
Rynek mięsa po przejściach
Czołówka branży mleczar-
skiej od kilku lat jest taka 
sama, chociaż niektóre fir-
my zamieniają się miejscami. 
Pozycję lidera od lat utrzymu-
je Mlekpol, goniony przez 
Mlekovitę, która ostatnio 
nabrała „wiatru w żagle”. Za 
nimi  utrzymują się OSM 
Łowicz, OSM Piątnica, SM 
Spomlek, Polmlek, a  także 
kilka firm zagranicznych: 
Danone, Zott, Nutricia czy 
Hochland. Mimo znacznej 

liczby podmiotów, rynek jest już mocno skonsolido-
wany, gdyż 6 największych polskich przedsiębiorstw 
mleczarskich ma ponad 45 proc. udziału w wartości 
sprzedaży całej branży mleczarskiej. Czy jest szansa, 
że w tej czołówce pojawi się nowy, np. zagraniczny 
podmiot? Nie zanosi się na to, gdyż polski rynek jest 
nasycony i nie jest w stanie skonsumować krajowej 
produkcji. Warto też zwrócić uwagę, że praktycznie 
cała czołówka polskiego mleczarstwa ma silne marki, 
o które dba i które rozwija.
Jeszcze kilka lat temu była mowa o powołaniu wła-
snych centrów dystrybucji. Obecnie handel no-
woczesny ma tak silną pozycję, że nikt już o tym 
nie pamięta. Aż 70 proc. produkcji sprzedaje się za 
pośrednictwem sieci handlowych i dyskontów, choć 
współpraca z nimi bywa trudna. Z jednej strony każdy 

przetwórca stara się sprzedawać za pośrednictwem 
sieci i dąży do maksymalizacji sprzedaży, z drugiej kilka 
podmiotów upadło lub straciło samodzielność przez 
zbytnie uzależnienie od handlu wielkopowierzch-
niowego i marek własnych. Trzeba o tym pamiętać. 
Jedna z organizacji mleczarskich stara się zwiększyć 
udział lokalnych producentów mleczarskich na pół-
kach wiodącego dyskontu, równocześnie lobbuje za 
ograniczeniem marek własnych. Korespondencja 
krąży, nic z niej nie wynika, a udział marek własnych 
rośnie. Eliminują one tożsamość producenta żywności. 
Żaden konsument nie patrzy na numer weterynaryj-
ny, aby zidentyfikować producenta. Dla większości 
liczy się tylko marka i cena. Od lat słychać głosy 
o konieczności edukacji konsumentów i zwiększania 
ich świadomości zakupowej, ale faktycznie nie dzieje 
się nic. Nie zanosi się także, aby nowo powstała Rada 
Ekspertów Mleczarstwa zdziałała coś w tej sprawie.
W tym roku branża mleczarska cieszy się dobrą 
koniunkturą, a rolnicy wysokimi cenami surow-
ca. Wszyscy zgodnie uważają, że od wysokich cen 
ważniejsza jest jednak stabilizacja, gdyż pozwala na 
długofalowe planowanie działalności. Chociaż należy 
się spodziewać zmian w funkcjonowaniu mleczarstwa 
w Europie, a więc także w Polsce, jak chociażby wejścia 
w życie pakietu mlecznego czy zniesienia systemu 
kwotowania, to w naszym kraju wydaje się, iż karty 
zostały już dawno rozdane.
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