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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono problem oddzia³ywania systemu kwot
mlecznych na zmiany w strukturze produkcji mleka, proces koncentracji, a tak¿e na
poziom cen skupu w Unii Europejskiej. Stwierdzono, ¿e wprowadzenie systemu kwot
mlecznych istotnie spowolni³o zmiany w strukturze gospodarstw oraz tempo koncentrowania siê produkcji mleka. Si³a oddzia³ywania limitów sprzeda¿y mleka zale¿y m in.
od zasad zarz¹dzania systemem kwot w poszczególnych krajach cz³onkowskich oraz
szczególnie w pierwszych latach kwotowania, od wielkoci ograniczenia produkcji mleka
przez kwoty. Ponadto stwierdzono, ¿e administracyjne ograniczenie poda¿y mleka na
rynku spowodowa³o wzrost cen skupu mleka oraz zerwanie zale¿noci ich wzrostu od
poziomu ceny kierunkowej oraz kosztów produkcji, co charakterystyczne by³o w okresie poprzedzaj¹cym wprowadzenie systemu kwot w UE.

WSTÊP
Wprowadzenie limitowania towarowej produkcji mleka w 1984 roku by³o ogromnym
prze³omem we Wspólnej Polityce Rolnej, która z wieloletniego nastawienia pro-produkcyjnego zmieni³a siê w politykê ograniczania nadwy¿ek produkcyjnych. By³ to tak¿e ogromny
szok dla producentów mleka, którzy musieli nagle zmieniæ sposób prowadzenia dzia³alnoci
produkcyjnej oraz zarz¹dzania gospodarstwem, z wieloletniego nastawienia na iloæ na
orientacjê wokó³ jakoci, poprawy wydajnoci jednostkowej zwierz¹t i obni¿ania kosztów
produkcji.
Ograniczenie mo¿liwoci swobodnego rozwijania produkcji przez limity administracyjne oraz koniecznoæ ponoszenia sporych wydatków zwi¹zanych z zakupem dodatkowych
kwot, utrudniaj¹ swobodny wzrost gospodarstw mlecznych i zwiêkszanie produkcji. Sposób i si³a oddzia³ywania systemu kwot na procesy zachodz¹ce na rynku mleka zale¿y od
organizacji systemu w poszczególnych krajach oraz od zasad zarz¹dzania poszczególnymi
jego instrumentami, takimi jak: system transferów, programy rezygnacji oraz zarz¹dzanie
rezerw¹ kwot.
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CEL I ZAKRES BADAÑ
W opracowaniu przedstawiono wyniki badañ, których celem by³o okrelenie efektów
organizacyjnych oraz ekonomicznych, spowodowanych wprowadzeniem systemu kwotowania produkcji mleka w Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono w czterech, celowo
wybranych krajach cz³onkowskich UE, które w 1984 roku wprowadzi³y system kwot mlecznych. Dodatkowym kryterium selekcji by³ warunek odmiennoci systemu organizacji i zarz¹dzania kwotami w poszczególnych krajach. Tak wiêc do szczegó³owej analizy wybrano:
(a) liberalny system h o l e n d e r s k i, charakteryzuj¹cy siê wolnym rynkiem kwot, minimaln¹
ingerencj¹ pañstwa, brakiem ograniczeñ regionalnych; (b) system n i e m i e c k i stopniowo
liberalizuj¹cy siê (po 1991 roku), z charakterystyczn¹ organizacj¹ regionaln¹ i wprowadzon¹
gie³d¹ kwot w 2000 r; (c) system d u ñ s k i charakteryzuj¹cy siê bardzo wysok¹ ingerencj¹
pañstwa, intensywn¹ polityk¹ restrukturyzacji w ramach kwot, restrykcyjnymi zasadami
handlu oraz wprowadzon¹ w 1997 roku wymian¹ gie³dow¹; (d) system f r a n c u s k i
charakteryzuj¹cy siê regionaln¹ struktur¹, bardzo restrykcyjn¹ organizacj¹ oraz wysok¹
ingerencj¹ pañstwa w system transferów i programy restrukturyzacji.
GENEZA SYSTEMU KWOT MLECZNYCH
System kwotowania produkcji mleczarskiej wprowadzony zosta³ w 1984 roku w celu
ustabilizowania trudnej sytuacji na rynku mleka Unii Europejskiej, spowodowanej znaczn¹
jego nadprodukcj¹. Problemy te mia³y ród³o w latach 70., kiedy produkcja mleka zaczê³a
wzrastaæ o oko³o 2,5% rocznie, podczas gdy konsumpcja na rynku kszta³towa³a siê na
niezmienionym poziomie [Commission EU 2002]. Pierwsze zmiany w zasadach WPR wprowadzano na pocz¹tku lat 80. Na rynku mleka ju¿ od 1977 r. funkcjonowa³y mechanizmy
maj¹ce na celu ograniczanie produkcji, takie jak: op³aty wspó³odpowiedzialnoci, premie z
tytu³u niewprowadzania mleka do obrotu rynkowego, czy przekszta³cania kierunku produkcji z mlecznego na miêsny. Jednak wobec niskiej skutecznoci tych mechanizmów zdecydowano siê na bardziej radykalne zmiany  w postaci zamro¿enia wzrostu cen interwencyjnych mas³a, odt³uszczonego mleka w proszku (OMP) i ceny docelowej mleka oraz wprowadzenia w 1984 r. systemu kwot mlecznych, ograniczaj¹cego w sposób administracyjny
dostawy mleka na rynek Wspólnoty.
Po 1987 r., wobec nadal rosn¹cych zapasów interwencyjnych, zdecydowano siê na
bardziej radykalne zmiany w systemie interwencji polegaj¹ce na obni¿aniu cen interwencyjnych, obci¹¿aniu producentów kosztami transportu, wytyczeniu bardziej surowych norm
dla producentów, ograniczeniu interwencji w czasie lub iloci (dla OMP). Dopiero zmiany w
systemie interwencji wraz z systemem limitowania produkcji poskutkowa³y stabilizacj¹ rynku mleka i ograniczeniem wydatków przeznaczanych na regulowanie tego rynku.
Przydzia³ kwot mlecznych w 1984 roku oparty by³ na wielkoci produkcji z roku 1981+1%.
Z perspektywy intensywnoci przemian strukturalnych na rynku mleka bardzo du¿e znaczenie mia³ stopieñ ograniczenia poziomu produkcji przez kwoty w 1984 roku, który okrelany jest mianem wspó³czynnika redukcji (procentowa ró¿nica miêdzy przyznan¹ kwot¹ mleczn¹
a poziomem produkcji z 1983 r.). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e im wy¿szy by³ poziom ograniczenia
produkcji w stosunku do produkcji z roku 1983, tym reakcja producentów mleka by³a bardziej radykalna.
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Najwiêkszymi redukcjami dostaw mleka1 w stosunku do produkcji z 1983 roku objête
zosta³y Holandia i Niemcy (po 6,7%) oraz Dania (5,6 %). We Francji poziom redukcji by³
najmniejszy z badanych pañstw i wyniós³ oko³o 2%. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e redukcja
na poziomie ca³ego kraju nie by³a jednoznaczna z realn¹ obni¿k¹ produkcji dla indywidualnych producentów mleka. Proces przyznawania kwot zale¿a³ od wewnêtrznych decyzji danego pañstwa w sprawie utworzenia rezerwy krajowej oraz przydzia³u kwot ró¿nym grupom
producentów. W Holandii realna redukcja wynios³a zatem 8,65% w stosunku do dostaw z
1983 r., a w Danii  6,7%. Niemcy i Francja nie zdecydowa³y siê na utworzenie rezerwy w
1984/1985 roku, a realne redukcje w tych pañstwach zró¿nicowano w zale¿noci od poszczególnych grup producentów.
W krajach o wysokim wspó³czynniku redukcji, kwoty mleczne przyczyni³y siê do skokowego zmniejszenia siê pog³owia krów, a nawet chwilowego obni¿enia redniej wydajnoci jednostkowej zwierz¹t oraz do powstania silnego popytu na limity produkcyjne.
Przewaga po stronie popytu na kwoty wp³ynê³a z kolei (w pañstwach o liberalnych zasadach transferów) na wzrost cen kwot, stawiaj¹c tym samym wa¿n¹ barierê dla rozwoju
produkcji w gospodarstwach.
TRANSFERY KWOT MLECZNYCH
Obrót kwotami mlecznymi stanowi bardzo wa¿ny element systemu limitowania produkcji. Kwota mleczna, której ju¿ w momencie alokacji nadano wartoæ ekonomiczn¹, przedstawiaj¹c j¹ jako prawo do okrelonej wielkoci sprzeda¿y, mo¿e byæ zbywana, dzier¿awiona,
konwertowana, a tak¿e poddawana dziedziczeniu. Zasady handlu kwot¹ s¹ cile okrelone
przez prawo wspólnotowe oraz szczegó³owe legislacje poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Wraz z ewolucj¹ samego systemu kwot, ewoluowa³y tak¿e uregulowania dotycz¹ce
obrotu kwotami, które zmierza³y w kierunku coraz wiêkszej liberalizacji.
Mo¿liwoæ obrotu kwotami zosta³a wprowadzona ju¿ w 1984 r., na mocy Rozporz¹dzenia Rady nr 857/84, ustanawiaj¹cego system kwot mlecznych. Wprowadzono wówczas
mo¿liwoæ t r w a ³ e g o p r z e n i e s i e n i a kwoty w drodze sprzeda¿y, dzier¿awy lub
dziedziczenia ca³ego lub czêci gospodarstwa rolnego (Art. 7) oraz tymczasowej lub trwa³ej2 k o n w e r s j i kwot z kwoty hurtowej na kwotê sprzeda¿y bezporedniej i vice verso. W
1987 r. na mocy Rozporz¹dzania Rady nr 2998/87 zalegalizowano tak¿e t y m c z a s o w e
t r a n s f e r y kwot (dzier¿awa kwot, ang. leasing) bez ziemi3. Wprowadzenie zasady
dzier¿awy kwot mia³o charakter fakultatywny, tzn. pañstwa cz³onkowskie mog³y zadecydowaæ o jej wprowadzeniu (b¹d nie) oraz o formach jej realizacji. Pierwszym pañstwem cz³onkowskim, które zastosowa³o dzier¿awê kwot by³a Wielka Brytania  poczynaj¹c od 1986/
1987 r. Kolejno tê formê obrotu wprowadzi³y inne pañstwa  Holandia w 1989/1990 r., Niemcy w 1990/1991 r., a tak¿e Belgia i Irlandia. Dzier¿awy kwot bez ziemi nie wprowadzono
natomiast we Francji, Danii i Luksemburgu.
Zasady obrotu kwot¹ mleczn¹ w poszczególnych pañstwach wprowadzaj¹ wiele rozwi¹zañ szczegó³owych o g r a n i c z a j ¹ c y c h transfery  przyk³adowo przez okrelenie
1
2
3

Dotyczy to dostaw do mleczarni i kwoty hurtowej.
Trwa³¹ konwersjê kwot umo¿liwiono przepisami rozporz¹dzenia Rady 3950/92.
Ostatnim rozporz¹dzeniem okrelaj¹cym zasady transferów kwot jest Rozporz¹dzenie Rady 1788/
2003 OJ 2003, L270/123, Art. 16,17,18,19, uniewa¿niaj¹ce Rozporz¹dzenie Rady nr 3950/92.
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limitów transferu na hektar (np. Holandia, Niemcy), ustalenie maksymalnej lub minimalnej
wielkoci pojedynczego transferu (np. Dania, Luksemburg, Belgia), ustalenie obligatoryjnej redukcji czêci transferowanej kwoty na rzecz Krajowej Rezerwy Kwot (np. Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Polska) czy ograniczenia obrotu do poszczególnych regionów kraju
(Francja, Niemcy, Polska).
Uogólniaj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e przyjêty system transferów kwot mo¿e zwiêkszaæ lub
ograniczaæ mobilnoæ limitów produkcji na rynku i tym samym u³atwiaæ lub te¿ utrudniaæ
powiêkszanie poziomu produkcji. Wiêksza mobilnoæ kwot, ale i wy¿sze ceny, charakteryzuj¹ systemy liberalne, np. w Holandii i Niemczech (po 1990 r.), mniejsza dostêpnoæ kwot
przy niskich cenach, charakteryzuje za systemy mocno kontrolowane przez rz¹d, np. skrajny w tym wzglêdzie system francuski oraz duñski (do 1997 r.).
POLITYKA RESTRUKTURYZACJI W RAMACH SYSTEMU KWOT
Polityka restrukturyzacji produkcji mleka w ramach systemu kwot mlecznych mo¿e byæ
prowadzona przez zwiêkszanie mobilnoci kwot i kszta³towanie zasad przenoszenia w³asnoci limitów produkcji. Bardzo istotn¹ funkcjê w stymulowaniu zmian strukturalnych na
rynku mleka mog¹ spe³niaæ tak¿e inne elementy systemu, takie jak: Krajowa Rezerwa Kwot
Mlecznych oraz programy wykupu kwot na preferencyjnych warunkach (tzw. ang. Cessation Schemes lub Buy-out Premiums).
Funkcja rezerwy kwot, zwi¹zana z ³agodzeniem negatywnych skutków wprowadzenia
limitów produkcyjnych, realizowana jest przede wszystkim przez okrelenie zasad preferencyjnego przydzia³u kwot (nieodp³atnie b¹d po obni¿onych cenach) okrelonym grupom
producentów [Rozporz¹dzenie Rady 1788/2003, art. 7]. Sporód badanych pañstw, najbardziej rozbudowany krajowy system wspierania producentów w ramach rezerwy kwot,
posiadaj¹ Dania i Francja. W systemie holenderskim  podobnie jak w Niemczech  nie
istnia³y i nie istniej¹ ¿adne specjalne przywileje dla wybranych grup producentów odnonie preferencyjnego przydzia³u kwot.
Programy rezygnacji, to programy wykupu kwot mlecznych od producentów mleka w
zamian za rekompensatê finansow¹ (tzw. rentê) wyp³acan¹ za odst¹piony limit produkcji.
Programy te by³y prowadzone zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym, w
latach 1984-1997, jednak okres ich stosowania, jak i szczegó³owe zasady wykupu, by³y
odmienne w ka¿dym pañstwie. W tabeli 1 przedstawiono skutecznoæ programów rezygnacji w badanych krajach.
Programy rezygnacji by³y bardziej skuteczne w pañstwach o rozdrobnionej strukturze
produkcji, gdzie przyci¹gnê³y Tabela 1. Skutecznoæ programów rezygnacji w badanych krajach
przede wszystkim starszych i
O kres
O dsetek odzyskanej
O dsetek
mniejszych producentów mle- Kraj
realizacji
kwoty [%] za lata odzyskanej kwoty
ka (Francja i Niemcy), a tak¿e
1984- 1988
w ca³ym okresie
realizacji
w krajach gdzie obrót rynkowy kwotami mlecznymi by³ Dania
1986- 1997
13,3
33
1984- obecnie
11,5
25
uniemo¿liwiony (Francja) lub Franca
1984- 1990
5,4
11
bardzo ograniczony (Dania i Niemcy
Holandia
1984- 1988
2,3
2,3
Niemcy). W Holandii, gdzie
produkcja mleka by³a bardziej ród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 2. Ró¿nice w sposobach realizacji polityki restrukturyzacji produkcji w ramach systemu kwot mlecznych w
badanych krajach
Charakterystyka

Polityka prorynkowa

Polityka kontrolowana

Holandia

Niemcy

Francja

Dania

Tak

Tak od
1990/1991

Nie

Nie

Niska

Niska

Wysoka

Wysoka

Nie

Nie

Tak

Tak

Ceny kwot

Reguluje rynek
 wysokie

Reguluje rynek
 umiarkowanie
wysokie

Ustalane
przez pañstwo
 niskie

Ustalanie przez pañstwo
do 1998 r. póniej na
Gie³dzie K wot  rynek

Dostêpnoæ limitów

Nieograniczona
o d 19 9 0

Nieograniczona
do 1998

O graniczona

O graniczona

4 lata
1984- 1988

6 lat
1984- 1990

Liberalne zasady transferów
Ingerencja Pañstwa
w transfery
Zarz¹dzanie rezerw¹ 
Programy dla ró¿nych grup
producentów

Transfer w ramach programów
rezygnacji

22 lata
1984- obecnie

11 lat
1986- 1997

ród³o: opracowanie w³asne.

skoncentrowana ni¿ w pozosta³ych krajach, transfery bezporednie nie by³y ograniczane, a
ceny kwot by³y atrakcyjniejsze od stawek oferowanych w ramach programów, skutecznoæ
wykupu kwot by³a bardzo niska.
Odmienne zasady zarz¹dzania systemem transferów, rezerw¹ kwot oraz programami
rezygnacji w badanych krajach umo¿liwiaj¹ wyodrêbnienie dwóch rodzajów
p o l i t y k i s t r u k t u r a l n e j prowadzonej w ramach systemu kwot  politykê opart¹ na
czynnikach rynkowych oraz politykê strukturaln¹ kontrolowan¹ przez pañstwo. Ró¿nice
pomiêdzy tymi kierunkami realizowanymi przez badane pañstwa obrazuje tabela 2.
Kierunek prorynkowy charakteryzuje siê doæ liberalnym systemem transferów, co
zwiêksza mobilnoæ kwot, przy jednoczesnym braku zaanga¿owania pañstwa w preferencyjny rozdzia³ limitów w ramach rezerwy krajowej. Taki model polityki stosowany jest w
Holandii i Niemczech. Nie wystêpuje tam preferencyjny przydzia³ ¿adnym grupom producentów kwot, a ceny kwot s¹ kszta³towane przez rynek, oraz nie istniej¹ rz¹dowe programy
wykupu kwot ani inne formy protekcji pañstwowej (zwi¹zane z systemem kwot).
Druga z kolei polityka kontrolowana stosowana jest przez Francjê oraz Daniê. Pañstwa te ograniczaj¹ w znaczny sposób obrót rynkowy kwot (chocia¿ w Danii od 1998 r.
wprowadzono bardziej liberalny obrót gie³dowy), przy jednoczenie bardzo rozbudowanej
ingerencji organów administracyjnych w zakresie ich wykupu i rozdysponowania. Aby
u³atwiæ producentom dostêp do kwot, kraje te celowo kszta³tuj¹ ceny na doæ niskim poziomie oraz stosuj¹ zachêty dla wybranych celowo grup producentów w postaci preferencyjnych warunków zakupu kwot.
WP£YW KWOTOWANIA NA ZMIANY W STRUKTURZE PRODUKCJI
System kwot mlecznych mo¿e wp³ywaæ na zmiany w strukturze produkcji w dwojaki
sposób. Z jednej strony wprowadzenie limitów ogranicza produkcjê, co w konsekwencji
powoduje wzmo¿on¹ selekcjê stad  zmniejszanie liczby zwierz¹t oraz d¹¿enie do zwiêksza-
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nia wydajnoci jednostkowej. Z drugiej strony limitowanie dostaw mleka na rynek ogranicza swobodny rozwój produkcji w gospodarstwach oraz wprowadza koniecznoæ ponoszenia dodatkowych wydatków na zakup b¹d dzier¿awê kwot. Sposób i intensywnoæ oddzia³ywania kwot na zmiany w strukturze produkcji ró¿ni¹ siê w badanych krajach. Przyczyniaj¹ siê do tego odmienne zasady aplikacji poszczególnych elementów systemu w krajach
cz³onkowskich, które mog¹ potêgowaæ lub os³abiaæ wp³yw kwotowania.
Z M I A N Y W

P O G £ O W I U

K R Ó W

M L E C Z N Y C H

W latach siedemdziesi¹tych pog³owie krów mlecznych w badanych krajach  podobnie jak i w ca³ej Wspólnocie  kszta³towa³o siê na doæ stabilnym poziomie. W latach 19751983 w Niemczech i Holandii charakteryzowa³ je nieznaczny trend wzrastaj¹cy (odpowiednio +0,3 i +1,5% rocznie), natomiast w Danii i Francji  nieznaczny trend malej¹cy (odpowiednio 1,1 i 0,6% rocznie). Wprowadzenie administracyjnego ograniczenia produkcji w
1984 r. spowodowa³o we wszystkich badanych krajach gwa³towne, istotne statystycznie,
zmiany w pog³owiu krów mlecznych, które obserwowano przez co najmniej kolejnych 5 lat.
Reakcja producentów wydaje siê byæ oczywista z uwagi na fakt, ¿e zmniejszenie pog³owia
by³o najszybszym i najskuteczniejszym sposobem unikniêcia nadprodukcji. W Holandii,
Francji i Danii, w czterech pierwszych latach kwotowania pog³owie zmniejszy³o siê o oko³o
19%, co oznacza zmniejszanie sie prawie o 5% rocznie. Po 1991 roku trend radykalnego
zmniejszania siê pog³owia zosta³ nieco wyhamowany, jednak nigdy nie powróci³ ju¿ do
stanu sprzed 1984 roku. Zmniejszenie pog³owia odby³o siê g³ównie kosztem du¿ych stad.
W Holandii, Danii, Niemczech i Francji, charakterystyczny dla okresu 1975-1983 trend wzrastaj¹cy pog³owia w stadach powy¿ej 50 sztuk krów zosta³ wyranie odwrócony.
Z M I A N Y W

L I C Z B I E

I

S T R U K T U R Z E

G O S P O D A R S T W

Zarówno przed, jak i po wprowadzeniu systemu kwot liczba gospodarstw mlecznych w
badanych krajach wyranie siê zmniejsza³a. W omioletnim okresie przed 1984 r. ka¿dego
roku ubywa³o rednio 5,2% gospodarstw w Niemczech, 5,5% w Holandii, 6,2% we Francji
oraz 9,2% w Danii (1983=100%). Wprowadzenie systemu kwot w pierwszych czterech latach jedynie we Francji spowodowa³o przyspieszenie trendu spadkowego liczby farm do
6,7% rocznie, jednak¿e fakt ten nale¿y t³umaczyæ du¿¹ liczb¹ producentów, którzy w tym
okresie skorzystali z programów rezygnacji. W Niemczech trend sprzed wprowadzania kwot
utrzyma³ siê na niezmienionym poziomie, natomiast w Holandii i Danii istotnie zosta³ spowolniony (do 6,2% w Danii i 4,2% w Holandii). Dynamika zmian w liczbie gospodarstw
by³aby jeszcze mniejsza gdyby nie programy rezygnacji, które zachêca³y producentów do
odejcia z produkcji mleka w tym okresie. Najwiêksze znaczenie programów zaobserwowano we Francji, gdzie w latach 1983-1987 r. uby³o ³¹cznie 27,5% gospodarstw, w tym 17% w
ramach programów rezygnacji; w Danii odpowiednio 25%, w tym 14,5% w ramach programów rezygnacji oraz w Niemczech  22,5%, w tym 10% w ramach programów rezygnacji.
W kolejnych latach, po 1987 r., liczba gospodarstw wycofuj¹cych siê z produkcji mleka
jeszcze bardziej siê zmniejszy³a szczególnie w Niemczech i Holandii, a tempo tego procesu
by³o wyranie wolniejsze ni¿ przed wprowadzeniem limitów produkcji.
Rozpatruj¹c liczbê gospodarstw wed³ug podzia³u pod wzglêdem wielkoci stada mo¿na zauwa¿yæ, ¿e limitowanie produkcji (wraz z programami rezygnacji) mia³o najwiêkszy
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wp³yw na zmiany w liczbie stad rednich (50-99 szt. krów) i najwiêkszych (pow. 99 szt.).
Niestety, zmiany te nie mia³y charakteru pozytywnego. Zauwa¿ono, ¿e trend wzrastaj¹cy
charakteryzuj¹cy te grupy przed 1983 rokiem, zosta³ wyranie odwrócony i gospodarstw
tych zaczê³o ubywaæ we wszystkich badanych krajach. Przyczyn¹ tych zmian by³a g³ównie
likwidacja pog³owia krów i przechodzenie gospodarstw do grup o mniejszej liczebnoci.
Ponadto doæ restrykcyjne zasady handlu kwotami w latach 80-tych, wysokie ceny limitów
w Holandii i Niemczech, ograniczona dostêpnoæ kwot w Danii, Francji i Niemczech, zmniejsza³y mo¿liwoci rozwoju gospodarstw.
Tabela 3 przedstawia zmiany w strukturze gospodarstw mlecznych w badanych krajach. Z obserwacji wynika, ¿e w latach 1983-1990, we wszystkich badanych krajach za
wyj¹tkiem Francji, wprowadzenie systemu kwot mlecznych wyranie spowolni³o
p r z e m i a n y w s t r u k t u r z e gospodarstw mlecznych. Znacznie wiêksze i korzystniejsze
przesuniêcia w strukturze gospodarstw obserwowano przed wprowadzeniem systemu kwot
ni¿ w latach 1983-1991.
Po 1991 r. przemiany w strukturze gospodarstw uleg³y przyspieszeniu, co by³o zapewne
spowodowane liberalizacj¹ systemu kwot (umo¿liwienie dzier¿awy kwot w Holandii i Niemczech, wprowadzenie Gie³dy Kwot w Danii), ale tak¿e reform¹ Wspólnej Polityki Rolnej z 1992
r. Zmiany te by³yby przypuszczalnie jeszcze bardziej dynamicznie, gdyby nie administracyjne
ograniczenie produkcji oraz wysokie koszty inwestycji w dodatkowe limity produkcyjne.
Tabela 3. Zmiany w strukturze gospodarstw wed³ug wielkoci stad w okresach 1975- 1983 i 1983- 1991
Holandia
Wielkoæ stada [szt.]

1- 19
20- 29
30- 49
50- 99
Pow. 99
Przesuniêcie w strukturze [%]

Dania

Francja

N iemcy

Zmiana udzia³u* grupy [%], w latach
197519 8 3

19831991

197519 8 3

19831991

1975- 19831983 1991

19771984

19841991

- 19,64
- 5,9
2,0
19,54
4,0
25,54

- 6,2
- 0,2
7,6
0,15
- 1,32
7,7

- 25,0
1, 2
12 , 4
10 , 2
1,1
25,0

- 13,8
- 1,2
6,7
7,4
0,9
15,0

- 14 , 5 3
4,29
7,4
2,8
0,11
14,5

- 14,0
5,86
5,67
2,44
0,06
14,0

- 7,2
3,58
2,82
0,78
0,05
7,2

- 21,7
5,3
12,6
4,11
0 , 13
22,7

* O znacza udzia³ gospodarstw w danej grupie w ogólnej liczbie gospodarstw, zmiana udzia³u oznacza o ile %
zmieni³ siê procentowy udzia³ tej grupy w przedstawionych okresach.
ród³o: opracowanie w³asne.

Z M I A N Y W T E M P I E K O N C E N T RA C J I P R O D U K C J I M L E KA

Proces koncentracji produkcji, wyra¿ony za pomoc¹ przyrostu wielkoci produkcji mleka przypadaj¹cej na gospodarstwo, jest wielkoci¹, która ³¹czy w sobie dynamikê zmian w
wielkoci produkcji (czyli zmian w wielkoci pog³owia i wydajnoci mlecznej krów) oraz w
liczbie gospodarstw mlecznych. Mo¿na zatem postawiæ hipotezê, ¿e skoro wprowadzenie
systemu kwot mlecznych spowodowa³o istotne zmiany w pog³owiu krów, wydajnoci mlecznej oraz liczbie gospodarstw, to mia³o tak¿e znacz¹cy wp³yw na proces koncentracji produkcji. W Holandii, Niemczech i Danii, gdzie wspó³czynnik redukcji produkcji przez kwoty by³
wysoki, oraz gdzie wprowadzenie systemu kwot wp³ynê³o na zmniejszenie dynamiki odp³ywu gospodarstw z produkcji mleka, proces koncentracji produkcji po 1984 roku zosta³
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bardzo istotnie4 spowolniony. Jedynym pañstwem, w którym proces koncentracji zosta³
przyspieszony o 3% by³a Francja, gdzie redukcja produkcji by³a niewielka (oko³o 2%), a
liczba gospodarstw rezygnuj¹cych z produkcji mleka (g³ównie za spraw¹ programów rezygnacji) by³a wiêksza ni¿ w okresie poprzedzaj¹cym wprowadzenie kwot.
Limitowanie produkcji zatem, przez ograniczenie dozwolonej sprzeda¿y mleka,
a tak¿e przez wprowadzenie barier rozwoju gospodarstw i tym samym spowolnienie zmian w
strukturze, spowodowa³o w latach 1984-1990 wyrane z a b u r z e n i e t e m p a
p r o c e s u k o n c e n t r a c j i produkcji mleka. Proces ten by³ tym wolniejszy im wiêksza
by³a redukcja produkcji w 1983 roku, oraz im mniejsz¹ skutecznoci¹ charakteryzowa³y siê
programy restrukturyzacji prowadzone przez rz¹d w ramach programów rezygnacji i zarz¹dzania rezerw¹ kwot.
WP£YW KWOTOWANIA NA CENY MLEKA
Kwota mleczna, za spraw¹ ustalenia administracyjnego limitu sprzeda¿y, ogranicza
produkcjê mleka. W po³¹czeniu z polityk¹ cis³ej kontroli importu oraz z polityk¹ wspierania
eksportu, system kwot pozwala utrzymaæ produkcjê mleka na poziomie zbli¿onym do wewnêtrznej (subsydiowanej i niesubsydiowanej) konsumpcji. Relatywnie wysoki poziom
cen interwencyjnych Wspólnoty stymuluje producentów do zwiêkszania produkcji, co z
kolei prowadzi do problemów z rozdysponowaniem nadprodukcji mleka i wzrostu zapasów
interwencyjnych. Dlatego te¿, gdyby nie administracyjne ograniczenie poda¿y, ceny mleka
kszta³towa³yby siê na znacznie ni¿szym poziomie. W warunkach nieograniczonej produkcji
i co za tym idzie, obni¿enia cen mleka do poziomu równowagi rynkowej, wielu producentów
nie by³oby w stanie kontynuowaæ produkcji mleka, co spowodowa³oby intensywne zmiany
w strukturze gospodarstw oraz dynamiczn¹ redukcjê liczby farm mlecznych. System limitowania poda¿y umo¿liwia zatem wsparcie dochodów producentów, nie prowadz¹c jednoczenie do gromadzenia zapasów interwencyjnych. Jednak kompleksowe oddzia³ywanie instrumentów WPR prowadzi do zaburzenia oddzia³ywania mechanizmu rynkowego i przyczynia siê do utrzymania cen mleka na poziomie wy¿szym od poziomu ceny równowagi w
warunkach rynkowych. Dla utrzymania efektywnoci tego mechanizmu warunkiem jest
ci¹g³e dostosowywanie poziomu dozwolonej poda¿y do zmieniaj¹cego siê wewnêtrznego
popytu Wspólnoty oraz od poziomu subsydiowania wewnêtrznej konsumpcji.
Ceny mleka w badanych krajach kszta³tuj¹ siê na zbli¿onym, choæ nieco ró¿nym poziomie. W Danii i Holandii ceny mleka5 s¹ o oko³o 9% (a rednio w latach 1971-2002  14%)
wy¿sze ni¿ we Francji i oko³o 6% wy¿sze ni¿ w Niemczech. Zarówno przed, jak i po wprowadzeniu kwotowania, ceny mleka w badanych krajach wzrasta³y a¿ do 1989 roku. Wzrost ten
w stosunku do roku poprzedniego wynosi³ w latach 1974-1984: w Danii  7,5%, w Holandii
 6,9%, we Francji  6,6% i w Niemczech  4,4%. W latach 1984-1989 ceny mleka wzrasta³y
nadal, chocia¿ nieco wolniej: w Danii  4,2%, Holandii  4,3%, we Francji  2,7% i w Niemczech
3,8%. Po 1989 roku nast¹pi³o odwrócenie trendu wzrostowego cen mleka, na skutek rewolucyjnych zmian w systemie interwencji na rynku (wprowadzenia systemu przetargowego zakupów interwencyjnych mas³a, czasowego i ilociowego ograniczenia skupu OMP, zamro¿enia
cen interwencyjnych), a tak¿e za spraw¹  wprowadzonej w 1992 roku  reformy Mc Shar4
5

Istotnoæ statystyczna potwierdzona na poziomie a = 0,05.
O aktualnej zawartoci t³uszczu.
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ryego, która spowodowa³a znaczne zmniejszenie kosztów produkcji (przede wszystkim ¿ywienia) oraz wprowadzi³a kolejn¹ redukcjê ceny interwencyjnej mas³a. W latach 1989-1999 redni
roczny spadek cen mleka kszta³towa³ siê w Danii na poziomie 0,67%, w Holandii 1,1%, we
Francji 0,15% i Niemczech Zachodnich 1,35%. Uwzglêdniaj¹c wahania kursów wymiany
walut stwierdzono, ¿e ceny mleka kszta³towa³y siê na bardzo stabilnym poziomie.
Aby oceniæ wp³yw systemu kwot mlecznych na zmiany w poziomie cen mleka, zbadano
kszta³towanie siê ceny mleka w stosunku do ceny kierunkowej mleka oraz w relacji do cen
rodków produkcji (przede wszystkim pasz).
C E N A

S K U P U

M L E K A

A

C E N A

D O C E L O W A U E

Z przeprowadzonych badañ wynika, w latach 1971-1984 ceny mleka ros³y wraz z rosn¹c¹
cen¹ docelow¹ mleka i by³y przez wiêkszoæ tego okresu poni¿ej jej poziomu. Istotnoæ zwi¹zku miêdzy tymi zmiennymi w badanych krajach potwierdzaj¹ obliczone wspó³czynniki korelacji Persona (Holandia: r = 0,97, Francja: r = 0,99, Dania: r = 0,97, Niemcy: r = 0,89). Sytuacja ta
bardzo siê zmieni³a po 1984 roku, gdy wprowadzono system kwot. Na rysunku 1 przedstawiono relacjê miêdzy cen¹ mleka a cen¹ kierunkow¹ wyra¿on¹ w procentach.
Pomimo i¿ cena docelowa mleka
zosta³a zamro¿ona, a nawet nieco
obni¿ona (obni¿ono tak¿e ceny interwencyjne), ceny mleka nadal ros³y do 1989 r., chocia¿ ju¿ nieco wolniej. Spowodowa³o to niespotykan¹
dotychczas na tak¹ skalê sytuacjê,
kiedy ceny mleka przewy¿sza³y (nawet do 20% w Danii) cenê docelow¹
mleka. Nawet, pomimo nominalnego
zmniejszenia siê i stabilizacji cen mleka po 1989 roku, relacja ta utrzymywa³a siê na poziomie przekraczaj¹cym
poziom ceny docelowej a¿ do 1995 Rysunek 1. Relacja ceny skupu mleka do ceny kierunkowej
mleka w badanych krajach UE w latach 1971-2001 [%]
roku. Od stycznia 1995 r. zmieni³ siê
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ZMP
przelicznik tzw. zielonych kursów
Milch.
walut, w wyniku czego ceny interwencyjne i docelowa zosta³y zwiêkszone, a relacja ceny mleka do ceny kierunkowej zmniejszy³a siê do poziomu poni¿ej 100%. Zaobserwowano, ¿e silna zale¿noæ pomiêdzy cen¹
kierunkow¹ mleka a cen¹ skupu mleka po wprowadzeniu systemu kwot zosta³a zerwana.
Potwierdzaj¹ to tak¿e obliczone wspó³czynniki korelacji Pearsona (w latach 1984-1990 
Holandia: r = 0,13, Francja: r = 0,25, Dania: r = 0,14, Niemcy: r = 0,03; w latach 1984-1999 
Holandia: r = 0,13, Francja: r = 0,52, Dania: r = 0,05, Niemcy: r = 0,15)6 .

6

Korelacja we wszystkich przypadkach nie jest istotna statystycznie.
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C E N A

M L E K A

A

C E N Y

 R O D K Ó W

P R O D U K C J I

Do najwa¿niejszych kosztów produkcji mleka nale¿¹ koszty ¿ywienia, które  rednio w
UE  stanowi¹ oko³o 22% ca³kowitych kosztów produkcji [Ziêtara, Runowski 2002]. Ceny
koncentratów paszowych (na których g³ównie opiera siê ¿ywienie zwierz¹t) w badanych
krajach, a szczególnie w Holandii i Danii  s¹ wiêc bardzo wa¿ne z punktu widzenia op³acalnoci produkcji mleka. W literaturze [Dillen, Tollens 1989, Oskam 1989] spotyka siê pojêcie
nadwy¿ki ceny mleka nad koncentratami, któr¹ oblicza siê jako stosunek ceny mleka do
ceny koncentratów paszowych i stosuje jako wskanik relatywnej op³acalnoci produkcji
mleka. Na rysunku 2 przedstawiono zmiany relacji ceny mleka do ceny koncentratów paszowych w badanych krajach.
Do 1984 roku przedstawiony na rysunku 2 wskanik utrzymywa³ siê na doæ stabilnym
poziomie, co wiadczy³o o podobnych zmianach zarówno ceny mleka, jak i cen pasz skoncentrowanych. Zale¿noæ tê potwierdzaj¹ tak¿e obliczone wspó³czynniki korelacji Pearsona (w latach 1976-1984  Holandia: r = 0,99; Niemcy: r = 0,98).
Po 1984 roku relacja cen zaczê³a siê wyranie poprawiaæ, a zwi¹zek miêdzy cen¹ mleka a
cen¹ pasz zosta³ wyranie os³abiony7 . Cena mleka wzrasta³a, natomiast ceny pasz w latach
1984-1990 zmniejszy³y siê o 20%. W krótkim czasie zaobserwowano od 40 do 60% wzrost
relacji ceny mleka do ceny koncentratów, co mog³o wiadczyæ o znacznej poprawie op³acalnoci produkcji mleka.
Pomimo ustabilizowania siê cen mleka po
1990 roku, relacja ta  po niewielkim spadku 
znów zaczê³a wzrastaæ do niespotykanego do
2002 roku poziomu. Poprawê tê nale¿y przypisaæ obni¿eniu cen zbó¿ spowodowanemu
przez reformê Mc Sharryego. Oprócz zmniejszenia kosztów ¿ywienia po 1984 roku, zaobserwowano tak¿e znaczne zmniejszenie cen
oleju napêdowego (w 1986 roku o 40%) oraz
nawozów sztucznych (o 20%). Zmiany te z
pewnoci¹ nie by³y stymulatorami wzrostu
Rysunek 2. Relacja ceny mleka do ceny
koncentratów paszowych w badanych krajach ceny mleka w latach 1984-1989  pomimo
UE w latach 1971-2001 [%]
zmniejszania siê kosztów produkcji.
ród³o: opracowanie w³asne, na podstawie
Obserwacje dotycz¹ce kszta³towania siê
danych EUROSTAT  New Cronos
cen mleka w relacji do ceny kierunkowej oraz
w relacji do cen wybranych rodków produkcji mog¹ wiadczyæ zatem, ¿e czynnikiem podtrzymuj¹cym wzrost cen w okresie od 1984
do 1989 roku i zapobiegaj¹cym wiêkszemu ich spadkowi po 1990 r., by³ system kwot
mlecznych.

7

Wspó³czynniki korelacji miêdzy tymi zmiennymi w latach 1984-2001 wynosz¹ w Holandii:
r = 0,07, w Niemczech: r = 0,19, we Francji: r = 0,12, a korelacja nie jest istotna statystycznie.
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PODSUMOWANIE
Zalet¹ ograniczenia produkcji przez kwoty by³o podtrzymanie cen mleka i wzrostu
dochodów rolników, a tak¿e ochrona gospodarstw o szczególnie niekorzystnych warunkach gospodarowania. Do wad systemu kwot zaliczyæ nale¿y spowolnienie procesów koncentracji produkcji, przemian strukturalnych na rynku mleka oraz hamowanie procesu polaryzacji produkcji mleka. Proces ten by³ tym wolniejszy im wiêksza by³a redukcja produkcji w
1983 roku oraz im mniejsz¹ skutecznoci¹ charakteryzowa³y siê programy restrukturyzacji,
prowadzone przez rz¹d w ramach programów wykupu kwot i zarz¹dzania rezerw¹ kwot
mlecznych. System kwot ograniczaj¹c mo¿liwoci zwiêkszania skali produkcji przez gospodarstwa przyczyni³ siê do zmniejszenia ich konkurencyjnoci, a tak¿e w przypadku zbytniej
liberalizacji prowadzi³ do licznych spekulacji oraz powstania grup nieaktywnych producentów mleka. Zalety systemu kwot trac¹ znaczenie w obliczu reform powziêtych w ramach
postanowieñ luksemburskich z 2003 r. oraz negocjacji ze wiatow¹ Organizacj¹ Handlu.
Przewidywane zmniejszenie cen mleka na skutek tych reform podwa¿a sens kontynuacji
systemu kwot mlecznych. Znaczenie wad systemu ronie szczególnie wobec wiêkszego
otwarcia siê rynku Unii Europejskiej na rynek wiatowy. Dlatego te¿ korzystnym by³oby
rozwi¹zanie, w którym system kwot stopniowo przesta³by funkcjonowaæ na rynku mleka.
Celowi temu sprzyjaj¹ najnowsze zmiany polityki rolnej Unii Europejskiej na tym rynku.
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THE MILK QUOTA SYSTEM AND ITS EFFECTS ON EXAMPLE OF THE CHOSEN
EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary
The problem of the milk quota system influencing on the EU dairy market has been analysed in that
article. Especially changes in the milk production structure, rate of the concentration process and a level
of the milk prices has been taken into account. As it was concluded, milk quotas, limiting the market milk
deliveries and creating barriers for the farm development, significantly affected farm structural changes
and slowed down foregoing rate of the concentration process in the researched countries. The effects
caused by the milk quotas depend strongly on the particular rules of the system management, especially
in the beginning years, on the milk production cut caused by the introduced limits. It was concluded also
that milk quota system implemented in 1984 was one of the most important factors supporting growth
of the milk prices until 1989 and sustaining them on the rather stable level after intervention reforms in
1988/89 and Mac Sharry Reforms in 1992. Milk quotas had broken down very significantly and there was
a strong positive correlation (until 1984) between an increase of the target price of milk and the milk
purchase price but also between milk price and dairy production costs.
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