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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty kwotowania
produkcji mleka w gospodarstwie rolniczym. Najwa¿niejszymi zagadnieniami poruszanymi
w opracowaniu s¹ okrelanie wartoci kwoty mlecznej, relacji miêdzy popytem i poda¿¹ a
cen¹ kwoty mlecznej na rynku oraz czynniki determinuj¹ce efekty ekonomiczne transferu
kwoty mlecznej w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcjê mleka.

WPROWADZENIE
Obserwacja rozwoju rolnictwa, zarówno w d³u¿szych, jak i krótszych okresach dowodzi, ¿e produkcja rolna wykazuje sezonowe wahania, powodowane zarówno czynnikami o
charakterze przyrodniczym, jak i ekonomicznym. Skutkiem tego s¹ zmiany wielkoci poda¿y,
a w konsekwencji i cen produktów rolnych. Przek³ada siê to na okrelone perturbacje w
skali makroekonomicznej, powodowane okresowymi niedoborami lub nadwy¿kami produkcji oraz w skali mikroekonomicznej, skutkuj¹ce zmiennoci¹ dochodów producentów rolnych. Ka¿dy rodzaj tych zawirowañ poci¹ga za sob¹ koszty spo³eczne, objawiaj¹ce siê w
skrajnych przypadkach kryzysami gospodarczymi lub niepokojami spo³ecznymi. W celu
przeciwdzia³ania tym niekorzystnym zjawiskom, poszczególne pañstwa oraz ich ugrupowania gospodarcze podejmuj¹ ró¿ne próby stabilizowania rynków produktów rolnych i dochodów rolniczych. Stosowane przez pañstwa instrumenty regulacji obejmuj¹ zarówno
kwestie stabilizowania cen produktów rolnych, przez interwencyjne zakupy lub sprzeda¿e,
wprowadzanie barier importowych, czy finansowe wspieranie eksportu produktów rolnych,
dotowanie rodków produkcji w celu obni¿enia kosztów produkcji rolnej, jak i dop³aty do
cen produktów rolnych, czy dop³aty do gospodarstw rolnych. Wród stosowanych instrumentów regulacji nale¿y wymieniæ tak¿e limitowanie wielkoci produkcji przez wyznaczanie
dla poszczególnych pañstw, a w lad za tym w pañstwach dla poszczególnych gospodarstw rolnych, cile okrelonych kwot produkcyjnych i stosowanie restrykcyjnych kar
za przekraczanie ich wielkoci. Przyk³adem tego rodzaju rozwi¹zañ jest m.in. kwotowanie
produkcji mleka.
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Kwota mleczna okrela iloæ mleka, jak¹ dany producent mo¿e wprowadziæ na rynek.
Jej przekroczenie wi¹¿e siê z koniecznoci¹ zap³acenia przez producentów kary. Zagadnienia zwi¹zane z kwotowaniem mleka s¹ w Polsce stosunkowo ma³o rozpoznane, z uwagi na
bardzo krótki, bo zaledwie dwuletni okres funkcjonowania kwot mlecznych. St¹d celem
opracowania jest próba rozpoznania teoretycznych i praktycznych uwarunkowañ obrotu
kwot¹ mleczn¹ w gospodarstwach rolnych.
ISTOTA SYSTEMU KWOTOWANIA PRODUKCJI MLEKA
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Chów byd³a i produkcja mleka charakteryzuj¹ siê wieloma zaletami o charakterze gospodarczym. Nale¿¹ do nich: mo¿liwoæ wykorzystania pasz bezwzglêdnych, korzystne
oddzia³ywanie na p³ynnoæ finansow¹ gospodarstw rolnych przez rytmiczny dop³yw gotówki ze sprzeda¿y mleka, mo¿liwoæ produktywnego wykorzystania zasobów pracy w
gospodarstwach rolnych i osi¹gania godziwych dochodów z pracy. Ma te¿ pewne wady
polegaj¹ce na potrzebie ponoszenia znacznych nak³adów inwestycyjnych na uruchomienie produkcji i ograniczonych mo¿liwociach alternatywnego wykorzystania sk³adników
maj¹tkowych zaanga¿owanych w ten rodzaj produkcji. To powoduje, ¿e rolnicy niechêtnie
rezygnuj¹ z produkcji mleka, a przeciwnie staraj¹ siê zwiêkszaæ produkcjê i tym samym
obni¿aæ jej koszty. Sprzyja temu dokonuj¹cy siê postêp technologiczny, organizacyjny, a w
szczególnoci postêp biologiczny.
Produkcja w rolnictwie jest funkcj¹ ponoszonych nak³adów i zaawansowania postêpu
(rys. 1). Jej wzrost mo¿na osi¹gn¹æ zarówno przy danym poziomie postêpu, ale wzrastaj¹cych nak³adach rzeczowych, jak i przy zastosowaniu tego samego poziomu nak³adów, lecz
przy wiêkszym zaawansowaniu postêpu w rolnictwie.
Oznacza to, ¿e dziêki osi¹gniêciom szeroko rozumianego postêpu w rolnictwie i wdra¿aniu nowych technologii produkcji mo¿emy z dotychczasowych poziomów nak³adów uzy-
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Rysunek 1. Produkcja jako funkcja nak³adów i postêpu w rolnictwie
ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 2. Kszta³towanie siê funkcji produkcji wraz z unowoczenianiem technologii
ród³o: Samuelson, Nordhaus 2004 (z modyfikacj¹ autora).

skiwaæ wiêksz¹ produkcjê [Klepacki 1990, Samuelason, Nordhaus 2004]. Zale¿noci te przedstawiono na rysunku 2.
Efektem wystêpowania takich zale¿noci jest wzrost produkcji i poda¿y danego produktu na rynku. Z kolei wy¿sza poda¿ wywo³uje tendencje do obni¿ania ceny. Popyt na
podstawowe artyku³y ¿ywnociowe, w tym mleko ma tendencjê do nieelastycznoci, co
objawia siê tym, ¿e wielkoæ konsumpcji artyku³ów pierwszej potrzeby tylko w niewielkim
stopniu reaguje na cenê. Oznacza to, ¿e nawet g³êboki spadek ceny na dany produkt nie
powoduje znacz¹cego wzrostu popytu. W rezultacie, w sytuacji wzrostu produkcji mleka
ponad mo¿liwoci równoczesnego wzrostu popytu, gwa³townie spada cena mleka, a w lad
za tym zmniejszaj¹ siê dochody producentów mleka. Naturaln¹ konsekwencj¹ opisanych
zale¿noci powinno byæ ograniczenie przez rolników wielkoci produkcji mleka w nastêpnym okresie, co spowodowa³oby spadek poda¿y i nieuchronny wzrost cen mleka. Nie jest
to jednak mo¿liwe w sytuacji miêdzynarodowego (globalnego) rynku. Obni¿enie produkcji
w kraju sprzyja otwieraniu siê rynku wewnêtrznego na dostawy produktów z zewn¹trz. Tym
samym rolnicy w obronie dotychczasowych dochodów staraj¹ siê produkowaæ wiêcej, w
przewiadczeniu, ¿e zapewni im to conajmniej dotychczasowy poziom dochodu lub podejmuj¹ akcje protestacyjne w celu wyrównania spadku ich dochodów przez wsparcie finansowe ze strony pañstwa, czyli podatników. By zapobiec nadprodukcji mleka i zjawiskom z
ni¹ zwi¹zanym wprowadzono w Unii Europejskiej od 1984 roku limitowanie wielkoci produkcji tego artyku³u.
System ten jest niezgodny z klasycznymi zasadami gospodarki wolnorynkowej. Dlatego te¿ mia³ obowi¹zywaæ tymczasowo. Okaza³o siê jednak, ¿e znacznie ³atwiej by³o system
wprowadziæ, ni¿ siê z niego wycofaæ. Próby odejcia od centralnego sterowania wielkoci¹
produkcji mleka nie powiod³y siê, g³ównie za spraw¹ oporu ze strony rolników. Pomimo
tego, ¿e dla grupy najbardziej przedsiêbiorczych rolników system ten stanowi pewn¹ barierê rozwojow¹, to jednak dla przeciêtnych i rednich pod wzglêdem efektywnoci produkcji
gospodarstw jest bardzo wygodny i bezpieczny.
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Przyznana kwota mleczna jest sk³adnikiem aktywów gospodarstwa o okrelonej wartoci. Podobnie jak inne sk³adniki maj¹tku ma charakter zbywalny, z wiêkszymi lub mniejszymi
ograniczeniami terytorialnymi w poszczególnych pañstwach. Ograniczony prawnie do okrelonego terytorium obrót kwotami mlecznymi ró¿nicuje lokaln¹ ich poda¿ i popyt, a w
rezultacie i cenê. St¹d w jednych rejonach mamy do czynienia z wy¿szymi, w innych za z
ni¿szymi cenami kwot mlecznych. Ma to miejsce zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Dozwolony obrót kwotami mlecznymi stwarza mo¿liwoæ ich posiadaczom wyboru ró¿nych
wariantów ich zagospodarowania: przez w³asne ich wykorzystanie dla produkcji mleka,
dzier¿awê lub sprzeda¿. Wraz z pojawieniem siê kwoty mlecznej w gospodarstwie pojawi³y
siê równoczenie nowe nie³atwe obszary decyzyjne.
WYCENA WARTOCI KWOTY MLECZNEJ
W przypadku produkcji kwotowanej pojawia siê rodzaj renty z tytu³u posiadania kwoty. Oznacza ona prawo do sprzeda¿y, wyznaczonej przez kwotê iloci wyprodukowanego
mleka z gospodarstwa bez ponoszenia obci¹¿eñ (kar), na jakie s¹ nara¿eni dostawcy, którzy
takich kwot nie posiadaj¹ lub dostarczaj¹ na rynek wiêksze iloci mleka ni¿ okrelone przez
posiadany limit produkcyjny. Wartoæ kwoty mo¿e byæ liczona jako skumulowana za okres
obowi¹zywania kwot ró¿nica wielkoci dochodu osi¹ganego z gospodarstwa produkuj¹cego mleko w ramach kwoty i dochodów tego samego gospodarstwa pozbawionego tej dzia³alnoci produkcyjnej, z uwzglêdnieniem kosztów przestawienia gospodarstwa z produkcji
mleka na inny rodzaj dzia³alnoci. Mo¿na bowiem za³o¿yæ, ¿e w przypadku braku kwoty
mlecznej w gospodarstwie na wyprodukowane mleko i w sytuacji przekroczenia w skali
kraju wyznaczonej krajowej iloci referencyjnej konieczne jest przestawienie gospodarstwa
na inny kierunek produkcji. Podejcie do wyceny wartoci kwoty mlecznej na zasadzie
szacunku utraconych korzyci nie jest ³atwe w zastosowaniu, z uwagi na potrzebê ustalenia
kosztów zmiany profilu produkcyjnego. Dodatkowa trudnoæ wynika z tego, ¿e ostatecznie
mo¿na produkowaæ mleko, godz¹c siê na zap³acenie kary. Wysokoæ kary nie jest sta³a i jest
uzale¿niona od tego w jakim stopniu w danym roku zostanie przekroczona krajowa kwota
mleczna. Ocenia siê, ¿e w Polsce w roku kwotowym 2005/2006 dostawy mleka na rynek
zosta³y przekroczone o 287 mln ton. Tym samym kara za przekroczenie wyniesie 0,39 z³ za kg
mleka dostarczonego ponad przyznan¹ indywidualn¹ wielkoæ referencyjn¹ [http://ppr.pl/
artyku³.php]. W roku kwotowym 2006/2007 mo¿na z kolei oczekiwaæ, ¿e z uwagi na niekorzystny przebieg pogody w 2006 roku i mniejsz¹ produkcjê pasz oraz efekt psychologiczny
wywo³any koniecznoci¹ zap³acenia kar w 2006 roku przez czêæ producentów, przekroczenie krajowej kwoty mlecznej bêdzie mniejsze, a tym samym ni¿sza bêdzie równie¿ kara.
W ka¿dym gospodarstwie kwota mleczna mo¿e mieæ ró¿n¹ wartoæ. W jednych mo¿e
byæ mniejsza od ceny rynkowej, w innych od niej wiêksza. W przypadku kiedy obliczona
wartoæ kwoty mlecznej w danym gospodarstwie bêdzie mniejsza od ceny rynkowej uzasadnione mo¿e byæ jej zbycie w formie sprzeda¿y lub dzier¿awy. W sytuacji odmiennej
decyzja taka by³aby nieracjonalna. Tym mo¿na t³umaczyæ to, ¿e jedne gospodarstwa sprzedaj¹ lub wydzier¿awiaj¹ kwotê mleczn¹, inne za j¹ kupuj¹ lub dzier¿awi¹, tworz¹c w rezultacie rynek obrotu kwotami mlecznymi. W celu pe³niejszego objanienia tego zjawiska mo¿na
siê pos³u¿yæ rysunkami 3 i 4.
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Gospodarstwa A i B mog¹ siê ró¿niæ siê miêdzy sob¹ zarówno uzyskiwan¹ cen¹ za
mleko, poziomem kosztów krañcowych, a tak¿e wielkoci¹ posiadanej kwoty mlecznej. Ró¿nica miêdzy osi¹gan¹ przez gospodarstwo cen¹ mleka (CM) a kosztem uzyskania ostatniego litra mleka (Kk) w ramach posiadanej kwoty wyznacza wartoæ kg kwoty mlecznej (r),
któr¹ mo¿emy porównaæ z cen¹ rynkow¹ kwoty mlecznej. W obu przypadkach (gospodarstwach A i B) mamy do czynienia z ró¿n¹ wartoci¹ kwoty mlecznej i tym samym ró¿n¹ rent¹
kwotow¹, wyznaczon¹ przez pole zakrelone kropkowanymi liniami. W gospodarstwie A, z
uwagi na ni¿sze koszty krañcowe renta ta jest wiêksza ni¿ w gospodarstwie B. W obu
gospodarstwach mo¿na spodziewaæ siê wyst¹pienia ró¿nych kierunków transferu kwoty
mlecznej.
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Rysunek 3. Kszta³towanie siê renty z tytu³u posiadania kwoty mlecznej w gospodarstwie A
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Struve 2002.
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Rysunek 4. Kszta³towanie siê renty z tytu³u posiadania kwoty mlecznej w gospodarstwie B
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Struve 2002.
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WZROST DOCHODU GOSPODARSTWA W WYNIKU TRANSFERU KWOTY
MLECZNEJ
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Na rysunku 5 przedstawiono skutki zmian kwot mlecznych w 2 gospodarstwach
posiadaj¹cych odpowiednio kwotê q1 i kwotê q2. W gospodarstwie z kwot¹ q1 wartoæ
jednostki kwoty mlecznej wynosi r1 i jest znacznie ni¿sza ni¿ wartoæ kwoty r2 w gospodarstwie z kwot¹ q2. Cena rynkowa kwoty mlecznej wynosi r. Tym samym w gospodarstwie z
kwot¹ o wielkoci q1 wartoæ kwoty jest ni¿sza od ceny rynkowej, natomiast w gospodarstwie z kwot¹ q2 jest odwrotnie. Gospodarstwo z kwot¹ q1 mo¿e zwiêkszyæ swój dochód,
zbywaj¹c czêæ kwoty i tym samym zmniejszaj¹c produkcjê mleka z punktu E do punktu F.
Skutkuje to zmniejszeniem przychodów ze sprzeda¿y mleka o pole ABEF oraz zmniejszeniem
kosztów o pole EFGC. Równoczenie osi¹ga przychód z transferu kwoty wyznaczony przez
pole ABDG, a w rezultacie wzrost dochodu w wielkoci okrelonej o pole (trójk¹t) GCD. Z
kolei gospodarstwo q2 nabywaj¹c tê zwolnion¹ czêæ kwoty zwiêksza produkcjê mleka z
punktu H do punktu F. Zwiêksza tym samym swój przychód o pole LAFH, a koszty o pole
FHIG. Ponosi równie¿ koszt nabycia dodatkowej kwoty mlecznej oznaczony przez pole
LAKG. Ostatecznie w wyniku tej transakcji osi¹ga dodatkowy dochód wyznaczony przez
pole KGI. Zaprezentowany przyk³ad transferu kwot mlecznych dowodzi, ¿e w jego wyniku
wzrastaj¹ dochody zarówno gospodarstwa zbywaj¹cego czêæ kwoty, jak i gospodarstwa
nabywaj¹cego dodatkow¹ kwotê mleczn¹. Oznacza to, ¿e przez transfery kwot poprawia siê
dochodowoæ ca³ego sektora.
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Rysunek 5. Efekty ekonomiczne transferu kwoty mlecznej w gospodarstwach o ró¿nej wartoci kwoty
mlecznej
ród³o: Struve 2002.
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EFEKTY EKONOMICZNE Z TYTU£U TRANSFERU KWOTY MLECZNEJ W SYTUACJI WZROSTU KOSZTÓW PRODUKCJI
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Na rysunku 6 przedstawiono sytuacjê, w której na skutek niekorzystnych zdarzeñ w
gospodarstwie (np. choroby krów i potrzeby zwiêkszenia brakowania krów i zakupu ja³ówek cielnych) wzros³y koszty produkcji mleka w gospodarstwie rolnym. Zmniejszy³a siê
tym samym wycena wartoci kwoty mlecznej w gospodarstwie. Sk³ania to do transferu
kwoty mlecznej w takim kierunku, aby wycena kwoty wewn¹trz gospodarstwa zbli¿y³a siê
do jej ceny rynkowej. Przez zmniejszenie produkcji mleka z punktu D do punktu E mo¿liwe
jest wyrównanie wartoci kwoty mlecznej w gospodarstwie z jej cen¹ rynkow¹ (r). W
wyniku tej decyzji gospodarstwo mo¿e zwiêkszyæ swój dochód o pole GBC.
Przedstawione przypadki transakcji kwot mlecznych wyjaniaj¹ dlaczego, pomimo funkcjonownia systemu kwotowania mleka ju¿ od ponad 20 lat obrót kwotami ci¹gle wystêpuje.
Jedni rolnicy je zbywaj¹ ograniczaj¹c tym samym produkcjê mleka, inni je kupuj¹ lub dzier¿awi¹ i tym samym zwiêkszaj¹ produkcjê mleka w gospodarstwie, przy czym ka¿da ze stron
realizuje okrelone cele ekonomiczne.
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Rysunek 6. Efekty ekonomiczne transferu kwoty mlecznej w wyniku wzrostu kosztów produkcji
mleka w gospodarstwie
ród³o: Struve 2002.

CENA RÓWNOWAGI NA RYNKU KWOT MLECZNYCH
Rynek kwot mlecznych rz¹dzi siê tymi samymi prawami co rynki innych produktów.
Jego istota polega na grze poda¿y i popytu. W wyniku takiej gry kszta³tuje siê cena kwoty
mlecznej. Oddzia³uje ona zwrotnie na kszta³towanie siê poda¿y i popytu. Sprzedaj¹cy kwoty
mleczne, w zale¿noci od wyniku wyceny ich wartoci, oferuj¹ je do sprzeda¿y lub dzier¿awy na rynku po ró¿nych cenach. Z kolei zainteresowani zakupem kwot mlecznych maj¹
równie¿ w³asne indywidualne wyceny wartoci kwot mlecznych i ceny, po których sk³onni
s¹ je zakupiæ lub dzier¿awiæ. Cena równowagi wyznaczana jest przez taki poziom ceny, przy
której nastêpuje zrównanie skumulowanej poda¿y i skumulowanego popytu (rys. 7). Za³ó¿my, ¿e cena kwoty mlecznej (C1) na rynku jest wy¿sza ni¿ cena równowagi (Cr). Pojawi siê
wtedy nadwy¿ka kwot mlecznych, co oznacza, ¿e popyt bêdzie mniejszy od poda¿y. Bêdzie
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to sytuacja korzystna dla nabywcy. Tym samym nasili siê konkurencja miêdzy sprzedaj¹cymi, co
doprowadzi do spadku ceny, a w
konsekwencji do wzrostu popytu
i spadku poda¿y. Odwrotna sytuQDGZ\ ND
F
acja wyst¹pi przy cenie (C2) ni¿szej od ceny równowagi. Niska
cena zachêci nabywców do zwiêkszenia popytu, a sprzedaj¹cych do
FU
zmniejszenia poda¿y. Tym samym
F
pojawi siê niedobór kwot mleczQLHGREyU
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nych na rynku, co oznacza, ¿e popyt bêdzie wiêkszy ni¿ poda¿.
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Konkurencja, tym razem miêdzy
kupuj¹cymi, doprowadzi do wzroRysunek 7. Cena równowagi rynkowej
stu ceny, a w rezultacie do spadku
ród³o: Milewski 2004.
popytu i wzrostu poda¿y. Te procesy dostosowawcze trwaj¹ ustaTabela 1. Skumulowana poda¿ i skumulowany popyt przy
wicznie [Milewski 2004]. W ich rezró¿nicowanych poziomach ceny jednostki kwoty mlecznej, na
zultacie ustala siê cena, usuwaj¹podstawie gie³dy kwot mlecznych w Bawarii w dniu 01.04.2003 r.
ca z rynku nadmiar kwot mleczCena
Skumulowana
Skumulowany
Ró¿nice [kg]
nych, lub likwiduj¹ca ich niedo[euro/kg]
poda¿ [kg]
popyt [kg]
bór, zwana cen¹ równowagi ryn0,09
0
25 521 749
- 25 521 749
kowej. Zagadnienie to od strony
0,10
285 565
25 521 749
- 25 236 184
praktycznej ilustruj¹ dane zamiesz0,20
418 045
25 521 749
- 25 103 704
czone w tabeli 1. Przedstawiono
0,30
1 134 479
25 421 749
- 24 287 270
tu sytuacjê, jak wyst¹pi³a na gie³0,40
6 038 573
25 110 049
- 19 071 476
0,50
16 587 156
24 292 455
- 7 705 299
dzie kwot mlecznych w po³udnio0,55
20 121 123
22 785 527
- 2 664 404
wej Bawarii w dniu 01.04.2003 r.
0,57
20 428 396
21 603 821
- 1 175 425
[Dick 2005]. Z zamieszczonych
0,58
20 720 127
21 303 464
- 583 337
danych wynika, ¿e nieznaczna tyl0,59
21 020 133
21 087 464
- 67 331
0,60
22 786 574
20 913 796
1 872 778
ko czêæ sprzedaj¹cych oferowa0,61
22 822 649
18 349 376
4 473 273
³a do sprzeda¿y kwoty mleczne po
0,65
24 223 032
15 681 778
8 541 254
niskich cenach (poni¿ej 0,40 euro
0,70
24 986 716
9 485 122
15 501 594
za kg). Przy tym poziomie ceny
0,75
25 136 875
2 838 041
22 298 834
0,80
25 265 505
524 405
24 741 100
skumulowany popyt by³ ponad
czterokrotnie wy¿szy ni¿ skumu0,83
lowana poda¿. Z kolei przy cenie
0,86
28 429
119 756
0,91
np. 0,80 euro za kg kwoty mlecznej skumulowana poda¿ by³a a¿
ród³o: Dick 2005.
piêædziesiêciokrotnie razy wiêksza
ni¿ skumulowany popyt. Cena równowagi ustali³a siê na poziomie 0,59 euro za kg kwoty
mlecznej. Nie oznacza to, ¿e taka sama cena równowagi pojawi siê w czasie innego terminu
transakcji gie³dowych kwot mlecznych. Dowodz¹ tego dane zamieszczone w tabeli 2.
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Tabela 2. Wysokoæ ceny i obroty na gie³dzie kwot mlecznych w Bawarii
Dzieñ
gie³dowy

3 0 . 10 . 2 0 0 0
31.01.2001
01.04.2001
01.07.2001
30.10.2001
01.04.2002
01.07.2002
30.10.2002
0 1. 0 4 . 2 0 0 3
0 1. 0 7 . 2 0 0 3
30.10.2003
0 1. 0 4 . 2 0 0 4
0 1. 0 7 . 2 0 0 4
30.10.2004

Cena
[euro/kg]

0,76
0,88
0,69
0,77
0,91
0,89
0,84
0,69
0,55
0,52
0,49
0,51
0,51
0,58

Sprzedaj¹cy
poda¿
razem

267
497
1 081
1 007
1 709
1 173
1 441
2 395
2 942
2 143
1 650
2 265
1 847
1 749

procent tych,
którzy
skutecznie zbyli
kwotê [%]
81
99
42
99
100
98
93
44
78
88
97
94
97
100

K upuj¹cy
popyt
razem

3 659
1 962
831
3 422
4 210
4 917
2 547
2 228
4 431
2 787
3 175
3 938
2 933
5 484

Wielkoæ [mln ton]

kupuj¹cy,
którzy
skutecznie
nabyli
kwotê [%]

poda¿

popyt

6
22
89
32
50
35
77
84
83
85
74
88
76
55

4,70
6,54
32,27
21,97
33,65
32,04
35,31
54,34
93,18
52,35
39,63
68,55
45,81
44,63

73,32
28,14
15,75
68,08
32,33
91,26
45,03
30,67
89,52
56,14
56,48
79,61
62,45
94,63

faktyczna
sprzeda¿

3,41
6,35
12,76
21,36
33,30
31,47
32,05
19 , 4 6
71,47
43,57
38,35
63,26
44,62
44,36

ród³o: Dick 2005.

Z danych tabeli 2 wynika, ¿e recznych [euro/kg] ustalone w
dniowa¿one ceny jednego kg kwoty Tpaobszeclaze3g.óClneyncyh klawtaocthmwlew
ybranych krajach zwi¹zkowych
mlecznej na poszczególnych sesjach RFN (sesje z dnia 2 lipca ka¿dego roku)
gie³dowych wahaj¹ siê doæ znacznie. Kraj zwi¹zkowy
2002 2003 2004 2005 2006
W czasie dwóch pierwszych prezenadenia Wirtembergia
0,61 0,38 0,29 0,31 0,40
towanych sesji gie³dowych popyt wy- B
Hesja
0,72 0,39 0,32 0,28 0,49
ranie przewy¿sza³ poda¿ i tym samym Dolna Saksonia
0,84 0,58 0,45 0,45 0,57
0,84 0,56 0,51 0,53 0,58
ceny ukszta³towa³y siê na doæ wyso- Szlezwik Holstein
0,85 0,57 0,45 0,40 0,53
kim poziomie. Z kolei w czasie trzeciej Pó³nocna Westfalia
Brandenburgia
0,47 0,21 0,22 0,16 0,35
sesji gie³dowej zarówno liczba oferu- Meklemburgia
0,30 0,22 0,23 0,28 0,34
j¹cych, jak i iloæ oferowanych kwot Saksonia
0,44 0,30 0,25 0,25 0,28
0,29 0,27 0,20 0,17 0,29
mlecznych by³a wiêksza ni¿ liczba i Turyngia
popyt zg³aszany przez kupuj¹cych. ród³o: Detailergebnisse der Milchhboerse. Der Deutsche
W konsekwencji rednio wa¿ona cena Bauerverband [http://bauernverband.de/konkret_245.html].
kg kwoty mlecznej spad³a do 0,69 euro
za kg. W czasie kolejnych sesji cena ponownie wzros³a. Jednak od pocz¹tku 2003 roku ceny
kwot mlecznych wykazuj¹ znacznie ni¿szy poziom ni¿ w latach poprzednich. Mo¿na to
³¹czyæ z wprowadzon¹ reform¹ rynku mleka i obni¿aniem ceny docelowej mleka w kolejnych
latach: od 30,98 w 2005 roku, do 25,72 euro/100kg mleka pocz¹wszy od 1 lipca 2007 roku oraz
z zapowiedzi¹ wycofania systemu kwotowania mleka w przysz³oci (zak³ada siê likwidacjê
kwot mlecznych w 2015 roku).
Ceny kwot mlecznych s¹ zró¿nicowane nie tylko miêdzy poszczególnymi krajami, ale i
w ramach tego samego kraju. Z danych dotycz¹cych sytuacji w Niemczech wynika, ¿e w
nowych landach Niemiec ceny te kszta³tuj¹ siê na ni¿szym poziomie ni¿ w starych landach
(tab. 3). Równie¿ w Polsce wystêpuje zró¿nicowanie cen kwot mlecznych.
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PODSUMOWANIE
W opracowaniu przedstawiono tylko niektóre problemy, jakie pojawi³y siê w gospodarstwach rolnych wraz z wprowadzeniem systemu kwotowania produkcji mleka. Ograniczona objêtoæ nie pozwala na rozpatrzenie innych reperkusji bêd¹cych nastêpstwem obowi¹zywania tego systemu. Powstaje chocia¿by pytanie ile op³aca siê zap³aciæ za kwotê
mleczn¹ w sytuacji planowanego wzrostu produkcji mleka: w przypadku wzrostu intensyfikacji produkcji (wzrostu wydajnoci mlecznej krów), zwiêkszenia wielkoci stada krów i
wykorzystania wolnych stanowisk dla krów, czy zwiêkszenia wielkoci stada i produkcji
mleka w powi¹zaniu z koniecznoci¹ budowy nowych stanowisk. W ka¿dym z wymienionych przypadków ekonomicznie zasadne bêd¹ ró¿ne ceny kwot mlecznych. Inne pytanie
wi¹¿e siê z tym czy kupiæ lub dzier¿awiæ dodatkow¹ kwotê mleczn¹, czy zdecydowaæ siê na
zap³acenie kary za przekroczenie kwoty mlecznej. Pokazuje to, ¿e zarz¹dzanie kwotami mlecznymi w gospodarstwie rolnym staje siê istotnym wa¿nym elementem procesu decyzyjnego.
Jest to szczególnie wa¿ne w polskich gospodarstwach, gdzie system kwotowania ma bardzo krótk¹ historiê, a tym samym i ma³e s¹ dowiadczenia z nim zwi¹zane.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MILK QUOTA TRADING IN
AGRICULTURAL HOLDINGS
Summary
Agricultural production exhibits seasonal fluctuations, caused by both natural and economic factors.
These in turn result in varying volumes of supply and subsequently the prices of agricultural products. In
order to counteract these unfavourable phenomena, individual countries and their economic groups make
various attempts to stabilise the agricultural product markets and farmer incomes. The paper presents the
theoretical and practical results of milk quota trading in agricultural holdings. It discusses the problems of
estimation of the value of milk quota, the relations between the demand and supply and milk quota prices
on the market and determines the economical effects of milk quota transfer in dairy farms.
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