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Streszczenie referatu 

 

Celem pracy był pomiar efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw mlecznych 

w Polsce za pomocą bayesowskich stochastycznych modeli granicznych. 

Cele szczegółowe obejmowały: 

1. Wykorzystanie podejścia bayesowskiego w konstrukcji i estymacji parametrów 

stochastycznych modeli granicznych. 

2. Oszacowanie mikroekonomicznych charakterystyk opisujących proces produkcyjny 

gospodarstw mlecznych. 

3. Ocena wpływu wybranych subsydiów na zróżnicowanie efektywności technicznej 

i kosztowej gospodarstw mlecznych. 

W celu realizacji powyższych celów przyjęto kilka założeń będących przedmiotem 

testowania statystycznego. Hipotezy badawcze były następujące: 

1. Najwyższa elastyczność wielkości produkcji była względem kapitału fizycznego, a 

najniższa względem pracy ludzkiej. 

2. Najwyższa elastyczność wielkości kosztu była względem kapitału fizycznego, a najniższa 

względem pracy ludzkiej. 

3. Większość gospodarstw mlecznych charakteryzowała się rosnącymi korzyściami skali. 

4. Gospodarstwa mleczne, które w dużym stopniu korzystały z różnego rodzaju dopłat 

(niezwiązanych z produkcją, związanych z produkcją, do inwestycji, do rozwoju 

obszarów wiejskich) charakteryzowały się wyższą efektywnością techniczną i kosztową 

niż pozostałe gospodarstwa. 

Podstawową metodologią badań były stochastyczne modele graniczne, które zostały 

niezależnie zaproponowane przez dwa zespoły badawcze Aignera i in. (1977) oraz Meussena 

i van den Broecka (1977). W pracy wykorzystano estymację bayesowską stochastycznych 

modeli granicznych przedstawioną w pracy Koopa i in. (1997).  
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Podstawowym bayesowskim stochastycznym modelem granicznym jest model, 

w którym zmienne reprezentujące nieefektywność mają rozkład wykładniczy o wspólnej 

wartości oczekiwanej, a więc wszystkie te składniki są niezależnymi zmiennymi o tym 

samym rozkładzie prawdopodobieństwa. Został on zaproponowany przez Koopa i in. (1997) 

i nosi nazwę modelu o wspólnym rozkładzie efektywności (ang. Common Efficiency 

Distribution). Zakładając, że mogą istnieć podgrupy podmiotów charakteryzujące się 

zbliżonym poziomem sprawności działania (poziomem efektywności) wewnątrz podgrupy 

a zróżnicowanych pomiędzy nimi, przyjęto dalszą hierarchiczną parametryzację modelu. Te 

potencjalne, systematyczne różnice w poziomach efektywności grup gospodarstw zostały 

uwzględnione poprzez odpowiednią parametryzację wartości oczekiwanej dla zmiennej 

reprezentującej nieefektywność poprzez wprowadzenie dodatkowych zmiennych 

egzogenicznych Koop i in. (1997) to uogólnienie nazwali modelem o zmiennym rozkładzie 

efektywności (ang. Varying Efficiency Distribution). 

W badaniach wykorzystano dane rachunkowe z 1212 gospodarstw mlecznych z ośmiu 

kolejnych lat (2004 – 2011) zgromadzonych przez FADN (ang. Farm Accountancy Data 

Network). Ceny czynników wytwórczych zostały natomiast skonstruowane na podstawie 

wskaźników cenowych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. 

Wyniki empiryczne wskazują na najwyższą elastyczność wielkości produkcji 

względem nakładów zwierząt oraz nakładów materiałów. Natomiast najniższą wartość 

elastyczności stwierdzono w przypadku nakładów pracy. Wartość współczynnika efektu skali 

wskazuje na rosnące korzyści skali. Współczynniki elastyczności substytucji Allena wskazują 

na komplementarność pomiędzy nakładami kapitału i pracy, pracy i areału natomiast 

substytucyjność zachodzi w przypadku nakładów materiałów i zwierząt. Średnia wartość 

miernika efektywności technicznej wynosi 0,85. Analiza czynników różnicujących poziom 

efektywności technicznej pozwoliła na stwierdzenie, że gospodarstwa mleczne, w których 

udział dopłat do inwestycji w wartości dodanej brutto znajduje się powyżej mediany dla 

wszystkich gospodarstw, charakteryzują się wyższym poziomem efektywności technicznej. 

Natomiast, gospodarstwa mleczne o udziale dopłat do obszarów o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania, bezpośrednio produkcyjnych oraz oddzielonych od produkcji w wartości 

dodanej brutto powyżej mediany mają niższy poziom efektywności technicznej. 

Analiza technologii gospodarstw mlecznych z wykorzystaniem funkcji kosztu 

wskazuje, że najwyższą elastycznością kosztu charakteryzuje się cena pracy, natomiast 

najniższą cena kapitału. Podobnie, jak w przypadku analizy z wykorzystaniem funkcji 

produkcji wartość współczynnika efektu skali wskazuje, że typowe polskie gospodarstwo 
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mleczne charakteryzuje się rosnącym efektem skali. Na podstawie obliczonych cenowych 

elastyczności popytu na czynniki produkcji można wnioskować o zachodzącej 

komplementarności pomiędzy nakładami pracy i materiałów, materiałów i pracy, materiałów i 

areału, areału i materiałów, zwierząt i kapitału. Natomiast substytucyjność występuje 

pomiędzy następującymi nakładami: pracy i kapitału, areału i kapitału, areału i pracy, 

zwierząt i pracy, zwierząt i materiałów. Ponadto, policzono współczynniki elastyczności 

substytucji Allena oraz Morishimy. Jednakże rezultaty otrzymane za pomocą współczynnika 

elastyczności Allena oraz Morishimy w znacznym stopniu się pokrywają. Jedynie otrzymana 

w ramach współczynnika substytucji Allena substytucyjność pomiędzy pracą i zwierzętami 

nie została potwierdzona przez współczynnik elastyczności substytucji Morishimy, który 

wskazuje na komplementarność. 

Efektywność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych jest relatywnie niska 

i wynosi 0,65. Wyższy poziom efektywności kosztowej charakteryzuje gospodarstwa 

o udziale dopłat do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania powyżej 

mediany. Również gospodarstwa o udziale pozostałych dopłat w wartości dodanej brutto 

powyżej mediany odznaczają się wyższym poziomem efektywności kosztowej. Udział dopłat 

do inwestycji w wartości dodanej brutto powyżej mediany wyróżnia gospodarstwa o niższej 

efektywności kosztowej. 
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