
MINIMALNE ZMIANY BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA 
WIEPRZOWINY W DRUGIM KWARTALE 2014 – PRZY NIEPOKOJ ĄCEJ 
SKALI PRZEMIESZCZE Ń ZASOBÓW W REGIONACH I SZCZEGÓLNIE 

NIEKORZYSTNYM KIERUNKU ZMIAN W STRUKTURZE STAD  
 

W II kwartale 2014 odnotowano zmniejszenie bazy produkcyjnej – na ledwo zauważalnym poziomie 0,13%; 
choć w skali roku miał miejsce niewielki jej wzrost – 0,83%. Jednakże z uwagi na ostatnie zmiany terminów 
spisowych, w roku 2014 – nie jest to w pełni zadawalająca cyfra, a tylko szacunek tendencji rocznej. Te 
niewielkie zmiany nie powinny zwracać większej uwagi – wobec 2 innych zjawisk: bardzo różnej sytuacji w 7 
liczących się w branży regionach (szczególnie niekorzystnej w łódzkim i mazowieckim), przy jednoczesnym 
wzroście (0,11%) łącznej bazy 9 regionów dla sektora mniej znaczących oraz wybitnie niekorzystnych zmian 
struktury stad – postępujących w II kwartale 2014 w wielkim tempie; związanych z trudnym do wyobrażenia 
rozmiarem importu warchlaków – podtrzymującym (w skali krajowej) produkcję żywca, przy jednocześnie 
dramatycznie rosnącym imporcie surowca dla przemysłu – już od lipca zdominowanego przez dostawców 
belgijskich. 
 
STAN BAZY PRODUKCYJNEJ W REGIONACH I TENDENCJE W TY M ZAKRESIE 
Obrazuje go tabela (niżej), która wyłącza region wielkopolski – z blisko 30%-ową (w skali krajowej) bazą 
produkcyjną. Przy czym ostatnio zaobserwowany ubytek miesięczny loch w polskich stadach – to 1,59%, w 
ich strukturze. Obecnie ten udział to zaledwie 8,6%. 

 
region udział w bazie 

krajowej  
udział loch  

w strukturze stada 
przewaga udziału loch  
do średniej krajowej 

kujawsko-pomorski 12,40 % 9,47 % 10,12 % 
mazowiecki 7,97 % 8,00 % -6,98 % 

łódzki 7,87 % 7,51 % -12,67 % 
pomorski 7,46 % 9,78 % 13,72 % 
lubelski 5,92 % 10,01 % 12,67 % 

warmińsko-mazurski 5,03 % 10,20 % 11,74 % 
 

Zmiany bazy produkcyjnej II kwartału – we wszystkich regionach łączyły się z ubytkiem loch w strukturze 
stad. Lecz regiony z jednoczesnym ubytkiem bazy – w tym łódzki: 10,88 i mazowiecki: 5,9% – odnotowały 
dramatyczne pogorszenie struktury stad; od stanu ponadprzeciętnego w kraju – do zdecydowanie gorszego, 
na tle Polski. W tym samym czasie daje się zauważyć przepływy zasobów w głównych sektorach produkcji 
zwierzęcej – w tym przykładowo do mleczarskiego w łódzkim czy wołowiny w mazowieckim. Tak więc 
ubytki zasobów polskiego sektora wieprzowiny, których nie można w najbliższym czasie wykluczyć (nawet 
w większych rozmiarach) – nie muszą oznaczać strat dla gospodarki; w tym sektorów mleka, mięsa i jaj – 
przy obecnym ich powiązaniu z rynkiem światowym. 
 
SYTUACJA W WIELKOPOLSKIM NA TLE KRAJU 
Region dysponuje 29,68% krajowej bazy i powiększył ją w II kwartale 2014 o 2,98%. To w porównaniu z 
lubelskim (prawie 5%) wynik słabszy, ale drugi z regionów liczących się w branży. Choć sytuacja (na tle 
Polski) wygląda w regionie znacznie lepiej – nie jest jednak dobra; i tu ubytek miesięczny loch w stadach był 
bardzo znaczny – 0,45-0,46% w ich strukturze, mimo iż 3-4-krotnie mniejszy wobec średniokrajowego. Z 
drugiej jednak strony udział loch w strukturze wielkopolskich stad jest znacznie niższy niż średni w polskich 
warunkach – wynosi obecnie 7,24%. Można przypuszczać, iż przy obecnych warunkach gospodarowania 
sektora – część jego zasobów zostanie przemieszczonych do innych zastosowań, mimo (dotąd) ich ogromnej 
koncentracji w regionie, w skali Polski. Warunki sezonu paszowego 2014/15 i jednocześnie zakończenie 
limitowania produkcji mleka – mogą ten proces znacząco przyspieszyć w roku przyszłym. 
 
SPECYFIKA DOLNO ŚLĄSKIEGO 
Jest wyjątkowa: mała baza (2,78% krajowej, a więc ledwie 12-ta wśród regionów), z jednocześnie najlepszą 
strukturą stad – z prawie 14%-owym udziałem loch. W II kwartale odnotowano tu także największy wzrost 
bazy w skali kraju (8,25%), zdecydowanie przewyższający ww. w lubelskim. Wobec (bardzo specyficznie) 
trudnej sytuacji polskiego sektora wieprzowiny – są pewne szanse dla sektora produkcji prosiąt w regionie; 
nawet jeśli tylko szanse przejściowe. 


