
WYBRANE ELEMENTY ZMIAN POLSKIEGO SEKTORA 
JAJCZARSKIEGO, NA TLE UE – PO ZAKO ŃCZENIU OKRESU 

PRZEJŚCIOWEGO, ZWI ĄZANEGO Z MINIMALNYMI 
NORMAMI OCHRONY NIOSEK I PO CAŁYM ROKU 2012 

 
Po okresie gwałtownego wzrostu cen surowca (zwłaszcza przy końcu I kwartału i na początku II) – 
w II półroczu 2012 obserwujemy uspokojenie sytuacji; znaczący spadek cen, a przede wszystkim 
coraz wyraźniejsze, liczniejsze symptomy równowagi na unijnym rynku jajczarskim w nowych, w już 
zmienionych warunkach gry. Niemniej tendencja (umiarkowanego) wzrostu cen surowca znów w IV 
kwartale była obserwowana. Wygląda iż zmiany całego 2012 roku wpłynęły w bardzo zróżnicowany 
sposób na sektory jaj w poszczególnych krajach UE – przy czym u nas dokonane zmiany powinny 
poprawić pozycję konkurencyjną sektora jajczarskiego na rynku światowym. Na dziś widać to dosyć 
wyraźnie, a wróżący Polsce (jesienią 2011) wielkie trudności – jakby zamilkli. 
 
CENY SUROWCA W POLSCE I UE 
Na podstawie pełnych danych rocznych – były one na tle 2011 wyższe, na poziomie 
41,4-41,5% w skali całej UE. Na jej tle – wzrost cen u nas, o 46,2-46,3% – pozwala 
zachować polskiemu sektorowi jajczarskiemu porównywalne koszty surowca jak UE 
(w grudniu o 0,6% wyższe). Na tle listopada – ta relacja w grudniu 2012 nieznacznie 
pogorszyła się. Widać niezwykłą walkę o pozycje konkurencyjne wewnątrz UE. 
O dokonanych (i trwających) zmianach – wiele mówi nam porównanie wzrostu cen 
surowca w tym samym czasie (2012:2011) w krajach strefy euro, poza nią – w tym 
zwłaszcza w kilku, ważnych dla oceny sytuacji krajach spoza strefy. Skala wzrostu 
cen osiągnęła w 2012 roku najwyższy poziom w Hiszpanii (64-65%) i Portugalii (56-
57%); także – co jest mniej znaczące gospodarczo – na Cyprze (ponad 78-79%) oraz 
na Malcie (102-103%). Równocześnie spadły ceny surowca w Austrii (znacząco), a 
w Holandii i Danii – mniej zauważalnie. Wzrost w większości innych krajów strefy 
euro nie odbiegał zbytnio od średniego UE. Łącznie skala zróżnicowania zmian cen 
surowca w sektorze jajczarskim w krajach strefy euro była tak duża, że trudna do 
porównania z innymi zmianami tego typu w wielu ostatnich latach (i to nie tylko) – 
korespondująca z narastającą niestabilnością makroekonomiczną tego ugrupowania 
gospodarczego i ogromnym zadłużeniem; zarazem dodatkowo sprzyjająca stałemu 
obniżaniu się jego aktywności gospodarczej i umacniająca konkurencję spoza strefy.  
Poza strefą euro sytuacja wyglądała zdecydowanie inaczej. Czeski sektor jajczarski – 
zachował przewagę w kosztach surowcowych (poziom 11-12%). Z kolei brytyjski 
sektor jajczarski – nawet ostatnio ją wzmocnił (aktualna przewaga kosztowa zbliżona 
do czeskiej). 
Nieco inaczej reagował na rozwój sytuacji, w II półroczu 2012 bułgarski sektor jaj – 
po pewnym osłabieniu pozycji konkurencyjnej, przy względnym ustabilizowaniu się 
sytuacji – uzyskał on w II półroczu wyższe dochody; przy zachowaniu jednocześnie 
widocznej przewagi nad UE w kosztach surowca. W wypadku bułgarskiego sektora 
jajczarskiego widać to ewidentnie od zakończenia okresu przejściowego, związanego 
z minimalnymi normami ochrony niosek. 
W podobny sposób – choć z wyraźnym opóźnieniem – reagował rumuński sektor jaj; 
w rezultacie osiągając poziom cen wyższy niż brytyjski, ale niższy od bułgarskiego. 



Te 3 sektory jajczarskie zdają się bezwzględnie wykorzystywać słabości strefy euro. 
 
WPŁYW RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA POLSKI SEKTOR JAJ  
Pozostaje bardzo duży; nawet można mówić o jego umocnieniu w roku 2012 – mimo 
iż jeszcze wiosenne prognozy mówiły o (3-4%-owym) pogorszeniu wolumenowego 
salda obrotów handlu zagranicznego w roku 2012, na tle 2011. Na szczęście okazały 
się kompletnie nieprawdziwe; autorzy nie docenili zdolności adaptacyjnych naszego 
sektora jaj.  Istotną okolicznością takiego rozwoju wypadków jest – nieprzewidzianie 
duże (też zupełnie nie odpowiadające prognozom) – obniżenie krajowego spożycia o 
15,2% w roku 2011; to bez porównania większe ograniczenie – niż przewidywano, 
nawet na cały dwuletni okres (2011-2012 roku). Ma to związek z wysokim dochodem 
bilansowym z rynków zagranicznych obu lat. Na tym tle – tym bardziej istotny jest 
wzrost dodatniego bilansu wolumenowego w 2012 roku – w odniesieniu do 2011. 
Był on lepszy – o ponad 12 i pół procenta! 
 
AKTUALNA LICZEBNO ŚĆ FERM NIOSEK 
Ma wyraźnie tendencję wzrostową, chociaż zróżnicowaną w regionach. W naszym 
regionie ilość ich – po lipcu wynosiła 113; czyli 1 więcej w stosunku do stanu sprzed 
rozpoczęcia okresu przejściowego, związanego z minimalnymi normami ochrony 
niosek. W kolejnych miesiącach liczba ta rosła; i to wyraźniej – do 116 na koniec 
sierpnia, do 121 na przełomie III/IV kwartału 2012 i do 122 na koniec roku 2012 oraz 
na koniec lutego 2013 (stan stabilny w całym nowym roku).  
W skali kraju – liczba ta nie zmieniła się w lipcu i sierpniu – pozostając na poziomie 
1102; natomiast widocznie wzrosła we wrześniu – do 1110 w połowie miesiąca, a do 
1116 na przełomie III/IV kwartału i nadal rosła – do 1119 na koniec października. Na 
początku grudnia nadal widać było wzrost – do 1122, ale szczególnie wyraźny był on 
w grudniu – tak iż na koniec roku 2012 stan ten wyniósł już 1129. Po nowym roku 
nadal widać tendencję wzrostową; bardzo wyraźną: 1135 w końcu stycznia, a 1142 
na koniec lutego 2013. 
O stanie naszego sektora jajczarskiego decyduje aktualnie 7 regionów – w tym 3 w 
stopniu kluczowym (przeszło połowa krajowej bazy produkcyjnej): wielkopolski, 
mazowiecki, śląski; i 4 inne, o dużym znaczeniu dla sektora ww. – w tym dolnośląski 
(a także małopolski, łódzki i lubelski).  
Wśród nich – w 2 regionach, o najlepszej strukturze sektora jaj – liczba ferm (koniec 
roku 2012) to 181 w wielkopolskim, a 37 w lubelskim (nieco więcej). 
W innych ważnych dla produkcji jaj regionach stan ferm niosek na koniec roku 2012 
wynosi: 215 w mazowieckim, 92 w śląskim i po 89 w małopolskim i łódzkim. 
 
Dalszy rozwój sytuacji w polskim sektorze jajczarskim – po zakończeniu okresu 
przejściowego, związanego z minimalnymi normami ochrony niosek – może okazać 
się niezwykle interesujący; w dużej mierze decydujący o jego przyszłości. Będzie to 
wymagać systematycznych obserwacji oraz podsumowań – ale już w nie tak krótkich 
odstępach czasowych, jak w roku 2012. Trudno jest uznać sytuację za całkowicie 
ustabilizowaną – zważywszy na zabiegi o wykorzystanie nowego układu na rynku UE 
i światowym, z korzyścią dla siebie – przez sektory jajczarskie w wielu krajach.  


