
STABILNY STAN BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA 
WOŁOWINY – PRZY ZNACZNYM JEJ WZRO ŚCIE W WIELKOPOLSKIM, 

MAŁOPOLSKIM I OPOLSKIM. W DOLNO ŚLĄSKIM MNIEJSZA BAZA. 
 

Stan bazy produkcyjnej sektora – ze wzrostem 3,06% w I półroczu 2016, ale minimalnym spadkiem 
o 0,36% w skali roku – można uznać za dość stabilny; przy widocznej tendencji zwiększania bazy w 
połowie regionów. Sytuacja w regionach jest więc zróżnicowana – przy zdecydowanym wzroście w 
3 wymienionych w tytule. Pozwala to przewidywać, iż w 2016 i kolejnych latach nastąpi dalsze jej 
zwiększenie oraz wzmocnienie pozycji polskiego sektora wołowiny. Niemniej będzie to jednak – w 
decydującym stopniu – uwarunkowane rozwojem sytuacji w gospodarstwach mleczarskich oraz ich 
zaadaptowaniem się do obciążeń, związanych z przekroczeniem limitu w ostatnim roku kwotowania. 
Niezależnie od wpływu sytuacji w branży mlecznej – warto jednak pamiętać o znacznych rezerwach 
rozwoju sektora wołowiny – związanych z możliwościami wzrostu uprzemysłowienia; szacowanymi 
na około 10%, na tle całej branży mięsnej. Trzeba też wziąć pod uwagę sprzyjające oddziaływania 
rynku pasz – ułatwiające 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. Wpływ rynku światowego jest tu silniejszy. Poprawie pozycji branży sprzyja marginalizacja 
eksportu cieląt (w całości wywozu) – do 1,07% wpływów; przy spadku aktywności holenderskich 
importerów w tym zakresie – z poziomu 40-kilku (2014) do około 30% wartości obrotów (2015), a 
zaledwie 25% w I półroczu 2016 roku.  
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Wzrost w skali rocznej dotyczy 8 regionów; przy czym w 3 – w tym wielkopolskie (też małopolskie 
i opolskie) jest na poziomie 4-5%. Z pozostałych 5 regionów wzrostu trzeba wymienić gospodarczo 
znaczące – w kujawsko-pomorskim (powyżej 1%) oraz w warmińsko-mazurskim (poniżej 1%). 
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

kujawsko-pomorski 8,44  mazowiecki 18,03 

łódzki 7,68 wielkopolski 16,78 

warmińsko-mazurski 7,45  podlaski 15,95 

lubelski  6,09  Razem: 50,76  

Razem: 29,66  9 pozostałych regionów: 19,58%  
 
Pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora osłabła się, w roku 2016 (1,05% w strukturze 
bazy krajowej). Wzmocniła się natomiast 4 regionów o dużym znaczeniu sektora, których udział w 
strukturze bazy krajowej wzrósł o 1,4%. 
Rola 9 regionów o mniejszym znaczeniu sektora wołowiny także zauważalnie wzrosła. Przy czym 
tu swoją rolę odegrały regiony śląski i pomorski, a przede wszystkim lubuski. 
 
SYTUACJA W DOLNO ŚLASKIM 
Uszczuplenie bazy produkcyjnej w naszym regionie było widać w I półroczu 2016 – o 1,33%, ale 
zwłaszcza w skali rocznej – o 3,76%. Zmiany w dolnośląskim są wyjątkowo godne uwagi – wobec 
bardzo wysokiego udziału populacji aktywnej bydła w regionie i zmian struktury stad gospodarstw 
mleczarskich na rzecz krów; w dużym stopniu związanych z tą częścią populacji bydła w regionie.. 
Wobec – niewiele zmienionej w skali roku – liczby krów mlecznych (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, 
z dużym udziałem ras mięsnych).  


