
WYRAŹNE ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO 
SEKTORA MLEKA W ROKU 2015, PRZY – POMIMO TEGO – ZNA CZNYM 

WZROŚCIE DOSTAW RYNKOWYCH SUROWCA DLA PRZEMYSŁU. 
WIODĄCA ROLA PODLASKIEGO I MAZOWIECKIEGO W 

POWIĘKSZANIU MO ŻLIWO ŚCI PRODUKCYJNYCH BRAN ŻY. 
 

Obserwowane zmiany, 2015 – to uszczuplenie bazy produkcyjnej, o 4,17% – przy rocznym wzroście 
produkcji rynkowej – imponującym (poziom 2-3%). Odpowiadający temu wzrost uprzemysłowienia 
produkcji mleka, a przede wszystkim mleczności – pozwalają przypuszczać, iż w roku 2016 oraz 
przyszłym nastąpi dalsze umocnienie pozycji naszego sektora mleczarskiego. Przemawiają za tym 
zwłaszcza silny wpływ rynku światowego oraz szybki wzrost populacji aktywnej, jak i koniec barier 
wzrostu/rozwoju branży z tytułu limitowania produkcji rynkowej surowca. Czynnikiem sprzyjającym 
umocnieniu pozycji sektora mleka jest także 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 2016-17 będą 
obciążenia sektora związane z przekroczeniem limitów dostaw w ostatnim roku kwotowym. Chociaż 
zapowiadana pomoc nadzwyczajna dla branży – powinna ten problem ograniczyć; w odniesieniu do 
gospodarstw z produkcją rynkową 0,15-0,25mln kg – nawet zniwelować w roku 2016 (przyszłość tej 
grupy będzie mieć duży wpływ na rozmiar branży). 
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Ograniczenie jej rozmiaru dotyczyło wszystkich regionów i było dość wyrównane. Charakterystykę 
rozpoczynamy tabelą aktualnego stanu bazy produkcyjnej w regionach. Dolnośląskie skupia 1,79% 
bazy krajowej; cyfra ta w skali roku nieco wzrosła – co dobrze wróży populacji aktywnej regionu. 
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

łódzki 7,86 mazowiecki 21,39  

warmińsko-mazurski  7,82  podlaski 19,38 

kujawsko-pomorski  6,54 wielkopolski 11,34 

lubelski  6,00  Razem: 52,11  

Razem: 28,22  9 pozostałych regionów: 19,67%  
 
Pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora wyraźnie poprawiła się, w roku 2015 (poziom 
0,89% w strukturze bazy krajowej); przede wszystkim za sprawą podlaskiego, ale wyraźnie również 
mazowieckiego. W praktyce dokonało się to za sprawą regionów o dużym znaczeniu sektora mleka, 
których udział w strukturze bazy krajowej zmalał o 1,98%. 
Rola 9 regionów o mniejszym znaczeniu sektora mleka praktycznie pozostała nie zmieniona, na tle 
roku poprzedniego. Pośrednio świadczy to o stabilności sytuacji w branży i wcześniej dokonanych 
już zasadniczych zmianach restrukturyzacyjnych.  
 
SYTUACJA W REGIONIE DOLNO ŚLASKIM 
Zmniejszenie bazy produkcyjnej 2015 – to 3,2-3,3%; znacznie mniejsze na tle krajowego. Zmiany 
dokonujące się w naszym regionie są wyjątkowo godne uwagi – wobec wysokiego udziału w bazie 
populacji aktywnej, tempa wzrostu mleczności i związku z rynkiem prowadzonej tutaj działalności 
(głównie za sprawą przetwórców spoza regionu).  
Towarzyszy im spadek udziału krów w stadach – w ciągu roku aż o 4,86% w strukturze; pomimo iż 
udział ten – na tle kraju – jest 1,58% niższy (wynosi tylko nieco ponad 39%). 
Obraz zmian bazy produkcyjnej sektora mleka pozwala oczekiwać wzrostu jego znaczenia.   


