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Zmiany na rynku miĊsa wieprzowego w Polsce
w latach 2001-2017
Changes on the Pork Meat Market in Poland
in the years 2001-2017
Synopsis. Przedstawiono zmiany w podaĪy wieprzowiny w Polsce w latach 2001-2017. Pogáowie
trzody chlewnej charakteryzowaáo siĊ tendencją spadkową we wszystkich grupach zwierząt. W latach
2001-2007 import Īywca wzrastaá rocznie o 71 tys. szt., a w latach 2008-2017 o 603,5 tys. szt.
Rosnąca skala importu Īywca powodowaáa spowolnienie spadku produkcji miĊsa. Eksport Īywca
charakteryzowaá siĊ duĪą zmiennoĞcią i byá niewielki. Import miĊsa charakteryzowaá siĊ rosnącą skalą
i tempem (prawie 32% rocznie w latach 2001-2008 i 3,1% w latach 2009-2017). Eksport miĊsa rósá,
a dynamika wzrostu od 2009 r. przewyĪszaáa skalĊ wzrostu importu, co zmniejszyáo ujemne saldo
handlu miĊsem. Eksport przetworów z wieprzowiny charakteryzowaá siĊ szybką tendencją wzrostową,
a import niewielką. Ceny wieprzowiny w Polsce "podąĪaáy" za Ğrednimi cenami w krajach UE.
W Ğrednim okresie tempo wzrostu cen w UE i w Polsce bĊdzie niewielkie (0,8% rocznie), a Polska
pozostanie nadal znacznym importerem Īywych ĞwiĔ.
Sáowa kluczowe: pogáowie trzody, produkcja wieprzowiny, eksport, import, ceny
Abstract. Changes in pork supply in Poland in the years 2001-2017 were presented. The pig
population was characterized by a downward trend in all groups of animals. In the years 2001-2007,
livestock imports grew annually by 71 thousand pcs, and in the years 2008-2017 by 603.5 thousand
pcs. The increasing scale of livestock import slowed the decline in meat production. Livestock export
was characterized by high variability and was small. Meat imports were characterized by a growing
scale and pace (almost 32% per annum in 2001-2008 and 3.1% in 2009-2017). Meat exports grew,
and the growth rate since 2009 exceeded the scale of import growth, which improved the negative
balance of meat trade. Exports of pork products were characterized by a rapid upward trend, and small
imports. Pork prices in Poland "followed" average prices in EU countries. In the medium term, the
growth rate of prices in the EU and in Poland will be small (0.8% per year). In the medium term
Poland will remain a significant livestock importer.
Key words: pig population, pork production, exports, imports, price
JEL Classification: F19, F14, Q17, Q02

Wprowadzenie
Produkcja wieprzowiny w Polsce ma duĪe znaczenie w ksztaátowaniu przychodów
producentów rolnych. Przychody ze sprzedaĪy trzody chlewnej przez producentów
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wynosiáy w 2000 r. 5,5 mld zá, co stanowiáo 24,4% przychodów ze sprzedaĪy produktów
rolnych, w 2010 r. odpowiednio 7,7 mld zá i 18,7%, a w 2017 r. – 11,4 mld zá i 17,4%
(Rolnictwo w 2015 r.; Rolnictwo w 2017 r. GUS, 2016 i 2018). Znaczenie produkcji Īywca
wieprzowego wynika nie tylko z roli w ksztaátowaniu przychodów w rolnictwie, ale takĪe
z dominującego udziaáu wieprzowiny w konsumpcji miĊsa w Polsce. W 2000 r. udziaá ten
wynosiá 59%, w 2010 r. – 57,3%, a w 2017 r. – 51,2% (Rynek miĊsa…2018, s. 59).
DuĪe znaczenie dla kraju ma takĪe handel zagraniczny produktami rolno-spoĪywczymi, w tym Īywcem, miĊsem i podrobami oraz przetworami z wieprzowiny.
W 2000 r. eksport produktów wieprzowych wyniósá 149,4 mln euro i stanowiá 5,1%
eksportu rolno-spoĪywczego, a import odpowiednio: 78,4 mln euro i 2,2%3. Natomiast
eksport Īywca, miĊsa i podrobów oraz przetworów z wieprzowiny byá w 2017 r.
12,2-krotnie wiĊkszy niĪ w 2000 r. i wynosiá 1835,6 mln euro, co stanowiáo 6,6% eksportu
rolno-spoĪywczego, a import byá 25-krotnie wiĊkszy i wyniósá 1963,2 mln euro, co
stanowiáo 10,2% importu produktów rolno-spoĪywczych (Handel…2018, s. 72).
W latach 2001-2017 produkcja wieprzowiny na Ğwiecie charakteryzowaáa siĊ
tendencją wzrostową, a przeciĊtne roczne tempo wzrostu wynosiáo 1,75%, podobna
tendencja w produkcji wystĊpowaáa równieĪ w UE, a roczne tempo wzrostu wynosiáo
1,3%4. Natomiast w Polsce w latach 2001-2017 tendencja byáa spadkowa, produkcja miĊsa
zmniejszaáa siĊ w tempie o 0,7% rocznie.

Cel opracowania, materiaá, metody analizy
Celem opracowania byáo okreĞlenie dominujących kierunków zmian w produkcji,
konsumpcji i obrotach w handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce. Przedmiotem
analizy byáa produkcja miĊsa wieprzowego w wadze poubojowej, konsumpcja
wieprzowiny i obroty handlu zagranicznego (eksport i import miĊsa, Īywca) w latach
2001-2017. Siedemnastoletni okres pozwoliá wyodrĊbniü dominujące kierunki zmian –
tendencje, które wynikają z oddziaáywania na dane zjawisko lub proces róĪnych
czynników. Do pomiaru dynamiki badanych kategorii wykorzystano indeksy statystyczne
(JóĨwiak i Pogórski, 1998) oraz Ğrednie stopy zmian, przy obliczaniu której uwzglĊdniono
wszystkie wyrazy szeregu chronologicznego (Timofiejuk, 1990).

Zmiany w pogáowiu trzody chlewnej i produkcji miĊsa wieprzowego
w Polsce w latach 2001-2017
Na wielkoĞü produkcji decydujący wpáyw ma liczebnoĞü oraz struktura pogáowia
trzody chlewnej. W latach 2001-2017 pogáowie trzody chlewnej w Polsce
charakteryzowaáo siĊ tendencją spadkową, wokóá której wystĊpowaáy wahania cykliczne
(rys. 1). W badanym okresie pogáowie trzody ogóáem zmniejszaáo siĊ przeciĊtnie w roku o
prawie 587 tys. szt., a roczne tempo spadku wynosiáo 4,06%.Tendencja spadkowa
3
4

Obliczono uwzglĊdniając Ğrednioroczny kurs USD i EUR.
Obliczono na podstawie USDA FAS, Livestock and Poultry. World Markets and Trade z lat 2001-2017.
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wystĊpowaáa we wszystkich grupach uĪytkowych trzody. Najszybciej zmniejszaáo siĊ
pogáowie loch na chów, przeciĊtnie w roku o 68,7 tys. szt., tj. w tempie prawie 5,4%
rocznie i loch proĞnych - przeciĊtnie w roku o 45,3 tys. szt., tj. w tempie 5,3%.
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Rys. 1. Pogáowie trzody chlewnej i produkcja miĊsa w Polsce w latach 2001-2017*(tys. szt., tys. t)
* Lewa oĞ: pogáowie ogóáem i pogáowie pozostaáe, prawa oĞ: produkcja wieprzowiny, maciory na chów i proĞne,
wedáug stanu w koĔcu roku
Fig. 1. Pig population and meat production in Poland in 2001-2017 * (thousands of items, thousand tons)
Left axis: total population and other population, right axis: pork production, sows for breeding and requests, as at
the end of the year
ħródáo: Opracowano na podstawie: Rolnictwo w 2002- 2017, GUS.

Nieco wolniej obniĪaáa siĊ liczba pozostaáych zwierząt (prosiĊta, warchlaki, trzoda na
ubój). Ich roczny spadek wynosiá 473,1 tys. szt., tj.3,8% rocznie. W 2008 r. wystąpiá duĪy
spadek pogáowia - prawie 3,4 mln szt. (spadek o19,2%). Zmiany te w Polsce wynikaáy
z rezygnacji z produkcji przez gospodarstwa prowadzące chów w maáej skali (StaĔko
i Mikuáa, 2016, s. 34). Z oceny zmian wielkoĞci i struktury pogáowia wynika, Īe spadek
liczby trzody chlewnej przeznaczonej na ubój byá wolniejszy niĪ pogáowia ogóáem
i pogáowia na chów. Byáo to spowodowane wzrostem importu Īywych zwierząt do Polski,
co skutkowaáo spowalnianiem tempa spadku produkcji wieprzowiny w kraju (rys. 1).
W badanych latach produkcja wieprzowiny zmniejszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 12,7 tys. t,
tj. w tempie 0,1% rocznie. Tempo spadku produkcji wieprzowiny byáo znacznie wolniejsze
niĪ spadku pogáowia.

Zmiany w handlu zagranicznym Īywcem wieprzowym w Polsce
w latach 2001-2017
Rezygnacja z chowu trzody chlewnej przez czĊĞü gospodarstw w Polsce powodowaáa
uzupeánianie podaĪy Īywca poprzez import (rys. 2).W ksztaátowaniu skali importu Īywca
wieprzowego do Polski moĪna wyróĪniü dwa okresy: powolnego i szybkiego wzrostu.
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Pierwszy okres obejmuje lata 2001-2007.W okresie tym pogáowie trzody w Polsce byáo
wzglĊdnie ustabilizowane na poziomie 17,3 mln szt. wokóá którego wystĊpowaáy wahania
cykliczne. Import Īywca w tych latach zwiĊkszaá siĊ rocznie o 71 tys. szt., co stanowiáo
0,4% Ğredniego stanu pogáowia. W tym okresie roczny wzrost importu z Holandii wynosiá
29,3 tys. szt., z Niemiec – 15,8 tys. szt., z Danii – 9 tys. szt. i z pozostaáych krajów – 16,9
tys. szt.
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Rys. 2. Import Īywca wieprzowego do Polski w latach 2001-2017 (tys. szt.)
Fig. 2. Import of live pigs to Poland in 2001-2017 (thousands of items)
ħródáo: opracowania wáasne na podstawie International Trade Centre (ITC).

Drugi okres obejmujący lata 2008-2017 charakteryzowaá siĊ szybkim wzrostem
importowanych Īywych ĞwiĔ do Polski. PrzeciĊtnie w roku import Īywca zwiĊkszaá siĊ
o 603,5 tys. szt. Import Īywca pochodziá gáównie z trzech krajów: Danii, Niemiec i Holandii.
Z krajów tych pochodziáo: w 2005 r. - 95% Īywca, w 2010 – 92,5% i 2017 r. – 95,6%
Īywca. Dynamika importu z tych krajów byáa jednak zróĪnicowana. Najbardziej zwiĊkszyá
siĊ import z Danii, który przeciĊtnie w roku rósá o 602,9 tys. szt., z Niemiec o 53,8 tys. szt.,
a zmniejszaá siĊ z Holandii o 83,8 tys. szt. Tendencją wzrostowa charakteryzowaá siĊ takĪe
import z pozostaáych krajów, który wzrastaá rocznie o 30,6 tys. szt. W wyniku róĪnej skali
wzrostu, nastąpiáy zmiany w strukturze geograficznej importu Īywca trzody chlewnej do
Polski. W najwiĊkszym stopniu zwiĊkszyá siĊ udziaá importowanego Īywca z Danii, z 13,5%
w 2008 r. do 83% w 2017 r., a zmniejszyá udziaá importu z Holandii, z 62,7% w 2008 r. do
3,3% w 2017 r. i z Niemiec odpowiednio: z 17,1% do 9,3%.
W początkowych latach analizowanego okresu w strukturze importu znaczny udziaá
stanowiáy sztuki o wyĪszej wadze (zwierzĊta hodowlane) przeznaczone do reprodukcji.
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Waga importowanych zwierząt zmniejszaáa siĊ. W latach 2001-2003 przeciĊtna waga
importowanych zwierząt wynosiáa 70-80 kg, a w latach 2014-2017 – 30-40 kg5. Takie
zmiany oznaczaáy, Īe w imporcie w ostatnich analizowanych latach dominowaáy zwierzĊta
przeznaczone do dalszego chowu i produkcji Īywca oraz miĊsa.
Tendencje w eksporcie Īywca w badanych latach przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Eksport Īywca wieprzowego z Polski w latach 2001-2017 (tys. szt.)
Fig. 3. Export of pigs from Poland in 2001-2017 (thousands of items)
ħródáo: jak na rys. 2.

W eksporcie Īywca brak byáo wyraĨnego kierunku rozwoju. Ksztaátowaá siĊ na niskim
poziomie w porównaniu do importu i cechowaá siĊ bardzo duĪą zmiennoĞcią. Cechą
charakterystyczną w eksporcie Īywca byáo to, Īe dominowaáy sztuki o wiĊkszej wadze
nadające siĊ do uboju (ponad 100 kg). W latach 2006-2009 wiĊkszą liczbĊ zwierząt
eksportowano do krajów WNP (gáównie Rosja, Ukraina) i krajów UE-10 (gáównie WĊgry
i Litwa).

Zmiany w handlu zagranicznym miĊsem wieprzowym w latach
2001-2017
Oprócz importu Īywych zwierząt w badanych latach szybko zwiĊkszaá siĊ takĪe
przywóz miĊsa (rys. 4). Import miĊsa wieprzowego charakteryzowaá siĊ w badanych latach
tendencją wzrostową. UwzglĊdniając wielkoĞü importu miĊsa moĪna wyróĪniü dwa okresy:
szybko rosnącej skali przywozu miĊsa obejmującej lata 2001-2008 i umiarkowanego wzrostu
w latach 2009-2017. W latach 2001-2008 import wieprzowiny zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie
w roku o 53 tys. t., tj. prawie o 42% rocznie. Wolumenowo w najwiĊkszej skali rósá import
5

Obliczono na podstawie danych ITC.
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miĊsa z: Danii - o 19,5 tys. t, Niemiec - o 17,7 tys. t, Holandii - o 6 tys. t, Belgii - o 3,4 tys. t,
Wielkiej Brytanii - o 2,5 tys. t, Hiszpanii - o 1,7 tys. t. Z tych krajów pochodziáo w 2008 r.
93,2% importowanego miĊsa wieprzowego do Polski. W wyniku tych zmian import miĊsa
wieprzowego w 2008 r. osiągnąá 451 tys. t, co stanowiáo prawie 24% produkcji krajowej6.
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Rys. 4. Import miĊsa wieprzowego z wybranych krajów do Polski w latach 2001-2017 (tys. t.)*
* Import ogóáem prawa oĞ, kraje wymienione i pozostaáe lewa oĞ.
Fig. 4. Import of pork from selected countries to Poland in 2001-2017 (thousand tonnes)*
* Total import right axis, other countries left axis.
ħródáo: jak na rys. 2.

W lata 2009-2017 import miĊsa wieprzowego byá na wysokim poziomie (powyĪej
500 tys. t) i wzrastaá, ale w mniejszej skali i tempie. W tym okresie import miĊsa
wieprzowego zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 18,3 tys. t, tj. o 3,1%. Nastąpiáy teĪ
zmiany w kierunkach i skali importu. W najwiĊkszej skali wzrastaá import miĊsa z: Belgii,
przeciĊtnie w roku o 17,7 tys. t, tj. w tempie 16,4%, Hiszpanii odpowiednio: 5,6 tys. t
i 16,5%, i Holandii: o 3,8 tys. t i 6,2%. W mniejszej skali zwiĊkszaá siĊ import z
pozostaáych krajów, przeciĊtnie w roku o 1 tys. t, tj. w tempie 2,9% i Wielkiej Brytanii,
rocznie o 0,4 tys. t, tj. o 1,5%. W tych latach tendencją spadkową charakteryzowaá siĊ
import miĊsa z Danii i Niemiec. Roczny spadek importu miĊsa z Danii wynosiá 6,3 tys. t, tj.
Ğrednio rocznie o 4%, a z Niemiec odpowiednio: 3,9 tys. t i 2%. W wyniku takich tendencji
nastąpiáy zmiany w strukturze importu miĊsa z poszczególnych krajów. W porównaniu
6

Obliczono na podstawie danych ITC i Rolnictwo w 2009. Warszawa GUS, 2010, s. 169.
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z 2008 r. zwiĊkszyá siĊ udziaá importu wieprzowiny do Polski z: Belgii - do 26,2%
w 2017 r., (z 7,7% w 2008 r.), Holandii - odpowiednio do 11,7%, (z 11%), Hiszpanii do
8,6%, (z 3,8%), a zmniejszyá udziaá importu z: Danii z 32,9% do 18,1%, Niemiec z 33,4%
do 25,3%, z pozostaáych krajów z 6,7% do 6%, a Wielkiej Brytanii z 4,5%, do 4,2%.
W strukturze dominowaá import miĊsa z krajów UE-15, a zwáaszcza Belgii, Niemiec, Danii
i Holandii, gdyĪ z tych krajów w 2017 r. pochodziáo 81,3% importowanego miĊsa, ale ich
udziaá zmniejszyá siĊ o okoáo 4 pkt. proc w porównaniu z 2008 rokiem, w wyniku wzrostu
importu z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W 2017 r. import miĊsa wieprzowego do Polski
byá znacznie skoncentrowany, 69,6% pochodziáo od trzech dostawców (Belgii, Niemiec
i Danii), a 89% od piĊciu (Belgia, Niemcy, Dania, Holandia i Hiszpania, a wiĊc gáownie
z krajów Unii Europejskiej.
Eksport miĊsa wieprzowego z Polski do róĪnych krajów przedstawiono na rys. 5.
Eksport miĊsa wieprzowego w latach 2001-2008 charakteryzowaá siĊ tendencją wzrostową.
PrzeciĊtnie w roku rósá on o 30,5 tys. t. Byáo to mniej niĪ wzrost importu. W wyniku takich
zmian pogarszaáo siĊ saldo obrotów handlowych. Do krajów, które dostarczaáy do Polski
najwiĊcej miĊsa wieprzowego, eksport miĊsa z Polski zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku
o 7,6 tys. t (w tym do Niemiec o 3,2 tys. t, Danii o 0,9 tys. t, Belgii o 0,6 tys. t, Holandii
o 1 tys. t, Wielkiej Brytanii o 1,4 tys. t i Hiszpanii o 0,5 tys. t), natomiast import z tych
krajów zwiĊkszaá siĊ rocznie o 50,8 tys. t. Na rynki tych krajów kierowane byáo w 2008 r.
13,1% eksportowanego miĊsa z Polski.
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Rys. 5. Eksport miĊsa wieprzowego z Polski do gáównych odbiorców w latach 2001-2017 (tys. t.)*
* Prawa oĞ: Eksport ogóáem i do pozostaáych krajów, lewa oĞ: Niemcy, USA, Czechy, Wáochy, Chiny, Sáowacja
oraz DK – Dania, BE – Belgia, NL – Holandia, UK – Wielka Bryt., ESP – Hiszpania
Fig. 5. Export of pork from Poland to main recipients in 2001-2017 (thousand tonnes)*
* Right axis: Total exports and to other countries, left axis: Germany, USA, Czechia, Italy, China, Slovakia and
DK - Denmark, BE - Belgium, NL - Netherlands, UK - United Kingdom, ESP - Spain
ħródáo: jak na rys. 2.

WiĊkszymi odbiorcami miĊsa, do których zaliczono te kraje, które importowaáy
z Polski wiĊcej niĪ 20 tys. t rocznie w ostatnich 3-ch latach oprócz Niemiec byáy
nastĊpujące kraje: Wáochy, USA, Chiny, Czechy i Sáowacja. W najwiĊkszym stopniu
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rocznie w latach 2001-2008 zwiĊkszaá siĊ eksport do Czech (o 3,7 tys. t), Sáowacji
(o 2,5 tys. t), Chin (1 tys. t), Wáoch (o 0,4 tys. t) i USA (o 0,1 tys. t). Na rynki tych krajów
eksportowano w 2008 r. 15,6% polskiej wieprzowiny. W najwiĊkszej skali w badanych
latach wzrastaá eksport do pozostaáych krajów, który w latach 2001-2008 zwiĊkszaá siĊ
rocznie o 15,2 tys. t. W 2008 r. na rynki tych krajów wyeksportowano 71,3% miĊsa
wieprzowego i byáy to gáownie kraje WNP.
W latach 2009-2017 kontynuowana byáa wzrostowa tendencja w eksporcie miĊsa.
PrzeciĊtny roczny wzrost eksportu wynosiá 33,1 tys. t. Nastąpiáy jednak zmiany
w kierunkach eksportu. Na rynki najwiĊkszych dostawców wieprzowiny do Polski, eksport
zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 12,6 tys. t, w tym do Niemiec o 6,9 tys. t, Hiszpanii
o 2,1 tys. t, Wielkiej Brytanii o 1,6 tys. t, Holandii o 1,2 tys. t, Belgii o 0,5 tys. t i Danii
o 0,3 tys. t. Ogóáem wzrost eksportu do tych krajów byá niĪszy niĪ wzrost importu (wynosiá
17,3 tys. t), co powodowaáo powiĊkszanie siĊ ujemnego salda handlu zagranicznego
miĊsem wieprzowym. Do tych krajów w 2017 r. skierowane byáo 25,6% eksportu miĊsa
wieprzowego ogóáem.
Eksport wieprzowiny do wiĊkszych jej odbiorców zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku
o 22,7 tys. t, w tym do Wáoch o 7,4 tys. t, USA o 5,3 tys. t. Chin o 4,5 tys. t, Sáowacji
o 3 tys. t, i Czech o 1,5 tys. t. W wyniku takich tendencji zwiĊkszyá siĊ udziaá eksportu
wieprzowiny do tej grupy krajów z 15,6% w 2008 r. do 44,2% w 2017 r.
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Rys. 6. Obroty w handlu zagranicznym przetworami z miĊsa wieprzowego Polski w latach 2001-2017
(w ekwiwalencie miĊsa, w tys. t)
Fig. 6. Turnover in foreign trade of Polish pork meat products in 2001-2017 (in meat equivalent, in thousand
tonnes)
ħródáo: Opracowano na podstawie Rynek miĊsa. Stan i perspektywy…nr 19-55.

Tendencja spadkowa (2,2 tys. t rocznie) w eksporcie miĊsa wieprzowego wystĊpowaáa
w pozostaáej grupie krajów trzecich, co spowodowaáo zmniejszenie ich udziaáu
w zagospodarowaniu miĊsa wieprzowego z Polski (z 71,3% w 2008 r. do 30% w 2017 r.).
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Zmiany w handlu zagranicznym przetworami z wieprzowiny w latach
2001-2017
W handlu zagranicznym waĪną pozycjĊ zajmują takĪe przetwory z wieprzowiny np.
kieábasy czy konserwy wieprzowe. Eksport przetworów z wieprzowiny przed wstąpieniem
Polski do UE byá wzglĊdnie ustabilizowany i wynosiá okoáo 30 tys. t rocznie. Integracja
z UE stworzyáa moĪliwoĞü dostĊpu do rynków krajów UE. Spowodowaáo to szybki wzrost
skali i tempa eksportu przetworów z wieprzowiny (rys. 6). W latach 2004-2017 eksport
przetworów zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 15,9 tys. t, tj. w tempie 15,9% rocznie.
Z kolei import takĪe charakteryzowaá siĊ tendencją wzrostową, ale w maáej skali.
Wzrost wynosiá przeciĊtnie w roku 0,6 tys. t. RóĪnice w skali wzrostu eksportu i importu
przetworów powodowaáy powiĊkszanie siĊ dodatniego salda handlu zagranicznego
przetworami z wieprzowiny (rys. 6). Powodowaáo to takĪe zmniejszenie ujemnego salda
handlowego miĊsem wieprzowym. Od 2008 r. ujemne saldo tym miĊsem i przetworami
zmniejszaáo siĊ prawie o 26 tys. t rocznie w wyniku czego w 2017 r. odnotowano dodatnie
saldo wymiany handlowej.

Ceny wieprzowiny w Polsce i niektórych krajach UE
W warunkach gospodarki rynkowej o handlu zagranicznym towarami decydują róĪne
czynniki. Do podstawowych grup moĪna zaliczyü nastĊpujące czynniki: technicznoekonomiczne (techniki produkcji, postĊp technologiczny), strukturalne (np. efektywnoĞü
przetwarzania surowców), koniunkturalne (np. koniunktura gospodarcza), instytucjonalne
(np. polityka gospodarcza) (Ferris, 2005; Olesiuk i Vahchenko, 2010; BoĪyk i Misala,
2003; DudziĔski, 2010).
Jednymi z bardzo waĪnych czynników są ceny na rynku wieprzowiny. Dotyczy to
rynku Īywca jak i produktów miĊsnych. Są one wynikiem wielu róĪnorodnych czynników
do których moĪna zaliczyü: podaĪ Īywca, powiązania rynku krajowego z rynkiem
produktów spoĪywczych, powiązania rynku surowców (Īywca) z rynkami zagranicznymi,
ceny innych produktów miĊsnych, popyt na Īywiec na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych, dochody konsumentów, sprawnoĞü przetwórstwa rolno-spoĪywczego i inne
(Hamulczuk i in., 2012; StĊpieĔ, 2015; Tomek i Robinson, 2001). WaĪne w ksztaátowaniu
cen są takĪe takie czynniki, jak: marki towarowe, marki handlowe, promocja towarów,
miĊdzynarodowe sieci handlowe, a takĪe struktura towarowa handlu.
Kierunki zmian cen na rynkach gáównych dostawców wieprzowiny do Polski
przedstawiono na rysunku 67.

7

Ceny w EUR dla Polski w latach 2001-2003 oszacowane uwzglĊdniając Ğrednioroczny kurs PLN i EUR.

182

Zmiany na rynku miĊsa wieprzowego w Polsce w latach 2001-2017

215
195

UE
Polska
Hiszpania

Dania
Belgia
Wielka Brytania

183

Niemcy
Holandia

EUR/100 kg

175
155
135
115
95
75

Rys. 7. Ceny wieprzowiny na rynkach gáównych dostawców do Polski w latach 2001-2017 (EUR/100 kg)
Fig. 7. Pork prices on markets of the main suppliers to Poland in 2001-2017 (EUR/100 kg)
ħródáo: opracowano na podstawie Meat Market Observatory – Pigs. European Commision. Directorate-General
for Agriculture and Rural Development.

Kierunki zmian cen w latach 2001-2017 na rynkach gáównych dostawców miĊsa
wieprzowego i Īywca do Polski oraz w kraju charakteryzowaáy siĊ tendencją wzrostową,
wokóá której wystĊpowaáy wahania cykliczne. Tendencja spadkowa wystĊpowaáa tylko
w Belgii. Tempo zmian cen byáo nieznacznie zróĪnicowane. PrzeciĊtnie w UE tempo
wzrostu cen wynosiáo 0,7% rocznie. Szybsze tempo wzrostu wystĊpowaáo w tych krajach,
w których ceny byáy niĪsze niĪ przeciĊtnie w UE. Dotyczy to: Wielkiej Brytanii, Polski
i Danii. Najszybsze tempo wzrostu cen wystĊpowaáo w Wielkiej Brytanii. Na początku
badanego okresu (2001-2007) ceny wieprzowiny w tym kraju byáy przeciĊtnie niĪsze niĪ
w UE o 30%, ale szybkie tempo wzrostu cen powodowaáo zmniejszenie tych róĪnic, które
wynosiáy w latach 2008-2013 - 10%, i nastĊpnie zmniejszyáy siĊ do 5% w latach
2014-2017.
W Dani ceny wieprzowiny byáy o ok. 10% niĪsze niĪ przeciĊtnie w UE. Na podobnym
poziomie jak w Danii ksztaátowaáy siĊ ceny wieprzowiny w Holandii. Z kolei w Belgii
w latach 2001-2008 ceny wieprzowiny byáy niĪsze niĪ przeciĊtnie w UE o okoáo 3,5%
i w nastĊpnych latach róĪnice te wzrosáy do 10%. W Hiszpanii do 2014 r. ceny
wieprzowiny byáy wyĪsze niĪ przeciĊtnie w UE o 3%, a od 2015 r. byáy niĪsze o 2,1%.
W Niemczech ceny wieprzowiny ksztaátowaáy siĊ nieznacznie powyĪej przeciĊtnej UE,
w latach 2001-2007 byáy wyĪsze o 3,5%, a w latach 2008-2017 o 2,5%.
W Polsce ceny wieprzowiny do 2007 r. byáy przeciĊtnie niĪsze niĪ Ğrednie w UE
o 4-5%. Od 2008 r. "podąĪaáy" za Ğrednimi zmianami w UE a róĪnice byáy niewielkie
i ksztaátowaáy siĊ w przedziale +2% do -2%.
Dla sytuacji na rynku wieprzowiny w Polsce w warunkach wspólnego rynku
podstawowe znaczenie mają ceny w poszczególnych krajach, zwáaszcza w tych, z których
Polska importuje znaczne iloĞci miĊsa i Īywca. W 2017 r. 94,4% importowanego miĊsa
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pochodziáo z Belgii, Niemiec, Danii, Holandii, Hiszpanii, i Wielkiej Brytanii, a z Danii,
Niemiec i Holandii 95,7% importowanego Īywca. Jednym z waĪnych determinant skali
importu miĊsa są przyczyny ekonomiczne wyraĪające siĊ w cenach wieprzowiny.
W ostatnich 5 latach ceny wieprzowiny w Belgii byáy przeciĊtnie o 10-20% niĪsze niĪ
w Polsce, w Danii odpowiednio: 6-10%, Holandii 9-11%,Wielkiej Brytanii ok 6%,
Hiszpanii 1-5%. Z tych krajów pochodziáo w 2017 r. 69,1% importowanego miĊsa i 86,3%
importowanego Īywca. Jedynie wyĪsze ceny miĊsa wystĊpowaáy w Niemczech, w których
ceny wieprzowiny byáy o 3-5% wyĪsze niĪ w Polsce.
Z projekcji Komisji Europejskiej wynika, Īe w najbliĪszych latach konsumpcja
wieprzowiny w UE bĊdzie powoli zmniejszaü siĊ (0,2% rocznie), w tym krajach UE-15
spadek konsumpcji per capita moĪe obniĪaü siĊ o 0,1%, a w UE-13 o 0,5% rocznie
i osiągnie poziom 31,9 kg per capita w 2025. W krajach UE-15 konsumpcja moĪe wynosiü
per capita 30,8 kg, a w krajach UE-13 - 36,5 kg. Pomimo takich zmian kraje UE
dysponowaü bĊdą nadwyĪkami produkcji wieprzowiny ponad potrzeby wewnĊtrzne, które
powinny byü zagospodarowane na rynkach krajów poza UE (EU Agricultural…2018,
s. 120). Ceny na rynkach Ğwiatowych są jednak niĪsze niĪ w UE. Takie uwarunkowanie
wpáywaü bĊdzie ograniczająco na wzrost cen wieprzowiny w UE. Z projekcji Komisji
Europejskiej wynika, Īe w 2025 r., ceny producenta wieprzowiny w UE wynosiü bĊdą
152,9 EUR/100 kg, w USA 128,7 EUR/100 kg, a w Brazylii 104,6 EUR/100 kg. W Polsce
ceny wieprzowiny wynikaü bĊdą z cen w UE i kursu EUR do PLN, a takĪe kursu EUR
do USD.

Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono zmiany w pogáowiu, produkcji i handlu zagranicznym
wieprzowiną (miĊsem i jego przetworami oraz Īywcem) w Polsce w latach 2001-2017.
Pogáowie trzody w Polsce charakteryzowaáo siĊ tendencją spadkową, wokóá której
wystĊpowaáy wahania cykliczne. Tempo spadku pogáowia wynosiá 4% rocznie, a produkcja
obniĪaáa siĊ o 0,1% rocznie. NiĪsze tempo spadku produkcji wieprzowiny niĪ pogáowia
wynikaáo z rosnącej skali importu Īywca. Import Īywca zwiĊkszaá siĊ początkowo w maáej
skali (roczny wzrost o 71 tys. szt. w latach 2001-2007), a w nastĊpnych latach (2008-2017)
w duĪej skali (roczny wzrost importu wynosiá 603,5 tys. szt.). Import Īywca byá znacznie
skoncentrowany. W 2017 r. w eksporcie Īywca do Polski dominowaáa Dania (83%),
Niemcy (9,3%) i Holandia (3,3%).
Import miĊsa w latach 2001-2008 zwiĊkszaá siĊ rocznie o 53 tys. t (prawie o 42%),
a w latach 2009-2017 byá na wysokim poziomie i wzrastaá rocznie o 18,3 tys. t, tj. o 3,1%.
W strukturze importu miĊsa dominowaáy w tych latach nastĊpujące kraje: Belgia (26,2%),
Niemcy (25,3%), Dania (18,1%), Holandia (11,7%), Hiszpania (8,6%), Wielka Brytania
(4,2%). Import miĊsa pochodziá z krajów, w których ceny producenta wieprzowiny byáy
niĪsze niĪ w Polsce z wyjątkiem Niemiec i teĪ byá skoncentrowany.
Eksport miĊsa wieprzowego z Polski byá bardziej rozproszony i jego wzrost byá
mniejszy niĪ importu w latach 2001-2008, co pogarszaáo saldo handlu zagranicznym
miĊsem. Natomiast w latach 2009-2017 wzrost eksportu byá wiĊkszy niĪ importu co
poprawiaáo ujemne saldo w handlu zagranicznym miĊsem wieprzowym. Eksport
przetworów z wieprzowiny po integracji Polski z UE rósá rocznie o 15,9 tys. t i byá on
znacznie wyĪszy niĪ wzrost importu przetworów (0,6 tys. t). Eksport przetworów
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z wieprzowiny poprawiaá ujemne saldo handlu zagranicznego miĊsem, które zmniejszaáo
siĊ od 2008 r o 26 tys. t rocznie.
Poziom i zmiany cen wieprzowiny w Polsce "podąĪają" za Ğrednimi cenami w UE.
W Ğrednim i dáuĪszym okresie tempo wzrostu cen w UE bĊdzie niewielki i moĪe wynosiü
0,8% rocznie. O rozwoju produkcji wieprzowiny w Polsce decydowaü bĊdzie skala
i efektywnoĞü produkcji, powiązania sfery produkcji ze sferą przetwórstwa, skuteczne
zwalczanie wirusa ASF. Polska w Ğrednim okresie pozostanie importerem Īywca
wieprzowego.
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