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Czynniki kszta tuj ce produkcj  mleka w Polsce na tle UE 

Factors Shaping Milk Production in Poland vis-à-vis 
the European Union 

Synopsis. W pracy analizie poddano produkcj  mleka w Polsce oraz czynniki j  determinuj ce na tle 
UE. Z analiz wynika, e produkcja mleka w Polsce po akcesji do UE wzros a. Przyczyn tego zjawiska 
nale y upatrywa  w zmianach, jakie zasz y na rynku mleka i zwi zane by y z integracj  europejsk , 
systemem kwotowania i dostosowaniu do standardów unijnych w zakresie dobrostanu zwierz t. 
W analizie wyników bada  wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. W pracy 
przeprowadzono analiz  statystyczn , z której wynika, e g ównym czynnikiem decyduj cym 
o produkcji mleka w Polsce jest kurs euro-z oty. 

S owa kluczowe: poda , mleko, kraje UE 

Abstract. In the paper the production of milk in Poland and factors shaping it was analyzed against 
the background of the EU. The analysis shows that milk production in Poland after EU accession 
increased. The reasons for this phenomenon should be seen in the changes that took place in the milk 
market and were related to European integration, the quota system and adaptation to EU standards in 
the field of animal welfare. The tabular, graphical and descriptive methods were used in the analysis 
of the results. A statistical analysis which was carried out in the work, shows that the Euro-PLN 
exchange rate is the main determining factor in milk production in Poland. 
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Wst p 

Rynek mleka nale y do najwa niejszych bran  sektora rolno- ywno ciowego w Polsce 
i na wiecie. Szacuje si , e w 2015 roku w Polsce blisko 280 tys. gospodarstw rolnych 
zajmowa o si  produkcj  mleka, a zak ady przetwórcze zatrudnia y blisko 31 tys. osób. 
Pozytywny wp yw na rozwój rynku mleka ma eksport, którego dodatnie saldo w 2016 roku 
wynios o ok. 2,1 mln ton, czyli oko o 0,7 mld EUR (Szajner, 2017b; Rynek mleka…, 
2017). 

Na rynku mleka w Polsce zachodz  zmiany, które s  skutkiem transformacji 
gospodarczej, integracji europejskiej, dostosowania do standardów UE oraz kwotowania 
produkcji mleka. W mleczarstwie nast pi y procesy integracji zwi zane z koncentracj  
produkcji mleka, likwidacj  najmniejszych gospodarstw oraz inwestycjami poprawiaj cymi 
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konkurencyjno  gospodarstw mleczarskich i przedsi biorstw przetwórczych (Szajner, 
2017a; Seremak-Bulge i in., 2005). 

Produkcja mleczarska – jako jedyna – podlega a w Unii Europejskiej ograniczeniom 
produkcyjnym tzw. kwotowaniu (Zimmermann, Heckelei, 2012; Huettel, Jongeneel, 2011). 
Prowadzona w latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku polityka wysokich cen 
gwarantowanych na produkty rolne – maj ca zach ci  rolników do pozostania na wsi - 
doprowadzi a w szybkim czasie do du ej nadprodukcji, g ównie mas a. Dlatego te , w 1984 
roku, na poszczególne kraje cz onkowskie UE zosta y na o one limity produkcyjne. Kwoty 
mleczne obj y równie  polskich farmerów i przez 10 lat zmuszeni oni byli do 
funkcjonowania w systemie limitów produkcyjnych. Ostatecznie kwoty mleczne 
zlikwidowano w 2015 roku i maj c tego wiadomo , i  rynek produkcji mleka zostanie 
uwolniony g ówny strumie  pomocowy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 skierowany zosta  na wsparcie gospodarstw mleczarskich – tak, aby 
odpowiednio je wzmocni  i przygotowa  do konkurowania w warunkach rynkowych.  

Przyj ty kierunek dzia a  Unii Europejskiej po 2003 roku przyczynia si  do g bszej 
liberalizacji rynku mleka i uzale nienia od sytuacji globalnej. Prowadzi  to b dzie do 
wi kszej niestabilno ci na europejskim rynku mleka. Ceny mleka i produktów mlecznych 
w wi kszym stopniu uzale nione b d  od sytuacji na rynkach wiatowych (Parzonko, 
2013). Tez  t  potwierdza Wilkin (2009), który twierdzi, i  liberalizacja obrotów 
handlowych i otwieranie si  rynku europejskiego na konkurencj  globaln  sprawia, i  ceny 
i dochody rolnicze na terenie UE b d  coraz silniej determinowane sytuacj  na rynku 
wiatowym i stopniem przygotowania rolnictwa krajów unijnych do efektywnej 

konkurencji na rynku. St d konieczno  usprawnienia a cuchów dostaw jako sposobów na 
popraw  konkurencyjno ci polskiego mleczarstwa, wydaje si  bardzo uzasadniona.  

Produkty mleczne maj  charakter masowy i globalny. Oznacza to, e zmiany na 
rynkach wiatowych maj  wp yw na rynek mleka w Polsce. Na cen  mleka na rynku 
krajowym wp yw ma konsumpcja mieszka ców krajów, które s  importerami (Polscy 
producenci mleka na tle Europy, 2016). 

Rynek mleka jest obarczony wieloma problemami, w tym zró nicowaniem popytu na 
mleko i jego przetwory oraz siln  konkurencj  na rynkach wiatowych (Bórawski, 2016). 
Do wa nych problemów zaliczy  mo na zmienne wzorce konsumpcji oraz zró nicowanie 
dochodów w ród producentów mleka w krajach UE (Czy ewski, Guth, 2016). 

Cel i metoda bada  

G ównym celem bada  by o okre lenie wielko ci produkcji mleka na tle pozosta ych 
krajów UE. Do celów szczegó owych zaliczono: 

- rozpoznanie zmian w produkcji mleka w Polsce 
- poznanie czynników kszta tuj cych produkcj  mleka. 

Zakres merytoryczny obejmowa  analiz  zmian pog owia krów w Polsce, wydajno ci 
mlecznej krów, przestrzennego zró nicowania produkcji mleka w Polsce oraz w krajach 
UE. W pracy analizie poddano materia y Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

ywno ciowej - PIB w Warszawie. Badaniu poddano informacje na temat produkcji mleka 
w latach 2005-2017.  

Do identyfikacji czynników maj cych wp yw na produkcj  mleka w Polsce 
wykorzystano równanie regresji wielorakiej w postaci (Sobczyk, 2005): 
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  (1) 

gdzie: 
yi – i- ta obserwacja dla zmiennej obja niaj cej (i=1,2,…n). 
Xij – i-ta obserwacja na j-tej zmiennej obja niaj cej nale cej do zbioru zmiennych 

obja niaj cych, 

- parametry strukturalne równania regresji 

Produkcja mleka zosta a opisana przy u yciu zmiennej, której zmienno  
charakteryzuje model (1): 

Y1 - produkcja mleka w Polsce (tys. litrów), 
Nale y zaznaczy , e jest to metoda, która pozwala na okre lenie wp ywu zmiennych 

egzogenicznych (obja niaj cych) na zmienn  endogeniczn  (obja nian ). Natomiast 
zmienne obja niaj ce model zosta y dobrane przy uwzgl dnieniu przes anek 
merytorycznych i stanowi y je: 
X1 - kurs euro, 
X2 - ceny p acone rolnikom za mleko w Polsce, 
X3 - ceny p acone rolnikom za mleko w UE, 
X4 - indeks wiatowych cen mleka wed ug FAO; 
X5 - saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi (mln EUR). 

Chocia  nie s  to jedyne zmienne wp ywaj ce na produkcj  mleka w Polsce to ich 
dobór zosta  podyktowany dost pno ci  danych. W okresie podanym analiz  wyst powa y 
kwoty mleczne, które regulowa y produkcj  mleka w Polsce. By y to jednak regulacje 
unijne, które nie by y wynikiem oddzia ywania si  rynkowych. 

Wyniki bada  

Istnieje wiele czynników kszta tuj cych produkcj  mleka w kraju. Jednym z nich jest 
kurs EUR, który definiuje si  jako cen  jednostki pieni nej innego kraju (w naszym 
przypadku krajów strefy EURO) wyra on  w walucie krajowej (Samuelson, Nordhaus, 
1996). W badanym okresie kurs EUR kszta towa  si  na wysokim poziomie, co mog o by  
zach t  do eksportu artyku ów mleczarskich i produkcji mleka w Polsce (tab.1). 

Kolejnym czynnikiem zach caj cym do produkcji mleka w Polsce s  ceny p acone 
rolnikom. W Polsce po okresie zniesienia kwot mlecznych nast pi  spadek cen a nast pnie 
ich wzrost, co w du ej mierze zale a o od koniunktury na rynkach wiatowych (Bórawski, 
2015).  

Produkcja mleka w Polsce uleg a zwi kszeniu z 11 905 tys. litrów w 2005 do 13 314 
tys. litrów w 2017 (rys. 1). Wzrost produkcji mleka w Polsce by  pok osiem zmian jakie 
mia y miejsce na rynku. 

Wa nym czynnikiem jest eksport, jak i import produktów mleczarskich, który wp ywa 
na wysoko  produkcji mleka w Polsce. Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi 
wykazywa  równie  tendencje wzrostowe po integracji Polski z UE. W latach 2003-2005 
eksport rós  w rednim tempie 54%, a import 48% (Pietrzak, Szajner, 2006). Jak podaj  
Sta ko i Miku a (2018) udzia  mleka i jego przetworów w handlu zagranicznym w 
eksporcie wynosi  w 2000 roku 8,9%, a w 2016 – 6,8%, natomiast w imporcie odpowiednio 
wynosi  2,9% i 4,7%. Saldo handlu zagranicznego mlekiem i jego przetworami by o 
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dodatnie i wzros o z 154,7 mln EUR w 2000 roku do 691,7 mln EUR w roku 2016 (czyli 
wzrost o 347%).  

Tabela 1. Uwarunkowania rynkowe produkcji mleka w Polsce w latach 2005-2016  

Table 1. Market conditions of milk production in Poland in the years 2005-2016 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produkcja mleka 
w Polsce (tys. t) 

11905 11974 12088 12418 12439 12270 12405 12659 12718 12986 13236 13244 

Kurs euro (z ) 4,0373 3,8952 3,7829 3,5166 4,3273 3,9946 4,1198 4,1969 4,2033 4,1847 4,1848 4,3757 

Ceny p acone 
rolnikom za mleko 
(EUR/100 kg) 
w Polsce 

w UE (27/28) 
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28,9 
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26,0 

28,4 

Indeks wiatowych 
cen mleka wed ug 
FAO  

123,7 120,9 130,8 160,7 141,3 158,3 183,3 182,0 184,1 198,3 168,1 156,2 

Saldo handlu 
zagranicznego 
produktami 
mleczarskimi 
(mln EUR) 

752,7 748 866,4 889 633 777,8 874,4 911,6 1017,5 1108,1 856,5 691,7 

ród o: opracowania w asne na podstawie IERiG -PIB w Warszawie oraz Roczników Statystycznych Rolnictwa. 

Kolejnym czynnikiem, który mia  wp yw na rozwój produkcji mleka w Polsce by  
rozwój eksportu produktów rolno-spo ywczych. W 2015 roku wiatowy eksport wzrós  o 
1,9 mln ton w ekwiwalencie mleka surowego do poziomu 74,1 mln ton. G ównym motorem 
wzrostu by y niskie ceny produktów, co zach ci o do wi kszych zakupów ze strony krajów 
rozwijaj cych si  gospodarczo. Wyj tkiem by y Chiny, które zmniejszy y zakupy mleka 
w proszku o po ow , destabilizuj c tym dzia aniem ca y sektor. Zmniejszone zamówienia 
ze strony Chin wywo a y nadwy k  mleka w proszku na rynku, co odbi o si  bezpo rednio 
na indeksie cen produktów mlecznych (Seremak-Bulge, 2015). 

Produkcja mleka w Polsce jest uzale niona równie  od wielko ci spo ycia mleka, 
które rednio w UE uleg o zmniejszeniu w latach 2005-2010 z 288,5 kg/mieszka ca do 280 
kg/mieszka ca (Bórawski, 2015). Na terenie UE spadek spo ycia mleka by  jedn  z 
przyczyn zwi kszenia eksportu produktów mleczarskich (Seremak-Bulge, Body , 2014).  

Wzrost produkcji mleka by  wynikiem wielu zmian, m.in. przeprowadzonych 
procesów restrukturyzacyjnych, dostosowa  do standardów UE dotycz cych 
bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci oraz dost pu do wspólnego rynku, gdzie 
konsumenci posiadaj  du  si  nabywcz  (Urban, 2004; Rembeza, Seremak-Bulge, 2009; 
Szajner, 2017a). Wej cie Polski do Unii Europejskiej otworzy o przed polskimi rolnikami 
nowe mo liwo ci pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych, co z kolei prze o y o si  na permanentne zwi kszanie wydajno ci mlecznej krów. 
Ci g e zwi kszanie produkcji mleka to tak e efekt dobrej koniunktury na mleko na rynkach 
wiatowych i wysokich cen na jego przetwory – g ównie mas o w latach 2017 i 2018. 

Sprzyjaj cym czynnikiem w produkcji mleka w Polsce jest racjonalne wykorzystanie 
k i pastwisk. Podstawow  baz  paszow  w Polsce stanowi  u ytki zielone ze wzgl du na 

niskie koszty produkcji jednostki pokarmowej (Olszewska, 2015). 
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Wielko  pog owia byd a w Polsce wykazuje tendencj  rosn c . W roku 2005 
wynosi a ok. 5,5 mln sztuk, za  na koniec 2017 roku przekroczy a warto  6 mln sztuk. 
Tym samym w ci gu 12 lat (lata 2005-2017) liczebno  byd a w Polsce wzros a o ponad 
pó  miliona sztuk. Liczebno  krów pokazuje nieco odmienny trend. W latach 2005 – 2017 
liczba krów systematycznie spada a. W roku 2005 krów w Polsce by o 2,8 mln sztuk, za  w 
roku 2017 blisko 0,8 mln mniej – bo 2 mln sztuk. (rys. 1). W UE w 2017 roku odnotowano 
spadek pog owia krów o oko o 1% w porównaniu do roku 2016 i jego liczba by a zbli ona 
do roku 2011 i wynosi a 23,1 mln sztuk (Produkcja mleka i pog owie krów w Unii 
Europejskiej http://nowypm.pl). 

Z kolei wydajno  mleczna krów w latach 2005-2017 wzros a z 4 213 do 6 330 
litrów/sztuk . W ród czynników, które zdecydowa y o wzro cie wydajno ci krów 
mlecznych wymienia si  post p biologiczny w hodowli oraz post p techniczny w zakresie 
ywnie i utrzymania byd a (Zi tara, 2007). 
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Rys. 1. Pog owie, produkcja i wydajno  mleczna krów w Polsce w latach 2005-2017 

Fig. 1. Heads of cows, production and milk yields in Poland in the years 2005-2017 

ród o: Opracowania w asne na podstawie Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki ywno ciowej-PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2017. 

Na uwag  zas uguje tak e utrzymuj cy si  spadek udzia u krów mlecznych w pog owiu 
byd a ogó em (36,1% w grudniu 2016 r. wobec 37,0% w grudniu 2015 r. i 52,5% w grudniu 
2004 r.). Odzwierciedla on rosn ce zainteresowanie hodowl  byd a mi snego w Polsce, przy 
jednoczesnej coraz wy szej wydajno ci produkcji mleka. Prognozowany dalszy wzrost cen 
mleka oraz cen skupu ywca wo owego b dzie oddzia ywa  w kolejnych kwarta ach 
w kierunku dalszego wzrostu pog owia byd a w Polsce (www.credit-agricole.pl). 

W Polsce dominuj  gospodarstwa ma e – utrzymuj ce do 10 krów. Stanowi  one 75% 
ogó u gospodarstw (rys. 2). Gospodarstwa utrzymuj ce do 10 krów maj  ograniczone 
mo liwo ci rozwoju ze wzgl du na ma  skal  produkcji oraz produkcj  na rynek i 
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cz ciowo na samozaopatrzenie. S aby kontakt z rynkiem tych gospodarstw powoduje 
bierne zachowania ich w a cicieli do zmian otoczenia (Kasztelan, 2010). 

 Gospodarstw utrzymuj cych powy ej 50 krów dojnych jest w Polsce zaledwie 3%. 
Szczegó owe zestawienie ukazuje rysunek 2. Jak podaj  Czy ewski i migla (2012) tylko 
gospodarstwa rednie i du e maj  szanse na restrukturyzacj  produkcji mleka, która 
powinna skutkowa  popraw  efektywno ci. 

W zakresie liczby gospodarstw zajmuj cych si  produkcj  mleka zachodz  zmiany. 
W roku 2002 gospodarstw posiadaj cych do 10 krów by o w Polsce 819,2 tys., a w 2016-
262,6 tys. (czyli spadek o 68%). Z kolei gospodarstw utrzymuj cych powy ej 10 krów by o 
w 2002 roku 56,2 tys., a w roku 2016 - 85,4 tys. (czyli wzrost o 52%) (Zi tara, 2010; 
Rynek mleka…, 2017). 
 

 

Rys. 2. Liczba siedzib stad utrzymuj cych krowy w Polsce w 2016 roku 

Fig. 2. The number of residences of herds keeping cows 

ród o: Opracowania w asne na podstawie Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki ywno ciowej-PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016. 

Produkcja oraz skup mleka w Polsce jest regionalnie zró nicowana. Najwi cej krów 
mlecznych wyst puje w województwach: mazowieckim (19,9% pog owia) oraz podlaskim 
(18,4% pog owia), w których równie  odnotowuje si  najwi ksz  koncentracj  krajowego 
przetwórstwa tego surowca. W przeliczeniu na 100 ha u ytków rolnych najwi kszym 
pog owiem charakteryzuj  si  województwa podlaskie, a nast pnie mazowieckie, 
warmi sko-mazurskie oraz ódzkie (Wasilewski, 2009).  

Badania na temat regionalnego zró nicowania produkcji mleka w Polsce prowadzi  
Parzonko (2013b). Z analiz autora wynika, e od 2004 roku produkcja mleka w Polsce 
sukcesywnie zwi ksza si . Najwi ksze zwi kszenie pog owia krów i obsady w latach 2002-
2010 mia a miejsce w województwie podlaskim, warmi sko-mazurskim i pó nocnej cz ci 
województwa mazowieckiego. Z kolei najwi ksze zmniejszenie pog owia w analogicznym 
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Rys. 4. Zestawienie ilo ci skupowanego mleka w styczniu 2017 roku w tys. litrów wed ug siedziby producenta 

Fig. 4. Summary of the amount of purchased milk in the period of 2017, in thousand liters according to the 
manufacturer's headquarters 

ród o: opracowania w asne na podstawie Rocznika Statystycznego Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
GUS 2018. 

W tabeli 2 przedstawiono zmiany w produkcji mleka w roku 2016 w porównaniu do 
2007, zawarto ci t uszczu i wykorzystaniu mleka w krajach UE. Z analiz wynika, e 
najwi ksz  ilo  wyprodukowanego mleka w 2007 roku odnotowano w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Francji, W oszech oraz Polsce. W roku 2016 najwi kszym producentem 
mleka w UE by y Niemcy (32,7 mln t.), Francja (26,1 mln t.), Wielka Brytania (14,9 mln 
t.), Holandia (14,3 mln t.) oraz Polska (13,3 mln t.) i W ochy (12,7 mln t.) (Eurostat, 2017). 
W roku 2017 w UE wyprodukowano 165,4 mln ton i by o to mniej o 1,5% ni  w 2016 r.  

Analizuj c zawarto  t uszczu w mleku w krach UE mo na zauwa y , e najwi kszy 
wzrost zawarto ci t uszczu w roku 2016 w porównaniu do 2007 odnotowano w Belgii 
(48,4%), Rumunii (40,4%) oraz na Litwie (32,5%). Z kolei najwi kszy spadek zawarto ci 
t uszczu w roku 2016 w porównaniu do 2007 odnotowano w Holandii (-44,2), na Cyprze  
(-22,4%) oraz w Portugalii (-17,4%). 

Oceniaj c z kolei wykorzystanie mleka w krajach UE nale y stwierdzi , e najwi kszy 
wzrost w roku 2016 w porównaniu do 2007 odnotowano w Belgii (48,2%), Rumunii 
(37,9%) i Austrii (27,7%). Z kolei najwi ksze zmniejszenie wykorzystania mleka w roku 
2017 w porównaniu do 2007 odnotowano w przypadku Holandii (-44,7%), W oszech 
(-9,9%) i S owenii (-5,6%).  

Rysunek 5 przedstawia syntetyczny wska nik cen ywno ci FFPI (Fao Food Price 
Index) w korelacji do produktów mleczarskich. Wed ug najnowszej metody FFPI 
uwzgl dnia 23 produkty. W metodzie tej stosuje si  cenowy indeks Laspeyresa. Indeksy 
zespo owe (agregatowe) – pozwalaj  analizowa  zmiany warto ci, cen oraz ilo ci zbioru 
(grupy produktów, wyrobów, artyku ów), które nie s  jednorodne. Indeks odzwierciedla 
ogóln  zmian  cen pomi dzy okresem bazowym a bie cym, gdzie wagi opieraj  si  na 
strukturze wydatków z okresu bazowego, albo z okresu bie cego. Wad  Indeksu 
Laspeyresa, bazuj cego na strukturze konsumpcji sprzed okresu badania, jest to, e mo e 
przeszacowywa  rzeczywist  inflacj  (Ha ka, Leszczy ska, 2011). W rezultacie wylicze  
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otrzymujemy rednie indeksy dla najwa niejszych grup produktów, t.j. zbó , produktów 
mleczarskich, mi sa, cukru i olejów ro linnych. 

Tabela 2. Produkcja mleka i produktów mleczarskich w Unii Europejskiej w 2007 i 2016 roku  

Table 2. Production of milk and dairy products in the European Union in 2007 and 2016 year 

Wyszczególnienie 

Produkt naturalny (fresh product) 

Produkt uzyskany 
(1000 t) 

Zmiany 
(%) 

Zawarto  t uszczu (t) 
Zmiany 

(%) 
Wykorzystanie
mleka (1000 t)

Zmiany 
(%) 

2007 2016 (%) 2007 2016 (%) 2007 2016 (%) 

Austria 1,027.6 1,184.3 15,3 39,604.0 50,301.8 27,0 936.7 1,196.4 27,7 

Belgia 1,398.1 1,536.3 9,9 59,584.7 88,416.1 48,4 1,462.5 2,167.1 48,2 

Bu garia 197.9 215.6 8,9 5,655.1 6,129.8 8,4 156.0 166.8 6,9 

Cypr  98.2 81.3 -17,3 3,784.2 2,935.8 -22,4 88.9 72.1 -18,9 

Czechy 913.1 898.2 -1,6 27,320.0 29,951.4 9,6 704.1 791.8 12,5 

Niemcy 8,838.0 8,685.6 -1,7 387,681.1 429,694.8 10,8 9,181.1 9,695.1 5,6 

Dania 809.4 829.6 2,5 30,405.8 30,020.9 -1,3 714.6 693.0 -3,0 

Estonia 160.2 172.6 7,7 9,821.7 9,436.0 -3,9 236.4 227.6 -3,7 

Hiszpania - 5,025.1 - 129,561.6 143,406.8 10,7 3,381.9 3,893.7 15,1 

Finlandia 1,006.2 940.1 -6,6 23,300.6 25,492.4 9,4 548.9 576.4 5,0 

Francja 6,434.1 6,198.3 -3,7 214,220.7 232,952.7 8,7 5,134.4 5,572.1 8,5 

Grecja 251.5 686.5 172,9 24,239.0 23,944.0 -1,2 614.0 611.1 -0,5 

W gry - - - 30,163.1 31,556.3 4,6 822.6 862.1 4,8 

Irlandia 581.4 - - - 24,786.5 - - 599.2 - 

W ochy 3,368.4 2,960.9 -12,1 116,877.0 107,316.9 -8,2 3,141.9 2,831.6 -9,9 

Litwa 184.6 212.6 15,2 15,334.4 20,313.8 32,5 365.1 - - 

Luksemburg - - - - - - - - - 

otwa  - - - 10,790.6 12,237.6 13,4 230.1 320.8 39,4 

Chorwacja 448.9 - - 17,360.5 16,305.4 -6,1 493.9 502.5 1,7 

Malta 33.4 - - 822,4 - - 32.2 - - 

Holandia - - - 34,981.2 19,515.0 -44,2 788.7 436.0 -44,7 

Polska 2,182.7 2,627.4 20,4 94,707.6 112,843.9 19,1 2,383.5 2,779.6 16,6 

Portugalia - - - 23,965.7 19,791.9 -17,4 1,092.6 918.7 -15,9 

Rumunia - - - 18,165.6 25,503.2 40,4 490.6 676.5 37,9 

S owacja 347.1 - - 11,705.6 13,231.3 13,0 317.6 378.8 19,2 

S owenia - - - 9,422.4 8,918.5 -5,3 229.4 216.5 -5,6 

Szwecja 1,296.8 1,142.9 -11,9 48,540.5 55,465.2 14,3 1,14.5 1,320.6 15,1 

W. Brytania 7,643.6 8,041.8 5,2 291,879.0 287,664.4 -1,4 7,185.2 6,984.9 -2,8 

ród o: opracowania w asne na podstawie Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki ywno ciowej-PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016. 

Zauwa alne s  wyra ne wzrosty cen przetworów mlecznych, co mo na t umaczy  
wysokim zapotrzebowaniem na rynkach azjatyckich (Baer-Nawrocka i inni, 2012). 
Najwy sz  warto  wska nika cen mleka odnotowano w roku 2013 (242,7) oraz 2014 
(224,1). W kolejnych dwóch latach wska nik zacz  male , po czym w roku 2017 wzrós  
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do 202,2. Wska nik wiatowych cen mleka w latach 2000-2017 uleg  znacznym zmianom, 
co mia o wp yw na produkcj  mleka w Polsce i na wiecie.  
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Rys. 5. Wska nik wiatowych cen ywno ci FAO w latach 2000-2017 
Fig. 5. FAO index of global food prices in 2000-2017 

ród o: FAO Food Index Price http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 24.08.2018. 

W pracy analizie poddano zale no ci mi dzy zmiennymi obja niaj cymi produkcj  
mleka w Polsce. Miernikiem zale no ci mi dzy zmiennymi jest wspó czynnik korelacji, 
który przyjmuje warto ci od -1 do 1. Gdy wspó czynnik wynosi 0 oznacza to, e nie ma 
korelacji mi dzy zmiennymi. Dodatni wspó czynnik korelacji oznacza wzrost obu cech, za  
ujemny wzrost jednej cechy i spadek innej (Bórawski 2015). W analizie zastosowano pi  
zmiennych wp ywaj cych (egzogenicznych): X1 -kurs euro, X2 -ceny p acone rolnikom za 
mleko w Polsce, X3 -ceny p acone rolnikom za mleko w UE, X4 –indeks wiatowych cen 
mleka wed ug FAO; X5 –saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi (mln EUR). 
Dobór zmiennych opiera  si  na kryteriach merytorycznych oraz dost pno ci danych.  

Tabela 3 Wyniki korelacji mi dzy zmiennymi obja niaj cymi 

Table 3. The results of the correlation between the explanatory variables 

Wyszczególnienie 
X1 (kurs 

euro) 

X2 (ceny p acone 
rolnikom za mleko 

w Polsce) 

X3 (ceny p acone 
rolnikom za mleko 

w UE) 

X4 –indeks 
wiatowych 
cen mleka 

wed ug FAO 

X5 –saldo handlu 
zagranicznego prod. 

mleczarskimi 
(mln EUR) 

X1 (kurs euro) 1,000 -0,260 -0,145 0,332 -0,119 

X2 (ceny p acone rolnikom 
za mleko w Polsce) 

-0,260 1,000 0,962 0,706 0,939 

X3 (ceny p acone rolnikom 
za mleko w UE) 

-0,145 0,962 1,000 0,794 0,964 

X4 – indeks wiatowych cen 
mleka wed ug FAO 

0,332 0,706 0,794 1,000 0,7338 

X5 – saldo handlu 
zagranicznego produktami 
mleczarskimi (mln EUR) 

-0,119 0,939 0,964 0,733 1,000 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Rynek mleka…, 2017. IERiG -PIB w Warszawie. 
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Ceny p acone rolnikom za mleko w Polsce by y silnie skorelowane z cenami 
p aconymi rolnikom za mleko w UE, indeksem wiatowych cen FAO oraz saldem handlu 
zagranicznego produktami mleczarskimi (tab. 3). W celu pomini cia efektu takiego samego 
wp ywu dwóch i wi kszej liczby zmiennych dokonano eliminacji z modelu najbardziej 
skorelowanych ze sob  zmiennych. Dlatego w analizie przyj to do modelu regresji 
wielorakiej nast puj ce zmienne: kurs euro, ceny p acone rolnikom za mleko w Polsce i w 
UE oraz saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi.  

Tabela 4. Wyniki regresji liniowej pomi dzy zmienn  zale n  produkcja mleka w Polsce a zmiennymi niezale nymi 

Table 4. Results of regression between the dependent change in milk production in Poland and independent variables 

Wyszczególnienie Wspó czynnik B d standardowy t-studenta Warto  p 

X1 (kurs EUR) 1512,41 524,80 2,88 0,024 

X2 (ceny p acone rolnikom za mleko 
w UE) 

222,10 155,54 1,428 0,196 

X3 (ceny p acone rolnikom za mleko 

w UE) 
-96,57 160,94 -0,600 0,567 

X5 –saldo handlu zagranicznego 
produktami mleczarskimi (mln EUR) 

-1,01 3,23 -0,313 0,764 

ród o: obliczenia w asne. 

Dotychczas badano jak czynniki determinuj ce salda obrotów artyku ami 
mleczarskimi korelowa y ze sob . Za wa ne uznano jednak zbadanie wp ywu czynników 
opisuj cych produkcj  mleka w Polsce wykorzystuj c równanie regresji liniowej (tab. 4). 
Stosuj c regresj  wielorak  stwierdzono, e w wyniku przeprowadzonej analizy produkcja 
mleka w Polsce zale a a od X1 (kursu EUR). Wspó czynnik determinacji R2 by  do  
wysoki i osi gn  warto  0,58 co oznacza rednie dopasowanie modelu. 

Podsumowanie i wnioski 

Polska jest wa nym producentem mleka w UE i zajmuje 5 miejsce po Niemczech, Francji, 
Wielkiej Brytanii i W oszech. Polska w wiatowej produkcji mleka zajmuje 12 miejsce. 
Utrzymanie pozycji wa nego producenta mleka w UE wymaga nak adów inwestycyjnych 
zarówno w gospodarstwach mleczarskich, jak i w przemy le przetwórczym. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, e produkcja mleka w Polsce zale a a g ównie od 
zmiennej X1 (kurs EUR). W latach 2005-2016 kurs EUR kszta towa  si  na korzystnym 
wysokim poziomie, co zach ca o do eksportu produktów mleczarskich i produkcji mleka w 
Polsce. 

Na rynku mleka zasz o wiele zmian szczególnie po roku 2004 i zwi zane one by y 
z wprowadzeniem, a pó niej likwidacj  systemu kwotowania oraz dostosowaniem do 
standardów i wymogów UE. 

Od momentu wej cia Polski do UE odnotowano wzrost produkcji mleka, spadek pog owia 
krów i wzrost wydajno ci mlecznej krów. By o to spowodowane szeregiem czynników, mi dzy 
innymi podobnymi tendencjami w pozosta ych krajach UE i na wiecie. 

W Polsce wyst puje du e terytorialne zró nicowanie w produkcji mleka. Dominuj c  
pozycj  zajmuj  województwa podlaskie, mazowieckie i wielkopolskie. Równie  w zakresie 
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skupu mleka województwa podlaskie, mazowieckie i wielkopolskie zajmuj  dominuj c  
pozycj  i skupiono w nich w 2016 roku odpowiednio 34%, 18% i 13% w skali kraju. 

Pod wzgl dem liczby gospodarstw produkuj cych mleko dominuj  w Polsce podmioty 
posiadaj ce do 10 krów. Jednak ich liczba w latach 2002-2016 uleg a zmniejszeniu o 68%. 
Równocze nie odnotowano w analogicznym okresie wzrost liczby gospodarstw 
posiadaj cych pow. 10 krów z 56,2 tys. do 95,4 tys. (wzrost o 52%). 
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