
ZNACZNIE OGRANICZONA SKALA UBYTKU BAZY PRODUKCYJNEJ  
SEKTORA WIEPRZOWINY W I KWARTALE 2013 NA TLE UB.R.  

JEDNOCZEŚNIE 3-KROTNIE WI ĘKSZE OGRANICZENIE ROZMIARÓW 
CAŁEGO SEKTORA – ZA SPRAWĄ DUŻEGO UBYTKU WARCHLAKÓW 

 
Topnienie bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny osiągnęło w II półroczu 2012 roku tempo tak zawrotne, że 
ubytki od początku grudnia ub.r. do końca I kwartału b.r. – 0,15-0,16% w skali miesięcznej – można uznać 
za niewielkie. Jest to mało – zważywszy zmniejszenie całego pogłowia o 1,81% w tym samym czasie i 4,81% 
w skali rocznej. Znaczenia zmianom dodaje fakt ograniczenia ubytku bazy produkcyjnej do połowy regionów 
– głównie mniej znaczących w produkcji żywca wieprzowego, na południu kraju, z 2 istotnymi wyjątkami – 
lubelskiego i warmińsko-mazurskiego – dość znaczącymi dla polskiego sektora wieprzowiny. Ponieważ ww. 
regiony straciły dość dużo – w większości wypadków to ubytki 5-10% – 5 regionów najbardziej znaczących 
w produkcji żywca wieprzowego sporo ogólnie zyskało, głównie z uwagi na swój ogromny potencjał (blisko 
2/3 krajowej bazy). Sprawa mimo to nadal ma charakter załamania gospodarczego – choć może bardziej 
kontrolowanego. Zjawiska towarzyszące ograniczonemu kurczeniu się bazy produkcyjnej sprzyjają mniej 
dramatycznemu wzrostowi importu materiału do tuczu; w połączeniu z obecnym brakiem konkurencyjności 
sektora wieprzowiny na rynku UE i światowym – mogą stymulować wzrost importu surowca dla przemysłu, 
zwłaszcza wobec rozwoju sytuacji na rynku pasz i relatywnego pogorszenia relacji kosztów żywieniowych do 
ogólnych – na tle sektorów mięsa drobiu (zwłaszcza indyczego) i jaj. Skala ubytku warchlaków w ostatnim 
okresie, 4-miesięcznym – wskazywałaby pośrednio na dramatyczne położenie polskiego sektora wieprzowiny, 
w wymiarze długofalowym. Można nadal spodziewać się dalszego ograniczania jego rozmiarów i odpływu 3 
głównych  kategorii zasobów – zgodnie z ricardowską teorią przewag względnych. 
 
BAZA PRODUKCYJNA 
Zmianę sytuacji podkreśla wzrost bazy produkcyjnej w grupie regionów o podstawowym znaczeniu sektora, 
z niewielkim uszczerbkiem dla regionów o dużym znaczeniu, a istotnym w mniej znaczących (z wyjątkiem 
małopolskiego oraz zachodniopomorskiego). To z pewnością ułatwienie zmian restrukturyzacyjnych, ale nie 
przełom – wobec ubytku bazy. 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 7,78 1 wielkopolski 28,48 

2 lubelski 5,51 2 kujawsko-pomorski 13,48 

3 pomorski 7,29 3 mazowiecki 8,26 

4 warmińsko-mazurski 5,17 razem: 50,22 

razem: 25,75 9 pozostałych regionów: 24,03% 

*w skali kraju 

 
Dolnośląskie dysponuje 2,83% krajowej bazy produkcyjnej – co oznacza znaczny ubytek, w porównaniu do 
listopada 2012 roku (4,39% w strukturze). To mała baza – ale i relatywnie duża, z powodu bardzo korzystnej 
struktury stad dolnośląskich – z prawie o połowę większym (46,85%) udziałem loch. 
 
STRUKTURA STAD 
W przeciągu krótkiego okresu, 4 m-cy nasze gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną zyskały w strukturze 
1,21% stada podstawowego (0,35% w skali miesiąca). Prosiąt przybyło nieproporcjonalnie dużo więcej – ich 
udział w strukturze wzrósł do aż 28,58%. Prawie bez zmian pozostał udział tuczników (0,31% w strukturze 
więcej). Natomiast 8,13% ubytku warchlaków w strukturze – to zmiana największa, już wspomniana wyżej. 
Dolnośląskie ma w tym względzie swoją specyfikę, ostatniego okresu:  
a/ stosunkowo wielki ubytek tuczników – 3,46% w strukturze; przeciwnie do tendencji ogólnokrajowej, 
b/ zarazem nieznaczny ubytek warchlaków – bo jedynie 2,69%, a więc przeszło 3-krotnie mniej na tle kraju. 


