
ZAUWA ŻALNY WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA WIEPRZOWINY 
– Z WYŁĄCZENIEM CZOŁOWEGO REGIONU WIELKOPOLSKIEGO.  

NIEPOKOJĄCO DUŻA SKALA PRZEMIESZCZEŃ ZASOBÓW W REGIONACH.  
SYMPTONY WYOBRĘBNIENIA SEKTORA PRODUKCJI PROSIĄT W POMORSKIM.  
W DOLNOŚLĄSKIM SYTUACJA ZDECYDOWANIE NAJGORSZA W SKALI KRAJU. 

 
Wzrost w skali rocznej jest niewielki – 0,44%, ale w ostatnim okresie 4-miesięcznym (5,76%) – gdy 
nawet uwzględnić wahania sezonowe – dosyć wyraźny. Dodatkowo wyróżnia się in plus łódzkie – 
wśród znaczących dla sektora regionów. Niezależnie przemieszczenia zasobów są duże – z jednej 
strony zmieniające (ogólnie) sytuację na korzyść 7 liczących się w sektorze wieprzowiny regionów, 
z drugiej ich skala, jak i znaczne zmiany w strukturze stada – pośrednio wskazują na niestabilność 
sytuacji w branży. Pod tym względem zwracają uwagę zmiany w naszym regionie (4-tym od końca 
w kraju pod względem wielkości bazy), ale i czołowym (odpowiednio 2,56 i 28,78% bazy sektora). 

 
region udział w bazie 

krajowej  
udział loch  

w strukturze stada 
przewaga udziału loch  
do średniej krajowej 

kujawsko-pomorski 12,46 % 9,71 % 7,53 % 
łódzki 8,82 % 9,17 % 1,55 % 

mazowiecki 8,46 % 9,08 % 0,55 % 
pomorski 7,19 % 9,88 % 9,41 % 
lubelski 5,63 % 10,01 % 10,85 % 

warmińsko-mazurski 5,10 % 10,20 % 12,96 % 

 
Uwzględniając (ostatnio malejącą, ale ogromną) bazę wielkopolskiego – na pozostałe 9 regionów 
przypadnie zaledwie 23,56% bazy krajowej; czyli po przeliczeniu na region – mniej więcej tyle jak 
dla dolnośląskiego. Baza ta malała w ostatnim okresie 4-miesięcznym, ale w praktyce wyłącznie za 
sprawą naszego regionu. Co gorsza – w tej grupie (przecież większości – 9 regionów) udział loch w 
strukturze stada odbiegał znacznie od średniokrajowej; aż o 3% mniej – mimo szczególnie pod tym 
względem uprzywilejowanej pozycji dolnośląskiego i nadal rosnącej (obecnie to już 15,88%).  
Mając na względzie (bliską 7%) przewagę 7 regionów liczących się w tej branży – przypuszczać 
można, że zmiany restrukturyzacyjno-modernizacyjne będą postępować także drogą regionalizacji; 
z uszczuplaniem baz województw mniej znaczących w branży. Z bazą krajową – bliską obecnej, ale 
tańszej w utrzymaniu – dałoby się wyeliminować wzrost importu warchlaków (po I kwartale 2014 
są już tego symptomy), utrzymania bieżącego poziomu produkcji, a nieco bardziej konkurencyjnej 
od obecnej. 
Porównanie innych ogniw struktury stada – również przemawia na korzyść regionów czołowych w 
branży; zatem przemawia na rzecz ww. scenariusza (zmian w polskim sektorze wieprzowiny). W 9 
regionach mniej liczących się w branży także udział prosiąt w strukturze stad jest znacząco niższy 
od średniokrajowego – o 0,63%; a jednocześnie już nieco większy od średniokrajowego jest udział 
warchlaków (0,15%) i znacznie większy tuczników (o całe 1%). Scenariuszowi restrukturyzacyjno-
modernizacyjnemu – z uwzględnieniem w nim regionalizacji – towarzyszyć powinna specjalizacja 
gospodarstw (w możliwie dużej ich liczbie) w kierunku produkcji prosiąt. 
Przykład pomorskiego – z udziałem prosiąt w stadzie bliskim 1/3 (wyższym od specyficznego pod 
tym względem dolnośląskiego, i to wiele) – wskazuje na możliwość kreowania sektora produkcji 
prosiąt; w tak specyficznych jak obecne uwarunkowaniach rynkowych sektora – szczególnie istotną 
gospodarczo, a przede wszystkim wzmacniającą restrukturyzację postępem w organizacji rozrodu – 
powiązanym z pokonywaniem barier optymalizacji żywienia. 
Na zakończenie trzeba zobrazować dokładniej zmiany w wielkopolskim, w którym bazę w ostatnim 
okresie uszczuplono (0,57%) – z obniżeniem udziału loch w stadzie do rekordowego w skali kraju 
stanu: 7,34%; z zachowaniem innych parametrów struktury stada na dosyć zbliżonym poziomie do 
średniokrajowego. Obraz ten studzi ewentualny zbytni optymizm – co do ww. zmian (niewątpliwie 
potrzebnych). Drugi taki czynnik, otrzeźwiający spojrzenie na sytuację sektora wieprzowiny – to 
wpływ rynku pasz; w sezonie bieżącym oraz 2014/15 – gdzie prognozy są już dość sprecyzowane. 


