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Wstęp

Relacje między ponoszonymi kosztami a uzyskiwanymi cenami za produkty 
wytwarzane na rynek mogą istotnie różnić się między przedsiębiorstwami rol-
niczymi. Różnice tkwić mogą w sposobie organizacji produkcji oraz miejscu,  
w którym prowadzona jest działalność rolnicza [1]. Polskie gospodarstwa 
mleczne narażone są na konkurencję nie tylko ze strony krajowych producen-
tów, ale również gospodarstw funkcjonujących poza granicami Polski [4]. 

Celem opracowania było porównanie wyników ekonomicznych gospodarstw 
mlecznych z Europy Zachodniej z gospodarstwami polskimi. Badane gospodar-
stwa należały do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Europejskie 
Stowarzyszenie Producentów Mleka (EDF – European Dairy Farmers) jest sto-
warzyszeniem powołanym przez rolników dla rolników. Jest to organizacja 
zrzeszająca przodujących producentów mleka w Europie, umożliwiająca im wy-
mianę doświadczeń i wiedzy oraz związek współpracujących producentów, prze-
twórców mleka i instytucji związanych z gałęzią produkcji mleka. Europejskie 
Stowarzyszenie Producentów mleka liczy około 400 członków, wśród których 
najliczniejszą grupę stanowią rolnicy (około 70%) i doradcy rolniczy. 

EDF zostało założone w 1990 r. w Stoneleigh w Wielkiej Brytanii przez 
vTI – Johann Heinrich von Thünen Institute Federal Research Institute for 
Rural Areas, Forestry and Fisheries, oraz DLG – Deutsche Landwirtschafts- 
-Gesellschaft (German Agricultural Society). Początkowo funkcjonowało jako 
„Club of European Dairy Farmers”, który służył producentom mleka w krajach 
europejskich jako forum. Polska uczestniczy w Europejskim Stowarzyszeniu 
Producentów Mleka od 1999 roku.

Głównymi partnerami EDF są: DLG, które jest odpowiedzialne za zarządza-
nie i administrację Stowarzyszeniem, vTI – prowadzące projekt „Porównanie 
Kosztów Produkcji Mleka”, a także Schauman, GEA Farm Technologies oraz 
Alltech. W Stowarzyszeniu działa grupa EDF STAR (Scientific Team for 
Analysis and Research) złożona z doradców rolniczych oraz naukowców.
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Obszar i metodyka badań

Do przeprowadzenia badania1 wykorzystano dane z gospodarstw specjali-
zujących się w produkcji mleka, zebrane dla Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Mleka (EDF – European Dairy Farmers). W badaniu, które prze-
prowadzono w 2011 r., zebrano dane za 2010 r. Wzięło w nim udział 288 go-
spodarstw z 18 europejskich krajów: Austrii (AT), Belgii (BE), Szwajcarii (CH), 
Republiki Czeskiej (CZ), Niemiec (DE), Danii (DK), Hiszpanii (ES), Francji 
(FR), Irlandii (IE), Włoch (IT), Holandii (NL), Polski (PL), Portugalii (PT), Rosji 
(RU), Szwecji (SE), Słowacji (SK), Ukrainy (UA), Wielkiej Brytanii (UK). 

Do porównań wykorzystano średnie wszystkich kosztów w analizowanych 
gospodarstwach. Przy kosztach produkcji mleka uwzględniono metodykę licze-
nia obowiązującą w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Mleka, zgodnie 
z którą na koszty całkowite składają się:
•  koszty bezpośrednie – zakup zwierząt, koszty weterynarza oraz leków, kosz-

ty inseminacji, zakupu pasz, pozostałe koszty związane z produkcją zwierzę-
cą, koszty materiału siewnego, nawożenia, ochrony roślin, pozostałe koszty 
związane z produkcją roślinną;

•  koszty pracy – koszty wynagrodzeń, koszty alternatywne rodzinnej siły ro-
boczej, koszty usług obcych, paliwa, energii, utrzymania maszyn, amortyza-
cji maszyn, koszty alternatywne maszyn;

•  koszty budynków – koszty dzierżawy budynków, utrzymania budynków, 
amortyzacji budynków, koszty alternatywne budynków;

•  koszty ziemi – koszty dzierżawy ziemi, koszty utrzymania ziemi, podatek 
rolny, koszty alternatywne ziemi;

•  koszty kwoty mlecznej – koszty dzierżawy kwoty mlecznej, kara za przekro-
czenie kwoty mlecznej, koszty alternatywne kwoty mlecznej;

•  pozostałe koszty.
Na przychody całkowite składają się:

–  przychody ze sprzedaży mleka,
–  przychody ze sprzedaży zwierząt,
–  przychody z tytułu płatności bezpośrednich i bilansu VAT,
–  pozostałe przychody.

Zgodnie z metodyką EDF, dochód z tytułu zarządzania otrzymuje się po-
przez pomniejszenie przychodów całkowitych o koszty całkowite produkcji 
mleka (wraz z kosztami alternatywnymi). Dochód rolniczy netto kalkuluje się, 
pomniejszając dochód z tytułu zarządzania o koszty alternatywne pracy, ziemi 
i kapitału.

1 Badania nad ekonomiką produkcji mleka są prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badaw-
czego niewspółfinansowanego nr DWM/N68/EDF-IFCN-AB/2008, przyznanego przez Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 203/N-EDF-IFCN-AB/2008/0 pt. „Międzynarodowa Sieć Gospo-
darstw Porównawczych – Bydło Mleczne, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka, Agri bench-
mark – żywiec wołowy. Konkurencyjność produkcji mleka i żywca wołowego w Polsce i na świecie”.
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Kalkulowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka pierw-
szy próg rentowności jest ceną mleka konieczną do pokrycia całkowitych kosz-
tów produkcji mleka, nie uwzględniających kosztów alternatywnych. Drugi próg 
rentowności jest to cena mleka konieczna do pokrycia całkowitych kosztów pro-
dukcji mleka, powiększonych o koszty alternatywne pracy, ziemi i kapitału.

Walutą, która posłużyła do porównań cen, było PLN. Przeliczono ją według 
średniego rocznego kursu euro NBP z 2010 r. (3,9946 PLN/1 euro). Wyniki 
skalkulowano w przeliczeniu na 100 kg ECM (Energy Corrected Milk), tj. mle-
ka o skorygowanej wartości białka 3,3% i tłuszczu 4%.

W pracach ekonomiczno-rolniczych często stosowany jest celowy wybór 
gospodarstw, możliwie najwierniej odzwierciedlających wielkość i strukturę 
populacji [3]. W Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Mleka podstawo-
wym kryterium doboru gospodarstw do badania jest specjalizacja gospodarstwa  
w produkcji mleka. W większości uczestniczących w EDF krajów wybierane są 
do badania gospodarstwa najlepsze pod względem systemu produkcyjnego oraz 
wydajności. Kolejnym kryterium doboru gospodarstw do badania jest możli-
wość współpracy sieci EDF z danym gospodarstwem. 

Tabela 1 
Charakterystyka  badanych gospodarstw w krajach europejskich w 2010 r.

Kraj
Liczba 

gospodarstw
Wielkość stada 

krów (szt.)
Produkcja mleka 

(ton)
Wydajność mleczna

(kg ECM)

AT 2 65 569 8 964

BE 14 86 755 8 949

CH 7 75 628 8 319

CZ 5 854 7 359 8 985

DE 36 295 2 524 8 538

DK 14 322 3 056 9 523

ES 26 138 1 249 8 424

FR 32 88 736 8 463

IE 12 166 992 5 966

IT 4 163 1 728 9 981

NL 48 145 1 185 8 301

PL 28 154 1 146 7 208

PT 2 108 916 8 493

RU 1 489 3 129 6 399

SE 19 207 2 039 9 826

SK 13 525 3 691 6 825

UA 7 688 3 130 4 393

UK 18 323 2 359 7 040

EDF 288 221 1 759 8 142
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2011.  
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Przeciętna wielkość stada krów w badanych gospodarstwach Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Mleka wynosiła 221 krów (tab. 1). Najwyższą śred-
nią wielkością stada charakteryzowały się gospodarstwa czeskie (854 krowy),  
a najmniejszą gospodarstwa austriackie (65 krów). Polskie gospodarstwa posiada-
ły przeciętnie 154 krowy. Najwyższa przeciętna produkcja mleka oraz wydajność 
mleczna była w gospodarstwach czeskich, odpowiednio: 7 306 t ECM i 8 985 
kg ECM. Wysoką wydajność mleczną osiągały również gospodarstwa włoskie  
(9 981 kg ECM). Najniższą średnią produkcją mleka charakteryzowały się gospo-
darstwa austriackie (569 t ECM), a najniższą wydajnością mleczną – gospodar-
stwa ukraińskie (4 393 kg ECM). W polskich gospodarstwach przeciętna produk-
cja mleka i wydajność mleczna wyniosły odpowiednio: 1 146 t ECM i 7 208 kg 
ECM. Najbardziej liczna była holenderska grupa EDF – 48 gospodarstw. Polska 
grupa EDF liczyła 28 gospodarstw.

Wyniki badań

Średnia cena mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Mleka wyniosła 120 zł na 100 kg ECM (rys. 1). Najwyższą 
cenę mleka zanotowano w gospodarstwach szwajcarskich (181 zł na 100 kg 
ECM), najniższą zaś w gospodarstwach ukraińskich i brytyjskich (106 zł na 100 
kg ECM). Polskie gospodarstwa uzyskiwały przeciętnie 111 zł za 100 kg mleka. 
Tylko w przypadku gospodarstwa rosyjskiego uzyskiwana cena mleka pozwoliła 
na pokrycie całkowitych kosztów produkcji mleka uwzględniających koszty al-
ternatywne. Przeciętny całkowity koszt wyprodukowania 100 kg ECM w gospo-
darstwach należących do EDF wyniósł 167 zł. W Szwajcarii przeciętne całkowite 
koszty produkcji mleka były najwyższe i wyniosły 274 zł na 100 kg ECM.
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Rys. 1. Poziom kosztów produkcji mleka w gospodarstwach EDF w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2011. 
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Gospodarstwa polskie charakteryzowały się konkurencyjnym poziomem 
kosztów produkcji mleka. Całkowite koszty poniesione na produkcję mleka 
w polskich gospodarstwach przeciętnie równały się 144 zł na 100 kg ECM 
i, obok rosyjskich, brytyjskich i ukraińskich, były najniższe wśród badanych 
krajów. 

Największe znaczenie w kosztach całkowitych w badanych gospodarstwach 
należących do EDF miały koszty pracy, które średnio kształtowały się na pozio-
mie 64 zł na 100 kg ECM. Produkcja mleka w Szwajcarii wymagała poniesienia 
najwyższych kosztów pracy, które wyniosły 116 zł na 100 kg ECM, natomiast  
w Rosji były one najniższe – 41 zł na 100 kg ECM. Polskie gospodarstwa poniosły 
przeciętne koszty pracy na poziomie 56 zł na 100 kg ECM. Drugim co do wielko-
ści elementem kosztów całkowitych były koszty bezpośrednie, które w gospodar-
stwach należących do EDF przeciętnie wynosiły 62 zł na 100 kg ECM. Najbardziej 
konkurencyjne, w stosunku do pozostałych badanych gospodarstw, były średnie 
koszty bezpośrednie w gospodarstwie rosyjskim (39 zł na 100 kg ECM). W gospo-
darstwach polskich koszty bezpośrednie kształtowały się w granicach przeciętnie 
52 zł na 100 kg ECM. W krajach europejskich trzecim co do wielkości elementem 
kosztów całkowitych były koszty budynków. Amortyzacja, koszty alternatywne, 
utrzymanie oraz dzierżawa budynków kosztowały gospodarstwa europejskie śred-
nio 19 zł na 100 kg ECM. Najwyższe koszty budynków odnotowano we Włoszech 
(41 zł na 100 kg ECM), najniższe zaś na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii, odpowied-
nio: 5  i 9 zł na 100 kg ECM. Koszty ziemi to kolejna grupa analizowanych kosz-
tów w badanych gospodarstwach. Średnio kształtowały się one na poziomie 11 zł 
na 100 kg ECM, przy wartości maksymalnej w Szwajcarii (22 zł na 100 kg ECM)  
i minimalnej w Czechach, Rosji i na Słowacji (poniżej 1 zł na 100 kg ECM). 
Średnie koszty kwoty mlecznej osiągnęły najwyższe wartości w Holandii (15 zł 
na 100 kg ECM) i były prawie cztery razy wyższe od kosztów poniesionych na ten 
cel przez badane gospodarstwa należące do EDF (średnio 4 zł na 100 kg ECM). 
Koszty kwoty mlecznej w gospodarstwach polskich wynosiły 0,3 zł na 100 kg 
ECM i w całości składały się z kosztów alternatywnych kwoty mlecznej. Pozostałe 
koszty (ubezpieczenia, opłaty, składki, cła) kształtowały się średnio w gospodar-
stwach EDF na poziomie 7 zł na 100 kg ECM.

Największym co do wielkości elementem kosztów bezpośrednich (rys. 2) 
były koszty pasz własnych i z zakupu – średnio 42 zł na 100 kg ECM w ba-
danych gospodarstwach należących do EDF, z 85% udziałem kosztów zakupu 
pasz. Największymi przeciętnymi kosztami pasz własnych i z zakupu charak-
teryzowały się gospodarstwa ze Słowacji (79 zł na 100 kg ECM) oraz z Portu-
galii (77 zł na 100 kg ECM), przy kosztach najniższych w Holandii, Irlandii  
i Wielkiej Brytanii odpowiednio: 31 i 34 zł na 100 kg ECM. W gospodarstwach 
polskich koszty te wyniosły średnio 37 zł na 100 kg ECM. Przeciętnie gospo-
darstwa europejskie przeznaczyły na zakup bydła 2 zł na 100 kg ECM. Na ten 
cel najwięcej wydały gospodarstwa szwajcarskie (23 zł na 100 kg ECM), na-
tomiast gospodarstwa czeskie, portugalskie i rosyjskie nie poniosły na ten cel 
żadnych kosztów. Gospodarstwa z Polski poniosły koszty zakupu bydła na po-
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ziomie 2 zł na 100 kg ECM. Kategorie kosztów, takie jak weterynarz i leki oraz 
inseminacja kształtowały się w gospodarstwach należących do EDF średnio na 
poziomie, odpowiednio: 5 i 3 zł na 100 kg ECM. Pozostałe koszty bezpośrednie 
wyniosły w badanych gospodarstwach przeciętnie 10 zł na 100 kg ECM.
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zakup zwierząt weterynarz i leki inseminacja pasze własne i z zakupu pozostałe koszty bezpośrednie

Rys. 2. Koszty bezpośrednie produkcji mleka w gospodarstwach EDF w 2010 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2011. 

Przeciętna wartość kosztów pracy (uwzględniających wynagrodzenia, usłu-
gi obce oraz koszty nieopłacanej rodzinnej siły roboczej) w gospodarstwach 
EDF wyniosła 40 zł na 100 kg ECM – w tym 19 zł na 100 kg ECM przypadło 
na wynagrodzenia i usługi obce, a 21 zł na 100 kg ECM na koszty alterna-
tywne wykorzystania pracy własnej (rys. 3). Gospodarstwa austriackie i szwaj-
carskie charakteryzowały się najwyższymi przeciętnymi kosztami nieopłacanej 
rodzinnej siły roboczej (odpowiednio: 47 i 46 zł na 100 kg ECM). Najwyższe 
wynagrodzenia były w gospodarstwach słowackich (26 zł na 100 kg ECM),  
a najwyższe koszty wynagrodzeń i usług obcych razem poniosły gospodarstwa 
szwedzkie (35 zł na 100 kg ECM). Gospodarstwa polskie poniosły przeciętne 
koszty wynagrodzeń i usług obcych na poziomie 8 zł na 100 kg ECM, przy 
kosztach alternatywnych rodzinnej siły roboczej – 18 zł na 100 kg ECM. 

Przeciętnie gospodarstwa należące do EDF uzyskiwały przychody w wy-
sokości 145 zł na 100 kg ECM (rys. 4). Najważniejszym źródłem przychodów 
dla badanych gospodarstw europejskich były przychody ze sprzedaży mleka. 
Wśród gospodarstw europejskich ta kategoria przychodów plasowała się śred-
nio na poziomie 120 zł na 100 kg ECM. Najwyższe przychody ze sprzedaży 
mleka osiągnęły gospodarstwa szwajcarskie (181 zł na 100 kg ECM), najniższe 
– gospodarstwa ukraińskie i brytyjskie (106 zł na 100 kg ECM). Przychody ze 
sprzedaży mleka w polskiej grupie EDF przeciętnie wyniosły 111 zł na 100 
kg ECM. Średnio w badanych gospodarstwach przychody ze sprzedaży by-
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dła kształtowały się w granicach 16 zł na 100 kg ECM. Najwyższe wpływy 
ze sprzedaży bydła odnotowały gospodarstwa szwajcarskie (35 zł na 100 kg 
ECM), natomiast w gospodarstwach polskich przychody te były znacznie niższe 
– średnio 16 zł na 100 kg ECM. W gospodarstwach należących do EDF płat-
ności bezpośrednie i bilans VAT oraz pozostałe przychody średnio wyniosły 
odpowiednio: 5 i 5 zł na 100 kg ECM. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AT BE CH CZ DE DK ES FR IE IT NL PL PT RU SE SK UA UK EDF 

zł
 n

a 
10

0 
kg

 E
C

M
 

wynagrodzenia i usługi obce koszty nieopłacanej rodzinnej siły roboczej

Rys. 3. Koszty pracy produkcji mleka w gospodarstwach EDF w 2010 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2011.
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Rys. 4. Przychody w gospodarstwach EDF w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2010. 



Miscellanea 129

Dochód rolniczy netto, nie uwzględniający kosztów alternatywnych, prze-
ciętnie równał się 23 zł na 100 kg ECM (rys. 5). Dochód ten był wartością 
dodatnią w większości badanych gospodarstw, oprócz gospodarstw słowackich, 
w których kształtował się średnio na poziomie -17 zł na 100 kg ECM. Polskie 
gospodarstwa osiągnęły dochód rolniczy netto w wysokości 43 zł na 100 kg 
ECM. Średnia wartość dochodu z tytułu zarządzania (uwzględniającego kosz-
ty alternatywne) wyniosła -22 zł na 100 kg ECM. Pozytywny dochód z tytułu 
zarządzania uzyskały tylko gospodarstwa rosyjskie (106 zł na 100 kg ECM), 
ukraińskie (17 zł na 100 kg ECM) oraz irlandzkie (10 zł na 100 kg ECM). 
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Rys. 5. Dochody w gospodarstwach EDF w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2011.

  

Jako jedyne, pierwszego progu rentowności nie osiągnęły gospodarstwa sło-
wackie, które uzyskiwały cenę mleka o 17 zł na 100 kg ECM za niską do pokry-
cia całkowitych kosztów produkcji mleka (bez kosztów alternatywnych). Drugi 
próg rentowności osiągnęły gospodarstwa irlandzkie, rosyjskie i ukraińskie.  
W gospodarstwach polskich próg rentowności I i II wyniósł przeciętnie odpo-
wiednio: 68 i 118 zł na 100 kg ECM, przy uzyskiwanej średniej cenie mleka  
111 zł na 100 kg ECM.
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Rys. 6. Progi rentowności w gospodarstwach EDF w 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych EDF 2011.

Podsumowanie

Z badania na podstawie danych z gospodarstw Europejskiego Stowarzy- 
szenia Producentów Mleka wynika, że gospodarstwa mleczne w Unii Europej-
skiej są zróżnicowane pod względem potencjału produkcyjnego, ponoszonych 
kosztów produkcji mleka i osiąganych dochodów. 

W porównaniu do gospodarstw zachodnioeuropejskich, cena mleka w go-
spodarstwach polskich była niższa o 20 zł na 100 kg ECM. Gospodarstwa  
z Polski poniosły o 23% niższe koszty całkowite niż gospodarstwa zachodnio-
europejskie. 

Przeciętnie gospodarstwa polskie osiągały dwukrotnie wyższy dochód rol-
niczy netto i trzykrotnie wyższy dochód z tytułu zarządzania niż gospodarstwa  
z Europy Zachodniej. 
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