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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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GOSPODARSTWO WIEJSKIE JAKO PODSTAWA
BUDOWY MODELI WSPOMAGAJĄCYCH
PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH
DĄŻENIA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
FARM AS THE BASIS FOR THE CONSTRUCTION
OF MODELS FOR DECISION SUPPORT UNDER
CONDITIONS OF THE QUEST FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
DOI: 10.15611/pn.2016.440.28
Streszczenie: Gospodarstwo wiejskie obejmuje działalność zarówno gospodarstwa rolniczego, jak i związanego z nim bezpośrednio gospodarstwa domowego. Tak rozumiane gospodarstwo wiejskie powinno stanowić podstawę budowy modeli decyzyjnych, które nastawione
będą na realizację celów ekologicznych (w ramach gospodarstwa rolniczego), społecznych
(w ramach gospodarstwa domowego) i ekonomicznych odnoszących się do całości. Potrzeba zrównoważenia tych trzech grup celów stała się faktem. Proces ten wspomagany jest za
pośrednictwem wspólnej polityki Unii Europejskiej za pomocą różnych instrumentów finansowych. Podstawowym celem zbudowanych modeli decyzyjnych powinna być nie tylko odpowiedź na pytanie, co należy produkować w ramach działalności rolniczej, ale także w jaki
sposób należy wykorzystać posiadane zasoby w ramach gospodarstwa wiejskiego.
Słowa kluczowe: gospodarstwo wiejskie, model optymalizacyjny, rachunek ekonomiczny,
system informacyjno-decyzyjny, przedsiębiorstwo rolnicze, zintegrowane systemy.
Summary: A rural farm encompasses both the activities of an agricultural farm and a
household directly related to it. A rural farm thus understood should serve as a basis for
constructing decision models aimed at carrying out the following objectives: ecological (as
part of the agricultural farm), social (as part of the household) and economic (referring to the
whole). The need to balance these three groups of objectives has become a fact and is carried
out through the common European Union policy by using various financial instruments. The
basic purpose of the constructed business models is not only to answer the question of what
should farm development lead to and which of the conducted activities should be developed,
but also how should a household (farming family) manage its resources.
Keywords: rural farm, optimisation model, economic calculation, information-decision
system, agricultural enterprise, integrated systems.
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1. Wstęp
Prowadzenie działalności rolniczej wymaga dokonywania wyborów w zakresie
sposobów wykorzystania posiadanych zasobów. Obecnie, w warunkach znacznego
obciążenia środowiska naturalnego działalnością rolniczą, gospodarstwa wiejskie
traktuje się jako podsystem większego systemu, jakim jest otoczenie przyrodnicze
(ekosystem), ekonomiczne i społeczne. Stojąc na gruncie organicznej teorii organizacji gospodarstwa, przy podejmowaniu decyzji musimy zawsze nawiązywać do
własności gospodarstwa jako całości, do jego struktury oraz jego funkcji. To holistyczne, całościowe, systemowe podejście dotyczy również relacji gospodarstwo
rolnicze (produkcyjne) i gospodarstwo domowe (rodzina rolnicza).
W opracowaniu przedstawione zostaną uwarunkowania wykorzystania liniowych modeli optymalizacyjnych do wspomagania podejmowania decyzji w gospodarstwach. Istnieją zróżnicowane opinie co do przydatności programowania liniowego do opisu zjawisk gospodarczych. Zdarzają się bowiem przykłady stosowania
uzyskiwanych rozwiązań optymalnych jako jedynie słusznych ostatecznych decyzji. W tym przypadku łatwo popełnić błąd i zniechęcić do stosowania tych metod.
Dyskusja nad przydatnością programowania liniowego w kraju i za granicą wciąż
trwa. Podstawowym zarzutem stawianym modelom liniowym jest to, że upraszczają zbytnio opis rzeczywistości i nie ujmują zależności krzywoliniowych. Jest
to prawda, ale to od umiejętności budującego model zależy, czy badany problem
jest w stanie opisać zależnościami liniowymi. To właśnie dlatego wymaga się bardzo dobrej znajomości modelowanego problemu, ponieważ liniowe związki między
wprowadzonymi zmiennymi decyzyjnymi są prawdziwe jedynie w pewnych przedziałach ich zmienności. Poza tymi przedziałami ich zachowanie jest najczęściej
krzywoliniowe, które można znowu próbować opisywać zależnościami liniowymi,
ale przy zmienionych parametrach.
Według Ziętary [1989] „Podkreślenia wymaga jeszcze jedna własność programowania liniowego. Dotyczy ona założenia o niezależności między poszczególnymi działalnościami produkcyjnymi. W rzeczywistości między rozpatrywanymi
działalnościami zachodzą różnego rodzaju związki substytucyjne o charakterze
komplementarnym lub konkurencyjnym. Problemy te mogą być w sposób poprawny
rozwiązane przez wprowadzenie działalności kombinowanych, a także przez konstrukcję odpowiednich ograniczeń. Dzięki temu może być uwzględniony organiczny charakter przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych”.
Ogromną zaletą programowania liniowego jest prostota zapisu modelu i uniwersalność algorytmu obliczeniowego. Przejrzystość i zrozumiałość modelu pozwala
na dobre ustrukturyzowanie problemu oraz właściwe interpretowanie uzyskanych
wyników. Należy świadomie wybierać zagadnienia i problemy, które mogą być za
pomocą tego narzędzia rozwiązywane. Generalnie programowanie liniowe spełnia
funkcję pomocniczą w badaniach naukowych i często jest wykorzystywane do potwierdzenia i ilustracji wcześniej założonej tezy. Zakładamy, że decydent, kierując
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się funkcją celu przedstawioną w modelu, powinien zachowywać się w sposób racjonalny, który wyraża przyjęte kryterium celu. Uzyskane rozwiązanie optymalne
pozwala na właściwą ocenę występujących prawidłowości modelowanego obiektu
(gospodarstwa) i pokazuje właściwe zachowanie decydentów. Wykorzystując powyższe założenia, Ziętara i Kondraszuk [1984] opracowali za pomocą modeli metodyczne podstawy podziału kosztów na zmienne i stałe w zależności od zakresu
decyzji i zmienności lub stałości zasobów gospodarstwa.
W chwili obecnej wydaje się, że rola i potrzeba modelowania matematycznego rzeczywistości gospodarczej w rolnictwie będzie rosła, komplikuje się bowiem
otoczenie gospodarstw. Przez wiele lat w rolnictwie industrialnym1 najważniejsze
było zwiększanie skali produkcji, przy założeniu, że można bezkarnie korzystać
z zasobów naturalnych i przekraczać ograniczenia wynikające z biologii organizmów roślinnych i zwierzęcych. W warunkach rolnictwa zrównoważonego należy
uwzględnić ograniczenia wynikające z degradacji środowiska przyrodniczego, w
tym bioróżnorodności, krajobrazu, nieodnawialnych zasobów, a także zachowywać
dobrostan zwierząt i inne ograniczenia brzegowe stawiane przez ekologię. Celem
staje się optymalizacja korzyści netto z rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
zasobów naturalnych i globalnej równowagi ekosystemów. Wzrasta liczba zmiennych decyzyjnych, które należy uwzględnić w modelowaniu, o charakterze ekonomicznym, ale również środowiskowym (ekologicznym) i społecznym, które łącznie
kształtują osiągane korzyści.
W przypadku gospodarstwa indywidualnego (rodzinnego), będącego również
przedsiębiorstwem, tradycyjnie cała uwaga rachunku ekonomicznego skupiała się
na działalności gospodarstwa rolniczego, traktowanego jako zakład produkcyjny.
Wprowadzono wprawdzie kategorię dochodu osobistego uwzględniającą dochody
spoza gospodarstwa rolniczego, ale w oderwaniu od posiadanego majątku prywatnego2. Wielu autorów podkreśla, że tak rozumiane gospodarstwo rolnicze jest jedynie narzędziem realizacji celów osobistych właściciela i przez to stanowi organiczną
jedność z gospodarstwem domowym [Gędek 2009]. W takim przypadku powinno
się dążyć do ujmowania w bilansach płynności finansowej zarówno wydatków niezbędnych na utrzymywanie domu, jak i przychodów spoza gospodarstwa. Istnieje
więc potrzeba szerszego patrzenia na działalność gospodarstw wiejskich również na
potrzeby badań agroekonometrycznych. Kondraszuk [2006] przedstawił metodyczPoczątek rolnictwa industrialnego przypada na II połowę XX wieku.
W standardowej, neoklasycznej ekonomii zakłada się, że w gospodarstwie domowym odbywa
się konsumpcja, której celem jest powiększanie korzyści, satysfakcji czerpanych z faktu zużycia coraz
większych ilości dóbr konsumpcyjnych. Można więc twierdzić, że takie narzędzia analizy ekonomicznej, jak bilans i rachunek wyników, stosowane w przedsiębiorstwach, nie mają zastosowania w gospodarstwie domowym. Rozwój badań nad gospodarstwem domowym obalił to twierdzenie. G.S. Becker,
laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zasłużył się zastosowaniem metod ekonomicznych do
badania zjawisk, które były uważane za wyłączone z analiz ekonomicznych i niepodlegające ekonomicznym kryteriom wyboru, takich jak produkcyjna i inwestycyjna działalność gospodarstw domowych.
1
2
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ne aspekty rachunku ekonomicznego i sporządzania zamknięć rocznych w gospodarstwie wiejskim, uważając, że wiele decyzji podejmowanych przez rolników staje
się zrozumiałych dopiero z perspektywy gospodarstwa wiejskiego rozpatrywanego
jako nierozerwalna całość.
W dążeniu do właściwego odwzorowania zachowań rolników w referacie podjęto próbę opisu wybranych problemów budowy modelu liniowego dla gospodarstwa
wiejskiego rozumianego jako łączna całość dwóch obiektów: gospodarstwa rolniczego i gospodarstwa domowego.

2. Wybrane problemy budowy modeli decyzyjnych
gospodarstwa wiejskiego
Szybko zachodzące zmiany w otoczeniu rolnictwa, wymuszane zmiennością koniunktury gospodarczej, a także zmieniająca się polityka rolna Unii Europejskiej
zmuszają rolników do ciągłego analizowania możliwości lepszego wykorzystywania posiadanych zasobów. Istotne jest, aby konsekwentnie traktować wszystkie elementy zaangażowanego majątku, jak i rachunku wyników łącznie. Jest to szczególnie ważne w przypadku gospodarstw rolniczych, coraz większa bowiem pomoc
Unii Europejskiej będzie przekierowana z działalności typowo produkcyjnej wprost
na gospodarstwo domowe lub na działalności pozarolnicze w ramach wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich [Wilkin (red.) 2003]. Zasoby podstawowych czynników produkcji: ziemi, kapitału i pracy mogą być angażowane nie tylko w działalność ściśle rolniczą, mogą również przynosić korzyści w ramach innych działalności.
W takiej sytuacji dochody z działalności pozarolniczej stanowić mogą istotne uzupełnienie dochodów z gospodarstwa. Potrzeba integracji rachunku ekonomicznego
i rozpatrywania w sposób systemowy działalności w gospodarstwach (przedsiębiorstwach) rolniczych zostały przedstawione w publikacjach autora [Kondraszuk 2003;
2004; 2005]. Modele decyzyjne pozwalające na integracje celów strategicznych i
operacyjnych w gospodarstwach są ważnym narzędziem prawidłowego określania
skutków mechanizmów wprowadzanej polityki rolnej i zmieniającej się koniunktury gospodarczej [Majewski i in. 2000].
W celu objęcia w całości gospodarstwa rolniczego i gospodarstwa domowego autor wprowadził pojęcie gospodarstwa wiejskiego, które przejmuje na siebie
wszystkie ich cele i zadania. Rolnictwo jest miejscem szczególnym, gdzie zbiegają się zarówno cele ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz społeczne działalności człowieka. Losy rodzin rolniczych związane są z gospodarstwami rolniczymi
i z kolei prowadzona działalność rolnicza uwarunkowana jest sytuacją rolnika i jego
rodziny. W ramach zapewnienia ciągłego rozwoju rodzina rolnicza określa zarówno
cele zespołowe, jak i indywidualne, powiązane z systemem partycypacji, delegacji
kompetencji i motywowania członków rodziny. Udział poszczególnych członków
rodziny w realizacji zadań jest często ograniczony innymi obowiązkami. W mode-
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lu zjawisko to będzie przyjmowało postać ograniczeń zasobów pracy. Dodatkowo
koszty alternatywne pracy mogą przewyższać uzyskiwane dochody w rolnictwie.
Będzie tak, jeżeli istnieją możliwości atrakcyjnej pracy poza rolnictwem. W modelu
powinny pojawić się zmienne decyzyjne opisujące wszystkie alternatywne źródła
dochodów.
Zasoby i struktura czynników produkcji w gospodarstwie wiejskim może się
zmieniać w zależności od aktualnie istniejącej koniunktury gospodarczej i wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych nie tylko samego gospodarstwa
rolniczego (produkcyjnego), ale również gospodarstwa domowego i poszczególnych
członków rodziny rolniczej. Przy budowie modeli decyzyjnych powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwości zwiększenia dochodów płynące ze specjalizacji i koncentracji produkcji, jednak przy zachowaniu ograniczeń wynikających z wymogów
zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania gospodarstwa domowego. W ten sposób
powinna nastąpić harmonizacja celów materialnych i niematerialnych. Mogą one
przyjmować postać modeli wielokryterialnych, uwzględniających kilka celów jednocześnie. Cele te są pochodną motywów działań ludzkich, takich jak: motyw obowiązku, dochodu i prestiżu [Kondraszuk, Ziętara 1988]. Podobny pogląd wyraża
Woś [2004], stwierdzając „Rolnik nie maksymalizuje wszakoż zysku od kapitału,
a dochód na rodzinę. Jednocześnie musi on dać zatrudnienie (pracę) wszystkim tym
członkom rodziny, którzy nie mają innego zatrudnienia. Realizuje też różne cele
socjalne, egzystencjalne, środowiskowe i kulturowe. Musi też zapewnić continuum
swojego gospodarstwa, a więc tworzyć warunki dla sukcesji. Słowem, rolnik realizuje wieloczynnikową funkcję celu i ta chłopska rzeczywistość nie daje się sprowadzić do maksymalizacji zysku w skali jednostkowej”.
Gospodarstwa rolnicze stanowią organiczną całość powiązaną wieloma zależnościami o charakterze ilościowym i jakościowym [Manteuffel 1965]. Wykorzystując żywe organizmy roślinne i zwierzęce, rolnik dąży do uzyskiwania stabilnej,
a zarazem opłacalnej ekonomicznie i akceptowalnej społecznie produkcji w sposób
niezagrażający środowisku naturalnemu.
Gospodarstwo wiejskie dysponuje majątkiem będącym własnością rolnika
i jego rodziny, obejmującym składniki wchodzące w skład zarówno gospodarstwa
rolniczego, jak i domowego. Z formalnego punktu widzenia w przypadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej właściciel odpowiada za zobowiązania w prowadzonej
działalności gospodarczej całym swoim prywatnym majątkiem (w szczególności
trwałym). Banki, udzielając kredytu, bardzo uważnie analizują majątek prywatny
i często jest to główna pozycja zabezpieczenia. Jeżeli dopuszczamy możliwość wzajemnego przepływu posiadanych zasobów w ramach gospodarstwa i rodziny rolniczej, w tym pracy, kapitału, ale również ziemi, to analiza efektywności gospodarowania i posiadanego majątku powinna obejmować łączne pozycje gospodarstwa
rolniczego (przedsiębiorstwa) i gospodarstwa domowego.
W modelu liniowym dla gospodarstwa wiejskiego traktującego gospodarstwo
rolnicze i gospodarstwo domowe łącznie wycena czynników produkcji (ziemi, ka-
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pitału, pracy) powinna opierać się na kosztach utraconych możliwości (opportunity
costs). Właściwe ustalenie umownego wynagrodzenia przedsiębiorcy i jego rodziny
oraz oprocentowania kapitału gospodarstwa ma podstawowe znaczenie dla obliczania i oceny uzyskanych wyników. Wyrażają one warunki funkcjonowania i związki gospodarstwa z otoczeniem. Wartość użycia własnych czynników wytwórczych
wyceni się według odpowiednich cen kalkulacyjnych (shadow prices).
W przypadku nakładów pracy własnej w kalkulacjach rolniczych przyjęto zasadę pomijania jej kosztów. Z punktu widzenia gospodarstwa wiejskiego jest to rozwiązanie dopuszczalne, pod warunkiem uwzględnienia w kosztach stałych rzeczywistych kosztów utrzymania zasobów pracy (rodziny rolniczej).
Istnieje również potrzeba uwzględniania kosztów kapitału zaangażowanego w
prowadzoną działalność. Kapitał obcy może mieć postać finansową i wtedy generuje koszty odsetek, w postaci rzeczowej generuje opłaty czynszu. Są one powszechnie odliczane w ramach księgowości finansowej. Natomiast w przypadku kapitału
własnego koszty jego zaangażowania (utracone możliwości) należy kalkulować indywidualnie i pozaksięgowo. Na potrzeby budowy modeli matematycznych należałoby dążyć do opracowania wspólnej metodyki obliczania tych kosztów.
Według takich autorów, jak Goraj i Mańko [2011] „Dla uzyskania pełnej porównywalności wyników uzyskiwanych przez gospodarstwa rolne wykorzystujące własne czynniki wytwórcze w różnym rozmiarze konieczne jest zastosowanie
w rachunku wyników tzw. kosztów ekonomicznych. [...] Wynikiem finansowym w
rachunku wyników działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego z użyciem kosztów ekonomicznych jest nadwyżka ekonomiczna nazywana zyskiem ( farm profit)”.
Autorzy zaproponowali, korzystając z danych FADN3, szacowanie nieopłaconej
pracy rolnika i członków jego rodziny w konkretnym gospodarstwie na podstawie
opłaty pracy najemnej w innych gospodarstwach w danym regionie i danej klasy
wielkości ekonomicznej zatrudniających pracowników najemnych. Jeżeli w danym
regionie brakuje takich gospodarstw w danym roku, przy szacowaniu kosztów pracy własnej uwzględnia się średnią krajową dla danej klasy, a w przypadku niewystarczającej liczby gospodarstw – średnią ogólną dla wszystkich gospodarstw.
W podobny sposób szacowane są koszty ziemi własnej. Podstawą oszacowania
jest średni czynsz dzierżawny, jaki opłacają gospodarstwa dodzierżawiające użytki
rolne w danym regionie i w danej klasie wielkości ekonomicznej przez okres dłuższy niż rok.
Przy obliczaniu kosztów zaangażowanego kapitału odstąpiono od szacunku
kosztu kapitału własnego, stanowiącego bilansową różnicę wartości wszystkich
aktywów i wszystkich zobowiązań, na rzecz szacowania kosztu majątku gospodarstwa, składającego się z wybranych pozycji rodzajowych aktywów. Przyjęto, że
obejmuje on: środki trwałe bez ziemi oraz te środki obrotowe, które nie mogą być
w danym momencie spieniężone, a więc zapasy w polu (produkcja roślinna w toku –
3

Farm Accountancy Data Network (System zbierania danych rachunkowych z gospodarstw).
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cykl krótki i długi) oraz zwierzęta stada obrotowego. Ponieważ większość zapasów
produktów własnych przetrzymywana jest przez rolników ze względu na możliwość
wzrostu cen, można uznać, że są to pieniądze w „drodze”. Koszt majątku gospodarstwa szacowany jest jako równowartość odsetek, które rolnik mógłby uzyskać,
lokując jego równowartość w banku. Przyjęto, że podstawą wyceny powinna być
długookresowa stopa procentowa, skorygowana o podatek od zysku z lokat bankowych. Wartość majątku gospodarstwa, przez którą mnożona jest tak wyliczona
stopa procentowa, określana jest jako średnia arytmetyczna wartości odpowiednich
aktywów z początku i z końca roku.
Całkowity koszt nieopłaconych własnych czynników produkcji jest sumą oszacowanego kosztu pracy własnej, ziemi własnej i zaangażowanego własnego kapitału.
Model liniowy daje również możliwości wyceny zaangażowanych zasobów
w sposób pośredni przez przyjęcie zmiennych decyzyjnych reprezentujących alternatywne zagospodarowanie zasobów gospodarstwa wiejskiego, w tym również
gospodarstwa domowego. Rozwiązanie optymalne wygeneruje najlepszą strukturę
produkcji (wielkości zmiennych decyzyjnych) i wskaże zasoby będące w minimum.
Posiadać one będą swoją cenę dualną pozwalającą na analizę i poszukiwanie możliwości ich zwiększania lub też zmian w technologii produkcji w celu racjonalizacji
ich wykorzystania.

3. Zakończenie
Gospodarstwo wiejskie jest pojęciem, które umożliwia w modelowaniu matematycznym jednoczesne ujmowanie celów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na wsi. Równoważenie wymienionych grup celów stało się faktem i jest realizowane w ramach wspólnej polityki
Unii Europejskiej przez stosowanie różnych instrumentów finansowych. Zasadniczym zadaniem budowanych modeli decyzyjnych jest odpowiedź na pytanie: w jakim kierunku ma podążać rozwój gospodarstwa i którą z prowadzonych działalności należy rozwijać. A może bardziej opłacalne będzie zrezygnować z już
prowadzonej działalności i wykorzystać posiadane zasoby w inny sposób?4.
Modele matematyczne w gospodarstwie wiejskim realizującym zasady zrównoważonego rozwoju powinny więc nie tylko sprostać specyficznym aspektom działalności rolniczej (ogromne znaczenie rachunków ilościowych), ale również integrować wszelkie obszary prowadzonej działalności.
Podczas modelowania działalności gospodarczej konieczne jest widzenie gospodarstwa jako systemu, a więc uwzględnienie istnienia powiązań wewnętrznych,
4
Według wyników, jakie uzyskali Goraj i Mańko [2011] dla gospodarstw prowadzących książki
rachunkowe FADN w latach 2004-2009, zysk po uwzględnieniu całkowitych kosztów nieopłaconych
własnych czynników produkcji był w całym analizowanym okresie ujemny. Wskazuje to na konieczność poszukiwania przez te gospodarstwa innych możliwości zagospodarowania posiadanych zasobów.
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jak i wpływu na prowadzoną działalność otoczenia zewnętrznego. Gospodarstwo
wiejskie jest systemem szczególnie złożonym, do którego oceny należy zastosować
metody wielokryterialne. Mamy tu do czynienia w skali mikro z rozbudowanymi
stosunkami socjalnymi, społecznymi, biologicznymi, technicznymi i ekonomicznymi.
Realizując ideę zrównoważonego rolnictwa, należy pamiętać, że nie wyklucza
ona na poziomie gospodarstwa stosowania konwencjonalnych metod gospodarowania, ale zakłada wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki rolniczej
do osiągania przyjętych celów. To szeroko rozumiana wiedza i świadome działania
rolnika wyznaczają cele i możliwości zrównoważonego rozwoju. W tym sensie bardzo ważne staje się właściwe odwzorowanie relacji i związków zachodzących w
rzeczywistości gospodarczej. Prawidłowo skonstruowane modele decyzyjne mają
wskazać najlepsze rozwiązania służące poprawie indywidualnego i społecznego
dobrobytu przez uzyskiwanie różnorodnych korzyści w krótszym i dłuższym okresie, w tym również usług środowiskowych. Należy jednak pamiętać, że optimum
pojedynczego gospodarstwa uwzględniające korzyści i koszty dla pojedynczego gospodarstwa leżeć będzie znacznie powyżej optimum akceptowalnego społecznie.
Problemy zrównoważonego rozwoju będą więc dotyczyły nie tylko potencjalnego
konfliktu między stosowaną technologią produkcji a ochroną środowiska, ale również między jednostkowymi i ogólnospołecznymi celami zarówno w krótko-, jak
i długoterminowej perspektywie. Niesie to określone wyzwanie dla modelowania
matematycznego i metod rachunku ekonomicznego pozwalającego rolnikom na stały rozwój i kształtowanie właściwych postaw zgodnych z ideą zrównoważonego
gospodarowania.
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