BAZA PRODUKCYJNA SEKTORA WIEPRZOWINY W II PÓŁROCZU 2016
ORAZ I POŁOWIE 2017 ROKU ZWIĘKSZYŁA SIĘ O 3,61% – ZA SPRAWĄ
UWARUNKOWAŃ RYNKOWYCH I W REAKCJI NA NIE. O ZMIANIE
NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY STAD NADAL TRUDNO MÓWIĆ.
ZRÓŻNICOWANE REAKCJE REGIONÓW NA SYTUACJĘ – Z WYRAŹNĄ
UCIECZKĄ ZASOBÓW Z BRANŻY W ŁÓDZKIM I PODLASKIM.
Tendencje ostatniego roku (od połowy 2016) w zakresie stanu krajowej bazy produkcyjnej
sektora wieprzowiny były mocno zróżnicowane, w liczących się regionach – od dużego wzrostu (na
poziomie 9-10%) w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, aż po podobny spadek (łódzkie),
a nieco mniejszy (podlaskie).
Nie można jednak nie zauważyć, że na tle ogólnego wzrostu bazy – poprawa struktury stada na
rzecz loch była praktycznie niewidoczna. Nadal jest to bardzo skromny udział (7,79%), który daje
wyobrażenie o skali zależności sektora wieprzowiny od materiału do tuczu z zewnątrz – szacowanej
na kilka milionów sztuk w skali rocznej; na domiar złego – skupionej na duńskim sektorze prosiąt.
Kolejną niepokojącą sprawą jest zróżnicowanie tendencji bazy w regionach – dające wyobrażenie
rozmiaru niestabilności tendencji w branży.
STAN BAZY W REGIONACH I TENDENCJE W TYM ZAKRESIE
Obrazuje go tabela (poniżej), wyłączająca region wielkopolski – z 30,09% udziału w krajowej bazie
produkcyjnej, a ujęciem 6 pozostałych, ważniejszych w branży – skupiających ponad 45% tej bazy.
region
kujawsko-pomorski
pomorski
łódzki
mazowiecki
lubelski
warmińsko-mazurski

udział w bazie
krajowej
13,03 %
7,60 %
7,48 %
7,00 %
5,19 %
4,99 %

udział loch
w strukturze stada
9,41 %
9,26 %
6,15 %
6,20 %
7,45 %
9,05 %

relacja udziału loch
do średniej krajowej
+20,75 %
+18,81 %
-21,08 %
-20,45 %
-4,42 %
+14,91 %

Wśród zmian 2017 roku bazy w regionach – zwraca uwagę rozmiar pogorszenia relacji udziału loch
w strukturze stad, do średniej krajowej w łódzkim i mazowieckim, ale także w lubelskim i nawet w
warmińsko-mazurskim (z bardzo dużym udziałem loch w strukturze stad). Taka sytuacja jest bardzo
niejednoznaczna, a już z całą pewnością nie sprzyjająca wzrostowi krajowej bazy produkcyjnej – o
trwałym charakterze.
SYTUACJA BRANŻY W REGIONIE WIELKOPOLSKIM
Region dysponuje bazą decydującą o stanie sektora wieprzowiny w kraju. Wzrosła ona w strukturze
w ciągu roku 4,08%. Bez porównania gorzej na tle kraju wygląda tutaj udział loch w strukturze stad
– obecnie 16,09% mniej od średniego w kraju. Stan ten nie wymaga komentarza. To minifotografia
branży – jak najgorzej wróżąca jej na przyszłość, z racji problemów strukturalnych oraz utrwaleniu
słabej konkurencyjności – na tle innych głównych sektorów produkcji zwierzęcej; obrazowanej w
wynikach polskiego sektora wieprzowiny z rynków zagranicznych.
ZMIANY STRUKTURY STAD
Praktycznie niezmieniony stan w zakresie udziału loch wspomniano już wcześniej. Zmiana dotyczy
natomiast udziału warchlaków i tuczników – dokonana także bez zmian stanu prosiąt w strukturze
stad.
Obniżenie udziału tuczników – do 38,09% w strukturze stad, a więc na poziomie 1%, w strukturze
– miało miejsce przy równoczesnym wzroście udziału warchlaków; nieco większym – prawie 1,1%.

