
WYBRANE ELEMENTY ZMIAN 2013 ROKU POLSKIEGO SEKTORA 
JAJCZARSKIEGO, NA TLE UE – STAN PO III KWARTALE,  
Z ELEMENTAMI ROZWOJU SYTUACJI W IV KWARTALE 

 
 
Minął czas gwałtownego wzrostu cen surowca w roku ubiegłym – gdy odnotowano zwyżkę 41-42% w UE, a 
jeszcze wyższą u nas – ponad 46%; 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 pewne wyjaśnienie sytuacji na koniec I 
półrocza 2013, kiedy nasze koszty surowca okazały się 1,29% niższe od średnich w UE. Niemniej dopiero 
koniec III kwartału przyniósł pełne powodzenie – nasza przewaga nad UE wzrosła do 5,27%.Co ważne – z 
ograniczonej liczby danych dotyczących IV kwartału wynika, iż ma miejsce dalszy wzrost tej przewagi. 
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 jajczarskiego – przy jednocześnie ogromnym ograniczeniu spożycia krajowego (30-31% w 
ledwie 2 lata 2011-2012), wymykającym się prognozom. Co ważne eksporterzy już w 2011 myśleli o okresie 
próby – zachowując i umacniając pozycje konkurencyjne, w stopniu wysokim i mocno zdywersyfikowanym – 
do aż 19 rynków zagranicznych z dostawami przekraczającymi tysiąca ton surowca; cyfra ta dotyczy roku 
2011 (w 2012 było tu podobnie, 18 rynków). W 2013 – już po III kwartałach – takich rynków było aż 17.  
 
CENY SUROWCA W POLSCE I UE 
W porównaniu z ub. r., spadły po III kwartale 2013 na poziomie 23-24% – przy czym w Polsce tendencja 
spadkowa uwidoczniła się znacznie bardziej (poziom 28-29%). 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, w końcu I półrocza 2013. Czerwiec był dla Polski przełomem z punktu widzenia 
kosztów surowca i konkurencji wewnątrzunijnej .  
Odnotowanie tego jest dodatkowo ważne w kontekście pierwszych reakcji sektora pasz na zmiany warunków 
rynku komponentów paszowych 2013/14 – wskazujące (już na początku sezonu) na możliwość znacznego 
obniżenia kosztu żywieniowego surowca w sektorze jajczarskim. Po III kwartale 2013 roku – wiemy iż 
obniżka ta jest najwyższa wśród naszych głównych sektorów produkcji zwierzęcej. 
 
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. Nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Po pierwsze – 
dodatni bilans wartościowy z rynków zagranicznych – na poziomie 0,15-0,16mld USD po III kwartale – był 
niższy o 18,22% na tle 2012. Zważywszy tempo równoczesnego spadku cen surowca – wynik warto ściowy 
z rynków zagranicznych może być uznany za co najmniej dobry. Po drugie – w tym samym czasie bilans 
wolumenowy był bardzo dobry; na poziomie ponad 8% lepszym do ubiegłorocznego. Przełomem z punktu 
widzenia poprawy ogólnych wyników sektora z rynków zagranicznych był sierpień. 
Pewnego odnotowania wymaga także – choć wciąż jeszcze niewielka, ale rosnąca – rola rynków trzecich w 
tworzeniu dochodu sektora jajczarskiego. W roku 2013 obserwujemy też zmiany jakościowe; rola rynków 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chińskiej Republiki Ludowej dla rozwoju sektora jaj rośnie w oczach.   
 
AKTUALNA LICZEBNO ŚĆ FERM NIOSEK 
Wg stanu na koniec 2012 roku wynosiła 1129 – rosnąc w tempie około 3% w skali roku bieżącego; do 
stanu równych 1160 – na początku drugiej dekady listopada 2013. Przy czym – zasadniczo wzrost dokonał 
się w I półroczu. W II półroczu ograniczony wzrost miał miejsce do połowy sierpnia (maksimum 1166: w II 
dekadzie i – po małym spadku – ponownie w II połowie września). W IV kwartale wzrostu nie odnotowano 
– przy stabilnej liczebności, w granicach 1160-1165. 
W regionie dolnośląskim – wzrost dokonał się o kilka miesięcy wcześniej; osiągając maksimum (122 fermy) 
już na przełomie 2012/13. Stan stabilny utrzymywał się przez I półrocze 2013. Wzrostu w II półroczu nie 
było; nawet niewielkie obniżenie liczebności (stan minimalny: 118). 


