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Tendencje na rynku mleka na Ğwiecie i w Polsce
w latach 2000-2016
Tendencies in the World Milk Market and in Poland
in the Years 2000-2016
Synopsis. Opracowanie przedstawia zmiany w produkcji mleka na Ğwiecie w latach 2000-2016.
Przedstawiono zmiany ogóáem oraz u najwiĊkszych producentów. W badanych latach produkcja
mleka ogóáem zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 15 mln ton, tj. w tempie 2,18%. W 2016 r. udziaá
mleka krowiego w produkcji wynosiá 82,6%, bawolego 13,9%, a mleka koziego, owczego i
wielbáądziego wynosiá 3,4%. Zmiany produkcji u najwiĊkszych producentów mleka byáy
zróĪnicowane co do kierunków i skali. ZróĪnicowane byáy równieĪ kierunki zmian zuĪycia krajowego
mleka. Na tej podstawie wyodrĊbniono trzy grupy krajów: o rosnących nadwyĪkach rynkowych, o
rosnących niedoborach rynkowych i o spadających nadwyĪkach rynkowych mleka. W najwiĊkszej
skali rosáy nadwyĪki rynkowe mleka w USA, Nowej Zelandii i krajach UE. Z tych krajów w 2016 r.
pochodziáo prawie 80% Ğwiatowego eksportu mleka i jego produktów. W mniejszej skali nadwyĪki
rynkowe zwiĊkszaáy siĊ takĪe w Argentynie i Turcji. Rosnące niedobory rynkowe mleka i jego
produktów w najwiĊkszej skali wystĊpowaáy w Chinach i Rosji, a takĪe w mniejszej skali w Meksyku,
Brazylii i Pakistanie. Tendencja spadkowa w nadwyĪkach rynkowych wystĊpowaáa w Australii,
Ukrainie a takĪe w Indiach. Polska charakteryzowaáa siĊ rosnącymi nadwyĪkami rynkowymi mleka i
jego produktów, co powodowaáo wzrost eksportu. Na rynkach zagranicznych niezbĊdne byáo
zagospodarowanie 2/3 przyrostu produkcji mleka w Polsce.
Sáowa kluczowe: mleko, produkcja, zuĪycie krajowe, nadwyĪki rynkowe
Abstract. The study presents changes in milk production in the world in 2000-2016. Production
changes in general as well as in the largest producers were presented. In the analysed years, total milk
production increased on average by 15 million tons per year, i.e. at the rate of 2.18%. In 2016, the
share of cow's milk in production was 82.6%, buffalo 13.9%, and goat's, sheep's and camel's milk was
3.4%. Production changes in the largest milk producers varied in directions and scale. Similarly, the
directions of changes in the consumption of domestic milk also varied. On this basis, three groups of
countries were distinguished: growing market surpluses, growing market shortages and falling market
surpluses of milk. The market surpluses of milk in the USA, New Zealand and EU countries grew on
the largest scale. In 2016, almost 80% of global exports of milk and its products came from these
countries. On a smaller scale, market surpluses also increased in Argentina and Turkey. The growing
market shortages of milk and its products in the largest scale occurred in China and Russia, and on a
smaller scale in Mexico, Brazil and Pakistan. The downward trend in market surpluses occurred in
Australia, Ukraine and in India. In Poland there were growing market surpluses of milk and its
products, which resulted in an increase in exports. It was necessary to develop 2/3 of Polish milk
production growth in foreign markets.
Key words: milk, production, domestic consumption, market surpluses
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WstĊp
Produkcja mleka w Polsce i w wielu innych krajach jest waĪną gaáĊzią produkcji
rolniczej. Wynika to z udziaáu tej produkcji w ksztaátowaniu przychodów ze sprzedaĪy
produkcji rolniczej, znaczącego udziaáu w obrotach handlu zagranicznego produktami
rolno-spoĪywczymi, jak teĪ z wielkoĞci wydatków gospodarstw domowych na mleko i jego
przetwory. W 2016 r. udziaá skupu mleka w wartoĞci skupu produktów rolnych w Polsce
wynosiá 20,5% (Rolnictwo..., 2017, s. 115), w 2000 r. byáo to 23,0% (Rolnictwo…, 2004,
s. 102). W handlu zagranicznym produktami rolno-spoĪywczymi udziaá mleka i jego
przetworów wynosiá w eksporcie w 2000 r. – 8,9%, a w 2016 r. – 6,8%, a w imporcie
odpowiednio: 2,9% i 4,7%. Dodatnie saldo handlu zagranicznego tą grupą produktów
wynosiáo w 2000 r. 154,7 mln EUR3, i zwiĊkszyáo siĊ w 2016 r. do 691,7 mln EUR (Handel
zagraniczny…, 2001, s. 37, i 2017, s. 46). Wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego
wyrobami mleczarskimi w badanych latach wyniósá 347,1%.
Znaczenie handlu zagranicznego w ksztaátowaniu koniunktury na rynku mleka w
Polsce jest bardzo waĪne. Wynika to z koniecznoĞci zagospodarowania na rynkach
zagranicznych znacznych nadwyĪek produkcji w kraju. NadwyĪki te systematycznie
zwiĊkszają siĊ. W 2000 r. eksport produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka wyniósá
890 mln ton, co stanowiáo 7,5% produkcji4, a w 2016 r. eksport mleka i jego przetworów
wyniósá 3,88 mln ton mleka5, co stanowiáo 29,2% produkcji (Rynek mleka …, nr 53, s. 3).
Rosnące powiązanie krajowego rynku mleka z rynkami zagranicznymi poprzez obroty
handlowe jest jednym z gáównych czynników wpáywających na koniunkturĊ i produkcjĊ
w Polsce. „Kierunki zmian skupu mleka i cen zbytu jego przetworów w Polsce
charakteryzowaáy siĊ analogicznymi kierunkami zmian jak ceny Ğwiatowe produktów
mleczarskich” (Szajner, 2017, s. 19). Oznacza to, Īe rynek krajowy jest skointegrowany
z rynkiem Ğwiatowym. Stwarza to koniecznoĞü oceny prawidáowoĞci wystĊpujących na
rynkach zagranicznych, które decydują o sytuacji na rynku i moĪliwoĞciach rozwoju
produkcji w kraju.

Cel opracowania, materiaá, metody analizy
Celem opracowania byáo okreĞlenie dominujących kierunków zmian w ksztaátowaniu
siĊ produkcji i zuĪycia krajowego na rynku mleka i jego produktów, u gáównych jego
producentów na Ğwiecie. Do gáównych producentów mleka zaliczono te kraje, które
w ostatnich 5 latach (2012-2016) wytwarzaáy co najmniej 9 mln ton rocznie. Byáy to: kraje
Unii Europejskiej, USA, Indie, Chiny, Pakistan, Rosja, Brazylia, Nowa Zelandia, Turcja,
Meksyk, Ukraina, Argentyna i Australia. Udziaá tych krajów w Ğwiatowej produkcji mleka
krowiego w 2016 r. wynosiá 81,6%6, a w 2000 r. – 80,7%. Przedmiotem analizy byáa
produkcja mleka, jego zuĪycie i nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe w latach
2000-2016.
3

Oszacowano saldo w EUR na podstawie danych wyraĪonych w USD i kursu EUR/USD.
Oszacowano na podstawie Handel zagraniczny…nr 16, s. 31.
5
Wolumen eksportu mleka IERiGĩ-PIB liczy wykorzystując wskaĨniki zawartoĞci suchej masy w produktach
mleczarskich.
6
Obliczono na podstawie danych FAOSTAT (www.fao.org/faostat/en/#data), Explore Data Production Livestock
Primary.
4
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Podstawowym Ĩródáem informacji byáe dane Faostatu i Eurostatu. Siedemnastoletni
okres pozwoliá wyodrĊbniü dominujące kierunki zmian, które okreĞlono na podstawie
modeli tendencji, a do pomiaru dynamiki badanych kategorii (produkcji, zuĪycia krajowego
nadwyĪek rynkowych) wykorzystano indeksy statystyczne (JóĨwiak i Pogórski, 1998) oraz
tempo (stopĊ) zmian, przy obliczaniu którego uwzglĊdniono wszystkie wyrazy szeregu
chronologicznego (Timofiejuk, 1990).

Tendencje w produkcji mleka

Mln t

W Īywieniu czáowieka i przemyĞle rolno-spoĪywczym wykorzystywane są róĪne
rodzaje mleka. Są to mleko krowie, bawole, kozie, owcze, wielbáądzie oraz w niektórych
obszarach mleko kobyle (np. w Mongolii), mleko reniferów (np. w Laponii), jaków
(np. w Tybecie), lamy (np. w Peru). Znaczenie i rola gatunków zwierząt do produkcji
mleka jest zróĪnicowana w poszczególnych regionach i paĔstwach Ğwiata. Podstawowe
znaczenie w tym zakresie ma dostĊp do okreĞlonego rodzaju paszy, zasoby wody i warunki
klimatyczne (Faye i Konuspayeva, 2012). DuĪe znaczenie mają takĪe popyt rynkowy na
mleko, zwyczaje Īywieniowe i cechy spoáeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych
(GuliĔski i SalamoĔczyk, 2016, s. 120).
W produkcji na Ğwiecie dominuje mleko krowie. Stanowi ono 82-84% produkcji
mleka ogóáem. Znacząca jest takĪe produkcja mleka bawolego, które stanowi 12-13%
produkcji mleka ogóáem. NajwiĊcej mleka bawolego produkuje siĊ w Indiach, Pakistanie i
Chinach, a w Europie we Wáoszech. W produkcji dominuje mleko krowie i bawole, które
stanowią okoáo 96% produkcji mleka ogóáem7.
Kierunki zmian w produkcji mleka na Ğwiecie przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Produkcja róĪnych rodzajów mleka na Ğwiecie w latach 2000-2016 (mln t, prawa i lewa oĞ)
Fig. 1. Production of various types of milk in the world in 2000-2016 (million tonnes)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie FAOSTAT(www.fao.org/faostat/en/#data).

W latach 2000-2016 produkcja mleka surowego na Ğwiecie charakteryzowaáa siĊ
tendencją wzrostową, która wynosiáa przeciĊtnie w roku 15,0 mln ton, a roczne tempo
wzrostu wynosiáo 2,18%. W przyroĞcie tym dominowaáo mleko krowie, którego produkcja
rosáa rocznie o 11,62 mln ton, tj. w tempie 2,02%. Szybszym tempem wzrostu
7

Obliczono na podstawie danych FAOSTAT (www.fao.org/faostat/en/#data).
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charakteryzowaáa siĊ produkcja mleka bawolego, którego produkcja rosáa Ğrednio w roku
o 2,91 mln ton t, tj. w tempie 3,35%. W wyniku tego udziaá mleka bawolego w produkcji
ogóáem zwiĊkszyá siĊ z 11,1% w 2000 r. do 13,9% w 2016 r., a mleka krowiego zmniejszyá
siĊ odpowiednio z 84,7% do 82,6%. Tendencją wzrostową charakteryzowaáa siĊ takĪe
produkcja mleka wielbáądziego. Jego produkcja wzrastaáa przeciĊtnie w roku o 0,07 mln
ton, tj. 3,21%, owczego odpowiednio: 0,13 mln ton i 1,38%, koziego – 0,27 mln ton i
1,83%. Udziaá w produkcji ogóáem mleka wielbáądziego, owczego i koziego byá niewielki i
wynosiá 4,4% w 2000 r. i zmniejszyá siĊ do 3,4% w 2016 r. Tendencje w produkcji mleka
u najwiĊkszych i duĪych Ğwiatowych jego producentów przedstawiono na rys. 2 i 3.
W grupie duĪych Ğwiatowych producentów mleka moĪna wyodrĊbniü dwie podgrupy:
najwiĊkszych, produkujących ponad 90 mln ton mleka rocznie i duĪych, produkujących
wiĊcej niĪ 9 mln ton, ale mniej niĪ 90 mln ton.
Do najwiĊkszych Ğwiatowych producentów mleka moĪna zaliczyü: kraje UE, Indie
i USA. Dla tych krajów tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Produkcja i zuĪycie krajowe najwiĊkszych producentów mleka na Ğwiecie w latach 2000-2016 (mln t)
Fig 2. Production and domestic consumption of the largest milk producers in the world in 2000-2016 (million
tonnes)
ħródáo: opracowanie na podstawie FAOSTAT (2017) (www.fao.org/faostat/en/#data) i FAO Food,… 2015, 2016,
2017.

W krajach UE od wielu lat produkuje siĊ najwiĊcej mleka na Ğwiecie. Do
najwiĊkszych producentów mleka w UE zalicza siĊ nastĊpujące kraje: Niemcy, które w
2016 r. wyprodukowaáy 32,7 mln t, FrancjĊ (26,1 mln t.), Wielką BrytaniĊ (14,9 mln t),
HolandiĊ (14,3 mln t), PolskĊ (13,3 mln t) i Wáochy (12,7 mln t) (Eurostat 2017). Ogóáem
w produkcji mleka w krajach UE dominowaáo mleko krowie, którego produkcja w 2016 r.
wyniosáa 163 mln t, a jego udziaá w produkcji mleka ogóáem wyniósá 96,8%. Oprócz mleka
krowiego kraje UE produkowaáy takĪe mleko owcze – 2,8 mln t, tj. 1,7% produkcji
ogóáem, kozie – 2,3 mln t (1,3% produkcji) i mleko bawole – 0,3 mln t (0,2% produkcji)
(Eurostat 2017). W ksztaátowaniu produkcji mleka w krajach UE moĪna wyróĪniü dwa
okresy: pierwszy, w którym obowiązywaáy kwoty mleczne i ulegaáy niewielkim zmianom i
lata, w których stopniowo zwiĊkszano kwoty produkcji, a nastĊpnie je zlikwidowano.
Kwoty mleczne wprowadzono w 1984 r. w celu ograniczenia nadprodukcji mleka
(Integracja …, 2002, s. 51). Kwoty mleczne byáy to okreĞlone iloĞciowo rozmiary
sprzedaĪy mleka do mleczarni (tzw. kwota hurtowa), jak i sprzedaĪy bezpoĞredniej przez
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producentów konsumentom. Przekroczenie kwoty przez paĔstwo czáonkowskie w roku
kwotowym (od 1 kwietnia do 31 marca) skutkowaáo nakáadanymi bezpoĞrednio na
producentów opáatami. Wprowadzenie kwot byáo znaczącym czynnikiem ksztaátującym
podaĪ, popyt i ceny poprzez ograniczenie podaĪy mleka. Ograniczenia kwotowe
powodowaáy uzyskiwanie wyĪszych cen za mleko posiadaczom kwot. Kwoty ograniczaáy
wzrost produkcji, hamowaáy procesy restrukturyzacji, oraz zakáócaáy reakcje rolników na
sygnaáy páynące z rynku. W tej sytuacji w 2008 r. w ramach tzw. Healt Check Komisja
Europejska podjĊáa decyzjĊ o zniesieniu kwot produkcji mleka od 1 kwietnia 2015 r. W
celu odpowiedniego dostosowania siĊ producentów mleka do nowej sytuacji podjĊto
decyzjĊ o stopniowym zwiĊkszaniu kwot produkcji o 1% począwszy od roku kwotowego
2009/2010 (Rozp. Rady (WE) Nr 72/2009). Przedstawione uwarunkowania powodowaáy,
Īe produkcja mleka ogóáem w UE w latach 2000-2009 charakteryzowaáa siĊ nieznaczną
tendencją spadkową, przeciĊtnie w roku o 0,05 mln t. Jednak dostawy mleka do
przetwórców zwiĊkszaáy siĊ poprzez wzrost towarowoĞci produkcji. Od 2010 r. produkcja
mleka w krajach UE zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 2,429 mln t, tj. o 1,5% rocznie.
Takie kierunki zmian oznaczaáy, przyĞpieszenie wzrostu produkcji w UE po likwidacji
kwot mlecznych.
Drugim najwiĊkszym Ğwiatowym producentem mleka są Indie. W badanych latach
produkcja mleka ogóáem zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 5,064 mln t, tj. w tempie
4,45%. W produkcji dominowaáo mleko bawole i krowie. Dynamiczny wzrost produkcji
dotyczyá zarówno mleka krowiego, jak i bawolego. W latach 2000-2016 wzrost produkcji
mleka bawolego wyniósá 79,7%, a krowiego 134,5%. W wyniku róĪnej dynamiki wzrostu
w produkcji ogóáem zwiĊkszyá siĊ udziaá mleka krowiego z 41,3% w 2000 r. do 48,6%
w 2016 r, a zmniejszyá udziaá mleka bawolego z 54,4% w 2000 r. do 48,9% w 2015 r.
Udziaá tych dwóch rodzajów mleka w produkcji ogóáem wynosiá w 2000 r. 95,7% i
zwiĊkszyá siĊ do 97,5% w 2016 r. Takie zmiany oznaczaáy zmniejszenie w produkcji
udziaáu mleka koziego z 4,1% w 2000 r. do 2,4% w 2016 r., a mleka owczego
odpowiednio: z 0,2% do 0,1%. To zmniejszenie udziaáu wynikaáo z niskiej dynamiki
wzrostu produkcji. W latach 2000-2016 produkcja mleka koziego zwiĊkszyáa siĊ o 15,4%,
a owczego o 4,6%. DuĪa dynamika wzrostu produkcji mleka w Indiach spowodowaáa
zwiĊkszenie udziaáu tego kraju w Ğwiatowej produkcji z 13,8% w 2000 r. do 20% w 2016 r.
W USA w produkcji dominowaáo mleko krowie. Nieznaczna byáa produkcja mleka
koziego, którego udziaá w produkcji wynosiá 0,03%. W badanych latach produkcja mleka
krowiego zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 1,376 mln t (w tempie 1,62%), a udziaá USA
w produkcji mleka na Ğwiecie w latach 2000-2016 zmniejszyá siĊ z 13,1% do 12,1%.
Kraje UE, Indie i USA produkowaáy w 2000 r. 53,7% Ğwiatowej produkcji mleka
i udziaá ten nieznacznie siĊ zmniejszyá do 53,1% w 2016 r.
Tendencje w produkcji mleka u duĪych jego producentów byáy zróĪnicowane
w kierunkach i skali zmian, co przedstawiono na rys. 3.
W krajach duĪych producentów mleka wysokie tempo wzrostu produkcji (wyĪsze od
tempa Ğwiatowego) wystĊpowaáo w: Chinach, Brazylii, Nowej Zelandii, Turcji i Pakistanie.
Natomiast tempo wzrostu produkcji mleka w takich krajach, jak: Meksyk i Argentyna byáo
niĪsze niĪ na Ğwiecie. Tendencja spadkowa w produkcji wystĊpowaáa w takich krajach, jak
Rosja, Ukraina i Australia.
W latach 2000-2016 produkcja mleka w Chinach charakteryzowaáa siĊ tendencją
wzrostową. W badanych latach produkcja mleka ogóáem zwiĊkszyáa siĊ 3,4-krotnie.
NajwyĪszą dynamiką charakteryzowaáa siĊ produkcja mleka krowiego, którego produkcja
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wzrosáa 4,3-krotnie. NiĪszą dynamiką charakteryzowaáa siĊ produkcja mleka bawolego
(wzrost o 17%), koziego (wzrost o 17%), owczego (wzrost o 60,5%). W wyniku róĪnej
dynamiki nastąpiáy zmiany w strukturze produkcji. ZwiĊkszyá siĊ w produkcji ogóáem
udziaá mleka krowiego z 69,4% w 2000 r. do 88,4% w 2016 r., a zmniejszyá mleka
bawolego z 21,4% w 2000 r. do 7,4% w 2016 r. Zmniejszyá siĊ takĪe udziaá w produkcji
pozostaáych rodzajów mleka (owczego, koziego i wielbáądziego) z 9,2% w 2000 r. do 4,2%
w 2016 r. W produkcji mleka ogóáem w Chinach moĪna wydzieliü dwa okresy: szybkiego
wzrostu (lata 2000-2007) i powolnego wzrostu (2008-2016). W latach szybkiego wzrostu,
produkcja mleka ogóáem zwiĊkszaáa siĊ rocznie o 4,164 mln t, tj. w tempie 17,3%,
natomiast spowolnienie wzrostu wystąpiáo w latach 2008-2016. W tym okresie produkcja
rosáa rocznie o 0,245 mln t, tj. w tempie 0,6% rocznie.
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Rys. 3. Produkcja mleka duĪych Ğwiatowych producentów w latach 2000-2016 (mln t)
Fig. 3. Milk production of large global producers in 2000-2016 (million tonnes)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie FAOSTAT (2017) i FAO Food…, 2015, 2016, 2017).

W Brazylii w produkcji dominowaáo mleko krowie. Jego udziaá w produkcji wynosiá
98,7% w 2000 r. i 99,3% w 2016 r. Pozostaáe to mleko kozie. Produkcja mleka w Brazylii
zwiĊkszaáa siĊ rocznie o 0,957 mln t, tj. w tempie 3,47%. Dynamika wzrostu produkcji byáa
wyĪsza niĪ produkcji mleka ogóáem na Ğwiecie. Podobną dynamiką charakteryzowaáa siĊ
produkcja mleka w Nowej Zelandii. Roczna stopa wzrostu wynosiáa 3,45%, a przyrost
bezwzglĊdny wynosiá 0,581 mln t. dla mleka krowiego.
Wysoką dynamiką wzrostu charakteryzowaáa siĊ produkcja mleka ogóáem w Turcji.
PrzeciĊtnie w roku wzrost produkcji wynosiá 0,666 mln t, tj. w tempie 4,95%. Produkcja
mleka krowiego zwiĊkszyáa siĊ o 92,3%, niĪszą dynamiką cechowaáa siĊ produkcja mleka
owczego (20%), koziego (56,4%), a takĪe bawolego (spadek o 61,1%). Takie kierunki
zmian spowodowaáy zmiany struktury produkcji mleka. ZwiĊkszyá siĊ udziaá w produkcji
mleka krowiego z 89,2% w 2000 r. do 92,7% w 2016 r., a zmniejszyá mleka owczego z
7,9% w 2000 r. do 5,1% w 2016 r., oraz odpowiednio: mleka koziego z 2,2% do 1,9%, i
bawolego z 0,7% do 0,3%. W Pakistanie produkcja mleka ogóáem zwiĊkszaáa siĊ
przeciĊtnie w roku o 1,037 mln t, tj. w tempie 3,59%.W najwiĊkszej skali zwiĊkszyáa siĊ
produkcja mleka krowiego (o 68,5%), i bawolego (o 51,7%). NiĪsza skala wzrostu
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charakteryzowaáa produkcjĊ mleka koziego i owczego. W wyniku takich zmian w
strukturze produkcji zwiĊkszyá siĊ udziaá mleka krowiego (z 31,5% w 2000 r. do 33,1% w
2016 r.), a zmniejszyá bawolego (z 66,1% w 2000 r. do 64,7% w 2016 r.), a takĪe koziego i
owczego (z 2,4% w 2000 r. do 2,2% w 2016 r.).
W Meksyku dominowaáo mleko krowie, którego udziaá w produkcji wynosiá 98,2%.
W badanych latach roczny wzrost produkcji wynosiá 0,138 mln t, tj. 1,3%. Podobna skala
i tempo wzrostu produkcji mleka wystĊpowaáy w Argentynie (0,133 mln t i 1,34%).
W Rosji produkcja mleka w latach 2000-2016 charakteryzowaáa siĊ tendencją
spadkową, przeciĊtnie w roku o 0,142 mln t, tj. w tempie 0,42%, w Australii odpowiednio:
0,098 mln t, tj. w tempie 1%, i Ukrainie 0,201 mln t, tj. w tempie 1,63%. W tych trzech
krajach w produkcji dominowaáo mleko krowie (97,6% i wiĊcej).

Tendencje w zuĪyciu krajowym mleka
Wytworzone mleko stanowi surowiec, który podlega rozdysponowaniu. CzĊĞü mleka
jest spasana w gospodarstwach rolnych oraz spoĪyta w gospodarstwach domowych
(tzw. samozaopatrzenie), a dominującą czĊĞü stanowi sprzedaĪ podmiotom przetwórczym,
gdzie wytwarzane są róĪne produkty mleczarskie. W warunkach gospodarki rynkowej
dominuje sprzedaĪ mleka do przemysáu przetwórczego (mleczarni). RelacjĊ sprzedaĪy do
produkcji mleka okreĞla siĊ jako towarowoĞü produkcji. TowarowoĞü produkcji mleka
zmienia siĊ wraz z rozwojem spoáeczno-gospodarczym. W krajach o wyĪszym poziomie
rozwoju w gospodarstwie zuĪyta zostaje niewielka czĊĞü wytworzonego mleka. Na
przykáad w 2016 r. towarowoĞü produkcji mleka krowiego wynosiáa w Danii 98,7%,
Wielkiej Brytanii 98,3%, Niemczech 97,8%, Francji 93,9%, Buágarii 45,6%, Rumunii
20,8%, a w Polsce 84,1%8.
Przy ocenie zuĪycia mleka w kraju naleĪy uwzglĊdniü nie tylko produkcjĊ, ale takĪe
obroty handlu zagranicznego. Czasami dysponując szczegóáowymi danymi uwzglĊdnia siĊ
takĪe róĪnice wielkoĞci zapasów, straty poniesione w trakcie procesów produkcyjnych
i przechowywania9. ZuĪycie oblicza siĊ uwzglĊdniając produkcjĊ krajową pomniejszoną
o eksport i powiĊkszoną o import przetworów mlecznych przeliczonych na ekwiwalent
mleka surowego.
Kierunki zmian w zuĪyciu krajowym10 najwiĊkszych Ğwiatowych producentów mleka
przedstawiono na rysunku 2, a u duĪych jego producentów na rys. 4.
ZuĪycie mleka w krajach UE w latach 2000-2016 zwiĊkszaáo siĊ przeciĊtnie w roku
o 0,406 mln t, tj. w tempie 0,28%. Taka skala i tempo zmian oznaczają, Īe wzrost zuĪycia
wewnĊtrznego byá mniejszy niĪ przyrost produkcji o 0,363 mln t. Dotyczy to caáego
badanego okresu. Znaczne przyĞpieszenie wzrostu produkcji nastąpiáo w latach 2010-2016.
W tym okresie przyrost produkcji byá o 0,977 mln ton wiĊkszy niĪ przyrost zuĪycia.

8
Obliczenia wáasne na podstawie danych Eurostat (2017): Production and utylization of milk on the farm oraz
milk collection and dairy product obtained.
9
Ze wzglĊdu na brak danych szczegóáowych w statystyce czĊsto sporządza siĊ bilanse uwzglĊdniające produkcjĊ
i saldo handlu zagranicznego przetworami wyraĪonymi w ekwiwalencie mleka surowego (Seremak-Bulge, 2017,
s. 46). Dane FAO byáy podstawą do oceny tendencji w produkcji i zuĪyciu krajowym.
10
KategoriĊ „zuĪycie krajowe” mleka otrzymano odejmując od produkcji eksport i dodając import. W tej kategorii
dominuje zuĪycie konsumpcyjne mleka, zuĪycie paszowe jak i inne.
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Oznaczaáo to powstawanie nadwyĪek produkcji mleka, których zagospodarowanie na
rynkach krajów trzecich11 byáo niezbĊdne.
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Rys. 4. ZuĪycie krajowe mleka duĪych Ğwiatowych producentów w latach 2000-2016 (mln t)
Fig. 4. Domestic consumption of large global milk producers in 2000-2016 (million tonnes)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie FAOSTAT (2017) (www.fao.org/faostat/en/#data) i.FAO Food… 2015,
2016, 2017.

W USA zuĪycie krajowe mleka zwiĊkszaáo siĊ przeciĊtnie w roku o 0,606 mln t,
tj. o 1,52% i byáo mniejsze niĪ przyrost produkcji, której wzrost wynosiá w tych latach
1,376 mln t. Oznaczaáo to zwiĊkszenie nadwyĪek mleka ponad potrzeby krajowe. W
Indiach wzrost produkcji mleka zagospodarowywany byá przez zuĪycie krajowe (wzrost
produkcji przeciĊtne w roku wynosiá 5,064 mln t, a zuĪycia 5,065 mln t).
Kierunki zmian w zuĪyciu krajowym mleka oraz jego nadwyĪkach u najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów byáy zróĪnicowane. MoĪna wyróĪniü dwie grupy krajów:
o wzrostowej i o spadkowej tendencji zuĪycia krajowego mleka. Spadkowa tendencja
zuĪycia mleka wystąpiáa w takich krajach, jak Nowa Zelandia i Ukraina (rys. 4).
W pozostaáych badanych krajach krajowe zuĪycie mleka charakteryzowaáo siĊ tendencją
wzrostową.
Najszybciej w latach 2000-2016 rosáo zuĪycie mleka w Chinach, przeciĊtnie w roku
o 2,813 mln t, tj. w tempie 8,7%. W kraju tym roczny wzrost zuĪycia byá o 0,918 mln t
wiĊkszy niĪ przyrost produkcji. Takie kierunki zmian oznaczaáy koniecznoĞü uzupeániania
podaĪy krajowej importem.
W Brazylii, Meksyku i Pakistanie roczny wzrost zuĪycia tylko nieznacznie
przewyĪszaáy przyrost produkcji (0,003-0,019 mln t rocznie).
W Argentynie wzrost produkcji byá o 0,047 mln t wiĊkszy niĪ przyrost zuĪycia
krajowego, a w Turcji o 0,035 mln t. Takie kierunki zmian oznaczaá, Īe kraje te
powiĊkszaáy swoje zdolnoĞci eksportowe mleka.

11

Ten termin oznacza kraje poza UE.
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Wzrostem zuĪycia krajowego mleka charakteryzowaáa siĊ takĪe Australia. W kraju
tym przy spadkowej tendencji produkcji (o 1% rocznie) zuĪycie krajowe zwiĊkszaáo siĊ o
2,1%. Spowodowaáo to zmniejszanie siĊ eksportu mleka i jego produktów. W latach 20122016 eksport produktów mleczarskich przez AustraliĊ byá niĪszy niĪ w latach 2000-2004 o
40,6%.
W Rosji Ğredni roczny spadek produkcji wynosiá 0,143 mln t, tj. obniĪaá siĊ w tempie
0,45%, natomiast zuĪycie krajowe zwiĊkszaáo siĊ o 0,124 mln t., tj. w tempie 3,7%. Byáo to
moĪliwe w wyniku tendencji spadkowej w eksporcie i tendencji wzrostowej w imporcie.
W Nowej Zelandii krajowe zuĪycie mleka obniĪyáo siĊ o 0,059 mln t, przy wzroĞcie
produkcji o 0,581 mln t, co powodowaáo zwiĊkszanie nadwyĪek mleka ponad potrzeby
krajowe.
Na Ukrainie zarówno produkcja mleka, jak i jego zuĪycie zmniejszaáo siĊ. Spadek
zuĪycia mleka byá jednak niĪszy niĪ produkcji o 0,050 mln t rocznie. Takie zmiany
wynikaáy ze zmniejszania siĊ eksportu i wzrostu importu.

Tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek lub niedoborów mleka
na rynkach krajowych
Przedstawione zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym mleka pozwalają okreĞliü
tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek lub niedoborów rynkowych mleka u najwiĊkszych
i duĪych producentów na Ğwiecie, co przedstawiono na rys. 5.
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Rys. 5. WielkoĞü nadwyĪek lub niedoborów rynkowych u najwiĊkszych i duĪych Ğwiatowych producentów mleka
w latach 2000-2016 (mln t)
Fig. 5. Market surpluses or shortages of the largest and large global milk producers in 2000-2016 (million tonnes)
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie FAOSTAT (2017) (www.fao.org/faostat/en/#data) i FAO Food… 2015,
2016, 2017.

Ocena skali zmian w nadwyĪkach lub niedoborach mleka w latach 2000-2016
u najwiĊkszych i duĪych producentów mleka na Ğwiecie pozwala wyodrĊbniü trzy grupy
paĔstw:
- pierwszą grupĊ tworzą kraje, w których wzrost produkcji byá wiĊkszy niĪ wzrost
zuĪycia krajowego. Są to kraje o rosnących nadwyĪkach rynkowych mleka. Do tej grupy
moĪna zaliczyü: UE, USA, Nową ZelandiĊ, a takĪe ArgentynĊ i TurcjĊ;
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- drugą grupĊ tworzą kraje o rosnących niedoborach rynkowych. Do nich moĪna
zaliczyü takie kraje, jak: Chiny, RosjĊ, a takĪe Meksyk, BrazyliĊ i Pakistan;
- trzecia grupa to kraje, które charakteryzowaáy siĊ tendencją spadkową w
nadwyĪkach rynkowych mleka. Zaliczyü moĪna do nich: AustraliĊ, UkrainĊ i Indie.
NadwyĪki rynkowe ponad potrzeby kraju w latach 2000-2016 w najwiĊkszej skali
zwiĊkszaáy siĊ przeciĊtnie w roku w USA o 0,77 mln t rocznie, w Nowej Zelandii
o 0,64 mln t, i krajach UE o 0,363 mln t. Z krajów tych pochodziáo prawie 80%
Ğwiatowego eksportu mleka i jego produktów. W mniejszej skali wzrost eksportu
wystĊpowaá w Argentynie (o 0,047 mln t) i Turcji (o 0,036 mln t). Udziaá tych dwóch
krajów w Ğwiatowym eksporcie wynosiá 2,4%.
Kraje o rosnących niedoborach rynkowych zwiĊkszaáy import mleka i jego produktów
w róĪnej skali i tempie. Chiny w latach 2000-2007 zwiĊkszaáy import przeciĊtnie w roku
o 0,074 mln t, tj. w tempie 8,4%. Znaczne jego przyĞpieszenie wystąpiáo w latach 20082016. W tych latach import zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 1,806 mln t, tj. w tempie
28%. W Rosji niedobory rynkowe zwiĊkszaáy siĊ przeciĊtnie w roku o 0,267 mln t, przy
obniĪeniu produkcji i zwiĊkszaniu zuĪycia krajowego. Bilansowanie niedoborów
rynkowych odbywaáo siĊ w wyniku obniĪania eksportu i wzrostu importu W Meksyku,
Brazylii i Pakistanie rosnące niedobory rynkowe uzupeániane byáy wiĊkszą skalą wzrostu
importu niĪ eksportu. Trzecia grupa paĔstw charakteryzowaáa siĊ zmniejszającymi siĊ
nadwyĪkami produkcji mleka ponad potrzeby krajowe. Do tej grupy naleĪaáy: Australia,
Ukraina i Indie. W Australii nastĊpowaáo zmniejszenie produkcji, przy wzroĞcie zuĪycia
krajowego. Powodowaáo to zmniejszanie nadwyĪek rynkowych mleka i jego produktów. W
badanych latach nadwyĪki te zmniejszaáy siĊ przeciĊtnie w roku o 0,223 mln t, tj. w tempie
5,6%. Eksport zmniejszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 0,205 mln t, a import wzrastaá o 0,017
mln t.
NadwyĪki mleka ponad potrzeby Ukrainy zmniejszaáy siĊ przeciĊtnie w roku
o 0,051 mln t. Spowodowane to byáo obniĪaniem siĊ przeciĊtnie w roku eksportu
o 0,044 mln t i wzrostu importu o 0,006 mln t. Z kolei w Indiach nieznaczne zmniejszanie
siĊ nadwyĪek rynkowych wynikaáo z wiĊkszej skali wzrostu importu niĪ eksportu.
NadwyĪki te zmniejszaáy siĊ przeciĊtnie w roku o 0,006 mln t.

Tendencje na rynku mleka w Polsce w latach 2000-2016
W okresie transformacji rynkowej i czáonkostwa Polski w UE w branĪy mleczarskiej
dokonaáy siĊ fundamentalne zmiany dostosowawcze do zmieniających siĊ uwarunkowaĔ
zewnĊtrznych i wewnĊtrznych. Nastąpiáy duĪe zmiany strukturalne, modernizacyjne, jak
i wáasnoĞciowe (Urban, 2004, Seremak-Bulge i in., 2005, Szajner, 2009). W latach
2000-2016 zmiany te byáy kontynuowane. W produkcji nastĊpują powolne zmiany
koncentracji w gospodarstwach i regionach, co pozytywnie wpáywa na towarowoĞü
produkcji (StaĔko, 2013). Zmniejsza siĊ liczba krów i producentów mleka, co przy
wzrastającej wydajnoĞci krów nie powoduje spadku produkcji mleka (rys. 6).
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Rys. 6. Produkcja, zuĪycie krajowe, obroty handlowe i nadwyĪki rynkowe mleka w Polsce w latach 2000-2016
(mln t)
Fig. 6. Production, domestic consumption, trade turnover and market surpluses of milk in Poland in 2000-2016
(million tonnes)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Rynek mleka. Stan i perspektywy. IERiGĩ-PIB, ARR, MRiRW numery
20-53 z lat 2000-2017 i FAOSTAT.

W latach 2000-2016 produkcja mleka w Polsce zwiĊkszaáa siĊ o 0,090 mln t rocznie,
a zuĪycie krajowe o 0,030 mln t. Takie tendencje w produkcji i zuĪyciu oznaczaáy, Īe
zwiĊkszaáy siĊ nadwyĪki rynkowe mleka ponad potrzeby krajowe przeciĊtnie w roku
o 0,059 mln t. Oznaczaáo to roczne tempo wzrostu nadwyĪek o prawie 3,7%. NadwyĪki te
byáy zagospodarowywane na rynkach zagranicznych poprzez wzrost eksportu przetworów
mleczarskich. Eksport w tych latach zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 0,124 mln t
mleka12, tj. w tempie 4,3%. W badanym okresie tendencją wzrostową charakteryzowaá siĊ
takĪe import przetworów mleczarskich, który zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 0,065
mln t. Przedstawione rozwaĪania wskazują, Īe z przyrostu produkcji mleka na rynku
krajowym zagospodarowywane byáo 33,8%. Oznaczaáo to koniecznoĞü zagospodarowania
na rynkach zagranicznych prawie 2/3 przyrostu produkcji polskiego mleka.

Podsumowanie
Na Ğwiecie w produkcji dominowaáo mleko krowie (82-84%) oraz bawole (12-13%).
W latach 2000-2016 wzrost produkcji mleka ogóáem wyniósá 15 mln t rocznie, w tym
mleka krowiego 11,62 mln t, a bawolego 2,91 mln t.
Tendencje w produkcji mleka i jego zuĪyciu w badanych krajach byáy róĪnokierunkowe.
W najwiĊkszej skali wzrost produkcji mleka ponad potrzeby krajowe zwiĊkszaá siĊ w USA,
Nowej Zelandii i krajach UE. Z tych krajów pochodziáo prawie 80% Ğwiatowego eksportu
mleka i jego produktów. Oznacza to duĪą koncentracjĊ w podaĪy produktów mleczarskich na
rynkach Ğwiatowych. Do krajów o rosnących niedoborach rynkowych mleka i jego
produktów moĪna zaliczyü Chiny i RosjĊ a takĪe w mniejszej skali Meksyk, BrazyliĊ
i Pakistan. Od 2009 r w Ğwiatowym imporcie mleka i jego produktów dominowaáy Chiny.
12

Obroty handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi wyraĪono w ekwiwalencie mleka surowego.
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W Polsce w badanych latach wzrost produkcji mleka byá wiĊkszy niĪ jego zuĪycie, co
oznaczaáo zwiĊkszanie nadwyĪek rynkowych ponad potrzeby krajowe. W badanych latach
na rynkach zagranicznych zagospodarowano prawie 2/3 przyrostu produkcji mleka w
Polsce. KoniecznoĞü zagospodarowania nadwyĪek rynkowych produktów mleczarskich w
Polsce na rynkach zagranicznych oznacza takĪe duĪą zaleĪnoĞü koniunktury na rynku
mleka w kraju od sytuacji na rynkach Ğwiatowych. Przedmiotem eksportu na rynki
zagraniczne są gáównie róĪne spoĪywcze produkty mleczarskie (np. masáo), a takĪe
póáfabrykaty (np. serwatka w proszku, kazeina, bezwodny táuszcz mleczny) sáuĪące do
produkcji innych artykuáów spoĪywczych. Ocena tendencji w handlu zagranicznym tymi
produktami wymaga oddzielnych badaĔ.
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