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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ZNACZENIE KOSZTÓW ALTERNATYWNYCH
W RACHUNKU EKONOMICZNYM
GOSPODARSTW ROLNYCH
Streszczenie: Celem artykuł było określenie rangi kosztów alternatywnych w rachunku
ekonomicznym gospodarstw rolnych. Analizą objęto gospodarstwa zajmujące się produkcją
mleka, które podzielono na pięć grup w zależności od wolumenu produkcji. Wyniki badań
wykazały, że określanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych z pominięciem kosztów
alternatywnych może powodować nieprawidłowości w obliczaniu opłacalności produkcji.
Przeprowadzone obliczenia udowodniły, że opłacalność produkcji określana dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w najkorzystniejszej sytuacji stawiała gospodarstwa o najmniejszej rocznej wielkości produkcji mleka. Natomiast w momencie obliczenia dochodu
z tytułu zarządzania największą dochodowością charakteryzowały się gospodarstwa, w których roczna wielkość produkcji mleka była najwyższa i przekraczała 2 mln t ECM.
Słowa kluczowe: koszty, dochodowość, produkcja mleka.

1. Wstęp
Rachunek kosztów produkcji jest istotnym elementem pozwalającym na określanie
sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz opłacalności produkcji produktów
rolnych. Podstawą do podejmowanych decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych jest dostęp zarządzającego gospodarstwem do dokładnych informacji dotyczących kosztów prowadzonej działalności. Za podstawę prowadzenia rachunku
kosztów należy uznać rachunek kosztów pełnych, w którym wszystkie koszty wytworzenia, jakie poniosło przedsiębiorstwo, traktowane są, jako koszty produktów
i w całości powinny być rozliczone na wytworzone produkty.
Produkcja rolna jest specyficzną działalnością, w której właściciel poprzez odpowiednie zarządzanie gospodarstwem powinien otrzymywać dochód pozwalający
na pokrycie kosztów wytwarzanych produktów określanych mianem kosztów bezpośrednich i pośrednich (kosztów stałych, kosztów zmiennych), jak również kosztów zaangażowanych czynników produkcji. Klasyczna ekonomia wskazuje na trzy
takie czynniki, którymi są: praca, ziemia i kapitał, których odpowiednie wykorzy-
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stanie ma zapewnić rolnikowi dochód z tytułu zarządzania. Dlatego też określenie
kosztów opłaty pracy własnej rolnika i jego rodziny, kosztów wykorzystania ziemi
oraz kapitału trwałego i operacyjnego, których jest właścicielem, pozwala na określenie racjonalności zarządzania. Wskazane koszty związane z zaangażowaniem
własnych czynników produkcji nazywane są kosztami alternatywnymi. W mikroekonomii koszty te nazywane są mianem kosztów implicite (koszty ukryte, domniemane), czyli kosztami alternatywnego zastosowania zasobów niebędących wydatkami przedsiębiorstwa.
Celem artykułu było określenie wpływu kosztów alternatywnych na wysokość
ponoszonych kosztów całkowitych produkcji oraz uzyskiwanej dochodowości przez
gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją mleka. Dodatkowym aspektem przeprowadzonych badań było wskazanie na metodykę szacowania kosztów alternatywnych stosowaną w sieci Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka.

2. Metoda badań
Badaniami objęto gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka biorące udział
w analizach porównawczych kosztów produkcji mleka pomiędzy gospodarstwami
europejskimi (EDF Cost of Production Comparison – EDF CoP) w ramach sieci Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (European Dairy Farmers – EDF).
Uczestniczące w badaniach gospodarstwa są uznawane za jedne z najlepiej zarządzanych w danym kraju i bardzo często można je stawiać za wzorzec, do którego
powinny aspirować pozostałe gospodarstwa z określonego państwa.
Badane gospodarstwa podzielono na grupy ze względu na wolumen produkcji
mleka. Liczbę gospodarstw analizowanych w poszczególnych grupach zamieszczono w tab. 1. Ze względu na to, że analizowane gospodarstwa sprzedawały mleko
o zróżnicowanej zawartości tłuszczu i białka, dla zapewnienia porównywalności
wyników dokonano jego standaryzacji. W tym celu wyniki odniesiono na kilogram
mleka standaryzowanego (Energy Corrected Milk – ECM) zawierającego 4,0%
tłuszczu i 3,3% białka.
Tabela 1. Liczba badanych gospodarstw wraz z podziałem na grupy
2007

2009

2011

Poniżej 100 t

Wielkość produkcji (t ECM)

3

6

6

101-200 t

7

10

7

201-450 t

8

6

4

451-2000 t

7

7

4

Powyżej 2000 t
Razem

3

4

5

28

33

26

Źródło: opracowanie własne.
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Kalkulacja kosztów produkcji mleka wymaga sprecyzowania pojęcia działalności produkcja mleka, którą w sieci EDF definiuje się jako część gospodarstwa, do
której zalicza się koszty poniesione na: krowy mleczne, cielęta do 0,5 roku, jałówki
do remontu stada oraz całą produkcję pasz dla tych zwierząt.
Analiza porównawcza kosztów produkcji mleka prowadzona w sieci EDF oparta
jest na kalkulacji trzech poziomów dochodowości (progi rentowności), które obliczane są w zależności od kategorii kosztów produkcji uwzględnianej przy jej obliczeniu. Graficzną prezentację tego postępowania prezentuje rys. 1.
140
120
100

Dochód
z rodzinnego
gospodarstwa
rolnego

Dochód z tytułu zarządzania
Dochód rolniczy netto

80
60
40
20

Koszty alternatywne
Amortyzacja
Koszty gotówkowe
Przychody całkowite

0

Rys. 1. Sposób obliczania poszczególnych kategorii dochodowości w analizie kosztów produkcji
mleka w sieci EDF
Źródło: opracowanie własne na podstawie EDF Report 2012.

Do kosztów gotówkowych zalicza się wszystkie faktycznie poniesione wydatki na wytworzenie mleka w danym gospodarstwie. Mieszczą się w nich zarówno
koszty bezpośrednie, jak i koszty pośrednie rzeczywiste (ogólnogospodarcze wraz
z podatkami). Koszty bezpośrednie to wydatki ponoszone przez gospodarstwo, które
można przypisać do produkcji mleka, np.: koszty zakupu pasz czy koszty weterynaryjne. Z kolei w kategorii koszty pośrednie rzeczywiste uwzględnia się te koszty,
które związane są z ogólną działalnością gospodarstwa, a których nie można przypisać bezpośrednio do produkcji mleka, np.: olej napędowy, utrzymanie maszyn i budynków, ubezpieczenia, podatek rolny. Włączenie do kosztów produkcji kosztów
pośrednich rzeczywistych związane jest z przyjęciem określonej metody przypisywania części kosztów do danej działalności1. W przypadku sieci EDF przypisanie
1
M. Juchniewicz, Metody obliczania kosztów jednostkowych, [w:] Ekonomika produkcji rolniczej,
red. R. Kisiel, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999, s. 53-54.
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takie odbywa się na podstawie metody eksperckiej, gdzie osoby odpowiedzialne za
zebranie informacji o gospodarstwie określają procentowy udział kosztów poniesionych na produkcję mleka w poszczególnych składnikach kosztów pośrednich.
Kolejną kategorią kosztów składającą się na koszty całkowite produkcji mleka
jest amortyzacja (koszty pośrednie szacunkowe), na której wysokość wpływa przede
wszystkim zużycie środków trwałych (maszyn i budynków) w procesie wytwarzania
surowca.
Trzecią kategorią kosztów uwzględnianą przy obliczaniu kosztów całkowitych
produkcji mleka są koszty alternatywne. Koszty te nazywane są kosztami wykorzystania własnych czynników wytwórczych (wartość najlepszej utraconej szansy)2,
kosztami utraconych możliwości3, a w przypadku sieci EDF stosowany jest termin
koszty kalkulowane4. Włączenie do rachunku kosztów kosztów alternatywnych pozwala na zapewnienie porównywalności wyników pomiędzy gospodarstwami eksploatującymi w różnym stopniu własne czynniki wytwórcze oraz pomiędzy gospodarstwami rodzinnymi a przedsiębiorstwami rolniczymi.
Obliczenie kosztów alternatywnych oparte jest na szacowaniu trzech składników. Pierwszym z nich jest koszt alternatywny pracy własnej rolnika i jego rodziny,
który w rachunku prowadzonym w ramach sieci EDF jest obliczany jako iloczyn nakładu pracy ponoszonego na produkcję mleka oraz stawki godzinnej dla pracownika
najemnego zatrudnionego w regionie przy wykonywaniu prac związanych z produkcją mleka.
Drugim składnikiem kosztów alternatywnych są koszty ziemi będącej własnością
rolnika. Sposób szacowania tych kosztów oparty jest na wysokości czynszu dzierżawnego jednego hektara ziemi w danym regionie, w zależności od tego, czy są to
grunty orne czy trwałe użytki zielone. Kalkulacja kosztów ziemi polega oczywiście na
przemnożeniu wielkości posiadanych zasobów ziemi i stawki czynszu dzierżawnego.
Trzecim składnikiem kosztów alternatywnych są koszty kapitału niezwiązanego
z ziemią. Szacowanie tych kosztów odbywa się na założeniu, że właściciel tego majątku może liczyć na zwrot zainwestowanego kapitału w produkcję mleka na poziomie stopy procentowej dla rocznych lokat bankowych.

3. Wyniki badań
W analizowanych gospodarstwach można zauważyć korelację pomiędzy poziomem
ceny skupu mleka uzyskiwanej przez producentów a wielkością stada (tab. 2). Tendencja mająca miejsce w grupach gospodarstw o rocznej produkcji mleka nieprze2
A. Skarżyńska, Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2010, nr 3, s. 96.
3
S. Mańko, L. Goraj, Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2011, nr 3, s. 30.
4
EDF Report 2012, European Dairy Farmers, Frankfurt/Main, 2012, s. 17-23.
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Tabela 2. Charakterystyka badanych grup gospodarstw – wartości średnie
Wielkość produkcji (t ECM)

Grupa

Cena skupu mleka (zł/100 kg ECM)

2007

2009

2011

2007

2009

2011

70,5

73,7

60,6

105,6

84,9

111,1

100-200 t ECM

137,5

146,5

140,4

106,8

92,6

118,8

201-450 t ECM

294,6

311,6

321,2

121,3

99,6

117,7

451-2000 t
ECM

1288,5

1020,1

627,3

126,3

107,0

128,3

Powyżej 2000 t
ECM

4199,0

5072,5

5015,7

113,4

92,3

142,2

Poniżej 100 t
ECM

Udział nakładu pracy własnej
w całkowitym nakładzie pracy na
produkcję mleka (%)

Średnioroczna wydajność mleczna
od krowy (kg ECM)

2007

2009

2011

2007

2009

2011

Poniżej 100 t
ECM

94,8%

95,0%

100,0%

5169

4464

4457

100-200 t ECM

99,4%

95,0%

96,7%

7214

7406

6640

201-450 t ECM

87,8%

90,2%

93,1%

7631

7049

7608

451-2000 t
ECM

39,8%

41,8%

86,5%

7882

7383

8768

0,0%

0,0%

2,0%

8217

8435

9320

Grupa

Powyżej 2000 t
ECM
Grupa

Produktywność pracy (h/t ECM)

Produktywność ziemi
(t ECM/ha pow. paszowej)

2007

2009

2007

2009

2007

2009

Poniżej 100 t
ECM

25,7

35,6

41,6

2,2

2,9

2,8

100-200 t ECM

19,5

19,9

26,2

5,3

5,2

4,3

201-450 t ECM

16,4

12,6

12,5

5,9

5,0

5,9

451-2000 t
ECM

9,6

12,3

7,2

5,6

7,2

8,0

Powyżej 2000 t
ECM

8,6

7,1

8,7

2,7

2,5

5,0

Źródło: opracowanie własne na postawie bazy EDF.

kraczającej 2 mln ton ECM wskazuje na wzrost ceny skupu mleka wraz ze wzrostem
produkcji. Przeprowadzenie porównań pomiędzy grupami gospodarstw wykazało,
że cena skupu mleka w grupie gospodarstw najmniejszych (produkcja do 100 t ECM
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rocznie) była o 13-21% niższa w stosunku do grupy gospodarstw produkujących od
451 do 2000 t ECM rocznie.
Proces produkcji mleka w grupach gospodarstw o produkcji poniżej 450 t rocznie oparty był przede wszystkim na pracy własnej rolnika i jego rodziny. Udział
nakładu pracy własnej w całkowitym nakładzie pracy na produkcję mleka w tych
grupach gospodarstw przekraczał 87%. Natomiast w grupie gospodarstw o rocznej
produkcji wyższej niż 2 mln t ECM udział ten był znikomy bądź produkcja w całości
była oparta na pracy najemnej.
W badanych gospodarstwach średnioroczna wydajność mleczna od krowy, podobnie jak wcześniej omawiana cena skupu mleka, ulegała zwiększeniu wraz ze
wzrostem wolumenu produkcji mleka. Zdecydowaną różnicę w wydajności można
już zauważyć pomiędzy grupą gospodarstw o produkcji mleka nieprzekraczającej
100 t ECM a grupą, w której produkcja wynosiła od 100 do 200 t ECM. W drugiej
z wyodrębnionych grup wydajność mleczna była od 40 do 66% wyższa (w zależności od analizowanego roku) w porównaniu do średniej wydajności w grupie gospodarstw wytwarzającej rocznie do 100 t ECM. Największa różnica w wydajności
mlecznej wystąpiła w 2011 roku pomiędzy grupą gospodarstw o najmniejszej i największej rocznej produkcji mleka. We wskazanym przypadku wydajność w grupie
gospodarstw o rocznej produkcji przekraczającej 2 mln t ECM była wyższa o około
4800 kg ECM (ponad dwukrotnie) w porównaniu do grupy gospodarstw, w których
produkcja była mniejsza niż 100 t ECM.

Rys. 2. Koszty produkcji i przychody z produkcji mleka w badanych grupach gospodarstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy EDF.
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Analiza zmian kosztów całkowitych produkcji mleka (suma kosztów gotówkowych, amortyzacji i kosztów alternatywnych) w badanych grupach gospodarstw
wykazała ich wzrost w latach 2007-2011 (rys. 2). Największa zmiana wystąpiła
w grupach gospodarstw produkujących do 200 t ECM rocznie. Koszty całkowite produkcji mleka w grupie gospodarstw produkujących do 100 t ECM rocznie
były w 2011 roku o 70% wyższe w stosunku do roku 2007, natomiast w gospodarstwach produkujących rocznie od 100 do 200 t ECM wzrost ten kształtował się na
poziomie około 50%. Największą stabilnością kosztów produkcji w badanym okresie charakteryzowały się gospodarstwa o rocznej produkcji w granicach od 201 do
2000 t ECM. W obu wydzielonych grupach mieszczących się w podanym przedziale
(201-450 t i 451-2000 t) wzrost kosztów całkowitych produkcji mleka w latach
2007-2011 nie przekroczył 20%.
Badanie poszczególnych rodzajów kosztów składających się na koszty całkowite pokazało, że największym wzrostem pomiędzy rokiem 2007 a rokiem 2011
charakteryzowały się koszty alternatywne, które uległy zwiększeniu średnio o 66%
– przeciętny wzrost liczony na podstawie zmian wartości we wszystkich analizowanych grupach.

Rys. 3. Struktura kosztów produkcji mleka w badanych grupach gospodarstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy EDF.

Na rysunku 3 można zaobserwować zmieniającą się strukturę kosztów produkcji
w zależności od badanej grupy gospodarstw wydzielonej ze względu na wielkość
produkcji mleka. Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz ze wzrostem produkcji maleje znaczenie kosztów alternatywnych, jako determinanty kosztów produkcji
mleka w badanych gospodarstwach.
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W gospodarstwach produkujących rocznie do 100 t ECM udział kosztów alternatywnych w kosztach całkowitych produkcji mleka kształtował się w granicach od
43 do 58%, w zależności od roku analizy. Z rysunku 3 wynika, że w ostatnich latach
analizy miały one decydujący wpływ na poziom kosztów całkowitych wytworzenia
mleka w tej grupie.
Koszty alternatywne były istotnym składnikiem kosztów produkcji mleka także
w grupach gospodarstw, w których roczna wielkość produkcji mieściła się w granicach od 100 do 450 t ECM. W dwóch wydzielonych grupach gospodarstw, które
mieszczą się we wskazanym wolumenie produkcji, koszty alternatywne stanowiły
od 30 do 40% kosztów całkowitych produkcji mleka. Z kolei w gospodarstwach
wielkotowarowych o rocznej produkcji mleka przekraczającej 2 mln t ECM udział
kosztów alternatywnych w kosztach całkowitych wynosił jedynie około 10%, a zasadnicze znaczenie dla wysokości kosztów całkowitych miały koszty gotówkowe.

Rys. 4. Struktura kosztów alternatywnych produkcji mleka w badanych grupach gospodarstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy EDF.

W dwóch najmniejszych grupach pod względem wielkości produkcji mleka
struktura kosztów alternatywnych wskazuje na dominujący udział kosztów alternatywnych pracy własnej rolnika i jego rodziny w kosztach alternatywnych ogółem
(rys. 4). W ostatnich latach analizy udział ten kształtował się na poziomie od 50 do
60% i ulegał zmniejszeniu w momencie, kiedy analizie zostaną poddane kolejne
grupy gospodarstw charakteryzujące się roczną wielkością produkcji przekraczającą
201 t ECM. Z rysunku 4 wynika także, że wraz ze wzrostem produkcji w badanych
gospodarstwach następowało zwiększenie udziału kosztów alternatywnych kapitału
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w kosztach alternatywnych ogółem. W grupie o rocznej produkcji mleka nieprzekraczającej 100 t ECM udział ten wyniósł jedynie od 25 do 38% (w zależności od
roku analizy). Natomiast w gospodarstwach należących do grup o rocznej produkcji
przekraczającej 451 t ECM udział kosztów alternatywnych kapitału w kosztach alternatywnych ogółem przekraczał poziom 60%.
Tabela 3. Dochodowość w badanych grupach gospodarstw w zł na 100 kg ECM
Grupa gospodarstw
2007
wg rocznej
wielkości produkcji D z RGR DRB

2009
DZZ D z RGR DRB

2011
DZZ D z RGR DRB

DZZ

Poniżej 100 t ECM

64,3

54,7

1,9

56,2

40,9

–46,4

64,9

38,8

–64,5

100-200 t ECM

72,8

58,8

16,8

43,3

29,3

–19,3

57,0

40,5

–26,5

201-450 t ECM

68,4

57,0

19,9

49,4

27,4

–20,8

76,2

59,6

12,3

451-2000 t ECM

60,8

44,1

24,0

27,0

11,4

–13,2

68,8

49,9

9,7

Powyżej 2000 t
ECM

38,3

26,9

16,8

13,7

3,1

–7,2

45,1

35,1

20,3

D z RGR – dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, DRB – dochód rolniczy netto, DZZ – dochód z tytułu zarządzania
Źródło: obliczenia własne w oparciu o bazę EDF.

W tabeli 3 zamieszczono trzy rodzaje dochodowości będące odzwierciedleniem
efektywności produkcji w badanych gospodarstwach. Pierwszym poziomem oceny
efektywności jest dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, którego dodatnia wartość świadczy o pokryciu kosztów gotówkowych przez przychody z produkcji mleka
(przychody ze sprzedaży mleka oraz przychody ze sprzedaży zwierząt). Taka sytuacja
wystąpiła we wszystkich grupach gospodarstw i we wszystkich latach analizy (tab. 3).
W trzech wydzielonych grupach gospodarstw, w których roczna produkcja mleka
była wyższa niż 201 t ECM, można zaobserwować spadek dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego w momencie wzrostu produkcji mleka. Wynikało to przede
wszystkim ze wzrostu kosztów gotówkowych produkcji mleka w poszczególnych
grupach gospodarstw. Należy jednak pamiętać, że pomimo mniejszej dochodowości
jednostkowej wielkość (masa) dochodu przypadającego na całe gospodarstwo stawia
gospodarstwa z grupy o rocznej produkcji mleka przekraczającej 2 mln t ECM w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji od gospodarstw należących do pozostałych grup.
Podobnie jak dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego dochód rolniczy netto we wszystkich grupach gospodarstw i we wszystkich latach analizy przyjmował
wartości dodatnie. Oznacza to, że uzyskiwane przychody z produkcji mleka pokrywały zarówno koszty gotówkowe, jak i amortyzację. Tendencje były podobne,
jak w przypadku dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, czyli gospodarstwa
o największej produkcji charakteryzowały się najmniejszą dochodowością przypadającą na jednostkę produkcji
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Analiza dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochodu rolniczego
netto wykazała, że grupa gospodarstw, w których roczny wolumen produkcji mleka
przekraczał 2 mln t ECM, osiągała najniższą dochodowość wśród badanych grup.
Odmienna sytuacja wystąpiła w przypadku uwzględnienia w obliczeniach pełnych
kosztów produkcji (koszty gotówkowe, amortyzacja i koszty alternatywne razem).
Grupa gospodarstw o największej produkcji uzyskiwała najwyższy poziom dochodu
z tytułu zarządzania (najniższą wartość straty), który w 2011 roku przekraczał poziom 20 zł na 100 kg ECM.
Z danych zamieszczonych w tab. 3 wynika, że w 2009 roku wszystkie grupy
gospodarstw ponosiły stratę z produkcji mleka. Taki stan rzeczy był spowodowany załamaniem na rynku mleka mającym miejsce w latach 2008-2009 skutkującym
spadkiem cen skupu w tym okresie o około 30% w stosunku do 2007 roku.
Gospodarstwa, które można uznać za typowo rodzinne, a znajdujące się w grupach wytwarzających do 200 t ECM i wykorzystujących w produkcji mleka jedynie
rodzinną siłę roboczą, ponosiły w latach 2009 i 2011 stratę z prowadzonej działalności (uwzględnienie w rachunku kosztów pełnych kosztów produkcji). W przypadku
gospodarstw o rocznym wolumenie produkcji nieprzekraczającym 100 t ECM jej
wielkość w 2011 roku wynosiła około 65 zł na 100 kg ECM, a wielkość kosztów
alternatywnych była identyczna jak kosztów gotówkowych i amortyzacji razem.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że prawidłowość sporządzania rachunku ekonomicznego gospodarstw rolnych jest determinowana przez uwzględnienie w obliczeniach dochodowości pełnych kosztów produkcji. Koszty takie obejmują nie tylko faktycznie poniesione wydatki na produkcję oraz amortyzację, ale także koszty
alternatywne będące kosztami wykorzystania własnych czynników wytwórczych.
Podejście takie, poza wskazanym aspektem prawidłowości określania sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, pozwala także na przeprowadzanie analiz porównawczych pomiędzy gospodarstwami rodzinnymi, w których głównym czynnikiem
produkcji jest nieopłacona siła robocza rolnika i jego rodziny.
Typowymi przedstawicielami rodzinnych gospodarstw rolnych zajmujących się
produkcją mleka były gospodarstwa, w których wolumen produkcji nie przekraczał
200 t ECM. W zdecydowanej większości tych gospodarstw udział rodzinnej siły
roboczej w całkowitych jej nakładach wynosił 100%, natomiast w gospodarstwach
korzystających z pracowników najemnych (jedynie gospodarstwa produkujące
rocznie od 100 do 200 t ECM) przekraczał ponad 85%. Przy porównaniach wydzielonych grup gospodarstw w zakresie dwóch rodzajów dochodowości: dochodu
z rodzinnego gospodarstwa rolnego i dochodu rolniczego netto gospodarstwa o największej wielkości produkcji, która przekraczała 2 mln t rocznie, charakteryzowały
się najniższym poziomem dochodu. Jednak w momencie uwzględnienia kosztów
alternatywnych sytuacja była diametralnie różna, tzn. wskazana grupa gospodarstw
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osiągała najwyższy dochód z tytułu zarządzania spośród wszystkich analizowanych
grup gospodarstw.
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THE IMPACT OF OPPORTUNITY COSTS ON FARMS
PROFITABILITY
Summary: The primary goal of research is to define the importance of opportunity costs in
the costs of production analysis of farm and profitability. The research included dairy farms,
which were divided into five groups depending on volume of milk production. The results
showed that the determination of economic situation of farms without taking opportunity
costs into consideration can cause erroneousness in the calculation of production profitability.
The calculations proved that production profitability determined by income from a family
farm household was the highest in case of households with the lowest annual milk production. However, when calculating the entrepreneurs profit (costs of production in depreciation
and opportunity costs) the best results were achieved in farms of an annual milk production
exceeding 2 million tons.
Keywords: costs, profitability, milk production.
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