
 ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA WOŁOWINY W II 
PÓŁROCZU 2012 ROKU, Z WYŁĄCZENIEM WIELKOPOLSKIEGO – 
PRZY ZACHOWANIU MAŁEJ TENDENCJI WZROSTOWEJ W SKALI 
ROCZNEJ I ZMIANACH STRUKTURY STADA – SPRZYJAJ ĄCYCH 

POZYCJI ŻYWCA WOŁOWEGO W GOSPODARSTWIE MLECZNYM 
 

Zmniejszenie w II półroczu było dość duże: 4,44%; w skali całego roku 2012 – zmian jednak prawie 
nie było;  a nawet nastąpił 0,38%-owy wzrost bazy produkcyjnej sektora wołowiny. Jednocześnie, w 
strukturze stada znacząco wzrósł udział młodego bydła – 3,1% (kosztem cieląt; spadek 1,14%-owy). 
To okoliczność sprzyjająca wykorzystaniu szans tworzonych nam przez rynek światowy, zarazem też 
możliwość przejściowego przesunięcia akcentu z mleka na wołowinę – w związku z narastającym 
problemem limitów mlecznych, w końcu funkcjonowania systemu kwotowego. 
Zakres przemieszczeń zasobów sektora wołowiny w II półroczu 2012 był ogólnie niezbyt wielki, ale 
– co warte podkreślenia – sprzyjający regionom liczącym się w produkcji żywca wołowego. 
 
W REGIONACH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA SEKTORA WOŁ OWINY 
Skala pozytywnych zmian w wielkopolskim – nie tylko zrównoważyła pewne ubytki bazy sektora 
w mazowieckim i podlaskim, ale nawet pozwoliła na łączny wzrost bazy tych 3 regionów (tabela). 
 
lp regiony o dużym znaczeniu 

sektora 
udział w stadzie 

podstawowym*(%) 
lp regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w stadzie 

podstawowym* (%) 

1 kujawsko-pomorski 8,20 1 mazowiecki 17,86 

2 łódzki 7,98 2 podlaski 15,98 

3 warmińsko-mazurski 7,88 3 wielkopolski 15,61 

4 lubelski 6,55 razem: 49,45 

razem: 30,61 9 pozostałych regionów: 19,94% 

*w skali kraju 

W REGIONACH O DUŻYM ZNACZENIU DLA SEKTORA WOŁOWINY 
Tu z kolei skala pozytywnych zmian w kujawsko-pomorskim i łódzkim zrównoważyła zauważalne 
ubytki bazy sektora w warmińsko-mazurskim, jak i lubelskim – także pozwalając na łączny wzrost 
bazy tych 4 regionów (tabela). 

W efekcie baza produkcyjna regionów mniej znaczących dla sektora wołowiny – z poziomu ponad 
20%, w krótkim czasie – zmalała do niżej tej granicy. Szczególną redukcję obserwowano w naszym 
regionie, a zwłaszcza w podkarpackim. Pozostałe regiony nie wyróżniały się, a w opolskim można 
nawet mówić o relatywnej poprawie sytuacji sektora. 

Reasumując – sytuacja wyglądała ogólnie na tyle stabilnie, że zarówno ułatwiała reakcje na wpływ 
światowego rynku wołowiny, jak i na problemy powstające na drodze do wygaszenia mechanizmu 
kwotowania produkcji mleka w kraju – w związku z towarzyszącymi im pozytywnymi tendencjami 
w sektorze mleka, którego sytuacja ma związek i wpływa na przyszłość branży tu opisywanej. 

Dolnośląskie odnotowało w II półroczu skurczenie bazy produkcyjnej sektora wołowiny o 9,67%, a 
w całym roku 2012 – 2,12%-owy wzrost. Tendencja mogłaby być odczytana jako lepsza – na tle 
kraju; zwłaszcza iż wzrost udziału krów mięsnych – z poziomu 19-20 do 23-24% w skali rocznej – 
sprzyja pozycji sektora wołowiny w regionie. Zwraca jednak również uwagę niestabilność sytuacji 
– w połączeniu ze szczupłą bazą produkcyjną: zaledwie 1,68%-ową w skali krajowej. 


