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CHOĆ W TEMPIE ZNACZNIE MNIEJSZYM NA TLE 
TENDENCJI CAŁOROCZNEJ 

 
 
W okresie ww. 4-miesięcznym wyniosło 1,04%, a więc znacznie osłabło; w ciągu roku wynosząc aż 
7,99%, a więc dużo. Bardziej niepokojące są dokonane ostatnio zmiany w strukturze stad – z racji 
porównywalnego ograniczenia udziału loch, prosiąt i tuczników – z odpowiednio około 3-krotnym 
wzrostem udziału warchlaków, w porównaniu z ubytkiem w każdej z 3 ww. grup. To obraz stopnia 
zależności naszego sektora wieprzowiny od 3 krajów – w zakresie materiału wyjściowego do tuczu: 
Danii, Niemiec i Holandii. Nie jest to obraz pełny – gdyż szczupłość krajowej bazy produkcyjnej (z 
liczbą loch już wyraźnie poniżej miliona!) poszła tak daleko, iż import materiału do tuczu uzupełnia 
(w masie towarowej porównywalny w ujęciu bilansowym) olbrzymi import surowca dla przemysłu. 
Obok ww. 3 zachodnioeuropejskich krajów – tworzy to szansę kolejnym; z tym iż jeśli Hiszpania 
oraz Francja korzysta z tej okazji umiarkowanie – o tyle dochody belgijskiego sektora wieprzowiny 
na naszym rynku mięsnym są niezwykle, w szczególności przy uwzględnieniu ograniczeń potencjału 
produkcyjnego. Mało tego – jednocześnie rysuje się, coraz realniej kolejne zagrożenie dla polskiego 
sektora wieprzowiny – związane z równoczesną słabą jego pozycją konkurencyjną i ogólnounijną 
tendencją znacznego wzrostu cen surowca; zwłaszcza iż przyczółki w drodze na polski rynek część 
krajów Grupy Cairns już zdobyła.    
 
 
SYTUACJA W KRAJU… 
Na tle pogarszającej się sytuacji w kraju – znacząco wygląda jej poprawa w mazowieckim (z ponad 
7%-owym zwiększeniem bazy produkcyjnej); jeszcze bardziej wymownie w wielkopolskim (4,42% 
wzrostu) – z uwagi na blisko 3 i półkrotnie liczniejszą bazę na tle mazowieckiego. Te 2 regiony – to 
prawie dokładnie 40% krajowej bazy (i nie jest to pomyłka!). W ostatnim czasie zyskało też (mniej 
liczące się w tej branży) podlaskie. 
Pozostałe 13 regionów straciło – przy tym kujawsko-pomorskie dużo; z kolei warmińsko-mazurskie 
i pomorskie – mniej, a lubelskie – jeszcze mniej (choć niestety więcej na tle Polski). 
Udział loch w strukturze stad ostatnio spadł niżej 9% (do 8,94). Bardzo wzrósł udział warchlaków 
(prawie 28% obecnie) – wyraźnie przewyższając liczebność prosiąt w tym samym okresie (to nasza 
specjalność?). Spadł do blisko 35% udział tuczników. 
 
 
…I W REGIONIE DOLNO ŚLĄSKIM 
Aktualnie na 11 pozycji w kraju pod względem wielkości bazy produkcyjnej (2,74% udziału w niej) 
– dolnośląskie ma swoją specyfikę w zakresie produkcji żywca wieprzowego i sobie właściwy trend 
zmian w tym zakresie. Baza produkcyjna zmniejszyła się w regionie ostatnio w rozmiarze ponad 4-
krotnie szybszym na tle Polski – w tempie bliskim 1,1% w skali miesiąca!  
Po pierwsze w strukturze stad dolnośląskich jest o blisko połowę więcej loch niż w średnio w kraju 
– choć w ostatnim okresie 4-miesięcznym notowano spadek w tym zakresie, podobnych rozmiarów 
jak w kraju. Znacznie więcej też jest prosiąt – obecnie 32,35%; wobec zaledwie 27,8% w Polsce, 
ale tu zakres spadku na tle kraju jest dwukrotnie większy – sięga 1,4% w skali miesiąca!  
Po drugie wzrost udziału warchlaków w strukturze stad (przekraczający 7% średniokrajowo) jest co 
najmniej o połowę mniejszy. Z kolei udział tuczników – przy dużym spadku w kraju – w regionie 
bardzo znacznie wzrósł; na miesięcznym poziomie prawie 1,2% w strukturze. Czy jest to powód do 
zadowolenia – to raczej zagadka; biorąc pod uwagę sytuację całego polskiego sektora wieprzowiny 
– zagadka, do której rozwiązania chętnych raczej nie będzie. 
Ogólnie sytuację w regionie można uznać za gorszą na tle kraju. 


