
ZWI ĘKSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA 
WOŁOWINY W I PÓŁROCZU 2014 – W SZCZEGÓLNO ŚCI NA 

ZACHODZIE I W CENTRUM, NAJWI ĘKSZE W DOLNO ŚLASKIM 
 

Wzrost bazy produkcyjnej o 5,81% w I półroczu 2014 i jednocześnie 1,02% w porównaniu do stanu 
sprzed roku – pozwala przewidywać, iż w roku 2015 nastąpi dalsze wzmocnienie pozycji naszego 
sektora wołowiny. Będzie to jednak – w stopniu decydującym – uwarunkowane rozwojem sytuacji w 
gospodarstwach mleczarskich i przewidywanym znacznym obciążeniem sektora mleka, związanym z 
przekroczeniem limitów dostaw w ostatnim roku kwotowym. Mimo pewnego wzrostu udziału krów 
mięsnych – w ostatnim czasie – udział ten w całym pogłowiu krów to zaledwie 6,87%, a więc ilość 
bez większego znaczenia dla stanu dostaw krajowego sektora mięsa. Za poprawą pozycji naszego 
sektora wołowiny przemawiają te same czynniki, które wpływają na umocnienie pozycji polskiego 
sektora mleka, ale rozłożenie akcentów tego wpływu wygląda tu nieco inaczej niż w sektorze mleka; 
wpływ rynku światowego jest tu zdecydowanie silniejszy, a poprawie pozycji sprzyja marginalizacja 
cieląt w dochodach bilansowych sektora do poziomu niżej 2%, z malejącą aktywnością importerów 
holenderskich w tym zakresie (poziom 30 – zamiast 43% w roku ubiegłym – wartości obrotów). 
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Jej wzrost w I półroczu 2014 dotyczył wprawdzie wszystkich regionów – lecz w 7 zdecydowanie 
przekraczał średniokrajowy, a więc był wyrazem umocnienia roli sektora wołowiny w strukturze 
gospodarczej tych regionów. Charakterystykę rozpoczynamy do aktualnego zestawienia stanu bazy 
produkcyjnej – poniżej. Regiony wyraźnego wzrostu bazy wytłuszczono w tabeli. 
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

kujawsko -pomorski   8,51 mazowiecki  19,36  

łódzki  7,84  podlaski 16,01 

warmi ńsko -mazurski  7,73  wielkopolski 15,02 

lubelski  6,13  Razem: 50,39  

Razem: 30,21  9 pozostałych regionów: 19,40%  

 
Pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora nieco umocniła się w I półroczu 2014 – za 
sprawą (praktycznie) bardzo dużego wzrostu bazy w mazowieckim. Bardziej znaczący gospodarczo 
był wzrost baz regionów o dużym znaczeniu sektora w krajowej bazie produkcyjnej. W praktyce 
ich pozycja – kosztem regionów mniej znaczących dla sektora – zadecydowała o kierunku zmian 
umacniających polski sektor wołowiny. 
 
CORAZ LEPSZA SYTUACJA W DOLNO ŚLASKIM 
Wzrost bazy produkcyjnej w naszym regionie, aż o 13,92% w I półroczu 2014 – szczególnie zwraca 
uwagę, na tle zmian dokonujących się w kraju – zwłaszcza iż w skali roku odnotowujemy również 
znaczny wzrost bazy (poziom ponad 4%).  
Niewiele mniejszy był wzrost bazy w lubuskim (13,21%), w tym samym czasie – ale to region o 
najszczuplejszej bazie produkcyjnej w kraju od lat (choć o najwyższym udziale krów mięsnych). 
Znamienny jest 6,73%-owy wzrost bazy sektora wołowiny w najwyżej rozwiniętym gospodarczo 
zachodniopomorskim, a więc wyraźnie większy od średniokrajowego. 
Zmiany w dolnośląskim są wyjątkowo godne uwagi – wobec bardzo wysokiego udziału populacji 
aktywnej bydła w regionie i wysokiego udziału (25,35%) krów mięsnych w pogłowiu. I tu jednak 
wobec – prawie niezmienionej w skali roku – liczby krów mlecznych i zwiększonej produkcyjności 
stad mlecznych – pozycja gospodarstw mleczarskich, produkujących żywiec wołowy, na bazie PHF 
– decyduje niezmiennie o stanie sektora wołowiny w regionie. 


