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Synopsis. Zawierto analizê poziomu cen skupu mleka w latach 2001-2009 oraz ich prognozê do 2020 roku.
Uwagê skoncentrowano na ró¿nicy w cenie skupu mleka pomiêdzy grup¹ pañstw, których akcesja do Unii
Europejskiej nast¹pi³a w 2004 roku, a pañstwami bêd¹cymi jej cz³onkami przed rozszerzeniem. Dodatkowym
elementem analizy jest prezentacja zmian cen skupu i kosztów produkcji mleka w gospodarstwach nale¿¹cych do
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Opracowanie koñczy prognoza cen skupu mleka w ró¿nych
scenariuszach, które ró¿ni¹ siê wielko�ci¹ zmian we wspólnej polityce rolnej.

Wstêp
Ceny w rolnictwie pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i dochodow¹. Funkcja informacyjna pozwala na

poszukiwaniu nabywców p³ac¹cych wy¿sz¹ cenê i dostawców ¿¹daj¹cych ni¿szych cen oraz wp³ywa
na strukturê produkcji i obni¿ania kosztów produkcji. Funkcja dochodowa oznacza wp³yw poziomu
cen zaopatrzenia i zbytu na wysoko�æ dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa rolne, co determi-
nuje mo¿liwo�æ nabycia �rodków do produkcji i artyku³ów konsumpcyjnych [Stachak 1996].

Zmiany cen skupu mleka charakteryzuj¹ce siê wysokim wzrostem w 2007 r. oraz gwa³townym
spadkiem w drugiej po³owie 2008 r., a tak¿e utrzymuj¹cy siê ich niski poziom w 2009 r. wywo³a³y
pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw prowadz¹cych chów byd³a mlecznego. Kolej-
nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na spadek dochodowo�ci gospodarstw mlecznych by³ wzrost cen
na �rodki do produkcji rolnej, o czym �wiadczy rozwieranie siê wska�nika �no¿yc cen�, który jak
podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�ciowej, w 2008 roku wyniós³ 90,1 a w
2009 r. 96,0 [Zalewski 2010]. Jak wskazuje Ziêtara, mo¿e to tak¿e wywo³aæ wzrost skali produkcji,
aby gospodarstwo mog³o osi¹gaæ satysfakcjonuj¹cy dochód, co mo¿e siê przyczyniæ do dalszych
niekorzystnych tendencji na rynku mleka [Ziêtara 2009].

Dlatego te¿, podstawowym celem przeprowadzonych badañ by³o okre�lenie poziomu ceny
skupu mleka do 2020 r., jako podstawowej determinanty podjêcia decyzji pozwalaj¹cych na reago-
wanie i dostosowanie siê producentów mleka do zmieniaj¹cych uwarunkowañ. Badania zosta³y
poprzedzone wskazaniem ró¿nic pomiêdzy cenami skupu mleka w�ród najwiêkszych jego produ-
centów w Europie w latach 2001-2009.

Materia³ i metodyka badañ
Badania nad zmianami cen skupu mleka podzielono na trzy obszary. Pierwszym z nich jest

analiza miesiêcznych notowañ cen skupu mleka wed³ug krajów. Horyzont czasowy tych badañ
obejmowa³ lata 2001-2009, a �ród³em informacji by³ European Commision (EC). Analiz¹ objêto
cztery kraje bêd¹ce w szóstce najwiêkszych producentów mleka w Unii Europejskiej, a mianowicie
Francjê, Niemcy, Polskê i W³ochy. Ze wzglêdu na to, ¿e miesiêczne notowania cen mleka charakte-
ryzuj¹ siê wahaniami sezonowymi, dokonano ich eliminacji z szeregu czasowego za pomoc¹ meto-
dy �rednich ruchomych szeregu multiplikatywnego [Stañko 1999, Zelia� i in. 2008, Dittmann 2008].
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Drugi obszar badawczy dotyczy kszta³towania siê cen skupu mleka i kosztów produkcji w
latach 2001-2008 w gospodarstwach nale¿¹cych do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Mleka (European Dairy Farmers � EDF). Cenê mleka wyra¿ono w standardowym kilogramie o
zawarto�ci t³uszczu (4,0%) i bia³ka (3,3%) � (Energy-corrected milk � ECM) [Hemme i in. 2009]. W
tym wypadku pozyskano dane pierwotne z sieci naukowej EDF, prowadz¹cej analizy sytuacji
ekonomicznej europejskich gospodarstw mlecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem kosztów pro-
dukcji. Poniewa¿ badane gospodarstwa charakteryzuj¹ siê wysok¹ zmienno�ci¹ kosztów produk-
cji, dlatego do badañ przyjêto gospodarstwa z typowego obszaru zmienno�ci, wyznaczonego na
podstawie odchylenia standardowego [Sobczak 2008].

Trzeci obszar badawczy zawiera analizê prognoz ceny skupu mleka na podstawie dokumentów
opracowanych przez takie jednostki, jak: FAPRI, FAPRI-Ireland i EC. Poniewa¿ wiêkszo�æ z nich do
okre�lenia stosuje metodê scenariuszow¹ bazuj¹c¹ na opiniach ekspertów, dlatego zaprezentowa-
no wybrane scenariusze, które uznano za najbardziej prawdopodobne.

Wyniki badañ
Cena skupu mleka w krajach nale¿¹cych do Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem (UE-15) w

latach 2001-2007 roku charakteryzowa³a siê tendencj¹ malej¹c¹ (rys. 1). Pomiêdzy styczniem 2001 i
2007 roku spadek ten wynosi³ od 7% we Francji do prawie 20% w Niemczech. W Polsce podobna
sytuacja mia³a miejsce od stycznia 2001 roku do stycznia 2004 roku, kiedy cena uleg³a zmniejszeniu
o 20%, a w kolejnym roku nast¹pi³ jej gwa³towny wzrost o oko³o 55% (po wej�ciu do UE). Nastêp-
nie od stycznia 2005 do stycznia 2007 roku nast¹pi³a stabilizacja ceny skupu mleka w Polsce.

We wszystkich analizowanych krajach od stycznia 2007 do wrze�nia 2008 r. cena skupu mleka
wzros³a o oko³o 20%, a we W³oszech i Francji zbli¿y³a siê do poziomu 40 euro/100 kg. Od pa�dzier-
nika 2008 r. nast¹pi³ jej gwa³towny spadek, który pomiêdzy czerwcem 2008 i 2009 roku w Niemczech
i Polsce przekroczy³ 30%, natomiast we Francji i W³oszech by³ o 10% ni¿szy.

Analizuj¹c ceny skupu mleka w pañstwach UE-15 oraz w grupie krajów, która przyst¹pi³a do
Unii Europejskiej w 2004 r. (UE-10) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wystêpuje pomiêdzy nimi dosyæ du¿e
zró¿nicowanie (rys. 2). W okresie od grudnia 2006 r. do grudnia 2009 r. ceny skupu mleka w krajach
UE-15 by³a wy¿sza o ok. 15% w stosunku do pañstw UE-10 (ponad 4 euro/100 kg).

Badaj¹c zmiany cen skupu mleka w ponad 80 gospodarstwach nale¿¹cych do Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Mleka stwierdzono wystêpowanie innych tendencji lub inn¹ wiel-
ko�æ nasilenia zjawiska wzrostu, albo spadku ceny, w porównaniu z przeprowadzon¹ analiz¹ na
podstawie o notowañ krajowych (tab. 1). Cena skupu mleka w pañstwach UE-15 pomiêdzy  2001 a

Rysunek 1. Nominalne ceny skupu mleka w latach 2003-2009 w wybranych krajach Unii Europej-
skiej po eliminacji wahañ sezonowych
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Nowicki i in. 2009.
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2004 r. uleg³a zmniejszeniu �rednio o ok. 5%, przy tym ros³a we Francji i we W³oszech. W Polsce
nast¹pi³ jej spadek o oko³o 20%. W 2007 roku gospodarstwa mleczne w wiêkszo�ci krajów uzyski-
wa³y wy¿sz¹ cen¹ sprzeda¿y mleka ni¿ w 2004 r., a najwy¿szy wzrost cen w tym okresie wyst¹pi³ w
gospodarstwach polskich i wynosi³ ponad 50%. Identyczne tendencje wyst¹pi³y w momencie,
kiedy podstaw¹ odniesienia by³ 2001 r., gdy¿ wzrost ceny skupu mleka w Polsce osi¹gn¹³ wówczas
poziom 24%.

Poza analiz¹ zmian cen skupu mleka warto zwróciæ uwagê na zmianê kosztów produkcji w
badanych gospodarstwach, co pozwali na okre�lenie rzeczywistej sytuacji ekonomicznej bada-
nych gospodarstw (tab. 1). W wiêkszo�ci gospodarstw wzrost kosztów produkcji w latach 2001-
2008 mie�ci³ siê w przedziale od 20-40%, natomiast cen skupu mleka od 10-20%. Oznacza to, ¿e
dochodowo�æ w gospodarstwach nale¿¹cych do EDF pomiêdzy rokiem 2001 a 2008 uleg³a pogor-
szeniu i najbardziej dotknê³a gospodarstwa irlandzkie oraz w³oskie, a najmniej gospodarstwa ho-
lenderskie. Istotn¹ informacjê o zmianach cen i kosztów produkcji w gospodarstwach polskich
daje obliczenie dynamiki tych zmian porównuj¹c 2004 i 2008 r. Na przestrzeni wskazanego horyzon-
tu czasowego wzrost cen wynosi³ 21,8%, natomiast wzrost kosztów produkcji przekroczy³ 40% i
by³ najwy¿szy spo�ród gospodarstw w analizowanych krajach.

Rysunek 2. Nominalne ceny skupu mleka w latach 2003-2009 w grupach krajów nale¿¹cych do
Unii Europejskiej po eliminacji wahañ sezonowych
�ród³o: jak na rys. 1.
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Na podstawie zamieszczonego w tabeli 2
rankingu gospodarstw mlecznych mo¿na
stwierdziæ, ¿e pomiêdzy 2004 a 2008 r. najwiêk-
szym wzrostem ceny skupu mleka charaktery-
zowa³y siê gospodarstwa holenderskie (ponad
60%), a najmniejszym gospodarstwa niemiec-
kie 5,8%. Poddaj¹c analizie koszty produkcji
mleka najwiêkszy ich wzrost wyst¹pi³ w gospo-
darstwach polskich (40,3%) i by³ wy¿szy od
wzrostu ceny skupu mleka o ok. 20%.

Okre�lenie przysz³ej �redniej ceny skupu
mleka w Unii Europejskiej wymaga³o analizy
kilku dokumentów.

Dokument �Scenar 2020-II� opublikowany w
grudniu 2009 r. przez European Centre for Nature

Conservation, Landbouw-Economisch Instituut, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V.
dla Komisji Europejskiej [Nowicki i in. 2009]. W dokumencie przedstawiono trzy scenariusze: referencyj-
ny, konserwatywny i liberalny. Najbardziej prawdopodobnym wydaje siê scenariusz �referencyjny�,
bazuj¹cy na obecnym kszta³cie WPR. Zak³ada on redukcjê bud¿etu WPR w ujêciu realnym o 20%, pe³ne
wdro¿enie jednolitego system p³atno�ci od 2013 roku, zmniejszenie nominalnie o 30% p³atno�ci bezpo-
�rednich, likwidacjê systemu kwot mlecznych od 2015 r. Poziom prognozowanej ceny realnej skupu

mleka na 2020 rok zosta³ wyznaczony na pod-
stawie ceny z roku 2004/2005 (rys. 3) i za³o¿o-
no jej spadek o 21,4%.

Dokument �CAP Health Check � Impact
Assessment Note No 6� � opublikowany w
maju 2008 roku, w którym wyró¿niono dwa
scenariusze hard landing (HC-HL) i soft lan-
ding (HS-SL) [European Commision� 2008].
W scenariuszu HC-HL nastêpuje likwidacja
kwot mlecznych od roku 2015/2016, nato-
miast w scenariuszu HS-SL okre�lono dwa
scenariusze likwidacji systemu kwotowania
produkcji mleka HC-SL-Q1 i HC-SL-Q2 (rys.
4). W scenariuszu HC-SL-Q1 za³o¿ono
wzrost wielko�ci kwoty mlecznej o 1% rocz-
nie do 2015 roku, natomiast w scenariuszu
HC-SL-Q2 ustalono wzrost wielko�ci kwoty
mlecznej o 2% rocznie do 2015 roku. Do usta-
lenia ceny skupu mleka w poszczególnych
scenariuszach za podstawê przyjêto cenê z
2008 roku na poziomie 27 euro/100 kg. Do
2020 roku we wszystkich scenariuszach cena
nominalna osi¹gnie poziom 26,2 euro/100 kg.

Dokument �FAPRI 2010 U.S. and World
Agricultural Outlook� � opublikowany w
styczniu 2010 r. przez Food and Agricultural
Policy Research Institute, a opracowany przez
Iowa State University i University of Misso-
uri-Columbia [FAPRI 2010]. FAPRI przewidu-
je wzrost ceny nominalnej skupu mleka o ok.
10% w stosunku do 2010 r. (rys. 5).
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Rysunek 4. Prognoza nominalnej ceny skupu mle-
ka do 2020 roku
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie European
Commision� 2008.
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Dokument �CAP Health Check Analysis:
Impact of EU Milk Quota Expansion� opubli-
kowany w pa�dzierniku 2007 r. przez FAPRI-
Ireland a przygotowany przez Rural Teagasc
Economy Research Centre [Binfield 2007]. Ze
wzglêdu na to, ¿e dokument opracowano w
2007 r. poni¿sza analiza ma jedynie charakter
pogl¹dowy. W badaniach wyró¿niono dwa sce-
nariusze zak³adaj¹ce likwidacjê systemu kwot
mlecznych w 2015 r., a ró¿nica pomiêdzy nimi
wynika jedynie z tego, ¿e w scenariuszu 1 za³o-
¿ono wzrost kwoty mlecznej o 3% w 2009 r. w
stosunku do posiadanej w 2008 r., natomiast w
scenariuszu 2 coroczny wzrost kwoty mlecz-
nej o 3% rocznie do 2015 r. Wed³ug autorów
publikacji cena nominalna skupu mleka w 2016
r. bez wzglêdu na scenariusz bêdzie kszta³to-
waæ siê na podobnym poziomie, który wynie-
sie od 29 do 29,3 euro/100 kg (rys. 6).

Wnioski
Przeprowadzone badania wskazuj¹ na

tendencjê spadkow¹ cen skupu mleka w�ród
najwiêkszych jego producentów, bêd¹cych
cz³onkami Unii Europejskiej przed jej posze-
rzeniem w 2004 r. Od 2001 do 2007 r. uleg³y
one zmniejszeniu w granicach od 7 do 20%.
Tendencjê t¹ potwierdzaj¹ tak¿e badania
przeprowadzone w ponad 80 gospodar-
stwach nale¿¹cych do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka, gdy¿ w latach 2001-
2007, w gospodarstwach niemieckich, holenderskich, francuskich i w³oskich nast¹pi³ spadek cen
skupu w granicach od 5 do 12%.

Sytuacja polskich producentów mleka po akcesji do Unii Europejskiej pod wzglêdem ceny skupu
mleka uleg³a znacznej poprawie, gdy¿ pomiêdzy 2004 a 2008 r. nast¹pi³ jej wzrost o ponad 20%. Je¿eli
ta informacja zostanie uzupe³niona o zmianê kosztów (wzrost ponad 40%) to wówczas mo¿na stwier-
dziæ, ¿e pomimo wzrostu cen sytuacja dochodowa gospodarstw polskich nie uleg³a poprawie.

Wyst¹pi³y tak¿e dysproporcje pomiêdzy cenami skupu mleka uzyskiwanymi przez gospodar-
stwa po³o¿one na terenie pañstw UE-15 a grup¹ pañstw UE-10. Gospodarstwa w krajach, które
wst¹pi³y do UE w 2004 r. uzyskaj¹ �rednio o 15% ni¿sze ceny ni¿ gospodarstwa pañstw UE-15.

Analizuj¹c materia³ �ród³owy dotycz¹cy przysz³ego kszta³towania siê cen skupu mleka nale¿y
wskazaæ, ¿e we wszystkich analizowanych scenariuszach zak³ada siê likwidacjê systemu kwotowa-
nia produkcji na rynku mleka. Dodatkowo w wiêkszo�ci badañ uwzglêdnia siê wzrost kwoty mlecz-
nej we wszystkich pañstwach UE do 2015 r., co ma wp³yn¹æ na zwiêkszenie produkcji mleka. Ma to
wywo³aæ efekt skali, co pozwoli producentom zmniejszyæ koszty jednostkowe produkcji. Dzia³ania
te wynikaj¹ g³ównie z przewidywañ, ¿e cena realna skupu mleka w d³ugim okresie czasu bêdzie
mala³a nawet do ponad 20% do 2020 r. (oko³o 23 euro/100 kg) � wed³ug �Scenario study on
agriculture and the rural world � Scenar 2020-II�.
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Summary
The study contains analysis of milk producer price (farm gate prices) in the period 2001-2009 and potential

projections to the year 2020. The presented analyses have been carried out compare European Union member
states groups UE-15 and UE-10 and significant differences between milk prices gain by dairy farmers. Except
prices publication provides analysis of the milk cost production based on information available on network of
European Dairy Farmers. Milk price projections based on official documents published by European Commis-
sion, Directorate-General Agriculture and Rural Development; FAPRI U.S. and FAPRI-Ireland. Fundamental
reports were CAP Health Check and Scenar 2020-II where considered different scenarios with removal of milk
quotas. The consequence of received changes will be usually decrease of milk producer prices and increase of raw
milk production.
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