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Wst p 

W poziomie i strukturze produkcji, konsumpcji oraz w handlu zagranicznym 

wyst puj  okre lone cechy specyficzne. Ich znaczenie uwidacznia si  w krótkich i d ugich 

okresach. Podstawowe znaczenie dla kraju i poszczególnych sektorów gospodarki, 

decyduj ce o ich miejscu w gospodarce i mi dzynarodowym podziale pracy, maj  

prawid owo ci dotycz ce tendencji rozwojowych. Tendencje wyznaczaj  bowiem rozwój 

zjawiska w czasie. Opracowanie jest prób  okre lenia tendencji w produkcji, konsumpcji i 

handlu zagranicznym artyku ami mleczarskimi w Polsce w latach 1990-2005. 

Tendencje w produkcji 

W latach 1990-2005 zmiany w produkcji mleka i jego towarowo ci by y 

ró nokierunkowe (tab. 1). W latach 1990-1995 w szybkim tempie zmniejsza a si  produkcja 

mleka (spadek o 26,5%) i jego skupu przez przemys  mleczarski (zmniejszenie o 44,8%). W 

nast pnych latach ustabilizowa a si  produkcja mleka na poziomie 11,5-12,0 mld l, nast pi y 

natomiast znaczne zmiany w jego rozdysponowaniu. W latach 1991-1995 oko o 2/3 produkcji 

mleka zagospodarowane by o poza gospodarstwem. W nast pnych latach   zwi kszy a si  

produkcja towarowa. Po wej ciu Polski do UE ponad ¾ produkcji mleka zagospodarowane 

by o poza gospodarstwem. Tak e przemys  mleczarski zwi ksza  swój udzia  w 

zagospodarowaniu produkcji towarowej mleka. W latach 1991-1992 do przemys u  

mleczarskiego trafia o 75-76% mleka towarowego, a w latach 2004-2005 87-93%.  

Zwi kszona poda  mleka pozytywnie wp ywa a na produkcj  przetworów 

mleczarskich. Tendencje w produkcji mas a, odt uszczonego mleka w proszku (OMP)  

przedstawia rysunek 1, a serów twarogowych i dojrzewaj cych rysunek 2. W latach 1990-
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1994 produkcja mas a zmniejszy a si  o 55,8%, a OMP o 35,7%. Znacznie mniejsza 

dynamika spadku wyst powa a w produkcji serów twarogowych i dojrzewaj cych. Od 1995 r. 

obserwujemy wzrostowe tendencji w produkcji podstawowych artyku ów mleczarskich. 

Wysok  dynamik  wzrostu w latach 1995-2005 charakteryzuje si  produkcja serów 

dojrzewaj cych (o 78,5%), twarogowych (o 44,4%), mas a (o 45,3%), mniejsz  

odt uszczonego mleka w proszku (o 9,6%). 

Tabela 1. Produkcja i skup mleka w Polsce w latach 1990-2005, mln l 

Table 1. Production and milk purchase in Poland in years 1990-2005, million litres 

Rok Produkcja Skup ogó em w tym przez przemys  

mleczarski 
1990 15371 11396 9829 

1991 14022 10202 7722 

1992 12770 8848 6696 

1993 12271 8381 6562 

1994 11866 8957 6149 

1995 11303 7773 6959 

1996 11355 7955 6315 

1997 11770 8475 6770 

1998 12229 8839 7006 

1999 11915 8555 6324 

2000 11494 8253 6487 

2001 11550 8422 6833 

2002 11527 8397 7007 

2003 11546 8546 7150 

2004 11477 8757 7600 

2005 11576 9026 8361 

ród o: dane GUS 
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Rysunek 1. Tendencje w produkcji mas a i odt uszczonego mleka w proszku w Polsce w latach 1991-2005, tys.t  

Figure 1. Tendencies in  production of butter and skimmed milk powder in Poland in years 1991-2005, thousand 

tonnes 

ród o: dane GUS, obliczenia w asne 
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Rysunek 2. Tendencje w produkcji serów  twarogowych i dojrzewaj cych w Polsce w latach 1991-2005,  tys. t 

Figure 2. Tendencies in  cheese (cottage and matured) production in Poland in years 1991-2005, thousand tonnes 

ród o: dane GUS, obliczenia w asne 

W latach 1991-2005 notowano spadkow  tendencj  w konsumpcji mleka i mas a. W 

2004 r. (po akcesji) do zmniejszenia konsumpcji przyczyni  si  du y eksport oraz wzrost cen 

produktów mleczarskich. W 2005 r. spo ycie mleka, cznie z mlekiem przeznaczonym na 

przetwory, bez mleka przerobionego na mas o, wynios o 174 l na 1 mieszka ca i by o o 

27,8%  mniejsze ni  w 1990 r. Zahamowanie spadkowej tendencji spo ycia mleka nast pi o 

dopiero w 2005 r. (rysunek 3). Spo ycie mas a szybko zmniejsza o si  w latach 1990-1995 (o 

52,6%) i znacznie wolniej w pó niejszym okresie (rysunek 4). 
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Rysunek 3. Tendencje w spo yciu mleka w latach 1991-2005, w l w przeliczeniu na 1 mieszka ca, cznie z 

mlekiem w przetworach, bez mas a           

Figure 3. Tendencies in milk consumption in Poland in years 1991-2005, litres per capita, including milk and 

dairy products, without milk for butter production 

ród o: [Rynek... 2005, nr 7-30] i obliczenia w asne  
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Rysunek 4. Tendencje w spo yciu mas a w latach 1991-2005, kg w przeliczeniu na 1 mieszka ca 

Figure 4. Tendencies in butter consumption in Poland in years 1991-2005, kg per capita 

ród o: jak rysunek 3 i obliczenia w asne  

 Zwi ksza si  konsumpcja serów dojrzewaj cych (o 46,8% w latach 1990-2005), a 

zmniejsza twarogowych (o14,8%, rysunek 5). 
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Rysunek 5. Tendencje w spo yciu serów twarogowych i dojrzewaj cych w Polsce w latach 1990-2005, kg/osob   

Figure 5. Tendencies in cottage and matured cheese consumption in Poland in years 1990-2005, kg per capita 

ród o: dane GUS, obliczenia w asne 

Analiza tendencji w produkcji i spo yciu krajowym wskazuje, e zwi kszenie 

produkcji jest wy sze ni  konsumpcji, np. w latach 1990-2005 produkcja serów 

dojrzewaj cych zwi kszy a si  o 83,5%, a jego konsumpcja o 46,8%, serów twarogowych o 

54%, a zmniejszy a jego konsumpcja o 14,8%, zmniejszy a produkcja mas a o 37,5%, a 

konsumpcja o 46,2%. Przy niskiej elastyczno ci dochodowej artyku ów mleczarskich oznacza 

to konieczno  zagospodarowania nadwy ek produkcyjnych tych produktów poza krajem. 
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Handel zagraniczny 

Po akcesji Polski do UE nast pi  dynamiczny wzrost obrotów polskiego handlu 

zagranicznego produktami rolno-spo ywczymi. Otwarcie granic i zniesienie barier celnych 

u atwi o polskim producentom i handlowcom dost p do rynków pozosta ych cz onków UE. 

Jednocze nie obni y y si  koszty handlowe w wyniku zniesienia ce . Wzrost eksportu 

odbywa  si  pomimo pogorszenia si  op acalno ci z uwagi na umacnianie si  PLN. W 2005 r. 

ceny transakcyjne zarówno w eksporcie jak i imporcie zmniejszy y si  w porównaniu z 

rokiem poprzednim o 4,2%. Warto  eksportu produktów rolno-spo ywczych zwi kszy a si  

o 35% do 7,07 mld EUR, a importu o 24% do 5,44 mld EUR [Polski... 2006]. Saldo handlu 

zagranicznego wynios o 1,6 mld EUR i by o prawie dwukrotnie wy sze ni  w 2004 r. Na tak 

du y wzrost eksportu decyduj cy wp yw mia  zwi kszony popyt na polskie produkty na 

rynkach UE, w tym szczególnie UE-10 (W gry, Czechy i S owacja) oraz rosn cy popyt na 

rynkach innych wi kszych odbiorców, do których nale y m.in. Rosja. Znacz cy jest udzia  

artyku ów mleczarskich w eksporcie rolno-spo ywczym. W latach 2002-2005 zwi kszy  si  

on z 8,7% do 12,2%. Natomiast udzia  produktów mleczarskich w imporcie rolno-

spo ywczym jest niski i wyniós  1,4% w 2002 r. i 1,8% w 2005 r.  

Polska bran a mleczarska od lat jest eksporterem netto. W latach 1995-2003 eksport 

waha  si  w granicach 200-370 mln EUR. Od akcesji notuje si  dynamiczny wzrost eksportu. 

W latach 2004-2005 wp ywy walutowe wzros y odpowiednio do 561 i 880 mln EUR 

[Polski... 2006]. Utrzymanie takiej dynamiki wzrostu w najbli szych latach b dzie trudne.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Eksport tendencja Import tendencja

 

Wykres 6. Tendencje w polskim handlu zagranicznym mlekiem i jego przetworami w latach 1991-2005, mln 

USD  

Figure 6. Tendencies in Polish foreign trade in milk and dairy products in years 1991-2005, million USD 

ród o: obliczenia w asne na podstawie [Polski... 1996…2005] 
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Do podstawowych produktów eksportowych krajowego sektora mleczarskiego nale y 

odt uszczone mleko w proszku. W latach 1991-1994 eksportowano 85-125 tys. t OMP, tj. 59-

80% jego produkcji, w latach 1995-2004 rocznie eksportowano w zale no ci od koniunktury 

cenowej 77-112 tys. t OMP, tj. 63% do 77% jego produkcji. W 2005 r. wyeksportowano 

oko o 80% jego produkcji.  
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Rysunek 7. Handel zagraniczny odt uszczonym mlekiem w proszku (OMP) w latach 1991-2005, tys. ton 

Figure 7. Foreign trade in skimmed milk powder in years 1991-2005, thousand tonnes 

ród o: jakrysunek 6 
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Rysunek 8. Ceny odt uszczonego mleka w proszku na rynku mi dzynarodowym w latach 1991-2005, USD/tona  

Figure 8. International market prices of skimmed milk powder in years 1991-2005, USD/t 

ród o: jak rysunek 3 

Do momentu integracji Polski z UE eksport mas a charakteryzowa  si  du  

zmienno ci  i by  niewielki. Decydowa a o tym ma a op acalno  sprzeda y ze wzgl du na 

niskie ceny na rynku wiatowym i brak mo liwo ci subwencjonowania eksportu. Po akcesji 

dla polskiego mas a otworzy  si  du y rynek zbytu, dzi ki czemu nast pi  znacz cy wzrost 

jego wywozu (rysunek 10). W 2005 r. eksport mas a, zarówno ilo ciowo jak i warto ciowo, 
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zwi kszy  si  o oko o 35% i osi gn  wysoki poziom 37,6 tys. t o warto ci ok. 89 mln EUR. 

G ównym rynkiem zbytu krajowego mas a by a UE. Najwi ksze ilo ci tego artyku u 

sprzedano do Niemiec, mianowicie 8 tys. t oraz  Belgii i Holandii po oko o 6 tys. t. Ponadto 

wa nymi odbiorcami by o Maroko i Egipt po oko o 2 tys. oraz Rosja oko o 1,5 tys. t [Polski... 

2006].  

Tendencje w obrotach handlowych mas a i jego ceny na rynku wiatowym 

przedstawiaj  rysunki 9 i 10. 
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Rysunek 9. Handel zagraniczny mas em w Polsce w latach 1991-2005, tys. ton  

Figure 9. Polish foreign trade in butter in years 1991-2005, thousand tonnes 

ród o: jak rysunek 6

Ceny mas a na rynku wiatowym w okresach wieloletnich nie wykazuj  tendencji 

zmian (rysunek 10). Charakteryzuj  si  jednak du  zmienno ci  w poszczególnych latach w 

wyniku zmian w poda y, popycie i stanie zapasów. Aktualnie pojawiaj  si  symptomy 

pogorszenia dobrej koniunktury i wysokich cen na rynku tego artyku u. 
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Rysunek 10. Ceny mas a na rynkach mi dzynarodowych w latach 1991-2005, USD/tona 

Figure 10. Prices of butter in the international market in years 1991-2005, USD/t 

ród o: jak rysunek 3. 
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Obroty handlowe serami do 1993 r. by y niewielkie i charakteryzowa y si  ujemnym 

saldem handlowym. Od 1994 r. wzrasta dodatnie saldo handlowe powodowane  wzrostem 

eksportu. Do rekordowego poziomu w latach 2004-2005 wzrós  eksport serów i twarogów. W 

uj ciu warto ciowym eksport zwi kszy  si  ze 191 mln EUR w 2004 r. do 272 mln EUR w 

2005 r. W 1995 r. wywóz tych produktów wyniós  jedynie 13 tys. t, natomiast w 2005 r. by  

o miokrotnie wy szy i ukszta towa  si  na poziomie 104,6 tys. t. Najwi kszym 

zainteresowaniem eksporterów ciesz  si  sery podpuszczkowe dojrzewaj ce, których w 2005 

r. wywieziono ponad 84 tys. t, tj. o 29% wi cej ni  w 2004 r. Najwi ksze znaczenie dla 

eksportu tych produktów ma rynek UE-25, w tym Niemcy i Czechy oraz W ochy [Polski... 

2006].  

Tak wysokiej dynamice eksportu serów towarzyszy a dobra koniunktura cenowa na 

rynkach wiatowych (rysunek 11) i wzrost produkcji krajowej. 

Import produktów mleczarskich ma niewielkie znaczenie w zaopatrzeniu rynku krajowego. W 

przywozie przewa aj  g ównie produkty do dalszego przetwórstwa. G ównym towarem 

importowym jest kazeina i jej pochodne, których warto  stanowi oko o 45% wydatków na 

import. Kazeina jako wa ny komponent surowcowy jest wykorzystywana w przemy le 

spo ywczym i chemicznym. Z uwagi na niewielk  krajow  poda  tego produktu od 1995 r. 

notuje si  systematyczny wzrost jego importu. W 2005 r. import kazeiny wyniós  oko o 53 

tys. t o warto ci ok. 56 mln EUR. W ostatnich latach kazein  importuje si  g ównie z 

Ukrainy, Rosji i Bia orusi, a po integracji z UE nowym licz cym si  dostawc  kazeiny s  

równie  Niemcy (ok.o o 4 tys. t).  
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Rysunek 11. Tendencje w handlu zagranicznym serami w Polsce w latach 1991-2005, tys. ton  

Tendencies in Polish foreign trade in cheeses in the years 1991-2005 (000 t) 

ród o: jak rysunek 6 
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Rysunek 12. Ceny sera Cheddar na rynkach mi dzynarodowych w latach 1991-2005, USD/ton   

Figure 12. International prices of Cheddar cheese in years 1991-2005, USD/t 
ród o: jak rysunek 3. 

 

Du  zmienno ci  charakteryzuje si  import mleka w proszku. Najwi cej OMP 

importowano w latach 2000-2001. W tym czasie wysokie ceny wiatowe spowodowa y, e 

op acalny sta  si  reeksport tego artyku u. Proszek mleczny by  importowany z Rosji, Ukrainy 

i Bia orusi po 1250-1550 USD/t, a nast pnie eksportowany po 1750-1850 USD/t. W 

nast pnych latach przywóz tego artyku u by  niewielki i dopiero po akcesji, w wyniku 

zniesienia barier handlowych, wzrós  on do oko o 8 tys. t. i osi gn  warto  15,5 mln EUR. 

W miesi cach stycze  - kwiecie  2006 r. import OMP ukszta towa  si  na poziomie 750 ton 

wobec 1607 t w tym samym okresie 2005 r. Proszek mleczny jest sprowadzany g ównie z 

krajów UE i WNP.  

Przywóz produktów finalnych, do których nale  m.in. sery i twarogi, w 2005 r. 

zwi kszy  si  do oko o 15 tys. t. Do Polski sprowadzane s  g ównie sery dojrzewaj ce, 

których udzia  w imporcie wynosi oko o 80%. Mimo du ego wzrostu importu zagraniczne 

sery i twarogi maj  niewielkie znaczenie w poda y rynkowej (uzupe niaj  gam  

asortymentow ). G ównymi partnerami w imporcie s  Niemcy, Dania, W ochy i Francja.  

Niewielki jest te  przywóz mas a i zwykle nie przekracza 5 tys. t, za wyj tkiem lat 

1999-2000, kiedy na preferencyjnych warunkach du e ilo ci mas a sprowadzano g ównie z 

Czech. W 2005 r. import mas a wyniós  3,5 tys. t i by  o oko o 15% mniejszy ni  w 2004 r. 

G ównymi partnerami w imporcie by y kraje UE, w tym Niemcy, Belgia i Austria, a w 

ramach unijnego kontyngentu preferencyjnego niewielkie ilo ci importowano z Nowej 

Zelandii. Dynamiczny wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami 
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mleczarskimi w latach 2004 i 2005 spowodowa , e eksport wyra ony w ekwiwalencie mleka 

surowego w 2004 r. zwi kszy  si  o ponad 40% w porównaniu z 2003 r., a w 2005 r. o dalsze 

33%, osi gaj c poziom oko o. 2,2 mld l. Natomiast import w porównaniu z 2004 r. zwi kszy  

si  o 7%. Oznacza to, e Polska osi gn a w 2005 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego w 

ekwiwalencie mleka w wysoko ci 1,9 mld l, a 25% skupionego mleka zosta o 

wyeksportowane w formie przetworów.  

Struktura geograficzna handlu artyku ami mleczarskimi 

Po wst pieniu Polski do UE nast pi y du e zmiany w kierunkach eksportu mleka i 

jego przetworów. Przed akcesj  w strukturze eksportu dominowa o OMP, kierowane g ównie 

poza kraje UE. W tym okresie prawie 3/4 eksportu tego sektora wywo one by o poza obszar 

obecnej Unii. W 2005 r. prawie ¾ eksportu mleka i jego artyku ów kierowane jest na obszar 

UE (rysunki 13 a, b i c). 
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Rysunek 13. Struktura geograficzna eksportu mleka i jego przetworów w 2001, 2003 i 2005 r. 

Figure 13. Geographical structure of Polish milk and dairy products exports in 2001, 2003 and 2005 

ród o: jak rysunek 6 

Podsumowanie  

1. Sektor mleczarski, poddawany intensywnym procesom dostosowawczym do 

aktualnych wymaga  dotycz cych zarówno produkcji jak i preferencji konsumentów, 

systematycznie przekszta ca si  w jedn  z nowocze niejszych bran  gospodarki 

ywno ciowej, zdoln  do konkurowania nie tylko w poszerzonej Unii, ale równie  na 

ca ym wiecie.  

2. Eksport produktów mleczarskich uzyskuje dobre wyniki. W latach 1995-2003 udzia  

warto ci eksportu w przychodach ogó em ze sprzeda y przemys u mleczarskiego 

stanowi  oko o 10%, a po integracji z UE wzrós  do oko o 19%. Saldo handlu 

zagranicznego wyra one w ekwiwalencie mleka surowego w 2005 r. osi gn o 1,9 

mld l i by o 2-krotnie wy sze ni  w roku 2003. Tym sposobem na rynkach 

zagranicznych zosta o zagospodarowane prawie 25% skupionego mleka w kraju.  

3. Dynamiczny wzrost eksportu artyku ów mleczarskich w ostatnich 2-ch latach 

powi zany by  tak e z dobr   koniunktur   na rynku wiatowym.  

4. Koniunktura dotycz ca cen artyku ów mleczarskich charakteryzuje si  du  

zmienno ci . Dynamika wzrostu cen mas a, OMP i serów na rynku wiatowym w 

latach 2002-2005 by a wysoka. W najbli szych latach mo liwy jest wzrost ryzyka 

pogorszenia cen tych artyku ów.  

5. W strukturze eksportu dominuj  OMP, sery i twarogi, mleko mietana. Ogólnie  w 

eksporcie du y jest udzia  artyku ów charakteryzuj cych si  niskim stopniem 

przetworzenia. ¾ eksportu lokowane jest na rynku UE-24. 
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Abstract. Production, consumption and Polish foreign trade in milk and dairy products in years 1990-

2005 have been presented. In the analysed period growing trends in production of dairy products, foreign 

trade and consumption of cheese were observed, moreover, decreasing consumption of butter and milk 

have been recorded. Since 1991 the Polish trade balance in dairy products remained positive. In 2005 

total milk and dairy products export reached 880 millions EUR and import was 98,6 millions EUR. The 

EU countries become the most significant purchasers of Polish dairy products. In 2005 they reached more 

than 75% share in the total value of Polish dairy exports (in 2001 share this share was 26,9% and 40,5% 

in 2003). 

           Key words: Polish foreign trade, milk and dairy products 
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