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Synopsis. Celem pracy jest analiza mo¿liwo�ci i ewentualnych korzy�ci p³yn¹cych z wprowadzenia Zrównowa-
¿onej Karty Wyników do systemu zarz¹dzania gospodarstw/przedsiêbiorstw rolnych, które pomimo wielu specy-
ficznych cech s¹ zbli¿one organizacj¹ oraz form¹ do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw innych sektorów. St¹d
innowacje z zakresu zarz¹dzania (operacyjnego i strategicznego), a tak¿e finansów warto przenosiæ z sektora MSP.

Wstêp
Efektywne funkcjonowanie i rozwój ka¿dej organizacji, niezale¿nie od jej charakteru i skali

dzia³ania powinny opieraæ siê na realizacji okre�lonej strategii.  Strategia jest w pewnym stop-
niu kompromisem pomiêdzy aktualn¹ sytuacj¹ rynkow¹ a d¹¿eniami firmy.

Do niedawna plan strategiczny obejmowa³ jedynie cele finansowe, które wydawa³y siê byæ
najbardziej wymiernymi okre�leniami kondycji przedsiêbiorstwa. Obecnie analizuje siê równie¿
cele z takich obszarów, jak: kontakty z klientami, wydajno�æ procesów produkcyjnych, efek-
tywno�æ struktury organizacyjnej, szybko�æ reagowania na zmienno�æ rynku, umiejêtno�æ
uczenia siê i zarz¹dzania wiedz¹. Takie wielop³aszczyznowe zarz¹dzanie strategiczne cechuje
Zrównowa¿on¹ Kartê Wyników (ZKW, ang. Balanced Scorecard), która jest efektem badañ
nad doskonaleniem stosowanych w praktyce mierników efektywno�ci ekonomicznej.

Te zagadnienia wydaj¹ siê byæ ca³kowicie obce dla wiêkszo�ci polskich rolników. Co praw-
da, pracownicy o�rodków doradztwa rolniczego podejmuj¹ wysi³ki nad zmian¹ tego stanu
rzeczy, ale proces ten wymaga czasu i stopniowego podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicz-
no-rolniczej na wsi.

Celem pracy jest analiza mo¿liwo�ci i ewentualnych korzy�ci wynikaj¹cych z wdro¿enia
Zrównowa¿onej Karty Wyników do systemu zarz¹dzania gospodarstw/przedsiêbiorstw rol-
nych, które pomimo wielu specyficznych cech s¹ zbli¿one form¹ i organizacj¹ do ma³ych i
�rednich przedsiêbiorstw innych sektorów. St¹d innowacje z zakresu zarz¹dzania (operacyjne-
go i strategicznego), a tak¿e finansów warto do nich przenosiæ z sektora MSP.
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Istota i zastosowanie Zró¿nicowanej Karty Wyników (ZKW)
Zró¿nicowana Karta Wyników jest metod¹ wieloaspektowej oceny dzia³alno�ci przedsiê-

biorstwa. Zosta³a opracowana na pocz¹tku lat 90. XX w. przez profesora rachunkowo�ci Kapla-
na z Harvard University i Nortona � prezesa Nolan Norton Institute oraz prezydenta firmy
konsultingowej Nolan, Norton&Co.

Podstawowym problemem wdro¿eñ ró¿nych strategii jest �pomiar� dzia³alno�ci przedsiêbiorstw,
a w³a�ciwie jego brak. Koncepcja zrównowa¿onej karty wymusza precyzyjne mierzenie efektów
funkcjonowania i to w kilku perspektywach. Je�li jest ona dodatkowo wsparta zarz¹dzaniem przez
cele oraz rachunkiem kosztów dzia³añ, to jej wdro¿enie mo¿e przynie�æ jeszcze lepsze efekty.

Zrównowa¿ona Karta Wyników przek³ada misjê i strategiê na cele oraz mierniki pogrupowane
w czterech ró¿nych perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnêtrznych i rozwoju. Od-
zwierciedla to równowagê miêdzy celami krótko- i d³ugookresowymi, miernikami finansowymi
i niefinansowymi, wska�nikami przesz³o�ci i przysz³o�ci, wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ ocen¹ efektyw-
no�ci. Ka¿dy miernik karty powinien stanowiæ element ³añcucha przyczynowo-skutkowego, któ-
ry daje w efekcie poprawê wyników finansowych.

Rysunek 1. Zwi¹zki przyczynowo-skutkowe w modelu Kaplana/Nortona
�ród³o: Kaplan, Norton 2001.
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Rysunek 2. Zrównowa¿ona karta kontrolna jako ramy strategii
�ród³o: Kaplan, Norton 2001.
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Strategia jest niejako �jako�ciow¹ koncepcj¹ przysz³o�ci firmy�. Ogólna strategia po sfor-
mu³owaniu zostaje przet³umaczona na strategie funkcjonalne, a to wi¹¿e siê z powstawaniem
kolejnych Zrównowa¿onych Kart Wyników, które musz¹ byæ spójne z wyj�ciow¹ strategi¹.
Proces stopniowego prze³o¿enia kart (strategii) na coraz ni¿sze szczeble w przedsiêbiorstwie
okre�la siê mianem kaskadowania. Przez kaskadowanie strategii mo¿na przyczyniæ siê do wzro-
stu wiedzy o strategii na wszystkich szczeblach w hierarchii przedsiêbiorstwa.

O skuteczno�ci narzêdzia zarz¹dzania strategicznego, jakim jest ZKW zapewniaj¹ równie¿
pracownicy naukowi The Balanced Scorecard Institute (www.balancedscorecard.org) oraz The
Agricultural Economics Research Institute LEI (www.lei.dlo.nl).

Zastosowanie w rolnictwie
Stan rolnictwa w Polsce. W Polsce dominuj¹ indywidualne gospodarstwa rodzinne, zró¿ni-

cowane pod wzglêdem wielko�ci (obszaru) i si³y ekonomicznej. Spo�ród 1956,1 tys. gospo-
darstw o powierzchni powy¿ej 1 ha, blisko 99,8% stanowi¹, wed³ug Powszechnego Spisu
Rolnego z 2002 r., gospodarstwa indywidualne.

Specyfika procesu zarz¹dzania gospodarstwem rodzinnym wynika z faktu, ¿e kieruj¹ca nim
osoba jest jednocze�nie w³a�cicielem, mened¿erem i pracownikiem fizycznym. To komplikuje
proces podejmowania decyzji strategicznych, poniewa¿ bie¿¹ce prace poch³aniaj¹ czas rolnika.
W efekcie ogranicza siê on do sporz¹dzenia planu rocznego i na tym koñczy siê proces plano-
wania w gospodarstwie. Inn¹ cech¹ dzia³alno�ci rolniczej s¹ pozafinansowe priorytety (dobro
rodziny, tradycja). Wynika to z blisko�ci gospodarstwa rolnego i domowego oraz trudno�ci z
ich rozdzieleniem.

Wystêpuj¹ dwie kategorie gospodarstw rodzinnych. Do pierwszej nale¿¹ te, w których
rolnictwo traktuje siê jako sposób ¿ycia, a gospodarstwo przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Druga grupa to gospodarstwa indywidualne, gdzie dzia³alno�æ rolnicza traktowana jest jak
ka¿da inna, a celem nadrzêdnym jest maksymalizacja dochodu.

Cele stawiane spó³dzielniom s¹ zbli¿one do celów wyznaczanych gospodarstwom rodzinnym.
Wiêkszo�æ spó³dzielni koncentruje siê na redukcji kosztów oraz podnoszeniu wolumenu i jako�ci
produkcji, a tylko niewielka czê�æ opiera strategiê na analizie rynkowej i kontaktach z klientami.
Przedsiêbiorstwa produkcji rolnej maj¹ najczê�ciej charakter spó³ek z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹, które gospodaruj¹ na prywatnych i/lub dzier¿awionych gruntach. O sposobie
organizacji decyduje g³ównie rodzaj produkcji i stopieñ przetwórstwa na terenie przedsiêbior-
stwa. Maj¹ one charakter zbli¿ony do przedsiêbiorstw sektora MSP i równie¿ bazuj¹ na najem-
nej sile roboczej.

Gospodarstwa pañstwowe, to jednostki Skarbu Pañstwa w formie jednoosobowych spó³ek
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Ich statutowym celem jest zachowanie ci¹g³o�ci prac ba-
dawczych oraz zapewnienie wysokiej jako�ci materia³u siewnego i zarodowego.

Wiêkszo�æ wska�ników i mierników stosowanych w rolnictwie nie bierze pod uwagê czyn-
nika ludzkiego, jak np. stosunek klienta do wytwarzanych produktów i us³ug, czy stopieñ
samorealizacji i zadowolenia pracowników. Rozwój zdolno�ci do stosowania nowych techno-
logii, interpretowania danych wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz wyci¹gania wniosków, co do
dzia³alno�ci w³asnego gospodarstwa s¹ jednak coraz wa¿niejsze.

Zrównowa¿ona Karta Wyników w gospodarstwach/przedsiêbiorstwach rolnych. Naprze-
ciw nowym wyzwaniom wychodzi Zrównowa¿ona Karta Wyników. Jednak ka¿de przedsiêbior-
stwo i gospodarstwo rolne musi samodzielnie dostosowaæ ZKW do swoich potrzeb. Cztery
perspektywy ZKW w rolnictwie mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
a) perspektywa finansowa. Analiza dzia³alno�ci gospodarstw/przedsiêbiorstw rolnych poka-

zuje, ¿e warto�æ dochodu/zysku jest miernikiem efektywno�ci i rentowno�ci gospodarowa-
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nia. Problemy, jakie mog¹ siê pojawiæ przy wyznaczaniu celów finansowych w rolnictwie
wynikaj¹ z jego specyfiki. W gospodarstwach rodzinnych fazy cyklu ¿ycia gospodarstwa
s¹ �ci�le powi¹zane z fazami cyklu ¿ycia rodziny. Ponadto istnieje niejasny rozdzia³ docho-
du rolniczego i osobistego, st¹d trudno jest pogodziæ potrzeby rodziny (gospodarstwa
domowego) z potrzebami inwestycyjnymi gospodarstwa rolnego. Najczê�ciej dobro rodzi-
ny przewa¿a i staje siê powodem mniej racjonalnych decyzji w stosunku do gospodarstwa
rolnego. Kolejnym problemem przy wdra¿aniu ZKW jest trudno�æ z oszacowaniem kosztu
pracy w³asnej. W wielu gospodarstwach analizê finansow¹ przeprowadza siê na podstawie
faktur i rachunku przep³ywów pieniê¿nych.
Natomiast w przedsiêbiorstwach pañstwowych i spó³dzielniach produkcyjnych, gdzie inte-

res spo³eczny czêsto góruje nad ekonomicznym, wyznaczanie celów finansowych mo¿e wyda-
waæ siê nieuzasadnione.

Wymienione wy¿ej przeszkody s¹ jednak stopniowo redukowane przez dostosowywanie
siê do standardów europejskich i wymogów rynkowych. Tempo tych przystosowañ wzrasta w
ostatnich latach, wiêc argumentowanie niechêci wobec nowych rozwi¹zañ mo¿e w wkrótce nie
mieæ racji bytu.
b) perspektywa klienta. Przedsiêbiorstwa identyfikuj¹ klientów i segmenty rynku, w których

zamierzaj¹ konkurowaæ. Nastêpnie okre�laj¹ kana³y dystrybucji, które musz¹ odpowiadaæ
potrzebom docelowego konsumenta i specyfice produktu. Produkty rolno-spo¿ywcze s¹
nietrwa³e, st¹d konieczne jest ich w³a�ciwe przechowywanie oraz transport. Dodatkowo
zbiory odbywaj¹ siê sezonowo, wiêc dystrybucja wielu plonów siê nak³ada w krótkim cza-
sie. Istnieje wtedy dylemat, czy cena w czasie zbiorów jest korzystna, czy lepiej przechowaæ
zapasy i sprzedaæ je pó�niej. Przechowywanie zapasów poci¹ga za sob¹ koszty i ubytki.
Popyt na produkty rolne ma dwojaki charakter. Istotn¹ czê�ci¹ jest popyt na surowce

pochodzenia rolniczego wykorzystywane do przetwórstwa. Z drugiej strony wystêpuje popyt
bezpo�redni na produkty, które od razu nadaj¹ siê do spo¿ycia. Jednak nawet w przypadku
popytu bezpo�redniego, rolnicy korzystaj¹ (niestety) z us³ug po�redników. Rola tej perspekty-
wy dopiero zacznie nabieraæ znaczenia w gospodarstwach rolnych.

W przypadku grup producenckich i spó³dzielni, kontakt z klientem jest ³atwiejszy. Te jed-
nostki czêsto decyduj¹ siê na sprzeda¿ bezpo�redni¹ i prowadz¹ na swoim terenie w³asne
sklepy, dziêki czemu maj¹ lepsz¹ pozycjê przetargow¹ i wiêkszy udzia³ w ³añcuchu warto�ci
produkcji koñcowej. Zatem wska�niki satysfakcji klienta, jego lojalno�ci s¹ tu przydatne. Coraz
wiêcej du¿ych podmiotów kreuje w³asn¹ markê i stosuje techniki public relations, co obrazuje
istotny wp³yw perspektywy klienta na wyniki ekonomiczne. Przyk³adem mog¹ byæ gospodar-
stwa/przedsiêbiorstwa ekologiczne, które zdobywaj¹c ró¿ne certyfikaty jako�ci, podnosz¹
warto�æ swojej marki (np. drób z ekologicznych ferm cieszy siê zainteresowaniem sklepów,
owoce i warzywa chêtnie kupuj¹ producenci zupek dla niemowl¹t).
c) perspektywa procesów wewnêtrznych. Cele wyznaczane w perspektywie procesów we-

wnêtrznych s¹ powszechnie doceniane i stosowane w rolnictwie. Czasami bywaj¹ nawet
jedynymi formalnie stosowanymi. W tej perspektywie zestaw wska�ników bêdzie zale¿a³ od
specyfiki produkcji (ro�linnej lub zwierzêcej). Gospodarstwa �mieszane� równie¿ mog¹ mieæ
odmienne wska�niki.
Istnieje wiele powszechnie stosowanych wska�ników dla wyznaczania celów w perspekty-

wie procesów wewnêtrznych. S¹ to mierniki wydajno�ci, produkcyjno�ci, efektywno�ci danej
produkcji, itp. Jednak wiêkszo�æ du¿ych jednostek ma problemy z komunikacj¹ i obiegiem
informacji wewn¹trz organizacji, co wymaga niezw³ocznej poprawy.

Wska�niki efektywno�ciowe wylicza siê dla danego gospodarstwa/przedsiêbiorstwa przy
wszystkich kalkulacjach dzia³alno�ci produkcyjnych. Ka¿dy podmiot ma inne warunki glebowe
oraz wyposa¿enie techniczne, za� w obrêbie kraju, równie¿ ró¿ne warunki klimatyczne. To
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wp³ywa w decyduj¹cy sposób na warto�æ wska�ników efektywno�ci i powoduje odchylenia
od normatywów. Porównanie wska�ników efektywno�ci daje analizê dzia³alno�ci operacyjnej,
na podstawie której mo¿na oceniaæ op³acalno�æ poszczególnych dzia³alno�ci oraz nakre�liæ
obszary marnotrawienia nak³adów. W efekcie analiza taka stanowi oparcie dla planów rozwoju
strategicznego i kontroli ich realizacji.
d) perspektywa nauki i rozwoju. Sukcesy odnosz¹ ci, którzy posiadaj¹ cechy przedsiêbiorcy

oraz wykazuj¹ postawê innowacyjn¹ wobec otoczenia. Kapita³ ludzki jest najwa¿niejsz¹ war-
to�ci¹ gospodarstwa/przedsiêbiorstwa. Rolnicy wykazuj¹ ma³¹ sk³onno�æ do przyswajania
innowacji. Otwarto�æ na nowo�ci jest skorelowana z wiekiem rolnika i jego wykszta³ceniem.
Istniej¹ równie¿ czynniki psychologiczne, które determinuj¹ sk³onno�æ do innowacji (np.
istnienie nastêpcy ma pozytywny wp³yw). Pasywne podej�cie rolników skutkuje brakiem
komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji niedostosowaniem produkcji do potrzeb rynku.
W indywidualnym gospodarstwie rolnym kapita³ ludzki sprowadza siê do rodziny w³a�ci-

ciela. To znacznie zmienia charakter organizacji. Nie mo¿na mówiæ, w tym przypadku, o rotacji
pracowników, czy stosowaniu ró¿nych technik motywacji, poniewa¿ uniemo¿liwiaj¹ to rodzin-
ne wiêzy. Jednak z drugiej strony mo¿na mówiæ o s³abszej potrzebie kontroli, poniewa¿ wszyst-
kim cz³onkom rodziny zale¿y na tym samym. Gorzej jest w przypadku konfliktów domowych,
które przenoszone s¹ na obszar dzia³ania gospodarstwa. W du¿ej mierze o stopniu realizacji
celów decyduj¹ stosunki rodzinne, poniewa¿ cele pracowników staj¹ siê celami rodziny. Takie
zale¿no�ci wymagaj¹ jednak czêstszej rewizji misji dzia³alno�ci gospodarstwa rolnego.

Podsumowanie
Opracowana na pocz¹tku lat 90. XX w. metoda zarz¹dzania strategicznego ma �zrównowa-

¿yæ punkt widzenia� (ang. balanced view). Zrównowa¿ony obraz organizacji otrzymujemy �le-
dz¹c wyniki w czterech perspektywach:

� finansowej � �jak wygl¹da sytuacja ekonomiczna podmiotu w oczach w³a�ciciela?�;
� klienta � �co s¹dz¹ o nas klienci?�;
� procesów wewnêtrznych � �jak postêpowaæ, aby osi¹gn¹æ sukces?�;
� nauki i rozwoju � �jak utrzymaæ zdolno�æ do zmian i ci¹g³ego doskonalenia siê?�.
Zarz¹dzanie strategiczne jest niezwykle istotne w dzia³alno�ci rolniczej, choæ jednocze�nie

niektóre jego metody s¹ trudne do wdro¿enia. Podobnie jest ze Zrównowa¿on¹ Kart¹ Wyników,
która powsta³a na gruncie amerykañskiej gospodarki, odmiennej od gospodarki europejskiej.

Sytuacja, w której cele rodziny s¹ realizowane kosztem rozwoju gospodarstwa jest wysoce
niepo¿¹dana z ekonomicznego punktu widzenia. Karta poprawi³aby znacznie organizacjê i efek-
tywno�æ pracy w sektorze rolnictwa. Prosta struktura organizacyjna gospodarstw rodzinnych
u³atwia proces komunikacji, który jest podstaw¹ w perspektywie procesów wewnêtrznych. Z
analizy poszczególnych perspektyw wynika, ¿e najbardziej zaniedbana w rolnictwie jest per-
spektywa klienta oraz nauki i rozwoju.

Nie istnieje jeden uniwersalny model systemu ZKW, ale wystêpuje konieczno�æ indywidu-
alnego dobierania wska�ników, co koresponduje z ró¿norodno�ci¹ gospodarstw rolnych (gle-
bow¹, klimatyczn¹, ekonomiczn¹).

Na zakoñczenie nasuwa siê oczywisty wniosek � aby odnie�æ sukces w jakiejkolwiek dzie-
dzinie, nale¿y obraæ w³a�ciwy cel i konsekwentnie go realizowaæ (a tak¿e umieæ do niego prze-
konaæ innych). Karta w³a�nie to umo¿liwia.
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Summary
The Balanced Scorecard is an approach to performance measurement that combines traditional finan-

cial measures with non-financial measures to provide managers with richer and more relevant information
about activities they are managing. The new tool of management contains a diverse set of performance
measures, including financial performance, customer relations, internal business process and learning and
growth. Each business unit will have and use a ZKW that uniquely cap-tures its business strategy. ZKW with the
Activity Based Costing (ABC), the Total Quality Management (TQM) and the maps of strategy can improve
business effects in agriculture. BSC can improve business effects in agriculture.
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