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W okresie ww. 4-miesięcznym (po wyłączeniu lipca i grudnia) wyniosło 1,01% w skali miesiąca, a 
więc ogromnie wzrosło; wobec całorocznej skali spadku 0,47% na miesiąc. Bardziej niepokojące są 
dokonujące się równocześnie zmiany w strukturze stad – w postaci ogromnego ograniczenia udziału 
loch – 2,8% w strukturze, a jednocześnie katastrofalnego (prawie dwukrotnego na tle loch) spadku 
udziału prosiąt (5,36% w strukturze). Bardzo charakterystyczne, iż ogromnemu wzrostowi udziału 
tuczników w stadzie – 4,79% w strukturze – towarzyszy ledwie widoczny wzrost udziału warchlaków 
(0,25%). To m.in. obraz stopnia zależności naszego sektora wieprzowiny od 4 krajów – w zakresie 
materiału wyjściowego do tuczu: Danii, Niemiec, Holandii i Litwy. Nie jest to obraz pełny – gdyż 
szczupłość krajowej bazy produkcyjnej (z liczbą loch na poziomie 0,95 miliona) poszła tak daleko, 
iż import materiału do tuczu uzupełnia (już znacznie niższy na tle żywca, w ujęciu bilansowym) 
ogromny import surowca dla przemysłu. Obok ww. 3 zachodnioeuropejskich krajów – tworzy on 
szansę (wielu!) kolejnym; szczególnie wykorzystywaną dotąd przez Hiszpanię oraz Wielką Brytanię. 
Ale czymś zupełnie niesamowitym są rosnące dochody belgijskiego sektora wieprzowiny na naszym 
rynku mięsa (z tempem prawie 2-krotnym w skali rocznej) – zwłaszcza uwzględniając ograniczenia 
potencjału produkcyjnego tego kraju. Mało tego – jednocześnie widać kolejne, coraz realniejsze, 
zagrożenie dla sektora wieprzowiny – związane ze słabą (i wciąż słabnącą) pozycją konkurencyjną; 
zwłaszcza iż przyczółki w drodze na polski rynek część krajów Grupy Cairns już zdobyła. W takiej 
sytuacji termin polski sektor wieprzowiny staje się umowny i coraz bardziej dyskusyjny. Zwłaszcza 
iż dane pośrednie wskazywałyby na brak postępu (2013) w zakresie organizacji rozrodu, a nawet 
pewne pogorszenie w tej mierze, w populacji masowej – z wyraźnie powyżej 2,1 miotu/rok w roku 
2012 do nieco poniżej tej wartości w 2013.    
 
SYTUACJA W KRAJU… 
Na tle szczuplejącej bazy produkcyjnej w kraju – wyjątkiem jest region świętokrzyski (nieznaczący 
gospodarczo, w tej branży – mniejsza baza na tle dolnośląskiego, nawet); z prawie 4%-owym jej 
wzrostem. W 7 regionach – w tym w naszym – ograniczenia bazy produkcyjnej sektora były mniej 
znaczące; co ma pewne znaczenie gospodarcze w odniesieniu do regionu warmińsko-mazurskiego, 
łódzkiego i lubelskiego, a szczególnie duże – do wielkopolskiego, którego baza wzrosła w ostatnim 
okresie 4-miesięcznym z nieco powyżej 30 do ponad 30,6% w skali kraju. 
Pozostałe 8 regionów straciło – w tym podkarpackie rekordowo dużo (poziom 15-16%); co jednak 
ma niewielkie znacznie gospodarczo. Natomiast straty – na poziomie blisko 10% – w mazowieckim 
i kujawsko-pomorskim mają wydźwięk katastrofalny. 
Udział loch w strukturze stad ostatnio spadł do 8,69%, a prosiąt do 26,31%. Bardzo wzrósł udział 
tuczników (36,75%). Następuje uwstecznianie miast rozwoju sektora i utrwalanie roli wykonawcy – 
zamiast kreatora. 
 
…I W REGIONIE DOLNO ŚLĄSKIM 
Aktualnie na 10 pozycji w kraju pod względem wielkości bazy produkcyjnej (2,84% udziału w niej) 
– dolnośląskie ma swoją specyfikę w zakresie produkcji żywca wieprzowego i sobie właściwy trend 
zmian w tym zakresie. Po pierwsze w strukturze stad dolnośląskich jest o ponad połowę więcej loch 
niż w średnio w kraju – w ostatnim okresie 4-miesięcznym zanotowano tu wzrost w tym zakresie, 
przeciwnie jak w kraju. Znacznie więcej też jest prosiąt – obecnie 32,62%; wobec zaledwie 26,31% 
w Polsce; tu także mamy poprawę w ostatnim okresie – choć nie tak wyraźną jak w wypadku loch.  
Po drugie notuje się w regionie niewielki spadek tuczników, a większy warchlaków – w strukturze 
stad. Czy jest to powodem do zadowolenia – to raczej zagadka; biorąc pod uwagę sytuację całego 
sektora wieprzowiny – zagadka, do której rozwiązania chętnych raczej nie będzie. 
Ogólnie ostatnie zmiany sytuacji w regionie można uznać za bardzo umiarkowane na tle kraju. 


