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Streszczenie. Celem opracowania jest zobrazowanie kierunków i wielkoĞci zmian na rynku
woáowiny i cielĊciny w Polsce w latach 1990í2006, gáównie w odniesieniu do pogáowia
bydáa, produkcji, handlu zagranicznego, spoĪycia i poziomu cen miĊsa woáowego i cielĊcego. KoniecznoĞü restrukturyzacji sektora mlecznego w kraju wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązaĔ pozwalających na dalsze prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej opartej na istniejącej w gospodarstwach infrastrukturze. Jedną z moĪliwoĞci jest chów bydáa
o miĊsnym kierunku uĪytkowania. Sektor ten wymaga jednak odpowiedniego wsparcia ze
strony rządu, ale równieĪ zacieĞnienia wspóápracy pomiĊdzy producentami a przetwórcami
woáowiny i cielĊciny celem wzmocnienia ich pozycji rynkowej.
Sáowa kluczowe: Polska, woáowina i cielĊcina, pogáowie, produkcja, ceny skupu, spoĪycie,
tendencje

WSTĉP
Chów bydáa wiąĪe siĊ z wieloma korzyĞciami, tak dla czáowieka i Ğrodowiska naturalnego. Dwukierunkowe, mleczne i miĊsne uĪytkowanie tych zwierząt umoĪliwia zróĪnicowanie oferty produkcyjnej i jej komplementarnoĞü w zaleĪnoĞci od rozwoju sytuacji
na rynku rolnym, z wykorzystaniem istniejącej w gospodarstwach infrastruktury. Wybór
kierunku wytwarzania, a takĪe skali jego intensywnoĞci pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanej siáy roboczej. W Īywieniu bydáa stosuje siĊ zarówno pasze objĊtoĞciowe, jak i treĞciwe, co pozwala na peániejsze czerpanie z zasobów ziemi, a co za tym idzie
– páodów rolnych. Wypas stada pozwala na naturalne wykorzystanie uĪytków zielonych
z ograniczeniem ingerencji maszyn i urządzeĔ. Ponadto, produktem ubocznym w chowie
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bydáa jest cenny w skáadniki organiczne i mineralne obornik, co przy sáabych jakoĞciowo
glebach Polski jest nie do przecenienia.

CEL BADAē, MATERIAàY I METODY ANALIZY
Celem badaĔ byáo okreĞlenie dominujących kierunków zmian w pogáowiu bydáa,
produkcji, handlu zagranicznym, cenach i konsumpcji woáowiny i cielĊciny. Podstawą
analizy byáy szeregi czasowe charakteryzujące badane kategorie produkcyjne i rynkowe,
informacje GUS oraz EUROSTAT.
Kierunki zmian analizowanych kategorii wyznaczono na podstawie modeli tendencji rozwojowej. Wyboru najlepiej dopasowanej do danych empirycznych funkcji trendu dokonano na podstawie wspóáczynnika determinacji (r2) [JóĨwiak, Podgórski 1998,
s. 396].
Do analizy dynamiki badanych kategorii wykorzystano indeksy statystyczne [JóĨwiak,
Pogórski 1998, s. 489í506] oraz Ğrednie tempo (stopĊ) zmian, przy obliczaniu którego
uwzglĊdniono wszystkie wyrazy szeregu chronologicznego [Timofiejuk 1990].

WYNIKI
Pogáowie bydáa
W Polsce od wielu lat utrzymuje siĊ spadkowa tendencja w pogáowiu bydáa. W 1975 r.
w kraju byáo ok. 13 mln szt. tych zwierząt, a w 1990 r. ok. 9 mln szt. (spadek o ok. 30%).
W okresie od 1990 do 2006 r. równieĪ dominuje tendencja spadkowa, wokóá której wystĊpują wahania. W latach 1990í1996 szybko zmniejszaáo siĊ pogáowie krów mlecznych
(í5,7% rocznie) i bydáa pozostaáego (í5,8% rocznie). W póĨniejszym okresie tempo
spadku pogáowia krów mlecznych byáo coraz wolniejsze. W latach 1997–2003 wynosiáo
ono Ğrednio w roku 2,2%, a w latach 2004í2006 í1,9%. Tempo spadku pogáowia pozostaáego bydáa byáo bardziej zróĪnicowane. W latach 1997í2003 wynosiáo ono í6,1%
w skali roku. W latach 2004í2006 nastąpiáo w tej grupie odwrócenie tendencji spadkowej i w okresie tym pogáowie zwiĊkszaáo siĊ Ğrednio w roku o 1,9% (wykres 1). Wynika
to ze wzrostu popytu eksportowego oraz cen na woáowinĊ i cielĊcinĊ.
Na spadek liczebnoĞci pogáowia bydáa niewątpliwy wpáyw miaáy ceny uzyskiwane za
cielĊta w eksporcie, które od lat znacznie przewyĪszają otrzymywane za pozostaáe zwierzĊta w krajowym skupie. NiĪsza opáacalnoĞü produkcji woáowiny i cielĊciny w stosunku
do produkcji mleka czy teĪ wieprzowiny przyczyniáa siĊ do redukcji stada. Ponadto, po
wprowadzeniu gospodarki rynkowej popyt na woáowinĊ obniĪyá siĊ na korzyĞü wieprzowiny. RównieĪ zainteresowanie spoĪyciem mleka i jego przetworami znacząco zmalaáo.
TakĪe rosnące wymagania sanitarne wobec producentów mleka wymusiáy na sáabszych
podmiotach rezygnacjĊ z chowu bydáa mlecznego.
W Polsce utrzymywane jest gáównie bydáo rasy holsztyĔsko-fryzyjskiej o mlecznym
kierunku uĪytkowania. W latach 1990í2005 krowy stanowiáy od 48 do 55% ogóáu pogáowia w kraju. W 2006 r. udziaá krów w pogáowiu bydáa (wedáug stanu z koĔca roku)
wyniósá 50,7%.
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Wykres 1. Tendencje w pogáowiu bydáa w Polsce w latach 1990í2006 (wedáug stanu w koĔcu roku,
w mln szt.)
Graph 1. Cattle population trends in Poland in 1990í2006 (end-year data, mln heads)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
Source: Own elaboration based on Central Statistical Office data.

Zmniejszenie siĊ pogáowia bydáa w Polsce wynikaáo takĪe z redukcji liczby gospodarstw rolnych prowadzących chów tych zwierząt. W czerwcu 1996 r. byáo ich ogóáem 1373,5 tys., w 2002 r. juĪ tylko 935,2 tys. (spadek o 32%). Liczba tych podmiotów
w poáowie 2005 r. stanowiáa ok. 84% ich liczby sprzed 3 lat, tj. 783,5 tys. Szacuje siĊ, Īe
w 2006 r. liczba podmiotów posiadających te zwierzĊta obniĪyáa siĊ o kolejne 100 tys.
Dynamika zmian pogáowia jest zróĪnicowana w zaleĪnoĞci od skali chowu w gospodarstwach. PoĞród gospodarstw indywidualnych, stanowiących blisko 100% wszystkich
gospodarstw i posiadających ponad 92% krajowego pogáowia, najszybciej zmniejszaáo siĊ pogáowie w podmiotach o maáej skali produkcji. W latach 1996í2006 w maáych
stadach (1í9 szt.) zmniejszyáo siĊ o 60,3%, w stadach Ğrednich (10í19 szt.) o 36,1%,
a wzrosáo o 146,4% w stadach wiĊkszych (20 i wiĊcej szt.). W tym okresie pogáowie
bydáa ogóáem w Polsce zmniejszyáo siĊ o 26,6%.
W wyniku takich kierunków zmian nastĊpuje proces koncentracji chowu bydáa
w wiĊkszych stadach (tab. 1). W 1996 r. 60% populacji bydáa znajdowaáo siĊ w maáych stadach (1í9 szt.), a 14,4% w stadach liczących 20 szt. i wiĊcej. W 2006 r. natomiast ok. jednej
trzeciej (31,5%) byáo w stadach maáych (1í9 szt.), 46,9% zaĞ w stadach wiĊkszych.
Produkcja miĊsa woáowego i cielĊcego
Krajowa produkcja miĊsa woáowego i cielĊcego pochodzi w gáównej mierze od bydáa
o mlecznym kierunku uĪytkowania i – podobnie jak w przypadku wielkoĞci pogáowia
– wykazuje tendencjĊ malejącą. W latach 1990í2006 moĪna wyróĪniü cztery podokresy
w produkcji tego miĊsa (w wadze bitej ciepáej) w zaleĪnoĞci od tempa zmian:
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Tabela 1. Struktura pogáowia bydáa w gospodarstwach indywidualnych wedáug wielkoĞci stada (%)
Table 1. Cattle livestock structure in the private farms in Poland (%)
Lata

WielkoĞü stada w sztukach
1–4

5–9

10–19

20–49

50 i wiĊcej

1996

30,8

29,2

25,6

11,2

3,2

2000

28,3

24,2

25,5

18,0

4,0

2003

22,6

18,3

23,0

27,6

8,5

2006

16,7

14,8

21,6

32,8

14,1

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych GUS.
Source: Own elaboration based on Central Statistical Office data.

1) szybkiego spadku produkcji w latach 1990í1995. W okresie tym produkcja woáowiny
i cielĊciny zmniejszyáa siĊ o 51% (spadek z 856 do 418 tys. t);
2) powolnego wzrostu w latach 1996í1998, Ğrednio w roku o 3,6% (do 472,5 tys. t
w 1998 r.);
3) ponownie szybkiego spadku obejmującego lata 1999í2002 w tempie 9,9% w ciągu
roku;
4) ostatni okres obejmuje lata 2002í2006. Nastąpiáo odwrócenie tendencji spadkowej
na wzrostową. ĝrednia stopa wzrostu wyniosáa 5,6% i w 2006 r. produkcja woáowiny
i cielĊciny wyniosáa ok. 400 tys. t.
Handel zagraniczny
Polska od wielu lat jest eksporterem netto woáowiny i cielĊciny. W analizowanym
okresie obserwujemy wzrostową tendencjĊ w eksporcie i malejącą w imporcie (wykres 2).
W latach 1990í2001 eksport woáowiny i cielĊciny byá wzglĊdnie ustabilizowany i wynosiá
w latach: 1991í1994 – 43,3 tys. t, 1995í1997 – 49,4 tys. t, 1999í2001 – 57,2 tys. t. WiĊksze
iloĞci wyeksportowano w 1990 i 1998 r. Znaczne przyĞpieszenie skali wywozu produktów
z tego rynku nastąpiáo w latach 2002–2006. Eksport woáowiny i cielĊciny w 2006 r. wyniósá
204,0 tys. t, tj. o 91,4% wiĊcej niĪ w 2002 r. i prawie 3,6-krotnie wiĊcej niĪ w 2001 r.
Odgrywa on coraz wiĊksze znaczenie w zagospodarowaniu krajowej produkcji. Na rynki
zagraniczne w 1990 r. przeznaczono 18% tego miĊsa, a w 2006 r. juĪ 51,4%.
Wykaz produktów z tego rynku obejmuje bydáo, miĊso woáowe i cielĊce oraz przetwory. Od 1998 r. w strukturze wywozu miĊsa zmniejsza siĊ udziaá eksportu Īywca (36%
w 1998 r., 17% w 2006 r.) na rzecz wzrostu udziaáu miĊsa ĞwieĪego i mroĪonego (48%
w 1998 r. i 78% w 2006 r.).
Przywóz woáowiny i cielĊciny w odniesieniu do wielkoĞci wywozu i produkcji nie ma
wiĊkszego wpáywu na bilans tego miĊsa w kraju. W ciągu pierwszych 2 lat transformacji
w Polsce wzrósá on z 2 do 72 tys. t, stanowiąc ok. 13% wielkoĞci krajowej produkcji, po
czym ulegá osáabieniu i po latach stabilizacji na niskim poziomie w 2006 r., wyniósá ok.
10 tys. t, tj. 2,5% rodzimej produkcji.
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Wykres 2. Tendencje w produkcji, podaĪy i handlu zagranicznym woáowiną i cielĊciną w Polsce
w latach 1990í2006
Graph 2. Trends in bovine and veal production, supply and international trade in Poland in
1990í2006
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
Source: Own elaboration based on Central Statistical Office data.

SpoĪycie
SpoĪycie miĊsa woáowego w kraju od wielu lat charakteryzuje tendencja spadkowa
(wykres 3) o róĪnym tempie. W 1990 r. ksztaátowaáo siĊ ono na poziomie 16,4 kg/mieszkaĔca i do 1996 r. odznaczaáo siĊ znaczną dynamiką redukcji, do 8,6 kg/mieszkaĔca (tempo spadku 11,4%). W nastĊpnych 7 latach tempo zmian ulegáo spowolnieniu i spoĪycie
zmniejszaáo siĊ Ğrednio w roku o 5,8%, do 5,8 kg/mieszkaĔca w 2003 r. Lata 2004í2006
to ponowny okres przyĞpieszenia redukcji konsumpcji w tempie 14,2% rocznie. W wyniku takich tendencji spoĪycie tego miĊsa w Polsce jest 5-krotnie mniejsze niĪ przeciĊtnie
w krajach UE-25.
Coraz mniejsze zainteresowanie konsumpcją woáowiny wynika zarówno z jej niskiej
jakoĞci oferowanej w handlu detalicznym, jak równieĪ wyĪszych cen wobec cen pozostaáych produktów miĊsnych z drobiu czy wieprzowiny.
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Poziom cen
W ksztaátowaniu siĊ dynamiki cen skupu bydáa ogóáem moĪna wyróĪniü w badanych latach trzy okresy: szybkiego wzrostu, wzglĊdnej stabilizacji i ponownie znacznego
wzrostu (wykres 3). Szybko zwiĊkszaáy siĊ nominalne ceny skupu w latach 1991í1996,
Ğrednio w roku o 38%. Lata 1997í2003 charakteryzowaáy siĊ wzglĊdną stabilizacją cen,
Ğrednio w roku wzrastaáy one o 1,6%, tj. poniĪej tempa inflacji. Ponowne przyĞpieszenie
tempa wzrostu cen (20,6%) obejmuje lata 2004í2006, tj. od momentu wstąpienia Polski
do UE, i wynika ze zwiĊkszania siĊ popytu eksportowego, gáównie w krajach Europy
Zachodniej.
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Wykres 3.Tendencje w spoĪyciu i cenach skupu Īywca woáowego w Polsce w latach 1990í2006
Graph 3. Trends in beef consumption and slaughter bovine purchase prices in Poland in
1990í2006
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS .
Source: Own elaboration based on Central Statistical Office data.

Mimo Īe cena referencyjna woáowiny w Polsce w lutym 2007 r. byáa o 47,8% wyĪsza
niĪ w maju 2004 r. i ksztaátowaáa siĊ na poziomie 240,80 euro/100 kg (wagi bitej scháodzonej kl. R3), nadal jest znacznie niĪsza od Ğredniej unijnej wynoszącej 316,46 euro/100 kg.
Obserwując ksztaátowanie siĊ cen skupu bydáa w Polsce, a takĪe cen referencyjnych
polskiej woáowiny i cielĊciny na rynku unijnym moĪna wysnuü wniosek, Īe trudno bĊdzie uzyskaü lepsze warunki zapáaty bez poprawy jakoĞci oferowanego miĊsa. Po gwaátownym wzroĞcie po akcesji w maju 2004 r. ceny te obecnie ksztaátują siĊ na wzglĊdnie
stabilnym poziomie i stanowią 78% Ğredniej w UE. WyĪsze ceny uzyskuje siĊ za woáowinĊ i cielĊcinĊ z ras miĊsnych.
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Wykres 4. Ceny referencyjne bydáa máodego R3 w UE i w Polsce w euro/100 kg
Graph 4. Bovine market prices in EU and Poland, euro/100 kg
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT.
Source: Own elaboration based on EUROSTAT data.

MoĪliwy rozwój sytuacji na rynku woáowiny i cielĊciny w Polsce
Wraz z akcesją Polski do UE nie wprowadzono u nas limitowania produkcji woáowiny
i cielĊciny, nie zastosowano teĪ unijnego systemu dopáat dla producentów (do krów mamek, buhajów, wolców). Przyznane premie wliczono do puli dopáat obszarowych. Stosuje siĊ je jako dopáaty uzupeániające do uĪytków zielonych. Takie rozwiązanie powoduje,
Īe producenci nie mają dodatkowej motywacji skáaniającej ich do chowu bydáa miĊsnego
w miejsce lub obok bydáa mlecznego. JednoczeĞnie przy wyĪszych cenach uzyskiwanych
za cielĊta w eksporcie i w skupie, wobec cen uzyskiwanych za pozostaáe bydáo rzeĨne,
czĊĞciej decydują siĊ na ich sprzedaĪ.
Scenariusze dotyczące dalszego rozwoju sytuacji na rynku woáowiny i cielĊciny sprowadzają siĊ w duĪej mierze do odpowiedzi na pytanie o kierunek i wielkoĞü zmian na
rynku mleka. Uwarunkowania produkcji i handlu miĊsem woáowym i cielĊcym w Polsce
zaleĪeü równieĪ bĊdą od rozwiązania kwestii wsparcia rynku w UE, w tym utrzymania
bądĨ caákowitego zniesienia premii w chowie bydáa obowiązujących w niektórych krajach czáonkowskich, jak równieĪ od wyników rozmów w ramach ĝwiatowej Organizacji
Handlu w sprawie liberalizacji obrotu artykuáami rolno-spoĪywczymi. Przede wszystkim
skutki bĊdą pochodną dziaáaĔ, jakie zostaną uprzednio podjĊte przez Ğrodowiska branĪowe i wáadze kraju w celu stymulowania rozwoju tego kierunku chowu w Polsce.
Zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw wskazują na koncentracjĊ chowu bydáa
w Polsce wynikającą z uwarunkowaĔ w produkcji mlecznej i koniecznoĞci speánienia
odpowiednich norm weterynaryjnych i sanitarnych. W kolejnych latach prawdopodobna
jest dalsza redukcja liczby gospodarstw utrzymujących bydáo w Polsce, natomiast liczebOeconomia 6 (2) 2007
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noĞü tych zwierząt zaleĪeü bĊdzie od wielu czynników mających swe Ĩródáo zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Brak dziaáaĔ stymulujących rozwój sektora miĊsa woáowego i cielĊcego w Polsce
moĪe spowodowaü, Īe odnotowany w latach 2004í2005 wzrost pogáowia bydáa ogóáem
okaĪe siĊ chwilowy i w dalszej perspektywie pogáowie bydáa obniĪy siĊ do poziomu
5,0 mln szt. Na taki rozwój sytuacji mogą wskazywaü dane ze stycznia i lutego 2007 r.
ogáoszone przez GUS, które przedstawiają istotne zwiĊkszenie wielkoĞci skupu bydáa
w Polsce wobec notowanego przed rokiem. Redukcja pogáowia wpáynie niekorzystnie na
wielkoĞü produkcji miĊsa woáowego i cielĊcego.
W dobie silnej konkurencji na rynku krajowym i miĊdzynarodowym obok przewagi kosztowo-cenowej coraz wiĊksze znaczenie odgrywają czynniki związane z jakoĞcią i róĪnicowaniem oferowanych produktów, intensywną dziaáalnoĞcią marketingową
i promocją. Konieczna jest zmiana organizacji rynku, polegająca na tworzeniu rynków
hurtowych i zacieĞnieniu wspóápracy pomiĊdzy producentami a przetwórcami woáowiny
i cielĊciny, redukcji liczby poĞredników, a takĪe wypracowaniu wspólnej marki i rozwiązaĔ pozwalających na planowanie produkcji.
Polska ma duĪe potencjalne warunki, aby byü w Unii Europejskiej liczącym siĊ producentem miĊsa woáowego i cielĊcego. Przemawiają za tym powierzchnia uĪytków rolnych i dostĊpnoĞü pasz, potrzeby nawoĪeniowe gleb, warunki klimatyczne, a takĪe duĪe
zasoby siáy roboczej i infrastruktura istniejąca w gospodarstwach. JednakĪe dla producenta rolnego podstawowym kryterium wyboru kierunku produkcji jest jej opáacalnoĞü
i wielkoĞü osiąganego dochodu. Program rozwoju sektora woáowiny i cielĊciny w Polsce,
káadący nacisk na podniesienie jakoĞci oferowanego miĊsa oraz zacieĞnieniu wspóápracy
pomiĊdzy producentami a przetwórcami, moĪe siĊ przyczyniü do poprawy opáacalnoĞci
produkcji i wzrostu zainteresowania chowem bydáa miĊsnego. Efektem tego moĪe byü
odbudowa pogáowia tych zwierząt w Polsce.
Krokiem ku zwiĊkszeniu opáacalnoĞci utrzymania bydáa jest przede wszystkim poprawa jego genotypu oraz metod opasu. Związane jest to m.in. z poniesieniem kosztów
na zakup odpowiedniego stada, ale ma to spowodowaü lepszą jakoĞü, a co za tym idzie í
wyĪsze ceny uzyskiwane przez producentów miĊsa. PodjĊcie dziaáaĔ zmierzających do
zwiĊkszenia zainteresowania chowem Īywca woáowego i cielĊcego moĪe przyczyniü siĊ
do zwiĊkszenia pogáowia bydáa rzeĨnego o typie miĊsnym, a w nastĊpstwie tego do wzrostu produkcji miĊsa o dobrej jakoĞci kulinarnej. W konsekwencji produkcja woáowiny
i cielĊciny moĪe siĊ zwiĊkszaü.
Pomimo toczących siĊ w ramach WTO rozmów w sprawie liberalizacji handlu trudno
jest spodziewaü siĊ ze strony Komisji Europejskiej zupeánego zniesienia wsparcia rodzimej produkcji i ograniczeĔ w wymianie towarów rolno-spoĪywczych. Maáo prawdopodobne jest, by producenci otrzymujący premie woáowe w innych krajach Wspólnoty zrezygnowali z nich, gdyĪ stanowią one waĪne Ĩródáo ich dochodów. Wydaje siĊ, Īe pewna
forma wsparcia sektora woáowiny i cielĊciny pozostanie.
Maáe zainteresowanie woáowiną polskich konsumentów wynika z jej sáabej jakoĞci
w handlu detalicznym, ale równieĪ ceny, która jest wyĪsza od cen wieprzowiny czy drobiu. Badania rynku [Gutkowska, Ozimek 2005] wskazują, Īe podstawowym kryterium
przy wyborze produktu przez Polaków jest jego cena. Poprawa jakoĞci oferowanego na
rynku krajowym miĊsa niewątpliwie przyczyni siĊ do wzrostu jego ceny, a przez to moĪe
pogáĊbiü i tak juĪ maáe zainteresowanie rodzimych konsumentów. Stąd teĪ produkcja
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miĊsa woáowego i cielĊcego powinna byü ukierunkowana w gáównej mierze na odbiorcĊ
z pozostaáych krajów Unii Europejskiej. W dáuĪszej perspektywie moĪliwy jest wzrost
spoĪycia tego miĊsa w kraju, w szczególnoĞci po przeprowadzeniu wĞród konsumentów
kampanii informacyjnej o walorach smakowych i dietetycznych wysokiej jakoĞci kulinarnej woáowiny i moĪliwych sposobach jej przyrządzania.
Na wzrost eksportu miĊsa woáowego i cielĊcego wpáynĊáy konkurencyjne ceny polskiej woáowiny wobec innych krajów UE-15 oraz stawki refundacji eksportowych obowiązujące od dnia akcesji do poáowy 2005 r. Spowodowaáy one duĪe zainteresowanie
wĞród polskich przedsiĊbiorców wywozem tego miĊsa, gáównie do BoĞni i Hercegowiny,
Macedonii oraz Rosji i Biaáorusi. Po tym okresie Komisja Europejska zaczĊáa redukowaü
wysokoĞü stawek, przez co w 2006 r. zmalaá wywóz miĊsa woáowego i cielĊcego z Polski
do krajów trzecich (dane ARR).
Komisja Europejska prognozuje do 2013 r. relatywnie staáy popyt na woáowinĊ, niedostateczną podaĪ unijną i konkurencyjny import tego miĊsa z Ameryki Poáudniowej
[European Commision 2006]. Stwarza to szanse dla dalszego rozwoju produkcji i eksportu polskiej woáowiny i cielĊciny. Obecnie cieszy siĊ ona duĪym zainteresowaniem
wĞród unijnych odbiorców, co wynika z konkurencyjnoĞci cenowej. JednakĪe w wyniku
obniĪenia wielkoĞci krajowej produkcji eksport moĪe siĊ zmniejszyü.
PODSUMOWANIE
WejĞcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyczyniáo siĊ do zahamowania tendencji spadkowych w pogáowiu bydáa, a w przypadku produkcji miĊsa do jej stabilizacji,
a nastĊpnie wzrostu. Wzrósá takĪe eksport woáowiny i cielĊciny. Po znaczących podwyĪkach cen skupu bydáa w 2004 r. nastąpiáa wzglĊdna ich stabilizacja. Wydaje siĊ, Īe dalszy
wzrost tych cen bĊdzie moĪliwy dopiero po poprawie jakoĞci oferowanego miĊsa. BĊdzie
to jednak wymagaáo podjĊcia staraĔ zarówno ze strony polskiego rządu, jak równieĪ producentów i przetwórców. DziĊki temu jednak moĪe wzrosnąü krajowe zainteresowanie
woáowiną i cielĊciną, co w dalszej perspektywie przeáoĪy siĊ na wzrost zarówno pogáowia bydáa, jak i produkcji miĊsa.
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TRENDS IN THE POLISH BEEF AND VEAL MARKET IN YEARS 1990í2006
Abstract. The main purpose of this article is to characterize trends dimensions of beef and
veal market in Poland in 1990í2006 with respect to stock, production, consumption, prices
and Polish international trade of beef and veal.
The need for changes of diary sector in Poland affects seeking for alternative solutions
allows them further agricultural production based on infrastructure exists in their farms.
One of the possibilities is to breed meat cattle. This sector needs support from the
government, but also close cooperation between producers and food-processors to aim
stronger market position.
Key words: Poland, beef and veal, stock, production, consumption, purchase prices, trade,
trends
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