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KORZYŚCI BIOLOGICZNE W RACHUNKU
OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNICZEJ*
BIOLOGICAL BENEFITS IN PROFITABILITY
ACCOUNT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
DOI: 10.15611/pn.2015.398.10
Streszczenie: Zainteresowanie wpływem działalności człowieka na środowisko prowadzi
do potrzeby dostarczenia interesariuszom odpowiednich informacji ekologicznych, pochodzących między innymi z systemu rachunkowości. Zagadnienie to jest szczególnie istotne
w rolnictwie, w którym działalność produkcyjna oparta jest na przemianach biologicznych.
W tradycyjnych rachunkach opłacalności produkcji rolniczej nie uwzględnia się korzyści biologicznych lub ich utraty w przypadku zaniechania produkcji. W niniejszej pracy zaprezentowano rachunek opłacalności produkcji roślin strączkowych, w którym uwzględniono korzyści
biologiczne, wynikające z uprawy tych roślin. Z przedstawionej analizy wynika, iż wprowadzenie informacji ekologicznej, w postaci korzyści biologicznych, do rachunku opłacalności
jest uzasadnione zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i agrotechnicznego.
Słowa kluczowe: rachunek opłacalności, korzyści biologiczne, nadwyżka bezpośrednia.
Summary: Interest in the human impact on the natural environment leads to the need to
provide environmental information to the accounting system. This issue is important in
agriculture. Therefore, the cost accounts of agricultural production should take into account
biological benefits. The presented analysis shows that the introduction of environmental
information into profitability account is justified both from economic and productive point
of view.
Keywords: profitability account, biological benefits, direct surplus.

*
Artykuł przygotowany w ramach programu wieloletniego pt. Ulepszenie krajowych źródeł
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach, obszar 5: Ekonomiczne
uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce.
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1. Wstęp
Rosnące zainteresowanie wpływem działalności człowieka na środowisko prowadzi
do potrzeby dostarczenia interesariuszom odpowiednich informacji ekologicznych,
pochodzących między innymi z systemu rachunkowości. Prowadzi to do konieczności dostosowania tradycyjnego systemu rachunkowości w taki sposób, by przetworzyć i ukazać niezbędne informacje na temat prowadzonych działań, tak by na
ich podstawie można było podejmować uzasadnione i racjonalne decyzje, przy
ograniczonym ryzyku gospodarczym i środowiskowym. Próby dostosowania tradycyjnego systemu rachunkowości podjęto już na początku lat 80. XX wieku [Kryk
2014]. W roku 1996 R. Grey jako pierwszy podał definicję rachunkowości ekologicznej, w myśl której oznacza ona [Węgrzyńska 2013]:
•• prowadzenie ewidencji związków działalności gospodarczej ze środowiskiem,
nie tylko w ujęciu wartościowym, ale także wyrażenie jej w innych miernikach,
na przykład w jednostkach naturalnych,
•• odniesienie okresów obrachunkowych do zaistniałych potrzeb, a nie do okresów
sprawozdawczości właściwej dla rachunkowości finansowej,
•• wyodrębnienie w rachunkowości przychodów i kosztów o charakterze środowiskowym,
•• ewidencję kosztów środowiskowych w sposób umożliwiający odniesienie ich do
różnych grup produktów,
•• prowadzenie rachunkowości ekologicznej jako możliwość oceny realizacji różnych celów działalności przedsiębiorstwa.
W 1999 roku Public Accounts and Estimates Committee rachunkowość ekologiczną zdefiniował jako proces, który dostarcza informacji o wpływie działań
człowieka na środowisko. Dane dostarczone przez ten system mogą być użyte
w późniejszym czasie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych [Public Accounts… 1999].
Ukierunkowania ewidencji przychodów i kosztów na ukazanie następstw prowadzonych działań na środowisko przyrodnicze ma szczególne znaczenie w rolnictwie, którego działalność produkcyjna opiera się w pełni na procesach biologicznych
zachodzących w roślinach i zwierzętach. W latach 60. ubiegłego stulecia Profesor
Manteuffel wielokrotnie podkreślał, że produkcja rolnicza to wytwarzanie nowych
dóbr przy wykorzystaniu zjawisk przyrodniczych, jako przykład podawał proces
fotosyntezy zachodzący w roślinach [Manteuffel 1961; 1987; Czerwińska-Kayzer,
Bieniasz 2011]. Fotosynteza to jednak niejedyne zjawisko przyrodnicze wykorzystywane przez rośliny w produkcji rolniczej. Innym przykładem jest wiązanie azotu
z powietrza przez niektóre gatunki– rośliny strączkowe, który następnie wykorzystywany jest przez kolejne rośliny w płodozmianie. Uprawa tych roślin, obok wzbogacenia gleby w azot, niesie za sobą jeszcze wiele innych korzyści biologicznych,
wśród których najczęściej wymienia się: odzyskanie, dzięki długiemu systemowi
korzeniowemu, składników pokarmowych wymytych w głębsze warstwy gleby, po-
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prawę struktury gleby poprzez: pozostawienie kanałów powietrznych, zwiększenie
pojemności sorpcyjnej kompleksu gleby, zwiększenie zawartości próchnicy dzięki
pozostawieniu dużej masy resztek pożniwnych, zmniejszenie rozprzestrzeniania patogenów chorobotwórczych, a także występowania niektórych gatunków chwastów
[Podleśny, Księżak 2009; Jerzak i in. 2012]. Wymienione czynniki wpływają także
na uzyskanie wyższych plonów w uprawie rośliny następczej [Dzienia, Sosnowski,
Romek 1989; Buczek i in. 2009]. Przedstawione korzyści coraz częściej wymieniane
są także przez producentów rolnych (rolników) jako walor tych upraw dla środowiska naturalnego oraz jako determinanty poprawy wyników produkcyjnych roślin
następczych. Korzyści tych nie uwzględnia się jednak w rachunkach ekonomicznych obecnie sporządzanych w celu oceny opłacalności produkcji roślinnej.
W związku z powyższym podstawowym celem niniejszej pracy było przedstawienie propozycji rachunku opłacalności produkcji roślinnej z uwzględnieniem
korzyści biologicznych oraz ukazanie wpływu tych korzyści na opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych.
Realizując postawiony cel, w pracy przedstawiono klasyczny rachunek opłacalności produkcji rolniczej oraz rachunek z uwzględnieniem korzyści biologicznych.
Ponadto zastosowano zaproponowany rachunek do ukazania wpływu korzyści biologicznych na opłacalność dwóch wybranych upraw roślin strączkowych, tj. grochu
pastewnego i łubinu żółtego. Dane niezbędne do realizacji postawionego celu pozyskano z literatury przedmiotu oraz dostępnych baz danych.

2. Metoda badawcza
Obecnie do oceny konkurencyjności różnych działalności rolniczych wykorzystuje
się rachunek kosztów niepełnych, prowadzący do obliczenia nadwyżki bezpośredniej, która według założeń metodycznych Systemu Danych Rachunkowości Rolnej
(FADN), w przypadku produkcji roślinnej, jest definiowana jako roczna wartość
produkcji uzyskana z jednego hektara uprawy, pomniejszona o bezpośrednie koszty
niezbędne do jej wytworzenia w warunkach przeciętnych dla danego regionu [Denisowska, Jagła 2000; Jarka 2000; Mostowski 2013]. Można ją wyrazić wzorem:
I		
Wartość produkcji
II −
Koszty bezpośrednie
III =
Nadwyżka bezpośrednia
Majchrzycki, Pepliński, Baum [2002] twierdzą, że nadwyżka bezpośrednia,
pomimo ograniczeń wynikających z zastosowania w rachunku wyłącznie kosztów
bezpośrednich, pozwala na uzyskanie możliwie obiektywnych porównań oraz wyeliminowanie błędnej interpretacji wyników w odniesieniu do zróżnicowanych warunków produkcji, i zalecają jej stosowanie w procesie decyzyjnym. Należy jednak
podkreślić, iż tak uproszczony rachunek uniemożliwia uwzględnienie wszystkich
pozycji przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Zdaniem
Ziętary [2009], by uniknąć tych niedogodności, do oceny i porównań wybranych
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produkcji rolniczych powinno się stosować rachunek dochodu z działalności, który
zgodnie z założeniami Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY ma postać:
I		 Wartość produkcji
II
−
Koszty bezpośrednie
III
=
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat
IV
−
Koszty pośrednie rzeczywiste
V
=
Wartość dodana brutto z działalności
VI
−
Koszty pośrednie szacunkowe
VII =
Wartość dodana netto z działalności
VIII −
Koszty czynników zewnętrznych
IX
=
Dochód z działalności bez dopłat
X
+
Dopłaty do produkcji
XI
=
Dochód z działalności z dopłatami
Zastosowanie przedstawionego rachunku w ocenie opłacalności produkcji roślinnej, w tym w szczególności produkcji roślin strączkowych, prowadzi nadal do
ukazania niepełnej informacji na temat prowadzonych działań. Pomija się bowiem
ważny element, jakim są korzyści biologiczne bądź ich utrata w sytuacji wyboru
alternatywnej produkcji. Zdaniem autorki takie podejście w przypadku podejmowania decyzji dotyczących wyboru produkcji rolniczej jest niepoprawne, ponieważ nie
uwzględnia się wszystkich istotnych przychodów i kosztów oraz korzyści i zagrożeń ekonomicznych, jak i środowiskowych, co wpływa na zniekształcenie pomiaru
produkcji. Nowak [2001] podkreśla, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze alternatywnych produkcji niezbędne jest uwzględnienie nie tylko przychodów, jakie
się osiąga, czy też kosztów, które się ponosi w związku z podjętą działalnością, lecz
także dodatkowych korzyści lub ich utraty z przyczyny wyboru innej działalności.
W związku z tym w pracy proponuje się zastosowanie rachunku dochodów z działalności, w którym zostaną uwzględnione także korzyści biologiczne. Schemat tego
rachunku jest następujący:
I		 Wartość produkcji
II
− Koszty bezpośrednie
III
= Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat
IV
− Koszty pośrednie (razem)
V
= Dochód z działalności bez dopłat
VI
+ Dopłaty do produkcji
VII
= Dochód z działalności z dopłatami
VIII +/− Korzyści biologiczne
IX
= Dochód końcowy z działalności
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3. Wyniki badań
W tradycyjnym rachunku dochodu działalności rolniczej przyjmuje się, że podstawowymi składnikami przychodów ogółem są wartość produkcji głównej oraz dopłaty do produkcji.
Z danych przedstawionych w tab. 1 wynika, że przychody ogółem przy średnich
plonach1 dla upraw grochu pastewnego wynosiły 4524 zł/ha w roku 2013 i 4437 zł/ha
w 2014. Z kolei w przypadku uprawy łubinu żółtego wartości te wynosiły odpowiednio 3417 zł/ha i 3267 zł/ha. Z analizy wartości produkcji głównej wynika,
że w uprawie grochu pastewnego wynosiła ona 2835 zł/ha w roku 2013 i 2970 zł/ha
w roku 2014, tym samym stanowiła około 65% wartości przychodów ogółem. Natomiast w przypadku uprawy łubinu żółtego produkcja główna stanowiła w badanym
okresie około 53% przychodów ogółem. Jej wartość kształtowała się w roku 2013 na
poziomie 1728 zł/ha, a w roku 2014 – 1800 zł/ha (tab. 1).
Tabela 1. Przychody, dopłaty do produkcji oraz wybrane pozycje kosztów badanych upraw roślin
strączkowych [zł/ha]
Wyszczególnienie
Wartość produkcji głównej
Dopłaty do produkcji
Przychód ogółem
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Koszty ogółem

Groch pastewny
2013
2014
2835,00
2970,00
1 689,12
1 467,24
4524,12
4437,24
2 369,22
1 956,00
355,38
293,40
2 724,60
2 249,40

Łubin żółty
2013
2014
1728,00
1 800,00
1 689,12
1 467,24
3 417,12
3 267,24
2 519,70
2 195,90
376,95
329,39
2 896,65
2 525,29

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Kolejnym składnikiem przychodów ogółem w produkcji roślinnej są dopłaty do
produkcji rolniczej. Ich wartość w badanych latach ulegała zmianom, w związku
z wahaniami kursu walut oraz wprowadzaniem zmian w systemie płatności. Z danych zamieszczonych w tab. 1 wynika, że w poszczególnych latach analizy dla obu
badanych upraw wynosiły one 1689 zł/ha i 1467 zł/ha. Na wielkość tych kwot składały się następujące elementy dopłat do produkcji roślinnej2:
•• jednolita płatność obszarowa, wynosząca w roku 2013 – 830,30 zł/ha i w 2014
roku – 910,87 zł/ha,
•• uzupełniająca płatność jednolita, która funkcjonowała do roku 2013 roku i wynosiła 139,39 zł/ha,
1
Średni plon dla obu analizowanych upraw określono na podstawie danych COBORU i GUS
w danym roku.
2
W obu badanych latach rolnicy mogli skorzystać także z funduszu do kwalifikowanego materiału siewnego. Dopłata ta wynosiła 139 zł/ha. W niniejszym rachunku nie została uwzględniona,
ponieważ z tej formy wsparcia korzysta nieznaczna liczba producentów rolnych.
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•• specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw strączkowych, wynosząca
w 2013 roku 719,43 zł/ha i w roku 2014 – 556,37zł/ha.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż dopłaty do produkcji są znaczącym
elementem przychodów ogółem produkcji roślinnej. Z badań Majchrzaka i in. [2010]
wynika, że w roku 2005 udział dopłat w przychodach ogółem uzyskanych z ha uprawy łubinu wyniósł 18,8%, a w roku 2006 34,6%. Marciniak i Grontkowska [2011]
podają, że w roku 2007 dopłaty w uprawie łubinu żółtego stanowiły 27% przychodów, a w roku 2009 39,7%. Z kolei z badań Czerwińskiej-Kayzer i Florek [2012]
wynika, iż dopłaty w roku 2011 stanowiły 29% w produkcji grochu pastewnego
i 49% w uprawie łubinu żółtego. Z rachunku przeprowadzonego dla potrzeb niniejszej pracy wynika, że w przypadku uprawy grochu pastewnego znaczenie dopłat do
produkcji, mierzone udziałem dopłat w przychodach ogółem w latach 2013 i 2014,
wzrosło. Dopłaty stanowiły odpowiednio 37% i 33% przychodów ogółem. Z kolei
dopłaty w uprawie łubinu żółtego w roku 2013 stanowiły 49% przychodów ogółem,
a w roku 2014 ich udział zmniejszył się o 4 p.p.
Tabela 2. Wartość korzyści biologicznych i poszczególnych kategorii dochodu z działalności [zł/ha]
Wyszczególnienie
Nadwyżka bezpośrednia
Dochód z działalności bez dopłat
Dochód z działalności z dopłatami
Korzyści biologiczne
Dochód końcowy z działalności

Groch pastewny
2013
2014
465,78
450,30
110,40
72,35
1799,52
1539,59
152,64
141,48
1952,16
1681,07

Łubin żółty
2013
2014
−228,00
−395,90
−521,40
−725,29
1167,72
741,96
184,02
170,56
1351,74
912,52

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Zestawiając wartość produkcji i poniesione koszty ogółem, obserwuje się, iż
w obu badanych latach uprawą pozwalającą pokryć poniesione koszty jest produkcja
grochu pastewnego. Natomiast wartość przychodów ze sprzedaży nasion łubinu żółtego w obu badanych latach była niższa od poniesionych kosztów (tab. 2). Oznacza
to, że ta uprawa w badanym okresie była nieopłacalna. Dopiero po uwzględnieniu
w rachunku dochodu dopłat do produkcji okazuje się, iż obie uprawy są opłacalne.
W przedstawionej sytuacji istotnym czynnikiem w podjęciu decyzji wyboru
uprawy tych roślin mogą okazać się korzyści biologiczne, wynikające z uprawy tych
roślin. Dokładne obliczenie ich wartości w praktyce jest stosunkowo trudne. Niemniej jednak w pracy podjęto próbę w miarę dokładnego ich oszacowania. Wartość
korzyści biologicznych obliczono jako iloczyn ceny 1 kg czystego azotu i ilości tego
składnika, jaka pozostaje w glebie po przyoraniu resztek pożniwnych.
Z doniesień w literaturze wynika, że przyorane resztki grochu pozostawiają
40-60 kg N na ha, a łubinów 65-95 kg [Kulig 2011]. Podleśny i Księżak [2009]
z kolei podają, że uprawy roślin strączkowych pozostawiają w resztkach do 80 kg N
na ha. Z badań Szukały [2012] wynika, że w roku 2011 łubin żółty związał 95,9 kg
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czystego azotu na 1 ha. Z tej ilości w nasionach znajdowało się 52,5 kg, a pozostałe
43,3 kg zostało w resztkach pożniwnych. Na podstawie przedstawionych doniesień
dla potrzeb tej pracy przyjęto, że w przypadku uprawy łubinu żółtego w glebie pozostaje 43,4 kg N na ha, a grochu pastewnego 36 kg N na ha.
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Rys. 1. Udział korzyści biologicznych w dochodzie końcowym upraw strączkowych [%]
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Z powyższych danych wynika, iż wartość korzyści biologicznych w przypadku
uprawy grochu pastewnego wynosiła 153 zł/ha w roku 2013 i 141 zł/ha w roku 2014.
Z kolei w uprawie łubinu żółtego wartości te były nieznacznie wyższe i wynosiły
odpowiednio 184 zł/ha i 171 zł/ha (tab. 2). Różnice w poszczególnych latach są następstwem zmian cen 1 kg azotu.
Na rys. 1 przedstawiono znaczenie korzyści biologicznych, mierzone jako ich
udział w przychodach ogółem. Z zaprezentowanych danych wynika, iż w uprawie
grochu pastewnego w badanym okresie korzyści biologiczne stanowiły nieco ponad
3% przychodu ogółem, a w uprawie łubinu żółtego 5%.
Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, iż w ujęciu wartościowym korzyści biologiczne nie stanowią znaczącej pozycji w rachunku opłacalności.
Niemniej jednak nie umniejsza to znaczenia agrotechnicznego i ekologicznego tych
roślin. Dlatego zdaniem autorki powinny być one uwzględnianie w rachunku opłacalności przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych.

4. Zakończenie
Działalność rolnicza opiera się na przemianach biologicznych zachodzących w roślinach i zwierzętach. Efekty tych przemian w tradycyjnych rachunkach opłacalno-
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ści uwzględniane są jedynie jako wartość produkcji głównej. Jednak obok podstawowej działalności w produkcji rolniczej występuje wiele korzyści lub zagrożeń
biologicznych, które wywierają wpływ na środowisko naturalne. Informacji o ich
następstwach nie ujmuje się w tradycyjnych rachunkach opłacalności działalności
rolniczej.
Zdaniem autorki takie podejście nie jest w pełni prawidłowe, ponieważ przy
podejmowaniu decyzji wyboru produkcji nie uwzględnia się pełnych informacji
o przychodach i korzyściach oraz kosztach i zagrożeniach, co wpływa na zniekształcenie oceny określonej produkcji. W związku z tym w pracy przedstawiono
rachunek opłacalności, w którym ujęto korzyści biologiczne. Rachunek ten został
zastosowany do oceny opłacalności uprawy dwóch roślin strączkowych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż korzyści biologiczne, wynikające z gromadzenia azotu atmosferycznego przez rośliny strączkowe, stanowiły w przychodach ogółem badanych upraw 3-5%. Z ekonomicznego punktu widzenia wydawać
się może, iż nie jest to znaczący udział. Jednak wskazuje na przydatność ukazania
tych informacji w rachunkach opłacalności.
Na podstawie przedstawionej analizy można zatem stwierdzić, iż wprowadzenie informacji ekologicznej, w postaci korzyści biologicznych, do rachunku opłacalności jest uzasadnione zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i agrotechnicznego.
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