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S y n o p s i s: W opracowaniu zaprezentowano wyniki ekonomiczne oddzia³u stajni
wycigowej Polskiej Korporacji Inwestycyjnej S.A., który prowadzi³ dzia³alnoæ w Ebreichsdorfie (Austria) od kwietnia 2004 do padziernika 2005 roku. W analizowanym
okresie liczba trenowanych koni wynosi³a rednio 16 sztuk, miesiêczne przychody osi¹gane z nagród stanowi³y równowartoæ 1151,95 z³ w przeliczeniu na jednego konia, za
koszty ca³kowite 3331,75 z³, a zatem dzia³alnoæ ta przynosi³a co miesi¹c stratê 2180,75
z³ na konia. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na trwa³y brak rentownoci prowadzenia stajni
wycigowej na torze w Ebreichsdorfie, co wynika³o z niskich przychodów z wygranych,
jak i wysokich kosztów dzia³alnoci, w szczególnoci kosztów wynagrodzeñ pracowników, dzier¿awy i utrzymania infrastruktury stajni.

WSTÊP
Wartoæ konia wycigowego pe³nej krwi angielskiej czy czystej krwi arabskiej okrela
jego dzielnoæ, czyli zdolnoæ do wspó³zawodniczenia z innymi koñmi w wa¿nych gonitwach. G³ównym miejscem treningu i oceny przydatnoci wycigowej koni gor¹cokrwistych w Polsce jest tor wycigowy na warszawskim S³u¿ewcu. Niestety od kilku lat istnienie
toru jest zagro¿one, a sezony wycigowe zamiast w kwietniu rozpoczynaj¹ siê w po³owie
roku [Budny 2007]. Tak znaczne opónienia powoduj¹ skrócenie sezonu wycigowego,
utrudniaj¹ planowanie treningu, ocenê koni oraz zmniejszaj¹ szanse na uzyskanie przychodów w postaci wygranych.
Hodowcy koni pe³nej krwi angielskiej rozpoczêli zatem poszukiwania innych mo¿liwoci przeprowadzania prób dzielnoci koni, niezbêdnych do prowadzenia prawid³owej selekcji. Zainteresowali siê mo¿liwociami prowadzenia takiej dzia³alnoci poza granicami Polski
licz¹c na poprawê wyników hodowlanych i pokrycie kosztów dzia³alnoci z wygranych
wycigowych. W sytuacji, kiedy znaczna czêæ stadnin pañstwowych zosta³a sprywatyzowana, a na torach dominuj¹ konie hodowców prywatnych, to w³anie na nich spoczywa
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ciê¿ar selekcji i wdra¿ania postêpu w hodowli koni pe³nej krwi angielskiej. S¹ oni zainteresowani mo¿liwoci¹ op³acenia obowi¹zkowych kosztów utrzymania stajni wycigowej zdobytymi nagrodami wycigowymi.
W krajowej literaturze hipologicznej nieliczne prace o tematyce ekonomicznej koncentruj¹ siê zwykle na analizie kosztów wychowu [Janiszewska, Speichert-Karkosz 1989, Brzeski, Zaj¹c 1993, Jasiczek 2000a] lub kalkulacji kosztów utrzymania koni wykorzystywanych
w rekreacji [Jasiczek 2000b], agroturystyce [Janiszewska i in. 2003] i innych kierunkach
utrzymania [Chrzanowski, £ojek 2003]. Badania w zakresie hodowli i u¿ytkowania koni
wycigowych w Polsce prowadzone by³y doæ dawno i maj¹ znaczenie historyczne [£ojek
i in. 1993, Chrzanowski i in. 2003]. Celem opracowania jest okrelenie efektów ekonomicznych prowadzenia stajni koni wycigowych w Austrii. W badaniach ustalono poziom kosztów i ich strukturê, a ponadto okrelono, w jakiej czêci dokonywa³ siê zwrot poniesionych
kosztów z wygranych wycigowych.
MATERIA£ I METODY
Obiekt badañ wybrano w sposób celowy. Przegl¹d literatury wskazywa³ jednoznacznie
na wysokie koszty prowadzenia hodowli koni w Polsce, a szczególnie prowadzenia oceny
dzielnoci [Forney 1991, £ojek i in. 1993, Chrzanowski i in. 2003]. Dla porównania poddano
analizie wyniki uzyskiwane przez polski podmiot gospodarczy dzia³aj¹cy na terenie innego
pañstwa. Wybrano do tego celu Polsk¹ Korporacjê Inwestycyjn¹ S.A.  firmê zajmuj¹ca siê
hodowl¹ i treningiem koni wycigowych pe³nej krwi angielskiej, prowadz¹c¹ stajniê wycigow¹ na warszawskim S³u¿ewcu, której oddzia³ funkcjonowa³ tak¿e na terenie Austrii w
2004 i 2005 roku w ma³ej miejscowoci oko³o 30 km na po³udnie od Wiednia.
Decyduj¹cym czynnikiem, który wp³yn¹³ na wybór lokalizacji stajni wycigowej, by³o
otwarcie w Ebreichsdorfie nowoczesnego orodka treningowego przy najnowszym w Europie rodkowej torze wycigowym. Kompleks Magna Racino zapewnia³ pe³ne zaplecze,
niezbêdne do prowadzenia treningu koni. Do dyspozycji oddano osiem stajni, w których
miejsce mog³o znaleæ 608 koni. Centrum logistyczne zapewnia³o zaopatrzenie w siano,
owies i ció³kê. W kompleksie przygotowano tak¿e 80 mieszkañ z zapleczem socjalnym,
które mia³y s³u¿yæ personelowi stajennemu i trenerom.
Dodatkowym atutem kompleksu Magna Racino jest po³o¿enie umo¿liwiaj¹ce zg³aszanie koni do gonitw rozgrywanych na w³oskich torach wycigowych, które zawsze by³y
atrakcyjne ze wzglêdu na wysokoæ nagród. Korzystanie z kompleksu stanowi³o praktyczne rozwi¹zanie pozwalaj¹ce unikn¹æ kosztownych inwestycji w zaplecze treningowe za
granic¹ i jednoczenie uniezale¿niæ siê od Spó³ki S³u¿ewiec Tory Wycigów Konnych w
Warszawie.
Oddzia³ w Ebreichsdorfie dzia³a³ od stycznia 2004 do padziernika 2005 roku. Jako
materia³ ród³owy w opracowaniu wykorzystano dane rachunkowe pochodz¹ce z dokumentacji ksiêgowej firmy PKI S.A. z pe³nych 19 miesiêcy istnienia oddzia³u. Analizê zgromadzonych informacji przeprowadzono metod¹ analizy przypadku. Koszty utrzymania koni
podano w kwotach brutto. Przychody i koszty dzia³alnoci stajni w Ebreichsdorfie przeliczone zosta³y z euro na z³otówki po rednim miesiêcznym kursie wymiany walut obliczonym
przez NBP.
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CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA STAJNI WYCIGOWEJ NA TORZE
W EBREICHSDORFIE
Pocz¹tkowo nowa stajnia mia³a cile wspó³pracowaæ ze stajni¹ w Warszawie. Do Magna
Racino mia³y byæ przywo¿one wytrenowane konie, które mog³yby w ci¹gu kilku, kilkunastu
dni pobytu w Austrii braæ udzia³ w gonitwach. Oddalenie obu orodków o 750 km, okaza³o
siê jednak doæ powa¿n¹ barier¹ dla ci¹g³ego przemieszczania koni. Dwunastogodzinne
podró¿e by³y zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla zwierz¹t. Nawet zniesienie pierwszego maja 2004
roku wiêkszoci kontroli weterynaryjnych, stanowi¹cych znaczne utrudnienie w transporcie transgranicznym, nie skróci³o czasu transportu. Koniecznoæ zminimalizowania przewozów, które wp³ywa³y niekorzystnie na wyniki wycigowe startuj¹cych koni sprawi³a, i¿
stajnia w Ebreichsdorfie sta³a siê autonomicznym orodkiem.
Z badañ w³asnych wynika, ¿e podczas pobytu w Magna Racino konie przebywa³y w
pojedynczych boksach. W ¿ywieniu wykorzystywano owies jako paszê treciw¹, oraz siano. Dawkê wzbogacano dodatkami mineralno-witaminowymi. ció³kê stanowi³ preparat
Streufex  specjalny granulat ze s³omy. Obs³ugê stajni w Ebreichsdorfie zapewniali polscy pracownicy przyje¿d¿aj¹cy do Austrii rotacyjnie na okres od 14 dni do trzech miesiêcy.
Ich wynagrodzenia ustalone zosta³y na poziomie wynagrodzeñ osób wykonuj¹cych tak¹
sam¹ pracê w Austrii. Pracownicy zakwaterowani byli w mieszkaniach wynajmowanych od
Magna Racino Corporation. Opiekê weterynaryjn¹ sprawowa³ obligatoryjnie lekarz zatrudniony przy torze wycigowym, tylko niewielka czêæ us³ug mog³a byæ wiadczona przez
innych lekarzy weterynarii.
W kompleksie Magna Racino Polska Korporacja Inwestycyjna S.A. utrzymywa³a
zmienn¹ liczbê koni (tab. 1). Pocz¹tkowo liczba koni trenowanych w Ebreichsdorfie wynosi³a 10 sztuk. Liczba ta jednak zwiêkszy³a siê doæ szybko do 17. W szczytowym momencie
przebywa³y tam nawet 24 konie. Przywiezione zwierzêta trenowano, a nastêpnie poddawano próbom dzielnoci w gonitwach. W zale¿noci od wyników i perspektyw podejmowano
decyzjê o pozostawieniu konia w Ebreichsdorfie na d³u¿ej lub odes³aniu do stajni na S³u¿ewcu. Niektóre konie przebywa³y w Austrii kilkanacie dni, a najlepsze kilka tygodni. W
czasie dzia³ania oddzia³u wielokrotnie wymieniano stawkê koni.
Zmienna liczba koni mia³a na celu racjonalizacjê kosztów dzia³alnoci, szczególnie pasz,
ció³ki, us³ug podkowniczych i opieki weterynaryjnej, których ceny by³y wy¿sze ni¿ w
Polsce, a nawet wy¿sze od cen rynkowych obowi¹zuj¹cych w Austrii. Wszystkich korzystaj¹cych z kompleksu Magna Racino od pocz¹tku dzia³ania obiektu obowi¹zywa³a zasada
zaopatrywania siê w Magna Entertainment Corporation (MEC). Restrykcje te t³umaczono wzglêdami zachowania porz¹dku i chêci¹ unikniêcia dostaw odrêbnie dla ka¿dego najemcy. W praktyce podyktowane by³y za³o¿eniem zyskownoci sprzeda¿y materia³ów niezbêdnych do funkcjonowania ka¿dej stajni. Jedynie zakup pasz uzupe³niaj¹cych i dodatków mineralno-witaminowych odbywa³ siê na zasadach rynkowych.
WYNIKI I DYSKUSJA
Koszty wynagrodzeñ pracowników by³y najwiêksz¹ pozycj¹ kosztów (tab. 1). Miesiêcznie na wynagrodzenia przeznaczano 20 613 z³, co w przeliczeniu na redni koszt opieki
nad jednym koniem wynosi³o 1314 z³. W strukturze kosztów wynagrodzenia stanowi³y
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Tabela 1. K oszty utrzymania stajni wycigowej w Ebreichsdorfie w okresie kwiecieñ 2004- padziernik 2005
Miesi¹c

10,0
17,0
15,0
12,5
12,0
16,0
17,0
14,5
13,5
20,5
21,0
17,5
23,5
22,0
16,0
14,0
12,0
12,0
12,0
x
15,7
x

ród³o: opracowanie w³asne.

K oszty [z³]
siana

pasz
treciwych

pasz
uzupe³niaj¹cych i
dodatków

ció³ki

us³ug
podkowniczych

us³ug
weterynaryjnych

wynajmu
boksów

wynagrodzeñ
brutto

1 456,15
2 455,90
2 107,28
1 708,82
1 627,55
2 141,34
2 246,93
1 888,65
1 709,28
2 559,96
2 560,52
2 151,25
2 988,23
2 813,34
1 987,88
1 755,98
1 485,14
1 439,88
1 439,62
38 523,71
2 027,56
129,27

1 565,30
2 639,99
2 265,24
1 836,91
1 749,54
2 301,85
2 415,36
2 030,22
1 837,41
2 751,85
2 752,46
2 312,50
3 212,22
3 024,22
2 136,88
1 887,61
1 596,46
1 547,81
1 547,53
41 411,35
2 179,54
138,96

1 213,62
2 046,86
1 756,30
1 424,21
1 356,47
1 784,69
1 872,70
1 574,08
1 424,59
2 133,59
2 134,06
1 792,95
2 490,53
2 344,77
1 656,79
1 463,52
1 237,78
1 200,06
1 199,84
32 107,42
1689,86
107,74

2 715,97
4 580,68
3 930,44
3 187,25
3 035,65
3 993,97
4 190,91
3 522,65
3 188,10
4 774,77
4 775,82
4 012,45
5 573,56
5 247,36
3 707,73
3 275,21
2 770,03
2 685,63
2 685,13
71 853,29
3 781,75
241,12

2 141,69
3 612,11
3 099,36
2 513,32
2 393,77
3 149,46
3 304,76
2 777,80
2 513,99
3 765,16
3 765,99
3 164,03
4 395,05
4 137,82
2 923,74
2 582,68
2 184,32
2 117,76
2 117,37
56 660,16
2982,11
190,13

1 186,97
4 310,97
1 537,24
7 778,77
927,59
3 407,41
1 448,04
973,31
321,13
1 244,85
527,96
3 567,82
1 631,26
862,84
266,67
1 165,16
619,62
798,87
326,23
32 902,70
1 731,72
110,41

5 596,32
7 761,81
6 935,90
6 012,07
6 609,10
7 667,15
8 706,83
8 255,94
7 756,55
9 552,90
9 652,16
8 846,16
11 169,98
11 057,52
9 821,13
8 629,99
7 733,13
7 053,47
7 305,51
156 123,62
8 217,03
523,90

15 420,16
19 207,92
15 042,22
20 026,11
25 374,00
22 912,32
23 172,17
24 260,70
20 681,76
16 449,15
15 313,21
22 480,87
27 941,29
28 767,28
25 739,88
19 100,73
18 785,13
15 530,24
15 456,79
391 661,94
20 613,79
1314,30
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K wiecieñ 04
Maj 04
Czerwiec 04
Lipiec 04
Sierpieñ 04
Wrzesieñ 04
Padziernik 04
Listopad 04
Grudzieñ 04
Styczeñ 05
Luty 05
Marzec 05
K wiecieñ 05
Maj 05
Czerwiec 05
Lipiec 05
Sierpieñ 05
Wrzesieñ 05
Padziernik 05
RAZEM
rednio na miesi¹c
rednio na konia

rednia
liczba
koni
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niemal po³owê (47%) ogó³u kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem stajni wycigowej w Ebreichsdorfie (rys. 1). Wp³yn¹³ na to wysoki poziom op³at za pracê w Austrii, znacznie wy¿szy
ni¿ w Polsce.
Drug¹, co do wysokoci grup¹ kosztów by³y koszty zwi¹zane z dzier¿aw¹ i utrzymaniem infrastruktury stajni. Miesiêcznie na ten cel przeznaczano rednio 8271 z³. Boksy w
stajniach w Ebreichsdorfie wykorzystywane by³y na podstawie umów dzier¿awy. W kompleksie Magna Racino pocz¹tkowo nie pobierano op³at za pozosta³¹ infrastrukturê treningow¹. Ze wzglêdu na dostêpnoæ boksów (wiele boksów by³o wolnych) nie by³o koniecznoci ich rezerwacji i najmu konkretnej liczby pomieszczeñ. Zgodnie z zasadami przyjêtymi
przez MEC najemca op³aca³ czynsz tylko za te boksy, w których przebywa³y konie. Okres
rozliczeniowy skrócono z miesi¹ca do 14 dni, co u³atwia³o racjonalizacjê wynajmu. W sk³ad
infrastruktury, z której korzystano wchodzi³y równie¿ trzy mieszkania dla pracowników, a
tak¿e pomieszczenie gospodarcze, za które MEC nie pobiera³o op³at. Z³e wyniki finansowe
MEC zmusi³y zarz¹d obiektu do poszukiwania mo¿liwoci dodatkowego zarobku. Op³aty za
korzystanie z infrastruktury treningowej, ogrzewanie czêci wspólnych stajni, jak równie¿
energiê elektryczn¹ zu¿ywan¹ w stajniach wprowadzono w sierpniu 2004 roku. Op³aty te
dodano do kosztów wynajmu boksów. Pocz¹tkowo korzystanie z boksu i infrastruktury
kosztowa³o oko³o 550 z³/konia/miesi¹c, a pod koniec dzia³alnoci ponad 600 z³/konia/miesi¹c. Wprowadzono równie¿ op³aty za bezp³atne do tej pory ogrzewanie mieszkañ.
Koszty ¿ywienia zwierz¹t ukszta³towa³y siê na poziomie 5897 z³/miesi¹c, czyli oko³o 376
z³ w przeliczeniu na konia w czasie jego pobytu w kompleksie Magna Racino. By³y one
zawy¿one w stosunku do kosztów rynkowych ¿ywienia ze wzglêdu na monopolistyczne
praktyki w³aciciela kompleksu. Mimo niekonkurencyjnych cen zaopatrzenia koszty pasz
treciwych, siana i dodatków ¿ywieniowych stanowi³y tylko 13,6% kosztów ogó³em.
Wród kosztów prowadzenia stajni wycigowej w Ebreichsdorfie, uwagê zwraca fakt,
¿e koszty ció³ki w wysokoci 3782 z³ na miesi¹c, czyli 241 z³ na konia, przewy¿sza³y prawie
dwukrotnie koszty owsa. W Magna Racino obowi¹zkowo nale¿a³o stosowaæ jako materia³
ció³kowy StreufexTM. By³ to granulat rozdrobnionej s³omy, charakteryzuj¹cy siê bardzo
wysok¹ ch³onnoci¹ wilgoci. Po zetkniêciu z p³ynem najpierw rozpada³ siê w py³, a nastêpnie zwiêksza³ swoj¹ objêtoæ wi¹¿¹c dok³adnie pozosta³¹ wilgoæ. Materia³ ten mia³ mniejsz¹
objêtoæ ni¿ s³oma i zapewnia³ utrzymanie bardzo suchego pod³o¿a. Ze
'RGDWNLSDV]RZH
:HWHU\QDULD
wzglêdu na proces technologiczny


6LDQR
oraz powi¹zania w³aciciela obiektów

i producenta StreufexuTM by³ to jed2ZLHV
nak materia³ bardzo drogi i w przypad
ku swobodnego wyboru systemu
3RGNRZQLFWZR
ció³kowego nie by³ konkurencyjny.

Charakteryzowa³ siê równie¿ du¿¹ zawartoci¹ frakcji pylistej, która unosiFLyáND

³a siê w powietrzu, a nastêpnie osia:\QDJURG]HQLD
:\QDMHP
da³a na wszystkich powierzchniach w

ERNVyZ
stajni, uniemo¿liwiaj¹c praktycznie

utrzymanie czystoci. Wp³yw powstaRysunek 1. Struktura kosztów utrzymania koni
j¹cego kurzu nie by³ tak¿e obojêtny
wycigowych w stajni w Ebreichsdorfie
dla stanu zdrowia zwierz¹t i obs³ugi
ród³o: opracowanie w³asne.
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stajni. Warto równie¿ dodaæ, ¿e StreufexTM nie amortyzowa³ tak dobrze jak s³oma uderzeñ
koñczyn o pod³o¿e w przypadku trudnoci przy wstawaniu, b¹d zajmowaniu przez konie
pozycji le¿¹cej. Ci¹g³e otarcia stawów pêcinowych i skokowych stanowi³y dodatkow¹ wadê
tego typu ció³ki i wp³ywa³y negatywnie na sprawnoæ koni, które wymaga³y czasami
dodatkowej opieki weterynaryjnej.
Wysokie by³y równie¿ koszty kucia koni wraz z materia³ami podkowniczymi. Stanowi³y
one 7% kosztów ogó³em i wynosi³y prawie 3000 z³/miesi¹c, dorównuj¹c niemal kosztom
ció³ki. Ze wzglêdu na wysoki poziom cen us³ug weterynaryjnych w Austrii, konie wymagaj¹ce d³ugotrwa³ego leczenia przenoszono do stajni prowadzonej równoczenie w Warszawie, gdzie poziom cen us³ug by³ na zdecydowanie ni¿szym ni¿ w Austrii.
Zwraca uwagê znaczna zmiennoæ wysokoci kosztów tej pozycji w poszczególnych
miesi¹cach roku, co nale¿y wi¹zaæ z losowoci¹ urazów koni, jakim ulega³y podczas treningu, rozk³adem terminów szczepieñ (2 razy w roku) oraz odrobaczaniem koni (3 razy w roku).
Dane zawarte w tabeli 1 odzwierciedlaj¹ wzrost kosztów z tego tytu³u w maju 2004, wrzeniu
2004 oraz marcu 2005 roku. Koszty zwi¹zane z zabiegami i profilaktyk¹ weterynaryjn¹ nale¿a³y do najmniej przewidywalnych i mo¿liwych do zaplanowania sporód wszystkich grup
kosztów sk³adaj¹cych siê na ca³kowite utrzymanie konia wycigowego.
Przychody z wygranych wycigowych w poszczególnych miesi¹cach sezonów 2004 i
2005 roku podano w wartociach netto, tzn. zosta³y obliczone przez pomniejszenie wygranych brutto o nastêpuj¹ce sk³adniki:
 op³aty za zapis koni do gonitw,
 op³aty dla jedców dosiadaj¹cych koni w gonitwach,
 5% nagród brutto dla jedców dosiadaj¹cych koni w gonitwach,
 10% nagród brutto dla trenera koni,
 4% nagród brutto jako wsparcie funduszu hodowlanego,
 3% nagród brutto op³aty za start koni nie zarejestrowanych w Jockey Clubie austriackim.
Przychody z nagród wycigowych wygranych przez konie przebywaj¹ce w Ebreichsdorfie w ci¹gu 19 miesiêcy istnienia oddzia³u wynios³y 343 628 z³, czyli ponad 18 tys. z³
miesiêcznie, co nie pokrywa³o miesiêcznych kosztów ca³kowitych dzia³ania oddzia³u, które
przekracza³y 43 200 z³. Sytuacjê pogarsza³ fakt nierozgrywania gonitw w miesi¹cach zimowych (grudniu, styczniu i lutym).
Po³o¿enie geograficzne Polski i Austrii, jak równie¿ brak infrastruktury umo¿liwiaj¹cej
przeprowadzanie wycigów konnych w zimie, by³y g³ównymi powodami ustalenia, jako
typowego sezonu rozgrywania gonitw, okresu pomiêdzy kwietniem a grudniem. Pozosta³a
czêæ roku ze wzglêdu na brak wp³ywów z nagród wycigowych jest finansowana z rezerw
utworzonych podczas w³aciwego sezonu lub innych róde³ finansowania, co ewidentnie
wp³ywa na ekonomiczny efekt prowadzenia stajni wycigowej.
Zawarte w tabeli 2 dane wskazuj¹, i¿ przychody z wygranych wycigowych nie pokrywa³y w pe³ni kosztów oceny i selekcji koni wycigowych. W opisywanym przyk³adzie
pokry³y one tylko 41,8% kosztów. Pozytywny wynik ekonomiczny w miesiêcznym okresie
rozliczeniowym w sezonie 2004 i 2005 roku osi¹gniêto jedynie w lipcu 2005 roku, co wiadczy³o o koniecznoci sta³ego finansowania stajni wycigowej na torze w Ebreichsdorfie z
innych róde³, w tym sprzeda¿y koni.
Wyniki przeprowadzonych analiz by³y zgodne z wynikami badañ Chrzanowskiego i
wspó³autorów [2003], którzy na podstawie analizy kosztów utrzymania i treningu koni w
dwu stajniach na warszawskim torze w sezonie 1999 stwierdzili, ¿e w jednej stajni na swoje

EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA STAJNI KONI WYCIGOWYCH W AUSTRII ...

45

Tabela 2. Wyniki dzia³alnoci stajni wycigowej w Ebreichsdorfie [z³]
utrzymanie nie zarobi³o 72,9%
koni pe³nej krwi angielskiej i
Przychody
K oszty
Strata
54,8% koni czystej krwi arab- Miesi¹c
z nagród
ca³kowite
skiej. Wyniki drugiej z analizowycigowych
wanych stajni by³y znacznie
wiecieñ 04
2 2 17 7 , 9 1
31 296,19
- 9 118,29
gorsze, bowiem a¿ 82,4% koni K
Maj 04
40 562,79
46 616,23
- 6 053,44
pe³nej krwi i 93,3% koni czystej Czerwiec 04
9 461,08
36 673,97
- 27 212,89
18 129,84
44 487,46
- 26 357,62
krwi wygra³o na torze kwoty ni¿- Lipiec 04
28 245,20
43 073,67
- 14 828,48
sze od kosztów utrzymania. Tak- Sierpieñ 04
Wrzesieñ 04
24 432,55
47 358,20
- 22 925,66
¿e Jasiczek [2000a] ustalaj¹c Padziernik 04
33 961,66
47 357,69
- 13 396,03
op³acalnoæ hodowli koni pe³- Listopad 04
539,81
45 283,36
- 44 743,55
0,00
39 432,82
- 39 432,82
nej krwi w Polsce stwierdzi³ ujem- Grudzieñ 04
0,00
43 232,21
- 43 232,21
ny wynik finansowy dzia³alno- Styczeñ 05
Luty 05
0,00
41 482,17
- 41 482,17
ci obu analizowanych stadnin Marzec 05
4 743,03
48 328,03
- 43 585,00
i koniecznoæ jej dotowania.
K wiecieñ 05
10 099,26
59 402,12
- 49 302,86
11 341,40
58 255,15
- 46 913,75
Analiza ekonomiczna doty- Maj 05
2 0 8 3 1, 6 5
48 240,68
- 27 409,03
cz¹ca koszów utrzymania koni CLizpeirewc i0ec5 05
50 009,63
39 860,87
10 148,76
w treningu wycigowym by³a Sierpieñ 05
32 360,25
36 411,60
- 4 051,34
20 122,64
32 373,72
- 12 251,08
przedmiotem badañ £ojka i Wrzesieñ 05
16 609,58
32 078,01
- 15 468,43
wspó³autorów [1993]. Dokonali Padziernik 05
Razem
343 628,27
821 244,18 - 477 615,92
oni rachunku kalkulacji kosztów
18 085,70
43223,38
- 25 137,68
utrzymania konia pe³nej krwi rednio/miesi¹c
rednio/konia
1153,12
2755,85
- 1602,73
angielskiej i czystej krwi arab
r
ó
d
³
o
:
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
e
w
³
a
s
n
e
.
skiej w treningu wycigowym
na PTWK w Warszawie w warunkach cenowych 1991 roku. Rachunek przeprowadzono
metod¹ rozdzielcz¹ uorganicznion¹. Analizuj¹c strukturê kosztów utrzymania brutto konia
pe³nej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej w treningu wycigowym stwierdzili, ¿e najwiêkszy udzia³ stanowi³y koszty porednie (ok. 37%). Udzia³ kosztów materia³owo-pieniê¿nych stanowi³ ok. 32%, za p³ac wraz z narzutami ok. 31%, czyli mia³y ni¿szy udzia³ ni¿ w
Ebreischdorfie. W strukturze nak³adów materia³owo-pieniê¿nych najwiêkszy udzia³ mia³y
koszty pasz i ció³ki (8,9% dla pe³nej krwi i 7,2% dla czystej krwi) oraz koszty energii i paliw
 oko³o 10,5% w hodowli obu ras. Pasze stosowane w ¿ywieniu koni pochodzi³y w ca³oci
z zakupu.
Chrzanowski i wspó³autorzy [2003] porównuj¹c koszty utrzymania i indywidualne wyniki koni w dwu stajniach na warszawskim torze w sezonie 1999 r. stwierdzili, ¿e w jednej
stajni na swoje utrzymanie zarobi³o w postaci wygranych wycigowych tylko 27,1% koni
pe³nej krwi angielskiej i 45,2% koni czystej krwi arabskiej, a w drugiej jedynie 17,6% koni
pe³nej krwi i 6,7% koni czystej krwi.
Forney [1990] stwierdzi³, ¿e najwiêkszy udzia³ w strukturze kosztów ponoszonych na
prowadzenie stajni wycigowej przez trenera w Po³udniowej i Pó³nocnej Kalifornii stanowi³y
p³ace wraz z narzutami (61,7% w Po³udniowej i 58,9% w Pó³nocnej Kalifornii). W zwi¹zku z tym
ograniczanie udzia³u p³ac w kosztach utrzymania konia by³o jednym ze sposobów optymalizacji wykorzystania rodków przydzielonych trenerowi przez w³aciciela konia. Dokonywano
tego miêdzy innymi przez instalowanie maszyn do stêpowania koni, zamiast wynajmowania
jedców, oraz zwiêkszenie liczby zwierz¹t pod opiek¹ jednego stajennego. Pasze i ció³ka
stanowi³y 24% udzia³ w Po³udniowej i 23,4%  w Pó³nocnej Kalifornii. Z kolei w dwu stadni-
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nach koni pe³nej krwi angielskiej analizowanych przez Jasiczka [2000a] udzia³ tych kosztów
okaza³ siê ni¿szy i wynosi³ odpowiednio 36 i 22,8% nak³adów przy czym w pierwszym przypadku udzia³ zu¿ytej paszy stanowi³ najwy¿szy sk³adnik poniesionych kosztów.
PODSUMOWANIE
Efekty ekonomiczne prowadzenia stajni koni wycigowych w Austrii, na torze w Ebreichsdorfie by³y niezadowalaj¹ce. Koszty prowadzenia oceny dzielnoci przewy¿szy³y 1,7
razy kwoty przychodów z wygranych, czyli zwróci³o siê zaledwie 41,8% tych kosztów.
Przeniesienie dzia³alnoci z Polski do Austrii nie spe³ni³o zatem wszystkich oczekiwañ.
Zapewni³o co prawda uniezale¿nienie siê od dzia³alnoci TWK na S³u¿ewcu, ale nie osi¹gniêto poprawy wyniku finansowego. Jak siê okaza³o w Austrii wy¿szym kwotom nagród
towarzyszy³y wy¿sze koszty, w szczególnoci wynagrodzeñ, wynajmu pomieszczeñ, ció³ki
i pasz. Jednak przedstawiony przegl¹d literatury wskazuje, ¿e w latach ubieg³ych dzia³alnoæ ta zawsze generowa³a stratê.
Sytuacjê mo¿na by poprawiæ przez wzrost przychodów z wygranych w najwa¿niejszych gonitwach np. Derby, Oaks i St. Leger, lub w wiêkszej liczbie gonitw ni¿szej rangi.
Istnienia takiej mo¿liwoci w badanej stajni dowodzi przyk³ad lipca 2005 roku, kiedy to
jeden z koni wygra³ presti¿ow¹ gonitwê. Ju¿ to wystarczy³o, ¿eby zamkn¹æ miesi¹c z wynikiem dodatnim. Nale¿y zbadaæ czy niedostateczne wyniki wycigowe koni to tylko efekt
niedoskona³oci treningu czy tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, zbyt niskiego potencja³u
genetycznego zwierz¹t.
Dodatkowej poprawy sytuacji mo¿na poszukiwaæ przez obni¿enie kosztów stanowi¹cych w strukturze kosztów najwiêksz¹ pozycjê, czyli wynagrodzeñ pracowników. Jednak ze
wzglêdu na wysokie wymagania fachowe stawiane pracownikom stajni wycigowych, jak i
brak mo¿liwoci mechanizacji pracy w takich stajniach nie jest to ³atwe do uzyskania.
Rozpatruj¹c prowadzenie stajni wycigowej koni pe³nej krwi angielskiej, jako odrêbnej
dzia³alnoci polegaj¹cej na ocenie i selekcji zwierz¹t  mo¿na stwierdziæ zarówno na podstawie badañ w³asnych, jak i na podstawie danych literaturowych, ¿e by³a to dzia³alnoæ
obarczona du¿¹ niepewnoci¹, trudno bowiem jest przewidzieæ liczbê i kwotê wygranych, a
zatem niezbêdne s¹ dodatkowe ród³a finansowania.
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Monika Gêbska, Jacek £ojek, Micha³ Romanowski
ECONOMIC EFFECTS OF RUNNING OF A RACEHORSE STABLE IN AUSTRIA
BY A POLISH COMPANY

Summary
The paper presents the results of researches executed in a racehorse stable in Ebreichsdorf, Austria
which belongs to the Polish Investment Corporation (Polska Korporacja Inwestycyjna S.A.). Branch in
Ebersdorf conducted its activity from April 2004 to October 2005. The number of trained horses
amounted to the average of 16. The calculated for one horse incom from awards amounted to 1151.95
PLN per month and total costs amounted to 3331.75 PLN per month. Thus the activity reports a
monthly loss of 2180.75 PLN per horse. The results indicate that the incomes from racing awards could
cover the costs of horse selection and appraisal only in 41, 8%. What contributed to this result was lower
incomes from won competitions and high costs of activity, in particular the costs of remunerations of
employees constituting 47% of costs connected to running of a racing stable and costs of the lease and
maintaining of the stable infrastructure (19% of total costs). The situation may be expected to improve
if horses are trained better. Horses that win more often in most important races, e.g. Derby, Oaks and St.
Leger, where awards are much higher. Remedy activities may be sought also at the side of costs. Costs of
remuneration may not be limited because of high professional skills requirements for employees of racing
stables and no possibility of mechanization of work in such stables.
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