WYRAŹNE ZWIĘKSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO
SEKTORA MLEKA W I PÓŁROCZU 2017 – Z 2-3-KROTNIE WYŻSZYM
WZROSTEM DOSTAW SUROWCA DLA PRZEMYSŁU. ROŚNIE ROLA
KILKU REGIONÓW W POWIĘKSZANIU PRODUKCYJNYCH
MOŻLIWOŚCI BRANŻY – GŁÓWNIE PODLASKIEGO, WARMIŃSKOMAZURSKIEGO, ALE W DUŻYM STOPNIU TAKŻE LUBELSKIEGO.
Roczny wzrost bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka – według stanu na koniec I półrocza 2017, wobec
stanu sprzed roku – wyniósł 1,81%. W świetle innych, dokonujących się w tym okresie zmian jest on w pełni
przekonujący; potwierdza tendencje wzrostu polskiego sektora mleka – wolnego od limitów produkcyjnych.
Na tle liczących się konkurentów unijnych – po zaprzestaniu ograniczeń produkcji – polska branża mleczna
wyglądała znacznie lepiej. Zareagowała mocniej na nowe uwarunkowania rynkowe w porównaniu do kilku
innych, dużych sektorów mleka UE – ustępując pod tym względem praktycznie tylko irlandzkiej. Można w I
półroczu 2017 mówić o rozwoju sektora mleka – wykorzystującego rezerwy uprzemysłowienia branży oraz
mleczności krów (w szczególności te dwie). Nie sposób także nie zauważyć znacznej poprawy struktury stad
mlecznych w I półroczu 2017 – z rosnącym udziałem krów; w tempie 0,03%, w strukturze – w skali miesiąca.

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ
Zwiększenie rozmiaru bazy nie dotyczyło w podobnym stopniu wszystkich regionów; różnice były
tu wyraźne. Charakterystykę rozpoczynamy tabelą aktualnego stanu bazy produkcyjnej regionów.
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warmińsko-mazurski

8,61

mazowiecki

20,66

łódzki

7,73

podlaski

19,53

kujawsko-pomorski

6,32

wielkopolski

11,89

lubelski

6,11

Razem:

52,08

Razem:

28,78

9 pozostałych regionów: 19,14%

Zmiany w regionach – towarzyszące wzrostowi bazy produkcyjnej – można (nieco to upraszczając)
widzieć dość czytelnie i przejrzyście:
a/ lepsza pozycja regionów o podstawowym znaczeniu sektora: 1,28%-owa poprawa, w strukturze –
praktycznie za sprawą umocnienia roli branży w podlaskim; w mniejszym stopniu w mazowieckim,
a właściwie bez zmiany w wielkopolskim,
b/ nieco słabsza pozycja regionów o dużym znaczeniu branży: 0,55%-owe osłabienie, w strukturze
– pomimo dużej poprawy pozycji warmińsko-mazurskiego i lubelskiego w strukturze krajowej bazy
i głównie za sprawą znacznego pogorszenia pozycji kujawsko-pomorskiego,
c/ znacznie słabnąca pozycja 9 regionów o mniejszym znaczeniu branży: 2,61%-owe osłabienie – w
związku ze zdecydowanym osłabieniem pozycji regionów małopolskiego i podkarpackiego, ale też
świętokrzyskiego i śląskiego.
SYTUACJA W REGIONIE DOLNOŚLASKIM
Zwiększenie bazy produkcyjnej było tu także wyraźne: 1,49% – a więc porównywalne ze średnim
w kraju. Specyfika regionu – z dużym udziałem bazy nie związanej z surowcem dla sektora mleka –
nie ułatwia wykorzystania szans branży wolnej od limitów produkcji. Mimo to zmiany dokonujące
się w naszym regionie są godne uwagi – wobec bardzo dużego udziału populacji aktywnej w bazie
oraz jej mleczności, a zwłaszcza parametrów rynkowych surowca i związku z rynkiem prowadzonej
działalności.
Obraz zmian bazy produkcyjnej sektora mleka pozwala oczekiwać wzrostu jego roli, w roku 2017 –
jako czynnika wpływu na produkcję rynkową surowca; podobnie zresztą w roku następnym.

