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Tendencje na rynku masáa i serów na Ğwiecie i w Polsce
w latach 2001-2017
Tendencies in the Global Butter and Cheese Markets
and in Poland in the years 2001-2017
Synopsis. Przedstawiono zmiany w produkcji oraz tendencje w niedoborach/nadwyĪkach rynkowych
masáa i sera na Ğwiecie w latach 2001-2017 u najwiĊkszych producentów oraz w Polsce. NadwyĪki
rynkowe masáa zwiĊkszaáy siĊ w: Nowej Zelandii, UE i Biaáorusi, a zmniejszaáy w Australii i na
Ukrainie. Niedobory rosáy w Chinach, Meksyku, Iranie i Turcji, a zmniejszaáy siĊ w Rosji i Kanadzie.
WzglĊdnie zrównowaĪona produkcja i spoĪycie wystĊpowaáy w Indiach, Pakistanie, USA i Brazylii.
Na rynku sera nadwyĪki rosáy w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Biaáorusi, a zmniejszaáy siĊ
w Australii i na Ukrainie. Niedobory rosáy w: Rosji, Brazylii, Meksyku. W Polsce rosáy nadwyĪki
produkcji masáa i sera, co skutkowaáo rosnącym eksportem, kierowanym gáównie do krajów UE.
Ceny masáa i sera w krajach UE i na rynku Ğwiatowym charakteryzowaáy siĊ konwergencją. Na
początku badanego okresu ceny masáa w UE byáy o 134% wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym, a sera o
92,6%, a w 2017 r. róĪnice te wynosiáy odpowiednio: 6% i 0,6%.
Sáowa kluczowe: masáo, ser, produkcja, zuĪycie krajowe, nadwyĪki rynkowe
Abstract. Changes in production and trends in shortages / market surpluses of butter and cheese in the
world and in Poland in 2001-2017 were presented. Market surplus of butter increased in New Zealand,
EU and Belarus, and decreased in Australia and Ukraine. Shortages grew in China, Mexico, Iran and
Turkey, and decreased in Russia and Canada. Relatively balanced production and consumption
occurred in India, Pakistan, the USA and Brazil. On the cheese market, surplus grew in: EU, USA,
New Zealand, Argentina and Belarus, and decreased in Australia and Ukraine. The shortages grew in:
Russia, Brazil, Mexico. In Poland, there were surpluses in butter and cheese production, which
resulted in growing exports, directed mainly to EU countries. Prices of butter and cheese in EU
countries and on the world market were characterized by convergence. At the beginning of the
analyzed period, butter prices in the EU were 134% higher than on the world market, and cheese
prices were higher by 92.6%, and in 2017 these differences were respectively 6% and 0.6%.
Key words: butter, cheese, production, domestic consumption, market surpluses
JEL Classification: F190, F140

WstĊp
Mleko i jego produkty są waĪną czĊĞcią gospodarki ĪywnoĞciowej, mającą znaczenie
gospodarcze, spoáeczne i Ğrodowiskowe. Produkcja mleka surowego stanowi znaczące
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Ĩródáo przychodów i dochodów z produkcji dla producentów rolnych. W Polsce skup
mleka wynosiá w 2017 r. 24,1% produkcji towarowej rolnictwa, a 34,4% w produkcji
towarowej produktów zwierzĊcych (Rolnictwo…, 2018).
Przetwórstwo mleka na róĪne produkty jest jedną z podstawowych gaáĊzi przemysáu
spoĪywczego. Udziaá produktów mleczarskich w wartoĞci sprzedanych wyrobów
przemysáu spoĪywczego wynosiá w 2016 r. 14,3% (Rocznik…, 2016).
Mleko i jego produkty ze wzglĊdu na swoje wartoĞci odĪywcze stanowi takĪe
znaczącą pozycjĊ w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Udziaá
wydatków na mleko i jego produkty w wydatkach na ĪywnoĞü gospodarstw domowych
wynosiá w 2016 r. 12,1% (Rocznik…, 2016).
Mleczarstwo ma takĪe waĪne znaczenie w handlu zagranicznym produktami rolnospoĪywczymi. Obroty handlowe mlekiem i jego produktami z zagranicą charakteryzują siĊ
rosnącym dodatnim saldem handlowym, które wpáywa pozytywnie na poprawĊ salda
handlowego ogóáem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego tą grupą produktów wynosiáo
w 2000 r. 154,7 mln EUR3, i zwiĊkszyáo siĊ w 2017 r. do 1131,5 mln EUR (Handel
zagraniczny…, 2001, s. 37 i Rynek mleka…, nr 54, 2018, s. 26). Poprawiające siĊ dodatnie
saldo wymiany handlowej wynikaáo z rosnących nadwyĪek produkcji w kraju i
powodowaáo koniecznoĞü ich zagospodarowania na rynkach zagranicznych. W 2000 r.
eksport produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka wyniósá 890 mln ton, co stanowiáo
7,5% produkcji4, a w 2017 r. eksport mleka i jego przetworów wyniósá 4,05 mln ton
mleka5, co stanowiáo 29,5% produkcji (Rynek mleka …, nr 54, 2016, s. 3).
Coraz wiĊksze powiązanie krajowego rynku mleka z rynkami zagranicznymi poprzez
obroty handlowe stwarza koniecznoĞü oceny prawidáowoĞci wystĊpujących na rynkach
zagranicznych, które decydują o sytuacji na rynku i moĪliwoĞciach rozwoju produkcji
w kraju.

Cel, materiaáy i metody
Celem opracowania byáo okreĞlenie zmian w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych
przetworami mleczarskimi (masáo i sery) u gáównych producentów na Ğwiecie. Te dwa
produkty stanowiáy w 2017 r. 50,9% wartoĞci Ğwiatowego eksportu produktów mleczarskich6.
Do gáównych producentów masáa zaliczono te kraje, które wytwarzaáy co najmniej 75 tys. t w
ostatnich 5 latach. Byáy to: Indie, kraje UE, USA, Pakistan, Nowa Zelandia, Rosja, Turcja,
Meksyk, Iran, Kanada, BiaáoruĞ, Ukraina, Australia, Chiny i Brazylia. Za najwiĊkszych
producentów serów przyjĊto te kraje, które wytwarzaáy w ostatnich piĊciu latach wiĊcej niĪ
200 tys. t serów rocznie. Oceniono zmiany w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych. Na
podstawie tych informacji okreĞlono tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek lub niedoborów
rynkowych w poszczególnych krajach.
Podstawowym Ĩródáem informacji byáe dane Faostatu, Eurostatu i ITC (International
Trade Centre). Siedemnastoletni okres pozwoliá wyodrĊbniü dominujące kierunki zmian.
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
Oszacowano na podstawie danych International Trade Centre (ITC) – International trade statistics 2001-2017
statistics.
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Do pomiaru tych zmian wykorzystano modele tendencji, jednopodstawowe wskaĨniki
dynamiki oraz Ğredniookresowe tempo zmian, a takĪe jedne z miar statystyki opisowej wskaĨniki struktury (Aczel, 2005; JóĨwiak i Pogórski, 1998; Timofiejuk, 1990).

Tendencje w produkcji i zuĪyciu masáa7
Táuszcz zawarty w mleku jest jednym z cenniejszych skáadników w znacznym stopniu
wpáywającym na wartoĞü mleka i jego przetworów (np. masáa, serów). Kierunki zmian
produkcji i zuĪycia krajowego u gáównych Ğwiatowych producentów masáa i w Polsce
w latach 2001-2017 przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym masáa u najwiĊkszych jego producentów na Ğwiecie oraz
w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Table 1. Changes in production and domestic consumption of butter for the largest producers in the world and
in Poland in 2001-2017 (thousand tonnes)
Kraj / grupy krajów

ĝrednioroczne zmiany w tys. t
Lata

Produkcja

ZuĪycie krajowe

Kraje UE

2001-2009
8
2010-2017

-28,65
54,90

-2,51
37,97

USA

2001-2017

20,87

19,19

Chiny

2001-2017

0,45

5,92

Rosja

2001-2017

-2,99

-4,75

Indie

2001-2017

212,12

211,8

Brazylia

2001-2017

0,65

0,77

Meksyk

2001-2017

9,29

9,52

Nowa Zelandia

2001-2017

15,02

-0,10

Ukraina

2001-2017

-2,89

-0,60

Australia

2001-2017

-2,90

3,30

Kanada

2001-2017

1,93

1,85

BiaáoruĞ

2001-2017

3,56

0,77

Iran

2001-2016

-0,22

1,60

Turcja

2001-2017

8,56

9,52

Pakistan

2001-2017

16,67

16,71

Polska

2001-2017

2,22

1,29

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: FAOSTAT, EUROSTAT i ITC.

Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym masáa u najwiĊkszych Ğwiatowych
producentów byáy róĪnokierunkowe. Ocena poziomu, kierunku i skali zmian w produkcji
7

W ocenie zmian w produkcji, zuĪyciu krajowym i handlu zagranicznym oprócz masáa uwzglĊdniono takĪe
táuszcze mleczne, co wynikaáo z dostĊpnoĞci danych w obrotach miĊdzynarodowych.
W ksztaátowaniu produkcji masáa w krajach UE wyodrĊbniono dwa okresy: pierwszy, w którym obowiązywaáy
kwoty mleczne i ulegaáy niewielkim zmianom i lata, w których stopniowo zwiĊkszano kwoty produkcji, a
nastĊpnie je zlikwidowano.
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i zuĪyciu pozwala wyodrĊbniü wĞród najwiĊkszych Ğwiatowych producentów trzy grupy
krajów:
- pierwszą stanowią te, które produkują wiĊcej niĪ zuĪywają; do tej grupy moĪna zaliczyü
takie kraje, jak: Nowa Zelandia, kraje UE, BiaáoruĞ, Australia i Ukraina,
- drugą grupĊ stanowią te, w których produkcja byáa niĪsza niĪ zuĪycie krajowe; byáy to:
Chiny, Turcja, Rosja, Kanada, Meksyk i Iran,
- trzecią grupĊ stanowią te, w których wystĊpuje wzglĊdne zrównowaĪenie produkcji
i zuĪycia krajowego; do tej grupy zaliczono takie kraje, jak: USA, Indie, Brazylia
i Pakistan.
W pierwszej grupie krajów, tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym byáy
róĪnokierunkowe. Na tej podstawie moĪna wydzieliü dwie podgrupy. Do pierwszej
naleĪaáy kraje, które zwiĊkszaáy swoje nadwyĪki ponad potrzeby krajowe, do drugiej te, w
których nadwyĪki produkcyjne zmniejszaáy siĊ (rys. 1).
W krajach UE do czasu obowiązywania kwot produkcji mleka nadwyĪki rynkowe
masáa zmniejszaáy siĊ, a po ich zniesieniu zwiĊkszaáy siĊ. W latach 2010-2017 roczne
tempo wzrostu produkcji wynosiáo 2,5%, a zuĪycia krajowego 1,8%. W Nowej Zelandii
nastĊpowaá wzrost produkcji masáa przy obniĪaniu siĊ konsumpcji. BiaáoruĞ zwiĊkszaáa
swoje nadwyĪki rynkowe z powodu szybszego wzrostu produkcji (przeciĊtnie w roku o
3,9%) niĪ zuĪycia krajowego (roczne tempo wzrostu wynosiáo 1,9%). Do tej grupy krajów
naleĪaáa takĪe Polska. W latach 2001-2017, pomimo wahaĔ tempo wzrostu produkcji
(przeciĊtnie w roku 1,2%) byáo szybsze niĪ zuĪycia krajowego (przeciĊtnie w roku 0,8%),
co powodowaáo wzrost nadwyĪek rynkowych ponad potrzeby krajowe. Takie tendencje
oznaczaáy koniecznoĞü zagospodarowania nadwyĪek rynkowych na rynkach zagranicznych
i Ğwiatowych. W wyniku takich tendencji udziaá krajów UE, Nowej Zelandii i Biaáorusi w
Ğwiatowym eksporcie masáa zwiĊkszyá siĊ z 83,8% w 2001 r. do 90,4% w 2017 r. Tak
wysoki udziaá tych krajów w Ğwiatowym eksporcie oznacza duĪą jego koncentracjĊ.
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Rys. 1. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek rynkowych masáa ponad potrzeby krajowe u najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 1. Trends in the market surplus of butter of the world's largest producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie FAOSTAT, EUROSTAT i ITC.
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Do krajów, w których zmniejszaáy siĊ nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe
zaliczono AustraliĊ i UkrainĊ. W Australii w latach 2001-2017 produkcja zmniejszaáa siĊ
przeciĊtnie w roku o 2,2%, przy wzroĞcie zuĪycia krajowego o 4,3%. Natomiast na
Ukrainie roczne tempo spadku produkcji wynosiáo prawie 2,9%, i byáo szybsze niĪ zuĪycia
krajowego (roczny spadek 0,6%). W wyniku takich tendencji zmniejszaáy siĊ nadwyĪki
rynkowe w tych krajach.
RóĪnokierunkowe tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowych masáa i táuszczy
mlecznych wystĊpowaáy takĪe w krajach, w których zuĪycie krajowe byáo wyĪsze niĪ
produkcja. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów rynkowych tej grupie krajów
przedstawiono na rys. 2.
W grupie krajów, w których zuĪycie krajowe byáo wiĊksze niĪ produkcja moĪna
wydzieliü dwie podgrupy: pierwszą o rosnących niedoborach i drugą o zmniejszających siĊ
niedoborach rynkowych.
Do podgrupy krajów o rosnących niedoborach masáa i táuszczy mlecznych moĪna
zaliczyü: Chiny, Meksyk, Iran i TurcjĊ. W najwiĊkszej skali niedobory rynkowe zwiĊkszaáy
siĊ w Chinach. PrzeciĊtny roczny wzrost produkcji wynosiá 0,4 tys. t, a zuĪycia 5,9 tys. t,
co prowadziáo do powiĊkszania siĊ niedoborów rynkowych. W Iranie przy spadku
produkcji (przeciĊtnie w roku o 0,2 tys. t) zwiĊkszaáo siĊ zuĪycie krajowe (przeciĊtnie w
roku o 1,6 tys. t), co prowadziáo do powiĊkszania siĊ róĪnic miĊdzy konsumpcją a
produkcją. Z kolei w Turcji produkcja zwiĊkszaáa siĊ przeciĊtnie w roku o 8,6 tys. t, a
zuĪycie krajowe o 9,5 tys. t. Takie same kierunki zmian wystĊpowaáy w Meksyku
(odpowiednio: produkcja o 9,3 tys. t, a zuĪycie o 9,5 tys. t). W wyniku takich tendencji w
tej podgrupie krajów powiĊkszaáy siĊ niedobory rynkowe masáa i táuszczy mlecznych.
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Rys. 2. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów rynkowych masáa u najwiĊkszych Ğwiatowych producentów
w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 2. Trends in the market deficiency of butter in the world's largest producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

Do drugiej podgrupy o zmniejszających siĊ niedoborach rynkowych masáa i táuszczy
mlecznych naleĪaáy Rosja i Kanada. W Rosji obniĪaáa siĊ produkcja przeciĊtnie w roku o 3 tys.
t, a konsumpcja o 4,8 tys. t, co powodowaáo zmniejszanie siĊ niedoborów rynkowych masáa i
táuszczy mlecznych. Z kolei w Kanadzie roczne wzrosty produkcji (1,9 tys. t) byáy wyĪsze niĪ
zuĪycia (1,8 tys. t), co skutkowaáo zmniejszaniem siĊ niedoborów (rys. 2).
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W grupie najwiĊkszych Ğwiatowych producentów masáa i táuszczy mlecznych
wystĊpowaáa takĪe grupa krajów, która charakteryzowaáa siĊ wzglĊdnym zrównowaĪeniem
produkcji i zuĪycia krajowego. Do grupy tych krajów moĪna zaliczyü: Indie, Pakistan,
USA i BrazyliĊ (rys. 3).
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Rys. 3. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów/nadwyĪek rynkowych masáa u duĪych Ğwiatowych
producentów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 3. Trends in market shortages/surpluses of butter from large world producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

W tej grupie krajów poziom i zmiany produkcji i zuĪycia krajowego byáy wzglĊdnie
zrównowaĪone (podobne). Powodowaáo to brak tendencji w zakresie powiĊkszania siĊ lub
zmniejszania nadwyĪek lub niedoborów rynkowych.

Tendencje na rynku masáa w Polsce w latach 2001-2017
W badanym okresie kontynuowane byáy zmiany strukturalne, modernizacyjne, jak
i wáasnoĞciowe w branĪy mleczarskiej wynikające z dostosowaĔ do gospodarki rynkowej,
jak i z integracji Polski z UE (Urban, 2004; Seremak-Bulge i in., 2005; Szajner, 2009;
StaĔko, Mikuáa 2018). NastĊpowaáy takĪe znaczące zmiany w strukturze i asortymencie
przetworów mleczarskich. Uwidaczniaáo siĊ coraz silniejsze powiązanie rynku krajowego z
rynkami zagranicznymi.
Produkcja masáa i táuszczy mlecznych w badanych latach charakteryzowaáa siĊ
tendencją wzrostową. Przyrosty zuĪycia byáy niĪsze niĪ wzrosty produkcji, co skutkowaáo
powstawaniem nadwyĪek ponad potrzeby krajowe (rys. 4).
W latach 2001-2009, tj. w okresie, w którym obowiązywaáy ograniczenia wynikające
z kwot produkcji mleka i inne instrumenty interwencyjne (Rozporządzenie…, 2009),
produkcja masáa i táuszczy mlecznych w Polsce charakteryzowaáa siĊ tendencją spadkową
(przeciĊtnie w roku o 1,3%), ale jeszcze szybciej zmniejszaáo siĊ zuĪycie krajowe (o 2,1%
rocznie). W wyniku takich tendencji rosáy nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe, co
skutkowaáo wzrostem eksportu. Od 2010 r., tj. od kiedy rozpoczĊto zwiĊkszaü kwoty
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produkcji mleka a nastĊpnie je zniesiono, znacznie zwiĊkszyáa siĊ produkcja i podaĪ
surowca. W latach 2001-2009 produkcja mleka zwiĊkszaáa siĊ rocznie przeciĊtnie o 70 tys.
t, tj. w tempie 0,6%, a w latach 2010-2017 Ğrednioroczny wzrost produkcji wynosiá 175 tys.
t, tj. 1,4% rocznie. Wzrost podaĪy surowca (mleka) skutkowaá przyĞpieszeniem wzrostu
produkcji masáa i táuszczy mlecznych. W latach 2010-2017 produkcja masáa i táuszczy
mlecznych rosáa w tempie 6,3% rocznie. Rosáo takĪe ich zuĪycie w kraju, ale w tempie
wolniejszym (5,3% rocznie). Takie tendencje skutkowaáy powstawaniem nadwyĪek
rynkowych masáa, które byáy zagospodarowywane na rynkach zagranicznych. W tym
okresie eksport masáa i táuszczy mlecznych zwiĊkszaá siĊ przeciĊtnie w roku o 7,1%.
NiezaleĪnie od wahaĔ w produkcji i zuĪyciu w latach 2001-2017 w Polsce, produkcja
masáa i táuszczy mlecznych charakteryzowaáa siĊ tendencją wzrostową. Skala i tempo
wzrostu produkcji byáo wiĊksze niĪ zuĪycia krajowego. Powodowaáo to wzrost nadwyĪek
rynkowych ponad moĪliwoĞci zagospodarowania tych produktów w kraju. W tych
warunkach szybko zwiĊkszaá siĊ eksport, który rósá rocznie o 7%. Powodowaáo to wzrost
znaczenia eksportu w zagospodarowaniu produkcji. W badanych latach prawie 85%
przyrostu produkcji masáa kierowane byáo na rynki zagraniczne. Przed integracją Polski
z UE na rynkach zagranicznych zagospodarowywane byáo 8,5% produkcji masáa i táuszczy
mlecznych, a w ostatnich piĊciu analizowanych latach wskaĨnik ten wynosiá 22,2%.
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Rys. 4. Tendencje w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych na rynku masáa w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 4. Trends in butter production, consumption and trade turnover in Poland in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

Eksport masáa i táuszczy mlecznych z Polski byá wysoko skoncentrowany na rynkach
krajów UE. Na rynkach tych krajów zagospodarowane byáo w 2017 r. 91,8% eksportu
analizowanych produktów, w tym na rynki krajów UE-15 - 57,1% i pozostaáych krajów UE
– 34,7%9. Dominujący eksport masáa i táuszczy mlecznych z Polski na rynki krajów UE,
zwáaszcza UE-15 w znacznej czĊĞci wynikaá z bliskoĞci rynków, jak i wyĪszych cen niĪ na
rynku Ğwiatowym (rys. 5).

9

Obliczono na podstawie danych ITC.
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Rys. 5. Ceny masáa na rynku krajów UE-15 i Ğwiatowym w latach 2001-2017 (EUR/t)
Fig. 5. Butter prices on the EU-15 and world market in 2001-2017 (EUR / t)
ħródáo: Dla lat 2005-2017 EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030
(18/12/2017). European Commission 2017. Tables: Butter market projection for the EU, 2005-2030. Agriculture
and Rural Development. Dla lat 2001-2004 obliczono na podstawie danych miesiĊcznych.

W warunkach kiedy obowiązywaáy róĪne instrumenty interwencyjne na rynku mleka
(kwotowanie produkcji, protekcja w handlu zagranicznym oraz róĪne sposoby
zagospodarowania nadwyĪek rynkowych (np. skup interwencyjny róĪnych produktów)), ceny
masáa w UE byáy znacząco wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym. W latach 2001-2004 ceny w
UE-15 byáy 2,4-krotnie wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym. W wyniku reform WPR w tym
obniĪenia cen interwencyjnych zakupu produktów mleczarskich, np. masáa i mleka w proszku
i ograniczenia skali zakupów interwencyjnych, ceny masáa w UE coraz bardziej zbliĪaáy siĊ
do cen Ğwiatowych. Dalsze zmiany dotyczące interwencji na rynku mleka, w tym zniesienie
kwot produkcji oznaczaáy coraz wiĊkszy wpáyw na rynek mleka i jego produktów praw
podaĪy i popytu. Powodowaáo to zmniejszanie siĊ róĪnic cenowych miĊdzy UE a cenami
Ğwiatowymi (rys. 5). W latach 2015-2017 ceny w UE byáy przeciĊtnie wyĪsze niĪ ceny
Ğwiatowe o 6%. Takie kierunki zmian oznaczają, Īe o cenach produktów mleczarskich w UE
w coraz wiĊkszym stopniu decyduje równowaga na rynku Ğwiatowym. Powiązanie cen w UE
i cen na rynku Ğwiatowym oznacza takĪe zwiĊkszenie ich zmiennoĞci.

Tendencje w produkcji i zuĪyciu serów
Innym waĪnym produktem wytwarzanym z mleka są sery. Produkty te w pewnej skali
konkurują o táuszcz mleczny z masáem. Zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym serów
u najwiĊkszych jego producentów na Ğwiecie a takĪe importerów10 oraz w Polsce w latach
2001-2017 przedstawiono w tabeli 2.
10

Do najwiĊkszych importerów zaliczono te kraje, które importowaáy w ostatnich 5 latach wiĊcej niĪ 100 tys. ton
sera rocznie.
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Tendencje w zmianach produkcji i zuĪycia krajowego serów u najwiĊkszych jego
producentów na Ğwiecie byáy zróĪnicowane co do kierunku i skali. Na podstawie oceny
poziomu i tendencji w produkcji oraz zuĪyciu krajowym moĪna wyróĪniü dwie grupy
krajów:
- pierwszą, do której zaliczono te kraje, które wytwarzaáy wiĊcej niĪ zuĪywaáy,
- drugą stanowiáy te kraje, w których produkcja byáa niĪsza od zuĪycia.
Do pierwszej grupy moĪna zaliczyü: UE, USA, Nową ZelandiĊ, ArgentynĊ, AustraliĊ,
BiaáoruĞ i UkrainĊ. Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym w tej grupie krajów byáy
zróĪnicowane. Na tej podstawie wydzielono dwie podgrupy krajów. Do pierwszej
zaliczono te kraje, w których przyrosty produkcji serów byáy wiĊksze niĪ przyrosty
zuĪycia. Do tej podgrupy: UE, USA, Nowa Zelandia, Argentyna i BiaáoruĞ. Takie
tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym spowodowaáy, Īe w krajach tej grupy
zwiĊkszaáy siĊ nadwyĪki sera ponad potrzeby krajowe (rys. 6). Oznacza to takĪe coraz
wiĊkszy udziaá tej grupy krajów w Ğwiatowym eksporcie sera. Z tych krajów pochodziáo w
2001 r. 75,5% a w 2017 r. 88,7% Ğwiatowego eksportu.
W drugiej podgrupie duĪych Ğwiatowych producentów sera, przyrosty zuĪycia
krajowego byáy wyĪsze niĪ produkcji, co powodowaáo zmniejszanie siĊ nadwyĪek ponad
potrzeby krajowe. Do tej podgrupy moĪna zaliczyü AustraliĊ i UkrainĊ. W obu tych krajach
wystĊpowaáa spadkowa tendencja produkcji, przy wzrostowej zuĪycia krajowego (tab. 2),
co skutkowaáo spadkową tendencją w nadwyĪkach rynkowych (rys. 6), a takĪe
zmniejszeniem ich udziaáu w Ğwiatowym eksporcie (z 22,1% w 2001 r. do 9% w 2017 r.).
Tabela 2. Zmiany w produkcji i zuĪyciu krajowym serów u najwiĊkszych jego producentów a takĪe importerów na
Ğwiecie oraz w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Table 2. Changes in production and domestic consumption of cheese for its largest producers as well as for
importers in the world and in Poland in 2001-2017 (thous. tonnes)
Kraj
Kraje UE
USA
Rosja
Brazylia
Meksyk
Nowa Zelandia
Ukraina (lata 2005-2017)
Argentyna
Australia
BiaáoruĞ
Kanada
Japonia (importer)
Korea Pád.(importer)
Chiny (importer) (lata 2001-2013)
Polska
ħródáo: jak w tab. 1.

ĝrednioroczne zmiany w tys. t
Produkcji
ZuĪycia krajowego
160,0
131,9
115,0
88,6
26,0
29,3
22,5
24,9
11,5
14,3
3,3
0,9
- 7,4
3,2
12,3
9,4
- 4,9
2,4
14,7
2,8
6,7
6,6
0,9
4,1
0,2
5,8
3,7
7,2
22,8
16,9
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Rys. 6. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ nadwyĪek rynkowych serów ponad potrzeby krajowe u duĪych Ğwiatowych
producentów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 6. Trends in the market surplus of cheese of large global producers in 2001-2017 (thous. tonnes)
ħródáo: jak w tab. 1.

W grupie najwiĊkszych Ğwiatowych producentów sera znajdowaáy siĊ takĪe kraje,
które uzupeániaáy podaĪ krajową importem. Do krajów tych moĪna zaliczyü: RosjĊ,
BrazyliĊ, Meksyk, KanadĊ, a takĪe duĪych importerów sera, do których naleĪaáy: Japonia,
Korea Pád. i Chiny. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów rynkowych w tych krajach
przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Tendencje w ksztaátowaniu siĊ niedoborów serów u duĪych Ğwiatowych producentów a takĪe duĪych
importerów w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 7. Trends in the market deficiency of cheese in large global producers as well as large importers in 2001-2017
(thous. tonnes)
ħródáo: jak rys. 1.

W tej grupie krajów (oprócz Kanady) przyrosty produkcji byáy niĪsze niĪ wzrosty
zuĪycia. Takie kierunki zmian powodowaáy powiĊkszanie siĊ niedoborów ze Ĩródeá
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krajowych i wzrost importu. Natomiast w Kanadzie przyrosty produkcji sera byáy wyĪsze
niĪ przyrosty jego zuĪycia, co skutkowaáo zmniejszaniem siĊ niedoborów ze Ĩródeá
krajowych.
W krajach, w których produkcja serów byáa niĪsza niĪ ich zuĪycie import miaá duĪe
znaczenie w ksztaátowaniu podaĪy rynkowej. Byáy to: Japonia (w 2017 r. 89,4% zuĪycia
krajowego pochodziáo z importu, a w 2001 r. - 85,4%), Korea Pád. (odpowiednio: 86,8%
i 66,2%), Chiny (odpowiednio: 30% i 0,9%), Meksyk (odpowiednio: 29,1% i 32,2%),
Rosja (odpowiednio: 20,0% i 20,8%). Natomiast w Kanadzie i Brazylii udziaá importu sera
w krajowym zuĪyciu nie przekraczaá 6%.

Tendencje na rynku sera w Polsce w latach 2001-2017
W badanych latach produkcja sera w Polsce charakteryzowaáa siĊ tendencją
wzrostową. PrzeciĊtne roczne tempo wzrostu wynosiáo 3,7% i byáo wyĪsze od przyrostu
zuĪycia krajowego, które wynosiáo 3%. Takie tendencje w produkcji i zuĪyciu powodowaáy
rosnące nadwyĪki ponad potrzeby krajowe, które byáy eksportowane na rynki zagraniczne
(rys. 8). W badanych latach 54,6% przyrostu produkcji sera kierowane byáo na rynki
zagraniczne. W tych warunkach eksport charakteryzowaá siĊ szybkim tempem wzrostu,
przeciĊtnie w roku o 10,5%. Rynki zagraniczne odgrywaáy coraz wiĊkszą rolĊ w
zagospodarowaniu rosnącej produkcji w Polsce. W 2001 r. na rynkach zagranicznych
zagospodarowane byáo 9,1% produkcji sera, a w 2017 r. juĪ 29,6%. Rósá takĪe import sera i
jego udziaá w zuĪyciu krajowym wynosiá 1,1% w 2001 r., a w 2017 r. 13,6%. Eksport sera
z Polski kierowany byá gáównie na rynki krajów UE. W 2001 r. do UE eksportowane byá
58,3% sera, a w 2017 r. 77%. Import sera do Polski pochodziá gáównie z krajów UE.
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Rys. 8. Tendencje w produkcji, zuĪyciu i obrotach handlowych serami w Polsce w latach 2001-2017 (tys. t)
Fig. 8. Trends in cheese production, consumption and trade turnover in Poland in 2001-2017 (thousand tonnes)
ħródáo: jak w tab. 1.

Dominujący udziaá krajów UE w obrotach handlowych serem z Polską wynikaá
z bliskoĞci rynków zbytu, a takĪe poziomu cen.
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Rys. 9. Ceny serów11 na rynku krajów UE-15 i Ğwiatowym w latach 2001-2017 (EUR/t)
Fig. 9. Cheese prices on the EU-15 and world market in 2001-2017 (EUR / t)
ħródáo: Dla lat 2005-2017 EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030
(18/12/2017). European Commission 2017. Tables: Cheese market projection for the EU, 2005-2030. Agriculture
and Rural Development. Dla lat 2001-2004 obliczono na podstawie danych miesiĊcznych.

Tendencje cen sera na rynku krajów UE i Ğwiatowym przedstawiono na rysunku 9.
W okresie kiedy rynek mleka w UE byá znacznie „odizolowany” od rynku Ğwiatowego,
to jest w okresie kiedy obowiązywaáy róĪne instrumenty interwencyjne (protekcja graniczna,
kwotowanie produkcji mleka, zakupy interwencyjne produktów mleczarskich, wspieranie
konsumpcji, dopáaty do przechowywania produktów) ceny produktów mleczarskich, w tym
sera byáy wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym. Negatywne skutki WPR spowodowaáy szereg jej
reform, które ograniczaáy interwencjĊ rynkową i administracyjne ograniczanie produkcji (np.
likwidacja kwot produkcji mleka). Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej jaka dokonaáa siĊ
w wyniku tych reform spowodowaáa zwiĊkszenie wpáywu na rolnictwo rynku i jego
parametrów. Skutki tych reform znalazáy swój wyraz w konwergencji12 cen sera na rynku UE
i Ğwiatowym, o czym Ğwiadczy rys. 9. Ceny sera w UE w latach 2001-2004 byáy wyĪsze niĪ
na rynku Ğwiatowym o 92,6%. Natomiast kiedy zaczĊto ograniczaü kwotowanie produkcji i
póĨniej je zlikwidowano, a takĪe ograniczono inne instrumentu interwencyjne, ceny sera
prawie siĊ wyrównaáy. W latach 2009-2011 ceny sera w UE byáy wyĪsze od cen Ğwiatowych
o 4,1%, a w latach 2015-2017 tylko o 0,6%. Po reformach polityki interwencyjnej w UE
podobne są takĪe kierunki ich zmian (rys. 9).

Podsumowanie
Tendencje w produkcji masáa i táuszczy mlecznych i ich zuĪyciu u najwiĊkszych
Ğwiatowych producentów w badanych krajach byáy róĪnokierunkowe. W najwiĊkszej skali
wzrost produkcji masáa ponad potrzeby krajowe wystąpiá w Nowej Zelandii, krajach UE
11

Ceny sera Chedar.
Konwergencja to proces rozwoju, w rezultacie którego zmienne ekonomiczne w analizowanych paĔstwach
zbliĪają siĊ do siebie.

12
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i Biaáorusi. Natomiast nadwyĪki rynkowe ponad potrzeby krajowe zmniejszaáy siĊ
w Australii i Ukrainie. Szybszy wzrost zuĪycia krajowego niĪ produkcji wystĊpowaá w
takich krajach jak: Chiny, Meksyk, Iran i Turcja, natomiast w coraz mniejszej skali
niedobory rynkowe wystĊpowaáy w Rosji i Kanadzie. U pozostaáych duĪych Ğwiatowych
producentów masáa i táuszczy mlecznych zmiany produkcji i zuĪycia krajowego byáy
wzglĊdnie zrównowaĪone. W Polsce wzrosty produkcji masáa i táuszczy mlecznych byáy
wiĊksze niĪ zuĪycia krajowego, co powodowaáo powiĊkszanie siĊ nadwyĪek rynkowych i
wzrost eksportu.
Tendencje w produkcji i zuĪyciu krajowym serów u najwiĊkszych Ğwiatowych
producentów byáy róĪnokierunkowe. Wzrost produkcji przekraczający zwiĊkszenie zuĪycia
krajowego wystĊpowaá w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Biaáorusi. Kraje te
zwiĊkszaáy w badanych latach swoje moĪliwoĞci eksportowe. Z krajów tych pochodziáo
w 2017 r. prawie 89% Ğwiatowego eksportu. Australia i Ukraina zmniejszaáy skalĊ
eksportu. WĞród duĪych Ğwiatowych producentów sera, w Rosji, Brazylii i Meksyku
przyrosty produkcji byáy mniejsze niĪ zwiĊkszenie zuĪycia. ZuĪycie krajowe uzupeániane
byáo rosnącym importem. Rosnący import wystĊpowaá takĪe u duĪych importerów sera, to
jest w: Japonii, Korei Pád. i Chinach.
W Polsce wzrosty produkcji sera przewyĪszaáy zwiĊkszenie jego zuĪycia, co
skutkowaáo rosnącym eksportem. Eksport sera z Polski kierowany byá gáównie do krajów
UE (77% w 2017 r.).
Zmiany cen masáa i sera w UE i na Ğwiecie cechowaáy siĊ konwergencją. Na początku
badanego okresu ceny masáa w UE byáy wyĪsze niĪ na rynku Ğwiatowym o 143%, a sera
o 92,6%, a w 2017 r. róĪnice te wynosiáy odpowiednio: 6% i 0,6%.
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