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Synopsis. Opracowanie przedstawia problematykê wp³ywu administracyjnego ograniczania sprzeda¿y mleka
na dynamikê zmian strukturalnych zachodz¹cych w gospodarstwach mlecznych. Stwierdzono, ¿e system
kwot mlecznych wp³yn¹³ na wyra�ne spowolnienie procesu koncentracji produkcji mleka oraz przemian
strukturalnych na tym rynku w UE.

Wstêp
Proces koncentracji produkcji jest charakterystyczny dla wszystkich rozwijaj¹cych siê ryn-

ków rolnych, a jego tempo �wiadczy o poziomie strukturalnego rozwoju rynku w poszczegól-
nych pañstwach. Samo pojêcie koncentracji oznacza proces powiêkszania produkcji i zasobów
czynników produkcji niezbêdnych do jej uzyskania w ramach wyodrêbnionej, samodzielnej
jednostki gospodarczej (przedsiêbiorstwa) [Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza 1984]. Pojê-
cie to mo¿e odnosiæ siê do ga³êzi produkcji, grupy produktów lub nawet jednorodnej produkcji
[Rychlik, Kosieradzki 1978]. Miar¹ koncentracji produkcji w gospodarstwie mlecznym jest wiel-
ko�æ produkcji mleka uzyskana w ci¹gu roku. Miar¹ szczegó³ow¹ mo¿e byæ równie¿ wielko�æ
stada zwierz¹t w gospodarstwie.

Na proces koncentrowania siê produkcji mleka mog¹ wp³ywaæ czynniki o charakterze we-
wnêtrznym, jak i zewnêtrznym. Do czynników wewnêtrznych nale¿¹ przede wszystkim posiada-
ne zasoby czynników produkcji oraz mo¿liwo�ci ich pozyskania w warunkach funkcjonowania
gospodarstwa. Dotyczy to g³ównie niezbêdnej w produkcji byd³a ziemi i pracy, ale tak¿e mo¿li-
wo�ci powiêkszania kapita³u, g³ównie �rodków trwa³ych [Runowski 1994]. Do czynników ze-
wnêtrznych w produkcji mleka, zaliczyæ mo¿na uregulowania prawne zwi¹zane ze Wspóln¹
Organizacj¹ Rynku Mleka (system kwot mlecznych, uzale¿nienie otrzymania subwencji od utrzy-
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mania okre�lonej obsady zwierz¹t1) oraz normy sanitarno-weterynaryjne i ekologiczne (maksy-
malna emisja azotanów i fosforanów). Niniejsze opracowanie przedstawia oddzia³ywanie sys-
temu kwot mlecznych na proces koncentracji produkcji i przemiany strukturalne gospodarstw
mlecznych w badanych2 krajach UE � Holandii, Danii, Francji i w Niemczech.

Mechanizm oddzia³ywania systemu kwot na zmiany strukturalne
Wprowadzenie limitowania rynkowej produkcji mleka w 1984 roku by³o ogromnym prze³o-

mem we Wspólnej Polityce Rolnej, która z wieloletniego nastawienia proprodukcyjnego zmie-
ni³a siê w politykê ograniczania nadwy¿ek produkcyjnych. By³ to tak¿e ogromny szok dla
producentów mleka, którzy musieli nagle zmieniæ sposób prowadzenia dzia³alno�ci produkcyj-
nej oraz zarz¹dzania gospodarstwem.

Ograniczenie mo¿liwo�ci swobodnego rozwijania produkcji przez limity administracyjne
oraz z drugiej strony konieczno�æ ponoszenia sporych wydatków zwi¹zanych z zakupem do-
datkowych kwot, utrudniaj¹ swobodny wzrost gospodarstw mlecznych i zwiêkszanie produk-
cji. Jednak¿e sposób i si³a oddzia³ywania systemu na procesy koncentrowania siê produkcji s¹
zale¿ne od jego organizacji w poszczególnych krajach oraz od zasad zarz¹dzania poszczególny-
mi jego instrumentami, takimi jak: system transferów, programy wykupu kwot (Cessation sche-
mes)3 oraz zarz¹dzanie rezerw¹ kwot.

Uogólniaj¹c nale¿y podkre�liæ, ¿e przyjêty system transferów kwot mo¿e zwiêkszaæ lub
ograniczaæ dostêpno�æ limitów produkcji na rynku i tym samym u³atwiaæ lub te¿ utrudniaæ
powiêkszanie poziomu produkcji. Wiêksza mobilno�æ kwot, ale i wy¿sze ceny, charakteryzuj¹
systemy liberalne, np. w Holandii i Niemczech (po 1990 r.), mniejsza dostêpno�æ kwot przy
niskich cenach charakteryzuje za� systemy mocno kontrolowane przez rz¹d, np. skrajny w tym
wzglêdzie system francuski oraz duñski (do 1997 r.).

W przypadku polityki restrukturyzacji, która mo¿e byæ prowadzona w ramach systemu kwot
przez zarz¹dzanie rezerw¹ kwot i finansowanie programów wykupu kwot, rozró¿niono dwa podej-
�cia: prorynkowe i podej�cie tzw. polityki kontrolowanej przez rz¹d. Kraje stosuj¹ce podej�cie
prorynkowe (Holandia i Niemcy), które pozostawiaj¹ przemiany strukturalne g³ównie czynnikom
rynkowym, nie u¿ywaj¹ rezerwy dla wspierania okre�lonych grup producentów przez preferen-
cyjny przydzia³ kwot, pozostawiaj¹c jej jedynie rolê pewnego bufora bezpieczeñstwa na wypadek
przekroczenia kwoty krajowej. Pañstwa te tak¿e ograniczy³y stosowanie programów rezygnacji
do pocz¹tkowych lat funkcjonowania systemu. W przypadku pañstw stosuj¹cych politykê struk-
turaln¹ kontrolowan¹, wspieran¹ przez rz¹d (Francja, Dania), programy wykupu kwot prowadzo-
ne by³y bardzo d³ugo (w Danii do 1997 r., we Francji do chwili obecnej), a zarz¹dzanie rezerw¹ kwot
pe³ni fundamentaln¹ funkcjê w kszta³towaniu przemian strukturalnych, przez stworzenie szerokiej
gamy rozwi¹zañ wspieraj¹cych wybrane grupy producentów.

Przydzia³ kwot mlecznych w 1984 roku by³ oparty na wielko�ci produkcji z roku 1981+1%. Z
perspektywy intensywno�ci przemian strukturalnych na rynku mleka bardzo du¿e znaczenie

1 Zgodnie z postanowieniami Reformy Mc. Sharry�ego premia rze�na uwarunkowana jest utrzymaniem
maksymalnej obsady zwierz¹t w wysoko�ci: od 1993 r. � 3,5 SD/ha GPP (g³ównej powierzchni paszowej),
od 1994 r. � 3,0 SD, od 1995 � 2,5 SD; od 1996 � 2,0 SD/ha GPP. Premia ekstensyfikacyjna � 1,4-1,8 SD/
ha GPP.

2 Badania realizowane w ramach pracy doktorskiej oraz grantu promotorskiego KBN 3P06R00624 nt.
Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia prawnych regulacji produkcji mleka w UE i w Polsce
na przyk³adzie systemu kwot mlecznych.

3 Programy wykupu kwot w zamian ze rekompensatê finansow¹ prowadzone by³y w UE w latach 80-tych
i 90-tych (na szczeblu ogólnowspólnotowym oraz krajowym), przyk³adowo w Holandii w latach 1984-
1988, w Niemczech w latach 1984-1990, w Danii w latach 1985-1997.
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mia³ stopieñ ograniczenia poziomu produkcji przez kwoty w 1984 roku, który okre�lany jest
mianem wspó³czynnika redukcji (procentowa ró¿nica miêdzy przyznan¹ kwot¹ mleczn¹ a pozio-
mem produkcji z 1983 r.). Ogólnie, im wy¿szy by³ poziom ograniczenia produkcji w stosunku do
produkcji z roku 1983, tym reakcja producentów by³a bardziej radykalna.

Najwiêkszymi redukcjami dostaw mleka4 w stosunku do produkcji z 1983 roku objête zosta-
³y 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 zwróciæ uwagê, ¿e redukcja na poziomie
ca³ego kraju nie by³a jednoznaczna z realn¹ obni¿k¹ produkcji dla indywidualnych producen-
tów 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 8,7% w stosunku do dostaw z 1983 r., w Danii z kolei �
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¿no�ci od poszczególnych grup producentów.

W krajach, gdzie wspó³czynnik redukcji by³ wysoki kwoty mleczne przyczyni³y siê do sko-
kowego zmniejszenia siê pog³owia krów, a nawet �chwilowego� obni¿enia wydajno�ci jednost-
kowych 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.

Zmiany w wielko�ci i strukturze pog³owia krów
W latach siedemdziesi¹tych pog³owie krów mlecznych w badanych krajach � podobnie jak

i w ca³ej Wspólnocie � kszta³towa³o siê na do�æ stabilnym poziomie. W latach 1975-1983 w
Niemczech i Holandii charakteryzowa³ je lekki trend wzrastaj¹cy (odpowiednio +0,3 i +1,5%
rocznie), natomiast w Danii i Francji � nieznaczny trend malej¹cy (odpowiednio
�1,1 i �0,6% rocznie). Rysunek 1 obrazuje zmiany w pog³owiu krów w badanych krajach przed
i po wprowadzeniu systemu kwot mlecznych (1983=100%).

Rysunek 1. Zmiany wielko�ci pog³owia krów w badanych krajach (1983=100%)
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych EUROSTAT � New Cronos.
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4 Mowa tu o dostawach do mleczarni i kwocie hurtowej.
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Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie administracyjnego ograniczenia produkcji spowodowa³o
we wszystkich badanych krajach gwa³towne istotne5 zmiany w pog³owiu krów mlecznych, które
by³y widoczne 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 prawie 5% rocznie. Po 1991 roku trend radykal-
nego 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 pow. 50 sztuk krów zosta³ wyra�nie odwrócony.

Zmiany w wydajno�ci jednostkowej krów
W Danii, Niemczech i Holandii, gdzie wspó³czynnik redukcji produkcji by³ wysoki, przyrost

mleczno�ci krów zosta³ wyra�nie zaburzony w pierwszych 2 latach po wprowadzeniu kwotowa-
nia. Przyczyn¹ takiego efektu móg³ byæ zarówno strach przed przekroczeniem produkcji, jak i
próba obni¿ania kosztów przez ograniczenie skarmiania koncentratów paszowych, co mog³o
spowodowaæ spadek wydajno�ci zwierz¹t. W dalszej perspektywie system kwot mlecznych
jest jednym z czynników stymuluj¹cych producentów do zwiêkszania wydajno�ci mlecznej.
Sztywne ograniczenie produkcji wymusza poszukiwanie innych mo¿liwo�ci zwiêkszania korzy-
�ci ekonomicznych ni¿ wzrost skali produkcji, takich jak: selekcja stad i poprawa wydajno�ci
jednostkowej zwierz¹t. Dlatego te¿, gdy producenci oswoili siê z ograniczeniem produkcji,
nast¹pi³ ponowny dynamiczny wzrost wydajno�ci mlecznej.

Zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw
Zarówno przed, jak i po wprowadzeniu systemu kwot liczba gospodarstw mlecznych w bada-

nych krajach wyra�nie siê zmniejsza³a. W o�mioletnim 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%, 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 istotnie6 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 odej�cia z produkcji mleka w tym okresie. Najwiêksze znaczenie pro-
gramów zaobserwowano we Francji, gdzie w latach 1983-1987 r. uby³o ³¹cznie 27,5% gospo-
darstw, 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. Najmniejsz¹ skuteczno�æ programów zanotowano w Holandii, gdzie z grupy 17%
producentów, którzy odeszli z produkcji tylko 5% skorzysta³o z 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
wyra�nie wolniejsze ni¿ przed wprowadzeniem limitów produkcji.

5 Istotno�æ statystyczna weryfikowana wspó³czynnikiem korelacji miêdzy wprowadzeniem systemu kwot
mlecznych, a wielko�ci¹ pog³owia krów (korelacja istotna, ujemna w: Danii r = �0,91, Holandii r = �0,71,
Francji  r = �0,82, korelacja nieistotna w Niemczech r = �0,56) oraz za pomoc¹ testu dla dwóch �rednich
(test t-studenta).

6 Istotno�æ statystyczn¹ potwierdzono testem dla dwóch �rednich (t-studenta).
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Rozpatruj¹c liczbê gospodarstw wed³ug podzia³u pod wzglêdem wielko�ci stada mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e limitowanie produkcji (wraz z programami rezygnacji) mia³o najwiêkszy wp³yw na
zmiany w liczbie stad �rednich i najwiêkszych. Niestety, zmiany te nie mia³y charakteru pozy-
tywnego. Zauwa¿ono, ¿e trend wzrastaj¹cy charakteryzuj¹cy te grupy przed 1983 rokiem, zo-
sta³ wyra�nie odwrócony i gospodarstw tych zaczê³o ubywaæ we wszystkich badanych kra-
jach. Przyczyn¹ tych zmian by³a g³ównie likwidacja pog³owia krów i �przechodzenie� gospodarstw
do grup o mniejszej liczebno�ci. Ponadto do�æ restrykcyjne zasady handlu kwotami w latach
80-tych, wysokie ceny limitów w Holandii i Niemczech, ograniczona dostêpno�æ kwot w Danii,
Francji i Niemczech, ogranicza³y mo¿liwo�ci rozwoju gospodarstw.

Z obserwacji wynika tak¿e, ¿e w latach 1983-1990, we wszystkich badanych krajach za
wyj¹tkiem Francji, wprowadzenie systemu kwot mlecznych wyra�nie spowolni³o przemiany w
strukturze 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 spowodo-
wane byæ mog³o liberalizacj¹ systemu kwot (umo¿liwienie dzier¿awy kwot w Holandii i Niem-
czech, wprowadzenie Gie³dy Kwot w Danii), ale tak¿e reform¹ Wspólnej Polityki Rolnej z 1992
r., która przez ustabilizowanie cen mleka i znaczne obni¿enie kosztów ¿ywienia umo¿liwi³a wy-
generowanie �rodków na rozwój gospodarstw. Niemniej jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e zmiany te
by³yby przypuszczalnie jeszcze bardziej dynamicznie, gdyby nie administracyjne ograniczenie
produkcji oraz wysokie koszty inwestycji w dodatkowe limity produkcyjne.

Zmiany w tempie procesu koncentracji produkcji mleka
Proces koncentracji produkcji, wyra¿ony za pomoc¹ przyrostu wielko�ci produkcji mleka

przypadaj¹cej na gospodarstwo, jest wielko�ci¹, która ³¹czy w sobie dynamikê zmian w wielko-
�ci produkcji (czyli zmian w wielko�ci pog³owia i wydajno�ci mlecznej krów) oraz w liczbie
gospodarstw mlecznych. Mo¿na zatem postawiæ hipotezê, ¿e skoro wprowadzenie systemu
kwot mlecznych spowodowa³o istotne zmiany w pog³owiu krów, wydajno�ci mlecznej, jak i
liczbie gospodarstw, to mia³o tak¿e znacz¹cy wp³yw na proces koncentracji produkcji.

Przed wprowadzeniem systemu kwot mlecznych (lata 1975-1983) produkcja mleka we wszyst-
kich badanych krajach wzrasta³a: o 3% rocznie w Holandii, 2,7% rocznie w Niemczech, o 1,7%
w Danii i 1% rocznie we Francji. Wzrostowi produkcji towarzyszy³o dynamiczne zmniejszanie
siê liczby gospodarstw, szczególnie o mniejszych stadach oraz powiêkszanie liczby gospo-
darstw du¿ych, co w efekcie powodowa³o koncentrowanie siê produkcji w tempie 6,2% rocznie
w Holandii, 6% w Danii, 5,3% w Niemczech i 5% rocznie we Francji.

W Holandii, Niemczech i Danii, gdzie wspó³czynnik redukcji produkcji by³ wysoki, oraz gdzie
wprowadzenie systemu kwot wp³ynê³o na zmniejszenie dynamiki odp³ywu gospodarstw z pro-
dukcji mleka, proces koncentracji produkcji po 1984 roku zosta³ bardzo wyra�nie spowolniony7.

W czterech pierwszych latach kwotowania �redni przyrost produkcji z gospodarstwa wy-
nosi³: 1,5% rocznie w Holandii, 2% rocznie w Niemczech oraz 4,7% w Danii. Jedynym pañ-
stwem, w którym proces koncentracji zosta³ przyspieszony o 3% by³a Francja, gdzie redukcja
produkcji by³a niewielka (oko³o 2%), a liczba gospodarstw rezygnuj¹cych z produkcji mleka
(g³ówne za spraw¹ programów rezygnacji) by³a wiêksza ni¿ w okresie poprzedzaj¹cym wprowa-
dzenie kwot.  Rysunek 2 obrazuje zmiany w tempie koncentracji produkcji mleka na przyk³adzie
Holandii.

7 Istotno�æ statystyczna sprawdzona za pomoc¹ testu dla dwóch �rednich, nie potwierdzona jedynie w
Danii, co mo¿e byæ spowodowane wysok¹ skuteczno�ci¹ programu rezygnacji prowadzonego w 1986/
1987 roku i tym samym przyspieszeniem koncentracji produkcji w tych latach.
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Aby okre�liæ wp³yw wprowadzenia systemu kwot mlecznych na proces koncentracji pro-
dukcji dokonano szacunkowej symulacji, w której pominiêto efekt spowodowany przez progra-
my rezygnacji. Na tej podstawie stwierdzono, ¿e we wszystkich badanych krajach tempo kon-
centracji by³oby zamro¿one w latach 1984-1989. W Holandii, Danii i Niemczech odnotowano w
tym okresie ujemne przyrosty produkcji uzyskiwanej z gospodarstwa, natomiast we Francji
�rednie tempo koncentracji produkcji w latach 1984-1987 wynios³oby 1,9% rocznie. Limitowa-
nie produkcji zatem, przez ograniczenie dozwolonej sprzeda¿y mleka, a tak¿e przez wprowadze-
nie barier rozwoju gospodarstw i tym samym spowolnienie zmian w strukturze, spowodowa³o
w latach 1984-1990 wyra�ne zaburzenie procesu koncentracji produkcji mleka. Proces ten by³
tym wolniejszy, im wiêksza by³a redukcja produkcji w 1983 roku, oraz im mniejsz¹ skuteczno�ci¹
charakteryzowa³y siê programy restrukturyzacji prowadzone przez rz¹d w ramach programów
rezygnacji i zarz¹dzania rezerw¹ kwot.

W latach 1989-1993 we wszystkich badanych krajach obserwuje siê wzrost tempa koncen-
tracji produkcji mleka, który wywo³any by³ g³ównie radykalnymi zmianami w systemie inter-
wencji rynkowej, które dotyczy³y zasad skupu interwencyjnego oraz obni¿enia cen interwen-
cyjnych mlecznych. Dodatkowym czynnikiem przyspieszaj¹cym koncentracjê produkcji by³a w
latach 90-tych liberalizacja zasad handlu kwotami mlecznymi (efekty szczególnie widoczne w
Niemczech od 1994 r., Holandii od 1993 r., Danii od 1996/1997 r.), która umo¿liwi³a ³atwiejszy
rozwój gospodarstw przez zwiêkszenie dostêpno�ci limitów produkcji.

Wnioski
1. System kwot mlecznych przez administracyjne ograniczenie sprzeda¿y mleka oraz utrudnie-

nie rozwoju gospodarstw mlecznych prowadzi do spowolnienia procesów koncentracji
produkcji mleka oraz przemian strukturalnych.

2. Wprowadzenie systemu kwot w badanych krajach UE spowodowa³o istotne statystycznie
zmniejszenie siê pog³owia krów mlecznych, obserwowane przez co najmniej 5 kolejnych lat.
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Rysunek 2. Tempo koncentracji produkcji mleka w Holandii w latach 1975-2000 [1983=100%]
�ród³o: opracowanie w³asne.
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3. Negatywne oddzia³ywanie systemu kwot na procesy przemian strukturalnych mo¿e byæ
minimalizowane przez odpowiednie zarz¹dzanie rezerw¹ kwot mlecznych (okre�lenie warun-
ków preferencyjnego przydzia³u kwot dla okre�lonych grup producentów), przez prowa-
dzenie programów wykupu kwot mlecznych oraz przez zwiêkszanie mobilno�ci kwot i sty-
mulowanie obrotu.
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Summary
Implementation of the milk quota system caused significant reduction of the cowherd in researched EU

countries, observed at least in the first five years after introduction of the system. The milk quota by admini-
strative limitation of milk sale and creating barriers for production development is one of the most significant
inhibitors of the farm structural development and milk production concentration process. Negative effects of
the quota system can be diminished by appropriate management of the transfer system (liberalisation of
trade, increasing quota mobility) and special rules of distribution of the national quota reserve.
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