
NIEWIELKIE ZMIANY BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTO RA 
MLEKA W I PÓŁROCZU 2012 – Z JEDNOCZESNYM POST ĘPEM W 
ZAKRESIE WYDAJNO ŚCI PRODUKCJI I ZWI ĄZKU Z RYNKIEM 

 
Przy wzroście bazy produkcyjnej 0,4% w porównaniu z końcem ub. r. – na tle analogicznego okresu 
roku 2011 odnotowano 1,83% spadku. Zasoby sektora alokowano do 10 regionów; z 4 odpływały, a 
w pozostałych 2 – ich odpływ wynikał ze zmian bazy produkcyjnej w skali kraju. W sumie zmiany 
miały ograniczony charakter – za wyjątkiem małopolskiego i śląskiego, z dużą alokacją zasobów. 
Korzystny dla sektora mleka trend potwierdza zwiększenie koncentracji produkcji i nieco większe 
jej rozmiary – związane ze wzrostem wydajności mlecznej na poziomie 2,5%. Jednocześnie dostawy 
surowca dla przemysłu wzrosną wg prognoz na poziomie 1,6% – choć dotychczasowe dostawy 2012 
każą się liczyć z większym, rocznym wzrostem; zwłaszcza iż skala spadku zastosowań paszowych 
surowca, jak i samozaopatrzeniowych mogą być duże – na tle ub. r. Rynki zagraniczne pozostaną 
stymulatorem rozwoju sektora – choć na tle sektora wołowiny będzie to wpływ mniejszy. Zmianą w 
tym zakresie wymowną jest ograniczenie udziału krów – w ciągu roku o 2,06% – w strukturze stad. 
 
 
Charakter zmian strukturalnych w sektorze mleczarskim roku 2012 wskazuje na większą możliwość 
wykorzystania zasobów regionów mniej znaczących dla ww. sektora – w tym także dolnośląskiego. 
O rzeczywistym kierunku rozwoju wypadków zadecyduje pozycja konkurencyjna polskiego sektora 
mleka, która do połowy roku zdecydowanie sprzyjała pozytywnym zmianom – wymienionym już w 
poprzednim akapicie – pozwalając na zbliżenie się do granicy 0,6mld USD dochodu bilansowego z 
rynków zagranicznych. 
 
Z regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka (ponad 49% krajowych zasobów) – poprawił 
pozycję jedynie podlaski; zauważalnie stracił mazowiecki; znacząco zmniejszył bazę wielkopolski. 
Z kolei – wśród regionów o dużym znaczeniu sektora (29-30% krajowych zasobów) – poprawiły 
pozycję regiony lubelski i warmińsko-mazurski; wyraźnie stracił kujawsko-pomorski, a szczególnie 
zmalała baza produkcyjna w łódzkim. 
 
Dolnośląskie zwraca uwagę dość dużą skalą zwiększenia swej bazy produkcyjnej – o 4,91% na tle 
końca ub. r., a 3,85% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011. Jest to więc dość stabilny 
wzrost bazy produkcyjnej. Lecz ten obraz byłby niepełny bez jednoczesnego podkreślenia rocznych 
zmian w strukturze stada – w tym 6,22%-owego spadku udziału krów, czyli znacznie większego na 
tle Polski. 
Regionalna baza produkcyjna to zaledwie 1,7% krajowej, a udział krów w stadzie – 42,67% – jest 
wyraźnie niższy na tle Polski, o blisko 4,4% w strukturze. 
Czynnikiem znacznie poprawiającym pozycję regionu w produkcji mleka pozostaje jednak wysoki 
udział populacji aktywnej w regionalnej bazie produkcyjnej, a zwłaszcza jej wydajność – znacznie 
przekraczająca średniokrajową. 
 
Ponieważ dolnośląskie cechuje znacznie większy udział ras mięsnych w pogłowiu krów na tle kraju 
– obecnie 22,14 wobec 5,31% w Polsce – ważny jest kierunek zmian w tym zakresie, w ostatnim 
czasie. Nasz region w I półroczu zwiększył udział krów mięsnych w całym pogłowiu krów szybciej 
na tle kraju – choć nie było to tempo dużo szybsze, a czynnika tego w sumie nie można brać za 
istotnie ważącego na przyszłości rozwoju sektora mleczarskiego w naszym regionie. 
 
Wszystkie tu opisane tendencje zmian najlepiej rozpatrywać w powiązaniu ze zmianami w sektorze 
wołowiny – w podobnym okresie czasu. 


