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Synopsis. Przeprowadzono analizê finansow¹ gospodarstw rolnych maj¹cych osobowo�æ prawn¹, na podstawie
wyników standardowych z lat 2006-2008 publikowanych w ramach Polskiego FADN. Wykonano analizê pio-
now¹ i poziom¹ bilansu oraz finansowania dzia³alno�ci operacyjnej i inwestycyjnej gospodarstw o typie rolnym:
uprawy polowe (U) oraz mieszane (M). Przedstawiono wyniki finansowe gospodarstw oraz  ich zdolno�ci do
samofinansowania dzia³alno�ci bie¿¹cej.

Wstêp
W wyniku realizacji zasad wspólnej polityki rolnej po akcesji Polski do struktur Unii Europej-

skiej, zmieni³y siê tak¿e warunki finansowania dzia³alno�ci i rozwoju gospodarstw rolnych w kraju.
Gospodarstwa uzyska³y szerszy dostêp do zewnêtrznych �róde³ finansowania pochodz¹cych z
bud¿etu wspólnotowego, jak te¿ z krajowego.

Realizowane instrumenty finansowe w ramach pomocy przez ARiMR, pozwoli³y na transfer
finansów w ³¹cznej kwocie  42 100,5 mln z³ (udzia³ �rodków krajowych wynosi³ 36 %) w latach 2006-
2008. Wyp³acana corocznie kwota �rodków pomocowych zmniejszy³a siê z 16 696,4 do 12 057,9 mln
z³ [Realizacja pomocy� 2008].

Wielu autorów wskazuje na du¿¹ rolê dop³at w kszta³towaniu dochodów oraz finansowaniu
inwestycji w gospodarstwach rolnych, s³u¿¹cych unowocze�nianiu technologii i rozwijaniu pro-
dukcji rolniczej [Grontkowska 2009, Miko³ajczyk 2009, Spiak 2004]. Wed³ug Kusza [2009] szczegól-
nie w latach 2006-2007 obserwuje siê wysokie tempo inwestycji w gospodarstwach. Zwi¹zane jest
to z aktywno�ci¹ inwestycyjn¹ rolników, którzy dostrzegaj¹ symptomy koniunktury na rynku oraz
mo¿liwo�ci wsparcia finansowego w realizacji inwestycji. Jak podaje M¹dra [2009] w najwiêkszych
obszarowo gospodarstwach rolnych nak³ady inwestycyjne dotyczy³y zakupu ziemi oraz nowocze-
snych maszyn i urz¹dzeñ  z zewnêtrznych �ród³a finansowania � d³ugoterminowych kredytów
preferencyjnych umo¿liwiaj¹cym wdro¿enie niezbêdnych inwestycji.

�rodki pomocowe kierowane do gospodarstw rolnych coraz szerzej wykorzystywane s¹ przez pro-
ducentów rolnych do szybszego modernizowania posiadanego maj¹tku i wdra¿ania nowoczesnych
technologii celem dostosowania gospodarstw towarowych do wzrastaj¹cej konkurencji na rynku.

Metodyka badañ
Przeprowadzona analiza finansowa gospodarstw rolnych maj¹cych osobowo�æ prawn¹ mia³a na

celu wykazanie jakie by³y �ród³a finansowania dzia³alno�ci operacyjnej i rozwojowej gospodarstw
towarowych i jak by³y one wykorzystywane przez kierownictwa gospodarstw w latach 2006-2008.

W analizie uwzglêdniono grupê gospodarstw towarowych � bardzo du¿ych o wielko�ci ekono-
micznej powy¿ej 100 ESU oraz powierzchni u¿ytków rolnych powy¿ej 50 ha, wyodrêbnion¹ w
badaniach prowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�ciowej-PIB w
Warszawie. Gospodarstwa najwiêksze by³y analizowane z podzia³em  na grupy, które by³y najlicz-
niej reprezentowane wed³ug typu rolniczego: uprawy polowe � U (50-75)  i mieszane � M (31-59)
stanowi¹cych oko³o 3/4 objêtych analiz¹ gospodarstw. W  latach 2006-2008 liczebno�æ grupy zwiêkszy³a
siê z 114 do 172 obiektów, w tym z 96 do 154 gospodarstw bardzo du¿ych ekonomicznie.
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W badaniach wykorzystano metodê analizy finansowej dzia³alno�ci gospodarstw porównuj¹c w
latach 2006-2008 sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ oraz p³ynno�æ finansow¹  gospodarstw najsilniejszych
ekonomicznie. Materia³  liczbowy z lat 2006-2008 zosta³ opracowano na podstawie wyników standardo-
wych gospodarstw rolnych posiadaj¹cych osobowo�æ prawn¹, publikowany w ramach Polskiego FADN.

W polskim rolnictwie udzia³ producentów  rolnych maj¹cych osobowo�æ prawn¹ by³  niewielki
i wynosi³ 1% w ogólnej liczbie producentów rolnych, natomiast grupa gospodarstw towarowych
o powierzchni powy¿ej 50 ha UR u¿ytkowa³a oko³o 3/4  gruntów w 2008 roku.

Wyniki
Wykorzystanie �rodków pomocowych przez rolnictwo krajowe z bud¿etu Wspólnoty  w ra-

mach trzech programów, w analizowanych latach 2006-2008 przedstawiono na rysunku 1. Najko-
rzystniejszy pod wzglêdem wysoko�ci wykorzystanych �rodków pomocowych by³ 2007 rok, w
którym uzyskano 2,5 mld euro, przy równocze�nie najni¿szej kwocie dop³at bezpo�rednich 0,5 mld
euro. �rodki wykorzystywanej pomocy skierowanej do rolnictwa krajowego zwiêksza³y siê w la-
tach 2006-2007, natomiast w ostatnim roku badañ odnotowano ich zmniejszenie do kwoty 2,0 mld
euro, przy jednocze�nie najwy¿szych uzyskanych dop³atach bezpo�rednich 1,0 mld euro.

Przedstawiona w tabeli 1 analiza bilansów badanych gospodarstw towarowych o typie rolnym:
uprawy polowe oraz mieszane w latach 2006-2008 umo¿liwi³a ocenê wielko�ci zmian w poszczegól-
nych grupach aktywów i pasywów oraz ich struktury. Pozwoli³a na ocenê stanu maj¹tkowego oraz
�róde³ ich finansowania w gospodarstwach towarowych w okresie trzyletnim.

8002-6002hcatalwogezcinlorupytgu³dewhcynlorwtsradopsogwósnalibazilanA.1alebaT
-lógezczsyW

einein
pyT

yzcinlor
6002 7002 -7002

6002
8002 -8002

7002
-8002

7002
³z.syt % ³z.syt % ³z.syt ³z.syt % ³z.syt %

.A awytkame³ógO
U 2776 00,001 3837 00,001 116 79501 00,001 4123 84,651

M 3708 00,001 9018 00,001 63 27821 00,001 3674 54,951

.1 awytkAmezaR
e³awrt

U 9983 85,75 6614 34,65 762 9356 17,16 3732 17,761

M 2935 97,66 0535 89,56 24- 4009 59,96 4563 99,661

1.1
ywarpu,aimeiZ

ytowkie³awrt
enjyckudorp

U 8741 38,12 3861 08,22 502 0453 14,33 7581 15,932

M 6951 77,91 6451 70,91 05- 3151 57,11 33- 08,49

2.1 iknyduB
U 186 60,01 616 43,8 56- 979 42,9 363 67,341

M 6241 66,71 6341 17,71 01 8523 13,52 2281 74,822

.3.1 ynyzsaM
ainezd¹zrui

U 9461 53,42 0471 75,32 19 1391 22,81 191 01,711

M 6081 73,22 5681 00,32 95 1243 85,62 6551 24,981

4.1 atêzreiwZ
enjyckudorper

U 19 43,1 621 17,1 53 001 49,0 62- 98,901

M 465 99,6 405 12,6 06- 118 03,6 703 97,341

.2 awytkamezaR
ec¹¿eib

U 3782 24,24 7123 75,34 443 7504 92,83 048 12,141

M 1862 12,33 9572 20,43 87 7683 50,03 8011 42,441

.B awysapme³ógO
U 2776 00,001 3837 00,001 116 79501 00,001 4123 84,651

M 3708 00,001 9018 00,001 63 27821 00,001 3674 54,951

.1 ainazaiwoboZ
me³ógo

U 3422 21,33 2232 54,13 97 2763 56,43 0531 17,361

M 8312 84,62 9512 26,62 12 9632 04,81 012 08,011

1.1 dytyderK
ewonimretogu³

U 8211 66,61 9511 07,51 13 9481 54,71 096 29,361

M 2231 73,61 2621 65,51 06- 8511 00,9 401- 95,78

2.1 ytyderK
ewonimretoktórk

U 5111 64,61 3611 57,51 84 3281 02,71 066 05,361

M 618 11,01 798 60,11 18 1121 04,9 413 14,841

.2 ynsa³w³atipaK
U 9254 88,66 1605 55,86 235 5296 53,56 4681 09,251

M 5395 25,37 0595 83,37 51 30501 06,18 3554 79,671

enazseim�M,ewolopywarpu�U:aineinsajbO
.8002-6002talzewodradnatsikinyWeiwatsdopaneinawocarpo:o³dór�



351Finansowanie dzia³alno�ci i rozwoju przedsiêbiorstw rolnych w latach 2006-2008

Analiza aktywów gospodarstw o typie � uprawy
polowe (U) wykaza³a, ¿e w badanym � okresie zwiêk-
szy³a siê warto�æ aktywów ogó³em o 56,5% z tego akty-
wów trwa³ych o 67,7% oraz aktywów bie¿¹cych o 41,2%.
W aktywach trwa³ych g³ówne grupy �rodków, które
zwiêkszy³y swoj¹ warto�æ � obejmowa³y ziemiê, upra-
wy trwa³e i kwoty produkcyjne (wska�nik dynamiki
239,5%) oraz budynki (wska�nik dynamiki 143,8%). W
strukturze aktywów najwiêkszy udzia³  mia³a ziemia �
33,4% oraz maszyny i urz¹dzenia � 18,2%. Uzyskane
wyniki wskazuj¹, ¿e g³ówne dzia³ania inwestycyjne w
tym okresie skierowane by³y na nabycie gruntów, ce-
lem zabezpieczenia po¿¹danej  wielko�ci powierzchni
u¿ytków rolnych gospodarstwa towarowego. Ogó³em
warto�æ aktywów na gospodarstwo (U) wynosi³a 10 597
tys. z³, w tym maj¹tku trwa³ego 6539 tys. z³ w 2008 roku.

Przeprowadzona analiza aktywów gospodarstw o typie rolniczym � mieszanym (M) w bada-
nych latach wykaza³a, ¿e nast¹pi³ przyrost aktywów o 59,4%, z tego  aktywów trwa³ych o 67,0%
oraz  aktywów bie¿¹cych o 44,2%. Najwy¿szy przyrost warto�ci �rodków trwa³ych wyst¹pi³ w
grupie budynki (wska�nik dynamiki 228,5%) oraz maszyny i urz¹dzenia (wska�nik dynamiki 189,4%).
W gospodarstwach o tym typie rolnym � M du¿e nak³ady inwestycyjne ponoszone by³y w 2008
roku na wdro¿enie nowoczesnych technologii. Ogó³em warto�æ aktywów na gospodarstwo (M)
zwiêkszy³a siê w badanych latach do 12 872 z³, w tym maj¹tku trwa³ego do 9004 tys. z³.

Porównanie warto�ci maj¹tku w obu typach gospodarstw rolnych w 2008 roku. wykazuje, ¿e w
gospodarstwie o typie mieszanym by³ on wy¿szy w maj¹tku trwa³ym o 2,5 mln z³, co jest zwi¹zane
z wy¿sz¹ kapita³och³onno�ci¹ produkcji w dziale zwierzêcym oraz mniejszy w maj¹tku obrotowym
o 180 tys. z³ w porównaniu do gospodarstwa o kierunku ro�linnym.

Analiza kapita³u gospodarstw o typie rolnym (U) w analogicznym okresie wykaza³a, ¿e kapita³
w³asny zwiêkszy³  siê o 52,9% do warto�ci 6925 tys. z³ oraz zobowi¹zañ ogó³em o 63,9% do warto�ci
3672 tys. z³. W gospodarstwach o typie rolnym (M)  kapita³ w³asny powiêkszy³ siê  o 77, 0% do
warto�ci 10 503 tys. z³ oraz zobowi¹zania ogó³em o 11% do wielko�ci 2369 tys. z³. Udzia³ kapita³u
w³asnego w pasywach gospodarstw o  typie � mieszane zwiêkszy³ siê z 73,5 do 81,6%, natomiast w
gospodarstwach � uprawy polowe zmniejszy³ siê z 66,9 do 65,3%. Wskazuje to na wiêksze wyko-
rzystywanie zewnêtrznych �róde³ finansowania przez gospodarstwa (U), natomiast gospodarstwa
(M), przy stopniowym zmniejszaniu kredytów d³ugoterminowych zwiêkszy³y warto�æ posiada-
nych kredytów krótkoterminowych o 48%.

Kapita³ w³asny obu typów gospodarstw finansuje w ca³o�ci �rodki trwa³e i czê�æ �rodków
obrotowych, a wiêc jest to rodzaj bezpiecznej strategii finansowania �rodków maj¹tkowych.   W
gospodarstwach o typie � uprawy polowe zobowi¹zaniami sfinansowano 90% �rodków obroto-
wych, natomiast w gospodarstwach o typie � mieszane 61%. Finansowanie maj¹tku w gospodar-
stwach (M) by³o oparte g³ównie na kapitale w³asnym, dziêki uzyskiwanym wp³ywom ze sprzeda¿y
wielu asortymentów produktów. Przyjêty w tej grupie sposób finansowania maj¹tku jest mniej
ryzykowny i kosztowny, jak w przypadku korzystania z kredytów bankowych.

Porównanie warto�ci zrealizowanych inwestycji brutto w latach 2006-2008 wykaza³o ich zwiêk-
szenie w obu typach gospodarstw  (tab. 2). Wska�nik dynamiki wzrostu w grupie (U) wynosi³
396,7%, natomiast w grupie (M) � 179,7%. Jednak po uwzglêdnieniu amortyzacji warto�æ inwesty-
cji netto wyra�nie zmniejszy³a siê przybieraj¹c wielko�æ ujemn¹  w latach 2006-2007 w gospodar-
stwach o typie � uprawy polowe. Wysoki wzrost warto�ci inwestycji odnotowany zosta³ w obu
typach gospodarstw w 2008 roku. Bardzo wysokie stopy inwestycji w gospodarstwach maj¹cych
osobowo�æ prawn¹ wskazuj¹ na wykorzystywanie g³ównie zewnêtrznych �róde³ finansowania
inwestycji, przy niskim dochodzie na gospodarstwo.

Zestawienie produkcji, sald dop³at i podatków oraz kosztów uwzglêdnionych przy wyliczaniu
dochodu z analizowanych gospodarstw w latach 2006-2008 zawarto w tabeli 3 tabela 3. Warto�æ
produkcji w obu typach gospodarstw zwiêkszy³a siê odpowiednio dla grupy gospodarstw (U) o
34,4% oraz grupy (M) o 43,1%. Poziom produkcji w 2008 roku na gospodarstwo o typie  mieszane

Rysunek 1. Wydatki na polskie rolnic-
two z bud¿etu Wspólnoty w latach
2006-2008
�ród³o: Realizacja pomocy... 2008.
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W\V��]á wynosi³ 5990 tys. z³ i by³ wy¿szy ni¿ w typie
� uprawy polowe o 2127 tys. z³, tj. o 55,1%
jak o typie � uprawy polowe. Wypracowana
warto�æ dodana netto w grupie gospodarstw
(M) by³a o 54,7% wiêksza i mia³a o 47,4%
wy¿szy wska�nik dynamiki jak w grupie (U),
dziêki wy¿szemu saldu bie¿¹cych dop³at i
podatków. Dochód na gospodarstwo o ty-
pie � mieszane zwiêkszy³ siê w badanym
okresie sze�ciokrotnie i wynosi³ 229 tys. z³,
natomiast na gospodarstwo o typie � upra-
wy polowe dochód zmniejszy³ siê o 115,8%,
osi¹gaj¹c w 2008 roku stratê w wysoko�ci �
22 tys. z³. Na wysoko�æ dochodu gospo-
darstw obu typów mia³y du¿y wp³yw wyka-
zywane ujemne wielko�ci sald dop³at i po-
datków zwi¹zanych z inwestycjami.

Na rysunku 2 przedstawiono przep³yw
pieniê¿ny � I (SE526) w latach 2006-2008
dla badanych grup gospodarstw. Analiza
przep³ywu pieniê¿nego I wskazuje na po-
gorszenie zdolno�ci gospodarstw typu �
uprawy polowe do samofinansowania swo-
jej dzia³alno�ci i tworzenia oszczêdno�ci w
ramach dzia³alno�ci operacyjnej. Warto�æ
przep³ywu pieniê¿nego I dla gospodarstw
(U) zmniejszy³a siê z kwoty 472 do 37 tys.
z³, natomiast w gospodarstwach (M) wy-

nosi³a ok. 500 tys. z³, z wyj¹tkiem 2007 roku w którym wyst¹pi³ spadek przep³ywu do 263 tys. z³.
Przep³yw pieniê¿ny � II (SE530), który obrazuje zdolno�æ gospodarstwa do samofinansowania

swojej dzia³alno�ci i tworzenia oszczêdno�ci, jest w stosunku do wska�nika � I powiêkszony o
dzia³alno�æ inwestycyjn¹ oraz zmiany stanu zobowi¹zañ (rys. 3). W latach 2006-2008 dla badanych
grup gospodarstw wska�nik II wyra�nie siê zmniejszy³ w grupie (U) do warto�ci (-1423 tys. z³),
natomiast w grupie (M) do (-490 tys. z³). Tak du¿e pogorszenie wska�nika przep³ywu pieniê¿nego
w gospodarstwach obu grup wynika³o z ujemnego przep³ywu �rodków finansowych z dzia³alno�ci
inwestycyjnej, która finansowana by³a kredytem d³ugoterminowym oraz odroczeniem dop³at do
czasu rozliczenia inwestycji. Warto�æ inwestycji brutto zwiêkszy³a siê w analizowanym okresie 3-
krotnie w grupie gospodarstw o typie � uprawy polowe oraz 2-krotnie w grupie gospodarstw o
typie � mieszane.
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Rysunek 2.  Przep³yw pieniê¿ny � I w gospodar-
stwach towarowych o typie: uprawy polowe (U) i
mieszane (M) w latach 2006-2008
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Wyniki stan-
dardowe 2006-2008.

Rysunek 3. Przep³yw pieniê¿ny � II w gospodar-
stwach towarowych o typie: uprawy polowe (U) i
mieszane (M) w latach 2006-2008
�ród³o: jak na rys. 2.
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Podsumowanie
Analiza finansowa producentów rolnych maj¹cych osobowo�æ prawn¹ objêtych badaniami

przez IERiG¯-PIB w ramach polskiego FADN wykaza³a, ¿e w latach 2006-2008 dochód na gospo-
darstwo o typie rolnym � uprawy polowe (U) zmniejszy³ siê z 19 do -22 tys. z³ oraz zwiêkszy³ na
gospodarstwo o typie � mieszane (M) z 31 do 229 tys. z³.

Porównuj¹c zdolno�ci gospodarstw towarowych do samofinansowania dzia³alno�ci operacyj-
nej i tworzenia rezerw, stwierdzono pogorszenie wska�nika przep³ywu pieniê¿nego I w grupie
gospodarstw o typie rolnym � uprawy polowe oraz nisk¹ jego warto�æ, w stosunku do poziomu
wska�nika w grupie o typie rolnym � mieszane. Potwierdzeniem tej oceny jest równie¿ pogarszaj¹-
cy siê wska�nik przep³ywu pieniê¿nego II, który zmniejszy³ siê w grupie gospodarstw (U) do -1423
tys. z³ oraz w grupie (M) do -915 tys. z³ w 2008 roku. Wp³yw na obni¿enie wska�ników w obu typach
gospodarstw mia³y wysokie nak³ady inwestycyjne finansowane z kredytów d³ugoterminowych.

W badanym okresie kapita³ w³asny, w gospodarstwach rolnych o typie � uprawy polowe
zwiêkszy³ siê o 53% do warto�ci 6,9 mln z³ i mia³ 65% udzia³u w pasywach, natomiast w gospodar-
stwach o typie � mieszane, kapita³ w³asny powiêkszy³ siê o 77% do kwoty 10,5 mln z³, a jego udzia³
w pasywach wynosi³ 82% w 2008 roku.

Przeprowadzona analiza finansowa o charakterze ogólnym pozwoli³a na uchwycenie pewnych pra-
wid³owo�ci zachodz¹cych w zarz¹dzaniu finansami w badanych latach oraz wystêpuj¹cych ró¿nice w
finansowaniu dzia³alno�ci gospodarstw towarowych o typie rolnym uprawy polowe oraz mieszane.
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Summary
On the basis of results from the years 2006-2008 published in Polish FADN a financial analysis of agricul-

tural farms with legal personality has been made. Obtained results have shown that agricultural farms of arable
farming type (U) have worsened their financial result, reporting a loss in 2008, and those of mixed farming type
(M) improved their income from the enterprise in examined years. I and II flow index analysis confirmed
decreasing self-financing ability of operational and investment activities in both types of farms. Main source for
financing activities was equity capital, which had 82% of shares in mixed farming type farms (M) and 65% of
shares in liabilities in arable farming type farms.
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