
BAZA PRODUKCYJNA SEKTORA WIEPRZOWINY ZMNIEJSZA SI Ę  
W OGROMNYM TEMPIE. UTRZYMUJE SI Ę BARDZO NIEKORZYSTNA 

STRUKTURA STAD. SKALA ZMIAN W WIELKOPOLSKIM NIEZWYK ŁA. 
 

W okresie zimowym 2015/16 zmniejszanie bazy produkcyjnej nabrało jeszcze tempa; przy 
czym zwraca tu uwagę przede wszystkim ubytek warchlaków (skala miesięczna 2,3%) i tuczników 
(1,9%). W skali roku baza produkcyjna kurczyła się w niezwykłym tempie 1,34-1,35% miesięcznie. 
Dodatkowo towarzyszyła temu niestabilność – z ograniczeniem wielkości bazy produkcyjnej, bardzo 
dużego rozmiaru w paru znaczących w sektorze wieprzowiny regionach. Zimą 2015/16 szczególnie 
widać zaostrzenie redukcji w wielkopolskim i pomorskim – łącznie dysponujących znacznie powyżej 
1/3 krajowej bazy sektora wieprzowiny. Zwraca uwagę sytuacja w regionie gospodarczo najwyżej 
rozwiniętym – zachodniopomorskim – z powodu rekordowego tempa redukcji bazy indywidualnych 
gospodarstw, w których dyspozycji jest już mniej niż 1/5 bazy regionalnej sektora wieprzowiny. 

Jednocześnie narasta import surowca dla przemysłu – z dominacją dostawców belgijskich; z 
ostatnim niepokojącym wzrostem roli – znacznie droższych – dostaw hiszpańskich.  
W tej sytuacji mówienie o krajowej bazie produkcyjnej staje się coraz bardziej dyskusyjne. 
 
STAN BAZY PRODUKCYJNEJ W REGIONACH I TENDENCJE W TY M ZAKRESIE 
Obrazuje go tabela (niżej), która wyłącza region wielkopolski – z 28,27%-ową (w skali kraju) bazą 
produkcyjną. Ostatnio zaobserwowany udział loch w polskich stadach – to już poniżej 8%. 

 
region udział w bazie 

krajowej  
udział loch  

w strukturze stada 
relacja udziału loch  
do średniej krajowej 

kujawsko-pomorski 12,83 % 8,86 % +11,87 % 
pomorski 7,94 % 8,69 % +9,72 % 

łódzki 7,87 % 7,27 % -8,21 % 
mazowiecki 7,51 % 7,02 % -11,36 % 

lubelski 5,55 % 8,44 % +6,57 % 
warmińsko-mazurski 5,30 % 10,07 % +27,14 % 

 
Zmiany bazy omawianego okresu roku – w regionach łączyły się z ubytkiem loch w strukturze stad. 
Inaczej było w warmińsko-mazurskim; to godne uwagi – nawet gdy nie łączy się ze wzrostem bazy. 
 
SYTUACJA BRANŻY W REGIONIE WIELKOPOLSKIM 
Region dysponuje bazą decydującą o stanie sektora wieprzowiny w kraju. Zmalała ona w strukturze 
w ciągu kwartału o 4,4%. Bez porównania gorzej na tle kraju wygląda tutaj udział loch w strukturze 
stad – obecnie 19,95% mniej niż średnio w kraju. Stan 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 88,13% w strukturze przewagi loch i 43,31% w strukturze przewagi prosiąt. Tyle 
tylko, iż nasz region dysponuje zaledwie 3,56% bazy krajowej sektora (pozycja 9 w Polsce). 
 
PRZYKŁAD WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO WART UWAGI 
Wskazuje na możliwą adaptację do nawet najtrudniejszej sytuacji na polu konkurencyjności branży 
w kraju. Region wyróżnia najlepsza struktura stad – wśród liczących się w branży regionów; gdzie 
charakterystyczny jest wyższy udział prosiąt (4,46% w strukturze na tle kraju), a w szczególności o 
wiele niższy warchlaków (9,98%). Udział gospodarstw indywidualnych w bazie regionalnej wynosi 
71,19%, a więc nie odbiega zbytnio od średniokrajowego; co więcej – w okresie zimowym 2015/16 
zwiększył się w strukturze o prawie 2%. 


