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WIESŁAW ŁUKASI SKI

RYNEK MLEKA I JEGO PRZETWORÓW W POLSCE
W LATACH 1989–2005
Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji rynku mleka i jego przetworów w Polsce w latach
1989–2005 oraz ukazanie przekształce tego rynku zwi zanych ze zmian gospodarki centralnie
sterowanej w gospodark rynkow i przyst pieniem do UE.
Prac zrealizowano poprzez analiz :
− stanu pogłowia krów (spadek o 671,5 tys. sztuk w latach 1996–2004),
− produkcji (30% wzrost wydajno ci mlecznej w latach 1996–2005),
− skupu mleka (tendencja wzrostowa ilo ci skupowanego mleka),
− cen (nast pił ich wzrost, w 2004 r. ceny skupu ukształtowały si rednio na poziomie 88,25 zł/100 l
mleka),
− przetwórstwa mleka i jego przetworów (ukierunkowanie na przetwory prozdrowotne i
uszlachetnione),
− spo ycie mleka i jego przetworów (w okresie 1998–2003 zmniejszyło si spo ycia mleka o 20,53%,
natomiast spo ycie przetworów mlecznych w tym okresie utrzymywało si na zbli onym poziomie),
− handlu zagranicznego, salda obrotów (eksport prawie pi ciokrotnie przewy szył import).
Przedstawiono tak e zmiany zaistniałe po 1989 roku oraz proces dostosowawczy polskiego rynku
mleka do wymaga UE. W pracy ukazano szanse i ograniczenia jakie wi
si z przyst pieniem Polski
do UE.
Słowa kluczowe: mleko i jego przetwory, rozwój, gospodarka rynkowa, proces dostosowawczy

Wprowadzenie
Po przyst pieniu Polski do UE w maju 2004 r. zaistniała konieczno
dostosowania agrobiznesu do wymogów panuj cych w byłej „pi tnastce”. Agrobiznes,
według twórcy tego poj cia J. Davisa [4], składa si z trzech głównych zespołów
ekonomicznych: zaopatrzenia, rolnictwa oraz przetwórstwa i obrotu rolnego. Polski
rynek ywno ci ma wci
du e potencjalne mo liwo ci wzrostu. Korzystnym
Mgr in . W. Łukasi ski, słuchacz Studiów Doktoranckich, Wydz. Zarz dzania, Akademia Ekonomiczna,
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
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zjawiskiem w przetwórstwie jest systematyczny wzrost produkcji oraz
unowocze nianie technologii i poprawa jako ci produktów, jednak towarzysz temu
specyficzne problemy, z których najistotniejsze to: niedobory kapitału rodzimego,
działanie wielu zakładów w warunkach nieustabilizowanej bazy surowcowej (słabe
powi zania kontraktacyjne z dostawcami surowców) oraz brak silnych ugrupowa
przetwórców. Znacz co poprawiła si sytuacja eksporterów ywno ci, gdy eksport
ywno ci do krajów „pi tnastki” wzrastał kilkakrotnie szybciej ni import [4]. Po
przyst pieniu Polski do UE pojawiły si szanse wej cia na nowe rynki, jednak
niezb dne było spełnienie okre lonych wymogów. Do mocnych stron polskiego
sektora mleczarskiego mo na zaliczy stosunkowo dobre przygotowanie naszych
zakładów. Wst pienie Polski do struktur Unii Europejskiej nie wpłyn ło istotnie na
stan wdro enia i stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki
Produkcyjnej w przedsi biorstwach mleczarskich, gdy udział przedsi biorstw
stosuj cych te praktyki zwi kszył si jedynie o niespełna 10% w porównaniu z rokiem
wcze niejszym. W maju 2005 r. 69% przedsi biorstw przemysłu mleczarskiego
stosowało t praktyk , a 22% wdra ało. Jedynie niewielka 9% grupa przedsi biorstw
nie wdro yła i nie wdra ała podstawowych obligatoryjnych systemów zarz dzania
bezpiecze stwem ywno ci. Udział Polski w strukturach UE spowodował wzrost
liczby przedsi biorstw przemysłu mleczarskiego stosuj cych system HACCP. Po roku
od wst pienia do UE 61% ogółu firm bran y mleczarskiej wdro yło i stosowało ten
system, a dalsze 25% prowadziło proces wdra ania. Według stanu z 1 maja 2005 r.
jedynie około 13% firm nie wdro yło i nie wdra ało systemu HACCP.
Celem opracowania jest ukazanie zmian zaistniałych na rynku mleka i jego
przetworów w Polsce w latach 1989–2005.
Polski rynek mleka i jego przetworów po 1989 roku
Po roku 1989 zaszły znacz ce zmiany w gospodarce. Nast piło wprowadzenie
gospodarki rynkowej i przekształcenie Spółdzielni Mleczarskich. Przyczyniło si do
tego drastyczne ograniczenie popytu krajowego na mleko spo ywcze, sery
dojrzewaj ce, masło oraz post puj ca likwidacja stad w gospodarstwach rolnych
nale cych do pa stwa. Nast pił spadek ilo ci dostarczanego mleka do przerobu i
przemysł mleczarski nie mógł w pełni wykorzysta swoich mo liwo ci przerobowych.
Spowodowało to pogorszenie sytuacji finansowej przedsi biorstw. W zwi zku ze
skomplikowan sytuacj na rynku ywno ciowym Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej opracowało „Program restrukturyzacji i modernizacji
mleczarstwa” koncentruj cy uwag na [2]:
− osi gni ciu długookresowej rentowno ci produkcji i przetwórstwa mleka, przy
zachowaniu umiarkowanych cen oraz gwarantowanej jako ci produktów,
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stworzeniu nowoczesnego mleczarstwa poprzez budow niezb dnej infrastruktury
rynkowej, działania promocyjne i pogł bienie stopnia przetwórstwa mleka,
− stabilizacji rynku mleczarskiego za pomoc wzrostu popytu i poda y krajowej oraz
stworzenie mo liwo ci eksportu produktów mleczarskich,
− podnoszeniu zdolno ci konkurencyjnej rozproszonego kapitału w celu
optymalnego wykorzystania czynników produkcji i zasobów, dostosowanie ofert
do potrzeb rynku.
Wsparciem ekonomicznym realizacji programu rozwoju polskiego mleczarstwa
było kredytowanie modernizacji produkcji i przetwórstwa mleka przy wykorzystaniu
dopłat ze rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chc c poprawi
płynno
rodków obrotowych, przetwórcy wprowadzali własne sieci sklepów. Coraz
wi ksz uwag w przedsi biorstwach przywi zywano do jako ci, zapewnienia wygody
w przygotowaniu produktu do spo ycia oraz spełnienia przez produkty standardów
unijnych. Stworzyło to konieczno
przeprowadzania rzetelnych bada przez
akredytowane laboratoria i wprowadzanie systemu zarz dzania jako ci na
poszczególnych etapach produkcji. Proces koncentracji przetwórstwa, który zachodził
poprzez rozbudow
istniej cych zakładów i modernizacj
mleczarni o
wielokierunkowym przetwórstwie na wyspecjalizowane w kilku rodzajach produktów
mleczarskich był szans na rozwój bran y. Istniała zatem potrzeba opracowania
strategii wspieraj cej ró ne formy integracji przedsi biorstw, tworzenie poł cze
umownych i kapitałowych umo liwiaj cych pozyskanie rodków na rozwój. Powinna
ona uwzgl dni charakter zmian na wiatowym rynku mleka i wynikaj cych st d
wyzwa . Zmniejszenie skali produkcji przeło yło si na efektywno , spowodowało
pogorszenie sytuacji finansowej wielu zakładów i zwolnienia pracowników. Produkcja
mleka w Polsce odbywa si z uwzgl dnieniem przyznanych kontyngentów i limitów.
Na rynku jest du o zakładów małych, które nie nawi zuj współpracy z innymi
mleczarniami. Skutkiem tego jest konkurencja mi dzy nimi na rynku zwłaszcza
lokalnym. Przyspieszenie procesu koncentracji produkcji mleka stanowi najwa niejszy
warunek sprostania konkurencji oraz wykorzystania mo liwo ci polskiego
mleczarstwa w poszerzonej Unii. Koncentracja produkcji nadal jest najwa niejszym
czynnikiem obni ki kosztów i poprawy opłacalno ci produkcji mleka. Wskazuje na to
dotychczasowy rozwój produkcji mleka w krajach przoduj cych w tej dziedzinie w
Europie i na wiecie. Dystans, jaki dzieli polskie mleczarstwo od krajów b d cych
najwa niejszymi konkurentami, jest bardzo du y [5]. Produkcja mleka w Polsce ma
charakter ekstensywny. Niewielka obsada krów i niska ich wydajno mleczna w
gospodarstwach indywidualnych powoduj du
pracochłonno
tej działalno ci
produkcyjnej. Chc c sprosta
unijnym standardom w zakresie wymaga
weterynaryjnych nale y przeprowadzi modernizacj obór, koncentracj produkcji i
upowszechnienie bezpo redniego odbioru mleka [6]. Na rys. 1. przedstawiono stał
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tendencj spadkow pogłowia bydła mlecznego w Polsce, któr zapocz tkował rok
1998 oraz wzrostow wydajno ci mlecznej. W roku 2005 pogłowie wynosiło 2715 tys.
szt., natomiast nadal utrzymuj ca si tendencja wzrostowa wydajno ci mlecznej
przyczyniła si do uzyskania 4 220 l mleka od jednej krowy, kiedy w UE przeci tna
wydajno krów przekroczyła ju w 2003 r. 6 300 l mleka.
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Pogłowie krów [tys. szt.] i mleczno [l] w latach 1996–2005.
Cow stock (thousand of pieces) and milkness in the years 1996–2005.
ródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

W województwie małopolskim w 2002 r. utrzymywano 6,3% krajowego
pogłowia krów (region znajduje si na 8 miejscu w kraju). Z całego pogłowia krów
utrzymywanych w sektorze gospodarstw indywidualnych województwa małopolskiego
69,7% znajdowało si w gospodarstwach utrzymuj cych 1-2 sztuki (w kraju 28,6%),
18% w gospodarstwach posiadaj cych 3-4 sztuki (w kraju 16,3%), a tylko 12,3%
w gospodarstwach posiadaj cych wi cej ni 5 sztuk (w kraju 55,1%) [1]. Poziom
produkcji mleka w Polsce odzwierciedla: regres w pogłowiu bydła, powolny wzrost
wydajno ci mlecznej, rozproszenie i brak post pu w koncentracji i specjalizacji oraz
niezadowalaj ca opłacalno produkcji. Na rys. 2. przedstawiono wielko produkcji
i skupu mleka z lat 1996–2005. W latach 1990–2000 produkcja mleka w Polsce
zmniejszyła si z 15 371 mln l w 1990 r. do 11 540 mln l w 2000 r. tj. o 24,92%,
w okresie pó niejszym utrzymywała si na porównywalnym poziomie. Na przełomie
lat 1996–2000 w skupie mleka zaobserwowano tendencj wzrostow , która umocniła
si w pó niejszym okresie.
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Wielko produkcji i skupu mleka przez przemysł mleczarski w latach 1996–2005 w Polsce
[mln l].
Production and purchase of milk via milk industry in the years 1996–2005 in Poland [million l].
ródło: Opracowanie własne na podstawie [7].

Produkcja i skup mleka uzale nione s od cen płaconych dostawcom za surowiec.
Pomimo niskich cen płaconych im w 2003 r. skup mleka wzrósł bardziej ni
produkcja, gdy wyniósł 7 316 mln l i był o 2% wi kszy ni w 2002 r. Natomiast w
roku 2004 osi gn ł poziom 7 668 mln l [7]. Na rys. 3. przedstawiono kształtowanie si
cen mleka w badanym okresie.
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Rys. 3. Ceny skupu mleka w latach 1996- 2004 [zł/100 l].
Fig. 3. The prices of the milk purchase in the years 1996 – 2004 [zloties/100 l].
ródło: Opracowanie własne na podstawie [7].

Ceny mleka s przedmiotem bezpo redniego zainteresowania jego producentów,
gdy cz sto sprzeda jest jednym z najwa niejszych i w miar regularnym ródłem ich
utrzymania. Na przestrzeni lat ceny skupu mleka wykazywały zró nicowane tendencje.
W latach 1996–1998 odnotowano ich wzrost - z 51,63 do 60,69 zł za 100 l. Na skutek
wzrostu kosztów wytworzenia mleka obni yła si opłacalno produkcji. Sytuacja ta
wpłyn ła na wzrost cen skupu mleka i w latach 2000–2004 ukształtowała si na
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rednim poziomie 77,68 zł/100 l. Zahamowana została tym samym tendencja
zmniejszania opłacalno ci produkcji mleka.
Po przyst pieniu Polski do UE w maju 2004 r. system regulacji rynku mleka
tworz :
1) ceny interwencyjne wyrobów mleczarskich, wyznaczaj ce granice waha cen
rynkowych;
2) zakupy interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) oraz
dopłaty do przechowywania (masła, OMP, serów),
3) instrumenty stymuluj ce popyt wewn trzny:
− subsydiowanie tłuszczu mlecznego w przetwórstwie i konsumpcji,
− dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku wykorzystywanego na pasze,
− dopłaty do przetwarzania chudego mleka na kazein i jej pochodne,
− sprzeda masła i mleka po obni onych cenach organizacjom nienastawionym
na zysk,
4) regulacje handlu zagranicznego;
5) dopłaty bezpo rednie, kompensuj ce producentom mleka obni enie dochodów
z tytułu zmniejszania cen.
Pierwsze cztery grupy instrumentów, z których polscy uczestnicy rynku mleka
mog korzysta na równych prawach od pierwszego dnia członkostwa, słu
wspieraniu rynku mleka. Poziom tego wsparcia b dzie stopniowo ograniczany w
wyniku obni enia cen interwencyjnych. Ograniczenie wsparcia to tak e limity na
zakupy interwencyjne masła, które b d stopniowo ograniczane z 70 tys. ton w 2004 r.
do 30 tys. ton w 2007 r. i latach nast pnych oraz zmienione procedury dokonywania
tych zakupów. Zmniejszenie dochodów rolniczych na skutek malej cych cen b d
kompensowały stopniowo powi kszane dopłaty bezpo rednie. Dopłaty te, najpó niej
do 2007 r., zostan wł czone do jednolitych płatno ci powierzchniowych i utrac
bezpo redni zwi zek z produkcj mleka. W Polsce, która od pocz tku przyj ła
uproszczony system wypłaty płatno ci powierzchniowych, dopłaty bezpo rednie do
produkcji mleka zostały wł czone do jednolitych płatno ci obszarowych. B d one
wypłacane rolnikom u ytkuj cym gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha,
niezale nie od gatunku uprawianych ro lin i utrzymywanych zwierz t. Polscy
producenci mleka, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, b d stopniowo dochodzi do
pełnej wysoko ci dopłat bezpo rednich, od 25% nale nych dopłat w 2004 r. do 100%
w 2013 r. Po uzupełnieniu dopłat bezpo rednich rodkami krajowymi pełna ich
wysoko b dzie mogła by wypłacana ju w roku 2009. Kwotowanie produkcji mleka
wyznacza w sposób administracyjny granice, w ramach których administracja
wspólnotowa udziela producentom gwarancji dochodów, a przetwórcom zapewnia
bezpiecze stwo ekonomiczne przetwórstwa mleka. Sprzeda mleka w ilo ciach
przekraczaj cych kwoty narodowe jest obło ona kar specjaln , któr s zobowi zani

124

Wiesław Łukasi ski

płaci producenci mleka w przypadku przekroczenia przyznanych kwot mlecznych.
Odr bn grup regulacji prawnych, maj c du y wpływ na jako
produkcji,
racjonalno struktur organizacyjnych oraz post p technologiczny i przebieg procesów
restrukturyzacji stanowi
wymogi dotycz ce bezpiecze stwa zdrowotnego
produkowanego mleka i jego przetworów, które wpływaj tak e na funkcjonowanie
rynku mleka [7].
Przetwórstwo mleka
Produkcj
podstawowych artykułów mleczarskich w badanym okresie
przedstawiono na rys. 4. W badanym okresie produkcja odtłuszczonego mleka w
proszku wzrosła z poziomu 120,6 tys. t (1996 r.) do 151 tys. t w 2004 r. (wzrost o
25,21%), masła w roku 2004 wynosiła 156 tys. t i była o 18,45% wy sza ni w roku
1996. W produkcji serów dojrzewaj cych odnotowano 53,51% wzrost, równie sery
twarogowe stanowi ce znaczny odsetek produkcji (około 36%) mimo niewielkiego
spadku produkcji w roku 2000 na przestrzeni lat 1996-2004 wykazuj 35,40% wzrost.
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ródło: Opracowanie własne na podstawie [7].

W latach 1998–2003 nast pił wzrost popytu na produkty mleczne o zmniejszonej
zawarto ci tłuszczu. Inn obserwowan tendencj w dziedzinie konsumpcji nabiału jest
rosn ce zapotrzebowanie na artykuły mleczne uszlachetnione i prozdrowotne. Mo na
stwierdzi , e model konsumpcji mleka i jego przetworów w Polsce b dzie upodabniał
si do tego, jaki istnieje w krajach byłej „pi tnastki”. Przejawem tego jest radykalne
zmniejszenie spo ycia mleka płynnego, mietany oraz masła [3]. Tendencj t
przedstawiono na rys. 5. Natomiast spo ycie przetworów mlecznych w badanym
okresie utrzymywało si na porównywalnym poziomie. Wyst pił nieznaczny wzrost
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spo ycia serów, jogurtów i napojów mlecznych oraz zmniejszenie spo ycia mietany.
Równocze nie nast piło ograniczenie produkcji takich wyrobów, jak: mleko w proszku
pełne odtłuszczone i mleko płynne spo ywcze. W dalszym ci gu utrzymywał si
powolny wzrost produkcji masła i mietany, co zaspokajało popyt ludno ci wiejskiej,
dotychczas korzystaj cej z samozaopatrzenia.
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ródło: Opracowanie własne na podstawie [7].
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Handel zagraniczny mlekiem i jego przetworami
Po przyst pieniu Polski do UE nasz kraj uzyskał nowe mo liwo ci rozwoju.
Chc c prawidłowo funkcjonowa , firmy działaj ce w badanej bran y powinny
zdobywa nowe rynki zbytu, zdywersyfikowa produkcj oraz inwestowa w
prowadzon działalno , gdy musz by konkurencyjne ju nie tylko na rynku
polskim, ale i europejskim. Powinny eliminowa koszty nieprodukcyjne oraz stale
d y do poprawy jako ci oferowanych produktów, by w pełni zaspokoi potrzeby
klientów. Na rozwój rynku mleka i jego przetworów du y wpływ ma rozwój eksportu i
ograniczanie importu. Saldo obrotów produktami mleczarskimi przedstawiono na rys.
6. Krajami, do których Polska eksportowała produkty mleczarskie były kraje
europejskie i USA, a importowała głównie z UE. Wyst powała wyra na przewaga
eksportu produktów mleczarskich, który przewy szał ponad czterokrotnie import. W
2004 r. jego wielko wynosiła 495 mln l w ekwiwalencie mleka, a import 105 mln w
ekwiwalencie mleka.
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Rys. 6. Saldo obrotów produktami mleczarskimi w ekwiwalencie mleka w latach 1996-2004 [mln l].
Fig. 6. The saldo of income on milk and its products in the years 1996 – 2004 [million l].
ródło: Opracowanie własne na podstawie [7].

Najwi kszy udział w eksporcie produktów mleczarskich w latach 1996–2004
miało mleko w proszku (56,6% w 1997 r., 40,4% w 2004 r.). Drug znaczn grup
stanowiły sery, których udział systematycznie wzrastał (15,4% eksportu w 1996 r.,
34,3% eksportu w 2004 r.), w latach 1996-2004 odnotowano wzrost o 18,9%. Udział
pozostałych produktów mleczarskich wahał si w 2004 r. w granicach od 4,1% –
mleko spo ywcze i napoje mleczne do 7,1% - kazeina. Na przestrzeni lat 1996–2004
wyst pił najwi kszy spadek eksportu lodów (12,3%). W latach 1996–2004 najwi kszy
udział w imporcie produktów mlecznych stanowiła kazeina. W roku 2004 udział jej
wynosił 23,4% (zmniejszenie o 20,4% w porównaniu z rokiem poprzednim). Du y
udział, szacowany na 33,6% w roku 2004 (wzrost o 20% w porównaniu z rokiem
2001) miały tak e sery. Tendencj wzrostow w imporcie w latach 1996–2004
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wykazywały: mleko w proszku (o 5%), mleko spo ywcze i napoje mleczne (o 6,8%)
oraz masło (o 8,4%). Najmniejszy udział miały lody i serwatka.
Podsumowanie
W analizowanym okresie (1989–2005) dokonało si znaczne przekształcenie
rynku mleka i jego przetworów, w zwi zku z przej ciem gospodarki centralnie
sterowanej w gospodark rynkow . Ogromny wpływ na przekształcenie bran y
mleczarskiej miało przyst pienie Polski do UE, co oznaczało konieczno
dostosowania si do norm unijnych. Zmiany te wywołały znacz cy spadek (671,5 tys.
sztuk) pogłowia krów mlecznych oraz około 30% wzrost wydajno ci mlecznej – z
3249 l w 1996 r. do 4220 l w 2005 r. W badanym okresie zaobserwowano wzrost ilo ci
skupowanego mleka przez przemysł mleczarski, mimo niewielkiego zahamowania tej
tendencji w latach 1999 i 2000. Ceny skupu mleka na przestrzeni badanego okresu
ulegały wahaniom od poziomu 51,63 zł/100 l w 1996 r. do 88,25 zł/100 l w roku 2004.
Spo ycie mleka w okresie 1998–2003 w przeliczeniu na osob zmalało o 20,53%,
natomiast spo ycie przetworów mleczarskich nie uległo istotnym zmianom. Korzystnie
przedstawiała si sytuacja w saldzie obrotów produktami mleczarskimi. W 1996 r.
wielko eksportu była ponad cztery razy wi ksza od wielko ci importu, natomiast w
2004 r. odnotowano blisko pi ciokrotn nadwy k wielko ci eksportu nad wielko ci
importu.
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Wiesław Łukasi ski

THE MILK MARKET AND ITS PRODUCTS IN POLAND IN 1989–2005
Summary
The aim of the study is the presentation of the situation on milk market and its products in Poland in
1989 – 2005 and presentation of the alteration of that market in relation to the market change centrally
steered to the market trade as well as joining the European Union through the analisys:
− the state of herds of cows (decrease by 671,5 thorsand items in 1996–2004),
− the production (30 per cent of the increase of milk efficiency in 1996–2005),
− the trade in milk (increasing tendency of the amount of the sold milk),
− prices (an increase in 2004 the prices were on the average level of 88,25 zł/100l),
− the production of the milk and its goods (tended towards the ecological and valuable products),
− the consumption of milk and its products (the decrease of the intake in 1998–2003 by 20,53 per cent,
the intake of milk stays on the same level),
− foreign trade market, the saldo of income (export overtakes import five times nearly),
In the summary there have been presented changes which took place in 1989 as well as the process of
adjusted of Polish milk market to the European Union requirements. In the work there have been
presented the chances as well as limitationo which refer to the joining European Union.

Key words: milk and its products, development, market trade, adjustable process

