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 Janusz Arcipowski

WYKORZYSTANIE RACHUNKU NADWY"KI BEZPO#REDNIEJ 

DO PODEJMOWANIA RACJONALNYCH DECYZJI 

W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

[s owa kluczowe: nadwy$ka bezpo%rednia, gospodarstwa rolne, Unia Euro-

pejska]

Streszczenie

Uzyskanie statusu cz&onka Unii Europejskiej przez Polsk' wymusi&o do-

stosowanie krajowej statystyki rolniczej do standardów unijnych. Polska jako 

cz&onek UE jest zobligowana do dostarczania pakietów danych zawieraj(cych 

informacje o gospodarstwach rolniczych, zgodnych z przyj't( metodyk( obli-

czania podstawowych kategorii ekonomicznych, takich jak standardowa nad-

wy$ka bezpo%rednia czy europejska jednostka wielko%ci. Wyliczony zgodnie 

z wymogami UE rachunek nadwy$ki bezpo%redniej mo$e by) w wy%mieni-

ty sposób wykorzystany przez rolnika do podejmowania racjonalnych decyzji 

w gospodarstwie rolnym. Informacje tam zawarte pozwalaj( pomóc rolnikowi 

w odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: co produkowa), jak produkowa) 
i ile produkowa) w konkretnym gospodarstwie rolniczym w którym sporz(dza 

si' rachunek nadwy$ki bezpo%redniej dla poszczególnych dzia&alno%ci produk-

cyjnych.

* * *

1. Wst!p

Zmiana ustroju gospodarczego w Polsce z centralnego planowania na ryn-

kowy, zwi'kszy&a znaczenie zagadnie* ekonomiczno-Þ nansowych w funkcjo-

nowaniu i cenie gospodarstw rolniczych. W zaistnia&ych warunkach sta&o si' 
niezb'dne dostosowanie miar i kategorii ekonomicznych s&u$(cych klasyÞ ka-

cji i analizie gospodarstw rolniczych. Uzyskanie przez Polsk' statusu cz&on-
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ka Unii Europejskiej wymusi&o dostosowanie krajowej statystyki rolniczej do 

standardów unijnych. Na krajach cz&onkowskich UE ci($y ustawowy obowi(-

zek dostarczania zestawów indywidualnych danych o gospodarstwach rolni-

czych, wy&onionych ze statystycznie reprezentatywnego zbioru gospodarstw 

towarowych.

Polska, b'd(c cz&onkiem Unii Europejskiej, jest zobligowana do dostarcza-

nia pakietów danych zawieraj(cych informacje o gospodarstwach rolniczych 

zgodnie z wymogami UE. Do spe&nienia tego warunku przyj'to i zastosowano 

identyczn( metod' obliczania podstawowych kategorii ekonomicznych. Podsta-

wow( kategori( ekonomiczn( wykorzystywan( przy klasyÞ kacji gospodarstw 

rolniczych jest nadwy"ka bezpo#rednia. Nadwy$ka bezpo%rednia jest mia-

r( ekonomiczn( wykorzystywan( w klasyÞ kacji gospodarstw rolniczych wg 

standardów UE, a tak$e pierwsz( kategori( dochodow( w rachunku kosztów 

u&atwiaj(c( podejmowanie ró$nych decyzji w gospodarstwach rolniczych. Pro-

jekt merytorycznej uniÞ kacji rachunku nadwy$ki bezpo%redniej uzyska& orga-

nizacyjne i Þ nansowe wsparcie z Du*skiego Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Skejby, MRiRW, IERiG".

2. Parametry wykorzystywane do klasyÞ kacji 

gospodarstw rolniczych w krajach UE

W podstawowej klasyÞ kacji gospodarstw rolniczych maj( zastosowanie na-

st'puj(ce parametry ekonomiczne:

 ! standardowa nadwy$ka bezpo%rednia,

 ! Europejska Jednostka Wielko%ci.

Nadwy"ka bezpo#rednia (Gross Margin) – z okre%lonej dzia&alno%ci rol-

niczej to roczna warto%) produkcji, uzyskana z hektara uprawy lub od jednego 

zwierz'cia, pomniejszona o koszty bezpo%rednie poniesione na wytworzenie tej 

produkcji. W rachunku nadwy$ki bezpo%redniej dla produkcji ro%linnej wyj(t-

kiem s(:

 ! grzyby jadalne – nadwy$k' bezpo%redni( okre%la si' w przeliczeniu na 

100 jednostek kwadratowych powierzchni zaj'tej pod produkcj'.
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W rachunku nadwy$ki bezpo%redniej dla produkcji zwierz'cej wyj(tkiem 

jest:

 ! drób – nadwy$k' bezpo%redni( okre%la si' w przeliczeniu na 100 szt,

 ! pszczo&y – nadwy$k' bezpo%redni( okre%la si' w przeliczeniu na jeden 

rój (tzn. rodzin' pszczel( w ulu).

Nadwy$ki bezpo%rednie obliczane s( na podstawie danych empirycznych 

pochodz(cych ze sprawozdawczo%ci gospodarstw rolniczych. Warto%) produkcji 

okre%lonej dzia&alno%ci jest sum( warto%ci produktów g&ównych oraz ubocznych, 

znajduj(cych si' w obrocie rynkowym i jest okre%lona wed&ug cen sprzeda$y 

„loco gospodarstwo”. Do warto%ci produkcji doliczane s( dotacje do produktów, 

powierzchni lub do zwierz(t, odejmowane s( natomiast ró$nego rodzaju straty 

(w przeliczeniu na l ha lub l szt. zwierz(t).

Zestaw kosztów bezpo%rednich, o które obni$ana jest warto%) produkcji, jest 

ró$ny w przypadku produkcji ro%linnej i zwierz'cej. Sk&adniki kosztów bezpo-

%rednich pochodz(ce z zewn(trz gospodarstwa okre%lane s( wed&ug cen zakupu, 

natomiast sk&adniki kosztów wytworzone w gospodarstwie (materia& siewny) 

wed&ug cen sprzeda$y „loco gospodarstwo”. W przypadku produkcji zwierz'cej 

pasze w&asne z produktów nietowarowych wyceniane s( wed&ug kosztów bez-

po%rednich poniesionych na ich wytworzenie. Poszczególne sk&adniki kosztów 

s( pomniejszane o przyznane dotacje.

Generaln( zasad( reguluj(c( zaliczenie okre%lonych sk&adników kosz-

tów do kosztów bezpo%rednich jest jednoczesne spe&nienie trzech warunków, 

a mianowicie:

 ! koszty te mo$na bez $adnej w(tpliwo%ci przypisa) do okre%lonej dzia-

&alno%ci,

 ! ich wielko%) ma proporcjonalny zwi(zek ze skal( produkcji,

 ! maj( bezpo%redni wp&yw na rozmiar (wielko%) i warto%)) produkcji.

Kwoty nale$nego lub naliczonego podatku VAT nie s( uwzgl'dniane przy 

wyliczaniu nadwy$ki bezpo%redniej.

Standardowa nadwy"ka bezpo#rednia (SGM – Standard Gross Mar-

gin) jest nadwy$k( %redniej z trzech lat warto%ci produkcji okre%lonej dzia-

&alno%ci rolniczej nad %redni( z trzech lat warto%ci( kosztów bezpo%rednich 

w przeci'tnych dla danego regionu warunków produkcji. Dla unikni'cia od-

chyle* wywo&anych zmienno%ci( ilo%ciowego oraz warto%ciowego rozmiaru pro-

dukcji (np. wynikaj(cego ze z&ej pogody, czy zmian cen produktów rolniczych) 

i zmienno%ci( kosztów poniesionych na jej wytworzenie, w wyliczeniu brane s( 

pod uwag' %rednie z trzech lat. Z tego w&a%nie powodu poj'cie nadwy$ki bezpo-
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%redniej zosta&o uzupe&nione terminem „standardowa”. SGM s( aktualizowane 

co dwa lata i obliczane w przekrojach regionalnych. Do identyÞ kacji zestawu 

SGM stosuje si' czteroznakow( dat' roczn( z u$yciem cudzys&owu. Oznaczenie 

zestawu identyÞ katorem „2012” informuje, $e SGM dotyczy roku „2012” i jest 

%redni( z lat 2011-2013.

Nadwy$ki s( obliczane dla ka$dego regionu statystycznego. Zestaw nadwy-

$ek dla ca&ej Wspólnoty Europejskiej liczy obecnie 124 dzia&alno%ci. Tak du$a 

liczba pozycji w zestawach SGM odzwierciedla nie tylko zró$nicowanie rolnic-

twa w krajach UE, ale pokazuje tak$e poziom szczegó&owo%ci, maj(cy zapewni) 
porównywalno%) wyników dostarczanych przez System Danych Rachunkowo%ci 

Rolnej (FADN). Standardowa nadwy$ka bezpo%rednia (SGM) odpowiada za-

wsze 12-miesiecznemu okresowi produkcji (rok kalendarzowy lub produkcyjny). 

W przypadku dzia&alno%ci, dla których cykl produkcji jest krótszy lub d&u$szy 

od 12 miesi'cy SGM jest przeliczana na okres jednego roku.

Europejska Jednostka Wielko#ci (ESU) – European Size Unif) – jest 

parametrem s&u$(cym do okre%lania wielko%ci ekonomicznej gospodarstwa 

rolniczego. Warto%) jednej Europejskiej Jednostki Wielko%ci (ESU) s&u$(-

cej do pomiaru wielko%ci ekonomicznej gospodarstw rolniczych odpowiada 

okre%lonej warto%ci standardowej nadwy$ki bezpo%redniej wyra$onej w euro. 

Z up&ywem czasu liczba Europejskich Jednostek Monetarnych (euro) okre-

%laj(ca ESU ulega&a zmianie pod wp&ywem inß acji. (np. w 1984 roku l ESU 

stanowi&o warto%) 1200 euro).

3. Zasady klasyÞ kacji gospodarstw rolniczych w krajach UE

W krajach UE gospodarstwa rolne kwaliÞ kowane s( wed&ug:

 ! wielko%ci ekonomicznej,

 ! typu rolniczego.

Wielko#$ ekonomiczna gospodarstwa rolniczego okre%lana jest sum( 

standardowych nadwy$ek bezpo%rednich (SGM) wszystkich dzia&alno%ci wy-

st'puj(cych w gospodarstwie rolniczym. Na podstawie obliczonych wielko%ci 

ekonomicznych wyra$onych w ESU, okre%lone gospodarstwo rolnicze mo$e by) 
zaliczone do jednej z dziewi'ciu klas wielko%ci, co przedstawia tabela 1.
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Typ rolniczy gospodarstwa jest okre%lany udzia&em standardowej 

nadwy$ki bezpo%redniej (SGM) poszczególnych dzia&alno%ci w ogólnej warto-

%ci SSM gospodarstwa. Typ rolniczy gospodarstwa wyznaczony wed&ug tego 

kryterium, odzwierciedla jego system produkcji. W formule ustalania typów 

rolniczych maj( zastosowanie dwie warto%ci progowe SGM: 1/3 i 2/3. Gospo-

darstwa zaklasyÞ kowane do typów 1-5 s( specjalistycznym, poniewa$ SGM 

z dzia&alno%ci na podstawie których zosta&y zaklasyÞ kowane do tych typów 

stanowi wi'cej ni$ 2/3 ogólnej SGM gospodarstwa. Gospodarstwa sklasyÞ -

kowane do typów 6-8 prowadz( ró$n( (ro%linn(, zwierz'c() produkcj', SGM 

z dzia&alno%ci, na podstawie których zosta&y sklasyÞ kowane tych typów jest 

równa lub mniejsza 2/3 (cz'sto progiem jest 1/3) ogólnej SGM gospodarstwa. 

Typ 9 – „gospodarstwo niesklasyÞ kowane„ obejmuje gospodarstwa, które nie 

spe&ni&y warunków klasyÞ kacji do typów 1-8. W zale$no%ci od po$(danego 

stopnia dok&adno%ci, typy gospodarstw s( dzielone na:

 ! 9 typów ogólnych (znacznych z u$yciem jednego znaku),

 ! 17 typów podstawowych (oznaczonych z u$yciem dwóch znaków),

 ! 50 typów szczegó&owych (oznaczonych z u$yciem trzech znaków),

 ! 31 podtypów, w 11 z 50 typów szczegó&owych (oznaczonych z u$yciem 

czterech znaków).

Tabela l. Klasy wielko%ci gospodarstw rolnych stosowane od 1984 roku

Klasa wielko%ci 

ekonomicznej

Wielko%) gospodarstwa

w ESU

Nazewnictwo 

klas gospodarstw

I

II

poni$ej 2 

2-4
Bardzo ma&e

III

IV

4-6 

6-8
Ma&e

V

VI

8-12

12-16
#rednio ma&e

VII 16-40 #rednio du$e

VIII 40-100 Du$e

IX 100 i wi'cej Bardzo du$e
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Opisana wy$ej statystyka jest wystarczaj(co obszerna dla wyró$nienia 

wszystkich typów gospodarstw rolniczych, które zosta&y rozpoznane w UE. 

Systematyka uwzgl'dniaj(ca podtypy nie jest obowi(zkowa dla tych krajów 

unijnych, w których liczba gospodarstw tak sklasyÞ kowana jest znikoma. Opi-

sane zasady klasyÞ kacji gospodarstw maj( zastosowanie przede wszystkim przy 

wy&anianiu reprezentatywnej próby gospodarstw z danego regionu czy kraju, 

a tak$e potrzeb FADN. KlasyÞ kacja ta wykorzystywana jest równie$ w bada-

niach struktury gospodarstw rolniczych przeprowadzanych przez EUROSTAT. 

Hierarchiczna numeracja zatwierdzona przez UE odpowiada numeracji typów 

i podtypów, a przy ka$dym numerze wymienia si' wszystkie dzia&alno%ci i wa-

runki, które decyduj( o sklasyÞ kowaniu gospodarstwa do okre%lonego typu lub 

podtypu.

4. Zastosowanie rachunku nadwy"ki bezpo#redniej 

 do podejmowania decyzji w gospodarstwie rolniczym

W rachunku nadwy$ki bezpo%redniej struktura warto%ci produkcji i struk-

tura kosztów zosta&a precyzyjnie zdeÞ niowana. Rachunek nadwy$ki bezpo%red-

niej mo$e by) wykonany w odniesieniu do przesz&o%ci (jest to tzw. rachunek 

ex-post) jak i do przysz&o%ci, czyli planowania (jest o tzw. rachunek ex-ante). 

Rachunek, który dotyczy przesz&o%ci i którego przedmiotem zainteresowania 

jest ocena uzyskanych rezultatów gospodarczych, ma zastosowanie w analizie 

dzia&alno%ci gospodarczej. Je$eli w rachunku nadwy$ki bezpo%redniej uwzgl'd-

niamy zmian' cen %rodków produkcji i cen na produkty sprzedawane przez 

rolników, przeprowadzony rachunek b'dzie kalkulacj( i odnosi si' do przysz&o-

%ci. Kalkulacje dotycz(ce produkcji rolniczej przeprowadza si' w celu ustalenia 

skutków zmian w gospodarstwie. Stanowi( one pomoc dla rolnika w podejmo-

waniu decyzji i pozwalaj( unikn() wielu b&'dów na etapie planowania.

Kalkulacje nadwy$ki bezpo%redniej s( przydatne do oceny poszczególnych 

dzia&alno%ci gospodarstwa. Mog( by) wykorzystane do podejmowania decyzji 

w gospodarstwie, np.:

 ! wyboru dzia&alno%ci i kierunku produkcji, tzn. co produkowa)?
 ! wyboru poziomu intensywno%ci produkcji, tzn. ile produkowa)?
 ! wyboru technologii produkcji, tzn. jak produkowa)?
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Odpowied% na pytanie, co produkowa$, wi($e si' z wyborem okre%lo-

nych dzia&alno%ci, ich rozmiaru i z przyj'ciem odpowiedniego dla danego gospo-

darstwa kierunku produkcji. Rolnik kieruj(c gospodarstwem musi ci(gle podej-

mowa) decyzje dotycz(ce wyboru poszczególnych dzia&alno%ci produkcyjnych. 

W&a%ciwym kryterium doboru s( wyniki kalkulacji nadwy$ki bezpo%redniej. 

Mo$na wybiera) odpowiednio dzia&alno%ci produkcyjne kieruj(c si' warto%ciami 

nadwy$ek na l ha uprawy lub l szt. zwierz'cia w okre%lonych warunkach ce-

nowych i produkcyjnych. Kalkulacje nadwy$ki bezpo%redniej przeprowadza si' 
w celu ustalenia skutków zmian organizacyjnych produkcji gospodarstwa rol-

niczego. Pomno$enie rozmiaru ka$dej dzia&alno%ci w gospodarstwie (np. po-

wierzchnia uprawy, liczba sztuk zwierz(t) przez odpowiedni( nadwy$k' bezpo-

%redni( (1 ha, l szt.) daje warto%) nadwy$ki bezpo%redniej dla ca&ej dzia&alno%ci, 

która b'dzie realizowana w gospodarstwie. Kalkulacja tego typu pozwoli od-

powiedzie) na pytanie, do jakiego rozmiaru zwi'kszenie produkcji b'dzie op&a-

calne i po$(dane w danym gospodarstwie. Przy ustalaniu struktury produkcji 

w gospodarstwie nale$y w pierwszej kolejno%ci uwzgl'dni) te dzia&alno%ci, któ-

re s( najbardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia w okre%lonych 

warunkach produkcyjnych. Ocena dzia&alno%ci w oparciu o nadwy$k' bezpo-

%redni( jest najbardziej obiektywna, poniewa$ opiera si' na rzeczywi%cie pono-

szonych na dan( dzia&alno%) kosztach bezpo%rednich.

Odpowied+ na pytanie, ile produkowa), wi($e si' z ustaleniem poziomu in-

tensywno%ci produkcji. Kalkulacje zwi(zane z intensywno%ci( produkcji s( po-

mocne przy ustalaniu poziomu kosztów do jakiego uzasadnione jest ich zwi'k-

szanie. Kalkulacje dotycz(ce intensywno%ci produkcji pomog( zatem ustali) 
wielko%) kosztów, które trzeba ponie%), aby osi(gn() optymalny efekt produk-

cyjny. W produkcji ro%linnej mo$na okre%li) poziom nawo$enia i spodziewany 

efekt produkcyjny. W produkcji zwierz'cej mo$na ustali) najbardziej efektywne 

dawki $ywieniowe dla poszczególnych grup zwierz(t. Poziom intensywno%ci $y-

wienia jest czynnikiem, który bezpo%rednio wp&ywa na wielko%) uzyskiwanej 

produkcji (np. mleka, przyrostu $ywca), a tym samym na jej op&acalno%).
Odpowied+ na pytanie, jak produkowa), dotyczy wyboru technologii pro-

dukcji. Kalkulacje tego typu zwi(zane s( ze sporz(dzeniem rachunku nadwy$ki 

bezpo%redniej dla danej dzia&alno%ci z uwzgl'dnieniem ró$nych technologii pro-

dukcji. Ni$szy poziom kosztów bezpo%rednich powinien tylko wtedy decydowa) 
o wyborze danej technologii produkcji, gdy nie spowoduje ona obni$enia efektów 

produkcyjnych.
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Wykorzystuj(c koncepcj' nadwy$ki bezpo%redniej mo$na wykonywa) kal-

kulacj' kosztów op&acalno%ci produkcji oraz kalkulacj' skutków przewidywa-

nych zmian w gospodarstwie rolniczym. Prowadzenie gospodarstwa rolniczego 

polega na nieustannym podejmowaniu decyzji produkcyjnych i organizacyj-

nych. Rolnik ponosi pe&n( odpowiedzialno%) ekonomiczn( za ich skutki. Do 

tego oprócz bardzo dobrej znajomo%ci w&asnego gospodarstwa, niezb'dne s( 

równie$ informacje z otoczenia gospodarstwa tj. rozpoznanie rynków zbytu, 

znajomo%) parametrów dotycz(cych nowych technologii, itp. Podejmowane de-

cyzje (planowanie) mog( dotyczy) ró$nych okresów (do pó& roku – planowanie 

operacyjne, od pó& roku do 2 lat – planowanie taktyczne i od trzech do pi'ciu 

lat – planowanie strategiczne).

Decyzje podejmowane przez rolnika w oparciu o kalkulacje nadwy$ki bez-

po%redniej, mog( dotyczy) tylko planowania na poziomie taktycznym i opera-

cyjnym. Rachunek nadwy$ki bezpo%redniej nie wystarcza do planowania na 

poziomie strategicznym, poniewa$ dotyczy ono inwestycji prowadzonych w go-

spodarstwie. W tym przypadku potrzebny jest bardziej skomplikowany sposób 

ustalania kosztów.

5. Podsumowanie, wnioski ko&cowe

Jak zaprezentowano wy$ej, wykorzystanie danych uzyskanych z rachunku 

nadwy$ki bezpo%redniej gospodarstwa rolniczego powinno by) podstaw( przy 

podejmowaniu bie$(cych decyzji przez rolnika co do struktury produkcji, wy-

boru technologii, a tak$e skali produkcji w gospodarstwie rolniczym. Maj(c 

wyliczone dane wielko%ci nadwy$ek bezpo%rednich z prowadzonej dzia&alno%ci 

w gospodarstwie, rolnik mo$e precyzyjnie na ich podstawie oceni) ekonomiczn( 

efektywno%) gospodarowania i w zale$no%ci od warunków zewn'trznych (oto-

czenia), a tak$e uwarunkowa* wewn'trznych poprawia) efektywno%) gospoda-

rowania, a co za tym idzie zwi'ksza) op&acalno%) wybranych dzia&alno%ci, co 

w konsekwencji wp&ynie na rentowno%) posiadanego maj(tku.
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