
ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA ML EKA, 
PRZY – MIMO TO – BARDZO ZNACZNYM WZRO ŚCIE DOSTAW SUROWCA 
DLA PRZEMYSŁU; WZROST SKALI I UPRZEMYSŁOWIENIA PROD UKCJI. 

ROŚNIE ROLA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO, 
A ZWŁASZCZA WIELKOPOLSKIEGO W POWI ĘKSZANIU MO ŻLIWO ŚCI 

PRODUKCYJNYCH BRAN ŻY W ROKU 2016. 
 

Co prawda I półrocze, 2016 przynosi pewien wzrost bazy produkcyjnej – o 1,27% – to w skali roku 
obserwujemy jej zmniejszenie 4,59%. Mimo tego – biorąc pod uwagę rosnące dostawy surowca dla 
przemysłu – możemy mówić o rozwoju branży; wykorzystującej swoje rezerwy – przede wszystkim 
wzrostu wydajności krów i uprzemysłowienia produkcji. Także niewielkie (o 0,66%) zmniejszenie 
udziału krów mlecznych w całym ich pogłowiu – nie pozwala na przewidywanie zmiany tendencji 
rozwojowej polskiego sektora mleka. Zwłaszcza iż za tym rozwojem postępuje umacnianie pozycji 
konkurencyjnej polskiego sektora wołowiny na rynku światowym – związane w decydującej mierze 
ze stadami PHF. Sytuacja zdaje się sprzyjać postępowi restrukturyzacyjnemu branży. Zapowiadane 
premiowanie ograniczenia dostaw – w całym okresie jesienno-zimowym 2016/17 – może ten postęp 
jeszcze przyspieszyć. 
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Ograniczenie rozmiaru bazy nie dotyczyło w podobnym stopniu wszystkich regionów; różnice były 
tu wyraźne. Charakterystykę rozpoczynamy tabelą aktualnego stanu bazy produkcyjnej regionów.  
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

warmińsko-mazurski  8,28  mazowiecki 20,53 

łódzki 7,84 podlaski 18,76 

kujawsko-pomorski  6,86 wielkopolski 12,13 

lubelski  5,96  Razem: 51,42  

Razem: 28,94  9 pozostałych regionów: 19,64%  
 
Pozycja regionów o dużym znaczeniu sektora znacznie poprawiła się, w I półroczu 2016 (poziom 
2,55% w strukturze bazy krajowej); przede wszystkim za sprawą warmińsko-mazurskiego, ale też 
kujawsko-pomorskiego. W praktyce dokonało się to kosztem regionów o podstawowym znaczeniu 
sektora mleka, których udział w strukturze bazy krajowej zmalał 1,32%; mimo zupełnie odwrotnej 
tendencji w wielkopolskim. 
Rola 9 regionów o mniejszym znaczeniu sektora mleka praktycznie pozostała nie zmieniona, na tle 
stanu z końca roku poprzedniego. Pośrednio świadczy to o stabilności sytuacji w branży i wcześniej 
dokonanych już zasadniczych zmianach restrukturyzacyjnych. 
 
SYTUACJA W REGIONIE DOLNO ŚLASKIM 
W I półroczu baza produkcyjna w regionie praktycznie w ogóle nie uległa zmianie, a zmniejszenie 
bazy produkcyjnej w skali rocznej – to zaledwie 1,86%, a więc około dwa i pół raza mniejsze na tle 
kraju. 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).  
Towarzyszą im znaczące zmiany udziału krów w stadach – z tendencją odmienną na tle krajowej, w 
II półroczu ub.r. i I półroczu b.r. W dolnośląskim udział ten rósł – gdy w tym samym czasie w kraju 
malał. W efekcie – o ile po I półroczu 2015 był on znacznie korzystniejszy w kraju (prawie 5% w 
strukturze) i na koniec roku także (1,6%) – w połowie 2016 nasz region miał już przewagę (1,43%). 
Obraz zmian bazy produkcyjnej sektora mleka pozwala oczekiwać wzrostu jego znaczenia. 


