
ZNACZNY WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA 
JAJCZARSKIEGO W ROKU 2012 – POŁĄCZONY Z 

BARDZO DUŻYMI PRZEMIESZCZENIAMI ZASOBÓW  
 

Baza produkcyjna polskiego sektora jajczarskiego wzrosła w I półroczu 2012 roku, a więc w czasie 
prawie odpowiadającym okresowi przejściowemu, związanemu z minimalnymi normami ochrony 
niosek – o 5,1%, na tle końca roku 2011; na tle analogicznego okresu poprzedniego roku – był to 
także wzrost pokaźny, na poziomie 3-4%. Jednocześnie baza została w wyjątkowym stopniu (jak na 
okres półroczny) skoncentrowana w trzech regionach: wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim 
(kolejność według znaczenia gospodarczego). Rekordowy wzrost bazy produkcyjnej w warmińsko-
mazurskim (na poziomie 35%), a duży w pomorskim i lubelskim – są mniej znaczące w makroskali. 
Jednocześnie straciły wszystkie pozostałe regiony (też dolnośląski); ogólnie aż 10 regionów. Można 
więc mówić o pewnej polaryzacji zasobów naszego sektora jaj. 
 
W poniższej tabeli zobrazowano aktualny stan bazy produkcyjnej w 8 regionach – decydujących 
dziś o stanie polskiego sektora jajczarskiego. Wśród nich jest też nasz region, którego 5-ta pozycja 
w kraju jest wysoka; to co oznacza spadek o jedną pozycję - wobec zmniejszenia bazy produkcyjnej 
na tle kraju i to w dużym rozmiarze. 
 
lp regiony o dużym 

znaczeniu sektora jaj 
%udział w krajowej 
bazie produkcyjnej 

lp regiony o dużym 
znaczeniu sektora jaj 

%udział w krajowej 
bazie produkcyjnej 

1 wielkopolski 37,59 1 dolnośląski 5,39 
2 mazowiecki 13,79 2 łódzki 4,66 
3 śląski 7,02 3 lubelski 4,19 
4 małopolski 5,51 4 podkarpacki 3,55 

razem: 63,91 razem: 17,79 
pozostałe regiony: 18,30% 

 
W ciągu ostatniego roku odsetek niosek w strukturze stad znacznie wzrósł – przy czym początkowo 
umiarkowanie malał, w miesięcznym tempie 0,58% (II półrocze 2011) – by raptownie wzrosnąć, w 
tempie 5,27%/miesiąc i osiągnąć pułap 46,25% w I półroczu 2012. 
W 6 regionach odsetek niosek w strukturze stad przewyższa średnią krajową – przy czym w dwóch 
regionach przekracza 60% (i to znacznie): małopolskim i wielkopolskim. W dolnośląskim wynosi 
57,75%; w lubelskim, podkarpackim i śląskim wynosi blisko 50%. 
W 5 regionach o małym znaczeniu sektora jajczarskiego jest przeciwnie. Rekordowo niski – jest ten 
udział w zachodniopomorskim (23,25%), a ledwie minimalnie wyższy w podlaskim. Nie osiąga też 
30% w świętokrzyskim, opolskim i kujawsko-pomorskim. 
 
Z konkurencyjnością naszego sektora jajczarskiego związana jest struktura stad, która od dłuższego 
czasu stanowi jego atut – przy czym okres przejściowy, związany z minimalnymi normami ochrony 
niosek – sprzyja jej poprawie; koncentracja postępuje w tempie około 2-krotnie szybszym – na tle 
wzrostu bazy produkcyjnej.  
O pomyślnym kierunku przekształceń w tym zakresie w praktyce decyduje region wielkopolski – z 
2,3-2,4 razy lepszą strukturą stad na tle kraju. Zauważalna w makroskali jest tu też rola lubelskiego 
– choć w tym wypadku struktura stad na tle kraju nie jest już tak dobra; przewaga nad średnią kraju 
jest w tym wypadku na poziomie 25-30%. 
Na tle kraju – nasz region wygląda zdecydowanie słabiej, bo aż dwukrotnie. W ostatnim półroczu 
stracił on więc 4-tą pozycję w kraju – na rzecz małopolskiego. 


