie opáacalnoĞci produkcji woáowiny towarzyszyáa powolna odbudowa
krajowego pogáowia bydáa, czego efektem byá wzrost produkcji miĊsa woáowego. W 2007
roku wynosiáa ona 369 tys. ton i byáa o 1/5 wiĊksza niĪ w 2003 roku.
Nastąpiáa redukcja liczby gospodarstw zajmujących siĊ chowem bydáa, z 935,2 tys. w
2002 roku do 783,5 tys. w 2007 roku. Jednak nadal jest ona okoáo póátorakrotnie wiĊksza
niĪ w UE-15. Oznacza to, Īe sektor woáowiny w Polsce charakteryzuje siĊ niską
koncentracją produkcji.
Odbudowie krajowego pogáowia bydáa i wolno rosnącej produkcji woáowiny
towarzyszyá spadek jej konsumpcji. W latach 2002-2007 spoĪycie woáowiny zmniejszyáo
siĊ z 5,2 kg do 4,5 kg/osobĊ/rok (o 16%), osiągając najniĪszy poziom w 2005 roku. Udziaá
woáowiny w konsumpcji wszystkich gatunków miĊsa wynosiá okoáo 6%. Powodem
postĊpującego spadku spoĪycia woáowiny byá wzrost jej cen na rynku krajowym, który
nastąpiá po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Zmiany w polskim handlu zagranicznym woáowiną
Udziaá eksportu w sprzedaĪy woáowiny zwiĊkszyá siĊ w ostatnich latach z okoáo 19%
do okoáo 60%. Popyt na rynkach zagranicznych na woáowinĊ, w tym gáównie w UE, staá siĊ
czynnikiem stymulującym rozwój produkcji Īywca woáowego w naszym kraju.
W celu poprawy konkurencyjnoĞci polskiej woáowiny na rynkach paĔstw trzecich
stosowane byáy subsydia, a po akcesji Polski do UE jej ceny wzrosáy. Wspierano nimi
droĪsze asortymenty miĊsa woáowego eksportowane do paĔstw WNP. Jednak Komisja
Europejska, uwzglĊdniając malejącą samowystarczalnoĞü UE w produkcji woáowiny,
zaczĊáa redukowaü stawki subsydiów. Znalazáo to odzwierciedlenie w spadku eksportu
miĊsa woáowego do paĔstw trzecich. W 2007 roku wyniósá on 7,1 tys. ton i byá dwukrotnie
mniejszy niĪ w latach 2004-2005. Udziaá paĔstw trzecich we wpáywach z eksportu
produktów woáowych zmniejszyá siĊ z 15% w 2004 roku do 5% w 2007 roku.
WiĊksza atrakcyjnoĞü cenowa rynków zbytu w UE przyczyniáa siĊ do szybkiego
wzrostu wpáywów z eksportu produktów woáowych. W latach 2004-2007 zwiĊkszyáy siĊ
one z okoáo 282 do okoáo 593 mln euro. PaĔstwa UE staáy siĊ gáównymi rynkami zbytu
polskiej woáowiny, a popyt na tych rynkach spowodowaá zmiany w strukturze towarowej
eksportowanych produktów. W 2007 roku udziaá miĊsa we wpáywach z eksportu
produktów woáowych wyniósá okoáo 70% i byá o okoáo 26 punktów procentowych wiĊkszy
niĪ w 2004 roku, a udziaá Īywca woáowego i cielĊcego obniĪyá siĊ z okoáo 53% do okoáo
25%.
Powodem malejącego udziaáu Īywego bydáa i cieląt we wpáywach z eksportu
produktów woáowych byáo mniejsze zainteresowanie ich zakupem w UE-15. Eksport bydáa
i cieląt obniĪyá siĊ 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 cielĊta i bydáo opasowe byáy
sprzedawane do paĔstw piĊtnastki, gdzie przeznaczano je do dalszego chowu. W UE-15
sprzyjaáo temu wspieranie cen woáowiny oraz dopáaty bezpoĞrednie powiązane z produkcją,
które zachĊcaáy do zakupu cieląt, zwáaszcza po niskich cenach. Od 2007 roku wszystkie
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paĔstwa piĊtnastki zobowiązane są do wypáaty dopáat bezpoĞrednich zgodnie z reformą
WPR z 2003 roku. Oznacza to, Īe wysokoĞü dopáat otrzymywanych przez gospodarstwo
nie zaleĪy juĪ od liczby utrzymywanych zwierząt. JednoczeĞnie Komisja Europejska
zredukowaáa subsydia do bydáa rzeĨnego eksportowanego do paĔstw trzecich oraz ulegáy
zaostrzeniu przepisy dotyczące transportu zwierząt na terytorium Unii Europejskiej.
Spadkowi eksportu bydáa i cieląt towarzyszyáa malejąca samowystarczalnoĞü UE w
produkcji woáowiny. Stworzyáo to dogodne warunki do wzrostu eksportu miĊsa woáowego
do paĔstw Wspólnoty zwáaszcza, Īe od maja 2004 roku przestaá obowiązywaü kontyngent
taryfowy na jego eksport, który ustalony byá na bardzo niskim poziomie. Eksport miĊsa
woáowego zwiĊkszyá siĊ 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 staáa siĊ jednym z gáównych
eksporterów netto Īywca i miĊsa woáowego we Wspólnocie. Udziaá naszego kraju w
eksporcie miĊsa woáowego z Unii Europejskiej wzrósá z 2,5% w 2004 roku do 7,5% w
2006 roku, a w eksporcie bydáa i cieląt z 16% do 21% [Rycombel 2008].
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Rys. 1. Saldo obrotów handlu zagranicznego woáowiną w ekwiwalencie miĊsa w latach 1991-2008, tys. ton
Fig. 1. Balance of foreign trade in beef in the period of 1991-2008, meat equivalent, thousand ton
ħródáo: IERiGĩ-PIB.

PaĔstwa czáonkowskie UE dysponujące nadwyĪkami woáowiny sprzedawaáy je przede
wszystkim na rynku Wspólnoty, zmniejszając jej eksport do innych regionów Ğwiata. W
latach 2004-2006 eksport wewnĊtrzny miĊsa woáowego wzrósá z 1,9 do 2,1 mln ton, a jego
udziaá w ogólnym eksporcie tego gatunku miĊsa zwiĊkszyá siĊ z 86 do 91%. Przyrost
importu wewnĊtrznego miĊsa woáowego byá zbliĪony do przyrostu jego eksportu
wewnĊtrznego i wynosiá 10%. NajwiĊksi eksporterzy woáowiny w UE, z wyjątkiem Polski i
Irlandii, jednoczeĞnie importowali duĪe iloĞci tego gatunku miĊsa. Zakupy woáowiny, w
tym równieĪ w innych regionach, pomagaáy im realizowaü eksport. W Niemczech import
woáowiny stanowiá od 48 do 58% jej ogólnego eksportu, a we Francji byá on od 14 do 40%
wiĊkszy od eksportu i ujemne saldo obrotów tym gatunkiem miĊsa wzrosáo z okoáo 48 tys.
ton w 2004 roku do 106 tys. ton w 2006 roku. Unia Europejska, aby zwiĊkszyü podaĪ
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woáowiny na rynki paĔstw czáonkowskich, zmniejszaáa równieĪ eksport bydáa do innych
regionów. Utrzymanie eksportu wewnĊtrznego tych zwierząt na poziomie 3,8 mln sztuk
byáo moĪliwe dziĊki przystąpieniu do UE nowych czáonków, w tym Polski.
SpoĞród instrumentów WPR, sáuĪących utrzymaniu równowagi popytowo-podaĪowej
na rynku, Polska korzystaáa w niewielkim zakresie z subsydiów eksportowych. W okresie
od 1 maja 2004 roku do koĔca 2008 roku wypáacono z tego tytuáu ponad 100 mln zá
(obejmując subsydiowaniem ponad 40 tys. ton woáowiny). Natomiast program dopáat do
prywatnego magazynowania woáowiny nie byá uruchamiany przez KomisjĊ Europejską w
Īadnym z paĔstw czáonkowskich, w tym równieĪ w naszym kraju. Na zmiany cen
woáowiny na rynku krajowym miaá wpáyw przede wszystkim eksport, którego udziaá w
produkcji krajowej sukcesywnie wzrastaá. Zmiany w strukturze eksportu znajdują
odzwierciedlenie we wskaĨnikach wzrostu cen skupu bydáa i cieląt oraz cen zbytu i cen
detalicznych miĊsa woáowego.

Zmiany cen skupu bydáa i cieląt
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Rys. 2. Ceny skupu Īywca woáowego i cieląt w latach 2004-2008, zá/kg
Fig. 2. Purchase prices of cattle and calves live weight in the period of 2004-2008, PLN/kg
ħródáo: GUS

Po akcesji Polski do UE ceny skupu cieląt rosáy szybciej niĪ ceny skupu bydáa. W
2004 roku cena skupu cieląt wynosiáa 8,16 zá/kg i byáa o 41% wyĪsza niĪ w roku
poprzednim, a w 2005 roku wzrosáa ona o 22% w porównaniu do roku poprzedniego. W
2006 roku poziom cen skupu cieląt byá najwyĪszy (10,36 zá/kg). Powodem tak silnego
wzrostu cen skupu byá duĪy eksport cieląt. Zainteresowanie paĔstw czáonkowskich UE
zakupem cieląt w Polsce zaczĊáo stopniowo sáabnąü, co spowodowaáo spadek ich eksportu.
ObniĪyá siĊ on z 969 tys. sztuk w 2004 r. do 418,5 tys. sztuk w 2007 r. i prawdopodobnie
do okoáo 260 tys. sztuk w 2008 r. Ceny w eksporcie cieląt równieĪ wykazywaáy tendencjĊ
spadkową. W 2007 roku wynosiáy one 3,28 euro/kg wagi Īywej i byáy o okoáo 10% niĪsze
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niĪ w 2006 roku, a w I póároczu 2008 roku ksztaátowaáy siĊ na poziomie 2,89 euro/kg wagi
Īywej i byáy o 17% niĪsze niĪ w I póároczu roku poprzedniego. Skutkiem malejącego
eksportu cieląt byáo obniĪenie siĊ ceny skupu cieląt na rynku krajowym. W 2007 roku byáy
one o 11% niĪsze niĪ w 2006 roku. Trend spadkowy cen kontynuowany byá takĪe w 2008
roku. Eksport bydáa byá równieĪ z roku na rok mniejszy, ale jego ceny skupu nie
wykazywaáy tendencji spadkowej. W 2004 roku byáy one o 34% wyĪsze niĪ w roku
poprzednim i w nastĊpnych latach rosáy od 1 do 9% w ciągu roku. Jedynie w 2007 roku
nastąpiá ich spadek o 3%, spowodowany wysoką podaĪą wieprzowiny i jej niskimi cenami
zarówno w Polsce, jak i w innych paĔstwach Unii Europejskiej.
Na ceny skupu bydáa wpáywa rosnący eksport miĊsa woáowego oraz ceny uzyskiwane
z jego sprzedaĪy. Ich zmiany zaleĪą od sytuacji cenowej na rynkach zbytu w UE. W latach
2004-2006 cena referencyjna woáowiny w UE wzrosáa z 275,1 do 318,1 euro/100 kg tuszy,
w tym w Polsce z 189,1 do 292,5 euro/100 kg tuszy. RóĪnice w poziomie cen
otrzymywanych przez producentów Īywca woáowego w Polsce i w UE zmniejszyáy siĊ,
gdyĪ ceny skupu bydáa rosáy wolniej niĪ umacnianie siĊ záotego. W 2004 roku w Polsce
ceny referencyjne woáowiny byáy o okoáo 45% niĪsze niĪ Ğrednio w UE, a w 2006 roku
róĪnica miĊdzy nimi wynosiáa juĪ tylko okoáo 9%. W 2007 roku spadkowi krajowych cen
skupu bydáa towarzyszyáo dalsze umacnianie siĊ záotego i ceny polskich producentów
Īywca woáowego byáy o 28% niĪsze od cen otrzymywanych przez producentów w UE, co
sprzyjaáo wzrostowi eksportu miĊsa woáowego. W I póároczu 2008 roku nastąpiá wzrost cen
referencyjnych woáowiny w UE (do 376,4 euro/100 kg) i w Polsce (do 303,3 euro/100 kg),
ale rosáy one wolniej od kursu euro wobec záotego. Sprzyjaáo to utrzymywaniu siĊ róĪnic w
poziomie cen woáowiny miĊdzy Polską a Unią Europejską.

Podsumowanie
WejĞcie Polski do Unii Europejskiej spowodowaáo zwiĊkszenie opáacalnoĞci chowu
bydáa w celu produkcji woáowiny. Gáównym pozytywnym aspektem byá znaczny
odczuwalny wzrost cen skupu, co powinno byü waĪnym bodĨcem do podejmowania chowu
bydáa.
Pojawiáy siĊ takĪe inne zachĊty, jak:
x wprowadzenie caáego systemu regulacji i wspierania tego kierunku produkcji: staáy
skup interwencyjny, dopáaty bezpoĞrednie itp.,
x wsparcie produkcji woáowiny zarówno na poziomie producenta, jak i wsparcie
rynkowe,
x eksport produktów woáowych do paĔstw czáonkowskich przyczyniá siĊ do
zahamowania tendencji spadkowych w pogáowiu bydáa i w produkcji tego gatunku
miĊsa,
x sektor produkcji bydáa rzeĨnego w Polsce charakteryzuje siĊ nadal niską
koncentracją, chociaĪ nastąpiáa redukcja liczby gospodarstw zajmujących siĊ
chowem bydáa w okresie 2002-2007 o okoáo 16%,
x po akcesji Polski do UE ceny skupu cieląt rosáy szybciej niĪ ceny skupu bydáa,
x silny wzrost cen skupu bydáa i cieląt wpáynąá równieĪ na poziom cen zbytu i cen
detalicznych miĊsa woáowego.
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SpoĞród instrumentów WPR, sáuĪących stabilizacji rynku woáowiny, Polska korzystaáa
w niewielkim zakresie jedynie z subsydiów eksportowych. Program dopáat do prywatnego
przechowywania tego gatunku miĊsa nie byá uruchamiany w Īadnym z paĔstw
czáonkowskich Unii Europejskiej. Natomiast znacznie wiĊkszą rolĊ odgrywaáy páatnoĞci
bezpoĞrednie.
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