
UMIARKOWANY WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA 
BROJLERÓW KURZYCH, 2013 – NIE OBEJMUJ ĄCY MAZOWIECKIEGO, 
WIELKOPOLSKIEGO I ŁÓDZKIEGO. ZRÓ ŻNICOWANIE REGIONALNE 

DUŻE – Z SILNYM WZROSTEM BAZY W SIEDMIU REGIONACH. 
DOLNOŚLĄSKIE BARDZO ZWI ĘKSZYŁO SWOJĄ BAZĘ. 

 
Wzrost wyniósł co prawda 1,84%, na tle roku poprzedniego – można powiedzieć jedynie niecałe 
2%. Z tym, iż cyfra ta mówi przede wszystkim o tendencji rozwojowej sektora i unaocznia istotne 
przemieszczenia zasobów między regionami, które – na tle sektora jajczarskiego – są (w tym samym 
okresie czasu) o wiele większe. Znamionują z jednej strony różnice regionalne w możliwościach 
rozwoju branży, ale – przede wszystkim – jej ogromny potencjał rozwojowy. Dobrym uzupełnieniem 
ilustracji zmian w bazie produkcyjnej jest – po pierwsze: równoczesny 11,3%-owy wzrost liczby 
wylężonych piskląt dla stad towarowych, a po drugie: porównywalny w skali (zważywszy na różnice 
warunków handlu 2013:2012) wzrost dochodu bilansowego sektora z rynków zagranicznych (na 
poziomie 9,3-9,4%). Porównanie tych dwóch cyfr wskazuje dodatkowo na zrównoważenie wpływu 
stymulującego ten sektor – ze strony rynku krajowego i zagranicznych. 
 
REGIONY SILNEGO WZROSTU BAZY SEKTORA 
Cechował wzrost bazy: kilkanaście do trzydziestu kilku procent. Dotyczył prawie połowy regionów 
– o ogólnie umiarkowanym znaczeniu dla polskiego sektora brojlerów kurzych. Ponieważ był silny 
– równoważył z nawiązką dość znaczne skurczenie bazy w 3 regionach o podstawowym znaczeniu 
dla sektora (ww. w tytule). Tabela pokazuje skalę tego wzrostu bazy.  
 

region wzrost bazy % bazy krajowej region wzrost bazy % bazy krajowej 

zachodniopomorski 36,49 % 6,17 podkarpacki 19,99 % 3,35 
dolnośląski 36,15 % 1,64 świętokrzyski 15,90 % 4,76 

podlaski 21,41 % 5,66 pomorski 13,41 % 5,22 
kujawsko-pomorski 20,97 % 5,55 Łącznie 7 regionów 22,71 % 32,35 
   
REGIONY NIEWIELKIEGO WZROSTU BAZY 
Należą tu 4 regiony – o wzroście bazy na poziomie 3-7%; w kolejności od największego wzrostu – 
to: lubuski, śląski, warmińsko-mazurski i małopolski. 
W opolskim baza praktycznie nie zmieniła się, a dokładniej jej niewielki wzrost nie dorównywał 
krajowemu. 
 
REGIONY OGRANICZENIA ROZMIARU BAZY 
Czyli 4 regiony: 3 ww. w tytule oraz lubelski – łącznie dysponujące blisko połową krajowej bazy. 
Po kolei – o zmianach, które tu nastąpiły: 
1/ spadek w lubelskim (w zakresie poniżej 6%) można uznać za nieznaczący gospodarczo (szczupła 
baza produkcyjna regionu), 
2/ nieco większy (poziom 6-7%) w mazowieckim liczy się bardzo, ale – po pierwsze nie jest zbyt 
wielki, po drugie towarzyszy mu znacznie większy wzrost bazy produkcyjnej sektora jajczarskiego, 
3/ spadki w wielkopolskim i łódzkim są gospodarczo znaczące (ich skala przekracza 10%), ale – w 
wielkopolskim przynajmniej – towarzyszy mu wzrost bazy produkcyjnej sektora jaj, porównywalny 
w rozmiarach. 
 
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora brojlerów kurzych – pomocne 
jest równoczesne przyjrzenie się zmianom sektorów jajczarskiego i mięsa indyczego, zachodzącym 
w tym samym czasie; pomocne – nie znaczy jednak: pozwalające na zbyt daleko idące wnioski. 
Warto też zwrócić uwagę na ogólny charakter zmian regionalizacyjnych (2013) sektora – pośrednio 
wskazujący na wybitną konkurencyjność branży; być może nawet w skali światowej – co wymaga 
na koniec specjalnego podkreślenia. 


