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Zachowania finansowe gospodarstw rolnych

Streszczenie

Celem rozważań jest prezentacja zachowań finansowych gospodarstw rolnych 
w ujęciu teoretycznym (na podstawie przeglądu literatury) oraz ich skutków w for-
mie badań empirycznych. Gospodarstwo rolne opisano jako gospodarstwo domowe 
i przedsiębiorstwo jednocześnie. Przedstawiono jego cele finansowe. Stwierdzono, 
że właściciele gospodarstw rolnych nie zawsze skupiają się tylko na maksymaliza-
cji zysku. Dla rolników ważne jest powiększanie gospodarstwa rolnego, dochód, 
który z niego uzyskują, poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodar-
stwa domowego i zapewnienie funduszy na prowadzenie inwestycji. Na podstawie 
dostępnych danych rachunkowych sprawdzono przełożenie celów o charakterze 
deklaratywnym na stan posiadania gospodarstw rolnych. Po analizie danych ra-
chunkowych za lata 2004-2012 stwierdzono, że w większości krajów UE właści-
ciele gospodarstw rolnych powiększali powierzchnię użytków rolnych w gospo-
darstwie, zwiększał się ich dochód, a zmiennie kształtował się udział inwestycji 
w dochodzie. Wykazano też wrażliwość tych charakterystyk na zmianę wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa oraz ich pewną niezależność od kierunku produkcji. 
Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe, zachowania finan-
sowe.

Kody JEL: Q14

Wstęp

Zachowania finansowe to szczególny rodzaj zachowań konsumenckich, dotyczących 
sposobu pozyskania i rozdysponowania posiadanych zasobów finansowych. Występują 
one na kilku poziomach tworząc hierarchię, która pokazuje angażowanie się konsumentów 
w wyższe poziomy zachowania, po podjęciu działań na niższych poziomach (por. sche-
mat 1)1. W gospodarstwie domowym najniższy poziom stanowi zarządzanie budżetem 
i pieniędzmi, czyli bieżące zarządzanie przepływami pieniężnymi na podstawie dochodów 
z pracy zawodowej i wydatków na żywność, utrzymanie itp. Efektem mogą być niewielkie 
oszczędności lub przejściowe zadłużenie, np. debet na rachunku bankowym. Drugi poziom 
to oszczędności buforowe i zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Tu ważna 
jest samokontrola i umiejętność odroczenia zadowolenia z bieżącej konsumpcji, dlatego nie 
każdy podmiot potrafi wejść na ten poziom. Następnie pojawia się finansowanie zakupów, 

1  Hierarchię zachowań finansowych należy traktować z dużym dystansem, gdyż u niektórych osób może być ustawiona w in-
nej kolejności lub występować równolegle, albo z innym nasileniem (Bogacka-Kisiel 2012, s. 39).
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Celem rozważań jest prezentacja zachowań finansowych gospodarstw rolnych w ujęciu 
teoretycznym na podstawie dostępnej literatury. W artykule sprawdzono również, czy na 
podstawie danych rachunkowych, można zauważyć realizację deklarowanych celów finan-
sowych, bowiem w świetle badań z ostatnich 50 lat okazuje się, że dla rolników ważna 
jest wielkość ich gospodarstw, dochód, który z nich uzyskują, poziom zaspokojenia potrzeb 
konsumpcyjnych gospodarstwa domowego i zapewnienie funduszy na prowadzenie inwe-
stycji. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki polskich gospodarstw rolnych na tle sytuacji 
gospodarstw unijnych.

Materiał źródłowy i metoda badawcza

Do badań empirycznych wykorzystano dane z bazy danych o rachunkowości rolnej 
(Baza danych FADN 2015). FADN jest obecnie jedyną bazą danych, na potrzeby której 
zbierane są informacje według jednolitych zasad, a gospodarstwa tworzą statystycznie re-
prezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze Unii 

często związane z pożyczaniem. Ono również wymaga samokontroli, a także ustalenia ce-
lów, na które zaoszczędzone lub pożyczone środki będą przeznaczone. Najwyższym pozio-
mem w hierarchii jest pomnażanie majątku, dotyczące tych osób, którym udało się zgro-
madzić wcześniej nadwyżki. Mogą one dążyć do zachowania lub powiększania wartości 
posiadanych aktywów (Bogacka-Kisiel 2012, s. 39-40). W przypadku gospodarstw rolnych, 
które łączą w sobie funkcje konsumenckie i produkcyjne, zachowania finansowe kształtują 
się interesująco.

Schemat 1 
Hierarchia zachowań finansowych konsumenta

 

 

 

 

 

 

Pomnażanie / 
zarządzanie majątkiem 

 

Finansowanie zakupów,  
pożyczanie 

 

Oszczędności buforowe i zabezpieczenia 
 

Zarządzanie budżetem i pieniędzmi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bogacka-Kisiel (2012, s. 39).
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Europejskiej (Wyniki Standardowe... 2013, s. 8). Należy w tym miejscu dodać, że ze wzglę-
du na wieloszczeblową i pracochłonną procedurę weryfikowania danych FADN, są one pu-
blikowane z dużym opóźnieniem (Goraj, Mańko 2009, s. 10). W tym badaniu wykorzystano 
najświeższe dane dostępne w listopadzie 2015 roku, a obejmują one lata 2004-2012.

Aby zrealizować założenie badawcze, czyli sprawdzić, czy zmienia się rozmiar gospo-
darstw rolnych, dochód z nich uzyskany2 i jak wygląda zapewnienie funduszy na prowadze-
nie inwestycji, należy przeanalizować takie kategorie3, jak: 
 - powierzchnia użytków rolnych (SE025 - ha), 
 - dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (SE420 - euro), 
 - udział inwestycji brutto w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego (SE516/SE420 - %).

Niewątpliwą zaletą Bazy danych FADN (2015) jest umożliwienie prowadzenia analiz 
według dodatkowych kryteriów, takich jak: położenie geograficzne (kraj Unii Europejskiej), 
wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego4 i kierunek produkcji5.

Gospodarstwo rolne jako połączenie gospodarstwa domowego 
i przedsiębiorstwa 

Gospodarstwa rolne są podstawowymi i najstarszymi jednostkami wytwórczymi w rol-
nictwie, które pełnią zarówno funkcje produkcyjne, jak i pozaprodukcyjne w gospodarce. 
Ich najistotniejszą cechą jest ich rodzinny charakter, co widać w ścisłym związku gospodar-
stwa rolnego6 z gospodarstwem domowym7. Jest to nie tylko warsztat produkcyjny, ale rów-
nież powiązanie własności z poczuciem więzi rodzinnej (Kołoszko-Chomentowska, Sieczko 
2014, s. 97). 

2  Zrezygnowano z badania poziomu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodarstwa domowego, gdyż w gospodarstwach 
towarowych udział przekazania do gospodarstwa domowego w wartości produkcji ogółem gospodarstwa rolnego nie jest 
znaczący. Oznacza to, że produkcja ogółem gospodarstwa rolnego jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb gospodarstwa 
domowego prowadzonego przy nim.
3  W nawiasach znajdują się numery danych z Bazy danych FADN (2015) i ich jednostki.
4  Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego ustalana jest według wartości Standardowej Produkcji. Wyróżnia się gospodar-
stwa: bardzo małe (2 000 - < 8 000 euro), małe (8 000 - < 25 000 euro), średnio-małe (25 000 - < 50 000 euro), średnio-duże  
(50 000 - < 100 000 euro), duże (100 000 - < 500 000 euro), bardzo duże (>= 500 000 euro) (Baza danych FADN 2015).
5  Kierunek produkcji określony jest na podstawie typu produkcyjnego TF8 i wyróżnia się: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, 
winnice, uprawy trwałe, krowy mleczne, zwierzęta trawożerne, zwierzęta ziarnożerne, mieszany (Baza danych FADN 2015).
6  Gospodarstwo rolne to jednostka techniczno-produkcyjna wyodrębniona pod względem organizacyjnym, która stanowi ze-
spół trzech czynników produkcji − ziemi, pracy i kapitału − i jest nastawiona na wytwarzanie produktów rolniczych. Głównymi 
dziedzinami, którymi zajmuje się gospodarstwo są: zaopatrzenie w środki produkcji, produkcja, składowanie produktów i ich 
zbyt, a także utrzymanie w sprawności składników majątkowych. Należy stwierdzić, że gospodarstwa produkujące na sprzedaż 
(towarowe) mają charakter przedsiębiorstw, gdyż są one wyodrębnione pod względem organizacyjnym, prawnym i ekono-
micznym oraz funkcjonują jako samodzielne podmioty gospodarcze. Ponadto są wpisane do gminnych rejestrów gospodarstw 
i mają formę prawną przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mimo że ustawa o działalności gospodarczej nie uwzględnia działal-
ności rolniczej (Ziętara 2009, s. 268-269).
7  W naukach ekonomicznych gospodarstwo domowe to mikropodmiot gospodarujący produktami, przychodami pieniężnymi 
i pracą, którego celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych członków. Jest bytem autonomicznym, który podejmuje decy-
zje finansowe w sferze spożycia i dla spożycia. Produkuje też dobra, świadczy usługi, tworzy dochód i dzieli go przeznaczając 
na różne cele. W związku z tym podejmuje decyzje finansowe dotyczące środków, jaki dysponuje i potrzeb, które może zaspo-
kajać wewnątrz albo na zewnątrz gospodarstwa domowego. Kieruje się kryteriami obiektywnymi, do których należą podaż, 
ceny, dochody oraz czynnikami subiektywnymi wynikającymi z motywacji, przyzwyczajeń, emocji, skłonności do ryzyka 
(Bogacka-Kisiel 2012, s. 16).
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Integralność gospodarstwa rolnego z rodziną – gospodarstwem domowym trwała ty-
siąclecia. Dopiero industrializacja rozpoczęła rozdzielanie tych podmiotów. Współcześnie 
w krajach rozwiniętych i aspirujących do tej nazwy, gospodarstwo rolne funkcjonuje zgod-
nie z działaniem sił rynkowych, podlega konkurencji, a rodzina kierująca się prawami 
rozwoju społecznego i kulturalnego dąży do awansu ekonomiczno-społecznego, mając 
prawo do wolności wyboru stylu życia i zawodu (Zegar 2009, s. 11). Powoduje to potrzebę 
ciągłego powiększania gospodarstwa rolnego, bez którego nie można zaspokoić potrzeb 
ekonomicznych rodziny, ale jest to niezgodne z aspiracjami pozaekonomicznymi i wolno-
ścią wyboru. Ponadto pojawia się trudność wywołana związkiem gospodarstwa rolnego 
i domowego przez siedlisko, ułomnym rynkiem ziemi (wysokie koszty transakcyjne ob-
rotu ziemią) i ograniczonym popytem na siłę roboczą z gospodarstw rolnych. To powodu-
je istnienie wielu gospodarstw rolnych o różnej wielkości, co rzutuje na wyniki obliczeń 
statystycznej średniej wielkości, a często najmniejsze gospodarstwa rolne pełnią tylko rolę 
siedliska (Zegar 2009, s. 11-12). 

Wydaje się, że nieuniknione jest przystosowywanie się gospodarstw rolnych do współ-
czesnych wymogów rynkowych, dzięki którym rolnictwo nabiera cech działalności prze-
mysłowo-handlowej8. Wiejskie gospodarstwa domowe reagują na warunki funkcjonowania 
wytworzone przez zachodzące procesy transformacji, integracji i globalizacji gospodarski. 
Robią to w sposób zróżnicowany, począwszy od pasywnego przystosowania charaktery-
stycznego dla gospodarstw domowych uboższych, osób starszych oraz o niższym kapitale 
intelektualnym, do aktywnego poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu przez zakłada-
nie własnych przedsiębiorstw, co jest charakterystyczne dla osób młodszych, o wyższym 
poziomie wykształcenia i lepszej sytuacji finansowej. Należy także zauważyć, że w znacz-
nej części gospodarstw domowych na wsi typową reakcją przystosowawczą do nowych 
realiów gospodarowania jest wzrost procesów samoobsługowych i zredukowanie potrzeb 
(Gutkowska 2008). W gospodarstwach rolnych, w których rolnicy starają się wdrażać in-
westycje, występuje duża skłonność do opierania się głównie na środkach własnych, co 
wynika z niedoskonale funkcjonującego rynku kredytowego i braku dostępu do kredytu lub 
ze świadomego wyboru środków własnych ze względu na wysoką rentowność inwestycji 
(Czekaj 2011, s. 112).

Warto przytoczyć też stwierdzenie z Raportu Business Centre Club (2008, s. 14), z któ-
rego wprost wynika, że „w sensie ekonomicznym towarowe gospodarstwo rolne jest małym 
przedsiębiorstwem na rynku. Jest zorganizowaną, samodzielną jednostką ekonomiczną, 
mającą na celu produkcję dóbr lub świadczenie usług dla rynku przy użyciu zespołu 
czynników produkcji. Sprzedaż dóbr i usług, która jest najważniejszą funkcją każdego 
przedsiębiorstwa, musi przynosić mu zysk, który pozwala utrzymać się wśród konkurentów, 
modernizować produkcję, powiększać zasoby i dochody właściciela oraz pracowników. 

8  Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy w systemie rynkowym wyodrębniony pod względem: ekonomicznym (odrębność 
majątkowa, samodzielność decyzyjna i dochodowa przejawiająca się w dążeniu do osiągania dodatniej różnicy między efek-
tami i nakładami); techniczno-produkcyjnym (układ, który przetwarza czynniki wytwórcze w dobra użytkowe akceptowane 
przez rynek); organizacyjnym (struktura, która umożliwia podejmowanie decyzji z uwzględnieniem różnorodności uwarunko-
wań zewnętrznych i wewnętrznych); prawnym (podmiot praw i obowiązków) (Dzun 2008, s. 4). 
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Zadaniem gospodarstwa jest wypracowanie nadwyżki ekonomicznej, a celem jest produkcja 
dóbr na sprzedaż z zyskiem”. Warto więc w tym miejscu przyjrzeć się bliżej celom deklaro-
wanym przez rolników.

Cele i dążenia właścicieli gospodarstw rolnych

Ze względu na przyjęty cel rozważań, zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące 
celów prowadzenia gospodarstw rolnych i wymienione najbardziej znane i dostępne bada-
nia, które opublikowano w ostatnich 50 latach. 

Na podstawie badań z 1968 roku, wykazano, że największe znaczenie na pierwszym 
miejscu dla właściciela gospodarstwa rolnego ma standard życia, a następnie: akumulacja 
wartości netto, awersja do ryzyka i czas wolny/dzieci (Patrick, Eisgruber 1968, s. 491-506). 
Zauważono też, że rolnicy biorą pod uwagę spodziewane plony i ceny w kolejnym roku, 
a ponadto znaczenie mają dla nich dochody w poprzednich latach, liczebność rodziny, wiek 
kierownika gospodarstwa rolnego, poziom wydatków rodziny na konsumpcję, wymagania 
dotyczące sprzętu, budynków, nawozów, pożywienia, pracy i kapitału, a nawet progresyw-
ne opodatkowanie wprowadzone przez państwo i akumulacja kapitału (Patrick, Eisgruber 
1968, s. 496-497). 

Ważnymi celami dla kierujących gospodarstwami rolnymi są: kontrola większego are-
ału przez wynajem lub kupno, utrzymanie się na rynku, utrzymanie lub poprawa standar-
du życia rodziny, unikanie lat z niskimi zyskami lub stratami, zwiększenie czasu wolnego, 
zwiększenie wartości netto z inwestycji w gospodarstwie rolnym i poza nim, redukowanie 
zapotrzebowania na pożyczki oraz maksymalizacja zysku netto w każdym roku (Harman 
i in. 1972, s. 216). Należy podkreślić, że już w 1973 roku zwrócono uwagę na pomijanie 
w analizie osobowości kierującego gospodarstwem, i skupianie się wyłącznie na założeniu 
racjonalności podejmowanych decyzji i zdefiniowaniu funkcji celu jako maksymalizacji 
zysku. Indywidualny charakter może wpływać na działania rolnika i dokonywane wybo-
ry. Dodatkowo wzajemnie oddziałują na siebie gospodarstwo i otaczające je środowisko 
(Gasson 1973, s. 521-524).

Kolejne badania wykazały, że celami gospodarstw rolnych są: produkowanie podstawo-
wych ilości żywności, by zaspokoić potrzeby rodziny, gromadzenie środków pieniężnych 
na zaopatrzenie w żywność, edukację i inne ważne potrzeby gospodarstw domowych, mini-
malizowanie pożyczek od krewnych i przyjaciół, minimalizowanie pożyczek od właściciela 
ziemi, niezwiększanie zadłużenia, generowanie możliwie największej nadwyżki (Flinn i in. 
1980, s. 38). 

Szeroki wachlarz celów dla gospodarstw rolnych, składający się aż z szesnastu wy-
znaczników podejmowania decyzji zaprezentowano w 1982 roku. Są nimi: maksymalizacja 
dochodu, wypracowanie satysfakcjonującego dochodu, zabezpieczenie dochodu na przy-
szłość, zdobycie uznania za swoją pracę, poczucie przynależności do społeczności rolni-
czej, kontynuowanie tradycji rodzinnych, praca z innymi członkami rodziny, obserwowanie 
dzieci wykonujących ważne zajęcia, poczucie dumy z własności, zdobywanie szacunku dla 
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samego siebie dzięki wartościowej pracy, ćwiczenie specjalnych umiejętności i zdolności, 
mierzenie się z wyzwaniami i osiąganie celów, zadowolenie z wypełnianych zadań, prefe-
rowanie zdrowego trybu życia, poczucie sensu pracy wynikające z wartości ciężkiej pracy 
oraz niezależność, wolność od nadzoru (Cary, Holmes 1982, s. 118). Większość z nich ma 
charakter psychologiczno-społeczny. 

Większy zwrot ku celom ekonomiczno-finansowo-produkcyjnym nastąpił w latach 90. 
XX wieku. Wielu badaczy za cele, do których realizacji dążą gospodarstwa rolne uznawało 
maksymalizację lub minimalizację różnych kategorii związanych z produkcją, marżą brutto 
czy ryzykiem9. 

Szeroki zestaw celów, którymi kierują się gospodarstwa rolne przedstawiono w 2001 
roku. Badacze za cele ekonomiczne uznali: maksymalizację dochodów (cash flow), uzy-
skanie zadowalających dochodów, reinwestowanie w gospodarstwo, rozszerzenie działal-
ności, maksymalizację rocznego przychodu netto, oszczędzanie pieniędzy na emeryturę, 
produkowanie wysokiej jakości wyrobów i oszczędzanie pieniędzy na edukację dzieci. Jako 
cele osobiste przyjęli: redukowanie pracy i wysiłku, redukowanie ryzyk, zyskanie uzna-
nia wśród innych rolników, bycie innowacyjnym, poświęcanie czasu na inną działalność 
i produkowanie przyjazne środowisku. Ponadto wyznaczyli cele rodzinne, do których za-
liczyli przekazanie gospodarstwa następnym pokoleniom, podtrzymanie standardu życia 
i jego poprawę (Solano i in. 2001, s. 157). Dla rolników podejmowanie decyzji dotyczą-
cych alokowania zasobów ziemi, pracy, kapitału i zdolności przedsiębiorczych jest cią-
głe, nieprzerwane. Są one normalnie motywowane przez wiele, często sprzecznych ce-
lów, wśród których maksymalizacja zysku jest tylko jednym z nich. Na przykład, rolnik 
może być zainteresowany powiększaniem marży brutto, redukcją zadłużenia, unikaniem 
ryzyka, rozwijaniem działalności, poprawieniem standardu życia rodziny, osiągnięciem 
wystarczającej ilości czasu wolnego itp., ale kolejność może być inna. Ostatecznie do anali-
zy trafiły: zysk z gospodarstwa, konsumpcja gospodarstwa domowego, wzrost wartości net-
to, inwestycje w kapitał trwały i krótkoterminowe pożyczki (Wallace, Moss 2002, s. 82, 87).

Należy podkreślić, że właściciele gospodarstw rolnych nie stanowią jednolitej grupy, 
więc ich cele mogą być różne i nie zawsze skupiają się tylko na maksymalizacji zysku. 
Uznaje się, że formułowanie celów i zadań jest procesem stale trwającym, w którym główną 
rolę odgrywają właściciele gospodarstw rolnych. Ich interesy, aspiracje i ambicje określają 
cele, które sobie stawiają, często też ustalane są na forum rodzinnym (Encyklopedia ekono-
miczno-rolnicza 1984, s. 64). Można też zauważyć, że w przytoczonych przykładach najczę-
ściej wymieniane są jako szczególnie ważne dla rolników: wielkość gospodarstwa, dochód, 
który z niego uzyskują, poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodarstwa domo-
wego i zapewnienie funduszy na prowadzenie inwestycji.

9  Patrz wyniki badań zawarte w publikacjach: Rosato i Stellin (1995, s. 6); Sumpsi i in. (1996, s. 68-69); Berbel i Rodriguez-
Ocaña (1998, s. 116).
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Analiza empiryczna według kraju Unii Europejskiej

Badane parametry, czyli powierzchnię użytków rolnych, dochód z rodzinnego gospo-
darstwa rolnego oraz udział inwestycji brutto w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rol-
nego zestawiono w osobnych tabelach (por. tabele 1-3) dla poszczególnych krajów Unii 
Europejskiej w latach 2004-2012.

Tabela 1
Powierzchnia UR w gospodarstwie rolnym według kraju w Unii Europejskiej 
w latach 2004-2012 (w ha)   

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Austria 30,7 31,6 30,6 31,0 31,5 32,4 31,0 30,7 31,5
Belgia 40,7 41,0 41,5 43,2 44,1 47,1 48,2 48,3 49,1
Bułgaria ∙ ∙ ∙ 21,1 22,3 32,4 34,7 35,0 35,7
Cypr 9,6 8,1 9,1 9,8 9,1 9,6 9,4 8,6 9,0
Czechy 227,9 231,0 227,9 222,5 224,9 226,1 224,5 228,9 227,9
Dania 78,0 79,8 82,0 91,6 92,0 94,8 93,1 96,5 95,3
Estonia 106,4 104,6 96,2 109,3 112,9 134,1 122,4 125,5 125,9
Finlandia 46,4 48,1 50,6 51,4 52,2 53,0 55,1 54,3 54,7
Francja 80,3 80,8 81,5 84,7 84,5 86,1 87,2 87,7 85,4
Grecja 7,5 8,0 7,9 7,6 7,5 8,2 8,5 9,1 9,3
Hiszpania 34,1 33,7 35,3 36,3 37,3 36,6 36,6 37,1 38,7
Holandia 30,3 30,2 31,3 34,0 33,5 35,0 35,1 35,2 35,7
Irlandia 42,2 41,6 44,5 45,9 45,9 43,8 44,1 43,4 50,3
Litwa 31,7 30,5 28,9 43,9 43,5 46,3 47,9 46,7 48,5
Luksemburg 67,8 71,7 74,9 76,5 76,3 80,1 78,5 78,5 86,0
Łotwa 61,1 58,5 61,5 70,5 69,5 72,7 71,6 72,5 68,9
Malta 2,7 2,8 2,8 3,1 3,0 3,3 2,7 2,6 2,6
Niemcy 72,0 74,8 74,3 75,5 74,8 82,1 82,0 81,4 85,6
Polska 15,7 17,2 17,3 18,3 19,6 18,4 18,5 18,6 18,8
Portugalia 24,0 23,6 24,5 25,2 25,5 25,6 24,6 25,1 24,2
Rumunia ∙ ∙ ∙ 7,9 8,5 10,0 10,3 10,2 10,1
Słowacja 607,7 615,3 607,8 584,0 585,3 513,2 508,8 552,9 521,5
Słowenia 10,8 10,5 10,2 10,8 10,8 10,9 11,4 11,1 11,6
Szwecja 87,7 87,4 88,8 90,7 90,4 96,1 98,7 98,9 101,3
W. Brytania 143,1 144,2 147,6 154,6 150,9 158,9 157,8 155,6 161,1
Węgry 48,8 49,0 46,2 54,4 56,1 49,8 51,5 52,7 46,3
Włochy 15,2 15,7 16,2 14,6 14,8 16,6 15,9 15,9 15,3
UE średnio 35,1 35,6 36,0 29,4 29,9 32,3 32,5 32,5 32,7
Zróżnicowanie v (%) 345,4 344,7 336,0 384,5 379,3 314,0 309,2 332,2 315,1

Źródło: Baza danych FADN (2015).
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W latach 2004-2012 zarówno średnia wielkość powierzchni użytków rolnych w gospo-
darstwie rolnym, jak i dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, były wysoce zróżni-
cowane względem położenia geograficznego (por. tabele 1-2). W ten sposób znajdują od-
zwierciedlenie cechy charakterystyczne rolnictwa ukształtowane przez historię, tradycję, 
klimat i inne czynniki. Zauważyć można dążenie do powiększania średniej powierzchni 
w większości krajów UE. W takich krajach, jak Dania, Grecja i Litwa powierzchnia go-
spodarstw rolnych wzrosła w tym czasie o ponad 20%, mimo różnych poziomów wyjścio-
wych powierzchni gospodarstwa rolnego. Powiększyła się ona także średnio w Bułgarii 
i Rumunii, porównując lata 2012 i 2007. Natomiast średnia powierzchnia gospodarstw rol-
nych zmniejszyła się na Cyprze, Malcie i Słowacji oraz nie wykazywała zmian w Austrii 
i Czechach (zmiana nie przekroczyła 1%) (por. tabela 1). Można przypuszczać, że w krajach 
wyspiarskich wyróżniających się małymi gospodarstwami, rolnicy mają ograniczoną możli-
wość powiększenia gospodarstwa. Natomiast w największych europejskich gospodarstwach 
występują procesy hamujące ich efektywność ekonomiczną. W pewnym momencie dalsze 
zwiększanie powierzchni gospodarstwa traci sens ekonomiczny10. 

Jeśli chodzi o uzyskiwany dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w większości kra-
jów UE wystąpił jego wzrost w latach 2004-2012. Średnio w Unii Europejskiej wzrósł on 
z 17 924 euro w 2004 roku do 19 593 euro w 2012 roku. Spadł on tylko w gospodarstwach 
rolnych z takich krajów, jak: Grecja, Hiszpania, Malta i Słowacja (por. tabela 2). Warto też 
dodać, ze w Polsce dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w badanych latach wzrósł 
z 6110 euro do 10681 euro, przy trudnościach występujących w latach 2005 i 2009 (por. 
tabela 2).

Wskaźnik udziału inwestycji brutto w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego, 
który jest miarą postawy zarządzającego od orientacji proinwestycyjnej do konsumpcyjnej, 
w badanych latach wykazywał wysokie zróżnicowanie zarówno w zależności od kraju, jak 
i roku11 (Grzelak 2012, s. 63). Najniższe jego wartości (poniżej 30%, średnio za cały bada-
ny okres) wystąpiły na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Malcie, w Rumunii i we 
Włoszech, a najwyższe (powyżej 100%) w Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Luksemburgu, 
na Łotwie, w Słowenii i Szwecji12 (por. tabela 3). Tę niestabilną sytuację można odczytać 
jako próbę inwestowania w zależności od możliwości dochodowych występujących w da-
nym roku, a dalsze zachwiania jako konsekwencję wcześniej podjętej inwestycji, która jest 
kontynuowana, a nie powiększa jeszcze dochodu. Jest także sygnałem, że część dochodu 
przeznaczana jest na konsumpcję bieżącą, a nie reinwestowanie (Grzelak 2012, s. 63).

10  Warto tu przytoczyć stwierdzenie A. Czyżewskiego i A. Henisz-Matuszczak (2004, s. 32), że „błędne jest założenie, iż 
gospodarstwa wysoce wyspecjalizowane, o dużej wydajności, są optymalnym rozwiązaniem. Rodzi się tutaj problem destruk-
cyjnego wpływu na środowisko naturalne, wyludniania się obszarów wiejskich, zmian w krajobrazie, a także – jak w przy-
padku Wspólnej Polityki Rolnej – znacznych transferów z budżetu UE. Wydaje się zasadne ekonomicznie, a także społecznie 
i środowiskowo, istnienie gospodarstw średnich i małych, pod warunkiem ich efektywności, tzn. zdolności do ukształtowania 
odpowiedniej sobie skali i struktury produkcji, a także właściwego dobrania, najbardziej efektywnego w ich warunkach tech-
nologii produkcji pozwalających efektywnie wykorzystywać czynniki stałe, tj. ziemię i pracę członków rodziny chłopskiej”.
11  Bardzo wysokie lub niskie wartości tego wskaźnika w tabeli 4 wynikają z własności ułamków, czyli dzielenia wartości 
inwestycji brutto przez niską lub ujemną wartość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego.
12  Słowację wyłączono z tej klasyfikacji ze względu na wysoce zmienną sytuację z roku na rok z przeważającym ujemnym 
dochodem (por. tabela 2).
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Tabela 2
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego według kraju w Unii Europejskiej 
w latach 2004-2012 (w EUR)  

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Austria 23 392 23 441 24 860 30 007 30 723 22 321 23 320 30 037 27 826

Belgia 45 725 47 758 53 801 57 685 43 801 42 058 65 391 51 895 64 248

Bułgaria ∙ ∙ ∙ 4 891 5 567 4 584 8 246 7 859 8 669

Cypr 5 983 6 832 8 405 7 423 10 499 9 194 12 377 12 431 9 573

Czechy 24 303 17 940 23 860 36 342 28 426 11 607 23 382 51 180 50 501

Dania 6 299 15 586 20 543 2 611 -52 705 -47 048 9 232 31 364 62 308

Estonia 15 722 15 026 11 819 22 847 17 099 11 110 18 395 22 841 25 693

Finlandia 20 411 19 901 18 007 25 990 20 026 15 262 24 071 21 672 21 966

Francja 30 014 29 518 33 672 43 354 34 676 18 227 43 339 46 840 47 403

Grecja 12 209 14 076 14 065 14 726 13 601 13 098 13 752 12 165 11 500

Hiszpania 25 668 20 526 24 374 28 601 25 479 19 928 22 074 21 786 21 079

Holandia 30 872 39 917 48 050 46 475 31 148 23 284 60 328 40 814 66 508

Irlandia 17 595 18 243 17 962 21 414 18 790 16 053 17 186 23 757 22 534

Litwa 7 087 7 207 8 007 16 078 15 459 12 991 15 401 15 692 17 131

Luksemburg 36 882 37 405 39 035 50 284 42 186 25 790 26 693 50 548 40 780

Łotwa 9 626 10 624 13 248 15 854 12 325 7 830 10 583 12 947 13 161

Malta 14 287 12 569 14 036 17 232 15 503 8 341 9 680 7 411 8 560

Niemcy 28 557 27 944 31 158 41 572 25 574 21 767 34 651 35 913 47 984

Polska 6 110 5 830 7 441 9 979 8 197 6 445 9 983 10 885 10 681

Portugalia 8 187 8 354 10 003 10 315 11 345 11 351 12 717 12 537 12 839

Rumunia ∙  ∙ ∙ 2 965 3 910 3 534 4 949 5 822 5 853

Słowacja -6 281 -12 193 -112 033 7 769  831 -89 282 -44 158 15 220 -9 967

Słowenia 6 059 4 989 3 209 7 197 5 604 7 124 6 980 7 088 5 417

Szwecja 5 175 11 838 8 510 24 703 26 163 5 405 16 807 16 964 16 492

W. Brytania 27 746 32 669 34 514 50 558 45 089 40 391 52 547 61 762 51 742

Węgry 6 425 5 818 7 362 13 018 16 444 6 998 13 188 21 671 18817

Włochy 19 966 20 900 21 470 24 542 21 695 22 870 22 960 22 711 22 469

UE średnio 17 924 17 835 19 559 18 336 15 528 13 098 18 036 19 043 19 593

Zróżnicowanie v (%) 67,9 73,3 151,5 88,1 119,6 191,3 113,5 84,5 104,6

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Udział inwestycji brutto w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego  
według kraju w Unii Europejskiej w latach 2004-2012 (w %)     

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Austria 64,0 70,7 57,9 61,6 70,5 102,4 81,3 78,7 83,3
Belgia 49,9 52,5 56,1 67,9 85,6 98,6 62,9 93,1 60,2
Bułgaria ∙ ∙ ∙ 43,8 92,4 108,6 83,2 86,2 85,9
Cypr -5,5 -1,1 -24,0 21,2 6,0 75,1 11,1 11,9 36,9
Czechy 78,0 138,0 126,8 94,1 139,4 273,5 147,3 107,1 121,3
Dania 1000,8 528,1 405,5 4045,2 -206,2 -128,7 542,1 191,1 92,8
Estonia 95,8 126,0 133,0 81,7 178,5 123,0 88,8 112,5 112,5
Finlandia 99,4 129,0 131,6 137,1 145,9 170,8 110,1 110,5 115,9
Francja 84,2 83,9 67,8 59,5 85,1 143,9 57,2 60,6 64,0
Grecja 4,1 4,1 5,7 5,0 3,8 4,5 4,9 3,3 6,9
Hiszpania 9,0 8,2 7,3 8,2 7,2 13,4 10,4 11,5 12,8
Holandia 163,7 133,0 114,7 166,9 206,3 325,5 109,4 197,8 119,6
Irlandia 30,9 -17,0 -13,7 49,3 83,2 35,5 16,2 35,1 43,8
Litwa 36,0 54,4 86,1 56,9 75,6 80,5 72,6 78,4 66,0
Luksemburg 154,2 138,6 137,8 117,3 153,2 221,4 304,9 173,3 282,1
Łotwa 97,0 134,4 107,4 96,7 153,4 90,4 54,9 116,1 128,8
Malta 13,1 31,8 23,1 22,0 -75,3 52,9 65,0 51,2 54,2
Niemcy 74,7 79,1 86,0 69,4 122,4 138,4 99,3 105,6 87,8
Polska 107,9 53,5 50,8 44,4 50,9 53,8 37,2 32,5 44,7
Portugalia 52,6 43,7 34,2 41,9 23,7 23,9 30,4 29,6 42,1
Rumunia ∙ ∙ ∙ 19,6 10,9 22,5 12,5 8,3 11,9
Słowacja -659,9 -494,0 -35,6 943,7 13685,2 -109,6 -156,6 717,5 -836,4
Słowenia 116,9 97,5 170,8 100,9 166,2 132,2 111,9 108,4 171,2
Szwecja 504,1 205,1 358,4 148,5 151,3 543,8 247,9 284,5 249,6
W. Brytania 94,4 75,0 85,7 69,6 75,8 91,4 80,2 77,1 97,2
Węgry 85,2 93,3 62,9 64,0 45,6 125,9 41,6 36,1 36,0
Włochy 11,9 42,6 14,5 8,8 5,7 13,6 10,5 16,7 40,5
UE średnio 49,8 54,2 45,7 43,5 52,5 63,4 44,9 49,5 54,7
Zróżnicowanie v (%) 521,1 290,6 226,8 1790,7 4995,1 206,2 273,3 280,3 346,3

Źródło: jak w tabeli 1.

Warto szczególnie przyjrzeć się nastawieniu właścicieli gospodarstw w Polsce. W latach 
2004-2012 zwiększyli przeciętną powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie z 15,7 ha 
do 18,8 ha, powiększył się ich dochód z 6110 euro do 10681 euro, ale udział inwestycji 
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brutto w dochodzie zmniejszył się ze 107,9% do 44,7% (por. tabele 1-3). Może to być ozna-
ką nastawienia rolników na powiększanie gospodarstwa i dochodu z niego płynącego, ale 
przeznaczanie go głównie na konsumpcję, a nie działania proinwestycyjne.

Analiza empiryczna według wielkości ekonomicznej i kierunku 
produkcji gospodarstwa rolnego

Wnioski te warto poszerzyć o analizę dla polskiego sektora gospodarstw rolnych w 2012 
roku na tle średniej dla UE-27 według wielkości ekonomicznej gospodarstwa (w ESU – ES6) 
i typu rolniczego (TF8) (por. tabela 4).

Tabela 4 
Powierzchnia UR w gospodarstwie, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
i udział inwestycji brutto w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego  
według wielkości ekonomicznej i typu rolniczego w Polsce i UE-27 w 2012 roku   

Wyszczególnienie

Powierzchnia UR  
na 1 gospodarstwo 

(w ha)

Dochód 
z rodzinnego 
gospodarstwa 

rolnego 
(w EUR)

Udział 
inwestycji brutto 

w dochodzie 
z rodzinnego 
gospodarstwa 
rolnego (w %)

Polska UE-27 Polska UE-27 Polska UE-27

Klasy wielkości ekonomicznej (ES6)
1. 2 000 - < 8 000 euro (bardzo małe) 8,3 5,3 3 039 3 409 4,9 4,0
2. 8 000 - < 25 000 euro (małe) 13,7 16,1 6 989 9 626 35,9 43,7
3. 25 000 - < 50 000 euro (średnio-małe) 27,1 33,2 18 291 18 629 48,9 45,3
4. 50 000 - < 100 000 euro (średnio-duże) 47,1 59,2 35 287 30 576 59,1 50,0
5. 100 000 - < 500 000 euro (duże) 105,3 104,5 81 949 66 024 57,3 60,6
6. >= 500 000 euro (bardzo duże) 618,9 301,2 229 188 193 571 64,5 83,5
Typ rolniczy gospodarstwa (TF8)
1. uprawy polowe 26,63 53,44 13 628 26 812 45,3 55,7
2. uprawy ogrodnicze 4,6 6,22 12 689 29 876 48,9 34,7
3. winnice - 13,09 - 24 186 - 18,9
4. uprawy trwałe 9,04 10,55 10 554 13 933 51,4 21,6
5. krowy mleczne 21,04 36,33 13 838 23 409 57,2 89,1
6. zwierzęta trawożerne 17,16 43,79 5 711 14 201 46,4 52,9
7. zwierzęta ziarnożerne 25,6 32,49 25 802 45 317 35,2 59,4
8. mieszane 15,62 24,3 6 698 10 464 37,6 66,5
Ogółem gospodarstwa 18,8 32,7 10 681 19 593 44,7 54,7

Źródło: jak w tabeli 1.
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Powierzchnia użytków rolnych, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego i udział 
inwestycji brutto w dochodzie zwiększały się wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa, podczas gdy udział przekazania produkcji do gospodarstwa domowego 
malał. Były to prawidłowości w Polsce i w UE-27 rozpatrywane łącznie (por. tabela 4). 
Potwierdzają one stwierdzenie, że w najmniejszych gospodarstwach rolnych właściwie się 
nie inwestuje, a wypracowany dochód zapewnia utrzymanie i przetrwanie. Natomiast wraz 
ze wzrostem rozmiaru gospodarstwa następuje jego urynkowienie i zmiana nastawienia na 
proinwestycyjne. Warto też zwrócić uwagę, że działania skierowane na powiększanie gospo-
darstwa, podwyższanie jego dochodu oraz zwiększanie inwestycji inaczej wyglądają w go-
spodarstwie bardzo małym, a inaczej w bardzo dużym. W Polsce w 2012 roku, to pierwsze 
gospodarstwo bardzo małe z powierzchni ok. 8,3 ha użytków rolnych wypracowywało ok. 
3000 euro dochodu, a udział inwestycji w dochodzie nie przekroczył 5%, podczas gdy naj-
większe, użytkując powierzchnię ok. 619 ha, wypracowało prawie 230 000 euro dochodu 
i aż 65% przeznaczyło na inwestycje (por. tabela 4).

W układzie 8 typów rolniczych gospodarstw rolnych trudno zauważyć wyraźne prawidło-
wości. W dużym uproszczeniu, w Polsce największe, najbardziej dochodowe i nastawione 
proinwestycyjnie są gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi, trwałymi, krowami 
mlecznymi i zwierzętami ziarnożernymi, a w UE-27 są to gospodarstwa z uprawami polo-
wymi, krowami mlecznymi, zwierzętami ziarnożernymi i o kierunku mieszanym. Lepiej 
jednak stwierdzić, że nie ma tu wyraźnych zależności między kierunkiem produkcji gospo-
darstwa a powiększaniem gospodarstwa, dochodu i inwestycji (por. tabela 5). Raczej moż-
na tylko ocenić, że niektóre kierunki produkcji związane są z większymi powierzchniami  
(np. uprawy polowe), inne z mniejszymi (np. uprawy ogrodnicze). Najmniejszy dochód 
przynosi produkcja oparta na zwierzętach trawożernych i o kierunku mieszanym.

Podsumowanie

Zamierzeniem badawczym artykułu była prezentacja zachowań finansowych gospo-
darstw rolnych przez opisanie związków występujących w gospodarstwie rolnym z gospo-
darstwem domowym. Rozpatrywano również problem podobieństwa gospodarstwa rolnego 
prowadzącego działalność produkcyjną do przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano także jego 
cele finansowe. Zauważono, że często jako główne dążenia wymieniane są powiększa-
nie powierzchni gospodarstwa, zwiększanie jego dochodu i nastawienie proinwestycyjne. 
Sprawdzono, czy dążenia te potwierdzają dostępne dane rachunkowe. Badanie wykonano 
według położenia geograficznego, wielkości ekonomicznej i typu produkcji. 

W większości krajów UE występuje dążenie do powiększania powierzchni gospodar-
stwa rolnego i jego dochodu. Natomiast udział inwestycji w dochodzie jest wysoce zmienny 
w czasie. Uogólnione badania wykonane dla Polski wykazały, że właściciele gospodarstw 
rolnych z roku na rok zwiększają powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie, wypraco-
wują coraz wyższy dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, przy zmniejszaniu udziału 
inwestycji brutto w dochodzie. Świadczy to o nastawieniu polskich rolników na powiększa-
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nie gospodarstwa i dochodu z niego płynącego, ale przeznaczanie go głównie na konsump-
cję, a nie działania proinwestycyjne. Należy też stwierdzić, że im większe jest gospodar-
stwo, tym bardziej nastawione jest prorynkowo, a im jest mniejsze, tym bardziej „przejada” 
dochód. W Polsce do tych pierwszych należą gospodarstwa rolne zajmujące się uprawami 
trwałymi i krowami mlecznymi, a do drugich gospodarstwa ze zwierzętami ziarnożernymi 
i o kierunku mieszanym.
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Financial Behaviour of Agricultural Holdings

Summary

The aim of this article is to present the financial behaviour of agricultural hold-
ings in the theoretical approach on the basis of a review of the literature, and also to 
present the effects of this financial behaviour of agricultural holdings on the basis of 
the available accounting data. It describes the farm as a household and a company at 
the same time. It shows its financial goals. It is found that the owners of agricultural 
holdings do not always focus only on maximising profit. It is important for farm-
ers to enlarge a farm, income that it obtains, the level of household consumption 
needs, and the provision of funds to carry out investments. The financial behaviour 
of agricultural holdings on the basis of the available accounting data was analysed 
to check the actual translating the intended objectives into the state of farms’ assets. 
After analysis of the accountancy data for the years 2004-2012, it was found that in 
the majority of EU countries the farm owners increased the surface of the agricul-
tural area, their income was increased, the share of contribution to the household 
in total production was reduced, and participation of investment in income was 
variable. The sensitivity of these characteristics according to the change of the eco-
nomic size of the agricultural holding and their considerable independence from the 
direction of production were shown. This is the research article.

Key words: agricultural holding, household, financial behaviour.
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Финансовое поведение сельских хозяйств

Резюме

Цель рассуждений – представить финансовое поведение сельских хозяйств 
в теоретическом выражении (на основе обзора литературы) и его последствия 
в форме эмпирических исследований. Сельское хозяйство описали заодно как 
домохозяйство и предприятие. Представили его финансовые цели. Указали, 
что собственники сельских хозяйств не всегда сосредоточиваются только на 
максимизации прибыли. Для фермеров важны увеличение сельского хозяй-
ства, доход, который они получают из него, уровень удовлетворения потре-
бительских нужд домохозяйства и обеспечение средств для реализации ин-
вестиций. На основе доступных учетных данных проверили, насколько цели 
декларативного характера переводятся в имущество сельских хозяйств. После 
анализа учетных данных за 2004-2012 гг. констатировали, что в большинстве 
стран-членов ЕС владельцы сельских хозяйств увеличивали площадь сельхо-
зугодий, повышался их доход, переменным же образом формировалась доля 
инвестиций в доходе. Указана также чувствительность этих характеристик 
к изменению экономической величины хозяйства, а также некоторая их не-
зависимость от направления производства. Статья имеет исследовательский 
характер.

Ключевые слова: сельское хозяйство, домохозяйство, финансовое поведе-
ние.
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