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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PRZEWIDYWALNOŚĆ I STABILIZACJA CEN MLEKA
JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GOSPODARSTW ROLNICZYCH
I PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRCZYCH
Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie kształtowania się cen mleka w Polsce
i innych krajach na świecie (głównie w UE), prześledzenie i opisanie mechanizmów stabilizacji cen występujących na poziomie krajowym i całej UE oraz przedstawienie mechanizmów stabilizacji cen mleka w skupie proponowanych przez zakłady przetwórcze. Jak wynika z przeprowadzonych badań, regulacje administracyjne (mechanizm kwotowania produkcji
mleka) przyczyniające się do względnej stabilizacji rynku mleka w UE są wycofywane.
Proponowany tzw. pakiet mleczny w niewielkim zakresie będzie przyczyniał się hamowania
wahań światowych cen mleka. W tej sytuacji mleczarnie i rolnicy muszą głębiej współpracować i próbować przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom.
Słowa kluczowe: rynek mleka, ceny mleka, kwotowanie produkcji, sieć informacyjna.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.31

1. Zagadnienia wstępne
Zapoczątkowany w USA w latach 2007-2008 kryzys finansowy, który przekształcił
się w światowy kryzys gospodarczy, a następnie zadłużenia, stał się podłożem szeroko podjętej krytyki systemu rynkowego (a z nim mechanizmów kształtowania
cen). Jednak jak pokazują doświadczenia, rynek jest bezalternatywnym rozwiązaniem instytucjonalnym dla wolnych i demokratycznych społeczeństw. Jak zaznaczają E. Mączyńska i P. Pysz, „alternatywy wobec rynku nie ma i w wyobrażalnej przyszłości nie będzie. Zatem rynek we współczesnej i ewolucyjnej formie z pewnością
pozostanie w przyszłości podstawowym instytucjonalnym mechanizmem organizacji społecznego procesu gospodarowania” [Mączyńska, Pysz 2013]. Jednak trwają
dyskusje nad kształtowaniem mechanizmów rynkowych (roli państwa i innych instytucji) w procesach rozwoju społeczeństw, a w nim podmiotów gospodarczych.
Wyłaniają się określone nurty w naukach ekonomicznych, które chcą „usprawniać”
działanie mechanizmów w społeczeństwach demokratycznych. Jednym z nich jest
ekonomia zrównoważonego rozwoju. Rozwija się ona na gruncie ekonomii politycz-
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nej i koncepcji trwałego rozwoju. Według H. Rogalla: „problematyka ekonomii
zrównoważonego rozwoju koncentruje się wokół pytań, w jaki sposób można uzyskać wystarczające standardy ekonomiczne, społeczno-kulturowe i ekologiczne w
granicach tolerancji natury i jak należy realizować zasadę sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Ekonomia zrównoważonego rozwoju
nie jest teorią statyczną, dostrzega potrzebę dyskusji i zainteresowania swoich zainteresowań poznawczych” [Rogall 2010]. Ekonomia zrównoważonego rozwoju nie
neguje ważności rynku w rozwoju społeczeństw, jednak zwraca uwagę na duże jego
słabości.
Bardzo istotny w gospodarce rynkowej jest mechanizm cenowy, przez który następuje wartościowanie użyteczności wytwarzanych produktów. Aby mógł następować rozwój podmiotów gospodarczych, muszą one oferować produkty lub usługi
użyteczne dla społeczeństwa i sprzedawać je po cenach wyższych niż koszty ich
wytworzenia. Jest to oczywiste. Problem stanowi tylko względna stabilność cen na
produkty i środki do produkcji. Duża zmienność cen produktów powoduje powstawanie ryzyka ekonomicznego i zniechęca do podejmowania odważnych (prowadzonych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania) działań inwestycyjnych. Działem
gospodarki charakteryzującym się długim cyklem produkcji i stosunkowo niską innowacyjnością produktową (ze względu na swoją specyfikę) jest rolnictwo w połączeniu z przetwórstwem rolno-spożywczym.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się cen na mleko w Polsce i innych krajach na świecie (głównie w pozostałych krajach UE), prześledzenie i opisanie mechanizmów stabilizacji cen występujących na poziomie krajowym i całej UE
oraz przedstawienie mechanizmów stabilizacji cen mleka w skupie przez zakłady
przetwórcze, a także zaprezentowanie warunków koniecznych do spełnienia przez
zakłady przetwórcze w celu stabilizacji cen mleka w skupie oraz wskazanie korzyści
płynących z tego mechanizmu dla rolników (dostawców mleka) i zakładów przetwórczych (mleczarni).
Badania przeprowadzono w oparciu o studia literatury krajowej i zagranicznej
oraz studia przypadków kilku mleczarni w Polsce.

3. Kształtowanie się cen mleka oferowanych przez mleczarnie
w UE i innych krajach europejskich
Branża mleczarska w polskim sektorze agrobiznesu stanowi bardzo ważny element.
Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego chowem krów zajmowały się w
2010 r. 453 902 gospodarstwa, spośród których towarową produkcję mleka (posiadających hurtowe kwoty mleczne) prowadziło w roku kwotowym 2010/2011 nieco
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ponad 168 tys. Liczba zakładów skupujących i przerabiających mleko na produkty
mleczne wynosiła 291 na koniec 2011 r. Saldo w handlu zagranicznym produktami
mlecznymi w 2003 r. wynosiło 278,4 mln euro, natomiast w 2012 r. było to już
911,6 mln euro [Analizy rynkowe… 2012]. Podkreślić należy, że możliwości przetwórcze zakładów mleczarskich są większe niż wynosi ich obecna produkcja, natomiast
głównym problemem jest dostępność surowca (mleka) do przetwórstwa. Impulsem
do zmian w realizowanej produkcji mleka – na poziomie gospodarstw rolniczych –
są ceny surowców rolniczych (mleka i innych, które mogą być potencjalnie wytwarzane w gospodarstwach rolniczych) kierowanych do dalszego przetwórstwa,
a szczególnie relacje między nimi. W latach 2000-2004 konkurencyjność cenowa
mleka w stosunku do innych produktów (głównie zbóż) była niewielka. Zniechęcało
to rolników do prowadzenia dość kapitałochłonnej i pracochłonnej produkcji, jaką
jest produkcja mleka. Zdecydowanie lepiej było zająć się produkcją roślinną. Pierwszy pełny rok członkostwa Polski w UE (2005 r.) to najlepszy okres pod względem
relacji cenowych dla producentów mleka. W tym roku cena mleka w relacji do ceny
zbóż zwiększyła się o 37% w stosunku do 2004 r. [Parzonko 2012].
Zaznaczyć należy, że mleko i produkty mleczne mają charakter globalny. Wytwarzane są niemal we wszystkich częściach globu. Mogą być poddane procesowi
przetwarzania i przemieszczane w bardzo odległe zakątki świata. Ze względu na to,
na kształtowanie cen mleka w określonych regionach (krajach) ziemi wpływ ma
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Rys. 1. Przeciętne ceny mleka oferowane rolnikom przez wybrane mleczarnie UE, USA
i Nowej Zelandii w latach 1999-2013 (euro/100 kg)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.milkprices.nl/ (6.01.2014).
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sytuacja na rynku mleka (w tym kształtowanie się cen) w innych częściach świata.
Krajem charakteryzującym się największym eksportem mleka w stosunku do jego
produkcji jest Nowa Zelandia. To znajdująca się w tym kraju mleczarnia Fontera
uznawana jest za kreatora ceny światowej mleka.
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1, ceny mleka oferowane rolnikom przez mleczarnie w Nowej Zelandii w latach 1999-2006 wyraźnie były niższe
niż ceny oferowane przez mleczarnie w UE i USA. W kolejnych latach ceny mleka
w Nowej Zelandii, UE i USA wyraźnie się zbliżyły. Bardzo ciekawym zagadnieniem
jest stabilność cen na mleko w porównywanych krajach, szczególnie w grupie krajów UE. Do 2006 r. cena mleka w krajach UE była względnie stabilna z tendencją
malejącą. Od 2006 r. sytuacja zaczęła się zmieniać. Ceny mleka w UE zaczęły podlegać trendom ogólnoświatowym, narzuconym przez największego eksportera produktów mlecznych – Fonterę z Nowej Zelandii. Trzeba podkreślić, że zjawisko tak
wyraźnych zmian (wahań) cen mleka na rynku UE nie było obserwowane od momentu wprowadzenia kwot mlecznych w UE (rok 1984). Jest ono bardzo niekorzystne dla rolników, gdyż utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych i przyczynia
się do niewspółmiernego wzrostu cen środków do produkcji. Nawet przeciętnie niższe ceny za oferowane mleko (w dłuższej perspektywie), ale względnie stabilne są
bardziej korzystne dla rolników niż przeciętnie wyższe ceny, ale podlegające znacznym wahaniom okresowym.

4. Mechanizmy stabilizacji cen
4.1. Mechanizmy proponowane na poziomie państw UE
Wśród mechanizmów stabilizacji cen mleka w UE ważną grupą są tzw. regulacje
natury politycznej. Często są one bardzo złożone, różnorodne i zmieniające się
w czasie (ewolucyjne lub rewolucyjnie). Ważnym mechanizmem stabilizacji rynku
mleka, a w tym względnej stabilności cen mleka w UE, jest mechanizm „kwotowania produkcji mleka”. Został on wprowadzony w krajach UE w 1984 r. Każdy kraj
członkowski UE otrzymał swoją narodową kwotę mleczną. Produkcja mleka ponad
jej poziom skutkuje zapłaceniem kary. Po przekroczeniu narodowej kwoty mlecznej
gospodarstwo, w którym nastąpiło przekroczenie indywidualnej kwoty mlecznej,
musi zapłacić dość dotkliwą karę. Zniechęca to rolników do produkcji ponad posiadaną kwotę mleczną. Polityka rolna UE jednak się zmienia. W 2003 r. podjęto między innymi decyzję o powolnym wycofywaniu się z mechanizmu kwotowania produkcji mleka w UE. Przedstawione w maju 2008 r. przez Komisję Europejską
zmiany wdrażające postanowienia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
z marca 2008 r. nie zmieniły w sposób znaczący przyjętych założeń w ramach reformy WPR z 2003 r. Unia Europejska podtrzymała zniesienie kwotowania produkcji
mleka na rok 2015. Jednocześnie zaproponowano wzrost kwot mlecznych dla
wszystkich państw UE o 1% w latach kwotowych 2009/2010 do 2013/2014. Dodat-
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kowo Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie zakresu interwencji na rynku mleka. Sprowadza się ono głównie do: 1) odejścia od obligatoryjnych dopłat do
prywatnego przechowywania masła oraz stałych cen interwencyjnych zakupu masła
i odtłuszczonego mleka w proszku, 2) likwidacji dopłat do prywatnego przechowywania serów, dopłat do przetwórstwa masła, jego sprzedaży organizacjom niedochodowym i armii itp. [Guba, Dąbrowski 2012]. Przyjęty kierunek działań Unii Europejskiej po 2003 r. przyczynia się do głębszej liberalizacji rynku mleka i uzależnienia
od sytuacji globalnej. Prowadzić to będzie do większej niestabilności na europejskim rynku mleka. Ceny mleka i produktów mlecznych w większym stopniu uzależnione będą od sytuacji na rynkach światowych. W 2009 r. powołana została Grupa
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mleka. Do jej zadań należało m.in. wypracowanie rozwiązań stabilizujących rynek mleka po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka i innych mechanizmów po 2015 r. W wyniku prac grupy wypracowano
stanowisko, które przyjęte zostało przez Radę UE i Parlament Europejski w lutym
2012 r. w postaci tzw. pakietu mlecznego. Przepisy tego pakietu mają obowiązywać
do 2020 roku. Obejmują one następujące obszary: 1) wzmocnienie siły przetargowej
producentów mleka poprzez umożliwienie im zbiorowych negocjacji umów na dostawy mleka; 2) wprowadzenie formalnych umów na dostawy mleka, w których
elementy, takie jak: cena, czas trwania, wielkość dostaw, termin dostaw będą swobodnie negocjowane przez strony (rolników, przetwórców); 3) możliwość tworzenia
organizacji międzybranżowych na rynku mleka; 4) poprawa przejrzystości produkcji mleka w UE poprzez obowiązek przesyłania przez podmioty skupowe informacji
o ilości skupionego w każdym miesiącu mleka organom wyznaczonym przez państwa członkowskie; 5) możliwość zarządzania podażą serów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego… 2012]. Przedstawione w „pakiecie mlecznym”
działania – zdaniem autora – w bardzo niewielkim zakresie będą przyczyniać się do
stabilizacji rynku mleka w Unii Europejskiej. Zaznaczyć należy, że zaproponowane
działania w większości krajów o gospodarce rynkowej od dawna funkcjonują, np.:
możliwość negocjacji cen, tworzenie grup producenckich czy innych organizacji
branżowych reprezentujących stanowisko (interesy) określonej grupy społecznej.
4.2. Mechanizmy proponowane na poziomie mleczarni
Mleczarnie, aby się rozwijać, muszą mieć stały dostęp do surowca (mleka). Zmienność cen oferowanych za mleko, wynikająca z trendów światowych i braku polityki
rynkowej na poziomie krajów UE, może zniechęcić rolników do utrzymywania
i rozwijania tej produkcji. Trzeba wyraźnie podkreślić, że – jak wynika z doświadczeń – rolnicy, którzy zrezygnowali z chowu krów i produkcji mleka, z reguły już do
tej działalności nie wrócili nawet w sytuacji wyraźnej poprawy koniunktury na ten
produkt. Dlatego niezwykle ważne jest, z punktu widzenia zakładu przetwórczego,
aby utrzymać produkcję mleka w gospodarstwach ją prowadzących, a nawet zwięk-
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szyć. Aby to zrobić, potrzebna jest stała, oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
współpraca, odbywająca się na zasadzie „zrównoważonego rozwoju” gospodarstw
rolniczych i zakładów przetwórczych.
Przetwórcy mleka i rolnicy o tym doskonale wiedzą i realizują współpracę. Już
po urynkowieniu polskiej gospodarki podjęto różnego rodzaju działania zacieśniające współpracę i przyczyniające się do obopólnych korzyści. Na przykład w OSM
Piątnica uruchomiono określone środki finansowe na niskoprocentowe pożyczki dla
rolników na zakup schładzalników do mleka, dojarek i krów mlecznych. Dodatkowo
uruchomiono na szeroką skalę działalność szkoleniową [Niewęgłowska 1996].
Oprócz tych działań wiele mleczarni zaczęło wpływać na rolników sposobem kalkulowania ceny za dostarczane do mleczarni mleko. Zaczęto ustalać cząstkowe elementy sumarycznej ceny za mleko. Składniki kalkulowanej ceny za mleko w analizowanym czasie zmieniały się. W latach 2003-2012 głównymi składowymi ceny
uwzględnianymi przez większość mleczarni były: cena za jednostkę białka, cena za
jednostkę tłuszczu, dopłata do klasy jakościowej, dopłata za schłodzenie mleka do
temperatury 4oC, dopłata za posiadanie przez gospodarstwo certyfikatu weterynaryjnego, dopłata do ilości produkowanego mleka, dopłata za posiadanie krów pod kontrolą użytkowości mlecznej, kurs złotego. Głębsze uzależnienie się rynku mleka
w krajach UE od sytuacji na rynkach światowych powoduje w mleczarniach potrzebę tworzenia mechanizmów względnej stabilizacji cen na mleko w skupie. W kilku
mleczarniach w Polsce już trwają prace nad ustalaniem ceny mleka w zależności
od prognozowanych średniorocznych cen na mleko. Aby to realizować, potrzebne
są rzetelne informacje o sytuacji na rynkach międzynarodowych, a także o sytuacji
w gospodarstwach rolniczych. Potrzebna jest też dobra wola i zrozumienie dla tego
mechanizmu zarówno na poziomie mleczarni, jak i gospodarstw rolniczych.
Mleczarnie powinny wykorzystywać nowe mechanizmy koordynacji dla zapewnienia sobie lojalności rozproszonych dostawców surowca (mleka). Ale sama lojalność nie wystarczy, należy dążyć do wywoływania aktywnych działań poszczególnych gospodarstw na rzecz budowania wartości całej organizacji. Sieć informacyjna
ma pomóc scalić i skoordynować procesy informacyjne, decyzyjne, wytwórcze, a
przede wszystkim pozwolić na gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy i jej transfer
do poszczególnych uczestników sieci. Mleczarnie przetwarzające mleko mogą być
ważnym ogniwem (głównym integratorem) sieci, zespalającym poszczególnych rolników (dostawców mleka) ze sobą oraz z mleczarnią.
Trzeba podkreślić, że zacieśnianie wymiany informacji między mleczarnią a rolnikami ma coraz nowocześniejsze formy. W firmie „Danone” w roku 2006 podjęto
decyzje o utworzeniu „elektronicznego punktu informacyjnego”. Utworzono stronę
internetową, do której mają dostęp rolnicy (dostawcy mleka, po zalogowaniu).
Przedstawiano na niej informacje o sytuacji na rynku mleka, działaniach podejmowanych przez mleczarnie oraz indywidualne raporty dla konkretnego gospodarstwa
o realizowanej sprzedaży mleka (cenie mleka, parametrach jakościowych, pożyczkach do spłacenia). Trwają prace nad dalszym rozwijaniem wymiany informacji pomiędzy rolnikami (dostawcami) i mleczarnią.
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5. Podsumowanie i wnioski
1. Branża mleczarska w polskim sektorze agrobiznesu stanowi bardzo ważny
element. Świadczy o tym między innymi rosnące saldo w handlu zagranicznym produktami mlecznymi, które w 2003 r. wynosiło 278,4 mln euro, natomiast w 2012 r.
było to już 911,6 mln euro. Możliwości przetwórcze zakładów mleczarskich są
większe niż wynosi ich obecna produkcja, wynika to między innymi z szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych w latach 2006-2012 z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych. Istotnym czynnikiem hamującym zwiększenie produkcji na poziomie mleczarni jest dostępność surowca (mleka) do przetwórstwa.
2. Impulsem do zmian w realizowanej produkcji mleka – na poziomie gospodarstw rolniczych – są ceny surowców rolniczych (mleka i innych, które mogą być
potencjalnie wytwarzane w gospodarstwach rolniczych). Oprócz wysokości cen
mleka istotna jest dla gospodarstw rolniczych jej stabilność. Wycofywanie się z mechanizmu kwotowania produkcji mleka w UE przyczyniło się do większej zmienności cen mleka w skupie w UE. Ceny uzależnione zostały od koniunktury globalnej,
głównie od cen dyktowanych przez największego eksportera produktów mlecznych
Fonterę z Nowej Zelandii.
3. Przedstawione w „pakiecie mlecznym” UE działania w bardzo niewielkim
zakresie będą przyczyniać się do stabilizacji rynku mleka w UE po całkowitej rezygnacji z mechanizmu kwotowania produkcji mleka. Szczególnie w Polsce, gdzie
dominującą formą prawną mleczarni są spółdzielnie, zaproponowane działania nic
nie wnoszą.
4. Brak mechanizmów stabilizujących ceny mleka w wyniku regulacji politycznych w UE zmuszają przetwórców (mleczarnie) do aktywnego włączania się w proces jeszcze głębszej współpracy pomiędzy rolnikami a przetwórcami. Aby to realizować, potrzebne są dobre mechanizmy informacyjne. Przetwórcy muszą szybko
dzielić się z rolnikami informacją o sytuacjach na rynkach światowych i o wynikających z tego dla nich konsekwencjach. Natomiast rolnicy muszą się dzielić informacją
o realizowanej produkcji (kosztach i innych problemach związanych z produkcją
mleka). Tylko współpraca oparta na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu, w
myśl idei zrównoważonego rozwoju, może przyczyniać się do obopólnych korzyści.
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PREDICTABILITY AND PRICE STABILIZATION OF MILK
AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF FARMS AND FOOD PROCESSING ENTERPRISES
Summary: The aim of the of this article is to present milk prices in Poland and other countries
in the world (mainly in the EU), to trace and describe the mechanisms of price stabilization
occurring at the national level and the EU and to present mechanisms to stabilize milk prices
in procurement proposed by the dairies. As a result of the research, administrative regulations
(milk quota mechanism) that contribute to the relative stability of the milk market in the EU
are being withdrawn. The proposed so-called “Milk package” to a small degree will contribute
to the inhibition of fluctuations in the world prices of milk. In this situation, dairies and
farmers have to work deeper and try to counteract the disadvantages.
Keywords: milk market, milk prices, production quotas, information network.
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