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ją nam informacji o tym czy komuś 
postawiono zarzuty, ani czy spra-
wa została skierowana do sądu.

 ● Niedawno na łamach TPR pre-
zentowaliśmy ranking 10. najlep-
szych spółdzielni mleczarskich 
przygotowany przez KZSM. SM 
Gostyń zajęła w nim 7. miejsce. 
Gratulujemy!

– Dziękujemy i mamy nadzieję, że 
dzięki skupieniu się na optymaliza-
cji i redukcji kosztów w przyszłym 
rankingu będziemy jeszcze wyżej. 
Jeśli chodzi o parametry zużycia 
wody czy wskaźnik produktywno-
ści, to już jesteśmy na pułapie po-
dobnym do największych mleczar-
ni w Polsce. Jednak tak naprawdę, 
nie o klasyfikacje nam chodzi, tyl-
ko o rentowność naszej spółdzielni. 
Chcemy, żeby to przekładało się na 
jak najlepszy zysk dla spółdzielni, 
a co za tym idzie, także dla naszych 
członków.

 ● A jaki może być zysk SM Gostyń 
za 2020 rok i jakie były ceny sku-
pu mleka? 

– Ż� eby operować dokładny-
mi kwotami, musimy poczekać 
na pełne zamknięcie i bilans ca-
łego 2020 roku. Jednak już teraz 
możemy powiedzieć, że łącznie 
w ubiegłym roku skupiliśmy po-
nad 220 mln litrów mleka. Co wię-
cej, widzimy już obecnie wzrost 
dynamiki skupu mleka. Już teraz 
nasz skup prowadzimy na terenie 
aż 27 gmin w Wielkopolsce i przy-
bywa nam nowych dostawców. 
Łącznie odbieramy mleko od ok. 
1000 gospodarstw i zatrudniamy 
440 pracowników.

Co do cen skupu mleka, to mu-
simy poczekać na ostateczne sza-
cunki, ale z pewnością średniorocz-
na cena skupu mleka była powy-
żej 1,40 zł za litr mleka. Natomiast 
w dwóch ostatnich miesiącach 
2020 roku mogliśmy wypłacić do-

stawcom dodatkowe premie w wy-
sokości 15 groszy za litr białego  
surowca.

 ● Od ponad roku SM Gostyń pro-
dukuje sery. Jakie jest nimi zain-
teresowanie?

– Obecnie sery długodojrzewające 
„Gouda gostyński” oraz „Szwajcar 
gostyński” produkujemy w blokach. 
Jednak na przełomie lutego i mar-
ca 2021 roku powinniśmy urucho-
mić linie do porcjowania sera na 
plasterki i konfekcjonowania go 
w opakowania po 150 gramów. To 
z pewnością pozwoli nam na lepsze 
spieniężenie obu produktów.

Co ciekawe, po kilku letniej prze-
rwie wracamy do produkcji mle-
ka skondensowanego w puszcze 
o pojemności 410 ml. Taki produkt, 
który przed laty był przez nas wy-
twarzany, chce sprzedawać w swo-
ich marketach sieć Dino. Na pewno 
mleko skondensowane w puszcze 

będzie mieć dłuższy okres przydat-
ności, co w okresie pandemii ma 
znaczenie.

 ● A jak układa się współpraca 
mleczarni z sieciami handlowymi?

– Cóż, na pewno sieci handlowe 
mogłyby czasem hamować swo-
je apetyty i stosować niższe mar-
że niż obecnie. Co więcej, wolimy 
swoich produktów nie sprzedawać 
w niektórych supermarketach. Ale 
z większością z sieci handlowych 
przez lata wypracowaliśmy odpo-
wiedni model współpracy. Staramy 
się trzymać zasady, że nasze produk-
ty sprzedajemy po takiej samej ce-
nie netto. Jeżeli zatem klient widzi 
w jednym supermarkecie to samo 
mleko zagęszczone w niższej cenie 
niż w innym sklepie, to już jest wy-
łącznie kwestia marży narzucanej 
przez sieć.

 ● Dziękuję za rozmowę.
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Cena skupu mleka w Polsce nie odbiega 
znacząco od niemieckiej i duńskiej

Według obliczeń GUS, w listopa-
dzie 2020 r. za 1 l mleka w skupie 
płacono w Polsce średnio 1,4998 zł/l 
(1,456 zł/kg), jest to więcej zarówno 
w porównaniu z poprzednim mie-
siącem (o 3,7%), jak i z listopadem 
2019 r. (o 8,5%). Wartość ta jest 
ceną netto.

W odniesieniu do cen w innych 
krajach członkowskich UE, to na 
podobnym poziomie co polskie 
mleczarnie, płacili za mleko w li-
stopadzie ub. r. zarówno duńscy, 
jak i niemieccy przetwórcy. Jak 
wskazują dane z Komisji Euro-
pejskiej, cena netto mleka suro-
wego o rzeczywistej zawartości 
tłuszczu i białka płacona produ-
centom mleka w Polsce wyniosła 
w listopadzie ub.r. 34,51 eurocen-
ta/kg, natomiast w Danii była za-
ledwie o 0,41 eurocenta/kg wyż-
sza niż w Polsce, a w Niemczech 
o 0,54 eurocenta/kg wyższa. Na-
leży podkreślić, iż w tym porów-
naniu posłużono się średnią ceną 

bez rozgraniczenia na parametry 
jakościowe oraz wielkość dostawy. 
Analizując ceny skupu, jakie pła-
cą dostawcom polscy przetwórcy, 
trzeba mieć na uwadze, iż ich ren-
towność wynosi zaledwie 1–3%, 
za zachodnią granicą jest zgoła 
inaczej, tutaj rentowność sięga na-
wet 10%. Jak wpłynie na polskich 
przetwórców mleka wprowadza-
ny w Polsce podatek od sprzeda-
ży detalicznej. Teoretycznie będzie 
on obciążał duże sieci handlowe, 
takie jak np. Lidl czy Biedronka, 
w praktyce istnieje jednak bardzo 
duże zagrożenie, że sieci koszt tego 
obciążenia przerzucą na swoich 
dostawców, czyli m.in. mleczar-
nie. Pamiętajmy, iż sieci handlowe 
traktują w Polsce swoich dostaw-
ców wyjątkowo brutalnie, na Ża-
chodzie robią to w bardziej cywil-
lizowany sposób.

Między 1,3 a 1,6 złotego 
za kilogram

Jeśli przyjrzymy się zestawie-
niom, w których porównywane są 
ceny płacone przez poszczególne 
mleczarnie, za określone wielko-
ści dostawy oraz parametry, ceny 
wyglądają nieco inaczej.

Ż zestawienia opracowanego 
przez AMI (niemiecka instytu-
cja zajmującą się analizą rynków 
rolnych) na podstawie cen zebra-

nych z 29 podmiotów skupujących, 
w Niemczech w listopadzie ubie-
głego roku za kilogram mleka pła-
cono średnio 34,4 eurocenta tj. ok. 
1,48 zł/kg. Porównano tutaj ceny 
netto za mleko o zawartości 4,3% 
tłuszczu i 3,4% białka ze wszyst-
kich klas jakości za dostawy na po-
ziomie 300 tys. kg rocznie.

Jeśli spojrzy się na ceny w zależ-
ności od mleczarni, to wahały się 
one od 30,2 do 36,7 eurocenta za 
kilogram, tj. między 1,3 a 1,6 zł/
kg. Najniższą cenę oferowała mle-
czarnia Frischli w zakładzie zlo-
kalizowanym niedaleko Hanowe-
ru. Wytwarza ona głównie mleko 

o przedłużonej trwałości, mleko 
w proszku i śmietanę.

Największa niemiecka mleczar-
nia DMK płaciła średnio 32,3 euro-
centa/kg (1,39 zł/kg). Ż kolei mle-
czarnie należące do grupy Müller, 
która jest drugim co do wielko-
ści gigantem mlecznym w Niem-
czech, w przetwórni w Leppers-
dorf (wschodnie Niemcy) płaciła 
31,7 eurocenta/kg (1,36 zł/kg), 
a w Aretsried (południe Niemiec) 
– 34,1 eurocenta/kg (1,47 zł/kg).

W Hochwald (trzecia na li-
ście największych mleczarni) za  

Cena mleka dla hodowców krów 
mlecznych decyduje nie tylko 
o tym czy pozostawać przy tej 
gałęzi produkcji, ale również czy 
ją rozwijać. Ile za litr mleka otrzy-
mują jego producenci w Niem-
czech, Danii i w Holandii? Jak 
to się ma do polskich cen skupu 
mleka?

Ze względu na rosnące koszty produkcji i wymogi związane z dobrostanem, 
producenci mleka w UE oczekują wyższych cen skupu

> dokończenie na str. 54
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Ceny mleka w wybranych największych mleczarniach w UE 
(dostawa 1 mln kg rocznie)

Mleczarnia Kraj Cena w euro/100 kg Cena w zł/kg

Müller (Leppersdorf) Niemcy 32,07 1,38

DMK Deutsches Milchkontor Niemcy 31,93 1,37

Hochwald Milch Niemcy 33,62 1,45

Arla Foods Dania 33,30 1,43

FrieslandCampina Niderlandy 33,19 1,43

Źrodło: LTO Nederlande, cena netto w listopadzie ub.r. za mleko o zawartości 4,3% 
tłuszczu i 3,4% białka

kilogram mleka płacono 35,5 eu-
rocenta/kg (1,53 zł/kg). Z kolei 
w Arla Foods dostawcy otrzymy-
wali 33,4 eurocenta/kg (1,44 zł/
kg), w FrieslandCampinie – 35,3 eu-
rocenta/kg (1,52 zł/kg), a w Zott 
– 33,7 eurocenta/kg (1,45 zł/kg).

W grudniu i w styczniu 
podobnie

Z zestawienia cen płaconych 
przez największe unijne mleczar-
nie opracowywane przez LTO (ho-
lenderska organizacja skupiająca 
przedsiębiorców rolnych) wynika, 
iż w listopadzie ub.r. płaciły one 
za mleko średnio 33,7 eurocenta/
kg (1,45 zł/kg). Ceny w tym po-
równaniu dotyczą mleka o stan-
dardowych parametrach (4,3% 
tłuszczu, 3,4% białka) przy rocz-
nej dostawie na poziomie 1 mln 
kg. W porównaniu z listopadem 
2019 roku, średnia cena mleka 
oferowana przez unijne giganty 
mleczne spadła o 1,7%.

Eksperci z LTO oczekują, że 
średnia cena mleka nie zmie-
ni się znacząco w grudniu. O ile 
im bowiem wiadomo, większość 
mleczarni nie zmieniła cen. Na 
minimalny wzrost ceny w grud-
niu zdecydowała się holenderska 
FrieslandCampina, ale francuska 
Danone obniżyła ją nieznacznie. 
Z kolei na podwyżki cen w stycz-
niu br. (o 1,4 euro/100 kg) zde-
cydowała się belgijska Milcobel. 
Jest to jednak pierwsza podwyżka 
cen od grudnia 2019 r. Natomiast 
Arla i FrieslandCampina postano-
wiły obniżyć cenniki na styczeń 
odpowiednio o 1,2 i 0,9 euro za 
100 kg.

Ceny skupu mleka oferowa-
ne przez niemieckie mleczarnie 
w tym porównaniu są nieco wyż-
sze niż w zestawieniu wcześniej-
szym (opracowanym przez AMI). 
Wynika to głównie z wyższych do-
staw mleka. Mleczarnia Müller pła-
ciła w listopadzie ub.r. rolnikom, 
którzy w ciągu roku dostarczają 
1 mln kg mleka średnio 32 euro-
centy/kg (1,38 zł/kg). W tej ce-
nie zawarto premię w wysokości 
0,99 euro/100 kg za stosowanie 
paszy wolnej od GMO.

DMK oferowało nieznacz-
nie mniej, tj. 31,8 eurocenta/kg 
(1,37 zł/kg). Cena mleka w DMK 
obejmuje premię za udział w pro-
gramie zrównoważonego rozwoju 
(średnio 0,33 euro/100 kg) oraz za 
stosowanie paszy wolnej od GMO 
(średnio 0,59 euro/100 kg). Około 
60% mleka dostarczanego mleka 
do tego koncernu mlecznego jest 
wolna od GMO, a jego producenci 

otrzymują premię za to w wysoko-
ści 1 euro/100 kg.

Spośród niemieckich mleczarni, 
w rankingu LTO wypada najlepiej 
mleczarnia Hochwald. W listopa-
dzie ub.r. płaciła swoim dostaw-
com 34 eurocenty/kg (1,45 zł/
kg). W cenie mleka zawarto pre-
mię w wysokości 0,69 euro/100 kg 
za udział w programie zrównowa-
żonego rozwoju i średnią premię 
w wysokości 0,99 euro/100 kg za 
stosowanie paszy wolnej od GMO.

Według LTO, duńska Arla Foods 
płaciła producentom mleka 33 eu-
rocenty/kg (1,43 zł/kg). W tej cenie 
uwzględniono z kolei premię w wy-
sokości 0,99 euro/100 kg za udział 
w programie jakości i zrównoważo-
nego rozwoju oraz 1 euro/100 kg 
w programie kontroli klimatu, ale 
nie policzono premii za wykorzy-
stanie paszy wolnej od GMO (takie 
mleko stanowi 25% dostaw).

S� rednia cena mleka w holen-
derskiej FrieslandCampina wy-
nosiła 33 eurocenty/kg (1,43 zł/
kg). Cena zawiera średnią premię 
w wysokości 0,65 euro/100 kg 
za wypas na świeżym powietrzu. 
Taką premię otrzymuje w Nider-
landach prawie 84% producentów 
mleka.

Rolnicy obawiają się  
spadku cen

Niemieccy producenci mleka 
nie są zadowoleni z oferowanych 
im cen skupu, dają temu wyraz 
w licznych protestach. Ostatnio 
ich niepokój podsyciła zapowia-
dana przez Aldi obniżka cen ma-

sła zaproponowana dwóm dużym 
mleczarniom w Saksonii i Szlezwi-
ku-Holsztynie. Rolnicy obawiają 
się, że może się ona przyczynić do 
spadku cen skupu mleka. Pod ko-
niec ubiegłego roku odbyły się już 
wstępne rozmowy przetwórców 
mleka z Aldi, Rewe, Lidl i Edeka na 

temat cen i nie było wtedy mowy 
o obniżkach.

Producenci mleka twierdzą, iż 
niskie ceny masła negocjowane 
przez Aldi z niektórymi mleczar-
niami są jak wymierzenie im po-
liczka. Aldi tłumaczy, iż ceny, które 
płacą mleczarniom zależą od po-
daży i popytu na całym rynku i jest 

to zupełnie normalne, że ceny ma-
sła na początku roku spadają. Pro-
blem polega jednak na tym, iż zwy-
kle na początku roku obniżka sięga 
20 eurocentów za kilogram a teraz 
dwie duże mleczarnie z Saksonii 
i Szlezwiku-Holsztynu zaopatry-
wałyby Aldi w masło za 56 euro-
centów mniej za kilogram. Kierow-
nik Aldi Christian Salmen stwier-
dził w komunikacie prasowym, iż 
uzgodnione ceny zakupu oparte są 
na ofertach mleczarni.

Po przełomie roku dostawy mle-
ka w Niemczech ponownie wrosną 
z przyczyn sezonowych, niemniej 
jednak, według branży mleczar-
skiej, wielkość dostaw jest nadal 

o 1,1% mniejsza niż o tej porze 
w ubiegłym roku. Ze względu na 
dobry rozwój sprzedaży produk-
tów mlecznych w handlu deta-
licznym trudno mówić o nadpo-
daży, stąd obniżka cen masła nie 
ma podstaw rynkowych. Mleczar-
nie, które zmuszono do tak niskiej 

oferty tłumaczą, iż zostały posta-
wione pod ścianą i nie chciały stra-
cić kontraktów. Trzeba pamiętać, 
iż w porównaniu do tego, jak sie-
ci handlowe traktują dostawców 
w Niemczech, w Polsce jest dużo 
gorzej.

Niemieccy związkowcy twier-
dzą, że ani masło, ani mleko 

w proszku oraz ser nie były obję-
te żadnymi znaczącymi rabatami 
zarówno w hurtowej sprzedaży 
w Europie, jak i na rynku świa-
towym. Wskazują m.in. na ostat-
nie wzrosty cen masła na aukcji 
Fonterry. Trzeba mieć jednak na 
uwadze, iż ze względu na wiel-
kość obrotów, GDT najsilniej de-
terminuje światowe ceny pełne-
go mleka w proszku. Nowa Zelan-
dia jest największym światowym 
eksporterem PMP. Jak dowiódł dr 
Jakub Olipra na łamach British 
Food Journal (międzynarodowe 
czasopismo rozpowszechniające 
badania związane z żywnością), 
ze względu na to, że drugim co 
do wielkości eksporterem PMP 
na świecie jest UE, te dwa rynki 
są od siebie bardzo zależne. Po-
dobnie jest w przypadku OMP. Ze 
względu jednak na to, iż najwięk-
szym światowym eksporterem 
OMP jest UE, w tym przypadku, 
to unijne ceny mogą mieć więk-
szy wpływ na ceny OMP na GDT. 
Z kolei w przypadku masła, wy-
niki GDT są punktem odniesienia 
głównie dla Oceanii.

Niemieckie media donoszą, iż 
Aldi Nord i Süd planują w przy-
szłości kupować konwencjonalne 
i organiczne świeże mleko wyłącz-
nie z niemieckich źródeł. Potwier-
dziła to centrala sieci. Zmiana po-
winna nastąpić wraz z kolejnym 
regularnym przetargiem na pro-
dukty mleczne w połowie roku. 
Później ma to dotyczyć także mle-
ka UHT. Nie podano, jak duży był 
do tej pory udział zagranicznego 
mleka spożywczego w asortymen-
cie Aldi.

Magdalena Szymańska




