
NIEWIELKI WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA WOŁOWINY, 
2014 – ZWIĄZANY W ZNACZNYM STOPNIU Z WIELKOPOLSKIM. 
RÓŻNICE REGIONALNE WYRAŹNE – NA TLE SEKTORA MLEKA. 

 
Wzrost bazy produkcyjnej o 1,16% w roku 2014 – pozwala przewidywać, iż w roku 2015 i kolejnym 
nastąpi dalsze wzmocnienie pozycji naszego sektora wołowiny. Będzie to jednak – w decydującym 
stopniu – uwarunkowane rozwojem sytuacji gospodarstw mleczarskich i zaadaptowaniem się do 
obciążeń, związanych z przekroczeniami limitów dostaw w ostatnim roku kwotowym. Warto jednak 
pamiętać o znacznych rezerwach rozwoju polskiego sektora wołowiny – związanych z możliwością 
wzrostu stopnia jego uprzemysłowienia (około 10% na tle całej branży mięsnej), jak i sprzyjających 
oddziaływań rynku paszowego – ułatwiających obniżanie kosztów jednostkowych produkcji żywca. 
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 galopująca marginalizacja cieląt w dochodach bilansowych sektora do poziomu (po 
kwietniu 2015) 1,01%, z malejącą aktywnością importerów holenderskich w tym zakresie – poziom 
32% w b.r. wartości obrotów (zamiast 43% w ubiegłym roku). 
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Wzrost roku 2014 dotyczy wyraźnie 5 regionów; w 4 zdecydowanie odbiegał od średniokrajowego, 
a w 5 pozostałych – można mówić o prawie nie zmienionej bazie produkcyjnej, na tle poprzedniego 
roku: opolskim i małopolskim oraz śląskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Charakterystykę 
rozpoczynamy do aktualnego zestawienia stanu bazy produkcyjnej – poniżej.  
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

kujawsko-pomorski  8,41 mazowiecki 18,44  

łódzki 7,89  podlaski 16,58 
warmińsko-mazurski 7,53  wielkopolski 15,62 

lubelski  6,11  Razem: 50,64  
Razem: 29,94  9 pozostałych regionów: 19,42%  

 
Pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora umocniła się, w 2014 roku – w dużej mierze 
za sprawą wielkopolskiego – w praktyce w całości – kosztem regionów o dużym znaczeniu sektora. 
W 9 regionach o małym znaczeniu sektora w krajowej bazie produkcyjnej – ogólnie zmian niemal 
brak. Tu jednak zróżnicowanie regionalne było duże – w porównaniu z sektorem mleka; tak iż w 
praktyce wzrosty w bazie lubuskiej i dolnośląskiej – równoważyły niewielkie ubytki w pozostałych 
kilku regionach. 
 
CORAZ LEPSZA SYTUACJA W DOLNOŚLASKIM 
Wzrost bazy produkcyjnej w naszym regionie, aż o 9,4% w roku 2014 – szczególnie zwraca uwagę; 
zwłaszcza iż – na tle lubuskiego – jest on 2-3% wyższy.  
Zmiany w dolnośląskim są wyjątkowo godne uwagi – wobec bardzo wysokiego udziału populacji 
aktywnej bydła w regionie i równocześnie bardzo wysokiego udziału krów mięsnych w pogłowiu, 
na poziomie sięgającym 1/4.  
I tutaj jednak, wobec – niewiele zmienionej w skali roku – liczby krów mlecznych (a jednocześnie 
przy zwiększonej ich produkcyjności) – pozycja gospodarstw mleczarskich, produkujących żywiec 
wołowy, na bazie stad PHF – decyduje niezmiennie o stanie sektora wołowiny w regionie, nawet w 
tak specyficznym jak nasz. 


