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Synopsis. Przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych kszta³towania siê przysz³ych wyników ekonomicznych
gospodarstw mlecznych w trzech scenariuszach cenowych. Niezale¿nie od przyjêtego scenariusza cenowego
przeprowadzone badania wskazuj¹ na spadek dochodowo�ci analizowanych gospodarstw do 2013 roku. Wysoko�æ
tego spadku jest skorelowana z wielko�ci¹ posiadanego stada krów mlecznych.

Wstêp
Burzliwy i szybki rozwój otoczenia organizacji spowodowa³, ¿e zainteresowanie przysz³o�ci¹

dzia³alno�ci ludzkiej w ostatnich czasach wzros³o. Podejmuj¹c decyzje chcemy wiedzieæ, jakie
nastêpstwa bêdzie ona mia³a w przysz³o�ci, aby móc w miarê szybko reagowaæ na niepo¿¹dane jej
skutki [Stañko 1999]. Dziêki sporz¹dzaniu prognoz uzyskuje siê informacje, które zmniejszaj¹ nie-
pewno�æ gospodarowania, jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e ka¿da prognoza jest w wysokim stopniu
w¹tpliwa [Sadowski 1981].

Celem przeprowadzonych badañ by³o oszacowanie przysz³ej sytuacji ekonomicznej gospo-
darstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ mleka, w zale¿no�ci od posiadanego stada krów mlecznych, w
ró¿nych scenariuszach kszta³towania siê cen mleka. Przysz³a sytuacja ekonomiczna zosta³a scha-
rakteryzowana przez poziom przychodów, kosztów oraz dochodowo�æ.

Materia³ i metodyka badañ
Przeprowadzone badania podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap polega³ na zebraniu i aktualizacji

danych z gospodarstw rolnych za lata 2006-2008 przy pomocy metody wywiadu standaryzowanego i
metody dokumentacyjnej. Ka¿de gospodarstwo opisano oko³o 3000 zmiennymi [Wilczyñski 2008].

Kolejnym etapem by³a budowa modeli badanych gospodarstw, które w jak najwiêkszym stop-
niu odzwierciedlaj¹ realn¹ sytuacjê danego gospodarstwa. Wykorzystano do tego celu model
TIPI-CAL (Technology Impact and Policy Impact Calculations), który jest modelem wielookreso-
wym, dynamicznym i mo¿e funkcjonowaæ jako model deterministyczny oraz stochastyczny [Hem-
me i in. 1997]. Model TIPI-CAL jest u¿ywany w projekcie naukowym o nazwie Miêdzynarodowa
Sieæ Gospodarstw Porównawczych (International Farm Comparison Network � IFCN � obecnie
tak¿e agri benchamark) i s³u¿y do okre�lania bie¿¹cej i przysz³ej sytuacji ekonomicznej gospo-
darstw rolnych. Model z³o¿ony jest z trzech segmentów. W pierwszym wprowadzane s¹ dane
opisuj¹ce gospodarstwo (np. �rodki produkcji, koszty produkcji i informacje dotycz¹ce systemu
produkcji, tj. nawo¿enie, dawki ¿ywieniowe, zarz¹dzanie stadem). W drugim wprowadza siê za³o¿o-
ne scenariusze, a w trzecim otrzymuje siê wyniki ekonomiczne gospodarstwa w postaci np. rachun-
ku zysków i strat [Wilczyñski 2004].

Okre�lenie sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw do 2013 roku wymaga³o przyjêcia
okre�lonych za³o¿eñ, zwi¹zanych z przysz³ym kszta³towaniem siê poziomu cen na �rodki do pro-
dukcji i produkty rolne (tab. 1). W badaniach przyjêto trzy scenariusze charakteryzuj¹ce przysz³y
poziom cen na produkty rolne:
� scenariusz prawdopodobny (PRAW) � poziom cen produktów rolnych obliczono na podsta-

wie informacji publikowanych przez Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) w
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Stanach Zjednoczonych oraz oddzia³ tej jednostki mieszcz¹cy siê w Rural Economy Research
Centre Teagasc w Irlandii (tab. 2); ceny mleka w latach 2009-2013 stanowi¹ okre�lony procent
ceny z 2008 roku uzyskiwanej przez badane gospodarstwa,

� scenariusz kontynuacji (KON), w którym poziom ceny mleka w latach prognozy przyjêto na
poziomie ceny z 2008 roku,

� scenariusz optymistyczny (OPT), w którym ceny mleka bêd¹ wy¿sza o 20% porównaniu ze
scenariuszem prawdopodobnym.

Z kolei poziom
cen na �rodki do
produkcji zosta³
przyjêty na podsta-
wie zmian cen w la-
tach 2005-2008,
które s¹ publiko-
wane w Raporcie
Rolnym przez In-
stytut Ekonomiki i
Organizacji Gospo-
darki ¯ywno�cio-

wej w Warszawie (tab. 2). W nie-
których przypadkach prognozy
pos³u¿ono siê wska�nikiem wzro-
stu cen na �rodki do produkcji,
który w latach 2005-2007 wyniós³
�rednio 4,5% [Wilczyñski 2008].

W przeprowadzonych obli-
czeniach uwzglêdniono tak¿e
zmniejszenie poziomu p³atno�ci
bezpo�rednich dla gospodarstw
rolnych w 2013 roku (modulacja
p³atno�ci bezpo�rednich). We-
d³ug obliczeñ Sekcji Analiz Eko-
nomicznych Polityki Rolnej FAPA
stawka p³atno�ci bez modulacji w
2013 roku wyniesie ok. 210 euro/

ha. W przeprowadzonych badaniach uwzglêdniono 10% poziom modulacji, a stawka p³atno�ci
obszarowej przy przyjêtym kursie walutowym równym 4 z³/euro wyniesie wówczas 756 z³/ha.

Badaniami objêto 16 gospodarstw po³o¿onych na terenie piêciu województw, a mianowicie woje-
wództwa: ma³opolskiego (2 gosp.), mazowieckiego (4 gosp.), podlaskiego (4 gosp.), wielkopolskiego
(3 gosp.) i zachodniopomorskiego (3 gosp.). Analizowane gospodarstwa podzielono na trzy grupy,
ze wzglêdu na posiadan¹ wielko�æ stada krów mlecznych, wyró¿niaj¹c w ten sposób grupê posiada-
j¹c¹ do 30 krów (grupa 1), od 31-100 krów (grupa 2) i powy¿ej 100 krów mlecznych (grupa 3). Podsta-
wowe wska�niki organizacyjno-ekonomiczne badanych obiektów prezentuje tabela 3.

Powierzchnia u¿ytków rolnych w badanych grupach gospodarstw by³a powi¹zana z posiadan¹
wielko�ci¹ stada. Gospodarstwa posiadaj¹ce najwiêksz¹ liczbê krów charakteryzowa³y siê jedno-
cze�nie najwiêksz¹ powierzchni¹ gruntów ornych oraz najwiêkszym udzia³em powierzchni dzier¿a-
wionej w powierzchni u¿ytków rolnych, który by³ ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ w pozosta³ych
grupach gospodarstw. Cena mleka uzyskiwana przez analizowane grupy gospodarstw tak¿e by³a
uzale¿niona od posiadanej wielko�ci produkcji, co szczególnie widaæ przy porównaniu gospo-
darstw grupy 3 i 1 (ró¿nica 10 gr na korzy�æ gospodarstw grupy 3). Je¿eli jednak porówna siê
warto�ci maksymalne pomiêdzy grupami, to najwy¿sz¹ cenê za kg mleka uzyska³o jedno z gospo-
darstw nale¿¹cych do grupy 1, a mianowicie 1,15 gr.

Ciekaw¹ sytuacj¹ by³o to, ¿e gospodarstwa posiadaj¹ce ponad 100 krów mlecznych uzyskiwa-
³y najni¿sze �rednie plony zbó¿ 3,5 t/ha. Ponadto, jedno z badanych gospodarstw w tej grupie nie
posiada³o w swoich zasiewach ro�lin zbo¿owych.
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Wyniki badañ
Koszty produkcji w 2013 roku, w gospodarstwach posiadaj¹cych poni¿ej 30 krów mlecznych

charakteryzuj¹ siê ponad 50% wzrostem w stosunku do 2006 roku (tab. 4). Jednak analizuj¹c lata
2008-2013 wzrost ten kszta³tuje
siê na poziomie oko³o 20%. Sytu-
acja ta wynika z wysokiego wzro-
stu cen na �rodki do produkcji
rolnej w latach 2006-2008, a szcze-
gólnie pomiêdzy rokiem 2007 i
2008. Przyk³adem mog¹ byæ cho-
cia¿by zmiany cen nawozów w
okresie 2007-2008. Jak podaje IE-
RiG¯ ceny nawozów azotowych
w tym okresie wzros³y o ponad
40%, a fosforowych i trójsk³adni-
kowych (polifoska) o ponad
100%.

Wprowadzenie zmian w poziomie cen na produkty rolne do 2013 roku w scenariuszu prawdo-
podobnym spowodowa³o wzrost przychodów w gospodarstwach nale¿¹cych do grupy 1 o oko³o
20% w stosunku do roku wyj�ciowego badañ. W scenariuszu kontynuacji wzrost ten wynosi
oko³o 25%, a w scenariuszu optymistycznym ponad 30%.

Sytuacja dochodowa analizowanej grupy gospodarstw we wszystkich badanych scenariu-
szach bêdzie siê pogarszaæ. W scenariuszu prawdopodobnym dochód rolniczy brutto do 2013
roku spadnie o ponad po³owê w porównaniu z rokiem wyj�ciowym. Najkorzystniejsza sytuacja dla
gospodarstw grupy 1 wyst¹pi w scenariuszu optymistycznym, przy czym dochód rolniczy brutto
w latach 2006-2013 zmniejszy siê wówczas o ponad 20%.

Podobne tendencje w zakresie przysz³ego kszta³towania siê kosztów produkcji przychodów i
dochodowo�ci, jak w przypadku gospodarstw grupy 1 towarzysz¹ gospodarstwom posiadaj¹cym
od 31 do 100 krów (tab. 5). Porównuj¹c dochód rolniczy brutto w grupach 1 i 2 mo¿na wskazaæ, ¿e
do 2013 roku spadek dochodowo�ci w grupie 2 bêdzie mniejszy o 6,0-8,5% w stosunku do grupy 1.
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W gospodarstwach, w któ-
rych stado krów mlecznych liczy
ponad 100 sztuk do 2013 roku
nast¹pi wzrost kosztów produk-
cji o oko³o 53% w stosunku do
roku wyj�ciowego (tab. 6). Po-
równuj¹c ten wzrost kosztów z
pozosta³ymi analizowanymi gru-
pami gospodarstw, mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e w gospodarstwach gru-
py 3 jest on ni¿szy, ale jedynie o
oko³o 3%.

Najwy¿szy spadek dochodu
rolniczego brutto w gospodar-
stwach nale¿¹cych do grupy 3
wystêpuje w scenariuszu praw-
dopodobnym i wyniesie oko³o
40% (lata 2006-2013). Natomiast
najni¿szy, bo tylko oko³o 5%
wyst¹pi w scenariuszu optymi-
stycznym. Z analizy pomiêdzy
badanymi grupami gospodarstw
wynika, ¿e w gospodarstwach
posiadaj¹cych powy¿ej 100 krów
mlecznych spadek dochodowo-
�ci bêdzie przebiega³ w sposób
naj³agodniejszy. Spadek ten w

stosunku do gospodarstw nale¿¹cych do grupy 1 bêdzie ni¿szy o oko³o 14,0-17,5%, natomiast w
odniesieniu do gospodarstw grupy 2 od 8,0 do 9,0%.

Wnioski
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e dochodowo�æ gospodarstw mlecznych niezale¿nie od

wielko�ci posiadanego stada krów w latach 2006-2013 bêdzie ulegaæ pogorszeniu. Najdotkliwiej
spadek dochodów odczuj¹ gospodarstwa o najmniejszej liczbie krów, poni¿ej 30 sztuk. W scena-
riuszu prawdopodobnym dochód rolniczy netto bêdzie kszta³towa³ siê na poziomie, w którym
gospodarstwo bêdzie blisko ponoszenia strat z prowadzonej dzia³alno�ci rolniczej.

Dokonana analiza wskazuje tak¿e na korelacjê kszta³towania siê przysz³ej dochodowo�ci go-
spodarstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ mleka z wielko�ci¹ posiadanego stada krów. W gospodar-
stwach posiadaj¹cych powy¿ej 100 krów mlecznych dochodowo�æ w latach 2006-2013 bêdzie
charakteryzowa³a siê najni¿szymi spadkami, natomiast w gospodarstwach o wielko�ci stada do 30
krów bêd¹ one najwy¿sze.

Nale¿y tak¿e podkre�liæ, ¿e zak³adany wzrost kosztów produkcji we wszystkich gospodar-
stwach nie zostanie pokryty przez zmiany cen produktów rolnych (rozwieraj¹ce siê no¿yce cen).
Ponadto, wsparcie gospodarstw w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w postaci p³atno�ci bezpo-
�rednich nie bêdzie w stanie na tyle pozytywnie wp³yn¹æ na dochodowo�æ badanych gospo-
darstw, aby zosta³a ona utrzymana na poziomie z 2006 roku.
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Summary
The paper aims to present the results of  researches which assumes that the income of dairy farms indepen-

dently from size of possessed the cows herd. The analusis show that in years 2006-2013 family farm income will
decline. The smallest farms below 30 cows will be influenced the most fall of income, because agricultural income
will be on level, in which farm will be near agricultural activity losses.

The accomplished analysis shows the correlation between size of dairy herd and farm income. The farms
possessing above 100 milk cows will characterize with the lowest decrease, however in the farms with below 30
cows will be the highest.
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