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WYBRANE PROBLEMY DODATKOWEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ROLNIKÓW
W POLSCE
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie inwestycji w gospodarstwach rolnych jako
potencjalnych oszczędności emerytalnych rolników w Polsce. Gospodarstwa rolne w Polsce
mają najczęściej charakter rodzinny. Taka forma gospodarowania jest również wskazana w
Konstytucji RP jako podstawowa forma ustroju rolnego. Jednocześnie należy wskazać, że gospodarstwa rolne w Polsce dynamicznie się modernizują i inwestują w swój rozwój znaczne
środki pienieżne, pochodzące zarówno z wypracowanych zysków, jak i z dofinansowania ze
środków unijnych. Uwzględniając wielopokoleniowy charakter gospodarstw domowych na
polskiej wsi, należy zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje w prowadzone gospodarstwa rolne
ze względu na ich rodzinny charakter można uznać za „inwestycje emerytalne”.
Słowa kluczowe: emerytura, oszczędności, gospodarstwo rolne.
DOI: 10.15611/pn.2014.342.29

1. Wstęp
W obliczu niżu demograficznego wiążącego się z pogorszeniem sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmiany systemy emerytalnego w
Polsce z opartego na zdefiniowanym świadczenia na bazujący na zdefiniowanej
składce niezbędne jest samodzielne zabezpieczenie finansowe na starość. Osoby
pracujące na podstawie umowy o pracę, które w przyszłości otrzymają emeryturę
bazującą na zgromadzonych składkach, mogą oszczędzać, poza dwoma obowiązkowymi filarami, w Pracowniczych Programach Emerytalnych, na Indywidualnych
Kontach Emerytalnych lub na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Odmiennie kwestia ta przedstawia się w przypadku rolników, którzy w przeciwieństwie do większości społeczeństwa należą do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a ich system emerytalny nadal oparty jest na zasadzie zdefiniowanego świadczenia [Chybalski 2012, s. 29-31]. Jednak świadczenia te są niskie,
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co nieodzownie jest związane z koniecznością indywidualnego zabezpieczenia na
okres po zakończeniu prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku rolników
elementem dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego mogą być środki zainwestowane we własne gospodarstwo rolne, a więc miejsce pracy swoje i swoich dzieci. Specyfika tych inwestycji wynika z rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych
w Polsce, które są przekazywane „z ojca na syna”, a decyzje dotyczące gospodarstwa są podejmowane przez małżonków wspólnie. Taka forma gospodarowania po
pierwsze ukształtowała się w ciągu lat na terytorium Polski (Polska była jedynym
krajem w bloku wschodnim, w którym rodzinne gospodarstwa rolne odgrywały tak
dużą rolę), a po drugie, ta forma gospodarowania ma również uzasadnienie w Konstytucji RP – art. 23 określa, że podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne [Konstytucja RP; Food and Agriculture Organization of the United
Nations 2000, s. 128-147; Walczak 2012, s. 35-36; Tańska-Hus, Orlewski 2006,
s. 537-541; Gutkowska 1997, s. 29-44; Woś 2004, s. 40-45; Badanie Agribus 2013].
Oczywiście przedstawione w artykule założenia opierają się również na przesłance, że gospodarstwa rolne w Polsce działają, opierając się na pracy wielu pokoleń, które nie tylko pracują w jednym gospodarstwie rolnym, ale równie często
tworzą jedno gospodarstwo domowe – dzielące przychody i koszty pomiędzy siebie. Powszechne stanowisko w tej sprawie znajduje potwierdzenie w liczbach: gospodarstwa domowe składające się z 5 lub więcej osób stanowią 24,5% wszystkich
gospodarstw domowych na wsi, natomiast w miastach stanowią jedynie 9,0%.
Dwie generacje w jednym gospodarstwie na wsi żyją (i dwie rodziny) trzy razy
częściej niż w mieście, a trzy generacje (i trzy rodziny) – siedem razy częściej niż
w mieście [Program... 2010, s. 8-9; Karpowicz 1998; Zalega 2007, s. 20-23].
Celem artykułu jest przedstawienie inwestycji w gospodarstwach rolnych jako potencjalnego elementu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników w Polsce.

2. Oszczędności, zobowiązania oraz inwestycje rolników
Jak wskazują wielkości zaprezentowane w tab. 1, sytuacja finansowa rolników w
Polsce ulega polepszeniu. Depozyty przez nich posiadane dynamicznie wzrastają
zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do innych grup. W 1996 r. depozyty
posiadane przez rolników indywidualnych stanowiły zaledwie 0,92% depozytów
osób prywatnych, a w 2012 r. 1,6%1, natomiast w stosunku do przedsiębiorców indywidualnych poziom ten wzrósł z 16,8 do 30,5%.
Zobowiązania rolników indywidualnych wobec banków w prezentowanym
okresie wzrosły z 3,8 mld PLN do 24 mld PLN, jednak, co należy podkreślić,
aż 70,8% tych zobowiązań w 2012 r. było przeznaczonych na inwestycje lub nieru1 Jednocześnie w tym okresie liczba indywidualnych gospodarstw rolnych uległa zmniejszeniu z
3,06 mln w 1996 r. do 2,27 mln w 2010 r. [Powszechny Spis Rolny 2010].
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chomości. Świadczy to nie tylko o dobrej polityce zaciągania zobowiązań przez
rolników, ale również o wielkości inwestycji dokonywanych na polskiej wsi. Rolnicy w przeciwieństwie do przedsiębiorców indywidualnych zadłużają się przeważnie w celu rozwoju swego gospodarstwa rolnego, a nie na potrzeby bieżące lub
konsumpcje (tab. 2).
Tabela 1. Depozyty i inne zobowiązania banków w latach 1996-2012
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Depozyty i inne zobowiązania banków wobec (stan na koniec grudnia w mln PLN)
rolników indywidualnych
osób prywatnych
przedsiębiorców indywidualnych
717,0
77 883,3
4 255,8
730,9
102 554,4
5 181,1
844,7
134 101,8
6 301,0
647,1
154 526,7
7 491,1
1 064,0
186 994,2
6 914,7
1 444,2
209 622,1
8 465,2
1 605,1
203 259,3
8 534,5
1 821,7
198 641,8
9 463,2
2 871,0
193 153,1
11 152,1
3 737,7
201 026,6
13 619,4
6 017,9
213 712,1
17 419,1
6 157,6
233 242,5
21 243,1
6 489,1
300 032,1
21 842,0
6 916,7
346 566,5
23 395,5
7 369,3
381 815,2
23 887,7
7 924,5
435 005,5
24 842,6
7 763,5
470 984,4
25 425,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Narodowy Bank Polski 2013].

O skali inwestycji prowadzonych na polskiej wsi świadczy również liczba i
kwota kredytów preferencyjnych udzielonych przez polskie banki rolnikom z
dopłatami do oprocentowania (dopłaty do odsetek pochodzą ze środków budżetowych, a Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa jest płatnikiem)
(szerzej [Rosa 2011, s. 97-105]). Tylko od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej (kredyty te w Polsce funkcjonują już od 1994 r.) 150 tys. rolników zaciągnęło preferencyjne kredyty o wartości ponad 15 mld zł. Rolnicy korzystali
najczęściej z kredytów przeznaczonych za zakup podstawowego dla nich środka produkcyjnego, czyli użytków rolnych – ponad 5,3 mld w ciągu 8 lat (tab. 3).
Inwestycje w gospodarstwa rolne są również istotne ze względów społecznych,
zwiększając bowiem produkcję w poszczególnych gospodarstwach, przyczyniają się do zapewnienia samowystarczalności żywnościowej kraju i, w mniejszym
zakresie w przypadku polskiego rolnictwa, walki z głodem w skali światowej
[Miller i in. 2010].
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Tabela 2. Kredyty i pożyczki udzielone przez banki w latach 1996-2012

Rok

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Kredyty i pożyczki udzielone (stan na koniec grudnia w mln PLN)
na inwestycje
na inwestycje
i nieruchomości
i nieruchomości
rolnikom
przedsiębiorcom
(oraz ich udział
osobom
(oraz ich udział
indywidualnym,
indywidualnym,
w kredytach
prywatnym
w kredytach
w tym
w tym
i pożyczkach ogółem
i pożyczkach ogółem
w %)
w %)
3 805,3
11 415,4
5 625,7
5 487,7
17 937,8
7 818,4
5 654,6
23 113,7
10 219,7
6 410,0
35 652,7
12 591,4
7 423,8
46 399,7
14 910,8
8 379,0
54 288,8
17 183,2
9 414,7
5 039,0 (53,5%)
61 661,3
15 046,7
5 663,4 (37,6%)
10 590,0
6 192,7 (58,5%)
72 375,3
15 168,3
6 217,9 (41,0%)
11 305,8
7 109,4 (62,9%)
82 957,0
15 397,2
6 538,1 (42,5%)
11 965,6
8 212,4 (68,6%)
107 338,5
16 721,6
7 138,8 (42,7%)
14 785,3
9 958,8 (67,4%)
148 299,8
19 807,9
8 893,2 (44,9%)
17 375,7
11 989,7 (69,0%)
210 281,8
25 531,9
11 354,9 (44,5%)
18 658,7
12 822,9 (68,7%)
314 021,7
34 286,4
14 952,0 (43,6%)
19 421,9
13 292,4 (68,4%)
352 911,0
38 384,8
16 007,9 (41,7%)
20 087,7
14 135,5 (70,4%)
405 075,7
42 586,5
17 540,0 (41,2%)
22 167,5
15 758,9 (71,1%)
452 937,0
48 752,3
19 511,3 (40,0%)
24 040,1
17 021,8 (70,8%)
449 264,2
51 195,1
18 454,3 (36,0%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Narodowy Bank Polski 2013].
Tabela 3. Liczba i kwota kredytów preferencyjnych (z dopłatami do odsetek) udzielonych
w latach 2004-2012 polskim rolnikom
Rok
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Ogółem

Razem kredyty inwestycyjne
liczba
kwota w mln PLN
10 552
2 376,1
14 923
3 153,9
12 159
2 379,63
10 699
1 797,92
14 037
2 270,51
22 706
3 261,5
23 695
2 908,6
21 086
2 115,4
20 447
1 908,1
150 304
15 772

W tym: na zakup użytków rolnych
liczba
kwota w mln PLN
4 556
700,0
6 562
1 029,9
5 792
802,51
5 564
706,21
4 719
524,11
5 227
497,5
6 377
460,1
6 267
332,4
6 077
254,3
51 141
5 307

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl (10.04.2013).
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Corocznie na potrzeby europejskiego systemu rachunkowości rolnej FADN
(Farm Accountancy Data Network)2 oceniana jest sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce. Badania te są przeprowadzane w gospodarstwach rolnych, które wytwarzają około 90% wartości standardowej produkcji w danym regionie lub kraju, a więc w Polsce w zaledwie 723 tys. gospodarstw rolnych na ponad 2,2 mln istniejących [FADN 2012, 49]. Analiza danych pochodzących z tego
sytemu, a dotycząca inwestycji, pozwala potwierdzić informacje m.in. z systemu
bankowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że gospodarstwa rolne w Polsce inwestują w swój rozwój. W zakresie inwestycji brutto bez
względu na typ rolniczy gospodarstwa rolnego lub powierzchnię użytków rolnych
wartości te są dodatnie. Niestety, inwestycje netto, a więc wartość zakupionych
środków trwałych pomniejszona o dokonaną w danym roku wartość amortyzacji,
nie we wszystkich rodzajach gospodarstw jest dodatnia. Może wynikać to z kilku
powodów, ze względu na:
– specyfikę gospodarstwa (patrz: typ rolniczy),
– posiadane środki (patrz: powierzchnia użytków rolnych)3 oraz
– opłacalność inwestycji.
Jednakże bez względu na wysokość inwestycji zaprezentowane wielkości
świadczą, po pierwsze, o inwestowaniu w gospodarstwa rolne przez rolników, a po
drugie, wskazują na zróżnicowanie polskiego rolnictwa.
Tabela 4. Inwestycje brutto oraz netto w gospodarstwach rolnych uczestniczących w systemie FADN
w 2011 r.

Inwestycje
brutto zł
Inwestycje
netto zł

uprawy
polowe

uprawy
ogrodnicze

68 493

27 209

28 680

–11 378

bardzo małe
(<5)
Inwestycje
brutto zł
Inwestycje
netto zł

Typ rolniczy
uprawy
krowy
trwałe
mleczne
44 378

48 697

zwierzęta zwierzęta
trawożerne ziarnożerne
35 181

45 294

mieszane
24 762

–702
16 111
12 450
9 071
1 100
Powierzchnia użytków rolnych
małe
średnio małe średnio duże
duże
bardzo duże
(5<ha<=10) (10< ha<=20) (20<ha<=30) (30<ha<=50)
(ha>50)

10 478

7 028

13 822

28 356

53 035

115 090

–23 205

–6 808

–3 737

3 294

17 554

49 329

Źródło: FADN 2012, 49, 63.
2 System FADN (Farm Accountancy Data Network) został stworzony w 1965 r. w celu kreowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i funkcjonuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3 Wielkość gospodarstwa wpływa na jego dochodowość, a więc na wartość posiadanych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje.
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Kończąc prezentowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, nie można nie
wskazać czynników decydujących o inwestowaniu w podstawowy dla tej grupy
społecznej czynnik, jakim jest ziemia. Oczywiście najczęstszymi powodami mogą
być [Laskowska 2011, s. 151-153]:
– motyw produkcyjny,
– korzyści płynące z dopłat unijnych i innych form wsparcia rolnictwa,
– uzyskiwanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
– traktowanie gruntów rolnych jako działalności inwestycyjnej powiązanej z
oczekiwanym wzrostem cen,
– ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
A corocznie liczba tych transakcji jest istotna, np. w 2011 r. dokonano 104 191 transakcji kupna/sprzedaży użytków rolnych o wartości ponad 9,0 mld zł [GUS 2012, 134].

3. Oszczędności rolników w Polsce
w świetle badania Diagnoza społeczna
W przeprowadzanym cyklicznie badaniu Diagnoza społeczna jedno z pytań dotyczy posiadania oszczędności. Ogółem w Polsce 36,1% gospodarstw domowych posiada oszczędności. Analizując jednak udział gospodarstw domowych posiadających oszczędności, w zależności od źródła utrzymania można wskazać, że najczęściej oszczędzają pracujący na własny rachunek. Oszczędzających rolników jest
33,6%, a więc nieznacznie mniej od średniej4.
Tabela 5. Posiadanie oszczędności w zależności od źródła utrzymania
Źródło utrzymania gospodarstwa
Pracujący na własny rachunek
Pracownicy
Rolnicy
Emeryci
Renciści
Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł
innych niż emerytura i renta
Utrzymujący się z kilku równie ważnych
źródeł utrzymania gospodarstwa
Ogółem

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe
posiada jakieś oszczędności?
TAK
NIE
Ogółem
246
259
505
2 096
3 168
5 264
196
387
583
1 326
2 369
3 695
117
546
663

Udział
posiadających
oszczędności
48,7%
39,8%
33,6%
35,9%
17,6%

61

332

393

15,5%

411
4 453

815
7 876

1 226
12 329

33,5%
36,1%

Źródło: [Walczak, Krupa 2013, s. 444].

4 Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez CBOS w 2010 r. aż 78% rolników indywidualnych twierdziło, że nie oszczędza z myślą o wieku emerytalnym i nie zamierza tego robić – a najczęściej wskazywaną przyczyną niepodejmowania dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę był
brak wiedzy o skutecznych metodach pomnażania oszczędności [CBOS 2010, s. 5].
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Rolnicy, podobnie jak inne grupy, najczęściej deklarują oszczędzanie „na czarną godzinę” oraz bieżące potrzeby. Zaledwie 25,3% deklaruje oszczędzanie na starość. Jest ich zdecydowanie mniej niż średnia liczba osób deklarujących ten cel
oszczędzania wśród wszystkich respondentów.
Tabela 6. Cel oszczędzania rolników
Cel oszczędzania

Procent rolników
oszczędzających w danym celu

„Czarna godzina”
Bieżące wydatki
Dobra trwałego użytku
Przyszłość dzieci
Remont domu/mieszkania
Starość
Leczenie
Stałe opłaty
Inne cele
Bez celu
Wypoczynek
Rehabilitacja
Zakup domu/mieszkania

56,2
50,8
33,3
31,7
29,0
25,3
23,8
18,4
16,7
11,3
10,2
3,8
2,1

Procent wszystkich
gospodarstwach domowych
oszczędzających w danym celu
61,5
33,2
22,8
23,2
25,0
36,5
25,0
11,9
14,0
10,2
23,5
8,8
6,4

Źródło: [Diagnoza społeczna 2011…].
Tabela 7. Liczba rolników oszczędzających na starość w określony sposób
w badaniu Diagnoza społeczna 2011
Forma oszczędzania
Lokaty w bankach w złotych
W gotówce
W innej formie
Lokaty w nieruchomościach
Lokaty w bankach w walutach obcych
Lokaty w innych niż nieruchomości dobrach materialnych
W obligacjach
W funduszach inwestycyjnych
Indywidualne konto emerytalne
W polisie ubezpieczeniowej
W papierach wartościowych notowanych na giełdzie
Udziały oraz akcje w prywatnych spółkach akcyjnych
Źródło: [Diagnoza społeczna 2011...].

Liczba rolników
oszczędzających na starość
w dany sposób
42
39
5
4
3
3
2
2
2
1
0
0
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Wśród rolników deklarujących oszczędzanie na starość najpopularniejszą formą oszczędzania jest lokata złotówkowa w banku lub oszczędzanie w gotówce. Interesująca mogłaby być znajomość powodu wyboru tych form (niestety badanie nie
prezentuje uzasadnienia decyzji). Może wynikać to z:
– nieznajomości bardziej złożonych inwestycji,
– celowego wyboru inwestycji o wysokiej płynności lub
– awersji do ryzyka.
Zaledwie 4 rolników w całym badaniu stwierdziło, że oszczędza na starość i
czyni to poprzez inwestowanie w nieruchomości, zapewne za taką inwestycję uważając inną nieruchomość niż grunty wchodzące w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego.

4. Podsumowanie
Oczywiście część rolników prowadzi gospodarstwa rolne wyłącznie w celu uzyskania dopłat bezpośrednich i nie dokonuje w nich inwestycji, traktując je wyłącznie jako lokatę kapitału, którą można spieniężyć, np. w przypadku braku środków
w okresie emerytalnym. Właścicielami takich gospodarstw są zarówno osoby, które w tym celu nabyły takie gospodarstwa, jak i ich właściciele od pokoleń. Obie
grupy można więc uznać za rolników prowadzących produkcję rolniczą, którzy są
dodatkowo zabezpieczeni emerytalnie poprzez posiadanie nieruchomości rolnych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że rolnicy w Polsce gospodarują w gospodarstwach rodzinnych. Pomimo wielu stereotypów inwestują duże środki pieniężne
w funkcjonujący bardzo często od pokoleń biznes, który następnie jest przekazywany
następcom, z którymi tworzą wspólne gospodarstwo domowe. W związku z tym
przychody z gospodarstwa rolnego (o którego rozwoju decydowali) nadal wpływają
na ich dochód, pomimo przejścia na świadczenie emerytalne lub rentowe.
Jednak zastanawiająca jest niewielka liczba wskazań w badaniu Diagnoza społeczna dotycząca zarówno rolników posiadających oszczędności na starość, jak i tych, którzy jako formę ich ulokowania wybrali nieruchomości. Zapewne wynika to m.in. z naturalnego niekojarzenia inwestycji poczynionych we własne gospodarstwo rolne, podstawowe miejsce pracy i życia, jako oszczędności na starość. Dla rolników rozwój
prowadzonego gospodarstwa jest czymś naturalnym, podobnie jak późniejsze jego
przekazanie swym dzieciom i pomoc w jego prowadzeniu „dopóki sił wystarczy”.
Jedną z podstawowych cech inwestowania jest rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłej, obarczonej pewną niepewnością. Natomiast oszczędności
emerytalne rolników w postaci inwestycji dokonywanych we własne gospodarstwa
rolne nie ograniczają bieżącej konsumpcji, a ją zwiększają, umożliwiają bowiem
rozwój prowadzonego gospodarstwa. Charakteryzują się również ryzykiem w
pewnym zakresie kontrolowanym przez inwestora, środki bowiem inwestuje on w
samodzielnie prowadzony biznes, nad którym ma kontrolę.
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SOME PROBLEMS FACED BY FARMERS IN POLAND
REGARDING ADDITIONAL RETIREMENT SAVINGS
Summary: The objective of the paper is to present investments made in farms seen as a potential form of farmers’ retirement savings. Polish farms are often run by families. Such a
form of farming is also identified in the Constitution of the Republic of Poland as the basic
form of the agricultural system. At the same time it should be emphasized that Polish farms
are being dynamically modernized and considerable funds are invested in their development.
These funds come both from such farms' own profits and from the EU subsidies. Considering the multi-generation character of Polish farmers’ households, attention should be paid to
the fact that investments in farms can be regarded as “retirements investment”, due to their
family-based nature.
Keywords: pension, savings, farm.

