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Wp yw cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny 
mleka surowego w Nowej Zelandii  

The influence of basic dairy products prices on the raw 
milk prices in New Zealand                    

Synopsis. Artyku  po wiecony jest zagadnieniu mo liwo ci oddzia ywania na poziom cen mleka 
surowego poprzez ceny kluczowych artyku ów pochodnych, b d cych powszechnym przedmiotem 
handlu mi dzynarodowego. W toku rozwa a  ustalono, e nie ceny mleka kszta tuj  ceny 
podstawowych artyku ów pochodnych takich jak ser twardy cheddar, odt uszczone mleko w proszku i 
mas o w blokach, lecz ceny tych  produktów kszta tuj  cen  mleka surowego. Mo e to mi  znaczenie 
w oddzia ywaniu na poziom cen skupu mleka w Unii Europejskiej po zniesieniu kwot mlecznych.    

S owa kluczowe: zmienno  cen mleka, modele ekonometryczne, ceny sera cheddar, OMP i mas a, 

Nowa Zelandia, Unia Europejska.  

Abstract. The paper presents the concept of econometric models for predicting the level of prices of 
raw milk in New Zealand, based on the prices of  SMP, butter and cheddar cheese, as the products 
strongly correlated with the prices of raw milk. The article also states that the prices of basic products 
which  are a commodity in international exchanges influence on the prices of raw milk and not vice 
versa. 

Key words: milk price variability, econometric model, cheddar cheese, SMP and butter price, New 
Zealand, European Union 

Wst p 

Rynek mleka w Unii Europejskiej b dzie coraz bardziej liberalizowany, co wynika z 
uzgodnie  w ramach WTO oraz przyj tych ju  wspólnotowych decyzji w tym zakresie 
[Rozporz dzenie... 2009]. Niesie to dla Wspólnoty wiele wyzwa  organizacyjnych,  
ekonomicznych a tak e politycznych, gdy  z jednej strony uzgodnienia i plany s  ogólnie 
s uszne, lecz skutki gospodarcze i spo eczne wynikaj ce z usuni cia kwot mlecznych mog  
by  nie do ko ca przewidywalne. Dlatego zarówno Komisja Europejska jak i Parlament 
Europejski rozwa aj  ró ne scenariusze zmian na rynku mleka. W istocie chodzi o 
zastosowanie takich mechanizmów, by maksymalnie ograniczy  potencjalnie niekorzystne 
nast pstwa usuni cia kwot mlecznych. To z kolei jest prawdopodobne wówczas, gdy 
poziom cen skupu mleka zmieni si  w niewielkim zakresie lub w przypadku istotnego 
spadku b dzie zrekompensowany.  
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Uwzgl dniaj c powy sze warto rozezna  niektóre zale no ci cenowe produktów 
mlecznych i mleka surowego w Nowej Zelandii z uwagi na najbardziej liberalny charakter 
tego rynku w wiecie. Rozwa ania w tym zakresie mog  by  przydatne jako wskazówki 
pomocnicze w procesie dochodzenia do optymalnych decyzji w Unii Europejskiej, a tym 
samym i Polsce.  

Wa niejsze sk adowe rynku mleka w wybranych pa stwach wiata  

Popyt w gospodarce rynkowej jest czynnikiem skutecznie oddzia uj cym na wielko  
produkcji. Chc c wp yn  na oczekiwany poziom ceny skupu mleka, bez kwot mlecznych, 
mo na osi gn  to poprzez ustanowienie cen kluczowych produktów mleczarskich 
b d cych potencjalnie przedmiotem handlu mi dzynarodowego. Mo e dotyczy  to 
odt uszczonego mleka w proszku (OMP), mas a w blokach i ewentualnie wybranego 
gatunku sera twardego powszechnie wykorzystywanego w wiecie, mo e do by  np. ser 
cheddar i/lub mozzarella.  

W tym kontek cie warto odnie  si  do sytuacji wa niejszych producentów i 
eksporterów na rynku mi dzynarodowym produktów mleczarskich.  

 

Rys. 1. Produkcja mleka surowego w wiecie, tys. ton 

Fig. 1. Production of raw milk in the world, thousand tonne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych OECD [2011]. 

W latach 1997-2009 produkcja mleka krowiego stanowi a oko o 85% produkcji tego 
surowca w wiecie, mleka bawolego oko o 11%  (g ównie w Indiach), mleka koziego 2% 
(najbardziej popularne w krajach ródziemnomorskich), mleka owczego 1,5 % (na terenach 
górskich, niezale nie od kontynentu). Produkcja pozosta ych rodzajów mleka, najcz ciej 
wielb dziego, ma charakter uzupe niaj cy.  

W wiatowej produkcji mleka wyst puje du e zró nicowanie przestrzenne. 
Rozpatruj c udzia  poszczególnych kontynentów w globalnej produkcji mleka nale y 
podkre li  malej cy udzia  Europy, czego przyczyn  s  przede wszystkim limity 
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produkcyjne. Wzrasta natomiast udzia  Ameryki Pó nocnej i Po udniowej, Afryki, Azji 
oraz Australii.  

rednie ceny mleka surowego w krajach UE-25 utrzymywa y si  w ostatnich latach na 
wzgl dnie sta ym poziomie, co ilustruje rysunek 2.  

 

Rys. 2. rednioroczna  wa ona cena skupu w mleka surowego w UE 25 w latach 2000-2008, euro/100 kg 

Fig. 2. The weighted average annual price paid for raw milk in the EU-25 in years 2000-2008, € /100 kg 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu [2011],  jako waga u yty wolumen produkcji w 
poszczególnych krajach. 

 

Rys. 3. Zmienno  cen skupu mleka oraz cen zbytu OMP i mas a w Polsce 

Fig. 3. Raw milk, SMP and butter prices variability in Poland 

ród o: obliczenia w asne. 
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Oddzielnym zagadnieniem mo e by  udzielenie odpowiedzi na pytanie, które ceny 
zmieniaj  si  wcze niej, a które pó niej, co w istocie mo e sprowadza  si  do ustalenia co 

mo e by  przyczyn  a co skutkiem.  
Przeprowadzone obliczenia wskazuj , e w Polsce, podobnie jak na rynku USA, 

[Ahrendsen i inni 2007], zmiany cen produktów mleczarskim oddzia uj  na cen  skupu 
mleka a nie odwrotnie.  

Do dalszych analiz przyj to redni  cen  skupu z lat 2000-2008, wed ug cen i 
wielko ci produkcji w krajach UE-25, która wynosi a 30,5 euro/100kg. Maj c na uwadze 
rynek Stanów Zjednoczonych, do analizy przyj to ceny skupu rednioroczne wyra one w 
USD. W przeprowadzonych badaniach w asnych do porówna  przyj to rednioroczne 
warto ci relacji EUR/USD, obliczaj c je na podstawie dziennych kursów na rynku 
mi dzybankowym. Za okres 2000-2008 rednia cena skupu 100 kg mleka surowego 
wynosi a w USA 26,56 euro. W zwi zku z tym mo na w uproszczeniu przyj , e po 
likwidacji kwot mlecznych ceny d ugoterminowe mleka surowego w UE nie powinny spa  
poni ej tego poziomu. Oznacza to spadek d ugoletniej redniej ceny mleka w UE o nie 
wi cej ni  oko o 10%. W praktyce mo na oczekiwa  redniej d ugoletniej ceny skupu w 
UE na poziomie 27-29 euro/100 kg. Trzeba jednak zaznaczy , e ceny spotowe mog  
okresowo dalece odbiega  od podanej powy ej redniej, ze wzgl du na zjawisko 
sezonowo ci oraz zmiany w trendach. Niezale nie od tego mo liwe wydaj  si   
krótkoterminowe perturbacje, zw aszcza bezpo rednio po likwidacji kwot mlecznych.  

 

Rys. 4. rednioroczna cena skupu mleka surowego w USA w latach 2000-2008, USD lub euro/100 kg   

Fig. 4. The average annual price paid for raw milk in the U.S. in years 2000-2008, $ or €/100 kg 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych USDA [2011]. 

Mleko surowe, przy niskim stopniu przetworzenia (pasteryzacja, konfekcjonowanie), 
pozostaje produktem lokalnym. Mo na przyj , e ceny mleka na oddalonych rynkach nie 
wp ywaj  na siebie bezpo rednio. Wynikaj  natomiast z cen towarów przetworzonych na 
danym rynku i b d cych jednocze nie przedmiotem handlu mi dzynarodowego. Dotyczy to 
OMP, mas a w blokach i serów twardych, zw aszcza standaryzowanych, jak np. cheddar. 
Na rynku tych produktów dominuj cymi producentami s  Stany Zjednoczone, UE i Nowa 
Zelandia.  
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Rys. 5. Produkcja OMP w wiecie, tys. ton 

Fig. 5. Production of SMP in the world, thousand tonne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych OECD [2011]. 

W krajach "reszty wiata" najwi kszymi producentami s  Indonezja, Rosja i Brazylia, 
maj  one wysok  konsumpcj  wewn trzn . Do grupy najwi kszych eksporterów OMP 
nale  Nowa Zelandia, Unia Europejska oraz USA.   

 

Rys. 6. Eksport netto OMP z USA, UE i Nowej Zelandii, tys. ton 

Fig. 6. Net export of SMP from the US, EU and New Zealand, thousand tonne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych OECD [2011]. 
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Jak wida , Unia Europejska utraci a na pocz tku XXI wieku pozycj  lidera w 
eksporcie odt uszczonego mleka w proszku. Eksport UE mia  tendencj  malej c , a obecnie 
utrzymuje si  na mniej wi cej sta ym poziomie.  

W obrocie mi dzynarodowym pozostaje oko o 30% odt uszczonego mleka w proszku, 
reszta konsumowana jest na rynkach wewn trznych w krajach producentów. Dotyczy to 
zw aszcza wielkich, wymienionych wcze nie producentów (Indonezja, Rosja, Brazylia i 
inne), którzy eksport netto maj  bliski zera, lub s , jak Rosja, importerem netto.  

W przypadku mas a najwi kszym producentem s  Indie, a znacz cymi Pakistan i 
Rosja. Udzia  USA, NZ i UE w produkcji wiatowej przedstawiono na rysunku  7.  

 

Rys. 7. Produkcja mas a w wiecie, tys. ton 

Fig. 7. Production of butter in the world, thousand tonne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych OECD [2011]. 

 Uwzgl dnienie na rysunku stosunkowo niewielkiego producenta, jakim jest Nowa 
Zelandia, wynika z tego, e jest to g ówny eksporter produktów mlecznych (OMP i mas a). 
Np. w przypadku mas a Nowa Zelandia dostarcza oko o po owy wiatowego obrotu 
handlowego. 

Z rysunku 8 wynika, e do grona istotnych eksporterów mas a do czy y Stany 
Zjednoczone, które jeszcze kilka lat temu by y importerem mas a, a obecnie eksportuj  go 
wi cej ni  kraje Unii. Jest to wa ny sygna  dla Rady Ministrów, Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego.  

W obrocie mi dzynarodowym pozostaje oko o 10% wiatowej produkcji mas a. 
Wynika to z tego, e kluczowi producenci, a w szczególno ci Indie, w ca o ci konsumuj  
wytworzony produkt i praktycznie prawie nie uczestnicz  w handlu mi dzynarodowym tym 
towarem. 
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Rys. 8. Eksport netto mas a z USA, UE i Nowej Zelandii, tys. ton 

Fig. 8. Net export of butter from the US, EU and New Zealand, thousand tonne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych OECD [2011]. 

Ceny mleka surowego i podstawowych produktów mleczarskich w 
Nowej Zelandii  

Dla Nowej Zelandii pobrano dane z bazy OECD [2011]. Ceny zdefiniowane s  tak, jak 
dla danych europejskich, s  to hurtowe ceny producentów.  

Na podstawie danych z tabeli 1 opracowano modele regresyjne, dla dwóch (mas o, 
OMP) i trzech (mas o, OMP, ser) zmiennych obja niaj cych.    

Model ceny 100 kg mleka surowego w Nowej Zelandii, uwzgl dniaj cy ceny mas a i 
OMP w NZD i euro/100kg, przedstawia si  nast puj co.  

Cena mleka surowego [NZD/100 kg] = 5,58709693 + 0,00055797 *cena 1 tony mas a  
                                                                              (t = 0,84833917)   (t = 0,31448672) 

+ 0,00767558*cena 1 tony OMP 
             (t = 6,9388557) 

 Cena mleka surowego [euro/100 kg] = 3,156709 + 0,00055797 *cena 1tony mas a  
                                       (t = 0,84833917)  (t = 0,31448672) 

+ 0,00767558*cena 1 tony OMP 
             (t = 6,9388557) 

Wspó czynnik korelacji (R) dla tego modelu wyniós  0,87024526, a determinacji (R2) 
0,75732681, co oznacza, e w Nowej Zelandii w latach 1991-2009 zmienno  cen mas a i 
OMP obja nia a zmienno  cen mleka surowego w 75,73%. Zatem 24,27% zmienno ci cen 
mleka surowego wynik a ze zmienno ci innych czynników ni  uj te w modelu [Witkowska 
2005]. Warto  empiryczna statystyki F wynios a 24,9661471. Warto  krytyczna F dla  
poziomu ufno ci 95%  wynios a 3,63, a dla poziomu ufno ci 99%  wyniosla 5,29, co 
oznacza, e nawet dla najwy szego poziomu ufno ci warto  krytyczna by a  ni sza od 
empirycznej. W zwi zku z tym zmienno ci cen OMP oraz mas a nie przypadkowo 
wp ywa y na cen  mleka surowego w Nowej Zelandii [Borkowski, Dudek i Szcz sny 
2004]. Ponadto warto wskaza  na wyra nie wy sz  warto  statystki t i wspó czynnika 
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regresji dla OMP ni  dla mas a, co mo e wiadczy  o s abym znaczeniu ceny mas a w 
kreowaniu ceny mleka surowego w tym kraju [Dixon i inni 2007]. 

Tabela 1. Ceny mleka surowego, mas a, OMP i sera w Nowej Zelandii, NZD  

Table 1. Prices of raw milk, butter, SMP and cheese in New Zealand, NZD 

Rok 
Cena 100 kg 

mleka surowego  
Cena 1000 
kg mas a 

Cena 1000 
kg OMP 

Cena 1000 kg 
sera 

1991 21,00 4115,81 2426,65 2981,27 

1992 28,60 3290,38 2710,21 3354,32 

1993 31,30 3088,49 3487,65 3527,06 

1994 28,40 3288,27 3048,69 3193,18 

1995 29,10 3619,00 2808,36 3065,38 

1996 32,66 3358,83 3319,55 3180,45 

1997 29,72 3178,32 2943,12 3247,72 

1998 27,71 3834,73 2993,41 3441,89 

1999 29,19 2921,58 2869,38 3491,83 

2000 30,91 3016,42 3076,30 3679,00 

2001 40,93 3255,81 4781,33 4608,89 

2002 43,76 2862,16 4401,67 4438,45 

2003 29,95 3405,10 2733,95 3479,50 

2004 34,48 2786,13 2768,02 3614,18 

2005 37,28 2908,16 3039,35 4001,30 

2006 32,53 2952,54 3214,11 4097,86 

2007 34,91 2624,36 4596,67 4813,76 

2008 54,30 4400,36 5410,24 5973,98 

2009 40,77 4345,75 3997,52 5524,54 

ród o: dane OECD [2011].  

Z badawczej ciekawo ci sprawdzono zastosowanie tego modelu do cen 
interwencyjnych mas a i OMP w UE, wyniki zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2. Oszacowane na podstawie modelu ceny mleka surowego w Nowej Zelandii z hipotetycznym 
uwzgl dnieniem cen interwencyjnych OMP i mas a w UE, euro/100kg 

Table 2. The model prices of raw milk in New Zealand estimated by hypothetically assuming intervention prices 
for SMP and butter as in the EU, €/100kg  

Okres 

Zmienna 1.07.2005-30.06.2006 1.07.2006-30.06.2007 od 1.07.2007 

OMP  282,44 259,52 246,39 

mas o 184,97 174,69 174,69 

mleko 25,87 24,05 23,04 

ród o: obliczenie w asne przy kursie 1 NZD = 0,5650 euro. 
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Rys. 9. Ceny rzeczywiste mleka surowego w Nowej Zelandii w latach 1991-2009 oraz ceny obliczone na 
podstawie modelu z dwoma zmiennymi obja niaj cymi, NZD/100 kg 

Fig. 9. Real prices of raw milk in New Zealand in years 1991-2009 and the prices calculated on the basis of a 
model with two explanatory variables, NZD/100 kg 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych OECD [2011]. 

Zbudowano tak e model ceny mleka surowego z  trzema zmiennymi obja niaj cymi 
[Juszczyk 2008], tj. z uwzgl dnieniem tak e ceny sera twardego, w NZD i €/100kg.  

 Cena mleka surowego [NZD/100 kg] = 5,02007721 - 0,00068115 *cena 1 tony mas a   
                                                                              (t = 0,86742066)   (t = -0,41503402)  

+ 0,00347368*cena 1 tony OMP + 0,00489324*cena 1 tony sera 
  (t = 1,73437428)                                         (t = 2,39890215) 

Cena mleka surowego [ € /100 kg] = 2,8363 - 0,00068115 *cena 1 tony mas a  
                                                                 (t = 0,86742066) (t =  - 0,41503402) 

+ 0,00347368*cena 1 tony OMP + 0,00489324*cena 1 tony sera 
   (t = 1,73437428)                                       (t = 2,39890215) 

Jak mo na by o si  spodziewa  parametry modelu z trzema zmiennymi obja niaj cymi 
s  lepsze ni  z dwoma. Wspó czynnik korelacji (R) dla modelu uwzgl dniaj cego ser jako 
dodatkow  zmienn  wyniós  0,90808237, a determinacji (R2) wyniós  0,82461359, co 
oznacza, e w Nowej Zelandii w latach 1991-2009 zmienno  cen mas a, OMP i sera  
obja nia a zmienno  cen mleka surowego w 82,46%. Warto  empiryczna statystyki F 
by a nieco ni sza i wynios a 23,5084805. Warto  krytyczna F dla poziomu ufno ci 95%  
wynios a 3,29, a dla poziomu ufno ci 99% wynios a 5,42, co oznacza, e tak e dla 
najwy szego poziomu ufno ci warto  krytyczna by a  ni sza od empirycznej. W zwi zku z 
tym zmienno ci cen OMP, mas a i sera nie przypadkowo wp ywa y na cen  mleka 
surowego w Nowej Zelandii. Równie  warto zauwa y  najwy sz  warto  statystyki t i 
wspó czynnika regresji dla sera, co wiadczy o najwi kszym spo ród zmiennych 
obja niaj cych znaczeniu ceny sera w oddzia ywaniu na wysoko  ceny mleka surowego w 
Nowej Zelandii. 
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Rys. 10. Ceny rzeczywiste mleka surowego w Nowej Zelandii w latach 1991-2009  oraz ceny obliczone na 
podstawie modelu z trzema zmiennymi obja niaj cymi, NZD/100 kg 

Fig. 10. Real prices of raw milk in New Zealand in years 1991-2009 and the prices calculated on the basis of a 
model with three explanatory variables, NZD/100 kg 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych OECD [2011]. 

Model obejmuj cy trzy zmienne obja niaj ce oddaje lepiej wahania cen w rednim i 
krótkim okresie na rynku mleka Nowej Zelandii. 

Podsumowanie 

W latach 1991-2009 w Nowej Zelandii ceny mleka surowego by y najsilniej 
skorelowane z cenami sera cheddar, nast pnie z cenami OMP i mas a. 

Mo na po rednio skutecznie oddzia ywa  na cen  skupu mleka poprzez ustanawianie 
z odpowiednim wyprzedzeniem cen interwencyjnych na OMP, mas o i ser twardy. W 
zwi zku z tym zbudowano modele regresji wielorakiej, które pozwalaj  do  dobrze 
przewidywa  ceny mleka w Nowej Zelandii.  

Przeci tnie w latach 1991-2009 w Nowej Zelandii wzrost ceny 1 tony sera cheddar o 
100 NZD powodowa  wzrost ceny 1 tony mleka surowego o 4,89 NZD, taki sam wzrost 
ceny OMP skutkowa  wzrostem ceny 1 tony mleka surowego o 3,47 NZD a analogiczny 
wzrost ceny mas a wi za  si  ze spadkiem ceny 1 tony mleka surowego o 0,68 NZD.  

Model dla rynku nowozelandzkiego, zw aszcza dla trzech zmiennych obja niaj cych, 
mo e by  pomocniczo wykorzystywany do ustalania cen interwencyjnych sera twardego, 
OMP i mas a w blokach w celu zapewnienia oczekiwanej ceny skupu mleka w UE.  
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