
NIEWIELKIE ZWI ĘKSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO 
SEKTORA MLEKA W I PÓŁROCZU 2015; Z PORÓWNYWALNIE MA ŁYM 
USZCZUPLENIEM W SKALI ROKU. MAŁE RÓ ŻNICE REGIONALNE – Z 
WIODĄCĄ ROLĄ WIELKOPOLSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

W POWIĘKSZANIU MO ŻLIWO ŚCI PRODUKCYJNYCH BRAN ŻY. 
 

Obserwowane zmiany to zwiększenie bazy produkcyjnej o 1,72% w I półroczu 2015 – przy rocznym 
pomniejszeniu o 1,41%. Wobec stałego wzrostu wydajności i uprzemysłowienia produkcji mleka  – 
pozwalają przypuszczać, iż w roku 2015 oraz przyszłym nastąpi dalsze umocnienie pozycji naszego 
sektora mleczarskiego. Przemawiają za tym zwłaszcza: silny wpływ rynku światowego, sprzyjający 
poprawie mleczności – szybki wzrost populacji aktywnej oraz koniec barier wzrostu/rozwoju branży 
z tytułu limitowania produkcji rynkowej surowca. Czynnik sprzyjający wzmocnieniu pozycji sektora 
mleka to również szybki wzrost udziału populacji aktywnej w dostawach surowca dla przemysłu – 
wiążący dochody sektora z wpływami z hodowli oraz sektora wołowiny, stymulowanego znacznie 
silniej przez rynek światowy. Z kolei niedogodnością lat 2015-17 będą obciążenia sektora związane 
z przekroczeniem limitów dostaw w ostatnim roku kwotowym; tą sprawę po prostu trzeba przyjąć 
do wiadomości (wraz z optymalną adaptacją) w interesie długofalowym sektora i całej gospodarki.  
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Jej ogólnie niewielki wzrost dotyczył 8 regionów; spadek także 8. Charakterystykę rozpoczynamy 
tabelą aktualnego stanu bazy produkcyjnej w regionach. Dolnośląskie skupia zaledwie 1,71% bazy 
krajowej; i cyfra ta praktycznie nie zmieniła się w skali rocznej. 
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

warmińsko-mazurski 8,06 mazowiecki 20,92  

łódzki  7,86  podlaski 18,77 

kujawsko-pomorski  6,77 wielkopolski 11,96 

lubelski  6,10  Razem: 51,65  

Razem: 28,79  9 pozostałych regionów: 19,56%  
 
Pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora wyraźnie poprawiła się, w I półroczu 2015 – 
głownie za sprawą wielkopolskiego, ze zwiększeniem bazy o 7,03%; w podlaskim sytuacja prawie 
się nie zmieniła. Niewielkie było osłabienie roli 9 regionów o mniejszym znaczeniu sektora mleka 
(poziom 0,6% w strukturze bazy krajowej), ale wyraźnie większe (1%) 4 regionów o podstawowym 
znaczeniu sektora – z tendencją odwrotną w kujawsko-pomorskim (4,4% wzrostu bazy w I półroczu 
2015). Ostatnie zmiany zdają się niewielkie. Jest to znamienne – na tle już podkreślanej wcześniej 
(2014) stabilności bazy produkcyjnej sektora; zwłaszcza iż udział w jej zmianach ma ostatnio także 
zwiększenie bazy kilku regionów o mniejszym znaczeniu branży – głównie świętokrzyskiego. 
 
SYTUACJA W REGIONIE DOLNO ŚLASKIM 
Zmniejszenie bazy produkcyjnej w I półroczu 2015 – to tu 1,47% (w skali roku 1,92%); niewielkie 
na tle zmian dokonujących się w kraju – zwłaszcza iż w skali roku nie odnotowujemy wzrost bazy 
krajowej, a umocnienie pozycji konkurencyjnej sektora mleka na rynku światowym odbywa się na 
innymi drogami. Zmiany dokonujące się w regionie są wyjątkowo godne uwagi – wobec wysokiego 
udziału populacji aktywnej, tempa wzrostu jej mleczności oraz związku z rynkiem prowadzonej tu 
działalności (głównie za sprawą przetwórców spoza regionu). Towarzyszy im spadek udziału krów 
w stadach – w ciągu roku o 2,12% w strukturze; pomimo iż udział ten – na tle kraju – jest 2,81% 
niższy i wynosi tylko nieco ponad 39%. 


