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Synopsis: W artykule zaprezentowana zosta a aktualna sytuacja i uwarunkowania na rynku wo owiny 

i ciel ciny w Polsce w odniesieniu do zbli aj cej si  reformy WPR. Jest to najwy szy czas, aby podj  

rozmowy w sprawie przysz ego kszta tu WPR z uwzgl dnieniem analizy czynników rodowiskowych, 

socjalnych i ekonomicznych. Wst pne wyniki pokazuj , e Polska posiada mo liwo ci do produkcji 

wo owiny i ciel ciny i oferowania jej na rynkach zarówno wewn trz- jak i zewn trz unijnych. 

Zasadniczym problemem jest kszta t i wielko  wsparcia produkcji rolno-spo ywczej w kontek cie 

liberalizacji handlu mi dzynarodowego.  

S owa kluczowe: handel zagraniczny, reforma WPR, rynek wo owiny, rynek ciel ciny  

Wst p  

Rolnictwo jest dzia em gospodarki zale nym od warunków klimatycznych, które 

w zdecydowanej mierze wp ywaj  na struktur  i wielko  produkcji – jej charakter implikuje 

cis e powi zania pomi dzy produkcj  ro linn  i zwierz c .  

Wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego udzia  rolnictwa w tworzeniu 

produktu krajowego brutto maleje na korzy  sektora przemys owego i us ug. Niemniej 

jednak z racji swoich funkcji rolnictwo jest w dalszym ci gu bardzo wa nym sektorem 

spo eczno-ekonomicznym pa stwa. Omawiaj c zagadnienie wewn trz- i zewn trz unijnego 

handlu wo owin  i ciel cin  nale y pami ta , e jest on cz ci  sk adow  gospodarki 

ywno ciowej.  

Ze wzgl du na charakter i funkcje produkcji rolniczej, poszczególne kraje prowadz  

polityk  jej wspierania i rozwoju. Prym w tej dziedzinie wiod  pa stwa Unii Europejskiej, 

                                                 
1 Mgr in ., doktorant, email: r.lewandowski@arr.gov.pl  
2 Rozporz dzenie Komisji (WE) 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ze zmianami, w sprawie wspólnej organizacji 

rynku wo owiny i ciel ciny okre la kody Nomenklatury Scalonej CN produktów, które obejmuj  zarówno byd o, 

jak i pozyskiwane z niego mi so. Za byd o uwa a si  ywe zwierz ta z gatunku byd a domowego 

sklasyfikowane w pozycjach CN: 0102 10, 0102 90 05 do 0102 90 79, za byd o doros e zwierz ta o masie 

powy ej 300 kg. Mi so jest sklasyfikowane pod kodami CN: 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 

0210 90 41, 0210 90 90, 1602 50 10, 1602 90 61, 0206 10 91. Rasa byd a i jego typ u ytkowy powoduj , e nie 

ma jednolitej definicji mi sa ciel cego w Unii Europejskiej. Dotychczas ciel cina rozpoznawana by a przez 

Komisj  Europejsk  w dwóch kategoriach, w zale no ci od wieku ubijanego zwierz cia, we wszystkich krajach 

cz onkowskich: jako mi so z ywca wo owego w wieku do 8 miesi cy oraz od 8 do 12 miesi cy. Mi so 

pozyskiwane ze starszych osobników jest wo owin . W Polsce mi sem ciel cym okre la si  mi so pozyskane z 

ywca w wieku do 6 miesi cy, za mi so wo owe mi so pozosta e.  
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które ju  w latach 60 ubieg ego wieku zacz y wdra a  Wspóln  Polityk  Roln , obejmuj c  

szereg dzia a  restrukturyzacyjno-dostosowawczych.  

Transformacja ustrojowa zapocz tkowana w Polsce na prze omie lat 80-tych i 90-tych 

przyczyni a si  do zmian uwarunkowa  zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych. Proces 

tworzenia gospodarki rynkowej nie zosta  jeszcze zako czony, co wynika mi dzy innymi ze 

skali i z o ono ci nagromadzonych przez lata problemów. Szczególnie wa nym i trudnym 

zadaniem jest ocena stanu polskiego rolnictwa, oraz jego szans i barier rozwojowych.  

Po przyst pieniu do UE rolnictwo polskie zosta o obj te Wspóln  Polityk  Roln , 

a tym samym mechanizmami wspólnej polityki handlowej jako jej nieod cznym elementem. 

Polska sta a si  cz onkiem unii celnej, istniej cej w ramach Jednolitego Rynku. Unia celna 

gwarantuje swobodny przep yw towarów mi dzy pa stwami cz onkowskimi, o ile spe niaj  

one okre lone przez UE normy.  

Wymiana towarów rolno-spo ywczych z krajami trzecimi jest ci le uregulowana 

rozporz dzeniami Unii Europejskiej. Wprowadzanie towarów na obszar celny Polski oraz ich 

wyprowadzanie jest równowa ne z importem lub eksportem towarów do / lub z UE.  

Obowi zuj ca taryfa celna zak ada, e op aty celne dotycz  tylko i wy cznie 

produktów sprowadzanych z krajów trzecich. Nie odnosi si  natomiast do eksportu towarów, 

oraz ich tranzytu przez obszar celny Wspólnoty.  

Akcesja Polski do Unii Europejskiej wymaga a modernizacji sektora rolnego 

w zakresie standardów weterynaryjnych, higienicznych, ochrony rodowiska i innych. 

Dotyczy o to tak e sektora mi snego. Polska wi c, wst puj c do Wspólnoty
3
, uzyska a 

dodatkowy argument w postaci wiarygodno ci na arenie mi dzynarodowej, w tym równie  

pod wzgl dem jako ci ywno ci. Ponadto, w zwi zku z przekazaniem polityki handlowej 

z poziomu narodowego na poziom wspólnotowy, reprezentowana jest przez Komisj  

Europejsk  w negocjacjach w ramach wiatowej Organizacji Handlu. W zwi zku z tym 

wspólnie z pozosta ymi krajami Unii wypracowuje stanowisko wobec kwestii liberalizacji 

obrotu mi dzynarodowego.  

Specyfika handlu zagranicznego w UE  

Wraz z akcesj  Polski do Unii Europejskiej dotychczas stosowane poj cie „handlu 

zagranicznego” nabra o nieco innego znaczenia. Handel zagraniczny obejmuje odp atn  

wymian  towarów lub us ug z partnerami maj cymi sta  siedzib  poza granic  celn  kraju 

[Rymarczyk 2005]. Komisja Europejska wprowadzi a rozró nienie w nazewnictwie handlu: 

                                                 
3 Unia Europejska bazuje na strukturach Wspólnot Europejskich oraz jej politycznych i gospodarczych aktach 

prawnych. Dlatego te  zamiennie mo na stosowa  nazw  Unia Europejska i Wspólnota.  
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handel wewn trzunijny (intra-EU), jako wymiana pomi dzy krajami cz onkowskimi UE, 

wraz z poj ciami zakup (arrival) / wysy ka (dispatch) okre laj cymi kierunek wymiany, oraz 

handel zewn trzunijny (extra-EU), handel zagraniczny, jako handel z krajami trzecimi, nie 

nale cymi do Wspólnoty, z poj ciami eksport (wywóz) / import (przywóz). Z powy szym 

zwi zany jest z fakt, e zg oszenia celne, wywozowe lub przywozowe, dokonywane s  tylko 

w odniesieniu do obrotu towarowego z krajami trzecimi. Jednak e stosowanie poj cia handel 

zagraniczny oraz eksport / import w rozumieniu tylko handlu z krajami spoza UE mo e 

wprowadza  w b d i powodowa  nieporozumienia. W niektórych opracowaniach [Handel… 

2006, Polska... 2005] poj cie handel zagraniczny oraz eksport / import stosowane jest w 

rozumieniu handlu ze wszystkimi krajami. W niniejszym artykule zastosowano poj cia: obrót 

wewn trz- i zewn trzunijny przy jednoczesnym uwzgl dnieniu poj  eksport / import 

to samych z wywozem / przywozem oraz sprzeda  / dostaw .  

Polscy przedsi biorcy, aby utrzyma  si  na rynku, musz  konkurowa  

z przedsi biorcami ze „starej” Unii, na których korzy  przemawia mi dzy innymi fakt 

d ugoletniego funkcjonowania w ramach WPR i zwi zane z tym do wiadczenia. St d te  

bardzo wa nym jest konieczno  odpowiedniego przekazania wiedzy polskim producentom 

o obowi zuj cych zasadach uczestnictwa w mechanizmach rynkowych. Dost p do informacji 

daje mo liwo  prawid owej oceny bie cej sytuacji na rynku jak i przewidywania 

mo liwych kierunków zmian.  

Diagnoza rynku wo owiny i ciel ciny w Polsce  

Analiza powierzchni i jako ci u ytków rolnych, liczby pracuj cych w rolnictwie, 

wielko ci i struktury stada byd a w Polsce i w Unii Europejskiej, a tak e sytuacji na rynku mi sa 

pozwala s dzi , e Polska posiada niewykorzystany potencja  produkcyjny wo owiny i ciel ciny.  

Wed ug danych GUS w 2005 r. w Polsce by o 15,9 mln ha u ytków rolnych, co 

stanowi o ok. 10% powierzchni UR w UE-25 (warto  porównywalna do zasobów Niemiec, 

Wlk. Brytanii i W och). Grunty orne zajmowa y blisko 40% powierzchni ogólnej kraju 

(12,2 mln ha, podobnie jak w Hiszpanii czy w Niemczech), ki i pastwiska 10% (3,4 mln ha,  

wielko  zbli ona do irlandzkiej). Pod wzgl dem wielko ci produkcji ro linnej i zwierz cej 

Polska zajmuje czo owe miejsca w UE-25. Jednocze nie pod wzgl dem wydajno ci produkcji 

rolniczej, plasujemy si  na dalszych pozycjach. W 2004 roku w rolnictwie polskim pracowa o 

17,6% ogó u pracuj cych w wieku powy ej 15 lat, wobec 5% w UE-25 

[Employment… 2005]. Jednocze nie udzia  rolnictwa w PKB wynosi  odpowiednio oko o 3% 

i 1,5% [Roczniki…].  

 303



Pocz wszy od po owy lat 70 ubieg ego wieku pog owie byd a ogó em w Polsce 

systematycznie spada o, z blisko 13,3 mln szt. do 5,3 mln sztuk w grudniu 2004 r., co 

plasowa o nas na siódmym miejscu po ród 25 krajów Wspólnoty (m.in. po Francji, 

Niemczech i Wlk. Brytanii). Dopiero po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowuje 

si  wzrost pog owia, wed ug wst pnych szacunków do 5,75 mln sztuk w czerwcu 2006 r. 

[Roczniki….1970-2005, Survey… 2005].  

Produkcja mi sa z uboju byd a wynios a w 2004 r. 311 tys. ton i by a ósm  warto ci  

we Wspólnocie (m.in. po Francji, Niemczech, W oszech). Przypadaj ca na jednego 

mieszka ca produkcja mi sa wo owego wynios a w Polsce 8,3 kg wobec 17,6 kg w UE-25 

(produkcja wieprzowiny wynosi a odpowiednio 57,3 kg i 47,5 kg) [Rocznik… 2005].  

Jednocze nie Polska ma jeden z najni szych wska ników pod wzgl dem obsady byd a 

na 100 ha u ytków rolnych tzn. 33 szt., podczas gdy Niemcy 79 szt., Francja 65 szt. a np. 

Irlandia 154 szt. [Rocznik… 2005]. Struktura stada w Polsce pocz wszy od lat 70 niewiele si  

zmieni a i jednoznacznie wskazuje na charakter produkcji. Krowy mleczne stanowi  blisko 

53% ogó u pog owia, podczas gdy w UE-15 jest to 24%, a w UE-25 to 27% [Roczniki…1970 

- 2005, Statistics… 2005]. Spo ycie wo owiny i ciel ciny w Polsce zmala o z 18 kg na 

pocz tku lat 80-tych do oko o 4 kg na osob  obecnie i jest oko o 5 razy ni sze ni  w UE-15. 

Dla porównania, spo ycie wieprzowiny i drobiu w Polsce kszta tuje si  na podobnym 

poziomie co w UE-15 i wynosi odpowiednio blisko 41 kg i 24 kg na osob  [Roczniki….1970-

2005, Analiza… 2006].  

Na ten stan rzeczy wp yn o kilka czynników. Przede wszystkim w Polsce nie ma 

typowych ras mi snych, które podnios yby walory smakowe i kulinarne wo owiny i ciel ciny. 

Rosn ca wydajno  mleczna krów zach ca a do utrzymywania ich chowu zw aszcza, e 

produkcja mleka jest bardziej op acalna ni  produkcja wo owiny i ciel ciny. O du ej skali 

wywozu ciel t z Polski wiadczy, e stanowi on oko o 90% wywozu byd a. Rolnicy 

rezygnuj  z opasania i pozbywaj  si  ciel t, gdy  nie otrzymuj  odpowiedniej zap aty za 

ywiec od polskich zak adów mi snych. Przedsi biorcy z pozosta ych krajów UE (np. W och) 

polskie ciel ta przeznaczaj  na odchów, sprzedaj  i otrzymuj  dodatkowo premie.  

Ni sze zainteresowanie chowem byd a mi snego wynika zarówno z d u szego cyklu 

produkcyjnego ni  to ma miejsce w przypadku wieprzowiny, jak równie  ze redniego 

wska nika wydajno ci rze nej, które wynosi okolo 0,52 wobec 0,75 dla wieprzowiny ogó em 

[Zintegrowany… 2006].  
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Szanse polskiej wo owiny i ciel ciny  

Zarówno obecny, jak i przewidywany bilans rynku wo owiny i ciel ciny wskazuje, e 

istniej  mo liwo ci rozwoju produkcji mi sa we Wspólnocie. Przewiduje si  bowiem 

niedobór wo owiny i ciel ciny na rynku UE-25 w wysoko ci 0,2 mln ton [Biuletyn... 2004].  

Odnotowywany obecnie wzrost pog owia byd a w Polsce pozwala wnioskowa , e 

poprawia si  sytuacja na rynku wo owiny i ciel ciny dla polskich producentów. 

rednioroczna cena skupu byd a rze nego w 2005 r. osi gn a poziom 4,07 z /kg wobec 3,39 

z /kg w 2004 r., m odego byd a rze nego za  analogicznie 4,37 wobec 3,75 z /kg wagi ywej 

(w czerwcu 2006 r. ceny kszta towa y si  odpowiednio na poziomie 4,23 z /kg i 4,49 z /kg). 

Jednocze nie nale y zauwa y , e ceny skupu ywca wo owego w Polsce s  wy sze ani eli 

ceny skupu wieprzowiny, które w czerwcu 2006 r. kszta towa y si  na poziomie 3,56 z /kg 

[Informacja… 2006].  

Pomimo wzrostu cen referencyjnych ywca wo owego wed ug wagi poubojowej 

zimnej klasy R3 od czasu przyst pienia Polski do Wspólnoty (o blisko 45% w okresie maj 

2004 - sierpie  2006), w dalszym ci gu nie osi gn y one poziomu unijnego (ok. 236 

EUR/100 kg wobec rednio 312 EUR/100 kg w UE) [Komisja... 2006].  

Podobnie sprawa wygl da z kszta towaniem si  cen na pozosta e produkty rolno-

spo ywcze z tym, e na rynku wo owiny i ciel ciny ró nica w cenach jest jedn  

z najwy szych.  

Produkcyjno  byd a liczona uzyskiem mi sa od 1 sztuki przeci tnie rocznie wynosi 

w Polsce 160 kg, podczas gdy w Niemczech, Wlk. Brytanii i Irlandii po oko o 300 kg, 

w Czechach, S owacji 275 kg, przy redniej wielko ci unijnej okolo 270 kg. Dla porównania, 

uzysk mi sa z trzody chlewnej w Polsce kszta tuje si  na poziomie 85 kg, podczas gdy 

rednio w UE-25 jest to 87 kg [Rocznik… 2005]. Dane te wskazuj , e istnieje mo liwo  

zwi kszenia uzysku mi sa wo owego i ciel cego np. dzi ki chowaniu byd a ras mi snych.  

Polska, przyst puj c do Unii Europejskiej, zobowi zana by a do przeprowadzenia 

procesów dostosowawczych do norm unijnych, zw aszcza w sektorze rolnym. Procesy te nie 

zosta y jeszcze w pe ni zako czone, co wynika z okresów przej ciowych. Ju  wiadomo, e 

nie wszystkim producentom i przetwórcom rolnym uda si  dostosowa  do tych wymogów. 

Dotyczy to równie  sektora mleczarskiego. W obliczu problemu Polski z nadprodukcj  

mleka, wynikaj c  równie  z liczby gospodarstw zajmuj cych si  jego wytwarzaniem, 

pozostaje otwart  kwestia przekwalifikowania cz ci gospodarstw z produkcji mlecznej na 

mi sn  wo ow . Spo ytkowanie mleka na karm  dla ciel t byd a mi snego mo e by  form  
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wykorzystania nadwy ek produkcyjnych. Mo liwo  zró nicowania produkcji zwierz cej na  

mi sn  obok mlecznej dodatkowo przemawia na korzy  producentów.  

Atrakcyjno ci polskiej wo owinie i ciel cinie dodaje fakt, e chów zwierz t, w tym 

byd a, w wi kszo ci odbywa si  z wykorzystaniem pokarmu ro linnego, a nie odzwierz cych 

pasz przemys owych w postaci m czek i innych [Rynek pasz… 2006]. Nale y równie  mie  

na uwadze fakt, e tradycyjni producenci wo owiny i ciel ciny, tzn. Argentyna i Brazylia, 

maj  k opoty weterynaryjne z mi sem, przez co ich europejski i rosyjski rynek zbytu jest 

stopniowo ograniczany.  

Aspekt rolno- rodowiskowy równie  jest istotnym punktem przemawiaj cym za 

wsparciem chowu byd a w Polsce. Obornik jest cennym nawozem naturalnym i odgrywa 

wa n  rol  w ywieniu ro lin, jak równie  w kszta towaniu struktury gleb. Przy s abych 

glebach krajowych i post puj cej chemizacji rolnictwa wydaje si  by  to istotnym 

czynnikiem przemawiaj cym za u ytkowaniem byd a w Polsce.  

Istnieje równie  aspekt kulturowy, widok pas cego si  byd a jest naturalnym 

elementem krajobrazu wsi polskiej. Z punktu widzenia zró nicowania atrakcyjno ci obszarów 

wiejskich jest niewskazane, by ten element zosta  zapomniany
4
.  

Post puj ca po 1989 roku liberalizacja w handlu mi dzynarodowym i akcesja Polski 

do unii celnej Wspólnoty spowodowa a, e w strukturze geograficznej wywozu produktów 

rolno-spo ywczych udzia  krajów UE stanowi obecnie 74%, a przywozu 63% ogó u 

wymiany. Wywóz produktów rolno-spo ywczych kszta tuje si  na poziomie oko o 10%, 

natomiast przywóz okolo 7% polskiego handlu zagranicznego ogó em [Roczniki…1970 - 

2005, Handel… 2006]. Warto ci te zbli one s  do redniej wiatowej i s  typowe dla krajów 

rozwini tych [International… 2005].  

W strukturze towarowej polskiego wywozu wewn trz- i zewn trzunijnego artyku ami 

rolno-spo ywczymi dwie najwi ksze grupy (po oko o 20%) stanowi  zwierz ta, mi so i jego 

przetwory oraz produkty ogrodnicze, grzyby i przetwory. Trzeci  grup  stanowi mleko i jego 

przetwory (12%) [Handel… 2006].  

Rosn ca warto  polskiego wywozu wewn trz- i zewn trzunijnego artyku ów rolno-

spo ywczych (w 2005 r. wyniós  on oko o 7,06 mld EUR, co oznacza wzrost o 35% w 

stosunku do roku poprzedniego, wobec warto ci przywozu ok. 5,44 mld EUR) jest wynikiem 

                                                 
4 Pocz wszy od dokumentu Agenda 2000 z 1999 roku, wdra aj cego kolejny etap reform WPR, po o ono 

wi kszy nacisk na zagadnienie rozwoju obszarów wiejskich. Ide  jest rolnictwo zrównowa one, ywotne 

ekonomicznie i nie degraduj ce rodowiska naturalnego. Zosta y podj te kroki w celu poszukiwania 

alternatywnych dla rolnictwa róde  dochodów, przy jednoczesnym zachowaniu to samo ci kulturowej 

i krajobrazu naturalnego na obszarach wiejskich.  
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otwarcia granic i zniesienia barier celnych z krajami UE, ale tak e ich z atrakcyjno ci 

i konkurencyjno ci cenowo-jako ciowej. Wywóz artyku ów rolno-spo ywczych stanowi 

blisko 10% ogó u wywozu Polski (globalny wywóz to oko o 71,4 mld EUR w 2005 r.) i ma 

du y wp yw na koniunktur  w wielu sektorach rolnictwa i przemys u spo ywczego 

[Handel… 2006]. Dodatni bilans w wymianie mi dzynarodowej jedynie potwierdza dobr  

pass  na rynkach pozakrajowych dla polskich producentów i przetwórców artyku ów rolno-

spo ywczych.  

Statystyki z lat 2003-2005 wykazuj , e wst pienie Polski do unii celnej Wspólnoty 

zaowocowa o zwi kszon  sprzeda  wo owiny i ciel ciny do krajów UE-25 przy 

jednoczesnym spadku zainteresowania wywozem do krajów trzecich (tabela 1). To pokazuje, 

e swoboda dzia ania i konkurencja, jak  daje wspólny rynek, nie stawia polskich 

producentów w przegranej pozycji. Wed ug informacji GUS, g ównymi odbiorcami polskiego 

byd a i mi sa wo owego, spo ród krajów unijnych s  W ochy, Holandia, Hiszpania i Niemcy, 

a spo ród krajów trzecich Bo nia i Hercegowina, Macedonia oraz Rosja i Bia oru .  

 

Tabela 1. Polski wywóz wo owiny i ciel ciny w latach 2003-2005  

Table 1. Polish veal and beef exports in years 2003-2005  

2003 2004 2005* 2003 2004 2005* Produkt i kierunek 

eksportu w tysi cach ton w mln euro 

mi so wo owe ogó em, 

w tym 
44,3 66,6 115,3 63,5 122,0 260,8

w tym:         UE-15  

UE-10  

kraje trzecie  

19,6 

1,3 

23,4 

51,4

1,8

13,4

89,1

9,9

15,4

30,5

1,4

31,6

102,8 

3,6 

15,6 

214,2

21,3

25,3

 w tysi cach sztuk w mln euro 

byd o ogó em, 

 w tym:           
560,0 918,0 727,8 95,8 146,6 194,0

UE-15  

UE-10  

kraje trzecie 

395,5 

2,0 

162,5 

792,8

4,4

120,8

627,9

5,9

94,0

66,8

1,2

29,8

119,3 

1,5 

25,8 

165,1

2,2

26,7
* dane wst pne  

ród o:obliczenia w asne na podstawie pracy [Handel...  2006 ] 

Source: own calculations on the basis of publication [Handel... 2006] 

Rynek wo owiny i ciel ciny w Polsce jest trzecim rynkiem zagranicznym, po rynku 

cukru i mleka, na którym wyp acono refundacje (subsydia eksportowe)
5
 polskim 

przedsi biorcom w 2005 r. (47,0 mln PLN) [Biuletyn... 2006].  

Eksport byd a oraz mi sa wo owego i ciel cego do krajów trzecich w ramach wywozu 

bez refundacji cieszy  si  zmiennym zainteresowaniem i podlega  znacznym wahaniom 

                                                 
5 W Polsce administracj  mechanizmami WPR w ramach handlu zagranicznego, w tym wydawaniem pozwole  

na przywóz i wywóz oraz naliczaniem i wyp at  refundacji wywozowych, zajmuje si  Agencja Rynku Rolnego.  
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w czasie. Podstawowym wsparciem na rynku wo owiny i ciel ciny s  refundacje wywozowe, 

które wyp acane s  mi dzy innymi w oparciu o przedstawione przez przedsi biorc  

dokumenty potwierdzaj ce dokonanie wszelkich formalno ci celnych, w szczególno ci tych, 

które dotycz  pobrania nale no ci przywozowych w pa stwie trzecim [Rozporz dzenie... 

1999a]. W ramach wywozu z refundacj  dokonywany jest w Polsce tylko wywóz mi sa 

i pocz wszy od dnia akcesji do czerwca 2005 r. wykazywa  on tendencj  rosn c . Jest to 

o tyle ciekawe, e do maja 2005 r. systematycznie mala  kurs euro wobec z otówki. 

Jednocze nie stawki refundacji na rynku wo owiny i ciel ciny nie uleg y zmianie a  do 

po owy czerwca 2005 r., kiedy to zosta o opublikowane Rozporz dzenie Komisji  

[Rozporz dzenie... 2005] ustalaj ce nowe, ni sze o 20%, refundacje wywozowe. Pó niejsze 

rozporz dzenia kolejno wprowadza y dalsze redukcje dop at, w wyniku czego nast pi o 

os abienie zainteresowaniem wywozem wo owiny i ciel ciny z refundacj . Po rednio na ten 

stan rzeczy ma równie  stanowisko Rosji w sprawie handlu z Polsk  artyku ami rolno-

spo ywczymi
6
.  

Pomimo, i  handel Polski z krajami trzecimi stanowi 30% ogó u wymiany towarowej, 

nie nale y umniejsza  jego roli. Dop aty do wywozu stosowane do wybranych produktów 

rolnych pochodz cych ze Wspólnoty, w tym do wo owiny i ciel ciny, s  pewnym 

uzupe nieniem otrzymywanych przez przedsi biorców ceny. Nale y pami ta , e s  one 

równie  form  wsparcia pozwalaj c  na zró nicowanie odbiorców oraz oferowanych 

produktów. To równie  jest forma promocji i przyczynia si  do zwi kszenia wiarygodno ci 

polskich przedsi biorców na rynkach zagranicznych. Przedsi biorca bowiem, w celu 

uzyskania refundacji, musi spe ni  odpowiednie wymagania jako ciowe ustanowione przez 

UE.  

Zainteresowanie polskich przedsi biorców przywozem wo owiny i ciel ciny 

w porównaniu z wywozem jest znikome: w 2003 r. przywóz w ekwiwalencie mi sa stanowi  

5,6% wywozu, w 2005 roku 3,6% [Handel… 2006]. G ównym kierunkiem pozyskiwania 

wo owiny i ciel ciny z zagranicy jest Europa Zachodnia; z krajów trzecich jest ona 

sprowadzana w niewielkich ilo ciach. Du e znaczenie pod tym wzgl dem maj  zapewne 

koszty transportu, wysokie stawki celne dla produktów importowanych spoza Unii, oraz 

                                                 
6 Wed ug danych ARR, przed wprowadzeniem przez w adze rosyjskie w listopadzie 2005 r. zakazu importu 

z Polski, wywóz do Rosji stanowi  oko o 2% warto ci wywozu mi sa wo owego i ciel cego ogó em. 

Wynika oby zatem, e rynek ten nie jest rynkiem strategicznym dla polskiego producenta wo owiny i ciel ciny, 

gdyby nie fakt, e trafia o tam g ównie mi so wo owe o najwy szych stawkach refundacji wywozowych (SER, 

Special Export Refund), tzn. odkostnione wierci tylne z doros ych osobników p ci m skiej. Po wprowadzeniu 

zakazu udzia  ten zmala  do nieca ych 0,2%, co mog o si  prze o y  na straty polskich zak adów mi snych.  
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restrykcyjne rozporz dzenia wspólnotowe okre laj ce zasady przywozu z krajów trzecich 

w ramach poszczególnych kontyngentów niektórych produktów z wo owiny i ciel ciny.  

Planowana reforma WPR i wnioski dla Polski  

Wspólna Polityka Rolna, której celem jest wspieranie unijnego rolnictwa na 

przestrzeni lat, z uwagi na zmieniaj ce si  uwarunkowania wewn trz- i zewn trzunijne, 

przesz a kilka reform. W 2003 r. zast piono standardowy system p atno ci bezpo rednich 

systemem p atno ci niezale nych od poziomu produkcji, tzw. Single Payment Scheme (SPS). 

Wprowadzono bowiem, z mo liwo ci  wyboru, Jednolit  P atno  na Gospodarstwo lub 

Jednolit  P atno  Regionaln  oraz p atno  specyficzn  dla okre lonych kierunków 

produkcji, powi zan  z obowi zkiem spe nienia okre lonych standardów przez gospodarstwo.  

Kraje cz onkowskie obawiaj ce si  zaniechania produkcji rolniczej w niektórych 

regionach w wyniku wprowadzenia nowych p atno ci, a przez to negatywnych skutków 

spo ecznych i ekonomicznych wynikaj cych m.in. z trudno ci w znalezieniu pozarolniczego 

ród a dochodów i migracji ze wsi do miast, mog  wy czy  z systemu mi dzy innymi premie 

stosowane w sektorze produkcji wo owiny i ciel ciny.  

Polska z dniem akcesji przyj a uproszczony system wsparcia w postaci Jednolitej 

P atno ci Obszarowej (JPO). System ten mo e obowi zywa  przez okres do 5 lat. Produkcja 

zwierz ca, w tym wo owiny i ciel ciny, wspierana jest poprzez JPO oraz P atno ci 

Uzupe niaj ce naliczane do powierzchni paszowej. Najpó niej od 2009 r. powinien 

obowi zywa  w Polsce system SPS.  

W wyniku mi dzynarodowych negocjacji w ramach wiatowej Organizacji Handlu 

istnieje silna presja na rzecz liberalizacji zasad obrotu, w szczególno ci artyku ami rolno-

spo ywczymi, g ównie ze strony pa stw, których nie sta  na prowadzenie polityki wspierania 

rodzimego rolnictwa. Kraje Unii Europejskiej, b d ce cz onkami WTO, zobowi zane s  do 

podporz dkowania si  podj tym decyzjom. Pod koniec grudnia 2005 r. zako czy a si  w 

Hong Kongu runda, podczas której zdecydowano o ca kowitym zniesieniu do 2013 roku 

wszystkich dop at do wywozu artyku ów rolno- ywno ciowych. Ponadto najbogatsze kraje, w 

tym kraje UE, zobowi za y si  do obni enia ce  na towary rolne z pa stw rozwijaj cych si  

oraz do zwi kszenia dla nich dost pu do swoich rynków.  

Obecnie w dalszym ci gu trwaj  negocjacje w celu liberalizacji handlu. 

Niewykluczone, e w wyniku trudno ci rozmów ustalona data 2013 roku zostanie odroczona 

w czasie.  
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Kolejna reforma WPR mo e obj  zarówno kwesti  kszta tu dop at bezpo rednich, jak 

równie  dop at do wywozu do krajów trzecich. Zmiany mog  doprowadzi  do spadku lub wr cz 

braku op acalno ci produkcji i oferowania wo owiny i ciel ciny na rynku wewn trz- 

i zewn trzunijnym. Trudno jednak e wyobrazi  sobie, eby Unia zrezygnowa a z produkcji 

ywno ci w ogóle, gdy  jest to produkcja strategiczna, zaspokajaj ca podstawowe potrzeby 

cz owieka. Ze wzgl du na mo liwo  pozostawienia w systemie SPS okre lonych p atno ci 

powi zanych z produkcj , nale y ju  teraz podj  rozmowy w sprawie kszta tu przysz ego systemu 

p atno ci bezpo rednich w Polsce, jak równie  innych form wspierania i promocji na rynku 

mi dzynarodowym polskich artyku ów rolno- ywno ciowych, w tym wo owiny i ciel ciny.  

Nie ulega w tpliwo ci, e g ównym czynnikiem determinuj cym zakupy jest cena 

produktu i to ona kszta tuje w du ym stopniu zwyczaje ywieniowe polskiego konsumenta 

[por. Gutkowska i Ozimek 2005]. Ceny zbytu mi sa wo owego i ciel cego w stosunku do cen 

mi sa wieprzowego kszta tuj  si  na wy szym poziomie (w czerwcu 2006 roku 10,29 z /kg 

wobec 5,59 z /kg) [Informacja… 2006]. Wprowadzenie dodatkowych dop at do produkcji 

warto ciowej wo owiny i ciel ciny mo e przyczyni  si  do szerszego ni  zainteresowania, tak 

po stronie poda y, jak i popytu.  

Racjonalna intensyfikacja produkcji wo owiny w Polsce, w oparciu o niewykorzystane 

zasoby ziemi, mo e by  dla nas atutem. Dodatkowe p atno ci mog  jednak przyczyni  si  do 

nadmiernego wzrostu produkcji z wykorzystaniem odzwierz cych pasz przemys owych, co 

mo e mie  dalsze implikacje w postaci choroby BSE u byd a, a u ludzi choroby Creutzfeldta-

Jakoba. Wszelkie wi c decyzje winny by  podj te po uprzedniej dog bnej analizie skutków 

zarówno ekonomicznych, spo ecznych, jak i rodowiskowych. Bez rzeczowej analizy szans i 

zagro e , mocnych i s abych stron polskiego rynku nie sposób podj  odpowiednich kroków.  

Podsumowanie  

Akcesja do Unii Europejskiej ukaza a, e rynek artyku ów rolno-spo ywczych, w tym 

wo owiny i ciel ciny, jest mocn  stron  polskiego rolnictwa. Po trudach negocjacji 

cz onkowskich i obaw o jego konkurencyjno  jest to niew tpliwie dobra wiadomo . Nie 

mo na jednak zapomina , e przed krajem stoj  kolejne wyzwania, wynikaj ce ze 

zmieniaj cej si  sytuacji zarówno wewn trz-, jak i zewn trzunijnej. Dlatego te , w zwi zku 

ze zbli aj c  si  reform  WPR, konieczne s  analizy i rozmowy, które pozwol  lepiej 

wykorzysta  posiadany potencja  i sprosta  rosn cej konkurencji na arenie mi dzynarodowej.  

Niniejszy artyku  jest prób  podj cia rozwa a  na temat przysz ego kszta tu rynku 

wo owiny i ciel ciny w Polsce w ramach WPR. Wst pna ocena sytuacji popytowo-poda owej 
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pozwala stwierdzi , e mamy szans  i sposobno  zaistnie  z dobr  jako ciowo wo owin  

i ciel cin  w Europie. Pozostaje kwesti  otwart , w jaki sposób i do jakiego stopnia mo na 

wp ywa  na rynki rolne bez uszczerbku dla ich równowagi ekonomicznej, rodowiska 

przyrodniczego i zdrowia ludzi. Od nas samych zale y, czy b dziemy w stanie znale  

odpowiedni  proporcj  pomi dzy protekcjonizmem w rolnictwie a post puj c  liberalizacj , 

która przyczynia si  do zwi kszonej konkurencji, stawiaj c poprzeczk  wymaga  na coraz 

wy szym poziomie, jednocze nie zmuszaj c wytwórców do obni ania kosztów dzia alno ci i 

poszukiwania ta szych mo liwo ci produkcji.  

Literatura  

Analiza rynków rolnych w Polsce. (2006). Materia  na konferencj  „Mechanizmy funkcjonowania rynków 

rolnych w Polsce” organizowan  przez Senack  Komisj  Rolnictwa i Ochrony rodowiska. Agencja 

Rynku Rolnego, Warszawa, kwiecie . 

Biuletyn Informacyjny ARR. (2004). 7 (157), lipiec . 

Biuletyn Informacyjny ARR. (2006). 4 (178), kwiecie .  

Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects. (2005). European Commission, Directorate General 

for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Manuscript completed in September.  

Gutkowska K., Ozimek I. (2005): Wybrane aspekty zachowa  konsumentów na rynku ywno ci – kryteria 

zró nicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.  

Handel zagraniczny produktami rolno-spo ywczymi. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe. (2006). 23, IERiG -

PIB, ARR, MRiRW, kwiecie . 

Informacja o sytuacji na rynku rolnym w czerwcu 2006 r. z elementami tendencji rozwojowej. (2006). 7, ARR  

International Trade Statistics 2005. (2006). WTO. Tryb dost pu:  www.wto.org . 

Komisja Europejska. (2006). tryb dost pu: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/beef/index_en.htm  

Polska 2005. Raport o stanie handlu zagranicznego. (2005). MGiP, Warszawa.  

Regions, Statistical Yearbook 2004. (2004). EUROSTAT, European Communities. 

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (2005). GUS, Warszawa.  

Roczniki statystyczne. (1970 do 2005 passim). GUS, Warszawa.  

Rozporz dzenie Komisji (WE) 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ze zmianami, w sprawie wspólnej organizacji 

rynku wo owiny i ciel ciny. (1999a).  

Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999r. ze zmianami, ustanawiaj cego wspólne 

szczegó owe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych. (1999b).  

Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalaj ce refundacje wywozowe dla 

wo owiny i ciel ciny. (2005). 

Rymarczyk J. (2005): Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE, Warszawa.  

Rynek mi sa. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 30, IERiG -PIB, ARR, MRiRW, maj 2006  

Rynek pasz. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe. (2006). 19, IERiG -PIB, ARR, MRiRW, kwiecie . 

Statistics in focus, 21/2005. (2005). Linda Harley (red.), EUROSTAT, European Communities. 

Survey of EU cattle populations in December 2004 and production forecasts for 2005. (2005). [W:] Statistics 

in focus, Agriculture and fisheries, 21/2005, Linda Harley (red.), EUROSTAT, European Communities.   

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Rynek wo owiny i ciel ciny. (2006). 25, MRiRW, 

Warszawa. 

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Rynek mi sa wieprzowego. (2006). 25, MRiRW, 

Warszawa. 

 

Abstract. This article presents the situation and conditions in the beef and veal markets in Poland relating 

to the new CAP reform. It is an opportune time to start a discussion about the future form of CAP on the 

basis of a wide environmental, social and economic analysis. The present overview shows that Poland has 

an opportunity to produce and promote its beef and veal products in the intra- and extra-EU markets. The 

main problem is the shape and value of support for agri-food products in the context of the international 

trade liberalisation process.  

Key words: international beef market, international veal market, Polish exports 
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