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CZY NALEĩY ROZSZERZYû ZASADĉ RACJONALNEGO
GOSPODAROWANIA – ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI
Sáawomir Juszczyk1
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono waĪniejsze poglądy na temat racjonalnego gospodarowania. Autor na podstawie badaĔ i obserwacji Īycia gospodarczego uwaĪa, Īe istnieje
potrzeba dyskusji na temat zasady racjonalnego gospodarowania, gdyĪ dotychczasowe jej
brzmienie jest niewystarczające. Podstawą rozpoczĊcia rozwaĪaĔ moĪe byü pytanie – dlaczego Profesor Oskar Lange uĪyá wáaĞnie powyĪszej nazwy, a nie okreĞliá na przykáad, Īe
są to sposoby poprawy efektywnoĞci gospodarowania. JeĞli zatem są to w istocie zasady racjonalnego gospodarowania, równieĪ w ujĊciu ex ante, i chodziáoby o takie dziaáania, które
powiĊkszaáyby wynik finansowy danego podmiotu, to wydaje siĊ, Īe zasada racjonalnego
gospodarowania w dotychczasowym brzmieniu nie wyczerpuje záoĪonoĞci zagadnienia.
Autor proponuje rozszerzenie treĞci tej zasady.
Sáowa kluczowe: racjonalne dziaáanie, sposoby zwiĊkszania dochodów, niewystarczający
zakres dotychczasowego rozumienia zasady racjonalnego gospodarowania, dyskusja

WSTĉP
PojĊcie efektywnoĞci dziaáania jest jednym z waĪniejszych pojĊü w Īyciu gospodarczym, mimo to nie jest ono jednoznacznie rozumiane, prawdopodobnie z uwagi na wyjątkową záoĪonoĞü zagadnienia. Podstawą dociekaĔ z zakresu efektywnoĞci produkcji
jest zasada racjonalnego gospodarowania. O. Lange [1975, str. 384í385] zdefiniowaá
ją jako ogólną zasadĊ ...racjonalnego postĊpowania w warunkach kwantyfikacji celu
i Ğrodków dziaáania. Zasada ta stwierdza, Īe maksymalny stopieĔ realizacji celu osiąga
siĊ postĊpując w ten sposób, aby przy danym nakáadzie Ğrodków otrzymaü maksymalny
stopieĔ realizacji celu albo teĪ postĊpując tak, aby przy danym stopniu realizacji celu
uĪyü minimalnego nakáadu Ğrodków. Pierwszy wariant postĊpowania nazywa siĊ zasadą najwiĊkszego efektu albo zasadą najwiĊkszej wydajnoĞci. Drugi wariant nazywa siĊ
zasadą najmniejszego nakáadu Ğrodków albo zasadą oszczĊdnoĞci Ğrodków. PowyĪsze
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zagadnienie wraz z definicją jest powszechnie uznane i wykorzystywane [Manteuffel
1979, s. 34; Kierul 1980, s. 23; Tomczak 1983, s. 162; ZiĊtara 1998, s. 54; Kulawik 2007,
str. 3; Wasilewski 2007, s. 17 i inni].
Podstawą powrotu do rozwaĪaĔ na powyĪszy temat staáo siĊ pytanie – dlaczego
O. Lange uĪyá nazwy „zasada racjonalnego gospodarowania”, a nie okreĞliá na przykáad, Īe są to kryteria oceny bądĨ miary efektywnoĞci gospodarowania. JeĞli zatem są to
istotnie zasady racjonalnego gospodarowania, które wskazują na dziaáania powiĊkszające
efekty finansowe danego podmiotu, to wydaje siĊ, Īe zasada racjonalnego gospodarowania w dotychczasowym brzmieniu nie wyczerpuje záoĪonoĞci zagadnienia.
Impulsem do zwrócenia uwagi na tĊ problematykĊ staáy siĊ badania autora w 157
gospodarstwach mlecznych, w wiĊkszoĞci na terenie obecnego województwa áódzkiego.
Badania dotyczyáy uwarunkowaĔ ekonomiczno-organizacyjnych opáacalnoĞci produkcji
mleka. Byáy takĪe okazją do zaobserwowania wielu zjawisk gospodarczych oraz konglomeratu sposobów poprawy opáacalnoĞci produkcji mleka. Jest oczywiste, Īe opáacalnoĞü,
efektywnoĞü, racjonalizacja kosztów í to pojĊcia merytorycznie ze sobą związane, ale na
podkreĞlenie zasáuguje to, Īe w badanych gospodarstwach sposoby poprawy opáacalnoĞci
produkcji miaáy charakter dynamiczny i wynikaáy ze zmian cen mleka i Ğrodków produkcji oraz zmian rodzajów i wielkoĞci nakáadów.
NaleĪy mieü na uwadze to, Īe funkcjonowanie na rynku w dáugim okresie wymaga
ze strony podmiotu ciągáego racjonalizowania procesu produkcji, a zatem podejmowania
dziaáaĔ na rzecz polepszania jakoĞci produkcji i obniĪania kosztu jednostkowego. Godzenie tych celów jest wyjątkowo trudne, wymaga bowiem od producenta ciągáego wysiáku
i wykorzystywania wszystkich narzĊdzi, nie tylko w ujĊciu technicznym czy technologicznym, ale równieĪ, a moĪe przede wszystkim í organizacyjnym i ekonomicznym.
Chodzi tu gáównie o optymalizowanie skali produkcji, intensywnoĞci wytwarzania i substytucji nakáadów.

OPàACALNOĝû I EFEKTYWNOĝû W LITERATURZE
Kwestie opáacalnoĞci i efektywnoĞci produkcji są od dawna przedmiotem uwagi
wielu autorów. Wedáug Józwiaka [1998, s. 529], opáacalnoĞü produkcji jest okreĞleniem
potocznym, które oznacza, Īe coĞ warto lub nie warto produkowaü. Zazwyczaj przyjmuje siĊ, Īe jest to relacja wartoĞci uzyskanej produkcji do poniesionych na nią kosztów,
a wskaĨnik opáacalnoĞci produkcji (OP) oblicza siĊ wg wzoru:
OP = Produkcja/Koszt  100
WskaĨnik opáacalnoĞci produkcji jest jedną z miar efektywnoĞci produkcji w rolnictwie,
wyraĪa on stopieĔ pokrycia wartoĞcią produkcji kosztów poniesionych na jej wytworzenie.
Do mierzenia opáacalnoĞci produkcji moĪemy stosowaü takĪe róĪnicĊ miĊdzy wartoĞcią produkcji a kosztami. Przykáadowo nadwyĪka bezpoĞrednia z produkcji mleka
w gospodarstwie jest róĪnicą miĊdzy wartoĞcią produkcji potencjalnie towarowej
z dziaáalnoĞci mleko a kosztami bezpoĞrednimi poniesionymi na tĊ dziaáalnoĞü. Im jest
ona wiĊksza, tym wiĊkszy ma wkáad do dochodu rolniczego. NadwyĪka bezpoĞrednia
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przeliczona na 1 krowĊ mleczną stanowi dobrą podstawĊ do porównaĔ, zwáaszcza poziomych. Na pieniĊĪny, a nie wyáącznie wzglĊdny wymiar opáacalnoĞci zwraca uwagĊ
równieĪ Manteuffel [1979, s. 75], stwierdzając, Īe ...jeĞli sáowa opáacalnoĞü uĪywamy
jako terminu ekonomicznego w stosunku do okreĞlonej dziaáalnoĞci produkcyjnej, to musimy uĞciĞliü jego znaczenie. A wiĊc gdy wartoĞü uzyskanej produkcji bĊdzie wiĊksza niĪ
suma wszystkich poniesionych kosztów, bĊdzie to dziaáalnoĞü opáacalna, natomiast gdy
suma wszystkich poniesionych kosztów przewyĪszy wartoĞü uzyskanej produkcji, bĊdzie
to dziaáalnoĞü nieopáacalna. NaleĪy przy tym braü pod uwagĊ tylko te nakáady (w wyraĪeniu pieniĊĪnym), które są kosztami dla podmiotu gospodarującego, a wiĊc tego, kto prowadzi dziaáalnoĞü. W powyĪszym kontekĞcie istotne jest, to Īe w rachunku opáacalnoĞci
mamy do czynienia z sytuacją, kiedy czĊĞü nakáadów nie ma wyceny pieniĊĪnej. Chodzi
zwáaszcza o nakáady pracy wáasnej wáaĞcicieli gospodarstw indywidualnych oraz pracy
czáonków ich rodzin. W Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski ĩywnoĞciowej
przy obliczaniu kosztów produkcji rolniczej bierze siĊ pod uwagĊ koszty bezpoĞrednie
i koszty poĞrednie [1998, s. 529]. Te pierwsze mają Ğcisáy związek ze skalą (rozmiarami)
produkcji, drugie zaĞ dotyczą kosztów poniesionych z tytuáu funkcjonowania lub tylko
istnienia gospodarstw. UwzglĊdniane przez IERiGĩ koszty bezpoĞrednie i poĞrednie nie
obejmują na ogóá kosztów pracy wáasnej rodziny rolniczej. PodejĞcie takie jest zasadne,
kiedy praca ta nie jest kosztem w rynkowym sensie tego sáowa. RównieĪ Bejgrowicz
[1984, s. 80í91] zwraca uwagĊ na trudnoĞü wyceny pracy wáasnej rolnika. Ma to miejsce
wówczas, kiedy rodzina wáaĞciciela ma nadwyĪki zasobów czasu pracy, a poszczególne osoby nie mogą znaleĨü staáego bądĨ okresowego zatrudnienia poza gospodarstwem.
W takiej sytuacji nieuzasadnione jest uwzglĊdnianie pracy wáasnej w rachunku opáacalnoĞci produkcji, poniewaĪ nie ma ona ceny rynkowej. Z drugiej strony Bejgrowicz
podkreĞla, Īe znaczenie, jakie nakáad pracy wáasnej odgrywa w rachunku efektywnoĞci
moĪna wyjaĞniü na gruncie teorii, Īe celem dziaáalnoĞci gospodarstwa rodzinnego nie jest
uzyskanie maksymalnego dochodu rolniczego, lecz maksymalnego zysku kalkulowanego, przy kosztach robocizny wáasnej uznawanej przez rolnika jako koszt alternatywny.
W związku z tym kryterium celu przyjĊáoby nastĊpującą postaü:
Zk = Dr – Kp
gdzie:
Zk í zysk kalkulowany gospodarstwa rodzinnego,
Kp – alternatywne koszty pracy wáasnej rolnika.
NaleĪy podkreĞliü, Īe opáata pracy wáasnej rolnika, funkcjonująca jako koszt alternatywny, ma charakter caákowicie subiektywny, a zatem zróĪnicowany i nieporównywalny, zwáaszcza na obecnym rynku pracy. Mimo Īe praca rolnika ma wartoĞü, do celów
analitycznych sáuszne jest pominiĊcie tego czynnika, analogicznie jak to czyni IERiGĩ,
gdyĪ nadwyĪka bezpoĞrednia, a w konsekwencji dochód rolniczy opáaca pracĊ rolnika.
Wbrew pozorom, rachunek opáacalnoĞci produkcji nie jest prosty, poniewaĪ kaĪdorazowo trzeba decydowaü o pozycjach kosztów, które w nim powinny siĊ znaleĨü. Obowiązuje zasada [1998, s. 530], Īe w rachunku muszą byü uwzglĊdnione wszystkie nakáady,
które mają swą rynkową cenĊ. Ponadto, wedáug Encyklopedii agrobiznesu, wątpliwoĞci
budzi ustalanie opáacalnoĞci produkcji na podstawie peánych jednostkowych kosztów
produkcji. Dyskusyjny jest zawsze podziaá kosztów ogólnych, poniewaĪ wybór klucza
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podziaáowego jest kaĪdorazowo wyborem subiektywnym. Bardziej wáaĞciwe jest obliczanie opáacalnoĞci produkcji poszczególnych artykuáów na podstawie stosunku miĊdzy
wartoĞcią produkcji a kosztami bezpoĞrednimi, tj. kosztami, które bez Īadnych wątpliwoĞci moĪna przypisaü poszczególnym produktom (w produkcji roĞlinnej są to koszty
nasion, nawozów mineralnych, ochrony roĞlin, pracy najemnej, ubezpieczeĔ upraw itp.).
Na takiej podstawie moĪna uszeregowaü wytwarzane produkty wg malejącej opáacalnoĞci produkcji, aby zweryfikowaü strukturĊ zasiewów. Analogicznie moĪna postąpiü
w przypadku produkcji zwierzĊcej. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentuje Manteuffel [1979, s. 76, 77], stwierdzając, Īe ...oparcie rachunku opáacalnoĞci na kosztach
caákowitych, a wiĊc obliczanych z uwzglĊdnieniem szacowanej wartoĞci obrotu wewnĊtrznego oraz z rozliczeniem kosztów poĞrednich, prowadzi zwykle do báĊdnych wniosków. ...Natomiast obliczanie opáacalnoĞci jedynie na podstawie produkcji potencjalnie
towarowej oraz kosztów bezpoĞrednich nie daje wprawdzie Ğcisáej odpowiedzi na pytanie,
czy produkcja jest opáacalna, ale dostarcza cennego materiaáu do porównaĔ miĊdzy
gospodarstwami oraz podejmowania decyzji: co i ile produkowaü...
Inni autorzy zwracają dla odmiany uwagĊ na efektywnoĞü produkcji. Encyklopedia
popularna PWN [1997, s. 54] definiuje efektywnoĞü (ekonomiczną) jako rezultat dziaáalnoĞci gospodarczej okreĞlony przez stosunek osiągniĊtego wyniku do nakáadów. Definicja ta ma charakter uproszczony. EfektywnoĞü produkcji (gospodarowania) moĪe
byü rozpatrywana w ujĊciu makroekonomicznym lub mikroekonomicznym. Rozpatrując
efektywnoĞü w skali makroekonomicznej, wiĊkszoĞü autorów dokonuje oceny efektywnoĞci rolnictwa jako dziaáu gospodarki narodowej, a w ujĊciu mikroekonomicznym, wedáug Melicha [1980, s. 17], efektywnoĞü stanowi wyraz stosunku efektów do nakáadów,
a w sensie ogólnym efektywnoĞü gospodarowania to stosunek uzyskanych efektów bĊdącymi celami dziaáalnoĞci gospodarczej do uĪytych Ğrodków dziaáania. Z kolei Rajtar
stwierdza [1984, s. 17], Īe miarą efektywnoĞci gospodarowania w rolnictwie jest relacja
miĊdzy iloĞcią wytworzonych produktów, czyli wynikami produkcyjnymi (P), a iloĞcią
zuĪytych w procesie wytwórczym czynników produkcji, czyli nakáadami (N). RelacjĊ tĊ
moĪe wyraĪaü:
• wydajnoĞü nakáadów (w): w = P : N lub/i
• nakáadocháonnoĞü produkcji (n): n = N : P
Jednak efektywnoĞü ma charakter nie tylko wzglĊdny, lecz polega równieĪ na uzyskaniu maksymalnej nadwyĪki przy zachowaniu racjonalnych metod produkcji. Podobnie
twierdzi Kowalski [1992, s. 27], uznając, Īe tradycyjnie rozumiana zasada racjonalnego
dziaáania zawiera jedynie warunek konieczny, ale niewystarczający dla kryterium efektywnoĞci. Jest to szczególnie trudny problem w rolnictwie indywidualnym, gdzie wystĊpuje subiektywizm ocen co do kryteriów, celów i w ogóle efektywnoĞci. Niemniej
w przypadku, gdy przedmiotem analizy jest gospodarstwo, a ocena dokonywana jest
z punktu widzenia zarządzającego, jako ekonomiczne kryterium efektywnoĞci powinniĞmy przyjąü jeden z mierników nadwyĪki:
E=P–K
gdzie:
E í miernik efektywnoĞci (odpowiednia kategoria nadwyĪki),
P í produkcja (wartoĞü),
K í koszty produkcji.
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Subiektywizm ocen i interpretacji podkreĞlają i inni badacze. Britton i Hill [1975,
s. 45] uznali, Īe efektywnoĞü ...dla jednego rolnika moĪe oznaczaü osiągniĊcie wysokiej
produktywnoĞci ziemi, w innym przypadku bycie efektywnym moĪe oznaczaü uzyskanie
wysokiego zysku – a zatem eksponowana jest równieĪ róĪnica miĊdzy wartoĞcią produkcji a kosztami. Osuch natomiast [1999, s. 21] podkreĞla sáaboĞü miar bezwzglĊdnych
(zysk, dochód, wartoĞü dodana) do oceny efektywnoĞci. Spowodowane jest to ograniczonymi moĪliwoĞciami porównywania przedsiĊbiorstw, które są zróĪnicowane potencjaáem
produkcyjnym. Dlatego sáuszne wydaje siĊ odniesienie miary bezwzglĊdnej, np. nadwyĪki bezpoĞredniej z danej dziaáalnoĞci, na jednostkĊ zaangaĪowanego czynnika produkcji.
Jednak warto zwróciü uwagĊ, Īe czynniki produkcji, które biorą udziaá w procesie wytwarzania, naleĪą do kategorii techniczno-ekonomicznych, ponadto obok trzech podstawowych: ziemi, pracy i kapitaáu, istotne znaczenie odgrywa czwarty czynnik produkcji,
mianowicie organizacja (zarządzanie). UwzglĊdniając ten czynnik, fundamentalne znaczenie ma wyraĨnie okreĞlony przez przedsiĊbiorstwo cel dziaáania. Potwierdza to równieĪ Piotrowski [1996, s. 569], pisząc: ...jasne okreĞlenie celu ma podstawowe znaczenie
w kierowaniu ludĨmi, a tym samym równieĪ podstawowe znaczenie w osiąganiu przez
przedsiĊbiorstwo wysokiej efektywnoĞci... Ludzie podejmując racjonalne decyzje kierują
siĊ przyjĊtymi celami, które chcą osiągnąü przy moĪliwie najniĪszych nakáadach. Akcentuje to takĪe Bielski [1996, s. 103], wedáug którego organizacje są „celowo zorganizowane”, dysponują okreĞlonymi Ğrodkami, a cel jest podstawą dziaáalnoĞci. Dysponujące
czynnikami produkcji przedsiĊbiorstwa i gospodarstwa rolnicze realizują okreĞlone cele,
wytwarzając w okreĞlony sposób produkty rolne. IstotĊ efektywnoĞci stanowi skutecznoĞü dziaáania w realizacji zaáoĪonych celów oraz racjonalnoĞü gospodarowania poprzez
ksztaátowanie poĪądanych relacji uzyskiwanych efektów do ponoszonych nakáadów.
Z kolei Katz i Kahn uwaĪają [1979, s. 252], Īe efektywnoĞü organizacji jest uzaleĪniona od wewnĊtrznej wydajnoĞci (wykorzystania zasobów i maksymalizacji dochodów)
oraz od tego, jak wykorzystywane są transakcje z otoczeniem. Istota efektywnoĞci w ich
ujĊciu wyraĪa siĊ zdolnoĞcią pozyskiwania zasobów oraz moĪliwie najlepszego ich wykorzystania. W kaĪdym razie efektywnoĞü w ogóle, w tym efektywnoĞü organizacji, jest
pojĊciem wielowymiarowym i do jej oceny trzeba stosowaü róĪne kryteria i narzĊdzia.
W literaturze zagadnienia wystĊpuje wiele podejĞü zarówno w definiowaniu, jak teĪ
wyróĪnianiu poszczególnych kategorii efektywnoĞci. Manteuffel [1979, s. 137] wyróĪniá efektywnoĞü techniczną, ekonomiczną i pozaekonomiczną. Przez pojĊcie efektywnoĞci
technicznej rozumie stosunek efektu wyraĪonego w mierniku naturalnym do nakáadu wyraĪonego równieĪ w mierniku naturalnym. EfektywnoĞü ekonomiczna wystĊpuje wtedy,
gdy przynajmniej efekt wyraĪony jest w pieniądzu lub w innym mierniku, który da siĊ
wyraziü w pieniądzu (wartoĞciowo). EfektywnoĞü pozaekonomiczna natomiast jest kategorią, której nie moĪna zmierzyü i okreĞliü liczbą, moĪna jedynie ją opisaü. Jednak najbardziej przydatną kategorią efektywnoĞci w ekonomice, wedáug Manteuffla, jest efektywnoĞü ekonomiczna. Z kolei wedáug Adamowskiego [1977, s. 70], ujmując nakáad i efekt
w jednostkach naturalnych (technicznych), otrzymamy efektywnoĞü techniczną; jeĪeli
nakáady i efekty ujmiemy wartoĞciowo wedáug cen bieĪących, to otrzymamy efektywnoĞü
ekonomiczną, gdy zaĞ jeden z elementów tego ilorazu zostanie ujĊty w formie pieniĊĪnej,
a drugi w formie rzeczowej, otrzymamy efektywnoĞü techniczno-ekonomiczną. Efekty
gospodarstwa rolnego są ujmowane w postaci produkcyjnej (produkcja) i dochodowej
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(dochody). Na tej podstawie wyróĪniamy efektywnoĞü produkcyjną nakáadów (kosztów)
oraz efektywnoĞü dochodową nakáadów (kosztów). Efektem nakáadów (kosztów) gospodarstwa rolnego jest produkcja, a nastĊpnie dochód producenta. Jeszcze szerzej kategorie
efektywnoĞci rozgraniczyá Kowalski [12, s. 21], dzieląc efektywnoĞü ogólną na techniczną i ekonomiczną. Techniczną z kolei podzieliá na efektywnoĞü technologii i efektywnoĞü
skali, a ekonomiczną na efektywnoĞü alokacji, efektywnoĞü skali i efektywnoĞü cenową.
Czynniki ksztaátujące efektywnoĞü gospodarowania mające charakter ekonomiczny, są
powiązane z poziomem i relacjami cen. Czynniki o charakterze technicznym natomiast
nie wiąĪą siĊ z cenami i relacjami cenowymi. EfektywnoĞü techniczna pozwala wyróĪniü
dwie kategorie í efektywnoĞü technologii i efektywnoĞü skali. EfektywnoĞü ekonomiczna pozwala wyróĪniü trzy kategorie efektywnoĞci powiązane z cenami, tzn: efektywnoĞü
alokacji í efektywnoĞü skali i efektywnoĞü cenową. Dokonując szczegóáowej analizy
kategorii efektywnoĞci produkcji, Kowalski zaznacza, Īe nie zawsze moĪliwe jest wyodrĊbnienie wszystkich wymienionych wyĪej kategorii efektywnoĞci, ich wystĊpowanie,
a takĪe sposób mierzenia i interpretacji zaleĪy od kontekstu analizy. Zdaniem Kowalskiego, z wyodrĊbnionych kategorii efektywnoĞci dwie kategorie í efektywnoĞü technologii
i efektywnoĞü alokacji róĪnicują kaĪdą grupĊ gospodarstw. Technologia wpáywa na efektywnoĞü produkcji, a róĪne technologie róĪnicują efektywnoĞü. W zaleĪnoĞci od poziomu
technologii moĪna równieĪ mówiü o jej efektywnoĞci lub nieefektywnoĞci. Ponadto, alokacja posiadanych zasobów wpáywa na wielkoĞü uzyskiwanej nadwyĪki. EfektywnoĞü
alokacji mierzy siĊ na podstawie ponoszonych kosztów (nakáadów) przy okreĞlonym
poziomie produkcji. Z kolei o efektywnoĞci producenta bĊdzie decydowaáa umiejĊtnoĞü
wáaĞciwego wyboru rynku zaopatrzenia i zbytu (nabywanie po niskich cenach Ğrodków
produkcji i sprzedaĪ produkcji rolniczej po wysokich cenach), a wystĊpowanie efektywnoĞci technicznej oraz ekonomicznej zaleĪy od efektywnoĞci technologii i efektywnoĞci
alokacji. Podobny podziaá, tzn. na efektywnoĞü techniczną, cenową i strukturalną, zaproponowaá Piskorz [1990, s. 15]. Przekonująca jest jego interpretacja nieefektywnoĞci, gdyĪ
uwaĪa, Īe niezadowalająca efektywnoĞü techniczna wystĊpuje w sytuacji, gdy gospodarstwo odznacza siĊ wzglĊdnie niesprawnymi technikami wytwórczymi, tzn. inne gospodarstwa z tej samej iloĞci czynników wytwórczych dają wiĊkszą produkcjĊ lub na taką
samą produkcjĊ zuĪywają mniej nakáadów. Z kolei z nieefektywnoĞcią cenową mamy do
czynienia, gdy gospodarstwo nie dostosowuje proporcji wykorzystywanych czynników
wytwórczych do kosztów ich zuĪycia. Ponadto, nieefektywnoĞü strukturalna wystĊpuje
wtedy, gdy gospodarstwo odznacza siĊ skalą produkcji odbiegającą od optymalnej.
Wnikliwą analizĊ efektywnoĞci gospodarowania spotykamy w pracach wielu autorów zagranicznych. Powstaáo wiele teorii i interpretacji efektywnoĞci z uwzglĊdnieniem
efektywnoĞci producentów indywidualnych. PróbĊ podsumowania tych rozwaĪaĔ podjąá
Pasour [1981, s. 135í146], dzieląc spotkane w literaturze poglądy na trzy grupy. Reprezentantem pierwszej jest Rothbard [1979, s. 122í145], który za punkt wyjĞcia uznaá
wystĊpujące w rolnictwie zjawisko niepewnoĞci oraz to, Īe w praktyce rolniczej rynek
doskonaáy w peáni nie wystĊpuje. Twierdzi, Īe jeĪeli normą dla oceny efektywnoĞci jest
rynek doskonaáy, to Īaden producent dziaáający w realnych warunkach nie moĪe byü oceniany jako efektywny. Podejmujący decyzje mógáby dziaáaü efektywnie tylko wówczas,
gdyby posiadaá absolutną wiedzĊ na temat technologii, przyszáych dziaáaĔ i reakcji ludzi
oraz zjawisk przyrodniczych. Wedáug tego poglądu, w warunkach niepewnoĞci efekActa Sci. Pol.
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tywnoĞü nie wystĊpuje. Drugą grupĊ poglądów reprezentuje Cheung [1974, s. 53í71],
jego teoria jest przeciwieĔstwem poprzedniej, poniewaĪ uznaje, Īe kaĪdy producent jest
efektywny, gdyĪ rozumuje w kategoriach maksymalizacji nadwyĪki i podejmuje takie
decyzje, które są przynajmniej tak samo skuteczne, jak inne dostĊpne rozwiązania. Dwie
powyĪsze teorie rozdziela grupa trzecia, której reprezentantem jest Kirzner [1979, s. 22].
UwaĪa on, Īe producent moĪe dziaáaü nieefektywnie, jeĪeli stawia siĊ w sytuacji mniej
korzystnej od innej sytuacji równie dostĊpnej. NieefektywnoĞü oznacza wiĊc stan, gdy
producent przeoczyá moĪliwoĞü uzyskania wyĪszego dochodu. MoĪna jednak zauwaĪyü,
Īe prezentowane trzy teorie wzajemnie siĊ nie wykluczają. Poglądy, które reprezentuje
Rothbard charakteryzują siĊ tym, Īe efektywnoĞü jako kategoria oceniana jest ex post.
Interpretacja Cheunga eliminuje wpáyw czynników losowych, jak niepewnoĞü czy ryzyko, jednoczeĞnie czynnik organizacji (zarządzania) traktuje bardzo szeroko i wáącza do
niego wiedzĊ, umiejĊtnoĞci, zdolnoĞci kierownicze, doĞwiadczenie itp. Kirzner [1979,
s. 22í47] z kolei prezentuje grupĊ poglądów bliskich kategorii efektywnoĞci ex ante,
uwzglĊdnia przy tym wpáyw czynnika organizacji (zarządzania) oraz to, jakie skutki ekonomiczne przyniosą podejmowane decyzje.
EfektywnoĞü jako kategoria ekonomiczna w celu oceny moĪe byü rozpatrywana
w róĪny sposób, przy czym istotą jest sposób pomiaru efektywnoĞci. Na ten temat miĊdzy
innymi wypowiadaá siĊ Rajtar [1986, s. 131–132], uznając, Īe:
w = P/N Æ max lub n = N/P Æ min
gdzie:
w – efektywnoĞü gospodarowania,
n í nakáadocháonnoĞü produkcji,
P í wyniki produkcyjne,
N í nakáady (czynniki produkcji).
A zatem efektywnoĞü gospodarowania to relacja miĊdzy iloĞcią wytwarzanych produktów [P] a iloĞcią zuĪytych w procesie wytwórczym czynników produkcji [N] i powinna dąĪyü do maksimum lub odwrotnie í jest to nakáadocháonnoĞü produkcji i powinna
dąĪyü do minimum.
EfektywnoĞü ekonomiczna opiera siĊ na trzech formuáach, są to:
1. EfektywnoĞü jednostkowa (e1), gdzie: e1 = E/N (E – efekty, N – nakáady).
2. WskaĨnik stopy nadwyĪki (e2), gdzie: e2 = (E – N)/N.
3. Poziom absolutnej nadwyĪki (e3), gdzie: e3 = E – N.
EfektywnoĞü ekonomiczna jest tym wyĪsza, im wiĊkszą wartoĞü mają wskaĨniki e1,
e2, e3.
Odwoáując siĊ do formuáy efektywnoĞci jednostkowej (e1), Kulawik [1997, s. 45–46]
uporządkowaá wskaĨniki efektywnoĞci jednostkowej, redukując je do dwóch grup, są to:
• wskaĨniki produktywnoĞci (produkcyjnoĞci, wydajnoĞci):
produkcja/czynnik produkcji, nakáad, koszt,
• wskaĨniki dochodowoĞci (zyskownoĞci, rentownoĞci):
dochód, zysk/czynnik produkcji, nakáad, koszt.
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WskaĨniki grupy pierwszej odzwierciedlają efektywnoĞü produkcyjną i dotyczą dziaáalnoĞci techniczno-ekonomicznej. W tej grupie Kulawik wyróĪniá [2007, s. 11] nastĊpujące rodzaje wskaĨników:
l. ProdukcyjnoĞci zasobów (produkcja/czynnik produkcji).
2. ProdukcyjnoĞci nakáadów (produkcja/nakáad).
3. OpáacalnoĞci produkcji (produkcja/koszty).
WskaĨniki grupy drugiej sáuĪą do pomiaru efektywnoĞci ekonomiczno-finansowej.
Do tej grupy Kulawik przyporządkowaá wskaĨniki:
4. DochodowoĞci lub zyskownoĞci zasobów (dochód lub zysk / czynnik produkcji),
5. DochodowoĞci lub zyskownoĞci nakáadów (dochód lub zysk / nakáad),
6. DochodowoĞci lub zyskownoĞci kosztów (dochód lub zysk / koszty).
Analizując zagadnienie warto podkreĞliü, Īe najczĊĞciej efektywnoĞü ocenia siĊ
w sposób cząstkowy [Rajtar 1984, s. 132, 133], tzn. przy wykorzystaniu zazwyczaj peánych wyników produkcyjnych i niepeánych nakáadów czynników produkcji (lub ich przyrostów). W tym ujĊciu gáównymi miernikami efektywnoĞci cząstkowej są wspóáczynniki
(wskaĨniki) wydajnoĞci pracy, ziemi i kapitaáu lub ich odwrotnoĞü. WskaĨniki te informują, ile produktu koĔcowego przypada na okreĞloną iloĞü danego czynnika produkcji.
Rajtar stwierdza, Īe ...sáaboĞcią oceny efektywnoĞci w sposób cząstkowy jest to, Īe wartoĞü
poznawcza cząstkowych wspóáczynników efektywnoĞci jest ograniczona. Wynika to gáównie stąd, Īe czynnikowi wyróĪnionemu przypisuje siĊ caáy wynik produkcyjny, podczas
gdy w rzeczywistoĞci do powstania produkcji przyczyniają siĊ w niĪszym lub wyĪszym
stopniu takĪe pozostaáe czynniki. Na temat efektywnoĞci gospodarowania oraz sposobów
pomiaru wypowiada siĊ takĪe ZiĊtara [1998, s. 19], który odróĪnia analizĊ efektywnoĞci gospodarstw rolniczych od analizy efektywnoĞci przedsiĊbiorstw rolniczych. Gospodarstwa indywidualne zwane rodzinnymi w porównaniu z przedsiĊbiorstwami róĪnicują
stosunki wáasnoĞciowe oraz ponoszone koszty. Mówiąc o gospodarstwie rolniczym, nie
uwzglĊdnia siĊ stosunków wáasnoĞciowych i związanych z tym kosztów. Dlatego teĪ
odpowiednimi kategoriami do oceny efektywnoĞci gospodarstw rolniczych bĊdą kategorie produkcji i kosztów, w których nie bierze siĊ pod uwagĊ elementów wynikających
ze stosunków wáasnoĞciowych. Dlatego teĪ w kosztach uĪytkowania ziemi nie naleĪy
uwzglĊdniaü czynszu dzierĪawnego, w kosztach produkcji nie uwzglĊdnia siĊ kosztów
pozyskiwania kapitaáu (odsetek od kapitaáów obcych), a dobór kategorii do oceny efektywnoĞci gospodarstw rolniczych zaleĪy od celu badaĔ.

PROPOZYCJA ROZSZERZENIA ZASADY RACJONALNEGO
GOSPODAROWANIA
Z poprzedniej czĊĞci wynika, Īe w literaturze pojĊcia opáacalnoĞci i efektywnoĞci
omówione są doĞü szeroko, jednak warto podkreĞliü, Īe prezentowane poglądy w zasadzie siĊ nie wykluczają, lecz uzupeániają na róĪnym poziomie szczegóáowoĞci. Ogólnie
chodzi jednak o sposoby oceny (kryteria, mierniki, wskaĨniki) dziaáaĔ podejmowanych
w okreĞlonej przeszáoĞci (ocena ex post), jak teĪ o oceny wariantów dziaáaĔ przyszáych
(ocena ex ante). Nie ma tu natomiast miejsca na zasadĊ racjonalnego dziaáania, bo wska-
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zuje ona raczej na sposoby postĊpowania (dziaáania). Dopiero dysponując takimi sposobami moĪna je w róĪny sposób oceniaü.
Trzeba podkreĞliü i to, Īe kryteria oraz miary efektywnoĞci odnoszone są do konkretnych dziaáaĔ, bądĨ teĪ do oceny skutków dziaáaĔ podjĊtych wczeĞniej. Efektywne
dziaáania bowiem powinny byü jednak rozpatrywane wyraĨnie w ujĊciu dynamicznym
i eksponowaü sáusznoĞü dziaáaĔ w czasie zarówno co do kosztów, jak i efektów. Podmioty gospodarcze, takĪe i gospodarstwa rolnicze, dokonują róĪnych zmian ponoszonych
kosztów, jak i zmian wielkoĞci oraz jakoĞci produkcji. Wynikają one z dostosowaĔ do
zmian cen Ğrodków produkcji oraz zmian cen skupu (zbytu) produkowanych towarów
rolniczych, a zatem dotyczą okresu dáugiego. Co waĪne, zmiany te nie są jednokierunkowe. Z obserwacji autora wynika, Īe moĪliwe są róĪne kierunki zmian, a wiĊc i róĪne
kombinacje. Nie ograniczają siĊ one tylko do najwiĊkszego efektu (najwiĊkszej wydajnoĞci) przy niezmienionych kosztach czy teĪ utrzymania produkcji przy moĪliwie najmniejszym (zmniejszonym) nakáadzie Ğrodków, jak to sugeruje O. Lange. UjĊcie to nie wyczerpuje w peáni moĪliwoĞci w tym zakresie. Zdaniem autora, istnieje bowiem w sumie
piĊü wariantów zasady racjonalnego gospodarowania, tzn. oprócz dwóch pierwszych,
dodatkowo jeszcze poprzez:
• zwiĊkszenie kosztów przy jednoczeĞnie jeszcze wiĊkszym zwiĊkszeniu wartoĞci produkcji (wariant III), warianty I i II dotyczą podejĞcia dotychczasowego,
• zmniejszenie wartoĞci produkcji przy jednoczeĞnie jeszcze wiĊkszym zmniejszeniu
kosztów produkcji (wariant IV),
• zwiĊkszenie produkcji przy jednoczesnym obniĪeniu kosztów produkcji (wariant V,
krótkotrwaáy, moĪliwy w wyniku reorganizacji podmiotów zaniedbanych).
Wariant III jest zbieĪny z propozycją, którą przedstawiá Halcrow [1980, s. 6], wskazując, Īe istnieje trzecie kryterium zasady racjonalnego gospodarowania: ...uzyskanie
wzrostu produkcji poprzez takie zwiĊkszenie nakáadów, przy którym przyrost kosztów nie
przekracza przyrostu wartoĞci produkcji. Warto przy tym wziąü pod uwagĊ to, Īe relacje
przyrost nakáadu í przyrost efektu na skutek podjĊtej decyzji (zmiany) mogą byü moĪliwe do ocenienia po pewnym czasie, po zakoĔczeniu cyklu produkcyjnego, w przemyĞle
jest to w sensie fizycznym na ogóá doĞü krótki okres, w rolnictwie í najczĊĞciej znacznie
dáuĪszy.
Graficznie piĊü wariantów realizacji zasady racjonalnego gospodarowania przedstawiono na rysunkach 1í5.

Rys. 1. Zasada racjonalnego gospodarowania, wariant I
ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Rys. 2. Zasada racjonalnego gospodarowania, wariant II
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Rys. 3. Zasada racjonalnego gospodarowania, wariant III
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Rys. 4. Zasada racjonalnego gospodarowania, wariant IV
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Rys. 5. Zasada racjonalnego gospodarowania, wariant V
ħródáo: Opracowanie wáasne.
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PowyĪsze schematy wariantów realizacji zasady racjonalnego gospodarowania zawierają uproszczenie zjawisk gospodarczych. Sugerują bowiem zaleĪnoĞü liniową miĊdzy kosztem a efektem (wartoĞcią produkcji), podczas gdy zaleĪnoĞü ta jest rzadko zbliĪona do liniowej. Mimo to, uwzglĊdniając zasadĊ ceteris paribus, taką zaleĪnoĞü moĪna
w uproszczeniu przyjąü, jeĞli wynika ona w danej chwili z pojedynczego dziaáania i powoduje niewielkie zmiany kosztów oraz wartoĞci produkcji.
Ponadto naleĪy zwróciü uwagĊ, Īe przebieg funkcji poszczególnych rodzajów kosztów nie jest prostoliniowy, co potwierdza, Īe zaleĪnoĞü miĊdzy kosztami a wartoĞcią
produkcji moĪe byü jedynie fragmentarycznie zbliĪona do prostoliniowej. NaleĪy teĪ
zauwaĪyü, Īe wariant I i III poprawy efektywnoĞci moĪe mieü charakter wynikający
z szeroko rozumianego postĊpu technologicznego lub usprawnienia organizacji produkcji. Wówczas kolejne zasadnicze zmiany technologii wytwarzania zmieniają przebieg
caáej funkcji produkcji, a zatem zaleĪnoĞü zbliĪona do prostoliniowej miĊdzy kosztami
a produkcją wydáuĪa siĊ.

Rys. 6. ZaleĪnoĞü miĊdzy funkcjami produkcji a funkcją metaprodukcji
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie rys. 1/II [w:] Praca zbiorowa, 1977: Zbiór zadaĔ
z ekonomiki, organizacji i rachunkowoĞci gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.

Taka sytuacja mogáa wystąpiü np., gdy rolnik zastąpiá siano sianokiszonką, póĨniej
wprowadziá bardziej wydajną rasĊ krów, nastĊpnie zakupiá wóz paszowy i wprowadziá
monodietĊ, np. z dodatkiem biaáka sojowego. A zatem przy wysokim i wzrastającym
poziomie intensyfikacji róĪnych elementów postĊpu, mimo zmiennej efektywnoĞci kolejnych nakáadów, odcinek zaleĪnoĞci zbliĪonej do prostoliniowej miĊdzy kosztami a wartoĞcią produkcji moĪe siĊ wyraĨnie wydáuĪyü.
Warto zwróciü uwagĊ, Īe wariant IV realizacji zasady racjonalnego gospodarowania
jest zazwyczaj moĪliwy, gdy na skutek wyraĨnego podroĪenia jakiegoĞ Ğrodka produkcji opáaca siĊ z niego zrezygnowaü (lub go ograniczyü), gdyĪ ta rezygnacja spowoduje
mniejszy spadek wartoĞci produkcji niĪ wartoĞü zakupu tego Ğrodka. Podobnie wygląda
sytuacja w przypadku wariantów I i II, a takĪe V, wynikającego z reorganizacji gospodarstw zaniedbanych. JeĞli przykáadowo chcemy utrzymaü koszty na niezmienionym
poziomie i jednoczeĞnie zwiĊkszyü produkcjĊ, to w rzeczywistoĞci gospodarczej jest to
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moĪliwe, gdy np. w warunkach konkurencji pojawi siĊ na rynku nowy Ğrodek produkcji,
lepszy jakoĞciowo, dający wiĊkszy przyrost produkcji i którego koszt jest w przeliczeniu
na 1 ha lub 1 szt. taki sam jak dotychczasowego Ğrodka gorszej jakoĞci. Sytuacja taka
jednak rzadko siĊ zdarza, gdyĪ najczĊĞciej lepszy i nowy Ğrodek ma wyĪszą cenĊ. CzĊĞciej natomiast wystĊpuje sytuacja, gdy rolnik z opóĨnieniem zauwaĪy od dawna na rynku istniejący Ğrodek produkcji, który zakupiony za tĊ samą kwotĊ co inny zakupywany
dotychczas zawiera np. wiĊcej czystego skáadnika, a zatem powoduje wiĊkszy przyrost
produkcji. Podobna sytuacja wystąpi wówczas, gdy rolnik zauwaĪyá, Īe np. zakupując
taką samą iloĞü mocznika co dotychczas, moĪe jego czĊĞü zuĪyü nie tylko, jak do tej pory,
na nawoĪenie doglebowe, ale przeznaczyü czĊĞü takĪe na nawoĪenie dolistne, uzyskując
w wyniku tej zmiany wiĊkszą produkcjĊ pasz treĞciwych i objĊtoĞciowych.
Podobnie ma siĊ sytuacja przy wariancie II (oszczĊdnoĞci Ğrodków); przypuĞümy np.,
Īe producent mleka miaá mniej pieniĊdzy i zakupiá mniej mocznika niĪ dotychczas, ale
jego czĊĞü po raz pierwszy przeznaczyá w odpowiedniej proporcji jako dodatek do kiszonki. W rezultacie, mimo niĪszych kosztów i mniejszej iloĞci wyprodukowanej zielonej masy, produkcja mleka nie zmniejszyáa siĊ.
Zdarza siĊ, Īe w gospodarstwie pozornie nowoczesnym, w istocie zaĞ zaniedbanym
istnieją moĪliwoĞci obniĪenia kosztów i jednoczesnego zwiĊkszenia produkcji, a zatem
jest szansa zastosowania V wariantu realizacji zasady racjonalnego gospodarowania. ZaáóĪmy, Īe gospodarstwo osiąga w ciągu roku 6000 litrów mleka od krowy. NastĊpca, po
przejĊciu gospodarstwa, zmniejszyá najwiĊkszą pozycjĊ w wydatkach dotyczącą zakupów pasz wysokobiaákowych i drogich dodatków, jednoczeĞnie zaĞ zdecydowanie poprawiá záą do tej pory jakoĞü kiszonki i zadbaá, by byáa ona produkowana blisko oĞrodka gospodarstwa, a nie jak dotychczas w bardzo duĪej odlegáoĞci. W efekcie wzrosáa produkcja
mleka przy obniĪonych kosztach. Jednak warto podkreĞliü, Īe rozwiązania wynikające
z tej moĪliwoĞci nie trwają w nieskoĔczonoĞü i stosunkowo szybko trzeba poszukiwaü
innych wariantów zwiĊkszenia efektywnoĞci produkcji.
Podsumowując rozwaĪania dotyczące piĊciu wariantów realizacji zasady racjonalnego gospodarowania, naleĪy uznaü, Īe są one uĪyteczne, poniewaĪ dają podstawy funkcjonowania podmiotów gospodarczych w czasie.
Producenci w zaleĪnoĞci od sytuacji wewnĊtrznej, w jakiej siĊ znajdują, oraz zmian
cen Ğrodków produkcji i produkowanych przez siebie towarów wykorzystują w czasie,
stosownie do wáasnych moĪliwoĞci i umiejĊtnoĞci, wszystkie sposoby wynikające z zasady racjonalnego gospodarowania. Wybór sposobu utrzymania lub poprawienia opáacalnoĞci produkcji w danym okresie zaleĪy od producenta. Decyzje w tym zakresie są
ekonomicznie fundamentalne, bywają sáuszne lub niesáuszne, a zatem nastĊpuje poprawa
lub pogorszenie opáacalnoĞci produkcji. JeĞli okazaáo siĊ post factum, Īe opáacalnoĞü
produkcji w gospodarstwie pogorszyáa siĊ, to znaczy, Īe rolnik podjąá záą decyzjĊ dostosowawczą do zmian w otoczeniu, poniewaĪ:
• koszty w gospodarstwie nie zmieniáy siĊ, ale zmniejszyáa siĊ wartoĞü produkcji, lub
• wartoĞü produkcji siĊ nie zmieniáa, ale wzrosáy koszty, lub
• przyrost kosztów byá wiĊkszy od przyrostu wartoĞci produkcji, lub
• zmniejszyáy siĊ koszty, ale o wiĊkszą wartoĞü zmniejszyáa siĊ produkcja, lub
• wzrosáy koszty i jednoczeĞnie obniĪyáa siĊ wartoĞü produkcji.
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NaleĪy podkreĞliü, Īe proces produkcyjny, zwáaszcza jeĞli jest dáugi i skomplikowany, a ponadto cechujący siĊ szybkim i kosztownym postĊpem technologicznym, zawiera
wiele elementów, które w porównaniu z poprzednim okresem ulegają zmianie. I wáaĞnie przy tych poszczególnych zmianach rolnik moĪe korzystaü z zaprezentowanych piĊciu wariantów zasady racjonalnego gospodarowania. Po okreĞlonym czasie (np. roku)
poszczególne elementy zmian dostosowawczych do sytuacji na rynku tworzą w sumie
ogólny efekt ekonomiczno-produkcyjny, który jest wypadkową poszczególnych decyzji.
Skutki finansowe pojedynczych zamian mogą siĊ znosiü lub uzupeániaü w zaleĪnoĞci od
pozytywnych czy negatywnych efektów i ich wielkoĞci. W rezultacie producent osiąga
w porównaniu do minionego okresu lepszą lub gorszą opáacalnoĞü, bĊdącą ogólnie efektem sáusznej lub niesáusznej strategii dostosowawczej, wynikającej z dominacji wybranego wariantu zasady racjonalnego gospodarowania.
Na podstawie piĊcioletniej szczegóáowej obserwacji produkcji mleka autor uwaĪa,
Īe umiejĊtnoĞü skutecznego wykorzystywania przez producenta wszystkich wariantów
zasady racjonalnego gospodarowania jest istotą, dziĊki której dokonywana jest w poszczególnych latach poprawa opáacalnoĞci produkcji mleka. A zatem „umiejĊtnoĞü gry na
wszystkich instrumentach” zasady racjonalnego gospodarowania z dominacją najlepszego instrumentu (wariantu) w danym czasie, wynikającego ze zmian na rynku, prowadzi
do sukcesu gospodarczego. Niewątpliwie potrzebny jest do tego ze strony rolnika duĪy,
aktualizowany zasób wiadomoĞci, a takĪe umiejĊtnoĞci praktycznych.
WaĪnym równieĪ wątkiem zagadnienia jest wielkoĞü skutków finansowych poszczególnych zmian, ich ciągáoĞü lub brak ciągáoĞci w ramach danego wariantu zasady racjonalnego gospodarowania, a zatem realizowanie nie tylko krótko- czy Ğrednioterminowych celów, ale takĪe realizowanie kilku- czy kilkunastoletniej strategii funkcjonowania
podmiotu (np. gospodarstwa rolnego). W zaleĪnoĞci od przyjĊtych priorytetów mogą byü
formuáowane róĪne strategie podmiotu gospodarczego, wynikające z wariantów zasady
racjonalnego gospodarowania, tzn.:
• intensyfikacji produkcji. Przez wzrost skali produkcji uzyskiwanie obniĪki jednostkowych kosztów staáych oraz poprawy jakoĞci wytwarzanych produktów. Realizacja tej
strategii sugeruje, Īe dotychczas zasoby nie byáy w peáni wykorzystane. Wzrost skali
produkcji nastĊpuje w tym przypadku przez intensyfikacjĊ produkcji;
• obniĪki kosztów i utrzymania produkcji. Strategia moĪliwa przez substytucjĊ Ğrodków obrotowych i/lub zasobów majątkowych oraz zatrudnienia;
• wzrostu podaĪy oraz wzrostu zasobów majątkowych. Zasoby te zwiĊkszają koszty
staáe, ale dają jednoczeĞnie szansĊ na dalsze zwiĊkszanie skali produkcji;
• strategii zachowawczej, ukierunkowanej na dotrwanie (do emerytury, prywatyzacji, lepszego okresu). Jej istotą jest niepowiĊkszanie produkcji i zasobów, jednak po
pewnym czasie nastĊpuje zmniejszanie zasobów i jeĞli strategia ta ma byü skuteczna
– zmniejszanie produkcji musi byü mniejsze niĪ zasobów;
• wzrost skali produkcji i jednoczesna obniĪka kosztów. ĝrodki zaoszczĊdzone dziĊki
wyeliminowaniu báĊdów lub substytucji są przeznaczane na nakáady na inne Ğrodki
produkcji.
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PODSUMOWANIE
Autor proponuje modyfikacjĊ definicji zasady racjonalnego gospodarowania i nastĊpujące jej brzmienie: Zasada racjonalnego gospodarowania jest to ogólny zbiór sposobów ekonomicznie korzystnego postĊpowania w warunkach kwantyfikacji celu i Ğrodków dziaáania. PoprawĊ stopnia realizacji celu moĪna osiągaü:
• utrzymując koszty na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym zwiĊkszeniu wartoĞci produkcji (wariant I),
• utrzymując wartoĞü produkcji na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym
zmniejszeniu kosztów (wariant II),
• zwiĊkszając koszty przy jeszcze wiĊkszym podwyĪszeniu wartoĞci produkcji
(wariant III),
• zmniejszając wartoĞü produkcji przy jeszcze wiĊkszym zmniejszeniu kosztów produkcji (wariant IV),
• zwiĊkszając produkcjĊ przy obniĪeniu kosztów (wariant V, krótkotrwaáy, moĪliwy
w wyniku reorganizacji jednostek zaniedbanych).
Zdaniem autora, zasada racjonalnego gospodarowania uáatwia, z jednej strony, ocenĊ
zmian zaistniaáych, z drugiej – planowane doskonalenie produkcji w ujĊciu krótko-, Ğrednio- i dáugoterminowym. Pozwala bowiem koncentrowaü siĊ na problemach z przeszáoĞci oraz mających doraĨne, operacyjne i strategiczne znaczenie dla rozwoju podmiotu.
Z kolei rozwój, doskonalenie produkcji jest dla podmiotu podstawą dającą szansĊ istnienia w czasie.
Przewidywane nasilenie procesu liberalizacji polityki rolnej Unii Europejskiej bĊdzie
powodowaü koniecznoĞü racjonalizowania produkcji we wszystkich gospodarstwach. W
szczególnoĞci moĪe to dotyczyü gospodarstw mlecznych z uwagi na relatywnie duĪą kapitaáocháonnoĞü tej produkcji. Dlatego obniĪanie kosztu jednostkowego moĪe okazaü siĊ
procesem bardzo trudnym, samoistnie stawiającym coraz silniejszy wymóg gospodarowania opartego na wiedzy.
Autor jest przekonany, Īe poruszone w tym opracowaniu zagadnienie jest waĪne
i dlatego zaprasza do dyskusji.
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SHOULD THE RATIONAL MANAGING RULE BE EXTENDED
– AN INVITATION TO DISCUSSION
Abstract. The author proposes modification of rationale managing rule and gives it as
follow: Rational managing rule is a general set of economic ways of profitable proceedings
in the clear determined aim condition and operation meaning. The improvement of this
aim’s realization could be achieved in the following way by:
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•

keeping the costs in invariable level with simultaneously increasing of production
value (way I),
• keeping the production value in invariable level with simultaneously decreasing of
production costs (way II),
• increased the costs with even simultaneously a bigger increasing of production value
(way III),
• decrease the production value with simultaneously a bigger decreasing of production
costs (way IV),
• increase the production value with simultaneously decreasing of production costs (way
V, short-lived, possible as a result of reorganization of neglected units).
In author’s opinion the rational managing rule makes easier, on the one hand, an opinion of
existing changes, on the other hand planning the production improvement in short, mid, and
long – lived depiction. It allows with economic point of view to concentrate on problems
from the past and on these which have short term, operation and strategic meaning. Furthermore, production improvement is for the entity the base giving the chance to exist during
the time. In the contemporary macroeconomic condition the economic entity’s success is
existing on the market and not to worsen the financial condition. With the all point of view,
in the entirely calculus, existing of the economy entity is not only financial profitable but
has first of all fundamental social meaning. Predictable escalation of liberalisation in the
EU agricultural policy will cause necessity the acceleration of production’s rationalisation
in all the farms. In particular it concerns milk farms because of relatively big capital – intensive this production. The decreasing unit cost could be very difficult process, demanding
the farming which is based on knowledge. The author is conscious of importance of this
problem, and therefore he invites to further discussion.
Key words: rational activity, ways of enlargement the financial outcome, so far not
sufficient meaning of the rational managing rule, discussion
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