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Krajowe ceny artykułów mleczarskich  

W pierwszym tygodniu lipca 2018 r. odnotowano 

wzrost cen zbytu masła w blokach, podczas gdy 

ceny masła konfekcjonowanego uległy obniżeniu. 

Dalszy wzrost wykazywały ceny mleka w proszku.  

W zakładach mleczarskich monitorowanych  

w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dn. 2–8.07.2018 r. 

masło w blokach zbywano po 23,73 zł/kg, o 4% 

drożej niż tydzień wcześniej i o 5,5% drożej niż przed 

miesiącem. Za masło konfekcjonowane uzyskiwano 

24,85 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. 

Był to jednak poziom zbliżony do notowanego przed 

miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku 

oba rodzaje masła były droższe o 12%.  

Krajowi producenci za odtłuszczone mleko  

w proszku uzyskiwali 6,01 zł/kg, a za pełne mleko  

w proszku – 11,19 zł/kg, odpowiednio o 2% i 1% 

więcej niż pod koniec czerwca br. Oba rodzaje mleka 

w proszku były o 4% droższe niż przed miesiącem.  

W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było 

tańsze o 23%, a PMP – o 8% tańsze. 

Źródło: KOWR 
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Wywiad z Kotem Mleczysławem 
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Przewidywana sytuacja na światowym 

rynku mleka w 2018 r. 

Rosnąca liczba ludności na świecie, a także zmiana 

modelu konsumpcji na coraz bardziej zbliżony do 

obserwowanego w krajach wysoko rozwiniętych, 

skutkują stałym wzrostem produkcji mleka.  

Z prognoz Food and Agriculture Organization of the 

United Nations – FAO wynika, że w 2018 r. światowa 

produkcja mleka osiągnie poziom 829 mln ton,  

o 2,1% (o około 17 mln ton) wyższy od szacowanego 

na 2017 r. i o 32% (o 201 mln ton) wyższy niż  

w 2004 r.  
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Produkcja mleka dynamicznie rośnie w krajach 

azjatyckich, głównie w Indiach, Chinach, Pakistanie 

oraz Turcji. W Unii Europejskiej w 2018 r. produkcja 

mleka wg przewidywań KE może wynieść 167,2 mln 

ton i być o 1% większa niż rok wcześniej i o 12% 

większa niż w 2004 r.  

FAO ocenia, że globalne spożycie mleka i produktów 

mlecznych w 2018 r. może wynieść 108,5 kg na 

osobę wobec 107,5 kg szacowanego na 2017 r. – 

wzrost o 0,9%. W efekcie światowy eksport 

produktów mlecznych prawdopodobnie ukształtuje 

się na poziomie o 2,5% wyższym niż przed rokiem  

i wyniesie 73,5 mln ton (w ekwiwalencie mleka). 

Źródło: KOWR za prognozą FAO 
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Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca 

organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym 

profilem działalności Polskiej Izby Mleka jest wspieranie 

oraz promocja polskiej branży mleczarskiej w Polsce        

i za granicą. 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. 

Przedstawione materiały mają charakter  

wyłącznie informacyjny. 
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