
WYBRANE ELEMENTY ZMIAN POLSKIEGO SEKTORA 
JAJCZARSKIEGO, NA TLE UE – ROK 2013 ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGL ĘDNIENIEM ROZWOJU SYTUACJI W II KWARTALE 

 
Po okresie gwałtownego wzrostu cen surowca – zwłaszcza w I półroczu 2012 roku – obserwujemy 
powoli tendencję odwrotną w roku 2013, coraz wyraźniejszą w II kwartale. Zmiany całego 2012 
roku wpłynęły w bardzo zróżnicowany sposób na sektory jaj w poszczególnych krajach UE – przy 
czym u nas dokonane zdają się poprawiać pozycję konkurencyjną sektora jajczarskiego na rynku 
światowym. Na dziś widać to dosyć wyraźnie; nasza przewaga w kosztach surowca w kwietniu 2013 
wynosi nad UE 6,73%. Wróżący Polsce (jesień 2011) wielkie trudności – najwyraźniej pomylili się. 
Obecne prognozy mówią już o 5-6%-owym wzroście produkcji surowca w bieżącym roku. Zwraca 
uwagę rosnąca liczebność ferm niosek w b.r. – zwłaszcza w I kwartale 2013. 
 
 
CENY SUROWCA W POLSCE I UE 
Na podstawie pełnych danych rocznych – były one w roku 2012 na tle 2011 wyższe, na poziomie 
41-42% w skali całej UE. Rok 2013, do kwietnia – przynosi ich spadek w granicach 15-16%. Przy 
czym w Polsce – o ile wzrost cen ubiegłego roku był nieco większy niż w UE – obecny spadek cen 
jest wyraźnie większy (22%-owy); poprawa naszej pozycji konkurencyjnej – zwłaszcza od kwietnia 
staje się wyraźna i powinno to znacząco wpłynąć na polepszenie wyników naszego sektora jaj z 
rynków zagranicznych. 
Większe wśród nowych krajów członkowskich UE – mają ogólnie sporo niższe koszty surowca od 
unijnych. Choć tak było i w ubiegłym roku – ten jednak przyniósł wzrost tej przewagi; więcej niż 
jej podwojenie w wypadku bułgarskiego, czeskiego czy rumuńskiego sektora jajczarskiego. 
Te 3 sektory jajczarskie zdają się bezwzględnie wykorzystywać słabości strefy euro. Jednak zwraca 
uwagę też co innego – na tle 2012 przewagę kosztową nad UE w II kwartale 2013 stracił brytyjski 
sektor jaj; co z naszego punktu widzenia jest godne uwagi, a zarazem może ułatwiać konkurowanie 
na rynku nie tylko UE, ale i światowym – zwłaszcza że już po marcu 2013 udział rynków trzecich 
w dochodach bilansowych polskiego sektora jaj dość wyraźnie wzrósł, a lista rynków trzecich, na 
których jesteśmy obecni – wydłużyła się; zawiera już m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
 
WPŁYW RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA POLSKI SEKTOR JAJ  
Pozostaje bardzo duży; można nawet mówić o jego umocnieniu w roku 2013 – bilans wolumenowy 
po I kwartale zwiększył się (poziom 3%). Co prawda – w tym samym czasie – odnotowano 8%-owe 
pogorszenie dochodu bilansowego; lecz działo się to przy około aż 11% (średnio od początku 2013) 
niższych cenach surowca. Istotną okolicznością tego wpływu jest możliwe obniżenie się krajowego 
spożycia; czego dowiódł już rok 2011 w sposób wyjątkowy, a zapewne rok 2012 tej prawidłowości 
w sposób znaczący nie zmienił (tu trzeba jeszcze poczekać na pełne podsumowanie).  
 
AKTUALNA LICZEBNO ŚĆ FERM NIOSEK 
Ma wyraźnie tendencję wzrostową; na koniec roku 2012 stan ten wyniósł 1129. Po nowym roku 
nadal widać tendencję wzrostową; i to wyraźną: 1135 w końcu stycznia, 1142 – koniec lutego i już 
1146 w II dekadzie marca 2013.  
Ostatnie notowane stany dotyczą maja: 
a/ 1153 – na dzień 13 maja, 
b/ 1151 – na dzień 22 maja. 
Co mogłoby wskazywać na osiągniecie stanu najwyższej liczebności w maju. Z tą konkluzją lepiej 
jednak zaczekać. 
O stanie sektora jaj decyduje w Polsce obecnie 7 regionów – 3 w stopniu kluczowym (przeszło 
połowa krajowej bazy produkcyjnej): wielkopolski, mazowiecki, śląski; 4 inne, o dużym znaczeniu 
dla sektora ww. – w tym dolnośląski (a także małopolski, łódzki i lubelski).  


