
UBYTKI BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA MLEKA W II PÓŁROCZ U 
2013, W SKALI ROKU JEDNAK BARDZO NIEWIELKIE – ZWŁAS ZCZA 
NA TLE POSTĘPU RESTRUKTURYZACYJNO-MODERNIZACYJNEGO, 
OWOCUJĄCEGO WZROSTEM PRODUKCJI RYNKOWEJ SUROWCA 

 
Uszczuplenie bazy produkcyjnej w II półroczu 2013 wyniosło 3,35%, ale już w skali roku zaledwie 
1,08%. Dodatkowo w ostatnim okresie dało się zauważyć wyraźny spadek udziału krów mięsnych w 
stadach – do zaledwie 5,85%.  
Tendencje zmian były widoczne w bardzo ograniczonym stopniu – z 3 wyjątkami: dużym odpływem 
zasobów z lubuskiego, z jednoczesnym alokowaniem przede wszystkim w zachodniopomorskim oraz 
– co gospodarczo znaczące – także w warmińsko-mazurskim. Rosnąca pozycja najwyżej 
rozwiniętego gospodarczo regionu pośrednio wskazywałaby na spadek znaczenia wzrostu bazy 
sektora – wobec jego postępu modernizacyjnego i także na osiągnięcie przez branżę znacznego 
poziomu stabilności. Cztery regiony o dużym znaczeniu sektora mleka wyraźnie zyskały – 
zasadniczo kosztem 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka, a w niewielkim stopniu 
regionów o mniejszym znaczeniu; to również pośrednio wskazywałaby na osiągnięcie przez branżę 
znacznego poziomu stabilności.  
 
lp regiony o dużym 

znaczeniu sektora 
% udział w krajowej 
bazie produkcyjnej* 

lp regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora 

% udział w krajowej 
bazie produkcyjnej* 

1 warmińsko-mazurski 8,44 1 mazowiecki 20,91 

2 łódzki 7,78 2 podlaski 18,44 

3 lubelski 6,39 3 wielkopolski 11,87 

4 kujawsko-pomorski 6,39 razem: 51,22 

razem: 29,00 9 pozostałych regionów: 19,78% 

*w skali kraju 

 

REGION DOLNO ŚLĄSKI 

Stracił ostatnio 4,23% z bazy produkcyjnej, a więc nawet mniej – na tle regionów o podstawowym 
znaczeniu sektora; w skali roku był to jednak ubytek większy na tle trzech ww. Obecnie nasz region 
dysponuje 1,65% krajowej bazy produkcyjnej – przy czym wyróżnia go 2 elementy niekorzystne 
dla rozwoju sektora mleka: mniejszy udział krów w stadzie – różnica 1,49% w strukturze, a także – 
bez porównania wyższy udział krów mięsnych w pogłowiu krów – bo wynoszący równe 23%. Z 
kolei plusem jest bardzo wysoki odsetek populacji aktywnej, jej poziom i koncentracja produkcji. 

 

SYTUACJA W WI ĘKSZOŚCI REGIONÓW  

W II półroczu w połowie regionów nie odnotowano istotnych zmian bazy – przy ogólnej tendencji 
niewielkiego uszczuplania, zaledwie widocznego – jak w świętokrzyskim, opolskim, pomorskim i 
co gospodarczo istotne – także lubelskim. Wśród 8 ww. regionów – w łódzkim, a w szczególności 
w kujawsko-pomorskim ubytki widać było wyraźniej – choć na tle kraju mniej też mniej wyraźnie. 
Rosnąca efektywność sektora – silnie motywowana wpływem rynków zagranicznych – zdaje się 
umacniać wobec zakończenia limitowania produkcji wiosną 2015, ale w najbliższym czasie wiele 
zależeć będzie od postawy wobec spodziewanych przekroczeń limitów w roku kwotowym 2014/15.  


