
INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE POLSKIEGO RYNKU 
KWOT MLECZNYCH W SEZONIE TRANSFEROWYM 2012/13 

Ograniczona wielkość, wzrost i rozwój. Malejąca nierównowaga 
podaży i popytu. Utrzymujące się zróżnicowanie regionalne. 

Rosnące, ale stabilizujące się ceny uprawnień. 
 

Jego wielkość jest co prawda zauważalna (w porównaniu do stanu wczesnojesiennego nawet duża), 
ale zważywszy wyraźne symptomy zagrożenia przekroczeniem kwoty mlecznej (od długiego czasu) – wciąż 
nasuwa obawę, że sprawa może być nadal niedoceniana. Wzrost grudniowy nie był wyraźny – dotyczący 
większości regionów, w tym także tych mniej znaczących w produkcji mleka. Mały rozmiar rynku jest wciąż 
niepokojący, ale pewna ilość zawartych transakcji i wyraźniejszy ostatnio trend pozwala wstępnie ocenić 
sytuację w sezonie transferowym 2012/13.  

Istotny jest tu coraz większy udział w rynku ofert doprecyzowanych (w miesiącu grudniu to właśnie 
zwraca dużą uwagę) – w szczególności cenowo; w niektórych regionach stało się to już niemal regułą. Brak 
równowagi podaży i popytu wydaje się ostatnio coraz mniej widoczny, a niedawno był wręcz rażący – to w 
grudniu również zwraca uwagę.  

Ceny oferowane przez zainteresowanych zakupem uprawnień były niższe na tle średniej z transakcji 
na rynku IIR, rzeczywiście dokonanych w grudniu (element stabilizacji sytuacji zaczyna tu dominować – po 
raz pierwszy w bieżącym sezonie transferowym). Ceny na bazie transakcji różniły się pomiędzy regionami, 
ale umiarkowanie: zasadniczo płacono 32gr/kg w regionach mniej znaczących dla produkcji mleka, 37gr/kg 
w ważnych dla tejże produkcji i 38gr/kg – w podstawowych dla tego kierunku produkcji. Były niewielkie 
wyjątki od tej reguły – w szczególności niska cena uprawnień w liczącym się regionie lubelskim; a co mniej 
znaczące gospodarczo – wysoka w śląskim i krańcowo wysoka w zachodniopomorskim. 
 

Wielkością rynku IIR w grudniu 2012 wyróżniały się 3 regiony o podstawowym znaczeniu dla 
produkcji mleka. Za nimi – na dość wyraźny dystans – były 4 regiony o dużym znaczeniu tego kierunku 
produkcji, a inne pozostawały zdecydowanie z tyłu pod względem wielkości ww. rynku. Z niewielkimi 
wyjątkami (przede wszystkim śląskiego) – na ogół zainteresowanych zakupem nowych uprawnień było 
półtora do dwukrotnie więcej w porównaniu z oferentami. To wprawdzie spora różnica – lecz na tle okresu 
do listopada 2012 zdecydowanie niewielka; nawet kilkakrotnie mniejsza.  

Wśród regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka – najbardziej stabilna wydaje się sytuacja 
w podlaskim: przy ofertach na poziomie 39-40gr/kg – zainteresowani zakupem (w liczbie umiarkowanie 
większej) gotowi są zapłacić najmniej 25, ale i także 40gr/kg nowych uprawnień. W mazowieckim oferent 
oczekuje 47-48gr/kg, ale zainteresowany zakupem proponuje sporo niższą cenę: 30-41gr/kg. Uczestników 
rynku jest tutaj znacznie więcej niż w podlaskim – chociaż nie jest to rynek różniący się pod względem 
wielkości uprawnień. W wielkopolskim – na tle 2 ww. – operuje się większymi uprawnieniami, a oferent 
oczekuje 40-41gr/kg; jednak zainteresowani zakupem są jakby podzieleni – jedni są skłonni zaspokoić 
oczekiwania oferenta, ale drudzy są bardzo ostrożni (cena nawet 15gr/kg).  
 Wśród regionów o dużym znaczeniu sektora – najstabilniej wygląda sytuacja w łódzkim: oferent 
oczekuje 42-43gr/kg, a zainteresowany zakupem (nieznacznie większa ilość na tle oferentów) proponuje 
maksymalnie 40gr/kg (minimum 20gr/kg). W lubelskim – przy cenie oferenta 37-38gr/kg – jest znacznie 
więcej zainteresowanych zakupem (z ceną zróżnicowaną: 20-35gr/kg). Mniej stabilnie wygląda sytuacja w 
warmińsko-mazurskim (dysproporcja oferentów i zainteresowanych zakupem, przy poziomie cen oferenta 
40-41gr/kg) i kujawsko-pomorskim (zdecydowanie najwyższa w kraju cena oferenta: 52-53gr/kg). 
 W regionach mniej znaczących w produkcji mleka – rynek jest ogólnie mały lub bardzo mały, choć 
ceny uprawnień są niższe na tle kraju; poziom cen oferenta jest dodatkowo dość stabilny 34-39gr/kg.  
Region dolnośląski praktycznie jest zmuszony bazować na kwotach z zewnątrz, a zainteresowanym zakupem 
nie ułatwia sytuacji niska oczekiwana cena. 
 Tak przynamniej wyglądała sytuacja po grudniu. Ostatnia – planowana z tego zakresu informacja 
ma objąć stan po styczniu. O stanie wykorzystania kwoty hurtowej po 10 m-cach b.r. kwotowego – prosimy 
dowiadywać się telefonicznie; w ostatnim tygodniu lutego. 
 

Termin informacji końcowej dla sezonu transferowego 2012/13: 8 lutego 


