
STABILNO ŚĆ BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA MLEKA 
W I PÓŁROCZU 2014 – ZE ZNACZNYM PRZEPŁYWEM ZASOBÓW DO 

REGIONÓW O DUŻYM ZNACZENIU BRAN ŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI DO 
ŁÓDZKIEGO. DU ŻA POPRAWA POZYCJI DOLNO ŚLASKIEGO 

 
Zaobserwowane zmiany – ze wzrostem bazy produkcyjnej o 1,52% w I półroczu 2014 i jednocześnie 
porównywalnym spadkiem w stosunku do stanu sprzed roku (1,87%) – pozwalają przypuszczać, iż w 
roku przyszłym nastąpi dalsze umocnienie pozycji naszego sektora mleczarskiego. Przemawiają za 
tym zwłaszcza: silny wpływ rynku światowego, postęp w zakresie struktury i produkcyjności w 
gospodarstwach mleczarskich, wzrost powiązań z rynkiem prowadzonej działalności i oczywiście 
ogromny (na tle średniounijnego) udział bydła mlecznego w pogłowiu krów – tj. 93,13%. Czynnik 
sprzyjający umocnieniu pozycji naszego sektora mleka to szybki wzrost udziału populacji aktywnej 
w dostawach surowca dla przemysłu – wiążący dochody sektora z wpływami z hodowli i sektora 
wołowiny, stymulowanego znacznie silniej przez rynek światowy. Ogromną niedogodnością roku 
2015 będą duże obciążenia sektora związane z przekroczeniem limitów dostaw; ta sprawa musi być 
przyjęta do wiadomości (wraz z optymalną doń adaptacją) w interesie długofalowym sektora i całej 
polskiej gospodarki.  
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Jej ogólnie niewielki wzrost dotyczył 7 regionów, podobnie jak i spadek. W pozostałych dwóch – 
tj. podlaskim oraz warmińsko-mazurskim – sytuacja była na tyle stabilna, że mówienie o drobnych 
zmianach nie ma sensu. Charakterystykę rozpoczynamy od zestawienia stanu bazy produkcyjnej; 
niżej. Regiony wyraźnego wzrostu bazy wytłuszczono w tabeli. 
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

łódzki  8,37 mazowiecki  21,64  

warmińsko-mazurski  8,36  podlaski 18,16 

kujawsko -pomorski   6,51  wielkopolski 11,38 

lubelski  6,22  Razem: 51,18  

Razem: 29,46  9 pozostałych regionów: 19,36%  

 
Pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora praktycznie nie zmienia się w I półroczu roku 
2014 – przy dość wyraźnym umocnieniu bazy w mazowieckim i ograniczeniu w wielkopolskim. W 
praktyce więc obserwuje się znaczne umocnienie pozycji regionów o dużym znaczeniu sektora (na 
poziomie 2,12% w strukturze krajowej bazy) – w całości kosztem regionów mniej znaczących dla 
sektora. Ta zmiana wydaje się niewielka, ale jest dość znamienna – na tle podkreślanej wcześniej 
stabilności bazy sektora. Główny udział ma w niej zwiększenie bazy regionu łódzkiego, istotnie 
uzupełnione o jej wzrost w kujawsko-pomorskim. 
 
CORAZ LEPSZA SYTUACJA W DOLNO ŚLASKIM 
Wzrost bazy produkcyjnej w naszym regionie, aż o 5,78% w I półroczu 2014 – szczególnie zwraca 
uwagę, na tle zmian dokonujących się w kraju – zwłaszcza iż w skali roku odnotowujemy również 
pewien wzrost bazy.  
Co prawda znacznie większy był wzrost bazy w lubuskim, w tym samym czasie – ale to region o 
najszczuplejszej bazie produkcyjnej w kraju od lat. Z kolei region opolski, sąsiadujący odnotował 
ponad 3%-owy wzrost bazy. Znamienny jest prawie 4%-owy wzrost bazy sektora mleka w najwyżej 
rozwiniętym gospodarczo zachodniopomorskim. 
Zmiany w dolnośląskim są wyjątkowo godne uwagi – wobec bardzo wysokiego udziału populacji 
aktywnej w regionie i wysokiego związku z rynkiem prowadzonej działalności. 


