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Implikacje likwidacji kwot mlecznych
dla polskiego rolnictwa – wyniki symulacji
z wykorzystaniem modelu AGMEMOD

Streszczenie
Celem badań była ocena likwidacji kwot mlecznych w ramach przeglądu Health
Check, na polskie rolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem jej skutków na rynku mleka i produktów mleczarskich. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne funkcjonowania kwot mlecznych jako instrumentu polityki kontroli produkcji, a także ilościową ocenę zniesienia kwot na popyt i podaż na polskim rynku rolnym. Do przeprowadzenia analizy ilościowej wykorzystano dynamiczny, wieloproduktowy model równowagi cząstkowej AGMEMOD.
Otrzymane wyniki potwierdzają tezę postawianą w oparciu o rozważania teoretyczne, że zniesienie kwot mlecznych prowadzić będzie do wzrostu zarówno produkcji, jak
i konsumpcji mleka w Polsce. Relatywny wzrost podaży przewyższać może dynamikę krajowego zużycia, co skutkować może wzrostem samowystarczalności na polskim rynku
mleka. Oczekuje się także zwiększenia produkcji większości rodzajów wyrobów mleczarskich oraz spadku ich cen. Wyniki analizy prowadzą do konkluzji, że skutki reformy WPR
w postaci zmian wielkości podaży i popytu na tym rynku będą mniejsze w porównaniu do
wpływu wywieranego poprzez zmiany na rynku światowym. W efekcie przeprowadzonych
reform oczekuje się, że produkcja mleka w większej mierze powinna reagować na bodźce płynące z rynku. Dochody rolników zajmujących się produkcją mleka w Polsce na skutek reformy WPR mogą się obniżyć, a głównymi jej beneficjentami, z powodu relatywnej
obniżki cen produktów mleczarskich, mogą stać się konsumenci.
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Wprowadzenie
Ze względu na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (np. decyzje zapadające
na forum Światowej Organizacji Handlu) oraz wewnętrzne (np. ograniczenia budżetowe) Unia Europejska zmuszona jest co pewien czas rewidować prowadzoną przez siebie
politykę w zakresie rolnictwa. Wnioski z zakończonego niedawno przeglądu (tzw. Health
Check) Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stanowią przykład takich modyfikacji. Kierunek
zmian, który sankcjonuje Health Check, to przede wszystkim modernizacja i uproszczenie przepisów WPR oraz usunięcie różnego rodzaju ograniczeń działalności rolników,
mające na celu stymulację ich bardziej efektywnej odpowiedzi na sygnały płynące z rynku. Za jeden z motorów zmian uznaje się postępującą liberalizację obrotów handlowych
artykułami rolno-spożywczymi, wynikającą z uzgodnień na forum WTO.
Jednym z rynków, którego funkcjonowanie silnie zależy od stosowanych na nim instrumentów regulacyjnych, w tym przede wszystkim zakupów interwencyjnych, dotacji
do eksportu, dopłat do prywatnego przechowalnictwa oraz kwotowania produkcji, jest
rynek mleka. Jest on także jednym z ważniejszych rynków, którego działanie zostało poddane istotnym zmianom w ramach zakończonego niedawno przeglądu WPR.
Celem niniejszego artykułu jest ilościowa ocena wpływu zniesienia podstawowego
filara systemu regulacji rynku mleka, tj. kwot mlecznych, wynikającego z ustaleń przeglądu WPR, na sytuację na rynku mleka i produktów mleczarskich w Polsce oraz rynków
z nim powiązanych. Ważne wydaje się porównanie skutków powyższych zmian w polityce rolnej UE zarówno z sytuacją, w której system ograniczeń produkcyjnych zostałby
utrzymany po 2015 r., jak również z alternatywnymi scenariuszami uwolnienia kwot.
Sektor mleczarski w Polsce stanowi bardzo ważną gałąź rolnictwa. W 2007 r. wartość
wyprodukowanego mleka (w cenach bieżących) stanowiła ok. 16% wartości globalnej
produkcji rolnej. Pomimo wcześniejszych obaw o możliwości dostosowania się polskiego sektora mleczarskiego do nowych warunków po przystąpieniu do UE, jak wskazuje
Smoleński (2008), członkostwo we Wspólnocie przyczynia się do modernizacji i koncentracji chowu bydła mlecznego, modernizacji przemysłu mleczarskiego, a także standaryzacji jego wyrobów, co skutkuje ogólną poprawą jego konkurencyjności na Rynku
Wspólnotowym. Przyjmuje się jednak, iż system kwotowy jest czynnikiem spowalniającym ten proces. Próba oszacowania skutków zniesienia kwot dla poziomu produkcji oraz
cen, pomimo iż abstrahować będzie w znacznym stopniu od zmian natury jakościowej,
jest istotna z punktu widzenia oceny dochodów rolników funkcjonujących w tej branży
oraz przemysłu mleczarskiego. Powyższe zmiany polityki rolnej implikują także różnice w poziomie zaangażowania państwa we wspieranie sektora oraz zmiany wielkości
konsumpcji.
Rozważania rozpoczęto od przedstawienia teoretycznego mechanizmu ekonomicznego objaśniającego wpływ kwot produkcyjnych na funkcjonowanie rynku. Stanowią one
tło do badania empirycznego mającego na celu oszacowanie wpływu zniesienia kwot
mlecznych na wielkość produkcji, konsumpcji oraz na ceny mleka w Polsce. W kolejnym punkcie zaprezentowano założenia modelu, przy pomocy którego przeprowadzono
symulacje różnych scenariuszy zmian wspólnej Polityki Rolnej na rynku mleka oraz charakter danych wykorzystanych w badaniu. Punkt kolejny został poświęcony prezentacji
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wyników przeprowadzonych symulacji. Opracowanie zakończone jest podsumowaniem
zawierającym wnioski z przeprowadzonych badań.

1. Ekonomiczne znaczenie kwot mlecznych
Rynek mleka i produktów mlecznych w dużym stopniu „zdeformowany” jest administracyjnymi ograniczeniami w postaci kwot mlecznych oraz dodatkowo innymi instrumentami, takimi jak subsydia czy ceny interwencyjne. Oznacza to, że pewna sztuczna
równowaga zostaje ukształtowana na poziomie innym niż w przypadku działania mechanizmu wolnorynkowego. W niniejszym podrozdziale pokażemy, w jaki sposób kwotowanie produkcji mleka zakłóca mechanizm rynkowy i jakie są konsekwencje likwidacji
kwot. Rozważania te stanowić będą teoretyczną podstawę struktury i funkcjonowania
modelu empirycznego, wykorzystanego przy ocenie wpływu reformy rynku mleka na
polski rynek rolny.
Podstawą tych rozważań, jak również późniejszych zastosowań, jest teoretyczny model równowagi rynkowej (rys. 1). W przypadku występowania ograniczeń kwotowych
na analizowanym rynku obserwowana jest różnica pomiędzy ceną Po, obowiązująca
w tych warunkach, a kosztem krańcowym (marginalnym) MC0. Różnica ta zwana jest
rentą kwotową („quota rent”). Quota rent to nic innego jak „wartość” kwoty, odzwierciedlająca poziom profitów osiąganych przez rolników w warunkach sztucznych ograniczeń
podażowych. W przypadku, gdy ceny rynkowe będą wyższe niż MC0, produkcja będzie
równa kwocie Q0 z uwagi na administracyjne ograniczenia i kary związane z przekroczeniem kwoty. Natomiast jeżeli cena rynkowa byłaby niższa niż koszty krańcowe MC0,
produkcja spadałaby poniżej ograniczeń kwotowych Q0 (Réquillart i in., 2008: 25–31).
Analizując mechanizm kwot należy pamiętać, że samo ich funkcjonowanie w gospodarce jest możliwe dzięki karom płaconym za przekroczenie kwoty (tzw. super-levy). Ka-
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ra ustalona jest na tak wysokim poziomie (rys. 1a), że dla części produkcji przewyższającej kwotę przychód z każdej wyprodukowanej i sprzedanej jednostki produktu pomniejszony o wielkość kary nie pokrywa kosztów krańcowych, co prowadzi w konsekwencji
do ograniczania produkcji.
Problematyka kwotowania produkcji oraz kar może być rozpatrywana na różnych
poziomach agregacji, tzn. na poziomie gospodarstwa, regionu czy kraju. W przypadku
rozważania tego problemu na poziomie krajowym, ważnym czynnikiem determinującym
efektywność działania rynku jest możliwość przenoszenia produkcji między gospodarstwami bez formalnego transferu kwot, w ramach kwoty krajowej (Jongeneel, Tonini,
2008: 6; Réquillart i in., 2008: 29). Jeżeli możliwość ta jest zagwarantowana, efektywność produkcji w skali globalnej jest wyższa, a po usunięciu barier obserwuje się mniejsze zmiany krzywej podaży. Kwotowanie produkcji przy ograniczonej możliwości transferu wewnątrz kwoty krajowej powoduje nieefektywność alokacji czynników wytwórczych oraz wyższe koszty produkcji przerzucane na konsumentów. Nie wdając się
w szczegóły możemy powiedzieć, że zacieniowany obszar na rys. 1a obrazuje stratę społeczną netto powstałą na skutek konieczności płacenia wyższych cen przez konsumentów
(obszar A, powyżej ceny równowagi) oraz niepełnego wykorzystania czynników produkcji (obszar B, poniżej ceny równowagi) (Gardnem, 1990: 21–22).
Likwidacja kwot mlecznych ma swoje krótko- i długookresowe implikacje. W krótkim okresie, wraz z usunięciem barier kwotowych nowa równowaga, tym razem rynkowa, zostaje ustanowiona w miejscu, gdzie popyt równy jest podaży (P1,Q1). Po pierwsze,
mamy do czynienia ze wzrostem produkcji z Q0 do Q1 z uwagi na fakt, że cena rynkowa
P1 jest ciągle wyższa niż koszty krańcowe MC0. Po drugie, wzrost produkcji w skali makro pociągający za sobą spadek cen skupu z P0 do P1 prowadzi do wzrostu popytu, ograniczanego dotychczas przez sztucznie zawyżone ceny. Zatem likwidacja kwot prowadzi
do ukształtowania się równowagi popytowo-podażowej przy cenach skupu na poziomie
rynkowym. Wzrost produkcji po zniesieniu kwot jest tym większy im wyższa była quota
rent, czyli im bardziej antyrynkowy charakter miało utrzymywanie kwot, oraz im bardziej elastyczna jest podaż i popyt.
Wpływ likwidacji kwot na strukturę rynku w długim okresie objawia się przesunięciem krzywych popytu i podaży (rys 1b). Na skutek zniesienia kwot na rynku następuje
przesunięcie w dół oraz zmiana kąta nachylenia (elastyczności cenowej) zagregowanej
krzywej podaży (z S0 do S2), odzwierciedlające wzrost efektywności sektora jako całości.
Jednocześnie w długim okresie wystąpić może również przesunięcie krzywej popytu D0.
Na rys. 1b przedstawiono sytuację, w której krzywa zagregowanego popytu przesuwa się
w prawo do D2, np. na skutek zwiększenia konkurencyjności rynkowej wśród producentów i przetwórców mleka, skutkującego zmianą preferencji konsumentów. Nowa równowaga zostaje ukształtowana w punkcie P2, Q2, gdzie: P2<P1 i Q2>Q1. Wielkość tego przesunięcia zależy, obok elastyczności popytu i podaży, od barier administracyjnych występujących w okresie obowiązywania kwot w zakresie ich przepływu (realokacji) pomiędzy gospodarstwami, regionami czy krajami oraz sposobu likwidacji kwot (natychmiastowe lub stopniowe).
W świetle powyższych rozważań można więc postawić tezę, że likwidacja ograniczeń
w postaci kwot będzie prowadziła do wzrostu produkcji mleka i produktów mlecznych
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oraz spadku ich cen rynkowych w Unii Europejskiej. Jednakże skala zmian tych zmiennych może być różna (co do skali, ale również znaku) w poszczególnych krajach w zależności od specyficznych czynników administracyjnych i technologicznych. W Polsce,
z uwagi na dodatnią rentę kwotową oraz pełne wykorzystanie kwoty mlecznej, należy
oczekiwać wzrostu produkcji i spadku cen mleka i produktów mlecznych.

2. Metoda i dane
Do oceny wpływu zmian WPR na rynek rolny wykorzystać można wiele różnych
metod, od oszacowań eksperckich po skomplikowane wielorównaniowe modele ekonometryczne o charakterze dynamicznym. W niniejszym opracowaniu ilościowa ocena
wpływu zniesienia kwot mlecznych na poszczególne segmenty rynku mleka, a także innych rynków rolno-spożywczych, została przeprowadzona przy użyciu ekonometrycznego dynamicznego modelu równowagi cząstkowej AGMEMOD. Z uwagi na możliwość
szczegółowego określenia powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami a różnymi instrumentami polityki modele równowagi cząstkowej są często wykorzystywane do oceny zmian na rynkach rolnych, gdzie polityka (państwowa, wspólnotowa lub inna) ma dosyć duże znaczenie. Należy ponadto podkreślić, że modele równowagi cząstkowej pozwalają na opis i analizę danego sektora na znacznie wyższym poziomie dezagregacji
(szczegółowości) niż modele równowagi ogólnej gospodarki (Tongeren i in., 2001: 153).
Więcej na temat modeli równowagi cząstkowej i ich zastosowań w sektorze rolnym znaleźć można m.in. w pracach: Conforti (2001), Garforth, Rehman (2006), Tongeren, van
Meijl, H. (1999), Tongeren i in. (2001).
Model AGMEMOD1 ma swoje źródło w modelu FAPRI i jego europejskim odpowiedniku, modelu GOLD. Został on opracowany w ramach 5 i 6 Projektu Ramowego
Unii Europejskiej w celu prowadzenia ilościowej analizy ekonomicznej wpływu zmian
instrumentów polityki rolnej na sektor rolno-spożywczy, a także generowania długoterminowych prognoz jego komponentów dla poszczególnych krajów UE oraz UE jako całości. Cały model funkcjonuje jako kombinacja modeli rolnictwa poszczególnych krajów UE, z których każdy zbudowany został osobno w oparciu o porównywalną strukturę, uwzględniając jednocześnie lokalne uwarunkowania tego sektora. Ocena potencjalnych zmian polityki rolnej jest więc możliwa zarówno z perspektywy rynków krajowych
(przy zachowaniu ich lokalnej specyfiki), jak i na poziomie całej UE (Donnellan i in.,
2002: 4–6; Chantreuil, Hanrahan, 2007: 6). Ponieważ model rozwiązywany jest łącznie
dla wszystkich krajów, symulowane wyniki dla poszczególnych krajów uwzględniają in1 AGMEMOD jest to akronim projektu: Agriculture Member States Modeling. Badania mają miejsce w ramach projektu Komisji Europejskiej w ramach 6 programu ramowego FP6, kontrakt SSPE-CT-2005-021543. W Projektu uczestniczą instytuty naukowe poszczególnych krajów członkowskich oraz
Institute for Prospective and Technological Studies (IPTS). Polski komponent modelu AGMEMOD rozwijany był w latach 2002–2005 w Szkole Głównej Handlowej, a następnie, od 2006 roku, w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Autorzy dziękują za wkład Partnerów w budowę modelu wykorzystanego w niniejszym badaniu
(http://www.tnet.teagasc.ie/agmemod/).
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terakcje pomiędzy łącznym popytem i podażą na poziomie unijnym, dzięki czemu otrzymane rezultaty są bardziej wiarygodne niż w przypadku symulacji uzyskiwanych z izolowanych modeli obejmujących tylko poszczególne kraje członkowskie.
Na poszczególne modele krajowe składają się podmodele opracowane dla różnych
produktów rolno-spożywczych. Modelowaniem objęte są, obok rynku mleka i produktów
mleczarskich, wszystkie ważniejsze rynki: zbóż, roślin oleistych, roślin okopowych oraz
mięsa. AGMEMOD jest więc modelem wieloproduktowym. Podmodele dla każdego rynku uwzględniają równania opisujące stronę popytową, podażową, ceny oraz międzynarodowe powiązania handlowe (eksport, import). Więcej informacji nt. struktury modelu
AGMEMOD można znaleźć w: Donnellan i inni (2002); Syczewska (2004); Chantreuil,
Hanrahan (2007); Hamulczuk (2008); Hamulczuk, Hertel (2009).
Dane statystyczne wykorzystane do estymacji i kalibracji równań modelu mają charakter rocznych danych bilansowych. Ich źródłem jest Eurostat, źródła krajowe (w przypadku Polski: GUS, IERIGŻ, ARR) oraz oszacowania ekspertów. Obok zmiennych o charakterze endogenicznym (głównie zmiennych opisujących popyt, podaż, ceny) występują również egzogeniczne zmienne makroekonomiczne, takie jak: PKB, inflacja, kursy
walutowe, liczba ludności, ceny światowe oraz egzogeniczne zmienne opisujące politykę rolną.
Struktura rynku mleka i produktów mleczarskich jest w modelu AGMEMOD
dwupoziomowa. Pierwszy poziom obejmuje modelowanie rynku mleka surowego,
w oparciu o dane bilansowe dotyczące, po stronie podażowej, produkcji oraz importu,
a po stronie popytowej spożycia w gospodarstwach, zużycia paszowego i dostaw do mleczarni. Drugi poziom stanowi szeroko pojęty model sektora mleczarskiego. Jego koncepcja od strony podażowej polega na rozdysponowaniu mleka dostarczonego do mleczarni między różne kierunki produkcji artykułów mleczarskich. Ilość mleka dostarczonego
do mleczarni2 jest uzależniona od uwarunkowań rynkowych (m.in. cen mleka i kosztów
jego produkcji) oraz zmiennych polityki rolnej w postaci kwot mlecznych. Wielkość ta
determinuje ilość głównych składników mleka mających charakter komplementarny:
tłuszczu i białka. Te z kolei rozdysponowane są pomiędzy artykuły mleczarskie takie jak:
mleko pitne, sery, masło, mleko w proszku, śmietanę i inne produkty. Zatem przyjęta procentowa zawartość poszczególnych składników mleka w poszczególnych produktach razem z dostępną ilością tychże składników ogranicza poziom produkcji artykułów mleczarskich. Ostateczna produkcja przemysłowa poszczególnych artykułów mleczarskich w warunkach powyższych ograniczeń ilościowych będzie uzależniona od relatywnej opłacalności produkcji, a więc od cen analizowanego produktu oraz cen produktów do niego
substytucyjnych z punku widzenia zagospodarowania białka lub tłuszczu.
Konsumpcja krajowa poszczególnych produktów przemysłowych jest funkcją liczby ludności oraz konsumpcji na osobę. Wielkość konsumpcji na osobę zależy od docho2 W modelu AGMEMOD równania behawioralne rynku mleka i produktów mleczarskich dotyczą
kierunków rozdysponowania mleka surowego oraz wydajności mlecznej. Pogłowie krów mlecznych jest
ilorazem produkcji mleka surowego oraz wydajności mlecznej. Warto jednocześnie zauważyć, że pogłowie krów w modelu pośrednio wpływa również – w dalszych iteracjach – na produkcję mięsa wołowego.
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dów ludności w postaci PKB/capita, cen danego produktu (ewentualnie produktów substytucyjnych) oraz obserwowanych tendencji zmian w konsumpcji.
Głównym problemem empirycznego ujęcia modelowania likwidacji kwot mlecznych
jest ocena zachowania się rynku w okresie następującym po likwidacji kwot. W czasie
obowiązywania kwot mechanizm rynkowy nie był sprawny na tyle, aby parametry oszacowane na podstawie danych historycznych były aktualne w przyszłości. Z tego powodu w symulacjach wykorzystuje się odmienne równania dla scenariusza bazowego (obowiązywanie kwot) i scenariuszy alternatywnych (ograniczenie, likwidacja kwot). W przypadku równania funkcji produkcji w okresie po likwidacji kwot, parametry funkcji podaży mleka skalibrowane zostały przy pomocy informacji i szacunków uzyskanych ze źródeł zewnętrznych. Do głównych parametrów tej funkcji, mogących posiadać jednocześnie
istotny wpływ na wyniki symulacji (zob. Réquillart i in., 2008; Witzke, Tonini, 2008 ), należy elastyczność cenowa podaży, renta kwotowa i koszty krańcowe. Do ustalenia ich
wartości w różnych badaniach wykorzystuje się różne podejścia: mikroekonomiczne, wyceny rynkowej kwot lub mieszane (Moro i in., 2005, Réquillart i in., 2008, Jongeneel,
Tonini, 2008: 7–11). W podejściu mikroekonomicznym koszty krańcowe niezbędne do
oszacowania renty kwotowej szacowane są przy wykorzystaniu danych FADN (Farm Accountancy Data Network). W podejściu rynkowym koszty krańcowe oraz renta kwotowa
szacowane są w oparciu o stawki rynkowe, po jakich dokonuje się obrotu kwotami (o ile
takowe istnieją). Z kolei trzecie podejście polega na wykorzystaniu informacji z różnych
badań czy opinii ekspertów.
W modelu AGMEMOD przy szacowaniu renty oraz kosztów krańcowych oparto się
w dużej mierze na wynikach prac Réquillart i in. (2008: 36). Do obliczenia wartości kosztów krańcowych w 2000 r. i w 2005 r. w przypadku krajów UE-15 wykorzystano tam podejście mikroekonomiczne, natomiast dla nowych krajów członkowskich zastosowano
podejście rynkowe, uzyskując wartości kosztów w 2005 r. Szczegółowy opis procedury
wykorzystującej powyższe szacunki, zastosowanej do kalibracji funkcji produkcji w poszczególnych krajach, można znaleźć w opracowaniu Chantreuil i in. (2008: 6–10). Parametry elastyczności podaży (w stosunku do relacji: cena mleka/koszty) dla poszczególnych krajów członkowskich są ściśle powiązane z wysokością obserwowanej lokalnie
renty kwotowej. W przypadku Polski, elastyczność podaży wynosi 0,54.
Szacunki wartości kosztu krańcowego i renty kwotowej w horyzoncie symulacji potrzebne są również przy antycypowaniu zmian wielkości produkcji mleka w roku zniesienia kwot. Pozytywnym wartościom renty towarzyszy w modelu wzrost produkcji.
Z kolei zerowa bądź ujemna wartość tego parametru nie pozwala na przyjęcie takiego
założenia i w takich przypadkach zmiana wielkości produkcji w tym okresie zależy wyłącznie od zmiany relacji ceny mleka do kosztów produkcji. W celu uzyskania szeregów
wartości renty kwotowej w kolejnych latach symulacji, początkowe szacunki dla poszczególnych krajów korygowane są z okresu na okres o wynikające z modelu zmiany cen
skupu mleka oraz kosztów jego produkcji. Uzyskane w ten sposób wartości renty w Polsce w latach 2007 i 2008 stanowią odpowiednio 32,1% i 24,3% ceny skupu mleka.
W zakończonym niedawno przeglądzie WPR ustalono, że kwoty mleczne będą
zwiększane stopniowo (o 1% rocznie, m.in. z powodu długiego cyklu produkcyjnego i niskiej elastyczności podaży, w celu umożliwienia stopniowego przygotowania się produ-
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centów i przetwórców do funkcjonowania w nowych warunkach rynkowych) w sezonach od 2009/2010 do 2014/20153, a w 2015 r. zostaną całkowicie wyeliminowane. Stopniowemu podwyższaniu kwot towarzyszyć będzie wzmocnienie systemu opłat (tzw. superlevy) z tytułu nadwyżek produkcyjnych. Celem niniejszego opracowania jest ilościowa ocena wpływu proponowanej zmiany na stan rynku mleka produktów mleczarskich,
a także zarysowanie potencjalnego wpływu tej modyfikacji na inne rynki produktów rolnych, przy wykorzystaniu opisanego powyżej modelu AGMEMOD ver 2.0. Obok oceny
efektów zmian w kształcie uzgodnionym w ramach Health Check, ilościowej analizie
poddano również trzy inne teoretyczne scenariusze zmian WPR na rynku mleka. Założenia do tych scenariuszy przedstawiają się następująco:
• Scenariusz bazowy, oparty na utrzymaniu zasad WPR obowiązujących przed
wprowadzeniem w życie zmian Health Check. Obejmuje on więc: utrzymanie kwot
na poziomie roku 2008/09 (po uprzednim ich zwiększeniu o 2% w sezonie 2008/09
w porównaniu z sezonem poprzednim, co zostało zatwierdzone niezależnie od wyników przeglądu WPR), pozostawienie interwencji na rynku masła i mleka
w proszku na dotychczasowym poziomie, pozostawieniu polityki subsydiów eksportowych i taryf importowych w niezmienionym kształcie, brak dalszych reform
liberalizacji handlu w ramach WTO. Scenariusz ten jest traktowany jako wspólny
punkt odniesienia dla porównań pomiędzy scenariuszami alternatywnymi.
• Scenariusz 1, zakładający zmiany wielkości kwot mlecznych w latach od
2009/2010 do 2013/2014, a następnie całkowite ich zniesienie. Zmiany w początkowym okresie polegałyby na stopniowym zwiększaniu kwot w poszczególnych
krajach członkowskich o 1% rocznie. Zakłada się brak kompensacji za likwidację
kwot dla producentów mleka. Brak innych zmian w porównaniu do scenariusz bazowego.
• Scenariusz 2 obejmuje stopniowe zwiększanie wielkości kwot o 2% rocznie w latach 2009/2010-2013/2014. Pozostałe założenia jak w scenariuszu 1.
• Scenariusz 3 obejmuje wszystkie założenia zawarte w scenariuszu 1 oraz dodatkowo redukcję cen interwencyjnych masła o 2% rocznie począwszy od 2009 r.
• Scenariusz 4, będący najbardziej liberalnym podejściem, obejmuje założenia zawarte w scenariuszu 2 oraz dodatkowo: obniżenie cen interwencyjnych masła i mleka w proszku o 2% rocznie począwszy od 2009 r. oraz redukcję limitów na eksport
z dopłatami o 5% rocznie od 2009 r.
Z uwagi na ograniczenia modelu, m.in. na stopień agregacji (na poziomie państwa
członkowskiego), przy którym modelowane są rynki rolne oraz na strukturę modelu, niektórych zmian WPR (np. wprowadzenia bardziej elastycznego systemu interwencji na
rynkach masła i SMP) nie można było uwzględnić. Za scenariusz najbardziej zbliżony do
stanu zatwierdzonego przez Radę (WE)4 można uznać scenariusz alternatywny nr 1. Pozostałe scenariusze mają na celu pokazanie możliwego wpływu pozostałych, rozważanych
przez Komisję Europejską na etapie przygotowania Health Check, rozwiązań mających
3 Wyjątek stanowią Włochy, dla których przewiduje się skumulowane podwyższenie kwot o 5% już
od 2009 r.
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/09.
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wpływ na rynek mleka, jak również analizę wrażliwości wyników scenariusza 1 na zmiany w założeniach dotyczących polityki rolnej.

3. Wyniki badań
W niniejszym punkcie przedstawione zostały wyniki długookresowej symulacji skutków zniesienia kwot mlecznych w kontekście zmian popytu, podaży oraz cen na rynku
mleka, na rynkach poszczególnych produktów mleczarskich oraz na rynku wołowiny.
Uwzględniono w nim w pierwszej kolejności prognozy otrzymane w ramach scenariusza
1, najbardziej zbliżonego w założeniach do postanowień przeglądu WPR. Wyniki tego
scenariusza można interpretować również jako ocenę wpływu kwot mlecznych na polski
rynek (przy innych czynnikach niezmienionych, przy zdefiniowanych powyżej elastyczności cenowej podaży oraz rencie kwotowej). W dalszej części wyniki scenariusza 1 zestawiono dla porównania z wynikami pozostałych trzech symulacji. Rozważania zakończono przedstawieniem wpływu likwidacji kwot na poziom dochodów w rolnictwie oraz
korzyści społecznych.
Rynek mleka. Przedstawione powyżej rozważania teoretyczne sugerują, że po zniesieniu kwot mlecznych nastąpić powinien spadek cen skupu oraz zwiększenie produkcji
mleka surowego5. Skala tego zwiększenia zależeć będzie od wysokości renty kwotowej
oraz od elastyczności cenowej podaży. Ważne jest także to, czy kwota była w danym kraju w pełni wykorzystana, czy też nie. Wyniki otrzymane w ramach symulacji modelu
AGMEMOD wydają się potwierdzać wnioski z rozważań teoretycznych. Produkcja mleka surowego w Polsce, która przy utrzymaniu kwot (scenariusz bazowy) mogłaby nieznacznie się obniżać w całym horyzoncie prognozy, w scenariuszu 1 (zakładającym stopniowe zwiększanie, a następnie likwidację kwot) w początkowym okresie wzrasta (rys.
2), a dopiero w dalszym okresie może się zmniejszyć. Wyniki symulacji utwierdzają więc
w przekonaniu, że kwoty w przypadku Polski stanowią ważny instytucjonalny czynnik
ograniczający produkcję mleka, a w szczególności jej najważniejszy składnik bilansu –
skup mleka przez przemysł przetwórczy.
W scenariuszu 1, obrazującym stopniowy proces dochodzenia do pełnego zniesienia
kwot, czynnikiem stymulującym wzrost produkcji w pierwszym okresie będzie niewątpliwie samo sukcesywne zwiększenie jej administracyjnych limitów. Jednocześnie jednak
relatywna opłacalność produkcji mleka będzie hamowała jej potencjalny przyrost. Na
zmianę wielkości produkcji mleka w momencie zniesienia kwot (2015 rok) wpływa natomiast wartość renty kwotowej w tym okresie. Oczekiwana dynamika cen mleka oraz
kosztów produkcji pomiędzy chwilą obecną a rokiem 2015 prowadzić może do uzyska-

5 Warunkiem koniecznym dla takiego scenariusza jest dodatnia renta kwotowa w okresie obowiązywania kwot. Jeśli w wyniku zniesienia kwot na poziomie całej UE dojdzie do tak znaczącego obniżenia cen skupu na rynku wspólnotowym, że w niektórych państwach członkowskich (lub w przypadku niektórych gospodarstw – jeśli prowadzimy rozważania na niskim poziomie dezagregacji) koszty krańcowe przewyższą cenę rynkową, to na poziomie tego państwa (gospodarstwa) może dojść do ograniczenia
skali produkcji.
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nia dodatniej renty kwotowej, a zgodnie z logiką modelu w krajach, w których ceny rynkowe przewyższają koszty krańcowe w roku likwidacji kwot następuje zwiększenie produkcji (zob. Chantreuil i in., 2008: 9).
Powrót do trendu spadkowego produkcji mleka w ostatnich pięciu latach symulacji
scenariusza 1 spowodowany być może dalszym relatywnym spadkiem jej opłacalności,
jak również utrzymaniem zmian strukturalnych powodujących, podobnie jak w scenariuszu bazowym, bezwzględny spadek konsumpcji wewnętrznej w gospodarstwach oraz
spadek ilości mleka przeznaczonego na spasanie. Różnica w dynamice produkcji mleka
między scenariuszem bazowym i scenariuszem 1 wynika zatem głównie z tempa wzrostu skupu mleka.
Wielkość produkcji mleka surowego w scenariuszu 1 w latach 2010, 2015 i 2020
może być wyższa niż w scenariuszu bazowym łącznie o, odpowiednio, 1,0%, 5,8% i 6,3%
(rys. 2, 3). Zatem dla 2015 r. jest to poziom nieco niższy, niż w przypadku gdyby produkcja wzrastała w takim samym tempie, co kwoty (ok. 6,2%). W 2020 r. jeszcze większym
wzrostem w stosunku do scenariusza bazowego, bo o około 8%, charakteryzować się może ilość mleka dostarczonego do mleczarni. W tym samym czasie, na skutek likwidacji
kwot mlecznych poziom spożycia w gospodarstwach może obniżyć się o 5%, a zużycie
paszowe może ulec zwiększeniu o około 6% w stosunku do scenariusza bazowego. Likwidacja kwot powoduje więc wzrost urynkowienia (towarowości) produkcji mleka.
Przyrost produkcji mleka hamowany być może przez relatywny spadek cen. Szacuje się, że w porównaniu do scenariusza bazowego ceny mleka w latach 2010, 2015 i 2020
mogą być, odpowiednio, o 1,8%, 6,1% i 8,4% niższe (rys. 3). Zmiany cen skupu mleka
w modelu AGMEMOD powiązane są ze zmianami cen produktów mlecznych: mleka
spożywczego, serów, masła czy mleka w proszku. Relatywne zwiększenie produkcji mleka na poziomie UE-27 z tytułu zniesienia kwot mlecznych (szacowane na blisko 5% w porównaniu z sytuacją, w której kwoty pozostają w mocy, zob. Chantreuil i in. (2008: 12)),
a w dalszej kolejności – zwiększenie podaży wyrobów mleczarskich oraz relatywne podniesienie współczynnika samowystarczalności (podaż krajowa w relacji do konsumpcji
krajowej), powodują, że ceny wyrobów mleczarskich we Wspólnocie w scenariuszu 1 są
wyraźnie niższe niż w scenariuszu bazowym. Ponieważ w modelu zakłada się konwer-
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gencję cen poszczególnych wyrobów mleczarskich w Polsce do cen unijnych, podobne
tendencje będą obserwowane w naszym kraju. W związku z powyższym obawy rolników, że likwidacja kwot mlecznych doprowadzić może do pogorszenia ich sytuacji dochodowej, wydają się więc być słuszne. Idąc dalej należałoby oczekiwać, że konsekwencją liberalizacji na rynku mleka będzie dalsza koncentracja produkcji z uwagi na wzrost
znaczenia udziału kosztów stałych w kosztach jednostkowych.
Decyzje rolników o zwiększaniu bądź zmniejszaniu produkcji mleka mają swoje odbicie w zmianach pogłowia krów mlecznych. W modelu AGMEMOD założono występowanie procesu technologicznego, polegającego na wzroście mleczności krów. Proces ten
powoduje, iż do wyprodukowania stałej ilości mleka konieczne jest utrzymywanie coraz
mniejszego pogłowia krów mlecznych. Relatywne zwiększenie produkcji mleka w przypadku zniesienia kwot w porównaniu do sytuacji, w której kwoty byłyby utrzymane, przyczynia się do nieznacznego spowolnienia tempa spadku pogłowia krów mlecznych (rys.
2), co w dalszej kolejności przełożyć się może na produkcję mięsa wołowego (rys. 3).
Rynek wołowiny. Rynek mięsa wołowego pośrednio oraz bezpośrednio zależy
w modelu od rynku mleka. Z jednej strony, produkt uboju krów stanowi istotną część
uboju bydła ogółem (ponad 30% w 2006 r.). Z drugiej, liczba krów w sposób naturalny
ma wpływ na liczbę cieląt, a przez to w pośredni sposób na całkowitą wielkość ubojów.
Istnieje również kanał zależności poprzez substytucyjność produkcji mlecznej oraz mięsnej zgodnie z relacją między cenami mięsa wołowego a cenami mleka. Wielkość produk-
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cji mięsa wołowego w scenariuszu 1, w porównaniu ze scenariuszem bazowym, wyraźnie zmienia się w czasie. W okresie stopniowego zmniejszania wielkości kwot (tj. do
2015 r.) produkcja wołowiny i cielęciny może być nieznacznie niższa (do 1,3% w 2011
r.) niż w sytuacji utrzymania kwot (rys. 3). Przyczynić się może do tego relatywny spadek (w stosunku do scenariusza bazowego) cen wołowiny na poziomie całej UE-27,
a w konsekwencji założonej konwergencji dynamiki cen, także na rynku krajowym (do
7% w 2020 r.). Po całkowitej likwidacji kwot podaż mięsa wołowego w Polsce może stać
się jednak nieznacznie wyższa niż w scenariuszu bazowym, gdyż na rynku tym zacznie
przeważać czynnik wzrostu liczebności stada krów mlecznych. W 2020 r. wg scenariusza 1 produkcja mięsa wołowego w Polsce może być o prawie 2% wyższa niż w przypadku utrzymania kwot (tabela 1). Jednocześnie, na skutek relatywnego spadku cen w całym
horyzoncie projekcji wyższa może się okazać krajowa konsumpcja tego gatunku mięsa
(od 2% w 2010 r. do 4,2% w 2020 r.). Silniejszy efekt popytowy niż podażowy prowadzić będzie do spadku samowystarczalności, a zatem do nieznacznego relatywnego
(w stosunku do scenariusza bazowego) obniżenia się eksportu netto mięsa wołowego
(o 4% w 2010 r., 5% w latach 2012–2013, do 2% w 2020 r.).
Z symulacji modelu AGMEMOD wynika, że zniesienie kwot mlecznych nie powinno wpłynąć na znaczącą zmianę uwarunkowań rynkowych produkcji w przypadku innych gatunków mięs. Kanały współzależności uwzględnione w modelu, tj. przede wszystkim substytucyjność konsumpcji różnych gatunków mięs, są w tym przypadku zbyt słabe. Wpływ reformy na rynek zbóż w postaci zwiększonego zapotrzebowania na pasze
w efekcie wolniej obniżającego się pogłowia krów mlecznych jest również niewielki.
Przemysł mleczarski. Wzrost, a następnie zniesienie kwot oznaczają większe możliwości produkcyjne przemysłu mleczarskiego, który, obok spożycia w gospodarstwie
oraz zużycia na pasze, stanowi trzecie, a zarazem najważniejsze źródło popytu na rynku
mleka surowego. Przy ustalonych zawartościach białka i tłuszczy w mleku oraz ich rozdysponowaniu pomiędzy poszczególne produkty mleczarskie na skutek relatywnego
(w porównaniu do scenariusza bazowego) wzrostu produkcji surowca nastąpi również
relatywny wzrost podaży produktów mleczarskich. Skala tego wzrostu w przypadku poszczególnych wyrobów zależeć będzie od relacji cenowych pomiędzy nimi. Najsilniejszego relatywnego spadku cen (tabela 1, rys. 4 i 5) należy oczekiwać w przypadku masła, serów i śmietany, nieznacznie słabszego w przypadku pełnego i odtłuszczonego mleka
w proszku (WMP i SMP). W dużej mierze oddawać może to spodziewane zmiany cen na
poziomie całej Unii Europejskiej, gdzie obserwuje większy poziom nadwyżek rynkowych produktów otrzymywanych z tłuszczów niż produktów opartych na białku. Spadki cen w Polsce mogą być nieco głębsze aniżeli zmiany tych cen we Wspólnocie, co może wynikać z silniejszej poprawy samowystarczalności na skutek większego niż przeciętnie w UE wzrostu produkcji mleka po likwidacji kwot. Relatywny wzrost podaży krajowej nastąpi właściwie w przypadku wszystkich produktów mleczarskich, przy czym najsilniejszy będzie on w przypadku serów, SMP oraz masła, a słabszy w przypadku śmietany i WMP (tabela 1). Analiza dynamiczna wpływu reformy WPR (rys. 4 i 5) pokazuje,
że zarówno relatywne (w stosunku do scenariusza bazowego) zwiększanie produkcji, jak
i równoczesny relatywny spadek cen będą się pogłębiały wraz z horyzontem symulacji.
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Tabela 1. Procentowe różnice wartości wybranych zmiennych na rynku mleka i produktów mlecznych oraz
na rynku mięsa wołowego między scenariuszem bazowym i scenariuszami alternatywnymi w 2020 r.
Kategoria

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Scenariusz 4

Mleko surowe
Produkcja

6,33

6,33

5,96

5,45

Pogłowie krów mlecznych

6,40

6,40

6,04

5,54

Wydajność mleczna

–0,07

–0,07

–0,07

–0,08

Konsumpcja

1,55

1,55

1,60

1,68

Cena skupu

–8,44

–8,46

–9,22

–10,29

Masło
Produkcja

7,25

7,25

4,99

3,72

Konsumpcja

2,76

2,76

3,53

4,10

–11,17

–14,41

–16,87

Cena

–11,15

SMP
Produkcja

7,12

7,11

6,49

5,93

Konsumpcja

3,47

3,48

2,99

2,90

–7,83

–7,84

–6,74

–6,54

3,35

3,65

3,01

Cena

WMP
Produkcja
Konsumpcja
Cena

3,36
3,56

3,57

3,08

2,98

–7,48

–7,49

–6,47

–6,26

Sery
Produkcja

8,73

8,72

8,45

7,77

Konsumpcja

2,07

2,07

2,14

2,38

–9,97

–9,98

–10,31

–11,47

1,70

–0,15

Cena

Śmietana
Produkcja
Konsumpcja
Cena

3,73

3,71

0,00

0,00

0,00

0,00

–9,72

–9,73

–12,64

–14,84

Inne produkty mleczne
Produkcja

7,07

7,07

6,84

6,52

Konsumpcja

2,05

2,05

2,24

2,50

Produkcja

1,90

2,05

1,79

1,71

Konsumpcja

4,21

4,16

3,97

3,75

Cena skupu

–7,01

–6,93

–6,63

–6,29

Wołowina i cielęcina

Źródło: obliczenia własne na podstawie modelu Agmemod.
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Oczekiwany w efekcie likwidacji kwot wzrost podaży oraz spadek cen wyrobów
mleczarskich sprzyjać będą wzrostowi ich spożycia. Ponieważ elastyczności cenowe popytu na wyroby mleczarskie nie są wysokie, wzrost konsumpcji będzie jednak słabszy niż
przyrost produkcji. W stosunku do wyników symulacji scenariusza bazowego, w scenariuszu 1 krajowe spożycie może być wyższe od nieco ponad 2% w przypadku serów do
ok. 3,5% w przypadku mleka w proszku (tabela 1).
Dysproporcja zmian produkcji i spożycia prowadzić będzie do wzrostu krajowej samowystarczalności na rynkach produktów mleczarskich. Na skutek zniesienia barier
w produkcji mleka poprawią się możliwości eksportowe polskiego przemysłu mleczarskiego. Relatywny (w stosunku do scenariusza bazowego) wzrost eksportu netto będzie
zauważalny w przypadku wszystkich rodzajów wyrobów i wynosić może w 2020 r. od kilku procent w przypadku mleka w proszku do ponad 80% w przypadku serów i masła.
W przypadku utrzymania kwot mlecznych barierą rozwoju wymiany handlowej byłaby
ograniczona podaż surowca przy powoli rosnącym popycie krajowym. W sytuacji likwidacji kwot poziom eksportu będzie większy niż byłby w warunkach ich utrzymania, jednak hamulec stanowić mogą niższe ceny oraz wyższa konsumpcja krajowa.
Ponieważ jednym z najważniejszych celów przyświecających Komisji Europejskiej
przy ustalaniu priorytetów zmian WPR w ramach przeglądu miała być stopniowa liberalizacja rynku mleka, wszystkie scenariusze rozważane w ramach niniejszego badania
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zmierzały w tym właśnie kierunku. Od scenariusza alternatywnego 1 pozostałe scenariusze różnią się tempem (scenariusz 2) oraz skalą wprowadzanych zmian (scenariusz 3
i 4). Zgodnie z oczekiwaniami, w większości przypadków większa liberalizacja rynku
mleka i produktów mleczarskich może prowadzić do głębszego spadku cen, który sprzyjać mógłby słabszej dynamice produkcji. Scenariusze 1 i 2 w kontekście rynku mleka
różnią się wyłącznie tempem przyrostu produkcji oraz tempem zmian cen na skutek odmiennego tempa zwiększania kwot mlecznych w okresie przejściowym. Po 2015 r. ich
wyniki są zbieżne. Różnice występujące w dłuższym horyzoncie symulacji pomiędzy tymi scenariuszami na rynku wołowiny wynikają z opóźnionej reakcji podaży mięsa wołowego na impuls ze strony zwiększonej produkcji mleka: Wolniej spadające pogłowie
krów mlecznych w scenariuszu 2 przełoży się na wzrost podaży mięsa wołowego, a rozłożone w czasie efekty tego większego przyrostu mogą trwać do końca horyzontu symulacji.
Większy zakres liberalizacji rynku mleka (obniżka cen interwencyjnych oraz ograniczenie skali subsydiowania eksportu – scenariusze 3 i 4) zgodnie z przewidywaniami
prowadzi do głębszego spadku cen niż w pierwszych dwóch scenariuszach alternatywnych (tab. 1). Zniechęca to tym samym producentów do relatywnego zwiększenia produkcji mleka. Ponieważ scenariusz 4 obrazuje najdalej posuniętą reformę WPR, skala zmian
produkcji i cen jest w tym przypadku największa. Należy jednak zauważyć, iż produkcja
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mleka i wyrobów mlecznych (oprócz śmietany) również w tym przypadku jest większa
aniżeli w scenariuszu bazowym.
Jedynie w przypadku rynków mleka w proszku większy zakres liberalizacji (scenariusze 3 i 4) może spowodować słabszy niż w scenariuszu 1 relatywny spadek cen (tabela 1). Wynika to przede wszystkim z oczekiwanej sytuacji na rynkach produktów mleczarskich w całej UE-27, związanej z nierównomiernym globalnym zapotrzebowaniem na
białko i tłuszcze. Mechanizm powodujący, że pomimo obniżki cen interwencyjnych na
mleko w proszku jego ceny rynkowe nie spadają jest następujący. Nadwyżki tłuszczu,
powstające na skutek relatywnego spadku cen i produkcji masła, przesuwane są częściowo ku produkcji serów, co powoduje równoczesny wzrost popytu na białko. Przy zadanej wielkości produkcji mleka surowego, a więc także dostępnej ilości białka, proces ten
powoduje zmniejszenie zużycia białka w produkcji mleka w proszku. Dokonująca się
w efekcie zmiana relacji popytowo-podażowych może doprowadzić do wzrostu cen mleka w proszku na poziomie wspólnotowym, nawet przy obniżonej jego cenie interwencyjnej (Chantreuil i in., 2008: 13).
Podobne rezultaty scenariuszy likwidacji kwot mlecznych, zarówno co do kierunku
zmian produkcji mleka surowego w Polsce, jak i zmian jego cen, dają symulacje przeprowadzone przy wykorzystaniu modeli CAPSIM (Witzke, Tonini, 2008) oraz CAPRI (Regional…, 2009). Wyniki tego ostatniego badania wskazują także na podobny kierunek
zmian relatywnej produkcji oraz cen wyrobów mleczarskich takich jak masło, mleko
w proszku czy inne produkty mleczarskie. Jego autorzy przewidują natomiast, że produkcja serów w Polsce na skutek zniesienia kwot może się nieznacznie obniżyć.
Nieco odmienny scenariusz kształtowania się sytuacji na rynku mleka zaprezentowany został przez (Réquillart i in., 2008: 45–46). Autorzy wskazują na możliwość nieznacznego obniżenia skupu mleka w Polsce w 2015 r. po likwidacji kwot w porównaniu z sytuacją, w której byłyby one utrzymane. Efekt ten związany być może z odmiennym przyjętym poziomem rent kwotowych w okresie poprzedzającym zniesienie kwot.
W ramach modelu AGMEMOD nie prowadzono badań w zakresie wpływu reform na
dochody i dobrobyt społeczny. Jednakże zarówno rozważania teoretyczne jak i dostępne
wyniki badań empirycznych innych autorów wskazują, że mogą one ulegać zmianom. Według wyników badań zawartych w (Regional…, 2009: 68–70), gdzie produkcyjno-cenowe implikacje likwidacji kwot dla rynku polskiego mają zbliżony charakter do wyników
uzyskanych z modelu AGMEMOD, wystąpić może spadek dochodów producentów mleka w Polsce o 5,1%, przy 5,8% ich obniżeniu w całej UE. Obniżenie dochodów w całym
rolnictwie na skutek likwidacji kwot mlecznych szacowane jest na około 2% zarówno
w Polsce, jak i w skali całej UE. Skutki zniesienia kwot będą więc mogły być zróżnicowane w ujęciu regionalnym. Spadek dochodów rolniczych może być szczególnie odczuwany w regionach i gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka.
Mimo negatywnych skutków dla rolnictwa, efekt społeczny likwidacji ograniczeń
produkcyjnych na rynku mleka powinien być pozytywny w skali całej Unii Europejskiej.
Skumulowane korzyści osiągane przez konsumentów (dzięki obniżeniu cen produktów
mlecznych) oraz przez przemysł przetwórczy są wyższe od negatywnych skutków odczuwalnych w rolnictwie oraz wydatkach i wpływach budżetowych. Jednak z uwagi na
różnice w poziomie wydatków na produkty mleczne wśród konsumentów oraz na zróż-
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nicowany udział dochodów z rolnictwa pozytywne społeczne efekty powinny być zauważalne głównie w krajach UE-15 (Regional…, 2009: 68–69).

Zakończenie
Wyniki symulacji różnych scenariuszy zniesienia kwot mlecznych przeprowadzonych przy użyciu modelu AGMEMOD okazały się zgodne z oczekiwaniami teoretycznymi. W sytuacji zniesienia kwot mlecznych zgodnie z ustaleniami Health Check produkcja mleka w Polsce w 2020 r. może być wyższa o 6,3% aniżeli w scenariuszu zakładającym brak zmian WPR na tym rynku. W konsekwencji wzrosnąć może produkcja właściwie wszystkich wyrobów mleczarskich, a także produkcja mięsa wołowego. W tym samym czasie relatywny spadek cen skupu mleka w Polsce może wynieść 8,4%. Modyfikacja systemu wsparcia rynkowego spowoduje również relatywny spadek cen wszystkich pozostałych wymienionych wyżej produktów od 7,0 do 11,3% w stosunku do scenariusza bazowego.
Wyniki symulacji oraz skala zmian cen obserwowana w ostatnich latach pokazują, że
sama reforma rynku mleka w formie zatwierdzonej w przeglądzie WPR będzie miała
prawdopodobnie relatywnie mniejszy wpływ na zmiany poziomu cen niż fluktuacje na
rynkach światowych. Wyniki te potwierdzają również tezę (Seremak-Bulge, 2008: 52), że
system kwot jako stabilizator rynku już wcześniej przestał skutecznie spełniać swoją rolę. Niemniej jednak zwiększenie, a następnie likwidacja kwot mlecznych w 2015 r., są
ważną strukturalną zmianą warunków funkcjonowania rynku. Na skutek reformy decyzje producentów mleka będą silniej uzależnione od czynników rynkowych, w tym także
od zmian cen światowych produktów mlecznych, zaś o konkurencyjności gospodarstw
w większym stopniu decydowały będą koszty produkcji. Oznaczać to będzie przyspieszenie zmian strukturalnych w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka oraz w sferze jego przetwórstwa związane ze wzrostem koncentracji produkcji.
Proces likwidacji kwot produkcyjnych, skutkujący zwiększeniem produkcji mleka
przy jednoczesnym spadku cen skupu, powodować będzie wzrost podaży rynkowej artykułów mleczarskich. Jednocześnie, dzięki obniżeniu cen oczekuje się zwiększenia ich
konsumpcji. Szacuje się, że przyrost konsumpcji może być nieco niższy niż przyrost podaży artykułów mleczarskich, co oznaczać będzie wzrost samowystarczalności na większości rynków. Większa liberalizacja rynku niż w przypadku scenariusza Health Check
mogłaby powodować silniejszy relatywny spadek cen, a w efekcie także mniejszy przyrost produkcji mleka i większości wyrobów mleczarskich.
Z likwidacją kwot mlecznych związany jest spadek dochodów w rolnictwie polskim
szacowany na około 2%, w tym wśród rolników produkujących mleko – 5,1%. Spadek
dochodów rolniczych może być więc szczególnie silnie odczuwany w regionach i gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Największe korzyści z tytułu przeprowadzonej reformy osiągną konsumenci. Efekt społeczny likwidacji ograniczeń produkcyjnych na rynku mleka jest pozytywny dla całej Unii Europejskiej, mimo różnic pomiędzy: starymi” i „nowymi” członkami Unii Europejskiej. Z uwagi na zróżnicowanie
w poziomie wydatków na produkty mleczne wśród konsumentów oraz w odmienny udział

21

Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

2009-10-29

10:33

Strona 22

Nr 3/2009(11)

dochodów z rolnictwa pozytywne społeczne efekty powinny być zauważalne głównie
w krajach UE-15.
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Implications of the Abolition of Milk Quota System for Polish Agriculture –
Simulation Results Based on the AGMEMOD Model
Summary
The objective of the study was to asses the economics effects of the dairy policy reform
sanctioned by CAP Health Check on the agricultural market in Poland. The paper
presents a theoretical study of the production control program as well as a model based
quantitative analysis of the implications of the reform on the agricultural markets. The
partial equilibrium model AGMEMOD was used for simulation.
The results obtained indicate that the expansion and subsequently the elimination of
milk quota system lead to the growth of milk production and consumption in Poland which
confirms the hypothesis derived from theoretical study. As a consequence, the growth of
the production of most of dairy products and the decrease of their prices is expected. As
the growth of dairy consumption is smaller than the growth of milk production the increase
of self-sufficiency in the dairy market is predicted.
The comparison of the scale of price adjustment resulting from the dairy reform to the
market price changes observed recently leads to the conclusion that global market factors
will probably be more important for the future development of milk production and prices
in Poland than the milk quota abolition. Nevertheless, the reform constitutes a significant
change in business conditions for producers and consumers of milk and dairy products.
As a consequence, milk production will become more market based, as far as market
prices, production costs and milk yields are concerned.
Simulation results from the AGMEMOD model confirm the opinion brought by other
authors that the abolition of milk quotas will lead to the decline of dairy farmer income.
The main beneficiaries of the reform would become the consumers who could take
advantage of the decline in prices of the dairy products.
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