NIECO MNIEJSZA BAZA PRODUKCYJNA SEKTORA BROJLERÓW
KURZYCH, 2016 – PRZY WIELKICH TENDENCJACH WZROSTOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM, JAK RÓWNIEŻ W MAZOWIECKIM ORAZ
WARMIŃSKO-MAZURSKIM, A MNIEJSZYCH W LUBUSKIM.
DOLNOŚLĄSKA BAZA ZMNIEJSZYŁA SIĘ BARDZIEJ NIŻ KRAJOWA.
Zmniejszenie wyniosło 2,87%, na tle roku ubiegłego – był to więc niewiele znaczące, na tle wzrostu
lat wcześniejszych. Cyfra ta może mówić o pewnym pogorszeniu warunków funkcjonowania branży;
w fazie jej szybkiego wzrostu i rozwoju, o charakterze wieloletnim. Narastające dostawy łączące się
z popytem krajowym, a szczególnie zagranicznym – uzupełnią obraz: wstępnie ponad 19% surowca
więcej w roku 2016, na tle poprzedniego.
Szkic sytuacji – w zakresie zmian bazy – jest taki, iż notują wzrost 4 regiony, kolejne 4 – minimalny
spadek. W 4 innych regionach jest to znaczne, ale umiarkowane zmniejszenie bazy; w pozostałych
– duże, a nawet bardzo duże.
REGIONY WZROSTU BAZY SEKTORA W ROKU 2016
Cechuje je bardzo duży wzrost bazy, na średnim poziomie znacznie ponad 20%. Dotyczy regionów
– o zróżnicowanym, ale ogólnie ponadprzeciętnym znaczeniu dla sektora brojlerów kurzych. Silny
wzrost w tych regionach równoważył (w dużej mierze) kurczenie się bazy innych regionów. Tabela
niżej pokazuje skalę wspomnianego wzrostu bazy. Pozwala też dostrzec ogromne zróżnicowanie w
tym zakresie pomiędzy regionami, które w roku 2016 utrzymywało się na dość wysokim poziomie.
region

wzrost bazy

kujawsko-pomorski
mazowiecki

48,43 %
16,42 %

% bazy
krajowej
8,39
21,58

region

wzrost bazy

warmińsko-mazurski
lubuski

13,92 %
5,54 %

% bazy
krajowej
3,24
3,27

REGIONY O ZBLIŻONYM STANIE BAZY, NA TLE 2015
Należy tu 4 regiony – ze spadkiem bazy na poziomie 0-5%; więc o tendencjach bardzo zbliżonych
do średniej krajowej, 2016. Dotyczył on regionów o zróżnicowanej, ale dość sporej roli w polskim
sektorze brojlerów kurzych. Tabela niżej pokaże skalę wspomnianego zmniejszenia bazy. Jak widać
baza w łódzkim praktycznie nie zmieniła się, na przestrzeni roku.
region
łódzki
świętokrzyski

zmniejszenie
bazy
0,05 %
1,27 %

% bazy
krajowej
9,52
4,66

region
podlaski
wielkopolski

zmniejszenie
bazy
3,16 %
4,18 %

% bazy
krajowej
7,77
14,82

REGIONY UMIARKOWANEGO OGRANICZENIA ROZMIARU BAZY
Uszczuplenie baz wyniosło tu w dwóch regionach w granicach 10%; w tym w dolnośląskim 9,4%, a
w małopolskim 10,42%. Jednak już w kolejnych (śląskim i podkarpackim) było na poziomie około
15%-owym.
GORSZA SYTUACJA W POZOSTAŁYCH REGIONACH
Tu z kolei notuje się duże spadki (około 20%-owe) w lubelskim i pomorskim, ale i bardzo wysokie
(poziom 37-38%) w opolskim, a szczególnie niepokojące w zachodniopomorskim – pod względem
wielkości bazy produkcyjnej szóstym w kraju.
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora brojlerów kurzych – pomocne
jest równoczesne przyjrzenie się zmianom sektorów jajczarskiego i mięsa indyczego, z tego samego
czasie. Po spojrzeniu na nie – można bardziej docenić zmiany możliwości tej branży na przyszłość.

