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 Odpowiadając na interpelację nr 14522 w sprawie rosnących cen masła w Polsce złożoną 

przez posła Pana Marka Sowę przekazuję poniższe informacje.

Sytuacja na krajowym rynku mleka jest w dużej mierze konsekwencją sytuacji na 

światowym rynku zarówno mleka surowego, jak i produktów mleczarskich a przede wszystkim masła. 

Obecna poprawa koniunktury spowodowana jest spadkiem produkcji w skali globalnej oraz wyższym 

popytem, głównie ze strony Chin, jako największego importera produktów mleczarskich. 

W gospodarce rynkowej poziom cen jest wynikiem relacji podaży do popytu, dlatego zmiany 

zachodzące w ramach któregoś z czynników powodują także zmiany cen. Dotyczy to również cen 

żywności. Bieżąca sytuacja obserwowana w zakresie wzrostu cen masła zarówno w Polsce, jak 

i w Unii Europejskiej wynika ze spadku produkcji surowca mlecznego i podaży masła przy 

jednocześnie rosnącym zapotrzebowaniu na ten produkt na rynkach światowych. 

Obecny spadek skupu mleka jest wynikiem utrzymujących się przez większość 2016 r. 

niskich cen w skupie, mniejszej dostępności paszy oraz programu dobrowolnej redukcji produkcji 

mleka uruchomionego przez Komisję Europejską pod koniec 2016 r. w reakcji na wzrost podaży 

mleka po likwidacji unijnego systemu kwot mlecznych. 

Kolejnym istotnym czynnikiem, który spowodował wzrost cen sprzedaży masła są niskie 

ceny odtłuszczonego mleka w proszku, które powstaje przy okazji produkcji masła. Lata niskich cen 

mleka nie tylko w Polsce ale i w całej UE, doprowadziły w wyniku prowadzonego przez Komisję 

Europejską skupu interwencyjnego do powstania znaczących zapasów mleka w proszku, co wywierało 

dodatkową presję na jego niskie ceny. Dlatego też producenci woleli przeznaczyć mleko na produkcję 

np. serów, zamiast produkować masło i nie przynoszące spodziewanych zysków odtłuszczone mleko 



w proszku. W związku z tym podaż masła na rynku zaczęła się zmniejszać a z biegiem czasu jego 

ceny zaczęły rosnąć. 

Ceny skupu mleka oraz sprzedaży przetworów mlecznych przez zakłady mleczarskie 

monitorowane są zarówno na poziomie krajowym w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej administrowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również na 

poziomie unijnym w ramach prowadzonego przez Komisję Europejską Obserwatorium Rynku Mleka. 

Systemy te pozwalają na skuteczny i reprezentatywny monitoring i analizę bieżącej sytuacji rynkowej 

w sektorze mleczarskim.

Z danych pozyskiwanych z zakładów mleczarskich w ramach Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że wzrost cen sprzedaży masła (z zakładów mleczarskich) na 

polskim rynku rozpoczął się od czerwca 2016 r. i trwał do końca roku. W tym czasie cena masła 

konfekcjonowanego wzrosła z 11,6 zł/kg w maju 2016 r. do 19,8 zł/kg na koniec roku, czyli o 60%. 

Natomiast w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2017 r. odnotowano spadek cen do poziomu 

17,9 zł/kg, tj. o około 10%. Od marca br. ceny sprzedaży masła konfekcjonowanego ponownie zaczęły 

rosnąć i w połowie sierpnia br. produkt ten kosztował 24,6 zł/kg. Oznaczało to, że masło było droższe 

w porównaniu do stycznia br. o prawie 25%, zaś w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku 

ceny wzrosły o ponad 60%.

Dla porównania, wg danych Obserwatorium Rynku Mleka przy Komisji Europejskiej, 

średnia cena masła w blokach na rynku UE w pierwszym tygodniu sierpnia 2017 r. wyniosła 

589 EUR/100 kg (średnia cena w Polsce 546 EUR/100kg) i wzrosła w porównaniu z sytuacją sprzed 

roku o 83%. 

Zauważyć należy jednocześnie, że wpływ Rządu na poziom cen żywności jest bardzo 

ograniczony, a jakiekolwiek działania mogą być podejmowane jedynie w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej. W ramach działań interwencyjnych w odniesieniu do masła mogą być realizowane: zakupy 

interwencyjne, sprzedaż interwencyjna i dopłaty do prywatnego przechowywania. Odnosząc się do 

mechanizmów interwencji rynkowej WPR należy podkreślić, że decyzję o podjęciu środków 

wyjątkowych w sytuacji zagrożenia wystąpień zakłóceń na rynku, spowodowanych znaczącym 

wzrostem cen na rynku wewnętrznym UE ma prawo podejmować Komisja Europejska, a nie państwa 

członkowskie UE. Tak więc administracja rządowa nie ma wpływu na poziom cen. Ponadto wspólna 

organizacja rynków rolnych w ramach UE nie przewiduje mechanizmów dotyczących regulacji cen 

detalicznych żywności. 

W chwili obecnej mamy do czynienia z utrzymywaniem się wysokich cen masła nie tylko na 

rynku unijnym (przez ostatni rok ceny masła w Oceanii wzrosły o 100% do poziomu 5 925 USD/t, a w 

USA o 14% do poziomu 5 758 USD/t), w związku z tym nie należy oczekiwać reakcji Komisji 

Europejskiej w postaci uruchomienia środków wyjątkowych zarezerwowanych dla sytuacji zakłóceń 

na rynku unijnym. Brak interwencyjnych zapasów masła uniemożliwia również zmniejszenie presji 

cenowej poprzez sprzedaż produktu na rynek wewnętrzny. 



Należy zauważyć, że to co zaczyna poważnie niepokoić konsumentów z uwagi na rosnące 

koszty nabycia masła ma również pewien pozytywny aspekt, zwłaszcza pamiętając o dwuletnim 

poważnym kryzysie, przez który przechodziła unijna, w tym polska, branża mleczarska.  W tym 

kontekście obecną sytuację przetwórcy mleka oceniają pozytywnie. Wysokie ceny masła to większe 

przychody zarówno ze sprzedaży krajowej, ale również w handlu na rynkach zagranicznych. Na 

obecnej sytuacji korzystają również rolnicy uzyskując coraz wyższe ceny skupu mleka, dzięki czemu 

ulega poprawie sytuacja finansowa ich gospodarstw.
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