
BIEŻĄCY STAN RYNKU UPRAWNIEŃ DO PRODUKCJI 
MLEKA W PRZEDOSTATNIM SEZONIE TRANSFEROWYM 

 
Jego niewielki rozwój, jak też ograniczona aktywność jest odzwierciedleniem stosunkowo 
niewielkich dostaw w pierwszym trymestrze sezonu kwotowego 2013/14 – z poziomem 
wykorzystania kwoty dostaw niższym o 1-2%, na tle średniej wieloletniej z całego okresu 
funkcjonowania systemu limitowania produkcji w kraju. To oczywiście tylko szacunek – nie 
znamy bowiem jeszcze regulacji prawnych, które określą wiążące cyfry limitów. Poza tym 
podsumowanie roku kwotowego – niedawno zakończonego – jest na razie wstępne. 
Niemniej rynek KI funkcjonuje już nieźle – w pierwszym miesiącu sezonu transferowego 
2013/14 w realiach stosunkowo niewielkiej liczby ofert, a jednocześnie przy porównywalnie 
dużej liczbie już zawartych transakcji. Pośrednio wskazuje to na świadomość producenta 
mleka z zakresu specyfiki wpływu ostatnich kilkunastu miesięcy funkcjonowania systemu 
kwotowego na rynek KI. Jak na pierwszy miesiąc sezonu transferowego 2013/14 – sytuacja 
jest dość czytelna, bardzo ciekawa i dająca wiele możliwości zarówno producentom mleka 
rozwijającym produkcję rynkową, jak i ją ograniczającym. 
 
Zawarte w sierpni b.r. transakcje wskazują na dotąd bardzo umiarkowaną cenę uprawnień – 
średnio 8gr/kg; z wyższą ceną w 2 najwyżej rozwiniętych regionach: zachodniopomorskim 
oraz wielkopolskim, a także lubuskim i 2 regionach północno-wschodnich – tj. w podlaskim 
i warmińsko-mazurskim. Różnica była jednak niewielka – tak iż nabycie uprawnień w cenie 
9gr/kg było w tych 5 regionach zupełnie realne. 
 
Cechą charakterystyczną rynku jest – jak dotąd: 
a/ nieokreślenie warunków cenowych transakcji – w większości prezentowanych ofert, i to 
dość zdecydowanej większości, 
b/ duże zróżnicowanie wielkości oferowanych uprawnień; w tym obecność ofert na kilkaset 
tys. kg uprawnień, 
c/ oferty nabywców zdecydowanie zbliżone cenowo do rzeczywistych warunków rynku, 
d/ spore oczekiwania cenowe sprzedających – z dużą ilością ofert w cenie 30-kilku gr/kg; a 
rekordzista pod tym względem oczekiwał 40gr. 
Rozwój sytuacji na rynku KI zapewne zbliży oczekiwania stron – i to w dużym stopniu bez 
związku z bieżącym stanem wykorzystania kwoty hurtowej, jak również wejściem nowych 
uregulowań prawnych na sezon kwotowy 2013/14.  
 
Istnieje też szerszy kontekst wpływu na stan rynku KI – związany z wpływem rychłego już 
końca obowiązującego systemu. Można go rozumieć następująco: 
1/ duże zagrożenie brakiem wystarczającej ilości uprawnień w ostatnim sezonie kwotowym 
– ze strony gospodarstw rozwijających produkcję rynkową, 
2/ ostatnią szansę korzystnego zbycia KI – ze strony gospodarstw ograniczających swoją 
produkcję rynkową. 
Czynniki te będą działać w ostatnim sezonie kwotowym z dużą siłą – niemniej ich wpływ w 
bieżącym sezonie da się już również mocno odczuć. 
 

Termin kolejnej informacji o stanie rynku KI w sezonie 
transferowym 2013/14: 3 października 2013 roku 
 


