
ZAUWA ŻALNY WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO 
SEKTORA WOŁOWINY W I PÓŁORCZU 2012 – PRZY 
STABILNEJ SYTUACJI W WI ĘKSZOŚCI REGIONÓW 

 
Wzrost wynosi 5,04% na tle końca ub. r., a 0,26% w porównaniu z analogicznym okresem roku 
2011. Zasoby sektora alokowano do 9 regionów; z 2 odpływały, a w pozostałych 5 – ich odpływ 
wynikał ze zmian bazy produkcyjnej w skali kraju. Zmiany miały dość ograniczony charakter – za 
wyjątkiem małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, ze znaczną alokacją zasobów. Korzystne dla 
sektora zmiany potwierdzają znacznie większe dostawy surowca dla przemysłu oraz lepsze wyniki z 
rynków zagranicznych w II kwartale 2012 – na tle I-go, ale przede wszystkich szereg korzystnych 
porównań roku bieżącego z 2011: 
1/ rosnący udział cieląt i młodego bydła – na dużym poziomie 2,3-2,4% – w strukturze stad, 
2/ znacząco lepszy stosunek cieląt do młodego bydła – chociaż na mniejszym poziomie, 0,8-0,9% – 
w strukturze stad, 
3/ galopujący spadek eksportu cieląt – o 22,09% w strukturze, bez uwzględnienia korekty o zwykle 
znacznie niższy eksport II półrocza danego roku (w praktycznie całym okresie po integracji z UE); 
bez uszczerbku dla bilansu handlowego całego sektora wołowiny, 
4/ wzrost produkcji w II półroczu 2012 – prognozowany na poziomie 11,2-11,3%, na tle I półrocza. 
 
 
Po wyłączeniu czynnika organizacji rozrodu i produkcji – w gospodarstwach mleczarskich, w roku 
2012 – powstało wiele warunków sprzyjających wzrostowi bazy produkcyjnej polskiego sektora 
wołowiny. Ponadto charakter zmian strukturalnych roku 2012 wskazuje na większą możliwość 
wykorzystania zasobów regionów mniej znaczących dla polskiego sektora wołowiny – w tym także 
dolnośląskiego. Słabnąca pozycja konkurencyjna polskiego sektora wieprzowiny co prawda będzie 
tu sprzyjać pozytywnym zmianom – nie zastąpi jednak świadomych decyzji i wyborów; przy czym 
rzeczywisty obraz zmian będzie w dużym stopniu zależny od jednoczesnego rozwoju sytuacji w 
sektorze mięsa brojlerów kurzych i od wielu innych czynników. 
 
Z regionów o podstawowym znaczeniu sektora wołowiny (powyżej 49% krajowych zasobów) – 
dość znacząco poprawił swą pozycję mazowiecki; relatywnie stracił podlaski; znacząco zmniejszył 
bazę wielkopolski. Z kolei – wśród regionów o dużym znaczeniu tego sektora (30-31% krajowych 
zasobów) – wyraźnie poprawiły pozycję regiony lubelski i warmińsko-mazurski; relatywnie stracił 
kujawsko-pomorski; znacząco zaś zmalała baza produkcyjna w łódzkim. 
 
Dolnośląskie zwraca uwagę bardzo dużą skalą zwiększenia swej bazy produkcyjnej – o 13,05% na 
tle końca ub. r., a o 4,91% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011. Godne podkreślenia 
są też zmiany w strukturze stada: 
a/ 3,5% wzrostu udziału cieląt i młodego bydła, a więc znacznie więcej na tle Polski, 
b/ 6,2% słabszy stosunek cieląt do młodego bydła, a więc tendencja odwrotna od ogólnokrajowej. 
Należy tu dodać, że w dolnośląskim relacja udziału cieląt do młodego bydła była bardzo znacznie 
wyższa w porównaniu ze średnią krajową; i nadal pozostaje znacznie wyższa – mimo odwrotnego 
niż w kraju kierunku zmian. 
 
Ponieważ dolnośląskie cechuje znacznie większy udział ras mięsnych w pogłowiu krów na tle kraju 
– obecnie 22,14 wobec 5,31% w Polsce – ważny jest kierunek zmian w tym zakresie, w ostatnim 
czasie. Nasz region w I półroczu zwiększył udział krów mięsnych w całym pogłowiu krów szybciej 
na tle kraju – aczkolwiek nie było to tempo dużo szybsze. 
 
Wszystkie tu opisane tendencje zmian najlepiej rozpatrywać w powiązaniu ze zmianami w sektorze 
mleka – w podobnym okresie czasu. 


