
SKALA ZMNIEJSZENIA BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA 

WIEPRZOWINY W II PÓŁROCZU 2012 SZOKUJĄCA. NA TYM TLE 

JESZCZE BARDZO NIEKORZYSTNE ZMIANY W STRUKTURZE STAD 
 

Topnienie bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny osiągnęło w II półroczu 2012 roku tempo zawrotne – po 

wyłączeniu z rachunku lipca i grudnia – 6,29, a więc 1,57% w skali miesięcznej. Przyspieszenie tempa zmian 
było znacznie ponad 2-krotne – na tle II kwartału i lipca 2012 i ponad 4-krotne – na tle I kwartału 2012 oraz 

grudnia 2011 roku. Ponieważ sprawa ma charakter załamania gospodarczego – o wielu źródłach (i wymaga 

odpowiednich działań dostosowawczych typu systemowego) – w tym miejscu trzeba zaznaczyć tylko potrzebę 
analizy bazy produkcyjnej oraz struktury stad. Niezależnie – wyglądałoby na to, że zjawiska towarzyszące 

szybkiemu skurczeniu się bazy produkcyjnej, w połączeniu z brakiem konkurencyjności sektora wieprzowiny 

na rynku UE i światowym – mogą mieć poważne konsekwencje społeczne, z racji przemieszczeń ogromnych 
zasobów gospodarczych, 3 podstawowych kategorii – do innych zastosowań, w zgodzie z ricardowską teorią 

przewag względnych. 

 

BAZA PRODUKCYJNA 

Powagę sytuacji podkreśla nieco większe uszczuplenie bazy produkcyjnej sektora – na tle Polski – w grupie 

regionów o podstawowym znaczeniu sektora, jak i o jego dużym znaczeniu. To sytuacja bardzo utrudniająca 
pozytywne zmiany restrukturyzacyjne. Aktualny stan bazy – z uwzględnieniem regionów – w tabeli poniżej. 

 
lp regiony o dużym 

znaczeniu sektora 
udział w stadzie 

podstawowym*(%) 
lp regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w stadzie 

podstawowym* (%) 

1 łódzki 7,63 1 wielkopolski 28,06 

2 lubelski 5,83 2 kujawsko-pomorski 13,31 

3 pomorski 7,11 3 mazowiecki 8,08 

4 warmińsko-mazurski 5,36 razem: 49,45 

razem: 25,93 9 pozostałych regionów: 24,62% 

*w skali kraju 

 

Dolnośląskie dysponuje ledwie 2,96% krajowej bazy produkcyjnej – co oznacza prawie niezmieniony stan, 

w porównaniu do lipca 2012 roku. Jest to oczywiście mało – ale i tak relatywnie dużo, z powodu bardzo 
korzystnej struktury stad dolnośląskich – z prawie o połowę większym (48,84%) udziałem loch. 

 

STRUKTURA STAD 
Dramat goni dramat; o ile w odniesieniu do zmian bazy produkcyjnej można mówić o szoku – co do zmian 

struktury stad jest to koszmar, lub „woda na młyn” kilku zachodnioeuropejskich sektorów produkcji prosiąt 

– zwłaszcza holenderskiego; z jednocześnie wątpliwymi korzyściami naszego sektora żywca wieprzowego, 
nawet biorąc pod uwagę niezłe wyniki handlu zagranicznego w grupie towarowej 0203 mięso wieprzowe – w 

odniesieniu do rynków trzecich.  

Mówiąc inaczej: jeśli sektor produkcji prosiąt traci, a żywca wieprzowego nie zyskuje – cały polski sektor 
wieprzowiny tracić musi. Ile? – mówiąc obrazowo: 2 razy tyle ile zyskuje jajczarski (to rok 2012; co będzie 

w 2013?). W przeciągu krótkiego okresu (niecałego) II półrocza 2012 roku nasze gospodarstwa utrzymujące 

trzodę chlewną straciły w strukturze 2,68% stada podstawowego (0,67% w skali miesiąca). Prosiąt jednak 
ubyło 3 i pół do 4-krotnie więcej (9,83% w strukturze). Jaka skala importu materiału do tuczu musi za tym 

stać – dla normalnego funkcjonowania produkcji w stadach – nietrudno sobie wyobrazić (tak – to miliony!). 

Jednocześnie w stadach przybyło 4,87% warchlaków i 5,36% tuczników; pośrednio wskazywałoby na jedną 
z dwóch rzeczy (albo obie naraz) – wyższa waga początkowa, końcowa lub obie naraz (każdy wariant zły!). 

Dolnośląskie ma w tym względzie swoją specyfikę ostatniego okresu: 0,44% mniejsze stada podstawowe i o 

0,71% więcej prosiąt w strukturze; niejako wyszło z II półrocza 2012 bez strat w sektorze produkcji prosiąt. 
Ubytki w sektorze żywca wieprzowego nie były jednoznaczne – 5,39% mniej warchlaków w strukturze, ale 

o 4,22% więcej tuczników. 


