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W wielu regionach ogromny wzrost, a w zachodniopomorskim niezwykły. 
Różnice między regionami widoczne, umiarkowane; podział na 2 kategorie. 

  
Skala wzrostu osiągnęła w 2013 roku 7,52%. Prognozy sprzed trzech lat – widzące polski sektor 
jajczarski znacznie mniejszym po 2012 roku (i to nawet o 30%), w związku z regulacjami unijnymi, 
związanymi z dobrostanem niosek – można już włożyć do kosza,  z koszmarnymi bajkami dla dzieci. 
Polska gospodarka jest zdrowa na tyle, że naprawdę dobrze funkcjonujące branże radzą sobie – 
niezależnie od tworzonego wokół nich szumu medialnego; reagują prawidłowo i na czas na sygnały 
rynkowe; nie prowadzą dyskusji nie wartych chwili czasu i krzty energii. Tak jest m.in. z sektorem 
jajczarskim, który w roku 2013 – po zamieszaniu roku 2012 – przeszedł niejako do kontruderzenia, 
przy wyraźnie już stymulującym wpływie rynków zagranicznych. Wymowna jest skala wzrostu bazy 
produkcyjnej tego sektora w najwyżej rozwiniętym gospodarczo regionie zachodniopomorskim – 
dochodząca do 60% w skali roku. Polski sektor jajczarski po roku 2012 umocnił się więc na tle UE. 
 
REGIONY O NAJWIĘKSZYM WZROŚCIE BAZY PRODUKCYJNEJ 
Jest ich 9 – większość polskich regionów. Zestawiono je w tabeli, która pomija zachodniopomorski 
– ze wzrostem bazy 58,25%, stanowiącej obecnie 3,38% krajowej bazy produkcyjnej sektora jaj. 
 

region wzrost bazy % bazy krajowej region wzrost bazy % bazy krajowej 
podkarpacki 23,56 % 3,87 mazowiecki 13,84 % 19,09 
świętokrzyski 21,08 % 2,58 pomorski 10,80 % 3,50 

opolski 19,94 % 1,61 wielkopolski 10,21 % 26,69 
małopolski 15,05 % 5,44 kujawsko-pom. 10,02 % 7,09 

 
Jak widać, wzrostowi bazy produkcyjnej naszego sektora jajczarskiego towarzyszy przemieszczenie 
jego zasobów ku regionom największej koncentracji produkcji, jednak nie tylko ku nim; dobrze ten 
stan obrazują 2 cyfry: 
a/ dwa regiony decydujące o stanie bazy produkcyjnej (prawie 46% krajowej) – wielkopolski oraz 
mazowiecki – zwiększyły swoją bazę produkcyjną o 55,85% bardziej, w porównaniu z krajem, 
b/ ww. 9 regionów silnego wzrostu bazy produkcyjnej (około 70% krajowej) zwiększyło swą bazę 
produkcyjną o 103,46% bardziej, w porównaniu ze wzrostem w kraju; zatem koncentracji produkcji 
towarzyszyły też znaczące przemieszczenia zasobów z innych sektorów do jajczarskiego – w kilku 
regionach dotąd średnio lub mniej znaczących w branży (głównie południowo-wschodnich), które 
pośrednio wskazują na dobre warunki rozwoju sektora w całym kraju. 
 
INNE REGIONY, W TYM DOLNOŚLASKI 
W 7 pozostałych regionach – z wyjątkiem śląskiego, z dużym ubytkiem bazy – nie obserwowaliśmy 
specjalnie widocznych zmian; naturalnie zmian porównywalnych w skali do wzrostu w 9 regionach 
opisanych wcześniej. W łódzkim i podlaskim były to nawet wzrosty w skali do 4%, w lubelskim – 
ledwo widoczne zmniejszenie, a w regionach lubuskim, naszym i warmińsko-mazurskim – bardziej 
widoczne zmniejszenie (poziom 4-6%). 
Zmiany w regionie śląskim zdecydowanie odbiegają w swym kierunku od ogólnokrajowych – baza 
produkcyjna sektora skurczyła się na poziomie 16-17%. Mimo że region zachował trzecią pozycję 
w Polsce – jego baza produkcyjna skurczyła się do 7,43% krajowej. 
W regionie dolnośląskim – z zachowaniem czwartej pozycji w Polsce – baza produkcyjna sektora 
jajczarskiego zmalała 4,29% w skali rocznej. Wynosi ona obecnie 7,09% bazy krajowej, ze stanem 
na poziomie 3,51-3,52mln niosek. Liczba ferm od dłuższego okresu pozostaje stabilna – to poziom 
stu kilkunastu. W kraju natomiast – w ciągu roku 2013 – liczba ferm wzrosła na poziomie 2-3%. 
Zatem na poziomie kraju zaobserwować można istotny wzrost koncentracji produkcji jajczarskiej. 


