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JAJCZARSKIEGO, NA TLE UE – STAN PO I PÓŁROCZU,  

Z ELEMENTAMI ROZWOJU SYTUACJI W III KWARTALE 
 
 
Minął czas gwałtownego wzrostu cen surowca w roku ubiegłym – gdy odnotowano zwyżkę 41,49% w UE, a 
jeszcze wyższą u nas – bo 46,21%; z okresem krytycznym w II kwartale – w kilka miesięcy od wprowadzenia 
nowych regulacji prawnych, związanych z minimalnymi normami ochrony niosek, a tuż przed zakończeniem 
okresu przejściowego dla ich wdrożenia. Okres zmagań konkurencyjnych sektorów jajczarskich wielu krajów 
UE – w nowych warunkach rynkowych – trwał dosyć długo; również w odniesieniu do Polski – przynosząc 
powodzenie na koniec I półrocza 2013, kiedy to nasze koszty surowca okazały się 1,29% niższe od średnich 
w UE.  
Na pozytywne rozstrzygnięcie złożyła się cała lista czynników – w szczególności zdolność adaptacji sektorów 
jajczarskiego i paszowego do działania w warunkach wielkiej niepewności, przez długi okres czasu, praca 
sektora publicznego – w tym państwowej służby weterynaryjnej i doradczej wielu firm. Byłoby to trudne do 
wyobrażenia bez tak jednoznacznie stymulującej roli rynków zagranicznych dla rozwoju polskiego sektora 
jaj – przy jednocześnie bardzo dużym ograniczeniu spożycia krajowego, zdecydowanie wymykającym się 
wielu prognozom. Co ważne eksporterzy już w roku 2011 myśleli o okresie trudnej próby 2012 – zachowując 
i umacniając swe pozycje konkurencyjne, w stopniu wysokim i mocno zdywersyfikowanym – do aż 19 rynków 
zagranicznych z dostawami przekraczającymi tys. ton surowca; cyfra ta dotyczy roku 2011 (w 2012 było to 
całkiem podobnie, czyli 18 rynków).   
 
 
CENY SUROWCA W POLSCE I UE 
W porównaniu z ub. rokiem, spadły w I półroczu 2013 na poziomie 30% – przy czym tendencja spadkowa 
uwidoczniła się zdecydowanie bardziej w II kwartale. Co ważne w czerwcu spadek cen surowca w UE był 
zaledwie na poziomie 1%-owym – przy około 7%-owym w Polsce. Stąd więc ww. poprawa naszej pozycji 
konkurencyjnej, na koniec I półrocza 2013. 
Odnotowanie tego jest dodatkowo ważne w kontekście pierwszych reakcji sektora pasz na zmiany warunków 
rynku komponentów paszowych 2013/14 – wskazujące na możliwość wyraźnego (więcej niż 2%) obniżenia 
kosztu żywieniowego surowca w sektorze wołowiny i także jajczarskim. 
Cena jednostkowa surowca z końca I półrocza – 28,3gr – jest na poziomie zbliżonym do średniej z 4 lat od 
kryzysu gospodarczego 2008 i jednocześnie o 29-30% niższym na tle 2012, obfitującego w zawirowania.    
 
WPŁYW RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 
Pozostaje bardzo duży i niezmienny – zarówno na tle lat 2008-2011, jak i 2012, w którym wróżono tu i tam 
ograniczenie ich roli dla rozwoju polskiego sektora jaj. Ale nic z tych rzeczy. Po pierwsze – dodatni bilans 
wartościowy z rynków zagranicznych – na poziomie blisko 0,1mld USD po półroczu – był niższy o 27,54% 
na tle 2012; czyli zważywszy tempo równoczesnego spadku cen surowca – wynik wartościowy z rynków 
zagranicznych może być uznany za dość dobry. Po drugie – w tym samym czasie bilans wolumenowy był na 
poziomie bardzo zbliżonym do ubiegłorocznego.  
Pewnego odnotowania wymaga także – choć wciąż jeszcze niewielka, ale rosnąca – rola rynków trzecich w 
tworzeniu dochodu sektora jajczarskiego. W połowie roku zwraca uwagę rosnąca rola rynku Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich dla rozwoju sektora.   
 
AKTUALNA LICZEBNO ŚĆ FERM NIOSEK 
Wg stanu na koniec sierpnia wynosi 1165 – co oznacza ponad 3%-owy wzrost na tle 2012 roku, z dość 
dużym jego wyrównaniem w większości regionów; przy czym wzrost w 9 regionach mniej znaczących dla 
polskiego sektora jaj był nieco większy, na tle 7 decydujących o jego stanie. Wśród tych siedmiu: 
a/ w 3 kluczowych regionach – największy wzrost odnotowano w śląskim (poziom 6 i pół do 7%), a duży w 
mazowieckim (poziom 4 i pół do 5%); w wielkopolskim wzrost był niższy od średniej kraju, niemniej jest to 
region o najlepszej strukturze sektora jaj (obok lubelskiego – z wyraźnie większym wzrostem w 2013 na tle 
wielkopolskiego, ale też nieco niższym niż w całym kraju), 
b/ w 4 ważnych regionach – najlepszą sytuację mieliśmy w łódzkim (z ponad 10%-owym wzrostem), przy 
braku tendencji zwyżkowej w 2 regionach: małopolskim i naszym regionie dolnośląskim (o lubelskim już 
wyżej wspomniano). 


