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ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W ROSJI –
WYBRANE PROBLEMY
Streszczenie: W warunkach rosyjskich rozwój rachunkowości zarządczej opóźnił się o pół wieku
w stosunku do krajów o wolnorynkowej gospodarce. Celem napisania tego artykułu była identyfikacja i analiza czynników stymulujących i hamujących rozwój rachunkowości zarządczej w rosyjskiej praktyce gospodarczej. Badania przeprowadzono w oparciu o literaturę przedmiotu,
głównie rosyjskojęzyczną. Jako metody badawcze zastosowano metodę opisową oraz dedukcję.
Do rozwoju rachunkowości zarządczej w Rosji przyczyniły się rozwój konkurencji rynkowej,
zmiany dotyczące własności przedsiębiorstw, jak i, tradycyjnie, ingerencja państwa. Mimo upływu lat, wielu przeprowadzonych badań, wydanych pozycji literaturowych i kształcenia kadr w tej
dziedzinie rozwój ten jednak nadal napotyka bariery, do których można zaliczyć brak wiedzy zarządzających podmiotami gospodarczymi, próby fragmentarycznego modernizowania systemów
zarządzania oraz implementację gotowych zachodnich rozwiązań, bez dostosowania ich do rzeczywistych warunków w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: Rosja, rachunkowość zarządcza, rozwój, bariery.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.22

1. Wstęp
Rachunkowość zarządcza powinna dostarczyć informacji o tym, co się stało w
przeszłości, oraz o tym, co dzieje się w teraźniejszości, i ewentualnie dokonać oceny tego, co dziać się będzie w przyszłości [Nowak 1996]. Przyczynek do jej rozwoju stanowią potrzeby tych, którzy na podstawie informacji dostarczanych przez
ten podsystem mają podejmować decyzje zarządcze. Jednocześnie rozwój ten w
praktyce napotyka różne bariery.
Każdy system informacyjny rozwija się pod wpływem potrzeb i oczekiwań środowiska, którego potrzeby ma zaspokajać. Brak wymagań dotyczących informacji,
które mógłby generować, powoduje jego stagnację. Jeżeli naturalny rozwój systemu
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zostaje w sztuczny sposób zahamowany w danym miejscu, a jednocześnie w innych
miejscach takie systemy się rozwijają (następuje tam wymiana doświadczeń, możliwa jest obserwacja rozwiązań stosowanych w innych krajach czy podmiotach), to
skutkiem ponownego umożliwienia tego rozwoju jest swoisty rozdźwięk między
tym, gdzie jest „spóźniony” i jak podchodzi do nowości, a tym, co osiągnęli inni.
Możliwym skutkiem jest brak zrozumienia już rozwiniętych koncepcji, narastanie
różnego rodzaju mitów. Szkodliwe są zarówno wszelka izolacja, jak i wszelkie naciski oraz powiązanie tego, co z założenia obiektywne, z tym co np. polityczne.
Lata władzy radzieckiej to próby podparcia rachunkowości teorią marksizmu (która nie ma do rachunkowości odniesienia), co miało dowodzić wyższości rachunkowości socjalistycznej nad kapitalistyczną. Należy podkreślić, że wszelkie analizy dotyczące działalności gospodarczej były w ZSRR całkowicie oderwane od rachunkowości,
natomiast stosowane instrumentarium analityczne w żaden sposób nie mogło pomóc w
podejmowaniu rzeczywistych decyzji zarządczych [Соколов, Соколов 2011].
Zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze, które miały miejsce w Federacji
Rosyjskiej (FR) w latach 90., spowodowały, że ukształtowany w czasach ZSRR
system rachunkowości przestał wystarczać zarówno już istniejącym, jak i nowo
powstającym podmiotom gospodarczym, które zaczęły prowadzić działalność w
warunkach gospodarki rynkowej.
Jak podkreśla się w literaturze, rachunkowość była co prawda systemem tradycyjnie generującym informacje o takich cechach jakościowych, jak obiektywność,
wiarygodność, terminowość czy dokładność, jednak w nowych warunkach ekonomicznych informacja ta powinna być jeszcze wysokiej jakości i powstawać w sposób efektywny, a zatem zawierać minimalną liczbę wskaźników, ale czynić zadość
potrzebom maksymalnej liczby jej użytkowników na różnych szczeblach zarządzania podmiotem gospodarczym, przy minimalnych nakładach pracy i czasu. Jednocześnie powinna nadal zaspokajać potrzeby zewnętrznych odbiorców informacji
[Керимов, Селиванов, Минина 2001].
Zmiana warunków działania podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim
zmiana (wynikająca ze zmiany właściciela) najważniejszych odbiorców informacji
z systemu rachunkowości (dawniej: państwo, obecnie: zarządzający podmiotem)
spowodowała, że w Rosji zaczęła się rozwijać rachunkowość zarządcza.
Celem napisania tego artykułu jest identyfikacja i analiza czynników stymulujących i hamujących rozwój rachunkowości zarządczej w rosyjskiej praktyce gospodarczej. Badania przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu, głównie rosyjskojęzycznej. Jako metody badawcze zastosowano metodę opisową oraz dedukcję.

2. Rachunkowość zarządcza – pojęcie
W rosyjskojęzycznej literaturze wskazuje się często, że pojęcie „rachunkowość zarządcza”, które pojawiło się jako dosłowne tłumaczenie z j. angielskiego (mana-
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gement accounting), zawiera w sobie swoistą sprzeczność. Z punktu widzenia klasycznej rosyjskiej teorii zarządzania rachunkowość (podobnie jak każda forma
ewidencji) jest funkcją zarządzania [Николаева 2002], zatem z założenia rachunkowość nie może być „niezarządcza”. Patrząc przez pryzmat początków rachunkowości, czyli prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji w znany tylko sobie
sposób i na własne potrzeby, trudno z takim stwierdzeniem się nie zgodzić. Zarówno pierwotne formy ewidencji, jak i rachunkowość ukształtowana w obecnie znany
system nastawione były na potrzeby wewnętrznych odbiorców i na realizację potrzeb informacyjnych zarządzających (wówczas głównie właścicieli), a nie na kontrolę nad majątkiem i kapitałem.
Rozwój rachunkowości doprowadził do wyodrębnienia dwóch, a właściwie
trzech podsystemów rachunkowości: finansowej, podatkowej i zarządczej. Proces
wyodrębniania przebiegał wolniej lub szybciej, w zależności od wielu czynników,
wśród których można wymienić ustrój gospodarczy danego kraju czy mentalność
społeczeństwa. Jak stwierdza A. Jaruga, termin „rachunkowość zarządcza” rozpowszechnił się na świecie po 1950 r., po opublikowaniu książki W. Vattera „Management Accounting”. W tym samym czasie rachunkowość zarządcza zaczęła być
traktowana jako system informacyjny [Jaruga 2001]. Jednak za początki rachunkowości zarządczej uznawane są działania zorientowane na wspomaganie efektywności i skuteczności przedsiębiorstw produkcyjnych już w XIX w. (pierwszy
etap rozwoju). Jako późniejsze etapy jej rozwoju wskazywane są stosowanie rachunku kosztów standardowych (okres międzywojenny), podmiotowe grupowanie
kosztów i przychodów w pionowo zintegrowanych przedsiębiorstwach, zarządzanie przez cele w zdecentralizowanych organizacjach (drugi etap rozwoju). Okres
po II wojnie światowej uznawany jest za kolejny etap rozwoju rachunkowości zarządczej (rozszerzenie stosowania nowych technik i metod do podejmowania decyzji, rozwinięcie rachunku kosztów zmiennych) [Jaruga 2001].
Rachunkowość zarządcza rozwinęła się na bazie kosztów jako skutek utraty
przez kierownictwo kontroli nad rozbudowanymi przedsiębiorstwami (efekt rewolucji przemysłowej), nad którymi nie można już było sprawować kontroli przez obserwację i nadzór. Rozwój rachunkowości zarządczej można podzielić na dwa etapy: etap rozwoju tradycyjnej rachunkowości zarządczej (od rewolucji przemysłowej XVIII i XIX w. do lat 70. XX w.) i etap nowych kierunków rozwoju (od lat 80.
XX w.) [Czubakowska 2006].
Podsumowując, na rozwój rachunkowości zarządczej na świecie miały wpływ
rosnące uprzemysłowienie krajów, zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstw oraz
zwiększenie potrzeb informacyjnych w zakresie kosztów.
Warto zwrócić uwagę, że w rosyjskojęzycznych źródłach można spotkać się z
datowaniem wyodrębnienia rachunkowości zarządczej jako oddzielnego rodzaju
rachunkowości na rok 1972, w którym Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych
opracowało program kształcenia umożliwiający studentom uzyskanie dyplomu
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uwzględniającego rachunkowość zarządczą jako oddzielny przedmiot nauczania
[Керимов, Селиванов, Минина 2001] – tak jakby do uznania przez naukę i praktykę jej istnienia konieczne było instytucjonalne usankcjonowanie.
Do dzisiaj według rosyjskiego słownika rachunkowości rachunkowość zarządcza to rachunkowość, która w sztuczny sposób łączy w sobie niektóre elementy rachunkowości finansowej, takie jak kalkulacja czy analiza działalności gospodarczej. Problematykę i strukturę tego pojęcia zapożyczono według autorów z angielskojęzycznych podręczników. Jest to rachunkowość niepodlegająca rygorom
prawa, którą można prowadzić według własnego uznania, w dowolny sposób. Co
do zasady, informacje sprawozdawcze generowane w ramach rachunkowości zarządczej są przedstawiane odbiorcom wewnętrznym. Jako synonimy rachunkowości zarządczej wskazuje się określenia: administracyjna, wewnętrzna, a jako alternatywę: rachunkowość finansową [Медведев 2011].

3. Przeszłość i teraźniejszość rachunkowości zarządczej
W Rosji rachunkowość zarządcza zaczęła rozwijać się praktycznie pół wieku później niż w krajach o gospodarce rynkowej. Potrzeba wdrażania i rozwijania podsystemów rachunkowości zarządczej wynikała z przejścia Rosji z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową. Wraz z tym przejściem pojawiła się konkurencja, a z nią – walka o rynki zbytu, klienta, jakość i niski koszt własny. Dla służb
finansowo-księgowych, często wykształconych jeszcze w czasach socjalistycznych,
były to praktycznie rewolucyjne zmiany, ponieważ właściwie wszystkie podręczniki
z minionej epoki podkreślały, że jednym z najważniejszych zadań rachunkowości są
ewidencja i kontrola nienaruszalności stanu socjalistycznej własności [Соколов
1996]. Takie podejście było konsekwencją zmian, które zaszły w latach 30. XX w.,
po tym jak w 1928 r. wprowadzono Gosplan, a w przedsiębiorstwach zaczęto organizować komórki planowania, których zadaniem była realizacja funkcji analityczno-planistycznych. Rozwój centralnego, państwowego planowania sprowadził funkcje
rachunkowości do funkcji ewidencyjno-kontrolnych. Zaprzepaściło to nie tylko
wcześniejsze (przedrewolucyjne) prace nad jej rozwojem, ale również to, co miało
miejsce w czasach NEP1, kiedy w przedsiębiorstwach funkcjonowały zarówno rachunkowość finansowa, jak i wyodrębniony podsystem rachunku kosztów (nazywany rachunkowością produkcji i kosztu własnego), a rola służb finansowo-księgowych nie ograniczała się tylko do ewidencji i kontroli, ale obejmowała
m.in. analizę i interpretację informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.
Jednym z pierwszych symptomów wskazujących na zainteresowanie w Rosji rachunkowością zarządczą było powołanie w 1999 r. oficjalnego zespołu (konsultacyjno-eksperckiej rady ds. problemów rachunkowości zarządczej) przy Ministerstwie
1

Nowa Polityka Ekonomiczna, lata 1923-1929.
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Rozwoju Ekonomicznego i Handlu [Чупахина 2007]. Powołanie to było jednym z
wielu działań, które zostały podjęte przez państwo w tej dziedzinie. Tym samym tradycyjnie, jak już w praktyce wielokrotnie bywało, państwo włączyło się w proces
wdrażania postępowych reform, w tym przypadku dotyczących rachunkowości2.
W rosyjskojęzycznej literaturze podkreśla się, że informacje pochodzące z systemu rachunkowości powinny być użyteczne dla wewnętrznych i zewnętrznych
odbiorców, wspierając procesy prognozowania, planowania, normowania, analizy i
kontroli, czyli powinny być ważną podstawą podejmowania efektywnych decyzji
zarządczych [Керимов, Селиванов, Минина 2001]. Podkreśla się również, że
czas i wysiłek poświęcany przez księgowych w przedsiębiorstwach rachunkowości
finansowej jest zdecydowanie większy niż poświęcany rachunkowości zarządczej
(rozpatrywane są często dwa podsystemy rachunkowości, zgodnie z podejściem
stosowanym w krajach rozwiniętych ekonomicznie) oraz że informacje z podsystemu rachunkowości finansowej również są potrzebne do zarządzania. Jednak należy zauważyć, że w warunkach rosyjskich nie wolno zapominać o trzecim podsystemie – rachunkowości podatkowej, dla którego, zgodnie z prawem, podmiot gospodarczy musi posiadać oddzielną politykę rachunkowości.
Podsumowując, w pierwszych latach po zmianach gospodarczych rachunkowość
zarządcza była rzadko stosowana, a jeśli tak, to „wmontowana” w system rachunkowości finansowej (rozumianej jako „tradycyjna”), a wielu pojęć z nią związanych
wówczas nie znano [Керимов, Селиванов, Минина 2001]. Zdaniem rosyjskich badaczy, przyczyną hamującą rozwój rachunkowości zarządczej był m.in. fakt, że prawo
obowiązujące w tym czasie nie odnosiło się do rachunkowości zarządczej i finansowej
oddzielnie, a jedynie do rachunkowości. Należy jednak podkreślić, że brak takich regulacji (które nie mogły się zresztą pojawić ze względu na subiektywizm i poufność rachunkowości zarządczej) nie przeszkodził rozwojowi tego podsystemu.
Nawiązując do wcześniejszych prac prowadzonych pierwotnie przez rosyjskich
praktyków – księgowych, a później uczonych, należy podkreślić, że w okresie
przed rewolucją październikową do rozwoju rachunkowości w Rosji przyczyniało
się m.in. rosnące uprzemysłowienie kraju. Jednym z powszechnie funkcjonujących
mitów, któremu przeczą historyczne fakty, jest ten o ekonomicznym zacofaniu carskiej Rosji. Ten tradycyjnie rolniczy kraj za czasów panowania swego ostatniego
cara Mikołaja II znalazł się wśród pięciu najlepiej pod względem ekonomicznym
rozwijających się gospodarek światowych, obok USA, Anglii, Francji i Niemiec.
Nastąpiło to nie ze względu na rozwój rolnictwa, ale przede wszystkim ze względu
na rozwój przemysłu (głównie włókienniczego, metalurgicznego i maszynowego)3.
2 Więcej o wpływie państwa na gospodarkę i rachunkowość w czasach przedrewolucyjnych w
[Koczar 2014].
3 W roku 1913 E. Teri (jeden z ekonomistów działających przy francuskim rządzie) stwierdził
czy raczej wyraził obawę, że jeśli w krajach europejskich od 1912 do 1950 r. sprawy będą szły tak jak
od 1900 do 1912 r., to Rosja w połowie wieku zdominuje Europę pod względem politycznym, ekonomicznym i finansowym [http://survincity.com…, 01.04.2013].
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Podobnie jak w innych krajach, postępującemu rozwojowi przemysłu i zwiększaniu się rozmiarów przedsiębiorstw4 towarzyszył rozwój rachunkowości (nikt jeszcze
wówczas nie myślał o wyodrębnianiu jej poszczególnych podsystemów). Przyczynili
się do niego głównie praktycy – księgowi, którzy publikowali swoje przemyślenia.
Dzisiaj można się w niektórych z tych prac dopatrywać źródeł wyodrębnionego później podsystemu rachunkowości zarządczej. Na przykład jeden ze znanych rosyjskich
księgowych, S.F. Ivanov, podjął w 1872 r. prace nad stworzeniem systemu kont służących kalkulacji kosztów. Ivanov głosił również ideę kosztów normatywnych i ujmowania kosztów (określanych wówczas jako koszty ogólne) na oddzielnym koncie, bez
rozliczania ich na poszczególne produkowane wyroby [Соколов, Соколов 2011]. Drugim księgowym, o którym warto wspomnieć, a który wśród sobie współczesnych nie
znalazł akceptacji, był E.E. Feldgauzen. Na bazie doświadczenia zdobytego w fabryce
metalurgicznej opisał on metody kalkulacji, które znalazły później rozwinięcie w rachunku kosztów standardowych. Feldgauzen uważał kalkulację za remedium na niemożność dokładnego ustalenia rezultatu za dany okres rozliczeniowy. Krytykował również
powszechne w tym czasie rozliczanie kosztów ogólnych przedsiębiorstwa według wagi
lub wartości wyrobów gotowych, lub też wartości zużytych materiałów czy wynagrodzeń. Podkreślał również w swoich pracach, że proces (dzisiaj nazywany informacyjnym) powinien być szybki i prosty, a kontrola dokładna, tak aby możliwe było udzielenie
odpowiedzi na pytania: „Co mieliśmy, czego ubyło lub przybyło i co nam zostało? Gdzie
(w którym oddziale), z czego i jaki uzyskaliśmy rezultat?” [Фельдгаузен1888].
Prace wymienionych autorów, były wielokrotnie tłumaczone na języki obce, są
znane w Europie. Jeśli zatem szukać korzeni rachunkowości zarządczej w Rosji w
okresach wcześniejszych niż XX w. i wskazać, że proces jej wyodrębniania się był
od początku skutkiem rozwoju rachunkowości jako nauki i praktyki, to należy
podkreślić, że w carskiej Rosji rachunkowość (w tym zarządcza) rozwijała się na
skutek działania podobnych czynników jak w innych krajach. Rozwój ten został
jednak zahamowany na długie lata przez wybuch Rewolucji Październikowej.
Należy podkreślić, że obecnie w rosyjskich przedsiębiorstwach rachunkowość
zarządcza znalazła swoje miejsce i wielu przypadkach funkcjonuje jako wyodrębniony, mniej lub bardziej rozwinięty podsystem. Jednak pomimo upływu lat, jej
wdrażanie napotyka problemy związane m.in. z brakiem dostatecznej wiedzy zarządzających podmiotami gospodarczymi na temat np. nowoczesnych metod rachunku kosztów czy kalkulacji. Wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania kosztami przeszkadza również często to, że podejmowane są próby implementacji gotowych, wypracowanych na Zachodzie rozwiązań, które nie uwzględniają indywidualnych cech danego podmiotu czy stopnia jego przygotowania do wprowadzania innowacji. Oddzielny problem stanowią próby reorganizacji poszczególnych elementów procesu zarządzania, wprowadzane fragmentarycznie, a nie jako kompleksowe
rozwiązania [Вахрушина, Рассказова-Николаева, Сидорова 2011].
4 Jako przykład można podać fakt, że podstawowy kapitał głównych przedsiębiorstw produkujących maszyny wzrósł od poziomu 120 mln do 220 mln ówczesnych rubli.

Rozwój rachunkowości zarządczej w Rosji – wybrane problemy

265

Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich lat na rosyjskim rynku wydawniczym pojawiło się szereg pozycji książkowych (podręczników i monografii) oraz
artykułów poświęconych rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej.
Zmiany zaszły również na wyższych uczelniach, gdzie zaczęto wykładać osobno
przedmioty takie, jak: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza (kierując się nowymi standardami kształcenia dla studentów wyższych szkół ekonomicznych), co przekłada się w praktyce na rozwój rachunkowości zarządczej.

4. Podsumowanie
W warunkach rosyjskich zainteresowanie podmiotów gospodarczych wdrażaniem
rachunkowości zarządczej pojawiło się stosunkowo późno w porównaniu z sytuacją podmiotów prowadzących działalność w warunkach gospodarki rynkowej.
Było to spowodowane brakiem konkurencji w warunkach centralnie sterowanej
gospodarki i przewagą własności państwowej. Rozwój przedsiębiorstw w nowych,
rynkowych warunkach spowodował, że rachunkowość zarządcza zaczęła być
wdrażana w praktyce gospodarczej. Jednak należy podkreślić, że mimo upływu lat
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań napotyka bariery w postaci braku dostatecznej
wiedzy zarządzających, braku prób wdrażania kompleksowych rozwiązań czy też
implementacji gotowych rozwiązań, bez ich dostosowania do warunków panujących w danym przedsiębiorstwie.
Należy również podkreślić, że nadal, mimo kolejnych historycznych zmian, znaczącą rolę we wdrażaniu postępowych reform (implementacji rozwiązań z dziedziny
rachunkowości zarządczej w rosyjskich przedsiębiorstwach) odgrywa tradycyjnie rosyjskie państwo. Hamuje to rozwój rachunkowości zarządczej w rosyjskiej praktyce
gospodarczej. Pozytywny wpływ na rozwój rachunkowości zarządczej ma niewątpliwie uznanie jej za jeden z przedmiotów składających się na proces kształcenia na wyższych uczelniach i podjęcie badań naukowych w jej zakresie.
Podsumowując niniejsze rozważania, można zadać pytanie, na ile rachunkowość
zarządcza będzie miała szansę rozwijać się w warunkach stworzonych przedsiębiorstwom przez rosyjskie prawo bilansowe i podatkowe (chociaż sama im nie podlega)
ze względu na duże obciążenie służb finansowo-księgowych w tym zakresie.
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN RUSSIA –
SELECTED ISSUES
Summary: In Russia the development of management accounting has been delayed half a
century in relation to the countries with a free-market economy. The objective of this paper
was to identify and analyse the stimulating and impeding factors that influence the development of management accounting in the Russian economic practice. The research was
conducted on the basis of the literature on the topic, mainly in Russian. The research methodology included a descriptive method and a deductive approach. The development of management accounting in Russia has been advanced by the growth of market competition,
changes in the ownership of enterprises and, traditionally, the state’s intervention. Despite
the passage of time, numerous research studies, published literature and relevant staff education, the development in this field still encounters many barriers, including lack of knowledge among managers of business entities, attempts at the fragmentary modernisation of management systems and the implementation of ready-made Western solutions, without adjusting them to the actual conditions of enterprises.
Keywords: Russia, management accounting, development, barriers.

