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Koncentracja produkcji mleka w Polsce
Wprowadzenie
W ostatnich latach nast pi!y daleko id ce zmiany w polskim sektorze mleczarskim, a ich g!ówn przyczyn by!y przygotowania do akcesji i akcesja naszego kraju do Unii Europejskiej, co wymaga!o podj"cia dzia!a# maj cych na
celu dostosowanie polskiego mleczarstwa do jej wymogów, zarówno dotycz cych warunków produkcji i jako$ci wyrobów, jak i wymaga# rynkowych. Wymusi!o to liczne procesy restrukturyzacyjne, zarówno na poziomie producentów,
jak i przetwórców. Du%y wp!yw na zmiany w produkcji mleka w Polsce mia!o
równie% wprowadzenie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE, czyli kwot
mlecznych, mechanizmów interwencyjnych oraz regulacji handlu zagranicznego, zwi"kszaj cych stabilizacj" ekonomicznych warunków produkcji i przetwórstwa mleka w Unii. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w koncentracji
produkcji mleka w Polsce, jakie nast pi!y pod wp!ywem wy%ej wymienionych
czynników.

Znaczenie produkcji mleka
Chów byd!a mlecznego oraz produkcja mleka w Polsce, podobnie jak
w pozosta!ych krajach Unii Europejskiej, jest jedn z najwa%niejszych ga!"zi produkcji rolniczej. Wielko$& produkcji mleka w Polsce to oko!o 11,6 mln
ton, co stanowi oko!o 8,5% produkcji mleka w UE i daje nam pozycj" jednego
z najwi"kszych europejskich producentów tego surowca. Wyprzedzaj nas jedynie trzy kraje: Niemcy, Francja i Wielka Brytania.
Chów byd!a w Polsce jest prowadzony przez oko!o 711 tys. gospodarstw
rolnych. Szacuje si", i% z produkcj mleka w naszym kraju zwi zanych jest oko!o
30–35% zasobów si!y roboczej w rolnictwie. Z przemys!owym przetwórstwem
mleka zwi zanych jest oko!o 40 tys. osób, czyli prawie 14% zatrudnionych
w ca!ym przemy$le rolno-spo%ywczym. Warto$& obrotów rynkowych artyku!ami
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mleczarskimi na rynku krajowym to oko!o 19–20 mld z!. Znaczenie gospodarcze
przemys!u mleczarskiego podkre$la fakt, i% mleko i jego przetwory maj du%y
wp!yw na poziom i jako$& %ywienia. Wydatki na nabia! maj oko!o 15-procentowy udzia! w strukturze wydatków na %ywno$& i stanowi oko!o 4,3% w ca!kowitych wydatkach gospodarstw domowych.
Produkcja i sprzeda% mleka stanowi regularne 'ród!o przychodów pieni"%nych dla rolnika i jego rodziny przez ca!y rok. W 2004 roku, w wyniku znacz cego wzrostu cen mleka w skupie b"d cego konsekwencj przyst pienia Polski
do Unii Europejskiej, przychody gospodarstw specjalizuj cych si" w produkcji
mleka w Polsce wzros!y o prawie 23%. Nadwy%ka bezpo$rednia zwi"kszy!a si"
w tych gospodarstwach o oko!o 27% i wynios!a $rednio 4 tys. z!/ha UR. Nast pi!
równie% znaczny wzrost dochodu rolniczego. Wzrós! on prawie o 40% i wyniós!
$rednio 2,4 tys. z!/ha UR1. Zatem poprawa dochodów z produkcji mleka by!a
bardzo wyra'na.
Produkcja mleka jest równie% bardzo wa%na w aspekcie polskiego handlu
zagranicznego artyku!ami rolno-spo%ywczymi. Potencja! produkcyjny krajowego mleczarstwa powoduje, i% Polska ma znacz cy wp!yw na unijny rynek mleka. W! czenie Polski do jednolitego rynku europejskiego zwi"kszy!o przestrze#
wolnego handlu. Ponadto, obj"cie naszego rynku mleka mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej stworzy!o sprzyjaj ce warunki do modernizacji i zmniejszania dystansu technologicznego, który dzieli nasz sektor mleczarski od mleczarstwa krajów UE-15. Jak pokazuj ostatnie dwa lata, Polska w pe!ni te szanse
wykorzystuje. Po akcesji odnotowano dynamiczny rozwój eksportu artyku!ów
mleczarskich na rynek unijny. W 2004 roku eksport osi gn ! poziom 617,9 mln
EUR, natomiast rok pó'niej – 974,2 mln EUR. Wzrost eksportu by! nast"pstwem
du%ego popytu na polskie artyku!y mleczarskie na rynku UE, gdzie postrzegane
s one jako produkty wysokiej jako$ci, co wynika z mniej intensywnej produkcji rolniczej w naszym kraju w porównaniu do krajów UE-15. Wci % jednak
najwi"ksze znaczenie w strukturze polskiego eksportu odgrywaj pó!fabrykaty.
Polska jest znacz cym eksporterem odt!uszczonego mleka w proszku. Jej udzia!
w $wiatowym eksporcie tego produktu wynosi oko!o 8%. Eksport artyku!ów
mleczarskich ma du%e znaczenie dla naszego kraju, a mo%e si" jeszcze zwi"kszy&
wraz z post"puj c restrukturyzacj sektora mleczarskiego.
W Polsce mamy dobre warunki zarówno klimatyczne, jak i przyrodnicze do
chowu byd!a, a produkcja i przetwórstwo mleka to sposób na utrzymanie rolniczego charakteru wielu regionów, dla których jest to jedyna szansa zachowania
$rodowiska naturalnego i rozwoju z racji braku innych mo%liwo$ci.
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J. Seremak-Bulge (red.), Kondycja polskiego mleczarstwa osiem miesi cy po akcesji Polski
do Unii Europejskiej. IERiG(-PIB, Warszawa 2005, s. 58.
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Koncentracja produkcji mleka
Jednym z najwi"kszych problemów polskiego mleczarstwa jest rozdrobnienie produkcji mleka. Proces koncentracji chowu krów to jeden z najwa%niejszych czynników prowadz cych do obni%enia jednostkowych kosztów produkcji i wzrostu op!acalno$ci oraz konkurencyjno$ci produkcji mleka. Post"puje on
wraz z koncentracj ziemi i pog!"bianiem si" specjalizacji w rolnictwie, ale wci %
dzieli nas ogromny dystans w porównaniu do pozosta!ych krajów cz!onkowskich
UE. W 2004 roku liczba producentów mleka w Polsce wynosi!a 736 tys. i by!a
przybli%ona do liczby producentów w pozosta!ych 24 krajach cz!onkowskich
! cznie (756 tys.). Produkcja tymczasem stanowi!a zaledwie 8,4% ca!kowitej
produkcji mleka w UE-252.
Proces dostosowa# produkcji mleka w Polsce do warunków gospodarki rynkowej pocz tkowo polega! na redukcji pog!owia krów po! czonej z procesem
dekoncentracji ich chowu. W pierwszej po!owie poprzedniej dekady pog!owie
krów zmala!o o oko!o 30%, a liczba gospodarstw utrzymuj cych krowy zmniejszy!a si" o 33%. W drugiej po!owie lat dziewi"&dziesi tych nasili!y si" procesy
rezygnacji z chowu krów przez cz"$& gospodarstw, ale tak%e procesy powi"kszania stad w gospodarstwach specjalizuj cych si" w produkcji mleka. Dalsze
nasilenie tych procesów obserwowano w kolejnych latach. W latach 2003–2005
liczba gospodarstw utrzymuj cych krowy zmniejszy!a si" o 19%, podczas gdy
pog!owie krów zmala!o ju% tylko o 2,7% (tab. 1).
Wed!ug Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 i 2002 roku, w okresie mi"dzyspisowym nast pi!y zasadnicze zmiany w strukturze stad gospodarstw produkuj cych mleko. Nast pi!o znaczne zwi"kszenie udzia!u stad licz cych 10–29
krów oraz zmniejszenie polaryzacji gospodarstw pod wzgl"dem skali chowu
(tab. 2). Pog!owie krów w tym okresie ograniczano zarówno w gospodarstwach
ma!ych, jak i w tych najwi"kszych, utrzymuj cych powy%ej 100 sztuk krów
w stadzie. W$ród drobnych stad (do 9 sztuk) likwidowane by!y przede wszystkim stada licz ce do 4 sztuk. Powodem zmian w pog!owiu krów w stadach najwi"kszych by!a ch"& racjonalizacji organizacji produkcji. Dostosowywano skal"
chowu krów do mo%liwo$ci paszowych oraz wymogów rentownej produkcji.
Cz"$& gospodarstw w tym okresie ca!kowicie zrezygnowa!a z produkcji mleka.
Niwelowa!o to podejmowanie i rozszerzanie produkcji przez gospodarstwa wielkoobszarowe. By!y to przede wszystkim gospodarstwa utrzymuj ce powy%ej 200
krów, liczba takich gospodarstw w analizowanym okresie wzros!a z 77 do 221.

2
J. Seremak-Bulge (red.), Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany w jego funkcjonowaniu w latach
1990–2005. IERiG(-PIB, Warszawa 2005, s. 110.
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Tabela 1
Pog!owie krów oraz gospodarstwa utrzymuj"ce krowy w latach 1996–2005
Wyszczególnienie

1996
2002
2003
Pog!owie krów (tys. szt.)
Ogó!em
3391
2873
2897
Gospodarstwa osób prawnych
192
134
142
Gospodarstwa indywidualne
3199
2739
2755
Liczba gospodarstw (tys.)
Ogó!em
1309
876
810
Gospodarstwa osób prawnych
1,32
0,78
0,78
Gospodarstwa indywidualne
1307
875
809
Przeci tna wielko#$ stada (szt.)
Ogó!em
2,6
3,3
3,6
Gospodarstwa osób prawnych
145
172
182
Gospodarstwa indywidualne
2,5
3,1
3,4

2004

2005

2796
140
2656

2795
147
2648

735
0,66
735

711
0,64
711

3,8
212
3,6

3,9
231
3,7

%ród!o: J. Seremak-Bulge (red.), Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany w jego funkcjonowaniu w latach 1990–2005. IERiG&-PIB, Warszawa 2005.

Tabela 2
Pog!owie krów i liczba gospodarstw wed!ug skali chowu w latach 1996 i 2002

Wielko#$
stada (szt.)

Liczba krów
(tys. szt.)

Liczba
gospodarstw
(tys. gosp.)

Udzia!
Udzia! w liczbie
w pog!owiu krów
gospodarstw (%)
(%)

1996
1273
841
779
254
16,2
42,4
185,4

2002
786
445
603
750
78,6
49,1
161,2

1996
910
250
127
20,4
0,428
0,589
0,656

2002
594
132
93,9
52,5
2,25
0,756
0,632

1996
37,7
24,9
23,1
7,5
0,5
1,3
5,5

2002
27,3
15,5
21,0
26,1
2,7
1,7
5,6

1996
69,6
19,1
9,7
1,56
0,03
0,05
0,05

2002
67,8
15,0
10,7
6,0
0,26
0,09
0,07

94,6

72

0,579

0,411

2,8

2,5

0,04

0,05

200
i wi cej

71

89,2

0,077

0,221

2,7

3,1

0,01

0,03

Razem

3391

2873

1309

876

100

100

100

100

1–2
3–4
5–9
10–29
30–49
50–99
> 100
w tym
100–199

%ród!o: Powszechny Spis Rolny 1996 i 2002. GUS.
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Proces koncentracji produkcji mleka w latach 1996–2002 polega! g!ównie
na przesuwaniu pog!owia krów z drobnych stad do wi"kszych, licz cych 10–49
sztuk (wykres 1). W 1996 roku udzia! takich stad (10–49 sztuk) w krajowej produkcji mleka wynosi! zaledwie 8%, podczas gdy w 2002 roku by!o ich ju% 29%.
Post"p w koncentracji chowu byd!a mlecznego, jaki nast pi! w Polsce w ostatnich latach, jest porównywalny z tym, jaki mia! miejsce w krajach UE w latach
sze$&dziesi tych.
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku odniesione do wyników
z 1996 roku wskazuj , %e koncentracja produkcji mleka w Polsce jest zró%nicowana regionalnie. Najszybciej proces ten przebiega w regionach, w których towarowo$& produkcji jest najwi"ksza. Do regionów takich nale% województwa:
podlaskie, warmi#sko-mazurskie, mazowieckie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. S to regiony posiadaj ce najbardziej sprzyjaj ce warunki do produkcji
mleka – zarówno przyrodnicze, jak i gospodarcze. W regionach tych nast"puje
szybszy ni% w pozosta!ych rozwój towarowej produkcji mleka. W 2002 roku
przeci"tne stado krów w wy%ej wymienionych województwach by!o znacznie
wi"ksze ni% $rednie w kraju. W województwie podlaskim i warmi#sko-mazurskim $rednie stado krów liczy!o odpowiednio 6,4 i 6,7 szt., a w ca!ym kraju 3,3
sztuki. Równie% udzia! tzw. gospodarstw 1–2-krowich by! 3-krotnie mniejszy
ni% $rednio w kraju. W wymienionych województwach odnotowano stosunkowo
du%y udzia! producentów, którzy utrzymuj 10–29 sztuk krów. Przekracza! on
47%, natomiast stad licz cych 30 i wi"cej krów wynosi! oko!o 13%.
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Wykres 1
Struktura pog!owia krów wed!ug skali chowu w latach 1996 i 2002

%ród!o: jak w tabeli 2.
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Tak szybki post"p w koncentracji produkcji mleka, szczególnie w województwie podlaskim, by! mo%liwy dzi"ki post"powi w produkcji pasz, technologii
chowu byd!a, a tak%e dzi"ki rozwojowi systemu dzier%aw ziemi. Dodatkowym
czynnikiem stymuluj cym procesy koncentracji produkcji w tym województwie
by!y wy%sze ceny skupu surowca oferowane rolnikom przez zak!ady mleczarskie, które potraÞ!y dobrze dostosowa& swoj produkcj" do wymaga# rynku.
Do najwa%niejszych czynników przyspieszenia procesów koncentracji produkcji mleka w Polsce nale%y wzrost wymaga# jako$ciowych ze strony przemys!u mleczarskiego w stosunku do skupowanego mleka, wspierany przez aktywn
polityk" cenow premiuj c wysok jego jako$& higieniczn oraz wielko$& dostaw. Zaostrzenie wymaga# jako$ciowych ze strony przemys!u mleczarskiego
spowodowa!o redukcj" stad w gospodarstwach utrzymuj cych 3–4 krowy, które
nie by!y w stanie uzyska& zadowalaj cej jako$ci higienicznej mleka i ograniczy!y si" do produkcji jedynie na w!asne potrzeby. Wymagania dotycz ce jako$ci oraz bezpiecze#stwa pod wzgl"dem zdrowotnym artyku!ów mleczarskich,
a tak%e standardów weterynaryjnych, dobrostanu zwierz t i ochrony $rodowiska,
zosta!y wsparte licznymi $rodkami pomocowymi przedakcesyjnymi oraz pomoc bud%etow w formie kredytów preferencyjnych. Dalsze procesy koncentracji
nast pi!y po akcesji Polski do UE. Sprzyja!y temu liczne programy wspieraj ce
restrukturyzacj" polskiego rolnictwa. Mo%na w$ród nich wymieni& program rent
strukturalnych, pomoc dla m!odych rolników, Sektorowy Program Operacyjny
oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku tych dzia!a# w po!owie 2005
roku 50% gospodarstw b"d cych dostawcami mleka do zak!adów mleczarskich
spe!nia!o minimalne wymogi stawiane przy produkcji i wprowadzaniu mleka na
rynek. Grupa tych gospodarstw dostarcza ponad 70% mleka do mleczar#, pozostali dostawcy korzystaj z okresów przej$ciowych.
Redukcj" stad i spadek pog!owia krów w Polsce rekompensuje systematyczny wzrost ich mleczno$ci. W 2005 roku wydajno$& mleczna krów wynios!a 4190
l/sztuk", co w porównaniu z rokiem 2000 (3668 l/szt.) oznacza wzrost o oko!o
12% (wykres 2).
G!ównym czynnikiem wzrostu mleczno$ci krów w Polsce w tym okresie
by! post"p biologiczny i technologiczny. Na post"p biologiczny wskazuje rosn ce zainteresowanie wymian pog!owia i zakupem zwierz t o wysokiej warto$ci
genetycznej, co sprawia, %e systematycznie zwi"ksza si" liczba krów obj"tych
kontrol u%ytkowo$ci mlecznej. W 2005 roku liczba krów obj"tych kontrol
u%ytkowo$ci mlecznej w Polsce wynios!a 511 tys. szt., podczas gdy w 2000 roku
390 tys. szt.3. Udzia! stad ocenianych w ogólnej ich liczbie w kraju wzrós! w tym
okresie z 12,5% w 2000 roku do 18,5% w 2005 roku.
3

Rynek mleka. Stan i perspektywy. IERiG(-PIB, nr 31, Warszawa 2006, s. 7.
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%ród!o: dane GUS.

Wraz ze wzrostem specjalizacji i spadkiem liczby gospodarstw prowadz cych chów byd!a mlecznego nast pi!y du%e zmiany w rozdysponowaniu krajowej produkcji mleka. Wzros!a sprzeda% na potrzeby przetwórstwa mleczarskiego, spad!o samozaopatrzenie, zu%ycie mleka na pasze i zmniejszy!a si" sprzeda%
bezpo$rednia. Przyczyn by!o wdro%enie kwot mlecznych i ubieganie si" dostawców o kwoty hurtowe.
Wprowadzenie przez zak!ady mleczarskie silnych bod'ców cenowych premiuj cych mleko wysokiej jako$ci, a tak%e wymagania unijne w tym wzgl"dzie
spowodowa!y znaczn popraw" jako$ci skupowanego surowca. Udzia! mleka
klasy ekstra wzrós! z oko!o 60% w 2000 roku do oko!o 85% w 2005 roku. Nast pi! równie% spadek sezonowo$ci produkcji w nast"pstwie poprawy jako$ci %ywienia byd!a mlecznego i unowocze$nienia technologii produkcji mleka.

Reforma regulacji unijnego rynku mleka
D!ugookresow reform" regulacji rynku mleka w UE rozpocz"!a Agenda
2000 uchwalona w 1999 roku w Berlinie. Pewnych jej modyÞkacji dokonano na
szczycie Unii Europejskiej w Luksemburgu w 2003 roku Jest to najbardziej radykalna reforma, jak wprowadzono od pocz tku funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej na rynku mleka. Podj"te na obu „szczytach” decyzje maj prowadzi&
do stopniowej liberalizacji unijnego rynku mleka przez obni%anie cen wewn"trznych UE tak, aby zrówna!y si" one z cenami $wiatowymi. Oznacza to rezygnacj"
z ingerowania w mechanizm rynkowy, stabilizuj c w ten sposób ekonomiczne
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warunki produkcji i przetwórstwa mleka. Spadek cen interwencyjnych rozpocz !
si" 1 lipca 2004 roku. W ci gu 4 lat ceny interwencyjne mas!a maj spa$& o 25%.
Obni%ona zostanie równie% cena interwencyjna chudego mleka w proszku, która
w ci gu trzech lat spadnie o 15%. Wywo!any tymi obni%kami spadek dochodów
rolników maj rekompensowa& dop!aty bezpo$rednie i stopniowo powi"kszane
kwoty mleczne, które maj by& utrzymane do roku 2014/2015 r. Zwi"ksz si"
one w tym czasie dla starych krajów cz!onkowskich o 2,4% w porównaniu z rokiem 2002/20034. Dop!aty w starych krajach cz!onkowskich najpó'niej do 2007
roku maj by& w! czone do jednolitych p!atno$ci obszarowych (JPO), trac c tym
samym zwi zek z produkcj mleka. Jednocze$nie, proporcjonalnie do obni%ek
cen zmniejszane s subwencje eksportowe oraz subwencje stymuluj ce zu%ycie
wewn"trzne. Obni%ce ulega równie% wysoko$& zakupów interwencyjnych mas!a,
która do roku 2008/2009 zostanie obni%ona do poziomu 30 tys. ton. Skutkiem
powy%szych dzia!a# b"dzie zmiana struktury wydatków i ich ograniczanie na
realizacj" WPR na rynku mleka. Wszystko to ma prowadzi& do jego liberalizacji oraz zwi"kszenia konkurencyjno$ci wspólnotowego mleczarstwa, a tak%e
w! czenia go do rynku globalnego, przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu
subwencjonowania zarówno na rynku wewn"trznym, jak i zewn"trznym.
Efektem wprowadzanych zmian na unijnym rynku mleka w zakresie jego
regulacji i wsparcia b"dzie tendencja do spadku cen mleka p!aconych jego producentom.

Podsumowanie
Wzrost wymogów jako$ciowych w produkcji mleka oraz przygotowania
zwi zane z akcesj Polski do Unii Europejskiej uruchomi!y przyspieszony proces restrukturyzacji i koncentracji zaplecza surowcowego polskiego mleczarstwa.
Wzrost wydajno$ci mlecznej krów i udzia!u mleka klasy ekstra w skupie, za które
producenci otrzymuj wy%sze ceny, prowadzi do wzrostu dochodowo$ci produkcji
mleka. Nast"puje równie% stopniowe przesuwanie produkcji mleka do regionów
o korzystniejszych warunkach przyrodniczych i gospodarczych. Skupia si" ona
przede wszystkim w województwach: podlaskim, warmi#sko-mazurskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Rolnicy w tych regionach otrzymuj najcz"$ciej
wy%sze ceny za mleko w skupie, poniewa% znajduj si" tam najwi"ksze zak!ady
mleczarskie, które charakteryzuj si" dobr kondycj Þnansow .
Mimo znacz cego post"pu, jaki dokona! si" w ostatnich latach w polskim
mleczarstwie, dystans w zakresie skali produkcji, technologii, organizacji, a tak4
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%e wydajno$ci mlecznej krów, jaki dzieli produkcj" mleka w Polsce od produkcji
mleka w krajach b"d cych najwi"kszymi producentami w UE, nie zosta! zniwelowany. Powodem s przebiegaj ce równie szybko jak w Polsce, ale od znacznie
d!u%szego czasu procesy koncentracji produkcji mleka i modernizacji mleczarstwa w tych krajach. W! czenie polskiego sektora mleczarskiego do jednolitego
rynku unijnego stanowi szans" jego dalszego rozwoju, pod warunkiem wprowadzania dalszych zmian restrukturyzacyjnych zarówno na poziomie produkcji
mleka, jak i jego przetwórstwa.
Potrzeb" dalszej koncentracji produkcji mleka w naszym kraju wymusza reforma regulacji unijnego rynku mleka. Ograniczanie regulacji i wsparcia tego
rynku b"dzie prowadzi!o do spadku cen mleka uzyskiwanych przez producentów oraz wymusza!o popraw" efektywno$ci produkcyjnej i ekonomicznej jego
produkcji.
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The concentration of dairy production in Poland
Abstract
Preparing to the accession to the European Union and accession itself intensiÞed modernization processes of domestic dairy in Poland. An increase of
quality requirements with respect to the product forced an acceleration of the
concentration process of the milk cattle raising and decreasing of the number of
small cattle herds, what contributed to the improvement of efÞciency and improvement of produced milk quality.

