BAZA PRODUKCYJNA POLSKIEGO SEKTORA JAJCZARSKIEGO, 2016 – NA
TLE POPRZEDNIEGO – NIECO MNIEJSZA. RÓŻNICE REGIONALNE JEDNAK
DUŻE – OD ZNACZNEGO WZROSTU W 5 REGIONACH, UMIARKOWANEGO
SPADKU W 6 KOLEJNYCH – PO DUŻE ZMNIEJSZENIE W 5 POZOSTAŁYCH.
DOLNOŚLĄSKIE SPADA Z TRZECIEJ NA SZÓSTĄ POZYCJĘ W KRAJU.
Niewielkie zmniejszenie bazy, 2016 roku – na tle 2015 – wyniosło 2,39%. Nie przeszkodziło ono w
utrzymaniu produkcji surowca konsumpcyjnego – na poziomie bliskim stanowi sprzed roku, a jaj
wylęgowych – nawet 6-7% wyższym. Prognozy sprzed pięciu laty – widzące polski sektor jajczarski
po 2012 roku znacznie mniejszym (nawet o 30%), w związku z regulacjami unijnymi, związanymi z
dobrostanem niosek – nie sprawdziły się zupełnie. W wymiarze regionalnym – odnotowano w
tendencjach zmian spore różnice: w 11 wypadkach spadkowe (w dwóch wypadkach ponad 20%owe) i w 5 wzrostowe (w dwóch wypadkach też silne, bo ponad 20%-owe); były i skrajne wzrosty
(lubelskie) i spadki (zachodniopomorskie).
DWA REGIONY Z NAJWIĘKSZYMI BAZAMI PRODUKCYJNYMI
Ich pozycja znacznie wzrosła – do ponad 53% krajowej bazy produkcyjnej; pomimo wyraźnego jej
ubytku w wielkopolskim (9,03%). Z kolei w mazowieckim skala wzrostu była ogromna (17,24%) w
swoim gospodarczym znaczeniu. W efekcie – po roku 2016 – region ten dysponuje znacznie ponad
1/5 krajowej bazy.
6 REGIONÓW O ZNACZNYM UDZIALE W BAZIE KRAJOWEJ
Jest wśród nich nasz region dolnośląski, który pod względem wielkości bazy został wyprzedzony
przez śląski (przy wzroście bazy w tym regionie), ale i małopolski oraz łódzki (mimo zmniejszenia
tamtejszych baz). Zmiany 2016 zestawia tabela, ujmująca też aktualny udział tych sześciu regionów
w krajowej bazie produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego.
region
łódzki
śląski
małopolski

zmiana
roku
-2,49 %
+11,58 %
-6,84 %

udział w bazie
krajowej
5,39 %
5,28 %
5,12 %

region
dolnośląski
podkarpacki
kujawsko-pomorski

zmiana
roku
-17,55 %
+9,44 %
-4,69 %

udział w bazie
krajowej
4,96 %
4,04 %
3,39 %

Z racji największego (w skali kraju) wzrostu bazy w lubelskim (28,39%) – jej wielkość zbliżyła się
do rozmiaru bazy kujawsko-pomorskiej; i stała dziewiątą obecnie – pod względem rozmiarów.
7 POZOSTAŁYCH REGIONÓW
Wśród nich bardzo zdecydowanie wyróżnia się wzrostem bazy produkcyjnej sektora jajczarskiego
pomorskie (25,7%). Bardzo dobre tempo wzrostu obserwowano równocześnie w śląskim (11,58%);
choć to już inna skala wzrostu.
Jednocześnie bardzo mocno skurczyły się bazy produkcyjne opolskiego i lubuskiego (nieco poniżej
20%), a zwłaszcza warmińsko-mazurskiego (tu już sporo ponad 20%). Skrajnie duże zmniejszenie
odnotowano jednak w zachodniopomorskim (32,31%).
WPŁYW INNYCH CZYNNIKÓW NA STAN BAZY
Zważywszy na dotychczasowy wpływ rynków zagranicznych w roku 2017, jak też wpływ sektora
paszowego w kończącym się sezonie 2016/17 – nie wydaje się by te czynniki mogły się wyraźniej
przyczynić się do wzrostu bazy produkcyjnej sektora jajczarskiego, w bieżącym roku.
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego – pomocne jest
równoczesne przyjrzenie się zmianom w sektorze brojlerów kurzych, w tym samy okresie czasu. Po
spojrzeniu na nie – można bardziej docenić zmiany możliwości tej branży na przyszłość.

