
 

Marek Stachowiak
1

Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 

Akademia Rolnicza we Wroc awiu 

OCENA SYTUACJI WYBRANYCH GOSPODARSTW W 
OPARCIU O ELEMENTY ANALIZY WSKA NIKOWEJ PRZED 
I PO WST PIENIU POLSKI DO UE 

APPRAISAL OF THE SITUATION OF SELECTED FARMS 
BEFORE AND AFTER POLISH ACCESSION TO THE EU 
USING ELEMENTS OF INDICATOR ANALYSIS  

Synopsis. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji wybranych gospodarstw przed i po wst pieniu 

Polski do Unii Europejskiej w oparciu o elementy analizy wska nikowej. Badania przeprowadzono w 

gospodarstwie rolniczo-sadowniczym, zak adzie rybackim prowadz cym dzia alno  przy zachowaniu 

nienaruszalno ci ekosystemu (na terenie rezerwatu przyrody) i w przedsi biorstwie ogrodniczym 

prowadz cym produkcj  pod os onami. Po akcesji Polski do UE zaobserwowano w gospodarstwie 

rolniczo-sadowniczym i rybackim wzrost zapasów produktów gotowych, w gospodarstwie rolniczo – 

sadowniczym i ogrodniczym wzrost rentowno ci oraz ograniczenie zewn trznego finansowania tych 

podmiotów pomimo wyst powania dodatniego efektu d wigni finansowej. 
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Wst p 

Gospodarka rynkowa poprzez konkurencj  wymusza na podmiotach wysok  

efektywno  gospodarowania dysponowanymi zasobami. Wprawdzie Wspólna Polityka 

Rolna krajów Unii Europejskiej nie opiera si  na liberalizmie gospodarczym i wyra nie 

faworyzuje producentów unijnych, nie zmienia to jednak faktu, e producenci ci musz  

konkurowa  mi dzy sob  tak e na rynku wewn trznym Unii. W wielu przypadkach systemy 

reglamentacji produkcji oraz dop at w rolnictwie bardzo ograniczaj  równie  i to zjawisko. 

Niemniej jednak efektywno  gospodarowania nadal zale y w znacznym stopniu od 

czynników wewn trznych i otoczenia celowego organizacji. Przyst pienie Polski do UE 

otworzy o naszym producentom rolniczym potencjalne mo liwo ci konkurowania na 

wewn trznym rynku Unii. Tym samym w znacznym stopniu zmieni y si  warunki w jakich 

funkcjonuj  gospodarstwa rolnicze. Analiza wska nikowa jest prost  metod  oceny kondycji i 

sytuacji przedsi biorstw. W zmiennych warunkach gospodarki rynkowej kontrola 

efektywno ci prowadzonej dzia alno ci gospodarczej jest dzia aniem niezb dnym. Dlatego te  

celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji wybranych gospodarstw przed i po wst pieniu 

Polski do Unii Europejskiej w oparciu o elementy analizy wska nikowej.  
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Materia  i metodyka bada  

Badania przeprowadzono w trzech gospodarstwach: rolniczej spó dzielni produkcyjnej 

nastawionej na produkcj  ro linn , zak adzie bud etowym po o onym na Dolnym l sku 

prowadz cym gospodark  ryback  przy zachowaniu nienaruszalno ci ekosystemu oraz w 

szklarniowym przedsi biorstwie ogrodniczym. Obiekty do bada  wytypowano metod  

celow . W badaniach wykorzystano wybrane elementy analizy ekonomicznej syntetycznej I 

stopnia [Kope  1983]. Do oceny stanu podmiotu i jego funkcjonowania pos u ono si  

miernikami i wska nikami ekonomicznymi, technicznymi i ekonomiczno - technicznymi. 

Wybrane elementy analizy wska nikowej obliczono zgodnie z metodyk  proponowan  przez 

Dudycz i Wrzosek [2003] oraz wi ka -Ma ys i Nowak [1999]. Koszt w asny sprzeda y 

obliczono wed ug So tys [2003] (bez amortyzacji). W celu umo liwienia porównywalno ci 

danych z badaniami innych autorów warto  aktywów, rzeczowy maj tek trwa y i kapita  

pracuj cy na 1 ha powierzchni produkcyjnej wyra ono w kwintalach (dt) yta zgodnie z 

przeci tnymi cenami skupu wed ug roczników statystycznych [Komunikat… 2005]. 

Dynamik  zmian obliczono dla wielko ci wyra onych w z  wed ug wska nika a cuchowego 

o podstawie sta ej, zwaloryzowanego wed ug indeksu cen towarów i us ug konsumpcyjnych. 

W charakterystyce przedmiotu bada  uwzgl dniono udzia  niektórych elementów w sumie 

bilansowej bilansu otwarcia (BO) i bilansu zamkni cia (BZ). Zakres czasowy bada  obejmuje 

lata 2002 – 2005. ród em materia ów by y podstawowe sprawozdania finansowe 

oraz dokumentacja poszczególnych dzia ów produkcyjnych i dane uzyskane na podstawie 

kwestionariusza wywiadu z pracownikami obiektu bada .  

Wyniki bada  

Przedmiot bada  A gospodarowa  na powierzchni ogólnej od 155,54 do 156,94 ha UR 

o rednim wska niku bonitacji 1,34. W strukturze u ytkowania dominowa y GO (ok. 70 %), 

na których uprawiano g ównie pszenic  ozim  na oko o 37-53 % UR oraz rzepak ozimy na 

oko o 17-33 % UR. Pozosta  cz  u ytków stanowi y sady i jagodniki (oko o 30 %) w tym: 

wi nia  oko o 16%, jab o  oko o 8%, liwa i truskawka po oko o 3%.  Produkcja z 1 ha 

wynosi a od 33,70 j.z. w roku 2002 do 62,01 j.z. w roku 2005. W okresie bada  pracowa o na 

sta e oko o 9 osób (cz onków spó dzielni), w tym 3 na stanowiskach nierobotniczych. 

Przedmiot bada  B by  zak adem prowadz cym dzia alno  na 6368,24 ha stawów 

(dzier awionych od AWRSP), z czego 4345,89 ha znajdowa o si  na terenie rezerwatu 

przyrody. Produkcja ryb z 1 ha ogólnej powierzchni stawów rocznie wynosi a oko o 283-291 

kg, poza rokiem 2005, kiedy to odnotowano jej znaczny spadek do oko o 50 %. W obiekcie 
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bada  zatrudniano 191-199 pracowników, z czego 37-40 na stanowiskach nierobotniczych. 

Przedmiot bada  C prowadzi  produkcj  na 23 ha powierzchni pod os onami. W strukturze 

u ytkowania powierzchni dominuj  ro liny warzywne (ponad 73 %), w ród których najwi cej 

uprawiano pomidorów w jednym, przed u onym cyklu (oko o 50 % powierzchni), 

plonuj cych od 45,65 (2003 r.) do 50,36 kgm
-2

 (2005 r.). Ogórki uprawiano w dwóch cyklach 

na oko o 20 % powierzchni. uzyskuj c czne plony od 44,47 (2002 r.) do 49,06 kgm
-2

 (2004 

r.). Na pozosta ej powierzchni uprawiano ro liny ozdobne (kwiaty ci te, tzn. ró e plonuj ce 

na poziomie od 89,44 (2005 r.) do 164,08 szt.m
-2

 (2002 r.), kwiaty doniczkowe, kwiaty 

balkonowe oraz sadzonki. czne zatrudnienie w obiekcie bada  kszta towa o si  na 

poziomie 355-403 pracowników, na etatach nierobotniczych zatrudnionych by o 43-50 

pracowników. 

W analizowanym czasie badane gospodarstwa A i C wykazywa y rosn c  warto  

zysku netto/ha (tabela 1 i 3). Gospodarstwo B w roku 2005 poniós  strat  netto (tabela 2), 

która wynika a ze strat ilo ciowych w produkcji (powodowanych przez ró ne czynniki 

chorobowe). Gospodarstwo C charakteryzowa o si  bardzo wysok  warto ci  aktywów na 1 

ha powierzchni produkcyjnej. Dynamika aktywów wykazywa a tendencje wzrostowe w 

gospodarstwach A i B. Natomiast gospodarstwo C od roku 2003 zmniejsza o warto  swoich 

aktywów. Wzrostowi w czasie równie  ulega a warto  kapita u pracuj cego w badanych 

gospodarstwach. 

Tabela 1. Wybrane elementy charakteryzuj ce efekty ekonomiczne dzia alno ci oraz wyposa enie w maj tek 

i stopie  p ynno ci rodków w obiekcie bada  A w latach 2002 – 2005  

Table 1. Economic characteristics of farm A in years 2002 through 2005  

 

Element 

charakterystyki Jednostka 2002 BO 2002 BZ 2003 BZ 2004 BZ 2005 BZ 

Zysk netto/ha PLN/ha - 225,02 1924,30 838,65 1794,56 

Zysk netto/ha dt/ha - 6,78 53,01 23,69 64,37 

Warto  

aktywów/ha dt/ha 143,15 121,65 148,15 160,79 227,48 

Dynamika aktywów % 100,00 84,98 112,08 117,71 125,50 

Kapita  

pracuj cy/ha dt/ha 34,29 17,82 66,35 41,31 89,28 

Dynamika kapita u 

pracuj cego % 100,00 51,98 209,58 126,27 205,67 

ród o: badania w asne. 
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Tabela 2. Wybrane elementy charakteryzuj ce efekty ekonomiczne dzia alno ci oraz wyposa enie w maj tek 

i stopie  p ynno ci rodków w obiekcie bada  B w latach 2002 – 2005 

Table 2. Economic characteristics of farm B in years 2002 through 2005  

 

Element 

charakterystyki Jednostka 2002 BO 2002 BZ 2003 BZ 2004 BZ 2005 BZ 

Zysk/strata netto/ha PLN/ha - 88,93 191,51 7,60 -392,79 

Zysk netto/ha dt/ha - 2,68 5,42 0,22 -14,09 

Warto  aktywów/ha dt/ha 41,29 51,61 46,58 46,25 44,96 

Dynamika aktywów % 100,00 124,98 117,90 115,55 86,04 

Kapita  pracuj cy/ha dt/ha 31,55 34,27 36,30 35,41 30,33 

Dynamika kapita u 

pracuj cego % 100,00 108,61 120,26 115,77 75,96 

ród o: badania w asne. 

Tabela 3. Wybrane elementy charakteryzuj ce efekty ekonomiczne dzia alno ci oraz wyposa enie w maj tek 

i stopie  p ynno ci rodków w obiekcie bada  C w latach 2002 – 2005 

Table 3. Economic characteristics of farm C in years 2002 through 2005  

 

Element 

charakterystyki Jednostka 
2002 BO 2002 BZ 2003 BZ 2004 BZ 2005 BZ 

Zysk netto/ha PLN/ha - 3875,78 23683,82 7160,20 10372,18 

Zysk netto/ha dt/ha - 116,78 669,98 203,59 372,03 

Warto  

aktywów/ha dt/ha 34369,04 36455,32 32282,53 33003,58 39056,41 

Dynamika 

aktywów % 100,00 106,07 98,18 99,07 89,79 

Kapita  

pracuj cy/ha dt/ha 261,06 2315,38 735,28 293,42 3358,46 

Dynamika kapita u 

pracuj cego % 100,00 886,93 294,39 115,95 1016,52 

ród o: badania w asne. 

W tabelach 4, 5 i 6 przedstawiono udzia  w sumie bilansowej niektórych elementów 

aktywów i pasywów. Wielko ci te posiadaj  specyficzny charakter zale nie od typu 

prowadzonej dzia alno ci gospodarczej i formy prawnej przedsi biorstwa. We wszystkich 

trzech obiektach bada  wzrasta  w okresie bada  udzia  aktywów obrotowych. W obiektach A 

i B w okresie po przyst pieniu Polski do UE uleg  zwi kszeniu poziom zapasów produktów 

gotowych, który przez ca y okres bada  jest najcz ciej wy szy od udzia u zapasów 

materia ów. W gospodarstwach A i C w roku 2004 udzia  kapita u w asnego uleg  

zmniejszeniu, za  w roku 2005 wzrós . Równie  udzia  nale no ci krótkoterminowych w tych 

podmiotach od roku 2004 uleg  zwi kszeniu. Jednocze nie zmala o znaczenie finansowania 

tych podmiotów przez dostawców.  W gospodarstwie B udzia  warto ci produkcji, której nie 

uda o si  sprzeda  przed ko cem roku (a wi c w sezonie zbytu) wzrós  z poziomu oko o 1,65-

5,40 % warto ci produkcji gotowej w latach 2002-2003, a  do poziomu 22,72-13,74 % w 

latach 2004-2005, co znalaz o odzwierciedlenie w drastycznym wzro cie poziomu zapasów 

produktów gotowych w tym okresie. Malej  tak e w okresie bada  w tych obiektach 

zobowi zania z tytu u kredytów i po yczek. Pod wzgl dem udzia u rodków pieni nych 

obiekt C cechowa  si  ich niewielkim odsetkiem.  
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Tabela 4. Wybrane elementy bilansu maj tkowego obiektu bada  A, udzia y w sumie bilansowej, % 

Table 4. Selected elements of the balance sheet in farm A,  shares in the balance sum, % 

Pozycja bilansu  

2002 

BO 

2002 

BZ 

2003 

BZ 

2004 

BZ 

2005 

BZ 

Aktywa trwa e 61,49 67,36 44,67 43,95 38,74 

Rzeczowe aktywa trwa e 57,78 63,22 44,08 43,36 38,24 

Budynki i budowle 14,61 16,08 11,14 9,88 8,32 

Urz dzenia techniczne i maszyny 3,65 3,18 1,78 0,74 0,20 

rodki transportu 5,41 4,30 1,66 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 38,51 32,64 55,33 56,05 61,26 

Zapasy 1,22 7,01 11,61 19,87 14,20 

Materia y 1,22 1,27 3,79 4,35 4,36 

Produkty gotowe 0,00 5,73 7,82 15,52 9,84 

Nale no ci krótkoterminowe 18,27 15,45 10,31 22,39 29,01 

rodki pieni ne 18,27 10,19 33,41 13,79 18,05 

Kapita  w asny 77,00 75,16 86,85 69,65 77,99 

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 23,00 24,84 13,15 30,35 22,01 

Zobowi zania d ugoterminowe 8,80 6,85 2,61 0,00 0,00 

Zobowi zania krótkoterminowe 14,21 17,99 10,55 30,35 22,01 

Zobowi zania z tytu u kredytów i po yczek ogó em 8,80 6,85 8,77 5,93 0,00 

Zobowi zania krótkoterminowe z tytu u dostaw i us ug 0,68 4,94 1,18 2,38 0,61 

ród o: badania w asne. 

Tabela 5. Wybrane elementy bilansu maj tkowego obiektu bada  B, udzia y w sumie bilansowej, % 

Table  5. Selected elements of the balance sheet in farm B,  shares in the balance sum, % 

Pozycja bilansu  

2002 

BO 

2002 

BZ 

2003 

BZ 

2004 

BZ 

2005 

BZ 

Aktywa trwa e 11,03 6,09 6,29 5,42 6,49 

Rzeczowe aktywa trwa e 10,97 6,09 6,29 5,42 6,49 

Budynki i budowle 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 

Urz dzenia techniczne i maszyny 4,61 3,26 4,71 4,16 4,86 

rodki transportu 6,20 2,73 1,50 1,20 1,56 

Aktywa obrotowe 88,97 93,91 93,71 94,58 93,51 

Zapasy 9,38 17,18 13,55 42,49 30,70 

Materia y 4,34 15,34 6,56 12,18 13,92 

Produkty gotowe 5,04 1,85 7,00 30,31 16,78 

Nale no ci krótkoterminowe 38,15 37,63 31,60 23,07 23,74 

rodki pieni ne 40,94 38,88 48,30 26,83 38,84 

Kapita  w asny -0,69 1,89 13,55 13,25 -14,69 

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 100,69 98,11 86,45 86,75 114,69 

Zobowi zania d ugoterminowe 88,10 70,60 70,67 68,73 89,19 

Zobowi zania krótkoterminowe 11,69 27,20 15,37 17,73 25,30 

Zobowi zania z tytu u kredytów i po yczek ogó em 88,10 70,60 70,67 68,73 89,19 

Zobowi zania krótkoterminowe z tytu u dostaw i us ug 1,23 17,24 1,51 4,81 9,02 

ród o: badania w asne. 
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Tabela 6. Wybrane elementy bilansu maj tkowego obiektu bada  C, udzia y w sumie bilansowej, % 

Table  6. Selected elements of the balance sheet in farm C,  shares in the balance sum, % 

Pozycja bilansu  
2002 

BO 

2002 

BZ 

2003 

BZ 

2004 

BZ 

2005 

BZ 

Aktywa trwa e 76,96 79,80 80,33 75,52 72,81 

Rzeczowe aktywa trwa e 75,50 75,80 78,02 73,56 70,82 

Budynki i budowle 60,17 63,53 70,93 67,08 63,81 

Urz dzenia techniczne i maszyny 2,13 1,27 1,29 0,96 0,80 

rodki transportu 0,83 1,06 2,57 2,69 3,15 

Aktywa obrotowe 23,03 20,20 19,67 24,48 27,19 

Zapasy 8,21 9,72 9,96 9,09 9,23 

Materia y 7,78 8,73 9,32 8,37 8,62 

Produkty gotowe 0,20 0,67 0,19 0,23 0,16 

Nale no ci krótkoterminowe 8,65 8,27 7,76 13,87 10,75 

rodki pieni ne 4,60 0,74 0,69 0,19 5,95 

Kapita  w asny 71,41 69,86 76,14 75,48 81,41 

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 28,59 30,14 23,86 24,52 18,59 

Zobowi zania d ugoterminowe 4,79 3,59 1,90 0,94 0,00 

Zobowi zania krótkoterminowe 15,13 19,71 18,76 20,84 15,66 

Zobowi zania z tytu u kredytów i po yczek ogó em 6,49 9,74 5,32 2,86 1,82 

Zobowi zania krótkoterminowe z tytu u dostaw i us ug 8,77 5,48 7,65 15,13 10,00 

ród o: badania w asne. 

Rentowno  sprzeda y i kapita u w asnego we wszystkich trzech obiektach bada  

najwy sza by a w roku 2003 (tabela 7, 8, 9). W gospodarstwach A i C wykazuje ona w 

okresie bada  tendencj  wzrostow , w obiekcie B uleg a gwa townemu zmniejszeniu od roku 

2004. We wszystkich badanych obiektach wska niki p ynno ci finansowej I i III stopnia 

wykazywa y tendencj  wzrostow , przy czym w obiekcie A i B osi ga y one warto ci, które 

powszechnie w literaturze przedmiotu s  klasyfikowane jako nadp ynno  we wszystkich 

latach bada , za  w obiekcie C ich warto ci w okresie 2002-2004 mo na uzna  za przejaw 

niedop ynno ci, a w roku 2005 jako nadp ynno . Pomimo tej sytuacji w adnym z badanych 

przedsi biorstw nie wyst pi y problemy z terminowym realizowaniem zobowi za  

finansowych. Wska nik obrotu nale no ciami wzrasta  w obiektach A i C, w obiektach A i B 

uleg  wyd u eniu wska nik obrotu zobowi zaniami. Wzajemne relacje wska nika obrotu 

nale no ciami do wska nika obrotu zobowi zaniami s  stosunkowo korzystne w 

przedsi biorstwie A i C. Wska niki obrotu zapasami ulega y wzrostowi w latach 2002-2004 

we wszystkich obiektach bada . W roku 2005 wzrós  on równie  w obiekcie B, ale w 

pozosta ych uleg  zmniejszeniu. Wska niki ogólnego zad u enia w okresie bada  

charakteryzowa y si  tendencj  spadkow . Wyj tek stanowi tutaj obiekt B w roku 2005, kiedy 
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to w wyniku znacznej straty netto pokrytej przez fundusz w asny zad u enie podmiotu 

wzros o ponad 100 % sumy pasywów[?].  Badane obiekty zachowa y zdolno  do regulacji 

zobowi za  odsetkowych. Pod wzgl dem sprawno ci dzia ania wska niki kosztoch onno ci 

wykazywa y tendencj  malej c  w obiektach A i C. Przy czym w obiekcie C nale y zwróci  

uwag  na nadmiernie wysok  kosztoch onno  produkcji, za  obiekt A posiada 

kosztoch onno  na stosunkowo dobrym poziomie [Sierpi ska i Jachna 2005]. W obiekcie B 

jedynie w roku 2003 wska nik ten by  na dopuszczalnym poziomie. 

W obiektach B i C wska niki rotacji aktywów i rodków trwa ych wystarczaj  na 

odtworzenie maj tku przedsi biorstw ze sprzeda y, co nie ma miejsca w obiekcie A, gdzie 

sprzeda  a zarazem produktywno  maj tku podmiotu mo na uzna  za zbyt nisk . Jedynie w 

obiekcie B po przyst pieniu Polski do UE nie wyst pi  dodatni efekt d wigni finansowej. 

Mog o to by  zwi zane z siln  konkurencj  i specyficznym charakterem produkcji oraz 

realizacj  sprzeda y przez ów obiekt. 

Wska nik p ynno ci natychmiastowej I stopnia by  w obiekcie A i B okolo 4,5-16 

krotnie wy szy ni  normy zalecane przez wi ka -Ma ys i Nowak [1999], jedynie w 

obiekcie C jego minimalna warto  by a mniejsza oko o 10-krotnie od zalecanych norm 

wed ug tych autorów. Niemniej jednak obiekt bada  nie utraci  p ynno ci finansowej, dzi ki 

w a ciwemu zarz dzaniu nale no ciami i zobowi zaniami. P ynno  bie ca III stopnia by a 

wy sza w badaniach w asnych ok.1,3-3,3 krotnie od wielko ci zalecanych przez wi ka -

Ma ys i Nowak [1999] oraz Sierpi sk  i Jachn  [2005].  

Tabela 7. Wybrane elementy analizy wska nikowej dla obiektu bada  A w latach 2002-2005 

Table 7. Selected elements of indicator analysis for farm A in years 2002 through 2005 

  
Rok 

Wska nik Jednostki. 
2002 2003 2004 2005 

Rentowno  netto sprzeda y % 11,82 51,19 27,79 47,53 

Rentowno  netto kapita u w asnego % 7,42 41,20 21,15 36,28 

Rentowno  netto kapita u cznego % 5,57 35,78 14,73 28,30 

Rentowno  netto maj tku trwa ego % 8,27 80,11 33,51 73,04 

Rentowno  netto maj tku obrotowego % 17,07 64,67 26,28 46,19 

P ynno  natychmiastowa (I stopnia) - 0,57 3,17 0,45 0,82 

P ynno  bie ca (III stopnia) - 1,81 5,25 2,50 2,78 

Wska nik obrotu nale no ciami dni 143,04 56,92 110,56 151,10 

Wska nik obrotu zobowi zaniami dni 134,41 62,48 138,87 152,03 

Wska nik obrotu zapasami dni 32,68 43,92 52,77 27,09 

Wska nik ogólnego zad u enia % 24,84 13,15 30,35 22,01 

Zad u enie kapita ów w asnych % 33,05 15,14 43,58 28,22 

Wska nik pokrycia zobowi za  odsetkowych - 6,00 61,40 26,07 70,75 
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Wska nik kosztoch onno ci % 89,53 49,49 72,40 62,86 

Wska nik globalnego obrotu aktywami % 43,31 80,16 54,51 62,45 

Wska nik rotacji rodków trwa ych % 72,11 153,45 124,71 153,66 

Wska nik rotacji maj tku obrotowego % 119,11 175,60 97,91 106,24 

 Badanie d wigni finansowej RKW/RK  - 1,16 1,14 1,39 1,28 

ród o: badania w asne. 

Wska niki rotacji aktywów i rodków trwa ych w obiektach B i C posiadaj  warto ci 

przekraczaj ce normy zalecane przez [Sierpi sk  i Jachn  2005]. Wska niki rotacji rodków 

trwa ych znacz co uzale nione s  od ich udzia u w sumie bilansowej – przy ich niskim 

udziale osi gaj  bowiem znacz ce warto ci (tak jak w podmiocie B).  

Tabela 8. Wybrane elementy analizy wska nikowej dla obiektu bada  B w latach 2002-2005 

Table 8. Selected elements of indicator analysis for farm B in years 2002 through 2005 

  
Rok 

Wska nik Jednostki. 
2002 2003 2004 2005 

Rentowno  netto sprzeda y % 4,72 9,49 0,45 -28,46 

Rentowno  netto kapita u w asnego % 274,58 85,81 3,53 213,29 

Rentowno  netto kapita u cznego % 5,19 11,63 0,47 -31,33 

Rentowno  netto maj tku trwa ego % 85,28 184,96 8,61 -482,48 

Rentowno  netto maj tku obrotowego % 5,53 12,41 0,49 -33,51 

P ynno  natychmiastowa (I stopnia) - 1,41 3,06 1,49 1,54 

P ynno  bie ca (III stopnia) - 3,41 5,94 5,25 3,70 

Wska nik obrotu nale no ciami dni 113,13 105,37 97,37 93,26 

Wska nik obrotu zobowi zaniami dni 61,52 66,13 60,11 80,22 

Wska nik obrotu zapasami dni 40,98 46,81 99,41 142,27 

Wska nik ogólnego zad u enia % 97,79 86,04 86,47 114,48 

Zad u enie kapita ów w asnych % 5172,20 634,78 652,78 -779,29 

Wska nik pokrycia zobowi za  odsetkowych - 7,29 306,90 1,55 -51,36 

Wska nik kosztoch onno ci % 101,76 98,06 132,53 144,40 

Wska nik globalnego obrotu aktywami % 122,15 120,11 102,57 95,85 

Wska nik rotacji rodków trwa ych % 1480,82 1941,57 1750,51 1627,24 

Wska nik rotacji maj tku obrotowego % 133,22 128,03 108,95 89,73 

 Badanie d wigni finansowej RKW/RK  - 92,69 5,00 0,47 -6,81 

ród o: badania w asne. 
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Tabela 9. Wybrane elementy analizy wska nikowej dla obiektu bada  C w latach 2002-2005 

Table 9. Selected elements of indicator analysis for farm C in years 2002 through 2005 

  
Rok 

Wska nik Jednostki.
2002 2003 2004 2005 

Rentowno  netto sprzeda y % 0,25 1,53 0,45 0,63 

Rentowno  netto kapita u w asnego % 0,46 2,73 0,82 1,17 

Rentowno  netto kapita u cznego % 0,32 2,08 0,62 0,95 

Rentowno  netto maj tku trwa ego % 0,40 2,58 0,82 1,31 

Rentowno  netto maj tku obrotowego % 1,59 10,55 2,52 3,50 

P ynno  natychmiastowa (I stopnia) - 0,04 0,04 0,01 0,38 

P ynno  bie ca (III stopnia) - 1,02 1,05 1,17 4,57 

Wska nik obrotu nale no ciami dni 23,76 22,22 28,80 30,68 

Wska nik obrotu zobowi zaniami dni 49,15 53,31 52,62 45,61 

Wska nik obrotu zapasami dni 25,26 27,25 25,30 22,74 

Wska nik ogólnego zad u enia % 23,31 20,66 21,78 15,66 

Zad u enie kapita ów w asnych % 33,36 27,14 28,85 19,24 

Wska nik pokrycia zobowi za  odsetkowych - 1,94 9,38 4,88 7,18 

Wska nik kosztoch onno ci % 101,30 99,71 105,82 99,14 

Wska nik globalnego obrotu aktywami % 129,87 131,78 137,40 147,02 

Wska nik rotacji rodków trwa ych % 171,66 171,42 176,37 205,78 

Wska nik rotacji maj tku obrotowego % 624,06 660,76 621,82 570,06 

 Badanie d wigni finansowej RKW/RK  - -0,67 1,08 1,58 1,30 

ród o: badania w asne. 

Wnioski 

Bardzo trudny ekonomiczny stan obiektu bada  B, prowadz cego gospodark  ryback  

g ównie na terenie rezerwatów przyrody, wywo any znacznymi stratami w produkcji 

spowodowanymi czynnikami chorobowymi, uniemo liwia wyci gni cie w pe ni 

wiarygodnych i rzetelnych wniosków na temat jego sytuacji po wej ciu Polski do UE. Nale y 

w tym miejscu podkre li , e zdolno  do konkurowania przez ten zak ad jest bardzo 

zaw ona w wyniku znacz cych ogranicze  w intensywno ci ponoszonych nak adów 

materia owych, w zwi zku z produkcj  ryb na terenie rezerwatu przyrody. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na sformu owa  nast puj ce wnioski. 

Po wej ciu Polski do Unii Europejskiej w gospodarstwie rolniczo-sadowniczym 

i przedsi biorstwie ogrodniczym dodatni efekt d wigni finansowej utrzymywa  tendencj  

wzrostow , co po rednio wiadczy o poprawiaj cej si  ogólnej sytuacji ekonomicznej tych 

podmiotów. Wyst powanie ujemnego efektu d wigni finansowej w zak adzie rybackim od 

roku 2004 ma miejsce w warunkach drastycznego spadku sprzeda y produktów gotowych w 

stosunku do pozosta ych sezonów zbytu. 
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W podmiotach rolniczo-sadowniczym i rybackim odnotowano od roku 2004 znacz cy 

przyrost zapasów produktów gotowych, w przedsi biorstwie ogrodniczym poziom zapasów 

produktów pozosta  na stosunkowo zbli onym do poprzedniego poziomie (jego produkty nie 

nadaj  si  do d u szego przechowywania). Rosn ca tendencja warto ci wska ników 

rentowno ci dla przedsi biorstw rolniczo-sadowniczego i ogrodniczego jest wywo ana 

wzrostem uzyskiwanych cen ich produktów, przy wzrastaj cych lub zbli onych ich zapasach. 

Dla gospodarstwa rolniczo-sadowniczego wzrost cen produktów by  znacz cy, dla podmiotu 

ogrodniczego niewielki. 

Przedsi biorstwo rolniczo-sadownicze cechowa o zjawisko nadp ynno ci finansowej, 

które po 2003 zosta o cz ciowo ograniczone. Zwi zane to by o z utrzymywaniem w 

gospodarstwie wi kszej ilo ci rodków finansowych ze wzgl du na d ugi okres cyklu inkasa 

nale no ci. Wynikaj cy ze wska ników brak p ynno ci finansowej w przedsi biorstwie 

ogrodniczym do roku 2004 niwelowany by  poprzez szybki cykl inkasa nale no ci. W wyniku 

znacz cego ograniczenia zobowi za  krótkoterminowych w podmiocie tym w roku 2005 

dosz o do zjawiska nadp ynno ci. Nadp ynno  finansowa zak adu rybackiego by a 

spowodowana nik ym udzia em aktywów trwa ych w sumie bilansowej rodków obrotowych. 

Jedynie w zak adzie rybackim po wst pieniu Polski do UE uda o si  skróci  cykl 

inkasa nale no ci. W pozosta ych dwóch podmiotach uleg  on wyd u eniu. Pomimo tego 

jednostkom tym uda o si  utrzyma  w a ciw  relacj  pomi dzy wska nikami inkasa 

nale no ci i obrotu zobowi zaniami. Relacja ta dla zak adu rybackiego by a wysoce 

niekorzystna. 

Wska nik ogólnego zad u enia w przedsi biorstwie rolniczo-sadowniczym i w 

ogrodniczym w latach 2004-2005 charakteryzowa  si  tendencj  spadkow , co w po czeniu z 

wyst puj cym dodatnim efektem d wigni finansowej i pogarszaj c  si  relacj  obrotu 

nale no ci do obrotu zobowi za  wiadczy o ograniczeniu w kredytowaniu dzia alno ci tych 

podmiotów.  

Wyst powanie w przedsi biorstwie rybackim i ogrodniczym niekorzystnych warto ci 

wska ników kosztoch onno ci wiadczy o konieczno ci poszukiwa  dalszych róde  

oszcz dno ci w tych podmiotach. 
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Abstract. The aim of this work is to estimate the situation of selected farms before and after Polish 

accession to the EU using elements of indicator analysis. The research was executed in a fruit-growing 

farm, in a fish farm using sustainable production techniques (in a nature reserve area), and in a 

horticultural enterprise with production in greenhouses. After Polish accession to the European Union a 

growth of stock of ready products was observed in the fruit-growing farm and the fish farm, as well as a 

growth of profitability and reduction of external financing in the fruit-growing farm and the horticultural 

farm despite the beneficial effects of financial leverage. 

Key words: production, horticulture, agriculture, fruit-growing, fishing, economics of horticulture, 

economics of agriculture, economics of fishing, indicator analysis, nature reserve 
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