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Sources of financing investments and operation in agricultural 
farms

Synopsis: Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu finansowania dzia alno ci

bie cej i inwestycyjnej gospodarstw. Gospodarstwa rolnicze b d ce przedmiotem bada  zosta y

pogrupowane wed ug wielko ci ekonomicznej wyra onej w ESU. Przeprowadzona analiza wykaza a,

e g ównym ród em finansowania by  kapita  w asny. Istotnym elementem wsparcia gospodarstw sta y

si rodki WPR UE. 

S owa kluczowe: ród a finansowania, dzia alno  inwestycyjna, wielko  ekonomiczna  

Abstract: The purpose of this study is an attempt to show the distribution of financing investments 

and operation in agricultural farms between various sources of capital. The investigated sample of 

agricultural farms was divided into groups according to their economic size. The analysis showed that 

the main source was farmer’s own capital. It was essentially supported by the payments awarded 

within the framework of the EU Common Agricultural Policy.  

Key words: financial source, investment activity, economic size 

Wst p

Ka dy sektor gospodarki cechuje si  pewn  specyfik  z punktu widzenia 

finansowania. Potrzeba finansowego wsparcia rolnictwa jako dzia u gospodarczego odnosi 

si  do jego specyfiki, wynikaj cej przede wszystkim z mo liwo ci akumulacyjnych. 

Specyfika ta zwi zana jest z tym, i :

rolnictwo jako dzia alno  o niskiej zdolno ci tworzenia kapita u posiada 

niewielkie mo liwo ci wdra ania post pu finansowanego z w asnych zasobów, 

d ugie cykle produkcyjne powoduj  z jednej strony konieczno  wyprzedzaj cego 

anga owania kapita u, a z drugiej strony wyd u aj  okres oczekiwania na jego 

zwrot,

wolny obieg kapita u jest zwi zany z jego nisk  stop  zwrotu, 

wysoka kapita och onno  przyczynia si  do obci enia kosztami sta ymi; w 

wyniku tego wzrasta ryzyko dzia alno ci zwi zane z wahaniami poziomu 
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sprzeda y i cen oraz zwi ksza si  podatno  na negatywne oddzia ywania inflacji 

[Kulawik i Zió kowska 2006].  

Wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich jest g ówn  zasad  polityki 

gospodarczej prawie wszystkich krajów na wiecie, maj cych zarówno rolnictwo 

rozproszone, jak i skoncentrowane, tradycyjne (ch opskie) oraz nowoczesne (farmerskie). 

Podstawowym rodzajem finansowania dla wielu gospodarstw jest tzw. 

samofinansowanie, które wyst puje w cis ym zwi zku z kapita em w asnym. Kapita

w asny jest w zasadzie ród em bezterminowym, a co najmniej d ugoterminowym. 

Dominuj cy jego udzia  w finansowaniu rolnictwa zmniejsza zale no  rolnictwa od 

otoczenia. 

W ród zewn trznych róde  finansowania rolnictwa, a szczególnie dzia alno ci 

inwestycyjnej, jako bardzo istotny wymieniany jest kredyt bankowy. W odniesieniu do 

rolnictwa spe nia on m. in. funkcj  dochodotwórcz , stymulacyjn  i restrukturyzacyjn .

Szczególne znaczenie w kredytowaniu rolnictwa przypada kredytom preferencyjnym, dla 

których na mocy przyj tych uregulowa  prawnych i administracyjnych stworzono 

korzystniejsze od ogólnie obowi zuj cych warunki kredytowania [Kulawik 2006]. 

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej sprawi o, i  w odniesieniu do rolnictwa 

polskiego pojawi  si  nowy strumie  finansowania. Wynika on z realizacji Wspólnej 

Polityki Rolnej w ramach UE. S  to rodki przekazywane w ramach dop at bezpo rednich i 

funduszy strukturalnych [Gruda 2007]. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

realizuj c programy pomocy dla gospodarki ywno ciowej i wsi do ko ca 2008 roku 

przekaza a beneficjentom ponad 77,1 mld z  [Informacja… 2009]. 

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania znaczenia poszczególnych róde

finansowania gospodarstw rolnych. Przedmiotem analizy by  zakres finansowania 

dzia alno ci bie cej jak i dzia alno ci inwestycyjnej gospodarstw.  

Materia em badawczym by y dane dotycz ce wyników produkcyjno-ekonomicznych 

osi ganych w 35 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie powiatu siemiatyckiego. 

Powiat ten po o ony jest na obszarze Podlasia, w po udniowej cz ci województwa 

podlaskiego. Analiz  obj to rok 2008. 

Gospodarstwa rolnicze b d ce przedmiotem bada  zosta y pogrupowane wed ug 

wielko ci ekonomicznej wyra onej w ESU. Wielko  ekonomiczna gospodarstwa rolnego 

stanowi jedno z podstawowych kryteriów u ywanych do charakteryzowania gospodarstwa 

rolnego w UE. Jest ona okre lana na podstawie sumy warto ci standardowych nadwy ek 

bezpo rednich (SGM. Standard Gross Margin) wszystkich dzia alno ci wyst puj cych w 

gospodarstwie. 

Parametrem s u cym do okre lania wielko ci ekonomicznej gospodarstwa rolnego 

jest Europejska Jednostka Wielko ci (ESU). Ustalana jest ona na podstawie standardowych 

nadwy ek bezpo rednich gospodarstwa. Jedno ESU odpowiada równowarto ci 1200 euro.  
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Charakterystyka badanych gospodarstw 

redni obszar badanego gospodarstwa w 2008 roku wynosi  21,4 ha UR. Analizowane 

gospodarstwa reprezentowa y zró nicowany profil produkcji. Dominuj cym kierunkiem 

produkcji by  chów krów mlecznych (45,7% ogó u gospodarstw). W ród badanych 

gospodarstw 8 czy o chów krów mlecznych z chowem trzody chlewnej (22,9% 

gospodarstw). Pozosta e gospodarstwa specjalizowa y si  w produkcji zbó  (20,0%) lub 

podstaw  ich produkcji towarowej by  chów trzody chlewnej (11,4%). 

Dla ukazania zwi zku pomi dzy wielko ci  ekonomiczn  gospodarstw a zakresem 

zró nicowania podstawowych róde  finansowania, badane gospodarstwa podzielono na 

trzy grupy. Grup  pierwsz  stanowi y gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej do 8 ESU. 

Udzia  ich w ogólnej liczbie analizowanych gospodarstw wynosi  37,2%. Drug  grup

tworzy y gospodarstwa z przedzia u od 8 do 16 ESU (31,4%). Do trzeciej grupy nale a y

gospodarstwa o najwi kszej wielko ci ekonomicznej, 16 ESU i powy ej (31,4% ogó u

gospodarstw). 

Poszczególne grupy gospodarstw wydzielone ze wzgl du na wielko  ekonomiczn

charakteryzowa y si  du ym zró nicowaniem zarówno ilo ciowych jak i jako ciowych 

cech zasobów ziemi i pracy, a tak e warto ci produkcji towarowej (tabela 1). 

Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw wed ug wielko ci ekonomicznej w 2008 roku 

Table 1. Characteristic of the investigated farms according to their economic size in 2008 

Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

Charakterystyka Ogó em do 8 ESU 8-16 ESU 16 ESU i 

powy ej

Liczba gospodarstw  35 13 11 11 

Powierzchnia UR, ha 21,4 11,3 19,2 37,6 

Udzia k i pastwisk w strukturze UR, % 28,4 19,4 36,4 31,2 

Liczba osób pe nozatrudnionych na 100 ha UR 10,9 18,5 12,8 7,2 

Udzia  w ród kierowników gospodarstw osób 

z wykszta ceniem wy szym , % 

11,4 7,7 18,2 27,3 

Wska nik bonitacji 0,97 0,95 0,96 1,03 

Udzia  zbó  w strukturze zasiewów, % 81,4 94,4 83,6 73,8 

Liczba zwierz t w gospodarstwie, LU 23,4 8,1 17,9 43,8 

Warto  produkcji towarowej, z /rok 121 248 31 243 84 237 248 391 

ród o: obliczenia w asne.

W odniesieniu do badanych gospodarstw widoczna by a zale no , i  wraz ze 

wzrostem wielko ci ekonomicznej gospodarstw zwi ksza a si  powierzchnia UR i wielko

obsady zwierz t. Gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 16 ESU i powy ej by y 3,3 razy 

rednio pod wzgl dem obszarowym wi ksze ni  te posiadaj ce wielko  ekonomiczn

nieprzekraczaj c  8 ESU. Ta sama relacja dla obsady zwierz t wynosi a 5,4. 

Liczba osób pe nozatrudnionych w przeliczeniu na 100 ha UR wynosi a rednio 10,9. 

Najbardziej racjonaln  gospodark  zasobami pracy prowadzi y gospodarstwa o wielko ci

ekonomicznej 16 ESU i powy ej. Tutaj na 100 ha UR przypada y 7,2 osoby 

pe nozatrudnione. W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej do 8 ESU wielko  ta 
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wynosi a odpowiednio 18,5. Gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 16 ESU i powy ej

ró ni y si  od innych tak e jako ci  zasobów pracy. Niemal co trzecia osoba w tych 

gospodarstwach posiada a wykszta cenie wy sze.

Wielko  ekonomiczna gospodarstwa w sposób oczywisty ró nicowa a tak e warto

produkcji towarowej. Warto  tej kategorii produkcji w gospodarstwach o wielko ci

ekonomicznej 16 ESU i powy ej 8-krotnie przewy sza a t  odnotowywan  w grupie 

gospodarstw o wielko ci do 8 ESU.  

Kredyt jako zewn trzne ród o finansowania gospodarstw 

W dzia alno ci gospodarstw rolnych cz sto pojawia si  problem finansowania bie cej 

dzia alno ci lub planowanych przedsi wzi . Opó nienie wp ywów mo e spowodowa

brak pieni dzy na finansowanie wyp at lub niemo no  dokonania zakupów surowców do 

prowadzenia dalszej dzia alno ci. Oba rodzaje zapotrzebowania, mimo ró nego charakteru, 

wymagaj  od gospodarstwa znalezienia krótko- lub d ugoterminowych róde

finansowania. 

W sytuacji braku rodków w asnych rolnik zmuszony jest ubiega  si  o kredyt 

obrotowy lub kredyt inwestycyjny. Kredyt bankowy zalicza si  w gospodarce rynkowej do 

g ównych czynników wp ywaj cych na wzrost gospodarczy [Wo  2004]. Przez 

odpowiednie oddzia ywanie na ekonomiczne i prawne warunki jego pozyskiwania w adze 

gospodarcze kraju wp ywaj  po rednio na sytuacj  gospodarki, w tym równie  i rolnej. Ze 

wzgl du na to, i  kredyt w warunkach gospodarki rynkowej zaliczany jest do najbardziej 

elastycznych instrumentów stymulowania rozwoju gospodarki rolnej, zajmuje on znacz c

rol  w systemie finansowania rolnictwa. 

Kredyt bankowy stanowi istotne zewn trzne ród o finansowania podmiotów dzia-

aj cych w rolnictwie i jego otoczeniu. Jego znaczenie jest szczególnie du e w 

finansowaniu dzia alno ci inwestycyjnej [Nawrocki 2002]. Wynika ono z:  

powolnego procesu akumulowania kapita u w asnego, 

niewystarczaj cych w asnych zasobów finansowych dla zrealizowania wi kszych 

projektów inwestycyjnych, 

trudno ci utrzymania p ynno ci finansowej gospodarstw rolniczych.  

Tabela 2. Zakres kredytowania badanych gospodarstw wed ug wielko ci ekonomicznej  

Table 2. The range of credit in the investigated farms according to the economic size 

Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

Kredytowanie Ogó em do 8 ESU 8-16 ESU 16 ESU i 

powy ej

Udzia  gospodarstw korzystaj cych

z kredytów obrotowych, % 

22,9 - 45,5 27,3 

Udzia  gospodarstw korzystaj cych

z kredytów inwestycyjnych, % 

17,1 - 18,2 36,4 

rednia wielko  kredytu obrotowego, tys. z  8,2 - 6,2 12,1 

rednia wielko  kredytu inwestycyjnego, tys. z  25,7 - 17,4 32,5 

ród o: obliczenia w asne
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Zakres kredytowania badanych gospodarstw w zale no ci od ich wielko ci

ekonomicznej przedstawia tabela 2. 

Analizuj c dane zawarte w tabeli 2 mo na stwierdzi , e najcz ciej z kredytów 

obrotowych skorzysta y gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 8-16 ESU. Udzia  liczby 

gospodarstw korzystaj cych z kredytu w tej grupie wynosi  w 2008 roku 45,5%. W 

przypadku kredytów inwestycyjnych wi ksze zainteresowanie kredytami dotyczy o

gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 16 ESU i powy ej. Udzia  gospodarstw 

ubiegaj cych si  o ten rodzaj kredytów w tej grupie wynosi  36,4%. Charakterystycznym 

jest, e grupa gospodarstw o wielko ci do 8 ESU nie korzysta a ani z kredytów obrotowych 

ani inwestycyjnych. 

rednia wielko  kredytu obrotowego wynios a 8,2 tys. z . W odniesieniu do kredytu 

inwestycyjnego by a to kwota 25,7 tys. z . W grupie gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 

16 ESU i powy ej by y to kwoty odpowiednio 12,1 tys. z  i 32,5 tys. z .

G ównym przeznaczeniem kredytów obrotowych by  zakup rodków do produkcji 

rolnej. Na ten cel przeznaczano 75,0% warto ci zaci gni tych kredytów. Na pokrycie strat 

wywo anych kl skami ywio owymi wydatkowano ¼ ogólnej kwoty udzielonych 

kredytów. 

Znacznie bardziej zró nicowane by o wykorzystanie kredytów przeznaczonych na cele 

inwestycyjne (rys. 1). 

36,4%
45,4%

9,1% 9,1%

Na budow  budynków

inwentarskich

Na modernizacj  budynków

inwentarskich

Na zakup maszyn i urz dze

rolniczych

Na zakup ziemi

Rys. 1. Struktura wykorzystania kredytów inwestycyjnych przez badane gospodarstwa wed ug przeznaczenia, %  

Fig. 1. Distribution of investment credits in the investigated farms by their destination, % 

ród o: obliczenia w asne.

Najbardziej powszechna form  wykorzystania kredytów d ugoterminowych by o

przeznaczenie ich na zakup maszyn i urz dze  rolniczych (45,4%). Równie popularnym 

kierunkiem wykorzystania kredytów inwestycyjnych okaza a si  modernizacja budynków 

inwentarskich. Na ten cel przeznaczano 36,4% zaci ganych kredytów. Stosunkowo 

najmniej kredytów pobierano na budow  budynków inwentarskich i zakup ziemi.  

ród a pochodzenia rodków finansuj cych dzia alno  bie c

Dzia alno  bie ca (eksploatacyjna) obejmuje w gospodarstwie rolniczym przede 

wszystkim podstawowy proces produkcji, proces reprodukcji i sprzeda  p odów rolnych. 

Podstawowa sfera dzia alno ci wytwórczej odnosi si  do produkcji ro linnej i zwierz cej. 
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Wa n  rol  w dzia alno ci bie cej odgrywa równie  dzia alno  pomocnicza, która 

jest niezb dna dla dzia alno ci podstawowej i ubocznej, lecz na ogó  nie daje bezpo rednio 

produkcji towarowej (remonty, przechowalnictwo, transport itp.).  

W dzia alno ci bie cej gospodarstwo rolnicze u ytkuje posiadane zasoby ziemi, 

pracy i kapita u. Czynniki te zu ywaj  si  w procesie produkcji. Aby zachowa  ci g o

procesu wytwórczego musz  by  one odnawiane. 

W dobrze zorganizowanym i efektywnym gospodarstwie kapita  w asny powinien 

realnie powi ksza  si . Ma to du e znaczenie dla zachowania równowagi finansowej. 

Kapita  w asny s u y m.in. do pokrywania strat oraz poprawia standing kredytowy 

(przejawia si  w tym funkcja gwarancyjna kapita u w asnego). Zdolno  kreacji kapita u

w asnego jest szczególnie wa nym wska nikiem si y finansowej w okresach wysokiej 

inflacji. G ówn  form  kreacji kapita u w asnego w rolnictwie jest akumulowanie 

dochodów [Marcysiak 2006]. 

ród a finansowania dzia alno ci bie cej badanych gospodarstw w zale no ci od ich 

wielko ci ekonomicznej przedstawia tabela 3.  

Tabela 3. ród a finansowania dzia alno ci bie cej badanych gospodarstw w 2008 r. 

Table 3. Sources of capital financing operation of the investigated farms in 2008 

Ogó em Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

ród o finansowania  do 8 ESU 8-16 ESU 16 ESU i powy ej 

tys. z  % tys. z  % tys. z  % tys. z  % 

Kapita  w asny 48,9 77,7 11,9 66,9 28,3 68,7 121,2 84,1 

rodki pochodz ce z 

WPR UE 

11,8 18,8 5,9 33,1 8,4 20,4 18,6 12,9 

Kredyty 2,2 3,5 - - 4,5 10,9 4,3 3,0 

Razem 62,9 100,0 17,8 100,0 41,2 100,0 144,1 100,0 

ród o: obliczenia w asne.

Na finansowanie dzia alno ci bie cej badane gospodarstwa przeznacza y rednio 62,9 

tys. z . Kapita  w asny by  podstawowym ród em finansowania dzia alno ci bie cej

badanych gospodarstw. Z tego ród a pochodzi o 77,7% rodków.  

Od roku 2004 znacz cym ród em finansowania rolnictwa staj  si rodki UE, 

przekazywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych. Potwierdza to 

tak e sytuacja badanych gospodarstw. rodki pochodz ce z WPR UE pokrywa y w 2008 

roku 18,8% wydatków na dzia alno  bie c  gospodarstwa.  

Wielko  ekonomiczna okaza a si  czynnikiem ró nicuj cym dobór róde

finansowania. Wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej zwi ksza  si  udzia  kapita u

w asnego w finansowaniu dzia alno ci bie cej gospodarstw. Odwrotna zale no

dotyczy a rodków przekazywanych w ramach WPR UE. W gospodarstwach o wielko ci

ekonomicznej do 8 ESU rodki te pokrywa y 33,1% wydatków gospodarstwa. Udzia  ten w 

gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 16 ESU i powy ej wynosi  12,9%. 
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Zakres zró nicowania róde  finansowania dzia alno ci inwestycyjnej 
gospodarstw 

Rozwój rolnictwa, jak ka dej sfery gospodarki, wymaga prowadzenia dzia alno ci 

inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne nale  do grupy decyzji o charakterze strategicznym i 

s  jednymi z najbardziej ryzykownych, jakie musza podejmowa  rolnicy. Wywo uj  one 

dalekosi ne skutki okre laj ce sytuacj  gospodarstwa rolniczego w przysz o ci.

Dzia alno  inwestycyjna obejmuje w rolnictwie pomna anie i odtwarzanie maj tku 

trwa ego, produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Polega ona na wytwarzaniu, budowie, 

rozbudowie lub modernizacji obiektów, jak równie  na zakupie maszyn oraz innych 

przedmiotów i urz dze  d ugotrwa ego u ytkowania, stanowi cych rodki trwa e.

Proces gospodarczy, jakim jest dzia alno  inwestycyjna, ci le zwi zany jest z 

procesem finansowania i pozyskiwania potrzebnego kapita u. Podstaw  decyzji 

finansowych jest dobór róde  i warunków pozyskania rodków na realizacj  przedsi wzi

inwestycyjnych [Kulawik 2008]. 

ród a finansowania dzia alno ci inwestycyjnej badanych gospodarstw przedstawia 

tabela 4. 

Tabela 4. ród a finansowania dzia alno ci inwestycyjnej badanych gospodarstw w 2008 roku  

Table 4. Sources of capital financing investments in the investigated farms in 2008 

Ogó em Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

ród o finansowania  do 8 ESU 8-16 ESU 16 ESU i powy ej 

tys. z  % tys. z  % tys. z  % tys. z  % 

Kapita  w asny 7,1 40,3 2,4 58,5 4,3 42,2 15,6 37,9 

rodki pochodz ce z 

WPR UE 

6,1 34,7 1,7 41,5 3,5 34,3 13,5 32,8 

Kredyty 4,4 25,0 - - 2,3 22,5 12,1 29,3 

Razem 17,6 100,0 4,1 100,0 10,2 100,0 41,2 100,0 

ród o: obliczenia w asne,

Na finansowanie dzia alno ci inwestycyjnej badane gospodarstwa przeznacza y w 

2008 roku rednio 17,6 tys. z . Podobnie jak w przypadku dzia alno ci bie cej, tak e i w 

tym przypadku kapita  w asny by  podstawowym ród em finansowania dzia alno ci

inwestycyjnej badanych gospodarstw. Zakres jednak oddzia ywania by  ju  znacznie 

mniejszy. Z tego ród a pochodzi o jedynie 40,3% rodków.  

rodki pochodz ce z WPR UE pokrywa y w 2008 roku 34,7% wydatków na 

dzia alno  inwestycyjn  gospodarstwa. Co czwarta z otówka wydatkowana przez badane 

gospodarstwa na inwestycje pochodzi a z kredytu. 

Wielko  ekonomiczna okaza a si  tak e czynnikiem ró nicuj cym dobór róde

finansowania dzia alno ci inwestycyjnej. Wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej 

zmniejsza  si  udzia  w finansowaniu kapita u w asnego oraz rodków przekazywanych w 

ramach WPR UE. Odwrotna zale no  dotyczy a kredytu. W gospodarstwach o wielko ci
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ekonomicznej 8-16 ESU rodki te stanowi y 22,5%. Udzia  ten w gospodarstwach o 

wielko ci ekonomicznej 16 ESU i powy ej wynosi  29,3%. 

Wa n  kwesti  w zwi kszaniu stanu oszcz dno ci staje si  gotowo  rodziny rolniczej 

do utrzymania na odpowiednim poziomie wydatków na cele prywatne. Szczególnie wymóg 

ten dotyczy gospodarstw m odych rolników i w okresie wzmo onego inwestowania. W 

praktyce jednak trudno jest zrealizowa  postulat utrzymania niskich wydatków 

konsumpcyjnych, gdy  maj  one wzgl dnie sta y charakter. Uzyskiwanie oszcz dno ci jest 

wysoko oceniane przez kredytodawców. W praktyce mo na spotka  si  z wyst powaniem 

kategorii tzw. oszcz dno ci przymusowych, gdy nabycie okre lonego aktywu odbywa si

cz ciowo za gotówk . W nowoczesnym rolnictwie bardzo trudno jest jednak aktualnie 

zgromadzi  wystarczaj cy kapita  w asny przez stopniowe akumulowanie oszcz dno ci.

Wnioski

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania mo na sformu owa  nast puj ce wnioski. 

Podstawowym rodzajem finansowania dla wielu gospodarstw jest tzw. 

samofinansowanie, które wyst puje w cis ym zwi zku z kapita em w asnym. Ta 

kategoria obejmuje rodki finansowe pochodz ce z zakumulowanych zysków 

(dochodów). Udzia  tych rodków w finansowaniu dzia alno ci bie cej badanych 

gospodarstw wynosi  77,7%. W przypadku dzia alno ci inwestycyjnej kapita

w asny finansowa  40,3% ich warto ci.

Wraz z przyst pieniem Polski do UE istotnym ród em finansowania rolnictwa 

sta y si rodki UE przekazywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy 

strukturalnych. rodki pochodz ce z WPR UE pokrywa y w badanych 

gospodarstwach w 2008 roku 18,8% wydatków na dzia alno  bie c  i 34,7% 

wydatków na dzia alno  inwestycyjn .

Wielko  ekonomiczna gospodarstwa okaza a si  czynnikiem w sposób istotny 

ró nicuj cym dobór róde  finansowania. Wraz ze wzrostem wielko ci 

ekonomicznej zwi ksza  si  udzia  kapita u w asnego w finansowaniu dzia alno ci

bie cej, mala  natomiast w finansowaniu dzia alno ci inwestycyjnej gospodarstw. 

rodki przekazywane w ramach WPR UE najwi ksze swe oddzia ywanie 

posiada y w gospodarstwach najs abszych ekonomicznie (do 8 ESU). Ich udzia  w 

finansowaniu dzia alno ci bie cej wynosi  tutaj 33,1%, a dzia alno ci

inwestycyjnej 41,5%. W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 16 ESU i 

powy ej udzia y te kszta towa y si  odpowiednio jako 12,9% i 32,8%.  

Dla cz ci gospodarstw istotnym zewn trznym ród em finansowania pozostaje 

kredyt. Najcz ciej z kredytów obrotowych korzysta y gospodarstwa o wielko ci

ekonomicznej 8-16 ESU. W przypadku kredytów inwestycyjnych wi ksze

zainteresowanie kredytami dotyczy o gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 16 

ESU i powy ej. W przypadku tej ostatniej grupy gospodarstw rodki pochodz ce z 

kredytu finansowa y 29,3% dzia alno ci inwestycyjnej. 



127

Literatura

Gruda M. [2007]: Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczno . [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej 

sytuacji rolnictwa i gospodarki ywno ciowej w 2006 roku. IERiG , Warszawa. 

Informacja z realizacji zada  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2008 roku. [2009]. 

Departament Analiz Dzia alno ci i Rozwoju ARiMR, Warszawa, ss. 8-11. 

Kulawik J. [1995]: ród a kapita u w rolnictwie. IERiG , Warszawa. 

Kulawik J. [2006]: Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze. [W:] Analiza 

produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki ywno ciowej w 2005 roku. IERiG , Warszawa, 

ss. 87-98. 

Kulawik J. [2008]: Finanse rolnictwa. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki 

ywno ciowej w 2007 roku. IERiG , Warszawa, ss. 60-61. 

Kulawik J., Zió kowska J. [2006]: System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa. Program wieloletni. nr 

50, IERiG , Warszawa, ss.12-17. 

Marcysiak A. [2006]: Uwarunkowania wewn trzne ró nicuj ce poziom dochodów w gospodarstwach rolniczych. 

[W:] Przedsi biorstwa agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 

Siedlce.

Nawrocki T. [2002]: Warunki prawne i ekonomiczne funkcjonowania kredytu bankowego oraz preferencje 

kredytowe w rolnictwie. [W:] Ekonomiczno-spo eczne instrumenty wspierania przekszta ce  rolnictwa i 

obszarów wiejskich. K. czycki, B. Piechowicz (red.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce. 

Wo  A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiG , Warszawa, ss. 32-43  


