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Synopsis. Celem badañ by³a analiza powi¹zañ cen skupu ¿ywca wieprzowego oraz cen z produkcji detalicznej
produktów oraz wyrobów wieprzowych w Polsce w latach 2007-2009. Na podstawie badañ stwierdzono, wysoki
udzia³ ceny skupu ¿ywca wieprzowego od producenta miêsa wieprzowego w cenie z ko�ci¹ (z/k), tj. 31,85%,
podobnie w cenie detalicznej miêsa wieprzowego z/k tj. 28,37%. Wykazano bardzo silny dodatni zwi¹zek cen
skupu ¿ywca wieprzowego z cenami producenta miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona od 0,9575 do
0,9621). Podobnie by³o przy zale¿no�ci cen skupu ¿ywca wieprzowego i cen detalicznych miêsa wieprzowego z/k
(wsp. korelacji od 0,9074 do 0,9402).

Wstêp
Rolnictwo w Polsce jest znacznie zró¿nicowane w poszczególnych regionach. Wp³ywaj¹ na to

uwarunkowania historyczne, przyrodnicze, spo³eczne i kulturowe. Regionalne zró¿nicowanie do-
tyczy równie¿ produkcji i cen trzody chlewnej [Hamulczuk 2008]. Rynek trzody jest jednym z tych
rynków rolnych, które charakteryzuj¹ siê znacznymi zmianami cen i warunków gospodarowania.
Je�li pogorszeniu ulegn¹ ekonomiczne warunki produkcji ¿ywca wieprzowego, wystêpuje wtedy
ni¿sza sk³onno�æ do jego zakupu [Hamulczuk 2006]. Procesy wytwarzania surowców odbywaj¹ siê
w ró¿nych regionach kraju wiêc s¹ dzia³alno�ci¹ rozproszon¹. Wiêkszo�æ produktów przez kana³y
marketingowe dostarczane s¹ do przetwórstwa i dalej przez handel hurtowy i detaliczny, przekazy-
wane do konsumentów. Ceny ¿ywca wieprzowego zale¿¹ od wielu czynników. Do najwa¿niejszych
z nich nale¿¹: ceny pasz, popyt, poda¿ tuczników na rynku, ceny prosi¹t, eksport i import miêsa
[Witczak 2008]. Jedn¹ z najbardziej widocznych zmian wystêpuj¹cych na rynku ¿ywno�ciowym
jest ci¹g³y wzrost znaczenia produktów wysoko przetworzonych oraz wci¹¿ malej¹cy udzia³ produ-
centów rolnych w koñcowej cenie p³aconej przez konsumentów ¿ywno�ci [Koz³owski 2008].

Materia³ i metodyka badañ
Materia³ do badañ stanowi³y dane uzyskane z GUS [Ceny w Gospodarce� 2007-2009], obejmu-

j¹ce ca³¹ Polskê w latach 2007-2009. Przedmiotem badañ by³y, �rednie wa¿one ceny skupu ¿ywca
wieprzowego, �rednie wa¿one ceny z produkcji producenta i ceny detaliczne miêsa wieprzowego z
ko�ci¹ (z/k) i szynki wieprzowej gotowanej. Obliczono procentowy udzia³ cen skupu surowca
(¿ywca wieprzowego) w cenach producenta i detalicznych ww. produktów i wyrobów wieprzo-
wych. Za pomoc¹ korelacji Pearsona  [Rószkiewicz 2002], okre�lono zale¿no�æ cen skupu surowca
i cen producenta oraz detalicznych, produktów i wyrobów wieprzowych.

Wyniki badañ
W latach 2007-2009 ceny skupu ¿ywca wieprzowego w Polsce kszta³towa³y siê �rednio na poziomie

4,25 z³/kg. W 2009 roku w porównaniu z 2007 rokiem nast¹pi³ wzrost cen skupu ¿ywca wieprzowego o
15,5%. W latach 2007-2009 ceny produkcji produktów i wyrobów wieprzowych w Polsce by³y nastêpu-
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j¹ce: miêso wieprzowe z/k � 12,82 z³/
kg, szynka wieprzowa gotowana �
16,71 z³/kg (tab. 1), natomiast ceny de-
taliczne kszta³towa³y siê na poziomie:
miêso wieprzowe z/k � 14,41 z³/kg,
szynka wieprzowa gotowana 20,86 z³/
kg (tab. 2). W 2009 roku w porówna-
niu do 2007 roku nast¹pi³ wzrost cen
produkcji  wyrobów wieprzowych
dla: miêsa wieprzowego z/k o 12,40%,
szynki wieprzowej gotowanej o
11,26%. Zanotowano równie¿ wzrost
cen detalicznych analizowanych wy-
robów w 2009 roku w stosunku do
2007 roku dla miêsa wieprzowego z/k
o 13,18%, a szynki wieprzowej goto-
wanej o 10,79%.

W latach 2009-2007 stwierdzo-
no zdecydowanie wy¿szy udzia³
ceny skupu ¿ywca wieprzowego w
cenie produkcji miêsa wieprzowe-
go z/k, tj. 31,85%, ni¿szy natomiast
w cenie produkcji szynki wieprzo-
wej gotowanej, tj. 24,46% (tab. 3).
W 2009 roku w stosunku do 2007
roku nast¹pi³ wzrost udzia³ów cen
skupu wieprzowiny w cenach pro-
dukcji obydwu analizowanych wy-
robów wieprzowych, a wy¿szy za-
notowano dla miêsa wieprzowego
o 4,92 p.p. (tab. 3).

 W okresie trwania badañ (2007-
2009) stwierdzono wy¿szy udzia³
ceny skupu ¿ywca wieprzowego w
cenie detalicznej miêsa wieprzowe-
go z/k, tj. 28,37% i ni¿szy udzia³ ceny
skupu ¿ywca wieprzowego w cenie
detalicznej szynki wieprzowej goto-
wanej � zaledwie 19,59%. W 2009
roku w porównaniu z rokiem rozpo-
czêcia badañ nast¹pi³ wzrost udzia-
³ów cen skupu ¿ywca wieprzowego
w cenach detalicznych analizowa-
nych wyrobów i wyrobów wieprzo-
wych a najwiêkszy stwierdzono w
przypadku miêsa wieprzowego z/k
(o 4,20 p.p.) � tabela 4.

W 2007 roku ceny skupu ¿ywca
wieprzowego by³y silnie dodatnio
skorelowane z cenami producenta
miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona 0,7978) oraz z cenami produkcji szynki wieprzowej
gotowanej (wsp. korelacji Pearsona 0,7399). W 2008 roku bardzo silnie, skorelowane ceny skupu
¿ywca wieprzowego z cenami produkcji miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona 0,9621) oraz
z cenami producenta szynki wieprzowej gotowanej by³y silnie dodatnio skorelowane (wsp. korelacji
Pearsona po 0,8775). W 2009 roku bardzo silnie dodatnio skorelowane by³y ceny skupu ¿ywca
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wieprzowego z cenami producenta miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona 0,9575) � tabela 5.
W 2007 roku silnie dodatnio skorelowane by³y ceny skupu ¿ywca wieprzowego z cenami

detalicznymi miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona 0,7410), a bardzo silna w 2008 r. (wsp.
korelacji Pearsona 0,9402). Silnie dodatnio skorelowane by³y ceny skupu ¿ywca wieprzowego z
cenami detalicznymi szynki wieprzowej gotowanej (wsp. korelacji Pearsona 0,8385), a w 2009 roku
bardzo silnie dodatnio skorelowane by³y ceny skupu ¿ywca wieprzowego z cenami detalicznymi
miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona 0,9074) � tabela 6.

Wy¿szy udzia³ ceny skupu ¿ywca wieprzowego stwierdzono w cenach produkcji i detalicznych
produktów o ni¿szym stopniu przetworzenia w wyniku procesu produkcyjnego, tj. w miêsie wieprzo-
wym z/k odpowiednio: 31,85 i 28,37%. Udzia³ cen skupu ¿ywca wieprzowego by³ o 3,48% wy¿szy w
cenie produkcji miêsa wieprzowego z/k ni¿ w cenie detalicznej tego miêsa. Zarówno w krajach Unii
Europejskiej jak i na �wiecie daje siê zaobserwowaæ trend spadku udzia³u rolnika w cenach detalicz-
nych produktów na korzy�æ wiêkszego udzia³u przetwórcy w cenach produktów finalnych. T³umaczy
siê to wzrostem stopnia przetworzenia i po³¹czonym z tym wzrostem warto�ci dodanej produktów
spo¿ywczych oraz rosn¹cymi wydatkami na dzia³ania zwi¹zane zabiegami marketingowymi.

W latach 2008-2009 odnotowano bardzo silne powi¹zania ceny skupu ¿ywca wieprzowego z
cenami produkcji miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona wynosi³ od 0,9575 do 0,9621;) oraz
z cenami detalicznymi miêsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona od 0,9074 do 0,9402). Wynika
z tego, ¿e im wy¿sze by³y ceny skupu surowca, tym wy¿sze by³y ceny detaliczne miêsa wieprzowego
z/k, co powodowa³o korzystn¹ sytuacjê dla rolników. Do�æ silnie dodatnio skorelowane by³y ceny
skupu ¿ywca z cenami produkcji szynki wieprzowej gotowanej (wsp. korelacji Pearsona wynosi³ od
0,7399 do 0,8775). W 2008 roku silnie dodatnio skorelowane by³y ceny skupu ¿ywca wieprzowego z
cenami detalicznymi szynki wieprzowej gotowanej (wsp. korelacji Pearsona 0,8385).

Na rynku ¿ywca wieprzowego w latach 2007-2009 podwy¿ki cen skupu o 15,5% zdecydowa³y o
wzro�cie cen przetwórców o �rednio o 11,83% oraz cen detalicznych o 11,98%. Na podstawie
przeprowadzonych analiz stwierdzono, ¿e udzia³ mar¿ producenta, przetwórców i handlowych w
cenach detalicznych ¿ywno�ci nie odbiega zasadniczo od notowanych w krajach o rozwiniêtej
gospodarce rynkowej, np. w USA jest na poziomie ok. 30%. Generalnie zale¿y on od fazy cyklu
�wiñskiego. Wzrost cen skupu ¿ywca wieprzowego w latach 2007-2009 by³ wy¿szy ni¿ wzrost cen
producentów ¿ywno�ci i cen p³aconych przez konsumentów. Oznacza³o to wzrost udzia³u  produ-
centa rolnego w cenach produktów ¿ywno�ciowych: od 26,13 do 30,33 % (miêso wieprzowe z/k)
oraz od 17,69 do 20,97 % (szynka wieprzowa gotowana).
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Wnioski
Przeprowadzone badania w latach 2007-2009, pozwoli³y na wysuniêcie nastêpuj¹cych wniosków:

� udzia³ cen skupu ¿ywca wieprzowego w cenach detalicznych produktów i wyrobów wieprzo-
wych daje nam informacjê o statusie ekonomicznym producenta rolnego,

� udzia³ ten  zale¿y od tego w jakim stopniu uleg³ przetworzeniu surowiec w wyniku procesu
produkcyjnego; im produkt uleg³ wiêkszemu przetworzeniu w wyniku procesu produkcyjnego,
tym udzia³ ceny surowca w cenie detalicznej by³ ni¿szy,

� udzia³ ceny skupu ¿ywca wieprzowego w cenie detalicznej miêsa wp z/k wynosi³ w latach 2007-
2009 od 26 do 30%, a w cenie detalicznej szynki gotowanej od 17 do 21%, wobec tego wp³yw
zmian cen skupu ¿ywca na ceny detaliczne miêsa wieprzowego z/k nie powinien wynosiæ wiêcej
ni¿ 0,30 x zmiany procentowe cen skupu (w przypadku miêsa z/k) oraz 0,21 x zmiany procentowe
cen skupu (w przypadku szynki gotowanej),

� udzia³ producentów rolnych w cenach detalicznych ¿ywno�ci ulega wahaniom w zale¿no�ci od
sytuacji rynkowej i sprawno�ci dzia³ania mechanizmu rynkowego,

� najsilniejsze powi¹zania cen skupu ¿ywca wieprzowego z cen¹ detaliczn¹ miêsa wieprzowego
z/k (wsp. korelacji Pearsona 0,9402 i 0,9074) odnotowano w latach 2008-2009; silnie przekazy-
wane by³y sygna³y zmian cen skupu ¿ywca wieprzowego na cenê szynki wieprzowej gotowanej
w 2008 roku (wsp. korelacji 0,8385); powy¿sze dane wskazuj¹ na wystêpowanie �cis³ych zale¿-
no�ci pomiêdzy zmianami tych cen; wy¿sze ceny skupu powodowa³y wzrost cen detalicznych
na rynku wewnêtrznym, co wywo³ywa³o korzystn¹ sytuacjê dla rolników,

� bardzo silnie powi¹zane by³y ceny skupu ¿ywca wieprzowego z cenami detalicznymi miêsa
wieprzowego z ko�ci¹, co stwarza³o pozytywn¹ sytuacjê na rynku, gdy¿ wy¿sze ceny skupu
surowca przek³ada³y siê na wysoko�æ cen detalicznych miêsa wieprzowego z/k.
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Summary
The study analyzed the links pig purchase prices and producer prices and retail prices of individual products

and the felling of pork in Poland in 2007-2009. On the basis of studies found a high share purchase price of pigs
in the producer price of pork 31.85%, as did the share of the retail price of pork 28.37%. A very strong positive
relationship procurement prices to the prices of pig meat from the manufacturer (al Pearson correlation from
0.9575 to 0.9621). Similarly, it was based on purchase prices of pigs and retail pork prices to (et al correlation
from 0.9074 to 0.9402). This situation was beneficial to farmers because the higher procurement prices have
driven the retail price on the market.
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