
BIEŻĄCY STAN RYNKU UPRAWNIE Ń DO PRODUKCJI 
MLEKA W PRZEDOSTATNIM SEZONIE TRANSFEROWYM 

 
Jego niewielki rozwój, jak też ograniczona aktywność jest odzwierciedleniem stosunkowo małych 
dostaw w pierwszym trymestrze sezonu kwotowego 2013/14, ale już zauważalnie większych w III 
kwartale i październiku 2013 (na tle ubiegłorocznych) – z poziomem wykorzystania kwoty dostaw 
niższym (1,3%) na tle średniej wieloletniej z całego okresu funkcjonowania systemu kwot mlecznych 
w Polsce. To szacunek – nie znamy jeszcze regulacji prawnych, które określą wiążące cyfry limitów.  
Niemniej rynek KI funkcjonuje już nieźle – po czterech miesiącach sezonu transferowego 2013/14 w 
realiach stosunkowo niewielkiej liczby ofert, ale 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 czas 
dobrych kilku tygodni przed zamknięciem sezonu transferowego 2013/14 – sytuacja jest czytelna, 
przy tendencji umiarkowanego wzrostu cen uprawnień, na rynku jakby wyraźniej rosnącym od 
kilkunastu dni; zarazem ciekawa i dająca możliwości – tak producentom mleka rozwijającym, jak 
też ograniczającym produkcję rynkową. 
 
Zawarte w okresie do końca listopada 2013 transakcje – wskazują na umiarkowaną cenę uprawnień: 
średnio 13gr/kg; z wyższą: 14gr w trzech podstawowych dla produkcji mleka regionach oraz 
w warmińsko-mazurskim; w najwyżej gospodarczo rozwiniętym zachodniopomorskim – 13gr. 
Jednocześnie ceny w regionach mniej znaczących dla produkcji mleka zostały ogólnie (w ostatnim 
miesiącu) na poziomie niezmienionym (października) – choć w dolnośląskim wzrosły do 13 gr/kg. 
Nabycie uprawnień w cenie poniżej 15gr stanie się już niebawem coraz mniej realne. Zwłaszcza że 
ofert sprzedaży w listopadzie przybyło stosunkowo bardzo niewiele. 
  
Cechą charakterystyczną rynku jest – jak dotąd: 
a/ nieokreślenie warunków cenowych transakcji – w sporej części prezentowanych ofert; chociaż ta 
część to już ich mniejszość, 
b/ duże zróżnicowanie wielkości oferowanych uprawnień – w tym stosunkowo dużo ofert o średnim 
bądź niewielkim wolumenie,  
c/ oferty nabywców zdecydowanie zbliżone cenowo do rzeczywistych warunków rynkowych. 
Ogólnie w listopadzie można mówić o ożywieniu rynku KI – za sprawą rosnącego zainteresowania 
zakupem nowych uprawnień; mówiąc ściślej – to w III dekadzie miesiąca. 
 
Rozwój sytuacji na rynku KI w listopadzie wyraźnie zbliża oczekiwania stron – w dużym stopniu 
bez związku z bieżącym stanem wykorzystania kwoty. Wejście nowych uregulowań prawnych na 
sezon kwotowy 2013/14 najpewniej również nie wpłynie na tendencję zbliżenia oczekiwań stron 
umów.  
Istnieje też szerszy kontekst wpływu na stan rynku KI – związany z oddziaływaniem rychłego już 
końca obowiązującego systemu. Można go rozumieć następująco: 
1/ duże zagrożenie braku dostatecznej ilości uprawnień w ostatnim sezonie kwotowym – ze strony 
gospodarstw rozwijających produkcję rynkową, 
2/ ostatnią szansę korzystnego zbycia KI – przez gospodarstwa ograniczające produkcję rynkową. 
Czynniki te będą działać w ostatnim sezonie kwotowym z narastającą siłą – niemniej ich wpływ w 
bieżącym sezonie da się już również mocno zauważyć. Najwyraźniej producenci czują, że nie warto 
ryzykować kłopotów związanych ze skutkami przeżytkowego mechanizmu regulacyjnego na rynku 
mleka – na koniec jego funkcjonowania; chcąc w przyszłości żyć z produkcji mleczarskiej. 
 

Termin kolejnej informacji o stanie rynku KI w sezonie transferowym 2013/14: 6 stycznia 2014 

Informacja końcowa: 5 lutego 2014 
 


