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ħródáa finansowania dziaáalnoĞci bieĪącej i inwestycyjnej
gospodarstw rolnych
Sources of financing investments and operation in agricultural
farms
Synopsis: Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu finansowania dziaáalnoĞci
bieĪącej i inwestycyjnej gospodarstw. Gospodarstwa rolnicze bĊdące przedmiotem badaĔ zostaáy
pogrupowane wedáug wielkoĞci ekonomicznej wyraĪonej w ESU. Przeprowadzona analiza wykazaáa,
Īe gáównym Ĩródáem finansowania byá kapitaá wáasny. Istotnym elementem wsparcia gospodarstw staáy
siĊ Ğrodki WPR UE.
Sáowa kluczowe: Ĩródáa finansowania, dziaáalnoĞü inwestycyjna, wielkoĞü 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.
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WstĊp
KaĪdy sektor gospodarki cechuje siĊ pewną specyfiką z punktu widzenia
finansowania. Potrzeba finansowego wsparcia rolnictwa jako dziaáu gospodarczego odnosi
siĊ do jego specyfiki, wynikającej przede wszystkim z moĪliwoĞci akumulacyjnych.
Specyfika ta związana jest z tym, iĪ:
x rolnictwo jako dziaáalnoĞü o niskiej zdolnoĞci tworzenia kapitaáu posiada
niewielkie moĪliwoĞci wdraĪania postĊpu finansowanego z wáasnych zasobów,
x dáugie cykle produkcyjne powodują z jednej strony koniecznoĞü wyprzedzającego
angaĪowania kapitaáu, a z drugiej strony wydáuĪają okres oczekiwania na jego
zwrot,
x wolny obieg kapitaáu jest związany z jego niską stopą zwrotu,
x wysoka kapitaáocháonnoĞü przyczynia siĊ do obciąĪenia kosztami staáymi; w
wyniku tego wzrasta ryzyko dziaáalnoĞci związane z wahaniami poziomu
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sprzedaĪy i cen oraz zwiĊksza siĊ podatnoĞü na negatywne oddziaáywania inflacji
[Kulawik i Zióákowska 2006].
Wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich jest gáówną zasadą polityki
gospodarczej prawie wszystkich krajów na Ğwiecie, mających zarówno rolnictwo
rozproszone, jak i skoncentrowane, tradycyjne (cháopskie) oraz nowoczesne (farmerskie).
Podstawowym rodzajem finansowania dla wielu gospodarstw jest tzw.
samofinansowanie, które wystĊpuje w Ğcisáym związku z kapitaáem wáasnym. Kapitaá
wáasny jest w zasadzie Ĩródáem bezterminowym, a co najmniej dáugoterminowym.
Dominujący jego udziaá w finansowaniu rolnictwa zmniejsza zaleĪnoĞü rolnictwa od
otoczenia.
WĞród zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania rolnictwa, a szczególnie dziaáalnoĞci
inwestycyjnej, jako bardzo istotny wymieniany jest kredyt bankowy. W odniesieniu do
rolnictwa speánia on m. in. funkcjĊ dochodotwórczą, stymulacyjną i restrukturyzacyjną.
Szczególne znaczenie w kredytowaniu rolnictwa przypada kredytom preferencyjnym, dla
których na mocy przyjĊtych uregulowaĔ prawnych i administracyjnych stworzono
korzystniejsze od ogólnie obowiązujących warunki kredytowania [Kulawik 2006].
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiáo, iĪ w odniesieniu do rolnictwa
polskiego pojawiá siĊ nowy strumieĔ finansowania. Wynika on z realizacji Wspólnej
Polityki Rolnej w ramach UE. Są to Ğrodki przekazywane w ramach dopáat bezpoĞrednich i
funduszy strukturalnych [Gruda 2007]. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
realizując programy pomocy dla gospodarki ĪywnoĞciowej i wsi do koĔca 2008 roku
przekazaáa beneficjentom ponad 77,1 mld zá [Informacja… 2009].

Metodyczne aspekty opracowania
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania znaczenia poszczególnych Ĩródeá
finansowania gospodarstw rolnych. Przedmiotem analizy byá zakres finansowania
dziaáalnoĞci bieĪącej jak i dziaáalnoĞci inwestycyjnej gospodarstw.
Materiaáem badawczym byáy dane dotyczące wyników produkcyjno-ekonomicznych
osiąganych w 35 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie powiatu siemiatyckiego.
Powiat ten poáoĪony jest na obszarze Podlasia, w poáudniowej czĊĞci województwa
podlaskiego. Analizą objĊto rok 2008.
Gospodarstwa rolnicze bĊdące przedmiotem badaĔ zostaáy pogrupowane wedáug
wielkoĞci ekonomicznej wyraĪonej w ESU. WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa rolnego
stanowi jedno z podstawowych kryteriów uĪywanych do charakteryzowania gospodarstwa
rolnego w UE. Jest ona okreĞlana na podstawie sumy wartoĞci standardowych nadwyĪek
bezpoĞrednich (SGM. Standard Gross Margin) wszystkich dziaáalnoĞci wystĊpujących w
gospodarstwie.
Parametrem sáuĪącym do okreĞlania wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa rolnego
jest Europejska Jednostka WielkoĞci (ESU). Ustalana jest ona na podstawie standardowych
nadwyĪek bezpoĞrednich gospodarstwa. Jedno ESU odpowiada równowartoĞci 1200 euro.
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Charakterystyka badanych gospodarstw
ĝredni obszar badanego gospodarstwa w 2008 roku wynosiá 21,4 ha UR. Analizowane
gospodarstwa reprezentowaáy zróĪnicowany profil produkcji. Dominującym kierunkiem
produkcji byá chów krów mlecznych (45,7% ogóáu gospodarstw). WĞród badanych
gospodarstw 8 áączyáo chów krów mlecznych z chowem trzody chlewnej (22,9%
gospodarstw). Pozostaáe gospodarstwa specjalizowaáy siĊ w produkcji zbóĪ (20,0%) lub
podstawą ich produkcji towarowej byá chów trzody chlewnej (11,4%).
Dla ukazania związku pomiĊdzy wielkoĞcią ekonomiczną gospodarstw a zakresem
zróĪnicowania podstawowych Ĩródeá finansowania, badane gospodarstwa podzielono na
trzy grupy. GrupĊ pierwszą stanowiáy gospodarstwa o wielkoĞci ekonomicznej do 8 ESU.
Udziaá ich w ogólnej liczbie analizowanych gospodarstw wynosiá 37,2%. Drugą grupĊ
tworzyáy gospodarstwa z przedziaáu od 8 do 16 ESU (31,4%). Do trzeciej grupy naleĪaáy
gospodarstwa o najwiĊkszej wielkoĞci ekonomicznej, 16 ESU i powyĪej (31,4% ogóáu
gospodarstw).
Poszczególne grupy gospodarstw wydzielone ze wzglĊdu na wielkoĞü ekonomiczną
charakteryzowaáy siĊ duĪym zróĪnicowaniem zarówno iloĞciowych jak i jakoĞciowych
cech zasobów ziemi i pracy, a takĪe wartoĞci produkcji towarowej (tabela 1).
Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw wedáug wielkoĞci ekonomicznej w 2008 roku
Table 1. Characteristic of the investigated farms according to their economic size in 2008
WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa
Charakterystyka

Ogóáem

do 8 ESU

8-16 ESU

16 ESU i
powyĪej

Liczba gospodarstw

35

13

11

11

Powierzchnia UR, ha

21,4

11,3

19,2

37,6
31,2

Udziaá áąk i pastwisk w strukturze UR, %

28,4

19,4

36,4

Liczba osób peánozatrudnionych na 100 ha UR

10,9

18,5

12,8

7,2

Udziaá wĞród kierowników gospodarstw osób
z wyksztaáceniem wyĪszym , %

11,4

7,7

18,2

27,3

WskaĨnik bonitacji

0,97

0,95

0,96

1,03

Udziaá zbóĪ w strukturze zasiewów, %

81,4

94,4

83,6

73,8

Liczba zwierząt w gospodarstwie, LU

23,4

8,1

17,9

43,8

WartoĞü produkcji towarowej, zá/rok

121 248

31 243

84 237

248 391

ħródáo: obliczenia wáasne.

W odniesieniu do badanych gospodarstw widoczna byáa zaleĪnoĞü, iĪ wraz ze
wzrostem wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw zwiĊkszaáa siĊ powierzchnia UR i wielkoĞü
obsady zwierząt. Gospodarstwa o wielkoĞci ekonomicznej 16 ESU i powyĪej byáy 3,3 razy
Ğrednio pod wzglĊdem obszarowym wiĊksze niĪ te posiadające wielkoĞü ekonomiczną
nieprzekraczającą 8 ESU. Ta sama relacja dla obsady zwierząt wynosiáa 5,4.
Liczba osób peánozatrudnionych w przeliczeniu na 100 ha UR wynosiáa Ğrednio 10,9.
Najbardziej racjonalną gospodarkĊ zasobami pracy prowadziáy gospodarstwa o wielkoĞci
ekonomicznej 16 ESU i powyĪej. Tutaj na 100 ha UR przypadaáy 7,2 osoby
peánozatrudnione. W gospodarstwach o wielkoĞci ekonomicznej do 8 ESU wielkoĞü ta
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wynosiáa odpowiednio 18,5. Gospodarstwa o wielkoĞci ekonomicznej 16 ESU i powyĪej
róĪniáy siĊ od innych takĪe jakoĞcią zasobów pracy. Niemal co trzecia osoba w tych
gospodarstwach posiadaáa wyksztaácenie wyĪsze.
WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa w sposób oczywisty róĪnicowaáa takĪe wartoĞü
produkcji towarowej. WartoĞü tej kategorii produkcji w gospodarstwach o wielkoĞci
ekonomicznej 16 ESU i powyĪej 8-krotnie przewyĪszaáa tĊ odnotowywaną w grupie
gospodarstw o wielkoĞci do 8 ESU.

Kredyt jako zewnĊtrzne Ĩródáo finansowania gospodarstw
W dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych czĊsto pojawia siĊ problem finansowania bieĪącej
dziaáalnoĞci lub planowanych przedsiĊwziĊü. OpóĨnienie wpáywów moĪe spowodowaü
brak pieniĊdzy na finansowanie wypáat lub niemoĪnoĞü dokonania zakupów surowców do
prowadzenia dalszej dziaáalnoĞci. Oba rodzaje zapotrzebowania, mimo róĪnego charakteru,
wymagają od gospodarstwa znalezienia krótko- lub dáugoterminowych Ĩródeá
finansowania.
W sytuacji braku Ğrodków wáasnych rolnik zmuszony jest ubiegaü siĊ o kredyt
obrotowy lub kredyt inwestycyjny. Kredyt bankowy zalicza siĊ w gospodarce rynkowej do
gáównych czynników wpáywających na wzrost gospodarczy [WoĞ 2004]. Przez
odpowiednie oddziaáywanie na ekonomiczne i prawne warunki jego pozyskiwania wáadze
gospodarcze kraju wpáywają poĞrednio na sytuacjĊ gospodarki, w tym równieĪ i rolnej. Ze
wzglĊdu na to, iĪ kredyt w warunkach gospodarki rynkowej zaliczany jest do najbardziej
elastycznych instrumentów stymulowania rozwoju gospodarki rolnej, zajmuje on znaczącą
rolĊ w systemie finansowania rolnictwa.
Kredyt bankowy stanowi istotne zewnĊtrzne Ĩródáo finansowania podmiotów dziaáających w rolnictwie i jego otoczeniu. Jego znaczenie jest szczególnie duĪe w
finansowaniu dziaáalnoĞci inwestycyjnej [Nawrocki 2002]. Wynika ono z:
x powolnego procesu akumulowania kapitaáu wáasnego,
x niewystarczających wáasnych zasobów finansowych dla zrealizowania wiĊkszych
projektów inwestycyjnych,
x trudnoĞci utrzymania páynnoĞci finansowej gospodarstw rolniczych.
Tabela 2. Zakres kredytowania badanych gospodarstw wedáug wielkoĞci ekonomicznej
Table 2. The range of credit in the investigated farms according to the economic size
WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa
Kredytowanie

Ogóáem

do 8 ESU

8-16 ESU

16 ESU i
powyĪej

Udziaá gospodarstw korzystających
z kredytów obrotowych, %

22,9

-

45,5

27,3

Udziaá gospodarstw korzystających
z kredytów inwestycyjnych, %

17,1

-

18,2

36,4

ĝrednia wielkoĞü kredytu obrotowego, tys. zá

8,2

-

6,2

12,1

ĝrednia wielkoĞü kredytu inwestycyjnego, tys. zá

25,7

-

17,4

32,5

ħródáo: obliczenia wáasne
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Zakres kredytowania badanych gospodarstw w zaleĪnoĞci od ich wielkoĞci
ekonomicznej przedstawia tabela 2.
Analizując dane zawarte w tabeli 2 moĪna stwierdziü, Īe najczĊĞciej z kredytów
obrotowych skorzystaáy gospodarstwa o wielkoĞci ekonomicznej 8-16 ESU. Udziaá liczby
gospodarstw korzystających z kredytu w tej grupie wynosiá w 2008 roku 45,5%. W
przypadku kredytów inwestycyjnych wiĊksze zainteresowanie kredytami dotyczyáo
gospodarstw o wielkoĞci ekonomicznej 16 ESU i powyĪej. Udziaá gospodarstw
ubiegających siĊ o ten rodzaj kredytów w tej grupie wynosiá 36,4%. Charakterystycznym
jest, Īe grupa gospodarstw o wielkoĞci do 8 ESU nie korzystaáa ani z kredytów obrotowych
ani inwestycyjnych.
ĝrednia wielkoĞü kredytu obrotowego wyniosáa 8,2 tys. zá. W odniesieniu do kredytu
inwestycyjnego byáa to kwota 25,7 tys. zá. W grupie gospodarstw o wielkoĞci ekonomicznej
16 ESU i powyĪej byáy to kwoty odpowiednio 12,1 tys. zá i 32,5 tys. zá.
Gáównym przeznaczeniem kredytów obrotowych byá zakup Ğrodków do produkcji
rolnej. Na ten cel przeznaczano 75,0% wartoĞci zaciągniĊtych kredytów. Na pokrycie strat
wywoáanych klĊskami Īywioáowymi wydatkowano ¼ ogólnej kwoty udzielonych
kredytów.
Znacznie bardziej zróĪnicowane byáo wykorzystanie kredytów przeznaczonych na cele
inwestycyjne (rys. 1).
9,1%

Na budowĊ budynków
inwentarskich

9,1%

Na modernizacjĊ budynków
inwentarskich
Na zakup maszyn i urządzeĔ
rolniczych

36,4%

45,4%

Na zakup ziemi

Rys. 1. Struktura wykorzystania kredytów inwestycyjnych przez badane gospodarstwa wedáug przeznaczenia, %
Fig. 1. Distribution of investment credits in the investigated farms by their destination, %
ħródáo: obliczenia wáasne.

Najbardziej powszechna formą wykorzystania kredytów dáugoterminowych byáo
przeznaczenie ich na zakup maszyn i urządzeĔ rolniczych (45,4%). Równie popularnym
kierunkiem wykorzystania kredytów inwestycyjnych okazaáa siĊ modernizacja budynków
inwentarskich. Na ten cel przeznaczano 36,4% zaciąganych kredytów. Stosunkowo
najmniej kredytów pobierano na budowĊ budynków inwentarskich i zakup ziemi.

ħródáa pochodzenia Ğrodków finansujących dziaáalnoĞü bieĪącą
DziaáalnoĞü bieĪąca (eksploatacyjna) obejmuje w gospodarstwie rolniczym przede
wszystkim podstawowy proces produkcji, proces reprodukcji i sprzedaĪ páodów rolnych.
Podstawowa sfera dziaáalnoĞci wytwórczej odnosi siĊ do produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej.
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WaĪną rolĊ w dziaáalnoĞci bieĪącej odgrywa równieĪ dziaáalnoĞü pomocnicza, która
jest niezbĊdna dla dziaáalnoĞci podstawowej i ubocznej, lecz na ogóá nie daje bezpoĞrednio
produkcji towarowej (remonty, przechowalnictwo, transport itp.).
W dziaáalnoĞci bieĪącej gospodarstwo rolnicze uĪytkuje posiadane zasoby ziemi,
pracy i kapitaáu. Czynniki te zuĪywają siĊ w procesie produkcji. Aby zachowaü ciągáoĞü
procesu wytwórczego muszą byü one odnawiane.
W dobrze zorganizowanym i efektywnym gospodarstwie kapitaá wáasny powinien
realnie powiĊkszaü siĊ. Ma to duĪe znaczenie dla zachowania równowagi finansowej.
Kapitaá wáasny sáuĪy m.in. do pokrywania strat oraz poprawia standing kredytowy
(przejawia siĊ w tym funkcja gwarancyjna kapitaáu wáasnego). ZdolnoĞü kreacji kapitaáu
wáasnego jest szczególnie waĪnym wskaĨnikiem siáy finansowej w okresach wysokiej
inflacji. Gáówną formą kreacji kapitaáu wáasnego w rolnictwie jest akumulowanie
dochodów [Marcysiak 2006].
ħródáa finansowania dziaáalnoĞci bieĪącej badanych gospodarstw w zaleĪnoĞci od ich
wielkoĞci ekonomicznej przedstawia tabela 3.
Tabela 3. ħródáa finansowania dziaáalnoĞci bieĪącej badanych gospodarstw w 2008 r.
Table 3. Sources of capital financing operation of the investigated farms in 2008
Ogóáem
ħródáo finansowania
tys. zá

%

WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa
do 8 ESU
8-16 ESU
16 ESU i powyĪej
tys. zá
%
tys. zá
%
tys. zá
%

Kapitaá wáasny

48,9

77,7

11,9

66,9

28,3

68,7

121,2

84,1

ĝrodki pochodzące 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

ħródáo: obliczenia wáasne.

Na finansowanie dziaáalnoĞci bieĪącej badane gospodarstwa przeznaczaáy Ğrednio 62,9
tys. zá. Kapitaá wáasny byá podstawowym Ĩródáem finansowania dziaáalnoĞci bieĪącej
badanych gospodarstw. Z tego Ĩródáa pochodziáo 77,7% Ğrodków.
Od roku 2004 znaczącym Ĩródáem finansowania rolnictwa stają siĊ Ğrodki UE,
przekazywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych. Potwierdza to
takĪe sytuacja badanych gospodarstw. ĝrodki pochodzące z WPR UE pokrywaáy w 2008
roku 18,8% wydatków na dziaáalnoĞü bieĪącą gospodarstwa.
WielkoĞü ekonomiczna okazaáa siĊ czynnikiem róĪnicującym dobór Ĩródeá
finansowania. Wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej zwiĊkszaá siĊ udziaá kapitaáu
wáasnego w finansowaniu dziaáalnoĞci bieĪącej gospodarstw. Odwrotna zaleĪnoĞü
dotyczyáa Ğrodków przekazywanych w ramach WPR UE. W gospodarstwach o wielkoĞci
ekonomicznej do 8 ESU Ğrodki te pokrywaáy 33,1% wydatków gospodarstwa. Udziaá ten w
gospodarstwach o wielkoĞci ekonomicznej 16 ESU i powyĪej wynosiá 12,9%.
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Zakres zróĪnicowania Ĩródeá finansowania dziaáalnoĞci inwestycyjnej
gospodarstw
Rozwój rolnictwa, jak kaĪdej sfery gospodarki, wymaga prowadzenia dziaáalnoĞci
inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne naleĪą do grupy decyzji o charakterze strategicznym i
są jednymi z najbardziej ryzykownych, jakie musza podejmowaü rolnicy. Wywoáują one
dalekosiĊĪne skutki okreĞlające sytuacjĊ gospodarstwa rolniczego w przyszáoĞci.
DziaáalnoĞü inwestycyjna obejmuje w rolnictwie pomnaĪanie i odtwarzanie majątku
trwaáego, produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Polega ona na wytwarzaniu, budowie,
rozbudowie lub modernizacji obiektów, jak równieĪ na zakupie maszyn oraz innych
przedmiotów i urządzeĔ dáugotrwaáego uĪytkowania, stanowiących Ğrodki trwaáe.
Proces gospodarczy, jakim jest dziaáalnoĞü inwestycyjna, ĞciĞle związany jest z
procesem finansowania i pozyskiwania potrzebnego kapitaáu. Podstawą decyzji
finansowych jest dobór Ĩródeá i warunków pozyskania Ğrodków na realizacjĊ przedsiĊwziĊü
inwestycyjnych [Kulawik 2008].
ħródáa finansowania dziaáalnoĞci inwestycyjnej badanych gospodarstw przedstawia
tabela 4.
Tabela 4. ħródáa finansowania dziaáalnoĞci inwestycyjnej badanych gospodarstw w 2008 roku
Table 4. Sources of capital financing investments in the investigated farms in 2008
Ogóáem

WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa

ħródáo finansowania

do 8 ESU

8-16 ESU

16 ESU i powyĪej

tys. zá

%

tys. zá

%

tys. zá

%

tys. zá

%

Kapitaá wáasny

7,1

40,3

2,4

58,5

4,3

42,2

15,6

37,9

ĝrodki pochodzące 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

ħródáo: obliczenia wáasne,

Na finansowanie dziaáalnoĞci inwestycyjnej badane gospodarstwa przeznaczaáy w
2008 roku Ğrednio 17,6 tys. zá. Podobnie jak w przypadku dziaáalnoĞci bieĪącej, takĪe i w
tym przypadku kapitaá wáasny byá podstawowym Ĩródáem finansowania dziaáalnoĞci
inwestycyjnej badanych gospodarstw. Zakres jednak oddziaáywania byá juĪ znacznie
mniejszy. Z tego Ĩródáa pochodziáo jedynie 40,3% Ğrodków.
ĝrodki pochodzące z WPR UE pokrywaáy w 2008 roku 34,7% wydatków na
dziaáalnoĞü inwestycyjną gospodarstwa. Co czwarta záotówka wydatkowana przez badane
gospodarstwa na inwestycje pochodziáa z kredytu.
WielkoĞü ekonomiczna okazaáa siĊ takĪe czynnikiem róĪnicującym dobór Ĩródeá
finansowania dziaáalnoĞci inwestycyjnej. Wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej
zmniejszaá siĊ udziaá w finansowaniu kapitaáu wáasnego oraz Ğrodków przekazywanych w
ramach WPR UE. Odwrotna zaleĪnoĞü dotyczyáa kredytu. W gospodarstwach o wielkoĞci
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ekonomicznej 8-16 ESU Ğrodki te stanowiáy 22,5%. Udziaá ten w gospodarstwach o
wielkoĞci ekonomicznej 16 ESU i powyĪej wynosiá 29,3%.
WaĪną kwestią w zwiĊkszaniu stanu oszczĊdnoĞci staje siĊ gotowoĞü rodziny rolniczej
do utrzymania na odpowiednim poziomie wydatków na cele prywatne. Szczególnie wymóg
ten dotyczy gospodarstw máodych rolników i w okresie wzmoĪonego inwestowania. W
praktyce jednak trudno jest zrealizowaü postulat utrzymania niskich wydatków
konsumpcyjnych, gdyĪ mają one wzglĊdnie staáy charakter. Uzyskiwanie oszczĊdnoĞci jest
wysoko oceniane przez kredytodawców. W praktyce moĪna spotkaü siĊ z wystĊpowaniem
kategorii tzw. oszczĊdnoĞci przymusowych, gdy nabycie okreĞlonego aktywu odbywa siĊ
czĊĞciowo za gotówkĊ. W nowoczesnym rolnictwie bardzo trudno jest jednak aktualnie
zgromadziü wystarczający kapitaá wáasny przez stopniowe akumulowanie oszczĊdnoĞci.

Wnioski
Reasumując dotychczasowe rozwaĪania moĪna sformuáowaü nastĊpujące wnioski.
x Podstawowym rodzajem finansowania dla wielu gospodarstw jest tzw.
samofinansowanie, które wystĊpuje w Ğcisáym związku z kapitaáem wáasnym. Ta
kategoria obejmuje Ğrodki finansowe pochodzące z zakumulowanych zysków
(dochodów). Udziaá tych Ğrodków w finansowaniu dziaáalnoĞci bieĪącej badanych
gospodarstw wynosiá 77,7%. W przypadku dziaáalnoĞci inwestycyjnej kapitaá
wáasny finansowaá 40,3% ich wartoĞci.
x Wraz z przystąpieniem Polski do UE istotnym Ĩródáem finansowania rolnictwa
staáy siĊ Ğrodki UE przekazywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy
strukturalnych. ĝrodki pochodzące z WPR UE pokrywaáy w badanych
gospodarstwach w 2008 roku 18,8% wydatków na dziaáalnoĞü bieĪącą i 34,7%
wydatków na dziaáalnoĞü inwestycyjną.
x WielkoĞü ekonomiczna gospodarstwa okazaáa siĊ czynnikiem w sposób istotny
róĪnicującym dobór Ĩródeá finansowania. Wraz ze wzrostem wielkoĞci
ekonomicznej zwiĊkszaá siĊ udziaá kapitaáu wáasnego w finansowaniu dziaáalnoĞci
bieĪącej, malaá natomiast w finansowaniu dziaáalnoĞci inwestycyjnej gospodarstw.
ĝrodki przekazywane w ramach WPR UE najwiĊksze swe oddziaáywanie
posiadaáy w gospodarstwach najsáabszych ekonomicznie (do 8 ESU). Ich udziaá w
finansowaniu dziaáalnoĞci bieĪącej wynosiá tutaj 33,1%, a dziaáalnoĞci
inwestycyjnej 41,5%. W gospodarstwach o wielkoĞci ekonomicznej 16 ESU i
powyĪej udziaáy te ksztaátowaáy siĊ odpowiednio jako 12,9% i 32,8%.
x Dla czĊĞci gospodarstw istotnym zewnĊtrznym Ĩródáem finansowania pozostaje
kredyt. NajczĊĞciej z kredytów obrotowych korzystaáy gospodarstwa o wielkoĞci
ekonomicznej 8-16 ESU. W przypadku kredytów inwestycyjnych wiĊksze
zainteresowanie kredytami dotyczyáo gospodarstw o wielkoĞci ekonomicznej 16
ESU i powyĪej. W przypadku tej ostatniej grupy gospodarstw Ğrodki pochodzące z
kredytu finansowaáy 29,3% dziaáalnoĞci inwestycyjnej.
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