ROCZNIKI MLECZNYCH
NAUK ROLNICZYCH,
SERIA G,KWOTOWANIA
T. 97, z. 1, 2010PRODUKCJI
ROZWÓJ GOSPODARSTW
W WARUNKACH

43

ROZWÓJ GOSPODARSTW MLECZNYCH
W WARUNKACH KWOTOWANIA PRODUKCJI
Pawe³ Kasztelan
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Runowski
S³owa kluczowe: kwotowanie produkcji mleka, rozwój gospodarstw, koncentracja produkcji
Key words: milk quota, development of farms, concentration of production
S y n o p s i s. Zaprezentowano zmiany w grupie towarowych gospodarstw mlecznych w
latach 2003-2009 w Polsce. W opracowaniu wykorzystano informacje pochodz¹ce z
podmiotów produkuj¹cych w tym okresie na potrzeby przemys³u mleczarskiego. W celu
zobrazowania skali zmian na poziomie gospodarstwa przedstawiono studium przypadku
jednostki, która w analizowanym okresie bardzo intensywnie zwiêkszy³a produkcjê mleka.
Przedstawione wyniki wykaza³y intensywny rozwój gospodarstw mlecznych w Polsce w
latach 2003-2009, pomimo wprowadzenia systemu kwotowania produkcji. W tym okresie
skup mleka w Polsce wzrós³ o 26% przy jednoczesnym spadku liczby dostawców o 46%.

WSTÊP
Przez rozwój rozumiemy najczêciej proces zmian, który prowadzi do wzrostu cech
ilociowych, b¹d jakociowych opisuj¹cych dane zjawisko. W przypadku gospodarstw
produkuj¹cych mleko, podstawowym kryterium rozwoju jest wzrost produkcji w perspektywie makro, a wiêc dla pewnej grupy podmiotów z danego obszaru, np. na poziomie kraju, jak
równie¿ w perspektywie mikro  dla pojedynczej jednostki. Funkcjonuj¹cy na rynku mleka
mechanizm limitowania produkcji wprowadza ograniczenia na obu tych poziomach. Powinien wiêc skutecznie zak³ócaæ proces rozwoju gospodarstw mlecznych. Sytuacja ta mia³a
miejsce w krajach UE. Po uruchomieniu w 1984 roku systemu kwotowania wzrost produkcji
mleka na poziomie gospodarstw zosta³ bardzo wyranie spowolniony [Malak-Rawlikowska
2005]. Dotyczy³o to przede wszystkim pierwszych lat funkcjonowania sytemu, w których
gospodarstwa musia³y dostosowaæ siê do ustalonych poziomów produkcji.
System kwotowania produkcji mleka jest mechanizmem, który w dotychczasowej historii by³ wielokrotnie modyfikowany. Jego konstrukcja umo¿liwia przep³yw kwot miêdzy
gospodarstwami na zasadach rynkowych lub w sferze administracyjnej. Wysokoæ kwot
krajowych w wyniku korekty za³o¿eñ systemu podlega równie¿ modyfikacji. Jego oddzia³ywanie na rozwój gospodarstw mlecznych zale¿y wiêc od bie¿¹cych kryteriów i zasad jego
funkcjonowania. Pojawia siê pytanie: czy wprowadzenie tego systemu w Polsce wp³ynê³o
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negatywnie na rozwój gospodarstw mlecznych? W opracowaniu zaprezentowano zmiany
w grupie polskich producentów mleka w latach 2003-2009. Analiza zosta³a przeprowadzona
na grupie gospodarstw, które produkowa³y na potrzeby przemys³u mleczarskiego. By³y to
jednostki dominuj¹ce wród towarowych gospodarstw mlecznych. Poza sprzeda¿¹ hurtow¹, drugim sposobem wprowadzania mleka na rynek, by³a sprzeda¿ bezporednia. W
2009 roku jej znaczenie by³o bardzo ma³e. Dostawcy bezporedni stanowili jedynie 8,7%
ogó³u producentów zarejestrowanych w ARR i wprowadzali na rynek oko³o 1,3% mleka
[Soliñska-Romaniuk 2009]. W opracowaniu przedstawiono tak¿e studium przypadku gospodarstwa mlecznego. Na tej podstawie zaprezentowano mo¿liwe zmiany w produkcji
mleka w skali mikro, czyli na poziomie producenta.
ROZWÓJ PRODUKCJI MLEKA W POLSCE W LATACH 2003-2009
Proces rozwoju gospodarstw mlecznych w ca³ej Europie przebiega³ w podobny sposób i by³ zró¿nicowany jedynie stopniem intensywnoci zmian. Charakterystycznym jego
elementem by³a koncentracja produkcji mleka na poziomie gospodarstwa, której towarzyszy³ proces rezygnacji z produkcji czêci podmiotów. Zmiany te mia³y miejsce w Europie
Zachodniej, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu kwotowania produkcji. Od momentu
wprowadzenia systemu, wzrost produkcji w gospodarstwach rozwojowych sta³ siê bardziej
skorelowany z procesem likwidacji produkcji w podmiotach z niej rezygnuj¹cych. Przed
1984 rokiem w UE9 rocznie ubywa³o oko³o 4% farm mlecznych. W latach 1985-1997 roczny
ubytek gospodarstw mlecznych wzrós³ do 4,6%, przy jednoczesnym wzrocie produkcji na
gospodarstwo o 119% [Malak-Rawlikowska 2005]. Takie zmiany mia³y miejsce równie¿ w
Polsce, zarówno przed, jak i po wst¹pieniu do UE. W 1996 roku funkcjonowa³o w Polsce
1258 tys. gospodarstw utrzymuj¹cych krowy [Parzonko 2009]. Do 2009 roku ich liczba
zmniejszy³a siê o ponad 60% i wynosi³a jedynie 495 tys. [Sych-Winiarek 2009]. W tym
okresie produkcja mleka pozostawa³a na ustabilizowanym poziomie, wykazuj¹c niewielki
trend wzrostowy na poziomie 5% dla ca³ego okresu [Parzonko 2009]. Zmiany te doprowadzi³y do ponad 2,5-krotnego wzrostu produkcji mleka z gospodarstwa. Du¿a czêæ gospodarstw utrzymuj¹cych krowy w Polsce produkowa³a jedynie w celu samozaopatrzenia i w
zwi¹zku z brakiem kontaktu z rynkiem, wykazywa³a bierne zachowania w stosunku do zmian
w otoczeniu. Liczbê gospodarstw towarowych w Polsce okrelono precyzyjnie w momencie wprowadzenia kwotowania produkcji (w zwi¹zku z obowi¹zkiem ich rejestracji). W 2005
roku liczba gospodarstw utrzymuj¹cych krowy w stosunku do jednostek towarowych wynosi³a 730 do 343 tys. [Kasztelan 2006]. Zró¿nicowanie to uleg³o jeszcze zwiêkszeniu w
kolejnych latach.
W zwi¹zku z brakiem systematycznych danych na temat towarowych gospodarstw
mlecznych sprzed 2003 roku, trudno oceniæ dynamikê rozwoju tych jednostek w okresie
przed i poakcesyjnym. W opracowaniu zosta³y zaprezentowane zmiany w grupie gospodarstw mlecznych po 2003 roku, na podstawie informacji pochodz¹cych z jednostek uczestnicz¹cych w mechanizmie kwotowania produkcji. W 2003 roku w Polsce funkcjonowa³o 355
tys. gospodarstw produkuj¹cych na potrzeby przemys³u mleczarskiego (rys. 1). W tym
okresie poziom skupu mleka wynosi³ 7,4 mln t i by³ o ok. 2 mln t mniejszy, ni¿ kwota hurtowa
jak¹ dysponowa³a Polska. Produkcja mleka by³a silnie rozdrobniona. Gospodarstwa mleczne charakteryzowa³y siê bardzo ma³¹ skal¹ produkcji. Przeciêtnie na jednego producenta
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Rysunek 1. Produkcja mleka w Polsce w latach 2003-2009
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ARR.

przypada³o oko³o 20 t mleka hurtowej kwoty produkcyjnej. W ci¹gu kolejnych 6 lat nast¹pi³y bardzo korzystne zmiany. Najwiêkszy wzrost zanotowano w zakresie kwoty hurtowej
przypadaj¹cej na jedno gospodarstwo. Wzros³a ona o 145% na koniec roku kwotowego
2008/2009. Pomimo tak du¿ych zmian, wielkoæ produkcji przypadaj¹cej na jednego producenta nadal nale¿y oceniaæ jako nisk¹, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej [Kasztelan 2007]. Wraz ze wzrostem produkcji, mala³a liczba dostawców hurtowych i w latach 20032009 zmniejszy³a siê ona o 46%. Wzrost produkcji zrealizowany w gospodarstwach rolniczych by³ wiêkszy ni¿ skala rezygnacji z produkcji mleka, która wyst¹pi³a w analizowanym
okresie. Zaowocowa³o to wzrostem skupu do poziomu 9,32 mln t, tj. o 26%. Wzrost ten by³
mo¿liwy dziêki 10% zwiêkszeniu krajowej kwoty dostaw hurtowych, która by³a wynikiem
zagospodarowania niewykorzystanej kwoty dostaw bezporednich, pozyskania rezerwy
restrukturyzacyjnej i administracyjnego zwiêkszenia narodowych kwot mlecznych.
Tak du¿e zmiany w grupie towarowych gospodarstw mlecznych nie wp³ynê³y na zmianê w terytorialnym zlokalizowaniu produkcji mleka w Polsce. W 2004 roku po³owê hurtowych kwot mlecznych zlokalizowano na terenie trzech województw: mazowieckiego (20%),
podlaskiego (17%) i wielkopolskiego (13%). Poza nimi wa¿n¹ rolê odgrywa³y: ³ódzkie (9%),
lubelskie (8%), warmiñsko-mazurskie (7%) i kujawsko-pomorskie (7%). Pozosta³e 9 regionów nie mia³o istotnego znaczenia, absorbuj¹c od 1-3% hurtowej kwoty mlecznej [Kasztelan 2007]. W 2009 roku relacje te nie uleg³y du¿ym zmianom. Mo¿na by³o jedynie zaobserwowaæ przep³yw kwot mlecznych z regionów o ma³ym znaczeniu dla produkcji mleka przede
wszystkim do Mazowsza i Podlasia. Skala tych transferów dotychczas by³a niewielka. W
kolejnych okresach nale¿y oczekiwaæ nasilenia siê tych procesów.
Zaprezentowane zmiany w skali makro dla grupy gospodarstw mlecznych by³y wynikiem zmian w poszczególnych jednostkach. Dla zobrazowania ich przebiegu wykorzystano
studium przypadku przedsiêbiorstwa, które bardzo intensywnie zwiêkszy³o produkcjê mle-
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Rysunek 2. Produkcja mleka w badanym gospodarstwie rolnym w warunkach limitowania produkcji
ród³o: opracowanie w³asne.

ka. Zosta³o ono utworzone w 1993 roku na bazie maj¹tku z Zasobu W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa. Od pocz¹tku by³a w nim prowadzona produkcja mleka w oparciu o stado
i infrastrukturê techniczn¹ przejête po by³ym pgr. Kierunek ten by³ systematycznie rozwijany. Relatywnie, w stosunku do ca³ego okresu, najmniejsze zmiany zasz³y w ci¹gu pierwszych 10 lat funkcjonowania jednostki (rys. 2). Nie mo¿na jednak okreliæ ich jako ma³ych.
W tym okresie w wyniku wzrostu pog³owia krów mlecznych, jak i ich wydajnoci poziom
produkcji uleg³ zwiêkszeniu ponad 2-krotnie. Oceniaj¹c ten proces nale¿y równie¿ uwzglêdniæ fazê rozwoju jednostki, w której by³ on realizowany. Nowo utworzone przedsiêbiorstwo
boryka³o siê z wieloma problemami. Przejête zasoby znajdowa³y siê w bardzo z³ym stanie
technicznym. Wprawdzie produkcja nie by³a zaniechana, jednak jej poziom by³ bardzo niski.
Przeciêtna wydajnoæ mleczna w 1993 roku wynosi³a 3,8 tys. l od krowy, obora by³a obor¹
bia³aczkow¹, a proces pozyskiwania mleka odbywa³ siê z wykorzystaniem dojarki bañkowej. W tym okresie, podstawowym problemem dla ca³ej jednostki by³y niedobory kapita³u.
Do 2003 roku rozwój produkcji mleka realizowany by³ w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê
techniczn¹, która poddawana by³a systematycznej modernizacji. Jej zakres by³ jednak ograniczony parametrami budynku, który pozwala³ na utrzymanie 120 sztuk krów dojnych w
oborze uwiêziowej, z dojark¹ przewodow¹. Dalszy rozwój produkcji wi¹za³ siê z podjêciem
dzia³añ inwestycyjnych. Taka decyzja zosta³a podjêta w 2003 roku. Rozpoczêto dzia³ania
zmierzaj¹ce do utworzenia fermy krów mlecznych na 300 szt. utrzymywanych w oborach
wolnostanowiskowych, wyposa¿onych w samodzieln¹ dojarniê karuzelow¹. W ci¹gu 6 lat
cel ten zosta³ zrealizowany. W tym okresie wydajnoæ mleczna krów wzros³a do ponad 9 tys.
l, a pog³owie przekroczy³o zaplanowany uprzednio poziom. Dzia³ania te doprowadzi³y do
ponad 3-krotnego wzrostu produkcji mleka z gospodarstwa. Proces ten by³ realizowany w
momencie wprowadzenia w Polsce mechanizmu limitowania produkcji. Nowowprowadzone
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Rysunek 3. Pozyskiwanie dodatkowych kwot mlecznych przez dostawców hurtowych w ramach
mechanizmu kwotowania produkcji mleka w roku 2008/2009 [mln kg]
ród³o: opracowanie w³asne.

regulacje (bariery wzrostu) nie wp³ynê³y negatywnie na rozwój jednostki. Wymusi³y jedynie zintensyfikowanie procesu planowania, który w wiêkszym stopniu zosta³ podporz¹dkowany czynnikom zewnêtrznym, a nie samej produkcji. Podjête dzia³ania pozwoli³y na zrealizowanie zak³adanych celów. Z punktu widzenia omawianego zagadnienia, za sukces nale¿y
uznaæ fakt, uzyskania wiêkszoci dodatkowych limitów produkcyjnych w drodze administracyjnej. Ten kierunek pozyskiwania nowych kwot by³ charakterystyczny dla wiêkszoci
gospodarstw rozwojowych w Polsce, co zosta³o zaprezentowane w dalszej czêci artyku³u.
Rozwój gospodarstw mlecznych po 2004 roku, by³ cile zwi¹zany z aktywnoci¹ w
zakresie pozyskiwania nowych limitów produkcyjnych. Proces ten móg³ byæ realizowany w
oparciu o rynek lub w ramach dystrybucji kwot przez system (rys. 3). Podstawowe kierunki
pozyskiwania dodatkowych limitów produkcyjnych dla rozwojowych gospodarstw to:
pozyskanie kwoty z krajowej rezerwy, transfery rynkowe (zakup, dzier¿awa) i konwersje na
poziomie gospodarstwa. W roku kwotowym 2008/2009 najwiêcej nowych limitów produkcyjnych uzyskano w drodze administracyjnej z krajowej rezerwy kwoty mlecznej (349,3 mln
kg). Du¿e znacznie odgrywa³y równie¿ transfery rynkowe, w których dominuj¹c¹ rolê pe³ni³
zakup kwot (313,1 mln kg). Konwersje kwot, czyli w tym przypadku zamiana kwoty bezporedniej na hurtow¹, mia³y niewielkie znaczenie (4,7 mln kg). By³o to zwi¹zane z ma³¹ iloci¹
kwot bezporednich na rynku, które potencjalnie mog³y byæ przedmiotem zamiany. Du¿a
absorpcja kwot z rezerwy by³a mo¿liwa dziêki jej systematycznemu odnawianiu w wyniku:
powiêkszania narodowych kwot mlecznych w drodze administracyjnej oraz pozyskiwania
kwot z rynku w wyniku cofniêæ, redukcji, wykupu i potr¹ceñ od transakcji rynkowych. W
roku kwotowym 2008/2009 dominuj¹cym kierunkiem pozyskiwania kwot mlecznych do krajowej rezerwy, by³o przyznanie dodatkowych limitów dla Polski. Zgodnie z ostatnimi przyjêtymi za³o¿eniami reformy WPR, proces ten bêdzie mia³ miejsce równie¿ w kolejnych latach
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Rysunek 4. G³ówne kierunki pozyskiwania kwot mlecznych przez dostawców hurtowych w latach
2004-2009
ród³o: opracowanie w³asne.

[£ukasik 2009]. Drugim wa¿nym ród³em zasilania rezerwy by³o pozyskiwanie kwot z gospodarstw rezygnuj¹cych lub ograniczaj¹cych produkcjê (131,7 mln kg). Najmniejsze znaczenie mia³y potr¹cenia od transakcji rynkowych.
Krajowa rezerwa kwoty mlecznej nie by³a we wszystkich latach kwotowych podstawowym ród³em pozyskiwania dodatkowych limitów przez gospodarstwa rozwijaj¹ce produkcjê mleka (rys. 4). W latach kwotowych 2005/2006 i 2007/2008 g³ównym ród³em by³y transfery rynkowe. Konwersje kwoty bezporedniej na hurtow¹ mia³y najwiêksze znaczenie w
drugim roku kwotowym, kiedy pozyskanie dodatkowych limitów z rezerwy stawa³o siê
coraz trudniejsze, a na rynku funkcjonowa³a du¿a iloæ niezagospodarowanych kwot bezporednich. W kolejnych latach ten instrument traci³ systematycznie na znaczeniu.
Tabela 1. K rajowa rezerwa i wykorzystanie krajowej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych
w latach 2004- 2010
Wyszczególnienie

K rajowa rezerwa i wykorzystanie krajowej kwoty mlecznej dla dostawców
hurtowych w latach kwotowych
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Rezerwa dla dostawców
hurtowych [mln kg]
Wspó³czynnik przydzia³u kwot
z rezerwy
Dostawy do podmiotów
skupowych o referencyjnej
zawartoci t³uszczu [mld kg]
Stopieñ wykorzystania krajowej
kwoty mlecznej dla dostawców
hurtowych
* po 9 miesi¹cach roku kwotowego
ród³o: opracowanie w³asne.

2008/2009

2009/2010

1033,5

310,6

558,9

60

359,3

252,4

1

1

1

0,25

0,91

0,51

8,35

8,93

8,97

8,89

9,32

6,91*

98,2%

103,3%

97,6%

96,4%

99%

73%*

49

ROZWÓJ GOSPODARSTW MLECZNYCH W WARUNKACH KWOTOWANIA PRODUKCJI

Rola krajowej rezerwy w procesie rozwoju gospodarstw mlecznych w kolejnych latach
by³a cile powi¹zana z jej wielkoci¹ (tab. 1). Drugim elementem maj¹cym wp³yw na jej
rozdysponowanie by³y zasady podzia³u, które wraz z ograniczaniem dostêpnej puli, coraz
silniej j¹ reglamentowa³y. Dodatkowo od roku kwotowego 2007/2008 zastosowanie mia³
wspó³czynnik  przydzia³ kwoty z rezerwy, który ogranicza³ wielkoæ kwoty przyznawanej
producentowi mleka. Wartoæ tego parametru poni¿ej jednoci informowa³a o wiêkszym
zapotrzebowaniu na kwotê z rezerwy w stosunku do jej wielkoci. Sytuacja ta mia³a miejsce
w ostatnich 3 latach kwotowych, pomimo reglamentacji w sposobie podzia³u. Oznacza to, i¿
producenci mleka d¹¿¹cy do dalszego rozwoju produkcji, musz¹ coraz czêciej siêgaæ do
innych sposobów pozyskiwania nowych limitów, wród których dominuj¹cym wariantem
jest zakup kwoty.
Sporód podstawowych parametrów, które by³y brane pod uwagê przez rolników, przy
podejmowaniu decyzji o zakupie kwoty mlecznej, nale¿y wymieniæ: ceny kwot, ryzyko zap³acenia kary i jej wielkoæ oraz fakt wystêpowania zaliczek na jej poczet. Ceny kwot mlecznych w Polsce dotychczas by³y bardzo zró¿nicowane. Na rysunku 5 zaprezentowano poziom cen kwot mlecznych dopiero od roku kwotowego 2006/2007, ze wzglêdu na brak notowañ z wczeniejszych okresów. W trzecim roku kwotowym rednia cena 1 kg kwoty mlecznej w Polsce wynosi³a 60 gr. W kolejnych latach ulega³a systematycznemu ograniczeniu do
poziomu kilkunastu groszy. Do roku kwotowego 2009/2010 ceny kwot mlecznych charakteryzowa³y siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem terytorialnym, w zwi¹zku z funkcjonuj¹cymi
ograniczeniami w obrocie rynkowym pomiêdzy poszczególnymi województwami. Wystêpuj¹ce ró¿nice w poziomie cen kwot mlecznych pomiêdzy poszczególnymi regionami by³y
nawet dwukrotne. Od roku kwotowego 2009/2010 ograniczenie to zosta³o zniesione. Du¿y
wp³yw na spadek cen kwot mlecznych mia³ równie¿ fakt zawieszenia pobierania w latach
kwotowych 2008/2009 i 2009/2010 zaliczek na poczet kary, za przekroczenie posiadanych
limitów  w wysokoci 20 gr/kg. By³y one pobierane od producentów niezale¿nie od prze
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Rysunek 5. Ceny kwot mlecznych w Polsce w latach 2006-2009
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ogólnopolskiej gie³dy kwot mlecznych.
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Tabela 2. Prognozowana wysokoæ kar [gr/kg] za przekroczenie krajowej kwoty mlecznej w zale¿noci
od wielkoci krajowego przekroczenia i skali niewykorzystania limitów w systemie przy kursie 4,15 z³/EUR
Krajowe
przekroczenie
[mln kg]
50
100
150
200
250
300
350
400
450
600

Suma niewykorzystanych kwot mlecznych [mln kg]
0

100

300

500

700

900

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,73

0,38
0,58
0,69
0,77
0,82
0,86
0,89
0,92
0,94
1,48

0,16
0,29
0,38
0,46
0,52
0,58
0,62
0,66
0,69
1,15

0,10
0,19
0,27
0,33
0,38
0,43
0,47
0,51
0,54
0,94

0,08
0,14
0,20
0,26
0,30
0,35
0,38
0,42
0,45
0,80

0,06
0,12
0,16
0,21
0,25
0,29
0,32
0,35
0,38
0,69

ród³o: opracowanie w³asne.

kroczenia lub nie kwoty mlecznej. W przypadku braku przekroczenia by³y one zwracane
rolnikom. Fakt wystêpowania zaliczek dla producentów by³ du¿ym problemem, który bardzo niekorzystnie wp³ywa³ na p³ynnoæ finansow¹. By³ to istotny czynnik, który sk³ania³ do
pozyskiwania dodatkowych limitów. W sytuacji braku zaliczek, decyzja o zakupie kwoty
mlecznej mog³a zostaæ od³o¿ona w czasie, do momentu, w którym mo¿na doæ precyzyjnie
prognozowaæ poziom skupu w danym roku kwotowym. Niskie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia kary mog³o sk³aniaæ czêæ producentów do przyjmowania strategii produkcji ponad posiadane limity.
Kara za przekroczenie krajowej kwoty mlecznej dotychczas w Polsce wyst¹pi³a jeden
raz. Ryzyko kolejnego jej pojawienia siê, w sytuacji systematycznego wzrostu skupu, jest
ograniczane w wyniku krokowego zwiêkszania krajowej kwoty mlecznej. W 2010 roku op³ata za przekroczenie kwoty wynosi 27,83 EUR za 100 kg mleka. Ponadto, od roku kwotowego
2009/2010 ustala siê dodatkow¹ stawkê w przypadku przekroczenia krajowej kwoty mlecznej w wysokoci 150% op³aty podstawowej [Rozporz¹dzenia Rady nr 1234/2007]. Przy
kursie 4,15 z³/EUR podstawowa stawka kary wynios³aby oko³o 1,15 z³/kg mleka, a dodatkowa stawka oko³o 1,73 z³/kg. W praktyce wyst¹pienie kar w tej wysokoci jest ma³o prawdopodobne. Wysokoæ naliczanych kar, w przypadku wyst¹pienia przekroczenia krajowej
kwoty mlecznej, zale¿y g³ównie od dwóch czynników: wielkoci krajowego przekroczenia i
sumy niewykorzystanych kwot mlecznych przez rolników. W roku kwotowym 2008/2009 na
16 województw, jedynie w 4 odnotowano przekroczenie zaalokowanych tam kwot [RepsBednarczyk 2009]. W tabeli 2 zaprezentowano zró¿nicowanie wysokoci kar w zale¿noci
do tych dwóch parametrów, przy kursie 4,15 z³/EUR. Maksymalna wysokoæ kary mo¿e
wyst¹piæ jedynie w sytuacji, gdy wszyscy producenci mleka wykorzystaj¹ w 100% posiadane przez siebie limity. W Polsce w momencie ewentualnego wyst¹pienia przekroczenia
krajowej kwoty mlecznej, wysokoci ewentualnych kar nale¿y prognozowaæ w przedziale
od 6 do oko³o 40 groszy za kg mleka.

ROZWÓJ GOSPODARSTW MLECZNYCH W WARUNKACH KWOTOWANIA PRODUKCJI

51

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W Polsce, po wprowadzeniu systemu kwotowania produkcji, rozwój towarowych gospodarstw mlecznych przebiega³ bardzo intensywnie. Trudno porównywaæ dynamikê tego
procesu w okresach przed i poakcesyjnym, w zwi¹zku z brakiem porównywalnych danych
dla tej grupy podmiotów. Mo¿na jednak postawiæ tezê, ¿e mechanizm ten nie wp³ywa³
negatywnie na rozwój gospodarstw mlecznych. W latach 2004-2009 Polska mia³a perspektywê zwiêkszania narodowej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych. Producenci mleka
w swoim modelu funkcjonowania musieli w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ otoczenie. W
latach 2003-2009 skup mleka w Polsce wzrós³ o 26%, przy jednoczesnym spadku liczby
dostawców o 46%. Procesy te nie spowodowa³y du¿ych zmian w przestrzennym rozlokowaniu produkcji na terenie kraju. Rozwój produkcji mleka w gospodarstwach wymusza³ ich
aktywnoæ w pozyskiwaniu nowych limitów produkcyjnych. W wiêkszoci lat kwotowych
dominuj¹cym ród³em ich pozyskiwania by³y dzia³ania administracyjne w ramach systemu.
Du¿e znaczenie odgrywa³y równie¿ transfery rynkowe. Pozyskiwanie kwot z rynku wi¹za³o
siê jednak ze wzrostem kosztów produkcji. Dziêki dostêpnoci limitów w ramach krajowej
rezerwy, negatywny wp³yw tego czynnika na rozwój gospodarstw mlecznych móg³ byæ
ograniczony. Zaprezentowane w opracowaniu przyk³adowe przedsiêbiorstwo realizowa³o
strategiê rozwoju, która by³a podporz¹dkowana regu³om funkcjonowania systemu kwotowania produkcji. Zosta³a ona oparta na za³o¿eniu, ¿e kwestie produkcyjne s¹ parametrami,
które mog¹ byæ kontrolowane. Natomiast otoczenie, w tym przypadku system kwotowania
produkcji, znajduje siê poza wp³ywem jednostki, tworz¹c okrelone warunki do dzia³ania,
bez gwarancji ich stabilnoci. Na tej podstawie w prezentowanym gospodarstwie starano
siê maksymalizowaæ wzrost produkcji mleka. Proces ten by³ w pe³ni podporz¹dkowany
regulacjom prawnym, w ramach których odbywa³a siê dystrybucja dodatkowych limitów
produkcyjnych. Na poziomie produkcji powodowa³o to problemy organizacyjne, jednak
g³ównym celem przyjêtej strategii, by³o zapewnienie mo¿liwoci realizacji produkcji na za³o¿onym poziomie. Cel ten zosta³ zrealizowany. Nie oznacza to jednak, ¿e w zakresie organizacji produkcji osi¹gniêto optimum. Gospodarstwo nadal jest w trakcje intensywnych procesów modernizacyjnych. G³ówn¹ korzyci¹ ze zrealizowanej strategii by³o trzykrotne zwiêkszenie posiadanych limitów produkcji mleka w ramach dzia³añ administracyjnych, a wiêc
bez generowania dodatkowych kosztów.
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Pawe³ Kasztelan
DEVELOPMENT OF DAIRY FARMS UNDER THE CONDITION OF MILK QUOTA

Summary
The paper aims to present the changes that took place in the group of commodity dairy farms in Poland
in the years 2003-2009. The used data come from farms delivering milk to dairy industry. Additionally, in
order to research the scale of changes on the level of individual farms there was a case study analyzed, in which
the analyzed farm intensified milk production. The analysis show that although introduction of milk quota the
commodity dairy farms were growing significantly. In the analyzed period the purchase of milk in Poland
increased by 26% and simultaneously the number of suppliers decreased by 46%.
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