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S y n o p s i s. Celem artyku³u jest przedstawienie zmian na rynku mleka Ukrainy w latach 20002008 oraz prezentacja tendencji jego rozwoju. Produkcja mleka ustabilizowa³a siê po wyranym spadku w latach dziewiêædziesi¹tych. Odbywa siê ona g³ównie w gospodarstwach ch³opskich, dysponuj¹cych 1-2 krowami. Gospodarstwa farmerskie wycofuj¹ siê z tej produkcji.
Nastêpuje proces koncentracji w przemyle mleczarskim, g³ównie przez przejmowanie rodzimych przedsiêbiorstw przez kapita³ zagraniczny (g³ównie rosyjski). Zwiêksza siê eksport produktów mlecznych z Ukrainy, g³ównie sera. Szacuje siê, ¿e w 2009 roku Ukraina znajdzie siê w
grupie pañstw o najwiêkszym eksporcie produktów mlecznych na wiecie (w pierwszej pi¹tce).

WSTÊP
Produkcja i przetwórstwo mleka jest jednym z wa¿niejszych dzia³ów ukraiñskiej gospodarki ¿ywnociowej. W latach 2006-2008 stanowi³a ona 35-40% wartoci globalnej produkcji zwierzêcej i blisko 15% globalnej produkcji rolniczej. Na rozwój ukraiñskiego sektora
mlecznego w latach 2007-2008 oddzia³ywa³y zachodz¹ce procesy globalizacyjne, z których
szczególne znaczenie mia³o zwiêkszenie popytu globalnego na przetwory mleczne pod koniec 2007 roku oraz pojawienie siê, w koñcu 2008 roku kryzysu wiatowego. Bardzo wa¿nym
wydarzeniem dla Ukrainy, z punktu widzenia poprawy relacji w handlu zagranicznym, by³o
do³¹czenie Ukrainy do WTO na pocz¹tku 2008 roku.
W latach 2000-2008 na Ukrainie przebiega³y pewne procesy stabilizacji i obserwowane
by³y pozytywne tendencje w globalnej produkcji rolniczej. Wed³ug nieostatecznych danych Urzêdu Statystycznego Ukrainy (Der¿komstat) w latach 2007- 2008 globalna produkcja rolnicza zwiêkszy³a siê o 17,5%, w tym w gospodarstwach farmerskich1  o 35,2%,
1

Gospodarstwa farmerskie zajmuj¹ siê produkcj¹ towarow¹. Wiêkszoæ wytwarzanych produktów kierowana jest do przemys³u spo¿ywczego. Wród gospodarstw mlecznych, w tej
grupie, znajduj¹ siê zarówno jednostki utrzymuj¹ce 5 krów, jak równie¿ gospodarstwa utrzymuj¹ce powy¿ej 1000 krów mlecznych.
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gospodarstwach ch³opskich2  o 5,8%. Jednak tempo wzrostu produkcji rolinnej w latach
2007-2008 by³o wiêksze (o 30,5%) ni¿ tempo zwiêkszania produkcji zwierzêcej (o 1,0%). Co
by³o cile zwi¹zane z tym, ¿e gospodarstwa farmerskie wycofuj¹ siê z produkcji zwierzêcej,
w tym z produkcji mleka, na rzecz mniej kapita³och³onnej i pracoch³onnej produkcji rolinnej. W latach 2000-2006 globalna produkcja rolnicza wzros³a z 77 889,4 mln hrn w 2000 roku
do 94 894,6 mln hrn w 2006 roku, g³ównie w wyniku zwiêkszenia wartoci produkcji rolinnej. Udzia³ produkcji zwierzêcej, w latach 2000-2006, w globalnej produkcji rolniczej zmala³ o
2% [www.ukrstat.gov.ua].
Celem opracowania jest przedstawienie zmian na rynku mleka Ukrainy w latach 2000-2008
oraz perspektyw rozwoju ukraiñskiego rynku mleka. Szczególnie wa¿nym zagadnieniem s¹
mo¿liwoci produkcji mleka na Ukrainie w sytuacji g³êbszej liberalizacji handlu zagranicznego
i znoszenia sztucznego wspierania produkcji mleka w wielu krajach na wiecie (w tym UE).
PRODUKCJA GLOBALNA MLEKA I JEJ REGIONALNE ZRÓ¯NICOWANIE NA
UKRAINIE W LATACH 2000-2008
Najwy¿szy poziom produkcji i spo¿ycia mleka na Ukrainie osi¹gniêto w 1990 roku, kiedy
w przeliczeniu na jednego mieszkañca wytworzono 472 kg, a spo¿ywano 373 kg mleka i jego
przetworów w ekwiwalencie mleka. Po tym roku zacz¹³ siê spadek produkcji i spo¿ycia mleka
oraz jego przetworów, cile zwi¹zany z obni¿aniem dochodów ludnoci oraz ze zmniejszeniem dotacji do cen detalicznych artyku³ów mlecznych. Najwiêksze zmniejszenie produkcji i
spo¿ycia mleka i artyku³ów mlecznych by³o w 1992 roku, kiedy w porównaniu z rokiem 1991
produkcja spad³a o 14,9%, a spo¿ycie o 17,3%. W nastêpnych latach tempo obni¿ania produkcji i spo¿ycia mleka oraz artyku³ów mlecznych by³o mniejsze [Shevelova 2004]. Od roku
2000 produkcja i konsumpcja mleka zaczê³y stopniowo rosn¹æ i w 2002 roku osi¹gnê³y szczyt.
W kolejnych latach nast¹pi³o nieznaczne zmniejszenie produkcji mleka (rys. 1). Dane Urzêdu Statystycznego Ukrainy (Der¿komstatu) informuj¹ o wyprodukowaniu w 2008 roku 11,8
mln ton mleka, co by³o o 7,1% ni¿sze w porównaniu do produkcji w 2000 roku (rys. 1)
[Der¿komstat 2008]
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Rysunek 1. Produkcja
mleka i pog³owie krów
na Ukrainie
ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie
danych Der¿komstatu
Ukrainy
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Gospodarstwa ch³opskie charakteryzuj¹ siê niewielk¹ produkcj¹ rolnicz¹, która kierowana jest
g³ównie na samozaopatrzenie i do sprzeda¿y bezporedniej.

132

N. SULYMA, A. PARZONKO

Wa¿nym wskanikiem, przedstawiaj¹cym stan rozwoju sektora mlecznego, jest relacja
produkcji i konsumpcji mleka w stosunku do liczby mieszkañców. wiatowa norma rocznego spo¿ycia na osobê mleka i produktów mlecznych, zalecana przez ¿ywieniowców (w
przeliczeniu na surowe mleko) wynosi 380 kg [Antonenko 2008]. Na Ukrainie, aby pokryæ
normatywne zapotrzebowanie potrzeba 18,24 mln ton mleka.
Produkcja mleka na jednego mieszkañca na Ukrainie w latach 2000-2008 zmniejszy³a siê
o 1,1%. W obwodach, gdzie mieszka najwiêksza liczba ludnoci, wskanik ten jest wyranie
mniejszy ni¿ rednio na Ukrainie. Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, ¿e tendencje w spo¿yciu mleka w przeliczeniu na jednego mieszkañca (w analizowanych 9 latach) s¹
podobne do sytuacji z produkcj¹ mleka. W 2008 roku spo¿ycie zwiêkszy³o siê w stosunku
do 2000 roku o 6,9 kg, co stanowi 3,5%. Istotna ró¿nica miêdzy produkcj¹ a konsumpcj¹
(48,6 kg na mieszkañca) wiadczy o niskiej zdolnoci nabywczej ludnoci.
Tabela 1. Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka w przeliczeniu na mieszkañca w latach 2000- 2008
Wskaniki

Wielkoci w roku
2000 2001

Produkcja mleka na jednego
mieszkañca [kg/rok]
Wskaniki zmian produkcji
[%]
Spo¿ycie mleka na jednego
mieszkañca [kg/rok]
Wskaniki zmian konsumpcji
[%]
Stopieñ zaopatrzenia

2003

2004

2005

257,4 276,3 293,4 285,7

288,9

291,1 284,0 263,6 254,6

-

2002

107,3 106,2

97,4

199,1 205,2 225,3 226,4
1,29

103,1 109,8 100,5
1,35

1,30

1,26

101,1 100,8
226,0

2006 2007 2008
97,6

92,8

96,6

225,6 234,7 224,6 206,0

99,8

99,8 104,0

95,7

91,7

1,28

1,29

1,17

1,24

1,21

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Der¿komstatu Ukrainy.

Rynki spo¿ywcze, w tym rynek mleka i produktów mlecznych, charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem regionalizacji. Tworzenie i rozwój regionalnego rynku mleka i produktów
mlecznych odbywa siê z uwzglêdnieniem uwarunkowañ naturalnych, klimatycznych oraz
ekonomicznych regionu. Ukraina zajmuje 603,7 tys. km2. Jest wiêksza obszarowo ni¿ Polska,
w zwi¹zku z czym, rozwój sektora mlecznego jest bardziej zwi¹zany z warunkami przyrodniczymi. Pod wzglêdem warunków przyrodniczych Ukraina dzieli siê na nastêpuj¹ce strefy:
Polesie, Lasostep, Step i Karpaty. Ukraina jeszcze nie wykorzysta³a wszystkich potencjalnych mo¿liwoci regionalizacji mleczarstwa, opracowanych przez ukraiñskich naukowców
[Shevelova 2004]. Produkcja mleka rozwija siê w regionach, gdzie jest du¿a liczba zamo¿niejszych konsumentów, dobrze rozwiniêty potencja³ przetwórstwa oraz najbardziej sprzyjaj¹ce warunki do produkcji taniego mleka wysokiej jakoci (najwiêcej ³¹k, pastwisk, produkcja
tanich pasz treciwych, dobra jakoæ pasz, wody i innych).
Mo¿na w pe³ni zgodziæ siê z ukraiñskimi specjalistami bran¿y mleczarskiej, którzy ró¿nicuj¹
rynek mleka, surowca oraz przetwórstwa wed³ug kryterium geograficznego na nastêpuj¹ce regiony [Shevelova 2004]: Zachodni, Centralny, Naddnieprzañski, Wschodni i Po³udniowy.
Region Zachodni obejmuje województwa: lwowskie, zakarpackie, iwano-frankowskie,
czernowickie, tarnopolskie, riweñskie, wo³yñskie. W tych województwach jest najwiêksza
obsada krów w porównaniu do innych regionów Ukrainy, która wynosi³a w 2006 roku 25-30
krów na 100 ha u¿ytków rolnych. Udzia³ Regionu Zachodniego w produkcji mleka wynosi³
27,4% w 2002 roku i 28,1% w 2006 roku. Jakoæ produkowanego mleka jest ni¿sza ni¿ w innych
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regionach, poniewa¿ dominuj¹ tu gospodarstwa ch³opskie. Gospodarstwa farmerskie s¹ dobrze rozwiniête. Silne, dobrze wyposa¿one przetwórnie mleczarskie funkcjonuj¹ w miastach
wojewódzkich oraz w tych miejscowociach, gdzie produkuje siê wiêcej mleka (np. Komo).
Region Centralny obejmuje województwa: kijowskie, czerkaskie, ¿ytomierskie, czernichowskie, winnickie, chmielnickie. W tych województwach obsada krów by³a wiêksza ni¿
rednio na Ukrainie. W 2006 roku waha³a siê od 8 krów na 100 ha u¿ytków rolnych w woj.
kijowskim do 14,3 w ¿ytomierskim. Region znajduje siê w strefie Lasostepu oraz Polesia,
posiada bardzo dobre warunki do produkcji taniego mleka. Udzia³ regionu w produkcji
mleka wynosi³ 30% w 2002 roku i 34,1% w 2006 roku. Dobrze rozwiniête gospodarstwa
farmerskie zdolne s¹ dostarczaæ du¿e partie mleka wysokiej jakoci. W tym regionie zlokalizowana jest najwiêksza liczba zmodernizowanych przetwórni bêd¹cych liderami.
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Rysunek 2. Regiony
produkcji mleka na Ukrainie
ród³o: opracowanie w³asne.

Region Naddnieprzañski obejmuje województwa: dniepropetrowskie, zaporoskie, kirowogradzkie, po³tawskie. Region znajduje siê w strefie Lasostepu i Stepu, a obsada krów jest
ni¿sza ni¿ przeciêtnie na Ukrainie. Udzia³ regionu w produkcji mleka wynosi³ 14,3% (2002 rok)
i 11,4% (2006 rok), dobrze rozwijaj¹ siê tu gospodarstwa farmerskie oraz jest dobrze rozwiniête
przetwórstwo mleka. W regionie Centralnym i Naddnieprzañskim znajduje siê du¿a liczba
konsumentów, w tym najbardziej zamo¿nych (poziom bezrobocia w poszczególnych województwach jest ni¿szy ni¿ przeciêtnie na Ukrainie, a dochód na jedn¹ osobê wy¿szy).
Region Wschodni obejmuje województwa: sumskie, charkowskie, ³ugañskie i donieckie. Udzia³ regionu w produkcji mleka wynosi³ 14,7% w 2002 roku i 14,1% w 2006 roku.
Charakteryzuje go mniejsza obsada krów na 100 ha u¿ytków rolnych ni¿ przeciêtna na
Ukrainie. W 2006 roku jednak w woj. sumskim obsada krów na 100 ha u¿ytków rolnych
wynosi³a 9,48, co by³o o 0,3% wiêcej ni¿ przeciêtna na Ukrainie. Dysponuje du¿ym zasobem
gospodarstw farmerskich oraz dobrze zorganizowanymi mleczarniami w miastach wojewódzkich. W województwie ³ugañskim i donieckim znajduje siê uprzemys³owiona strefa,
gdzie jest zanieczyszczone rodowisko naturalne, a pasze s¹ niskiej jakoci. W województwach: charkowskim i sumskim s¹ lepsze warunki do produkcji mleka. W Regionie Wschodnim dobrze rozwija siê eksport artyku³ów mleczarskich do Rosji oraz WNP. Funkcjonuj¹ tu
du¿e wyspecjalizowane hurtownie  magazyny, do których z ca³ej Ukrainy dostarczane s¹
produkty mleczne przeznaczone na eksport.
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Region Po³udniowy obejmuje województwa: odeskie, miko³ajewskie i chersoñskie oraz
republikê autonomiczn¹ Krym (strefa Stepu).W tym regionie jest najmniejsza na Ukrainie
obsada krów na 100 ha u¿ytków rolnych. Udzia³ regionu w produkcji mleka wynosi³ 13,6%
(2002 rok) i 12,3% (2006 rok). W tym regionie warunki nie sprzyjaj¹ produkcji mleka ze
wzglêdu na brak wody. W województwie odeskim oraz miko³ajewskim dobrze rozwiniête s¹
gospodarstwa farmerskie oraz mleczarnie, na przyk³ad Laktalis-Ukraina.
Mo¿na przewidywaæ, ¿e na Ukrainie najwiêksza koncentracja i produkcja mleka bêdzie
w Regionach Centralnym, Naddnieprzañskim oraz Zachodnim. W Regionie Centralnym i Naddnieprzañskim bêd¹ dominowaæ najwiêksze gospodarstwa oraz mleczarnie, poniewa¿ te regiony maj¹ najwiêksze mo¿liwoci produkcji tanich pasz. Tu koncentruje siê produkcja gospodarstw farmerskich, zdolnych do dostarczania du¿ych partii mleka wysokiej jakoci. W
Regionach Centralnym i Naddnieprzañskim dobrze rozwiniêty jest przemys³ mleczarski oraz
wiêksza liczba zamo¿niejszych konsumentów. Dobrze bêdzie rozwija³o siê mleczarstwo w Regionie Zachodnim, gdzie s¹ sprzyjaj¹ce warunki naturalne oraz spo³eczno-kulturowe dla rozwoju gospodarstw ch³opskich i farmerskich. Mleczarstwo s³abiej bêdzie rozwija³o siê w regionach Wschodnim i Po³udniowym.
Ze wzglêdu na cechy wspólne niektórych województw, ukraiñscy specjalici zaproponowali podzia³ województw Ukrainy na 3 grupy:
 1 grupa, to województwa zaspokajaj¹ce potrzeby wewnêtrzne w produkcji i przetwórstwie mleka oraz mog¹ce sprzedawaæ za granicê  winnickie, wo³yñskie, ¿ytomierskie,
kirowogradzkie, lwowskie, po³tawskie, riweñskie, sumskie, tarnopolskie, chmielnickie,
czerkaskie, czernichowskie,
 2 grupa, to województwa zaspokajaj¹ce
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ród³o: www.molprom.com.ua
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CHARAKTERYSTYKA UKRAIÑSKICH GOSPODARSTW MLECZNYCH
W 2008 roku ogólna liczba krów na Ukrainie zmniejszy³a siê o 58,9% w porównaniu do roku
2000, g³ównie na skutek redukcji pog³owia w gospodarstwach farmerskich, gdzie zanotowano
zmniejszenie o 66,5%. W tym czasie zmniejszy³a siê te¿ krajowa produkcja mleka o 7,1%. Wydajnoæ mleczna krów, od 2002 roku, stopniowo zaczê³a rosn¹æ. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest, ¿e w
niektórych województwach w 2008 roku, w gospodarstwach farmerskich, nastêpowa³o zmniejszenie przeciêtnej wydajnoci mlecznej krów. Nale¿a³y do nich nastêpuj¹ce województwa: zakarpackie (o 13%), ¿ytomierskie (o 5%), zaporoskie (o 3%) oraz tarnopolskie (o 1%). Najwy¿sz¹
przeciêtn¹ wydajnoæ mleczn¹ krów, w 2008 roku na Ukrainie, osi¹gniêto w gospodarstwach
farmerskich w województwach: kijowskim (4539 kg), czerkaskim (4226 kg), po³tawskim (3951 kg),
dniepropetrowskim (3882 kg), donieckim (3846 kg) oraz charkowskim (3837 kg).
Gospodarstwa farmerskie na Ukrainie, w latach 2000-2008 zmniejszy³y swój udzia³ w
krajowej produkcji mleka z 28 do 17%. Podstawow¹ przyczyn¹ kryzysu gospodarstw farmerskich by³ nieracjonalny system organizacji i zarz¹dzania, a tak¿e zbyt d³ugi proces prywatyzacji, który doprowadzi³ te gospodarstwa do ruiny. Grupowanie gospodarstw farmerskich wed³ug liczby krów wskazuje, ¿e trwa w nich redukcja pog³owia krów oraz maleje
przeciêtna wielkoæ stada. W roku 2002 przeciêtna liczba krów w stadzie gospodarstw
farmerskich wynosi³a 129 sztuk, w 2006 roku by³o to 126 sztuk. W roku 2002 i 2006 najwiêcej
by³o gospodarstw posiadaj¹cych do 49 krów. W latach 2002-2006 zmniejszy³a siê liczba
gospodarstw utrzymuj¹cych 500-999 krów oraz 1000-1499 krów. Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e
w 2006 w porównaniu do 2002 roku, zwiêkszy³a siê liczba gospodarstw utrzymuj¹cych
ponad 1500 krów z 4 do 9. W analizowanym okresie wiele gospodarstw farmerskich wycofa³o siê z produkcji mleka na rzecz bardziej op³acalnej, mniej kapita³och³onnej i mniej pracoch³onnej produkcji rolinnej. Na rynku mleka pozostali najsilniejsi producenci, maj¹cy umiejêtnoci zarz¹dzania, zdolnoci do innowacji i sk³onnoci do ryzyka. Towarowoæ gospodarstw farmerskich w 2002-2007 waha³a siê w granicach ok. 55- 85%.
G³ównymi producentami mleka na Ukrainie s¹ gospodarstwa ch³opskie, ich udzia³ w globalnej produkcji mleka w 2008 roku wynosi³ ponad 82%. Przeciêtne, gospodarstwo ch³opskie na
Ukrainie utrzymuje 1-2 krowy. Jest ma³o konkurencyjne ze wzglêdu na ma³¹ skalê produkcji,
Tabela 2. Liczba i struktura produkcji mleka w gospodarstwach farmerskich na Ukrainie w zale¿noci
od pog³owia utrzymywanych krów w stadzie (stan na 1.01.2007)
Liczba krów w stadzie
Do 10
11- 20
21- 49
50- 99
100- 199
200- 299
300- 399
400- 499
500- 999
1000- 1499
Powy¿ej 1500
Razem

Liczba gospodarstw

Liczba krów

Produkcja mleka

sztuk

%

tys. sztuk

%

tys. ton

%

1295
5 17
866
969
1118
524
328
165
230
22
9
6043

2 1, 5
8,5
14 , 4
16,0
18,5
8,7
5,4
2,7
3,8
0,4
0,1
100,0

5,7
7,9
28,9
68,7
15 5 , 6
12 3 , 4
110,4
71,6
148,1
25,8
17,7
763,8

0,7
1,1
3,8
9,0
20,4
16 , 1
14,4
9,4
19 , 4
3,4
2,3
100,0

17,0
20,4
63,5
152,9
395,9
351,5
346,4
237,9
5 5 1, 9
12 7 , 7
69,3
2334,4

0,7
0,9
2,7
6,5
17,0
15,1
14,8
10,2
23,6
5,5
3,0
100,0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Der¿komstatu Ukrainy.
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nisk¹ jakoæ produkowanego
mleka oraz ma³¹ towarowoæ.
Wed³ug danych statystycznych
towarowoæ gospodarstw ch³opskich, w latach 2002-2007 waha³a
siê w granicach 18-43%.
Wa¿nym problemem, wiêkszoci ukraiñskich producentów
mleka, szczególnie gospodarstw
ch³opskich, jest spe³nianie standardów jakociowych. Wed³ug
Rysunek 4. Struktura gospodartw (ch³opskich i farmerskich) w
norm unijnych mleko nie powinsprzeda¿y mleka do przemys³u mleczarskiego w latach 2002no mieæ bezporedniego kontak2007
tu z cz³owiekiem w ca³ym proce- ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Der¿komstatu Ukrainy.
sie produkcji, poczynaj¹c od
dojenia a¿ do bram mleczarni. Na Ukrainie, ze wzglêdu na prowadzenie doju rêcznego w
wiêkszoci gospodarstw ch³opskich, spe³nienie tego wymagania staje siê trudne. Ponadto,
mleko powinno byæ sch³odzone do odpowiedniej temperatury, co wymaga stosowania specjalnych ch³odziarek. To tak¿e jest trudne do realizowania w gospodarstwach ch³opskich na
Ukrainie. W gospodarstwach farmerskich, sytuacja w tym zakresie przedstawia siê nieco
lepiej. W 2006 roku, oko³o 15% mleka skupowanego z tych gospodarstw spe³nia³o najwy¿sze
wymagania jakociowe [Praca zbiorowa 2008].
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CHARAKTERYSTYKA UKRAIÑSKIEGO PRZETWÓRSTWA MLEKA
Przetwórstwem mleka na Ukrainie w 2008 roku zajmowa³o siê oko³o 300 mleczarñ. Liczba
du¿ych oraz rednich przetwórni mleka na Ukrainie w latach 2003-2008 zmala³a o 26% (z 408 do
300 podmiotów). Wed³ug ekspertów liczba zak³adów przetwórczych bêdzie nadal stopniowo
maleæ [www.ukranews.com]. W 2009 roku przewiduje siê zmniejszenie tej liczby o kolejne 2025% na skutek rosn¹cej konkurencji na rynku mleka surowego, malej¹cego popytu na produkty mleczarskie, rosn¹cych wymagañ handlu w stosunku do przetwórstwa. Ostra konkurencja na rynku mleka i artyku³ów mlecznych w 2009 roku doprowadzi do zamkniêcia wielu
ma³ych i rednich firm. Wed³ug analityków blisko 61% rynku mleka spo¿ywczego pe³nego w
2007 roku nale¿a³o do ma³ych firm, a druga czêæ rynku rozdysponowana by³a pomiêdzy
liderów takich, jak: Unimilk-Ukraina (9,9%), Wimm-Bill-Dan (8,5%), Milkiland-Ukraina (6,2%),
Laktalis  Ukraina (5,8%), Zapadnaja Molocznaja Grupa (4,7%), Molocznaja kompanija Galiczina(3,8%). Obserwuje siê ci¹g³y proces koncentracji mleczarñ, g³ównie przez wykup udzia³ów s³abszych mleczarni przez najwiêksze firmy. Koncentracja w bran¿y nastêpuje te¿ na
skutek tworzenia grup strategicznych oraz aliansów. Na przyk³ad, grupy firm, które wesz³y do
pierwszej piêtnastki liderów na rynku w 2005 roku to: Awal, Gadjacz-Szyszaky, Herkules,
Rejnford, Ukrprodukt. Wed³ug analityków, w 2005 roku liderzy z piêtnastki mieli oko³o 45%
udzia³ w krajowym rynku artyku³ów mleczarskich [Rybak 2005], w porównaniu do 37% w 2003
r. [Shevelova 2004]. Obserwuje siê pewne tendencje wzmacniania pozycji ukraiñskich firm
(Milkiland, Junimilk), które by³y w pierwszej pi¹tce liderów w 2007 roku, w porównaniu z
pozycj¹ rosyjskich korporacji transnarodowych, takich jak: Galakton i Wimm-Bill-Dan oraz
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francuskiej Laktalis. Szacuje siê, ¿e w 2008 roku pierwsza dziesi¹tka mleczarni kontrolowa³a
oko³o 50% rynku. W ostatnim okresie na Ukrainie umocni³a siê pozycja znanych marek handlowych, chocia¿ dzia³a równie¿ wielu niemarkowych tanich lokalnych producentów.
Na sytuacjê na ukraiñskim rynku ma wp³yw aktywnoæ firm zagranicznych. Próbuj¹
one sprzedawaæ nadmiar swoich towarów na rynku ukraiñskim. Pojawiaj¹ siê produkty z
Polski, Austrii, Danii i Niemiec. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na rynku artyku³ów mlecznych umacnia siê pozycja kapita³u rosyjskiego i coraz mniejszy jest udzia³ ma³ych firm ukraiñskich.
Rosyjskie firmy d¹¿¹ do zak³adania na Ukrainie filii swoich przedsiêbiorstw lub tworzenia
w³asnych firm. Na przyk³ad, rosyjska Junimilk International skupiaj¹ca 12 mleczarni w
Rosji i bêd¹ca drugim co do wielkoci producentem wyrobów mlecznych zainwestowa³a w
swoj¹ filiê  holding Junimilk Ukraina, w sk³ad którego wchodzi grupa Galakton i korporacja Fanni. Zak³ad Fanni produkuje 45 rodzajów produktów mlecznych. Kijowski zak³ad Galakton zosta³ utworzony przez Rosjan w 2002 roku i kontroluje 13% rynku, a jego
obrót wynosi oko³o 80 mln USD.
Tabela 3. Bilans mleka i wyrobów mlecznych na Ukrainie w latach 2000- 2008 [tys. ton mleka]
Wyszczególnienie

Wielkoci w roku
2000

Produkcja mleka
Zmiana zapasów
Import
Razem
Eksport
Zu¿ycie na pasze
Straty
Spo¿ycie
Spo¿ycie na osobê [kg]

2001

2002

2003

2004

12658 13444 14142 13661 13710
- 360
315 - 106
- 394 - 338
80
74
59
10 0
50
13102 13882 13886 13841 14150
2126
925 1145
1100 1900
1296
2203 1990 2092 1863
3
6
10
5
10
9789 9987 10859 10827 10725
199,1 205,2 225,3 226,4 226,0

2005

2006

2007

2008

13714 13287 12262
- 72
17 4
27
199
15 0
112
13799 13263 12533
939
950
1901
1270 1326 1141
5
7
3
10625 10980 10448
225,6 234,7 224,6

11762
0
240
12 0 0 2
1386
1100
0
9516
206,0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Der¿komstatu Ukrainy.

Wa¿nym konkurentem Junimilk Ukraina jest grupa Wimm-Bill-Dan, która kontroluje 8,5% ukraiñskiego rynku wyrobów mlecznych. W ostatnim okresie nasili³a siê konkurencja
pomiêdzy producentami o rynki zbytu. rodek ciê¿koci tej konkurencji przemieci³ siê ze
stolicy do regionów. Wiele du¿ych firm w regionach upatruje rezerw rozszerzenia swojej
obecnoci na rynku ukraiñskim. W wyniku konsolidacji firm Fanni i Galakton holding
Junimilk umocni³ swoj¹ dominacjê w regionach: Centralnym i Naddnieprzañskim. W regionie zachodnim liderem jest Kowel-Mo³oko, we wschodnim  Charkowski Kombinat Mleczny, wchodz¹cy w sk³ad Wimm-Bill-Dan, w regionie po³udniowym  Laktalis Ukraina i
Fanni. Du¿¹ rolê na ukraiñskim rynku mlecznym odgrywaj¹ te¿ firmy redniej wielkoci.
Zwiêkszenie produkcji oraz sprzeda¿y produktów przemys³u mlecznego obserwuje siê
od 2001 roku (tylko w 2008 roku produkcja zmniejszy³a siê w porównaniu do 2007 roku o
25,7%). Jednym z kierunków strategicznych rozwoju ukraiñskiej bran¿y mleczarstwa jest
zwiêkszenie iloci mleka przerabianego przez mleczarnie. W 2007 roku by³o to zaledwie 48%.
D¹¿y siê do zwiêkszenia popytu wewnêtrznego oraz eksportu.
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Dowiadczenia krajów, które maj¹ du¿y udzia³ artyku³ów mlecznych w eksporcie (Holandia, Irlandia, Francja i Szwajcaria) wskazuj¹ na to, ¿e dziêki dobrze rozwiniêtym ogniwom
przemys³u mlecznego oraz kana³om dystrybucji krajowym oraz eksportowym, zbudowa³y
one silne rolnictwo i w³aciwy model spo³eczeñstwa [Pluta 1999]. Pozytywnym zjawiskiem
by³o zwiêkszenie eksportu artyku³ów mlecznych na Ukrainie w latach 2004-2008, szczególnie dotyczy³o to serów, których eksport w roku 2008 wzrós³ o 31,7% w porównaniu z rokiem
2004. W latach 2004-2008 zmieni³a siê struktura eksportu. Wed³ug danych statystycznych
w roku 2004 udzia³ mas³a wynosi³  14,3%, mleka kondensowanego i mietanki kondensowanej  35,3%, serów  49,6%, innych produktów  0,8%. W roku 2008 udzia³ mleka kondensowanego i mietanki kondensowanej  34,3%, mas³a  3,3%, serów  59,0%, innych
produktów  3,4%. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e eksport ukraiñskich artyku³ów mlecznych odbywa
siê bez subsydiowania. Wartoæ oferty eksportowej w 2008 roku zmniejszy³a siê o 3,4% w
stosunku do 2007 roku i wynosi³a 573 462,5 tys. USD (tab. 4).
Tabela 4. Saldo handlu zagranicznego na Ukrainie w latach 2004- 2008
Lata

Eksport
Wartoæ
[tys. USD]

2004
2005
2006
2007
2008

438
545
1 982
593
573

418,3
059,2
778,5
584,0
462,5

Import

Saldo

Wskanik
zmian
[rok poprzedni
= 100%]

Wartoæ
[tys. USD]

Wskanik
zmian
[rok poprzedni
= 100%]

Wartoæ
[tys. USD]

Wskanik
zmian
[rok poprzedni
= 100%]

124,3
363,8
29,9
96,6

25 577,7
41 249,1
61 363,6
88 630,2
90 360,0

161,3
148,8
144,4
102,0

412840,6
50 3810,1
1 9 2 1 4 14 , 9
504 953,8
4 8 3 10 2 , 5

12 2 , 0
3 8 1, 4
26,3
95,7

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Der¿komstatu Ukrainy.

Import nie odgrywa³ znacz¹cej roli na rynku mleka Ukrainy. Nast¹pi³o jednak zwiêkszenie udzia³u importu serów (z 26,2% w 2004 roku do 52,2% w 2008 roku), mas³a (z 0,2% w roku
2004 do 2,2% w roku 2008), mleka kondensowanego i mietanki kondensowanej (z 0,3% w
roku 2004 do 1,6% w roku 2008). Wartoæ oferty importowej w 2008 zwiêkszy³a siê o 1,9% w
stosunku do 2007 roku i wynosi³a 90 360 tys. USD.
Wzrost wielkoci produkyrobów mlecznych na
cji artyku³ów mlecznych w Tabela 5. PrognozUakprraoindieukwcji2i0e0k9sprookrtuu [w
tys. t]
2004 roku w du¿ej mierze mia³
Produkcja Eksport Import
eksportow¹ orientacjê, ponie- Wyszczególnienie
88
7
wa¿ ponad 30% wyproduko- Mas³o
260
70
11
wanych przetworów mlecz- Sery
O dt³uszczone mleko w proszku
58
30
nych (w ekwiwalencie warto- Pe³ne mleko w proszku
37
19
ciowym) zosta³o wyeksporród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Der¿komstatu
towane. Sprzyja³a temu dobra 
Ukrainy.
koniunktura rynkowa na wiatowym rynku. Eksport ukraiñskich artyku³ów mlecznych, w ekwiwalencie mleka, w 2008
roku wyniós³ 722,3 tys. ton, w tym do Rosji 368,6 tys. ton [www.ukranews.com]. Najbardziej
eksportowym produktem w ostatnich latach by³y sery.
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Wed³ug prognoz na 2009 rok, Ukraina wejdzie do pi¹tki g³ównych eksporterów produktów
mlecznych [www.proagro.com.ua]. £¹czny eksport podstawowych produktów mlecznych z
Ukrainy (sery, mas³o, pe³ne mleko w proszku i odt³uszczone mleko w proszku) bêdzie wynosi³
blisko 126,0 tys. ton, co stanowi 2,4 mln ton w ekwiwalencie mleka surowego (tab. 5). W 2009
roku, mimo spadku globalnej produkcji mleka na Ukrainie (produkcja szacowana jest na 10,4
mln ton mleka surowego), wystêpowa³a bêdzie wyrana nadwy¿ka produkcji nad spo¿yciem
wewnêtrznym. Roczne zapotrzebowanie na mleko p³ynne na Ukrainie wynosi oko³o 2,1 mln
ton. W 2009 roku produkcja bêdzie wiêksza o oko³o 443,0 tys. ton w ekwiwalencie mleka.
Produkcja pe³nego mleka w proszku i odt³uszczonego mleka w proszku bêdzie dwa razy wy¿sza od wewnêtrznych potrzeb Ukrainy, natomiast produkcja serów prawie o 30%.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Na Ukrainie od 2000 roku produkcja i spo¿ycie mleka zaczê³y stopniowo rosn¹æ (po wyranym zmniejszeniu w latach dziewiêædziesi¹tych) i w 2002 roku osi¹gnê³y najwy¿szy poziom.
W kolejnych latach nast¹pi³o nieznaczne zmniejszenie produkcji mleka. W 2008 roku wyprodukowano 11,8 mln ton mleka, co by³o o 7,1% ni¿sze w porównaniu do produkcji w 2000
roku. W 2009 roku przewiduje siê kolejne nieznaczne zmniejszenie produkcji mleka.
Na Ukrainie, produkcja mleka opiera siê o gospodarstwa ch³opskie, których udzia³ w
globalnej produkcji mleka w 2008 roku wynosi³ ponad 82%. S¹ to gospodarstwa przeciêtnie utrzymuj¹ce 1-2 krowy, prowadz¹ce produkcjê g³ównie na samozaopatrzenie. W
gospodarstwach farmerskich (towarowych), zmniejsza siê produkcja mleka. Zastêpowana jest ona mniej kapita³och³onn¹ i pracoch³onn¹ produkcj¹ rolinn¹. Problemem w
rozwoju gospodarstw ch³opskich jest brak maj¹tku niezbêdnego do rozszerzenia produkcji mleka. Konieczne jest zwiêkszenie aktywizacji procesu integracji gospodarstw
ch³opskich w kierunku koncentracji produkcji.
Przetwórstwem mleka na Ukrainie w 2008 roku zajmowa³o siê oko³o 300 mleczarni i by³o to o
108 mniej w stosunku do 2003 roku. Dominuj¹ koncerny zagraniczne. Szczególnie umacnia siê
pozycja kapita³u rosyjskiego i coraz mniejszy jest udzia³ ma³ych firm ukraiñskich. Rosyjskie
firmy d¹¿¹ do zak³adania na Ukrainie filii swoich przedsiêbiorstw lub tworzenia nowych firm.
Ze wzglêdu na ma³¹ si³ê nabywcz¹ konsumentów na Ukrainie, rozwój sektora mlecznego hamuje niski poziom popytu wewnêtrznego.
Niskie spo¿ycie wewnêtrzne powoduje, ¿e Ukraina jest eksporterem netto produktów
mlecznych. Szacuje siê, ¿e w 2009 roku Ukraina wejdzie do pi¹tki g³ównych eksporterów produktów mlecznych na wiecie. G³ównym produktem eksportowym Ukrainy,
sporód produktów mlecznych, s¹ sery. W 2008 roku, w strukturze asortymentowej
eksportu, ich udzia³ wynosi³ 59%. Szacuje siê, ¿e bêdzie nadal utrzymywany ten kierunek.
Lata 2006-2008 wskazuj¹, ¿e dla ukraiñskich eksporterów bardziej dostêpnym rynkiem
jest rynek wschodni (Rosja i kraje by³ego WNP). Wynika to z mniejszych wymagañ
jakociowych i spo³eczeñstwo dysponuje ni¿sz¹ si³¹ nabywcz¹.
W przysz³oci ze wzglêdu na dop³yw wysokiej jakoci artyku³ów z rynków zachodnich
mo¿na przewidywaæ wzrost wymagañ jakociowych rynków wschodnich.
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Nataliya Sulyma, Andrzej Parzonko
DIRECTIONS FOR CHANGE OF THE UKRAINIAN DAIRY MARKET

Summary
The article focuses on the Ukrainian dairy market and is analyzing and outlining the tendencies for
change that has been evident in the years 2000-2008. It shows that milk production tends to stabilizing
after the noticeably decrease since 1990th. The Ukrainian dairy industry continues to rely on Ukrainian
households for supplying the majority of raw milk. Currently 1-2 of dairy cows are kept in private
households. Some agricultural farmers gave up their livestock breeding business and started with crop
production. The process of milk processing sector concentration is taken place (mainly as a result of
foreign ownership alliances building). The export of dairy products from Ukraine (mainly the export of
cheese) has been growing over the 2000-2008. It is expected that in 2009 Ukraine will take the 5-th
place among the most important exporters of milk products in the world.
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