
W SEKTORZE WIEPRZOWINY NADAL OGROMNE I SYSTEMATYCZN E 
ZMNIEJSZANIE SI Ę BAZY PRODUKCYJNEJ – Z UTRZYMUJ ĄCYMI SI Ę, 
JESZCZE NIEKORZYSTNIEJSZYMI ZMIANAMI W STRUKTURZE S TAD  

 
W roku 2015 odnotowano zmniejszenie bazy produkcyjnej – w niezwykłej skali 13,68%, tj. 

około 1,14% miesięcznie. Dodatkowo towarzyszyła temu niestabilność – z ograniczeniem wielkości 
bazy produkcyjnej, bardzo dużego rozmiaru w paru znaczących w sektorze wieprzowiny regionach. 
II półrocze przynosi szczególne zaostrzenie sytuacji w mazowieckim i łódzkim (związane dodatkowo 
z dramatem struktury stad), ale także w kujawsko-pomorskim (bez tego dodatkowego cienia zmian).    

Jedyny region, który oparł się tendencji uszczuplania bazy – to zachodniopomorski; lecz to 
zaledwie 3,49% krajowej bazy sektora. Natomiast rzeczywistą uwagę przyciągają korzystne zmiany 
struktury stad warmińsko-mazurskich i pomorskich; mimo pewnego skurczenia baz produkcyjnych. 

 Gorsze (na tle zmniejszania bazy sektora wieprzowiny) wrażenie robią niekorzystne zmiany 
struktury stada – z wyjątkowym ich nasileniem w II półroczu 2015: wzrostem udziału tuczników o 
6,79% w strukturze (a więc 1,13% w skali miesiąca) oraz zwiększeniem udziału warchlaków 1,74% 
w strukturze (0,29%/miesiąc). Jedno jak drugie związane jest z trudnym do wyobrażenia rozmiarem 
importu warchlaków (jak i materiału do tuczu w wyższych wagach) – podtrzymującym produkcję 
żywca (w skali kraju). To wszystko przy równoczesnym ubytku loch w stadach: 5,53% w strukturze, 
czyli około 0,92% w skali miesiąca, a równocześnie – prosiąt o rekordowym spadku: 9,49% (1,58% 
w miesiącu). Jednocześnie narasta import surowca dla przemysłu – drugi już rok zdominowany 
przez dostawców belgijskich, z ostatnim niepokojącym wzrostem roli dostaw hiszpańskich.  
W tej sytuacji mówienie o krajowej bazie produkcyjnej staje się powoli coraz bardziej dyskusyjne. 
 
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 kraju) 
bazą produkcyjną. Ostatnio zaobserwowany udział loch w polskich stadach – to już tylko 7,69%. 

 
region udział w bazie 

krajowej  
udział loch  

w strukturze stada 
relacja udziału loch  
do średniej krajowej 

kujawsko-pomorski 12,41 % 8,71 % +13,26 % 
pomorski 8,22 % 9,41 % +22,37 % 

łódzki 7,48 % 6,74 % -12,35 % 
mazowiecki 7,38 % 6,71 % -12,74 % 

lubelski 5,58 % 8,68 % +12,87 % 
warmińsko-mazurski 5,22 % 9,40 % +22,24 % 

 
Zmiany bazy produkcyjnej omawianego okresu roku – w regionach łączyły się z ubytkiem loch w 
strukturze stad. Pod tym względem sytuacja wyglądała katastrofalnie w mazowieckim i łódzkim; w 
lubelskim – już bez porównania lepiej. Zupełnie odmienną tendencję można odnotować zarówno w 
warmińsko-mazurskim, jak i w pomorskim.  
 
SYTUACJA BRANŻY W REGIONIE WIELKOPOLSKIM 
Region dysponuje 29,57% krajowej bazy. Zmniejszył ją w II półroczu w porównywalnym stopniu 
jak kraj (1% mniejszym). Jednak naprawdę gorzej wygląda ubytek loch w stadach w II półroczu – o 
22,6% (bardzo znacznie) większy wobec średniokrajowego. Taki trend nie wymaga komentarza. To 
minifotografia branży – jak najgorzej wróżąca jej na przyszłość, z racji problemów strukturalnych 
oraz utrwaleniu małej konkurencyjności – na tle innych głównych sektorów produkcji zwierzęcej. 
 
SPECYFIKA REGIONU I DOLNO ŚLĄSKI SEKTOR PROSIĄT 
Przy specyficznie trudnej sytuacji całej branży w kraju – istnieją pewne szanse (nawet jeśli tylko 
przejściowe) dla sektora produkcji prosiąt w regionie. Dolnośląskie stada są zupełnie odmienne od 
krajowych: aż 88,95% w strukturze przewagi loch i 44% w strukturze przewagi prosiąt. Tyle tylko 
iż na koniec roku region dysponował zaledwie 3,57% krajowego bazy sektora (pozycja 9 w Polsce). 


