
UBYTEK BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA MI ĘSA BROJLERÓW KURZYCH – 
PRZY WYŻSZEJ LICZBIE PISKL ĄT DLA STAD TOWAROWYCH – TYPU MI ĘSNEGO, 

WZROŚCIE PRODUKCJI TOWAROWEJ, ZWŁASZCZA DROBNOTOWAROWEJ 
 – W DUŻEJ MIERZE STYMULOWANYM WPŁYWEM RYNKÓW ZAGRANICZNYCH   

ORAZ REKORDOWO WYSOKIM POZIOMEM KONKURENCYJNO ŚCI SEKTORA 
 
Skala ubytku bazy produkcyjnej była w minionym roku dość duża (poziom 24% z końcem roku na tle 2011) – 
co jednak nie znalazło swojego przełożenia na bieżące wyniki sektora mięsa brojlerów kurzych. W sytuacji 
rosnących kosztów żywieniowych surowca – nasz sektor mięsa brojlerów kurzych ma zdecydowanie wiodącą 
pozycję w Unii pod względem kosztów surowca, tak iż jedynie producenci brytyjscy i łotewscy nadążają na 
nami (aktualnie ten dystans jest zbliżony do 2%). Wzrost 2012 produkcji towarowej (szacowany na 8,38% – 
mimo wyłączenia drobnotowarowej, ze znacznie szybszym wzrostem) – wiązał się w około 45% z wpływem 
rynków zagranicznych (w sposób podstawowy) i w 55% – z krajowym, czyli z wpływem niedopuszczającym 
ewentualnych skutków z zakresu konsumpcji mięsa i jego przetworów – zarówno wynikłych z ograniczania 
rozmiarów sektora wieprzowiny, jak i z największej w sektorze pierwszym (i postępującej) integracji sektora 
wołowiny z gospodarką światową. W tej sytuacji prawie 5% wzrostu 2012 liczby piskląt dla stad towarowych 
brojlerów typu mięsnego – zwraca o tyle uwagę, że jest zauważalnie wyższy na tle dokonanego w poprzednim 
roku (choć niższy na tle dokonanego – w tym samym czasie – w sektorze jaj). Po uzupełnieniu tej informacji 
o jednoczesny, a zauważalnie wyższy udział brojlerów kurzych w strukturze 2012 żywca drobiowego dla 
przemysłu (już wyraźnie ponad ¾ krajowego surowca), a zwłaszcza (prognozowany) na b.r. dalszy, 2%-owy 
wzrost tego udziału – można przyjąć zapisy statystyczne z większym spokojem. Są one zarazem kopalnią 
wiedzy na temat przemieszczeń zasobów krajowego sektora mięsa drobiowego – w tym brojlerów kurzych; 
dają obraz zróżnicowania regionalnego i szczegółów restrukturyzacji. 
 
Obecny stan bazy produkcyjnej polskiego sektora mięsa brojlerów kurzych ilustruje tabela, z której widać 
stosunkowo małe zróżnicowanie regionalne (przy dominacji centrum i północy) – ale tylko w porównaniu z 
pozostałymi kierunkami produkcji drobiarskiej. Toteż prezentowany podział ma bardzo umowny charakter. 
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1 mazowiecki 22,71 1 śląski 6,02 
2 wielkopolski 16,33 2 podlaski 4,75 
3 łódzki 11,73 3 pomorski 4,69 

razem: 50,77 4 kujawsko-pomorski 4,67 
5 zachodniopomorski 4,61 8 pozostałych regionów: 24,49% 

razem: 24,74 
 
Zmiany roku 2012 zdecydowanie poszły w kierunku koncentracji produkcji – przy czym charakterystyczne, 
że zasoby konsolidowane w 3 regionach, o głównym znaczeniu sektora – przemieszczono w największym 
stopniu do mazowieckiego, w nieco mniejszym do wielkopolskiego (chociaż dużym) i jeszcze mniejszym do 
łódzkiego (kolejność podobna jak w tabeli – obrazująca pewną logikę zmian). Pomimo że były to alokacje o 
względnym charakterze – ich racjonalność jest godna uwagi. 
Wspomniana logika zmian gospodarczych w (możnaby powiedzieć krańcowo konkurencyjnym) sektorze – 
równie przejrzyście wygląda w 5 regionach o dużym jego znaczeniu – z dwoma istotnymi zastrzeżeniami: 
a/ śląski wyraźnie dystansował 3 regiony o głównym znaczeniu sektora – do tego stopnia, iż praktycznie jako 
jedyny w kraju nie odnotował ubytku bazy produkcyjnej, 
b/ podlaski zyskał bez porównania mniej – ale zyskał (w przeciwieństwie do 3 ww. w tabeli); przy czym i tu 
logika była podobna (zachodniopomorski tracił więcej na tle kujawsko-pomorskiego, a ten jeszcze więcej w 
porównaniu z pomorskim).  
 
Region dolnośląski wygląda bardzo słabo – nawet wśród 8 nie opisanych wyżej – ale co gorsza w 2012 traci 
zdecydowanie najwięcej ze swojej bazy. Trzeba jednak pamiętać, że miało to miejsce przy rekordowych w 
skali ogólnopolskiej wzrostach baz produkcyjnych – tak sektora mięsa indyczego, jak również jajczarskiego 
– choć tutaj już nie w takim stopniu. 


