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Olsztyn

Analiza wska ników p ynno ci i zad u enia indywidualnych 
gospodarstw rolnych 

Liquidity and debt ratio analysis of individual farms 

Abstract. Financial ratios in farms integrated in FADN system were analyzed in the paper. The farms 

were situated in the Mazowsze and Podlasie regions. A particular attention was paid to liquidity and 

debt ratios. The liquidity ratios achieved the highest value in small, average-small and average-big 

farms. The liquidity ratios were higher than proposed in literaure. But, the debt ratios were the highest 

in very small and very large farms. Farms do not use in full their financial resources.
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Synopsis. W pracy badano wska niki finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych integrowanych 

w systemie FADN. Gospodarstwa pochodzi y z regionu FADN Mazowsze i Podlasie. Szczególn

uwag  zwrócona na p ynno  finansow  i zad u enie. Wska niki p ynno ci finansowej osi gn y

najwy sze warto ci w gospodarstwach ma ych, rednio-ma ych i rednio-du ych. Wska niki

p ynno ci by y wy sze od tych proponowanych w literaturze. Natomiast wska niki zad u enia by y

najwy sze w gospodarstwach bardzo ma ych i bardzo du ych. Gospodarstwa rolne nie wykorzystuj

w pe ni posiadanych zasobów finansowych. 

S owa kluczowe: analiza wska nikowa, p ynno , zad u enie, gospodarstwo rolne 

Wst p

Jednym z wa niejszych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku 

jest analiza wska nikowa. Stanowi ona bardziej dok adn  analiz  bilansu maj tkowego, 

rachunku zysków i strat oraz jest narz dziem oceny porównawczej i przyczynowej 

[Bednarski, 1999, s. 76]. Wska niki u ywane do przeprowadzenia analizy najcz ciej 

oblicza si  przez relacje poszczególnych sk adników bilansu maj tkowego oraz rachunku 

zysków i strat.  Wska niki ró ni  si  zarówno tre ci  ekonomiczn  jak i zawarto ci

informacji. Najcz ciej oblicza si  wska niki na przestrzeni kilku lat a w literaturze 

przedmiotu podaje si  nast puj ce ich grupy: p ynno ci, rentowno ci, obrotowo ci,

wspomagania finansowego i rynku kapita owego. Wska niki te s  pomocne w syntetycznej 

analizie ekonomicznej dzia alno ci podmiotów gospodarczych [Sierpi ska i Jachna 1998, s. 

78]. U atwiaj  one równie  proces podejmowania decyzji przez w a cicieli przedsi biorstw 

i gospodarstw w celu bardziej efektywnego ich funkcjonowania. Dok adna analiza 

wska ników dotycz ca g ównie danych historycznych (przesz o ) mo e pos u y  do 

rozpoznania i przewidywania sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych w 

przysz o ci.

Spo ród zestawu wska ników wielu autorów za najwa niejsze uznaje wska niki 

p ynno ci i zad u enia. Do obliczenia wska ników p ynno ci wykorzystuje si  aktywa 
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obrotowe. Mog  by  one w znacznie krótszym czasie ni  aktywa trwa e zamienione na 

gotówk . Za amanie p ynno ci finansowej jest g ówn  przyczyn  upadku przedsi biorstw. 

W przypadku za amania p ynno ci finansowej sytuacja przedsi biorstw na rynku pogarsza 

si . Dotychczasowi kontrahenci mog  zrezygnowa  z dalszej wspó pracy, a 

przedsi biorstwo w przypadku braku gotówki jest zmuszone do sprzeda y swojego maj tku 

po niskich cenach [Wa niewski i Skoczylas 1996, s. 341]. Wi kszy udzia  aktywów o 

wysokiej p ynno ci poprawia sytuacj  p atnicz  przedsi biorstw lub gospodarstw rolnych 

[Milewska i Wolff 2008, s. 177]. 

Z drugiej jednak strony w a ciciele podmiotów gospodarczych musz  przywi zywa

uwag  do zad u enia. Zagadnienie to wi e si  bardzo z p ynno ci  finansow  poniewa

w a ciciele podmiotów gospodarczych zapo yczaj c si  w banku lub innych instytucjach 

finansowych powinien wykaza  zdolno  do ich sp aty.

Cel i metoda bada

G ównym celem bada  by o przeprowadzenie analizy wska nikowej indywidualnych 

gospodarstw rolnych zintegrowanych w systemie FADN z regionu Mazowsze i Podlasie. 

Region ten obejmuje nast puj ce województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie i 

ódzkie. Badania zawieraj ce dane bilansowe pochodzi y z lat 2004-2006 i zosta y

przeprowadzone przy wykorzystaniu metodologii IERiG -PIB w Warszawie. Za 

najwa niejsze uznano wska niki rentowno ci i zad u enia, które przedstawiono w 

zale no ci od powierzchni UR gospodarstw. Dokonano podzia u badanej zbiorowo ci

gospodarstw na sze  grup wed ug wielko ci UR na: bardzo ma e (<=5 ha), ma e (5<=10 

ha), rednio ma e (10<=20 ha), rednio-du e (20<=30 ha), du e (30<=50 ha) i bardzo du e

(>50 ha). Wska niki p ynno ci przedstawiono w punktach (krotno ),  zad u enia w %, a 

wska nik zad u enia d ugoterminowego w punktach. 

Wyniki bada

Wska niki p ynno ci by y pierwszymi poddanymi analizie. Z punktu widzenia 

funkcjonowania przedsi biorstwa p ynno  oznacza zdolno  do wywi zywania si

z krótkoterminowych zobowi za . Jest to szczególnie wa ne w funkcjonowaniu 

przedsi biorstwa poniewa  brak tej zdolno ci mo e doprowadzi  do os abienia sytuacji 

finansowej przedsi biorstwa lub nawet jego bankructwa [Franc-D browska 2008]. 

Wska nik p ynno ci bie cej liczono jako relacj  aktywów obrotowych do zobowi za

krótkoterminowych. Najwy sz  warto  wska nika p ynno ci bie cej w 2006 r. 

odnotowano w gospodarstwach ma ych (10,12), a najni sz  w bardzo du ych (3,03). W 

latach 2004-2006 zaobserwowano wzrost wska nika p ynno ci bie cej w grupie 

gospodarstw ma ych oraz rednio-ma ych. Natomiast wska nik p ynno ci bie cej uleg

zmniejszeniu w badanym okresie w grupie podmiotów okre lanych pod wzgl dem 

wielko ci UR jako bardzo ma e, rednio-du e oraz bardzo du e (rys. 1). Wysokie wska niki 

p ynno ci bie cej oznaczaj  ma y udzia  zobowi za  bie cych w funkcjonowaniu 

gospodarstw. Za optymalny uznaje si  wska nik w granicach 1,2-2,0. We wszystkich 

grupach badanych gospodarstw rolnych osi gni to warto ci wska ników p ynno ci bie cej

przewy szaj ce wskazania literaturowe. Zbyt wysoki wska nik jest równie  niekorzystny 
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poniewa  wskazuje on na brak dzia a  w a cicieli podmiotów gospodarczych 

zmierzaj cych do ich rozwoju i modernizacji. Ponadto oznacza to gromadzenie rodków 

pieni nych na rachunku bankowym, które nie s  zaanga owane w obrót i nie przynosz

zysku.
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Rys. 1. Wska nik p ynno ci bie cej

Fig. 1. Current liquidity ratio 

ród o: obliczenia w asne na podstawie FADN. 

W dalszej cz ci pracy dokonano analizy wska nika p ynno ci szybkiej, który 

wyliczono jako relacj  aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowi za

krótkoterminowych. We wska niku tym nast puje proces pomini cia zapasów, które 

przejawiaj  zwykle opó nion  p ynno . Najwy sz  warto  wska nika p ynno ci szybkiej 

odnotowano w grupie gospodarstw ma ych (6,55), rednio-ma ych (5,46). Natomiast 

najni sz  warto  wska nika p ynno ci szybkiej odnotowano w gospodarstwach bardzo 

du ych (2,02) i bardzo ma ych (2,79). W latach 2004-2006 wska nik p ynno ci szybkiej 

uleg  zwi kszeniu w grupie gospodarstw rednio-ma ych i du ych. Natomiast wska nik ten 

uleg  zmniejszeniu w podmiotach bardzo-ma ych i bardzo du ych (rys. 2). W literaturze 

przedmiotu podaje si , e jego optymalna warto  powinna wynosi  1,0. Jednak opinie co 

do wielko ci tego wska nika s  zró nicowane. W literaturze panuje jednak pogl d, e

wielko  tego wska nika nale y porównywa  w ró nych bran ach. Wskazuje si  równie ,

e nie powinno by  zbyt du ej ró nicy mi dzy wska nikami p ynno ci bie cej i szybkiej 

bo oznacza to posiadanie zbyt wysokiego poziomu zapasów. W przypadku p ynno ci

szybkiej odnotowano równie  bardzo wysok  warto  przewy szaj c  normy 

podr cznikowe we wszystkich badanych grupach gospodarstw rolnych. Wy sze warto ci

wska ników p ynno ci w badanych gospodarstwach rolnych wynikaj  z sezonowo ci,

cyklu produkcji, waha  cenowych oraz przechowywania p odów rolnych [Poczta i 

redzi ska 2007, s. 493]. 
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Rys. 2. Wska nik p ynno ci szybkiej 

Fig. 2. Quick liquidity ratio 

ród o: obliczenia w asne na podstawie FADN. 

W dalszej cz ci pracy dokonano analizy zad u enia, które pozwala oceni  polityk

finansow  prowadzon  w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wska nik zad u enia 

aktywów ogó em liczono jako relacj  zobowi za  ogó em do aktywów ogó em. W 2006 r. 

najwy sz  warto  wska nika zad u enia aktywów ogó em odnotowano  

w gospodarstwach bardzo ma ych, bardzo du ych i du ych. Natomiast najni sz  warto

wska nika zad u enia aktywów ogó em odnotowano w gospodarstwach ma ych, rednio-

ma ych i rednio-du ych. W latach 2004-2006 wska nik zad u enia aktywów ogó em uleg

zmniejszeniu w grupie gospodarstw bardzo ma ych i bardzo du ych. Natomiast jego 

zwi kszenie odnotowano w gospodarstwach ma ych, rednio-ma ych, rednio-du ych  

i du ych (rys. 3). Wed ug literatury wska nik ten powinien wynosi  w przedsi biorstwach 

57-64%. Natomiast zbyt wysoka warto  zad u enia wska nika wskazuje na brak 

mo liwo ci sp aty zobowi za . We wszystkich badanych grupach gospodarstw rolnych 

wska nik ten osi gn  du o ni sze warto ci od proponowanych dla przedsi biorstw  

w literaturze. Wskazuje to na brak zainteresowania rolników ród ami zewn trznymi 

kapita ów. Wynika to równie  z faktu, ze rolnicy w procesie produkcji wykorzystuj

cz ciej produkty wytworzone w gospodarstwie ni  zakupuj  je z zewn trz. Brak 

zainteresowania rolników ród ami zewn trznymi kapita ów mo e wynika  ze z ych 

do wiadcze  z okresu transformacji systemowej. Widmo bankructwa gospodarstwa, utrata 

zdolno ci do sp aty zniech caj  rolników do ich zaci gania. W a ciciele gospodarstw 

rolnych korzystaj  z kredytów tylko wtedy, kiedy s  do tego zmuszeni przez z  sytuacj

finansow  lub gdy w asne zasoby gotówkowe s  za ma e na przeprowadzenie 

zaplanowanych dzia a .
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Rys. 3. Wska nik zad u enia aktywów ogó em (%) 

Fig. 3. Assets debt ratio 

ród o: obliczenia w asne na podstawie FADN.

Kolejny wska nik poddany analizie to zad u enie kapita u w asnego, które 

przedstawia mo liwo  pokrycia zobowi za  kapita ami w asnymi. Wska nik zad u enia 

kapita u w asnego liczono jako relacj  zobowi za  ogó em do kapita u w asnego. Obrazuje 

on wielko  kapita ów obcych na jednostk  kapita u w asnego. Wysoki poziom wska nika 

zad u enia kapita u w asnego wskazuje na wysokie koszty finansowe obci aj ce wynik 

finansowy i na k opoty ze sp at  kredytów. Nale y jednak podkre li , e umiej tnie 

wykorzystane kapita y obce pomagaj  w rozwoju przedsi biorstw i poprawie wyników 

finansowych. Efektywne zarz dzane kapita y obce mog  dynamizowa  sprzeda .

W literaturze podaje si , e jego warto  powinna zawiera  si  w przedziale od 1,0 do 3,0 

(100-300%). 

W roku 2006 najwy sz  warto  wska nika zad u enia kapita u w asnego odnotowano 

w gospodarstwach bardzo du ych i bardzo ma ych. W latach  2004-2006 wska nik 

zad u enia kapita u w asnego uleg  zmniejszeniu w gospodarstwach bardzo ma ych  

i bardzo du ych. Natomiast jego warto  uleg a zwi kszeniu w gospodarstwach ma ych, 

rednio-ma ych, rednio-du ych i du ych w badanym okresie (rys. 4). Porównuj c warto ci

wska nika zad u enia kapita u w asnego z proponowanymi w literaturze mo na zauwa y ,

e w wi kszo ci badanych grup gospodarstw osi gni to du e ni sze warto ci. Podobnie jak 

w przypadku wska nika zad u enia aktywów prawid owo  t  nale y t umaczy  ma ym 

zainteresowaniem rolników kapita ami obcymi oraz obawami wynikaj cymi z obci e

jakie niesie korzystanie ze róde  zewn trznych. 
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Fig. 4. Own capital debt ratio 

ród o: obliczenia w asne na podstawie FADN. 

Ostatni wska nik poddany analizie to zad u enie d ugoterminowe. Jest on obliczany 

przez relacje zobowi za  d ugoterminowych do kapita u w asnego. Za prawid ow  warto

tego wska nika podaje si  przedzia  0,5-1,0 (50-100%), co oznacza, e warto  kredytu 

d ugoterminowego nie powinna by  wy sza od warto ci kapita u w asnego. W przypadku 

osi gni cia warto ci wska nika powy ej 1,0 zagro ona jest sytuacja firmy poniewa

zobowi zania d ugoterminowe przewy szaj  warto  kapita u w asnego.  

W badanym okresie wska nik ten uleg  zmniejszeniu w gospodarstwach bardzo du ych  

i bardzo ma ych. W gospodarstwach ma ych i rednio-du ych wska nik ten uleg

zwi kszeniu w latach 2004-2006. A w podmiotach rednio-ma ych i du ych nie uleg

zmianie w badanym okresie (rys. 5). Mimo wszystko nale y stwierdzi , e ukszta towa  si

on na du o ni szym poziomie od proponowanego w literaturze. W a ciciele gospodarstw 

bardzo du ych i bardzo ma ych maj  wi ksz  sk onno  do zad u ania si  w porównaniu do 

gospodarstw ma ych, rednio-ma ych i rednio-du ych. Wi ksze zad u enie  

w gospodarstwach bardzo ma ych wynika równie  z prawid owo ci, e ich w a ciciele 

posiadaj  cz sto dodatkowe zatrudnienie poza rolnictwem. Fakt ten zwi ksza 

bezpiecze stwo finansowe rodzin w gospodarstwach bardzo ma ych, a tym samym zach ca

rolników do zaci gania kredytów d ugoterminowych. 
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Rys. 5. Wska nik zad u enia d ugoterminowego 

Fig. 5. Long term debt ratio 

ród o: obliczenia w asne na podstawie FADN.

Podsumowanie i wnioski 

Nale y zaznaczy , e w badanym okresie gospodarstwa rolne osi gn y wysokie 

warto ci wska ników p ynno ci bie cej i szybkiej. Mo e to by  wynikiem poprawy 

sytuacji finansowej tych podmiotów gospodarczych, wi kszej dost pno ci funduszy 

unijnych oraz wzrostem gospodarczym. Z drugiej jednak strony niepokoj  bardzo wysokie 

warto ci tych wska ników w gospodarstwach ma ych, rednio-ma ych i rednio-du ych. 

wiadcz  one o nadp ynno ci w tych gospodarstwach co przejawia si  w braku inwestycji  

i ,,przejadaniu” rodków finansowych. Tak sytuacja mo e w przysz o ci doprowadzi  do 

pogorszenia sytuacji badanych gospodarstw rolnych. 

 Z drugiej strony obj te badaniami gospodarstwa rolne charakteryzowa y si  niskimi 

warto ciami wska ników zad u enia. Fakt ten wiadczy o nie korzystaniu przez ich 

w a cicieli z kapita ów zewn trznych oraz ma ej skali inwestycji. S  to gospodarstwa  

o ma ej sile ekonomicznej, a wzrostowi powierzchni towarzyszy  wzrost zainteresowania 

kapita ami zewn trznymi. 

 Reasumuj c mo na stwierdzi , e sytuacja finansowa gospodarstw rolnych  

z regionu Mazowsze i Podlasie w badanym okresie przedstawia a si  korzystnie. Niepokoi 

natomiast brak dzia a  zmierzaj cych do wykorzystania podsianych zasobów i kapita ów. 

Wprawdzie s  to gospodarstwa ma o zad u one ale równie  ma o rozwojowe. Badania 

wykaza y, e gospodarstwa bardzo du e posiad y du o ni e wska niki p ynno ci od 

gospodarstw ma ych i rednio-ma ych i wy sze wska niki zad u enia. Wynika to z faktu, 

e w a ciciele tych podmiotów cz ciej podejmuj  decyzje o up ynnieniu posiadanych 

zapasów oraz o korzystaniu w wi kszym zakresie ze rodków obrotowych z zakupu. 
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