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Pa stwowe wsparcie przedsi biorstw sektora rolnego Bia orusi

The state support for the enterprises of agrarian sector in 
Byelorussia 

Synopsis. Artyku  koncentruje si  na zagadnieniu pa stwowego wsparcia dla przedsi biorstw sektora 

rolnego z wykorzystaniem finansowania bud etowego, ulgowego opodatkowania, regulowania 

taryfowego i celnego, kszta towania cen i innych instrumentów. G ówn  uwag  po wi cono 

problemowi  nieefektywnego wykorzystania rodków scentralizowanego wsparcia finansowego. 

Zaproponowano ograniczenie kana ów wsparcia pa stwowego i popieranie najbardziej efektywnych 

form i rodzajów produkcji.  

S owa kluczowe:   wsparcie pa stwowe, finansowanie bud etowe.

Abstract. Problems of the state support for the agricultural enterprises by methods of budgetary 

financing, preferential taxation, tariff and customs regulations and price controls are considered. The 

basic attention is given to the problem of inefficient use of means in the centralized support fund. The 

author suggests to reduce expenses of the state support and to those supporting the most effective 

forms and branches of production. 

Key words: state support, budgetary financing. 

Wprowadzenie  

Rozwój kompleksu rolno-spo ywczego jest jednym z kluczowych kierunków dzia a

rz du wspó czesnego pa stwa. Zapewnienie ludno ci zaopatrzenia w ywno  o 

odpowiedniej jako ci i cenie jest jednym z czynników stabilno ci socjalno-ekonomicznej 

ka dego spo ecze stwa. W tym celu rz dy stosuj  kompleksowe systemy wsparcia sektora 

rolno-spo ywczego, obejmuj ce sfer  kszta towania cen, opodatkowania, kredytowania  i 

regulowania celnego, przyczyniaj c si  do wzrostu wydajno ci pracy, rozwoju 

technicznego, informatycznego i socjalnego wsi.  

Obecnie istniej cy system pa stwowego regulowania gospodarki na wsi we 

wszystkich ekonomicznie rozwini tych krajach kszta towa  si  przez wiele dziesi cioleci. 

Punktem wyj cia w jako ciowym przesuni ciu w regulowaniu sektora rolnego przez 

pa stwo jest pocz tek lat 30-tych XX stulecia, kiedy g boki kryzys agrarny, pokrywaj cy

si  z kryzysem przemys owym, wymusi  konieczno  interwencji pa stwa w gospodark

roln . Stopniowo  interwencja stawa a si  coraz bardziej ró norodna, intensywna i nabiera a

nowego kszta tu. G ównym celem sta o si  podtrzymywanie dochodów producentów 
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rolnych na poziomie dochodów producentów w innych sektorach gospodarki przez 

niwelowanie waha  cen produktów rolnych i redukcj  ich zapasów.  

Analiza pa stwowego wsparcia producentów rolnych na obecnym etapie rozwoju 

ekonomicznego Bia orusi i innych krajów wskazuje, e zagadnienie to ma du e znaczenie. 

Wyniki bada

Na Bia orusi pa stwowe wsparcie o charakterze bezpo rednim i po rednim dzieli si

na 5 grup: 

finansowanie bud etowe, 

ulgowe opodatkowanie, 

regulacje taryfowo-celne, 

kszta towanie cen, 

inne formy wsparcia. 

Ulgowe opodatkowanie sektora rolnego ma na Bia orusi szerokie zastosowanie. 

Dotyczy to w szczególno ci przedsi biorstw rolnych zajmuj cych si  upraw  ro lin (z 

wyj tkiem kwiatów i ro lin dekoracyjnych), hodowl  byd a, ryb i produkcj  pszczelarsk .

Dochód z tego typu dzia alno ci jest zwolniony od op at na rzecz pa stwowego funduszu 

wsparcia producentów rolnych, producentów ywno ci i nauk rolniczych oraz z podatku od 

u ytkowników dróg. Przedsi biorstwa s  te  zwolnione z opodatkowania dochodu, 

opodatkowania nieruchomo ci zwi zanych z produkcj  roln , uzyskuj  ulgi w 

opodatkowaniu warto ci dodanej.  

Zastosowanie rodków regulowania taryfowego i nietaryfowego pozwala zwi kszy

konkurencyjno  produkcji krajowej na rynku wewn trznym i zachowa  miejsca pracy. 

Tak wi c jednym z g ównych celów polityki regulowania taryfowo-celnego na Bia orusi 

jest ochrona interesów ekonomicznych producentów rolnych.  

Podstawowymi mechanizmami podtrzymywania dochodów przez system 

kszta towania cen s  wykorzystywanie zamówie  pa stwowych i zastosowanie podwy ek

w stosunku do cen zbytu. W zwi zku z tym, e te instrumenty realizuje si  kosztem 

finansowania bud etowego, pa stwowe zamówienia s  podstawowym elementem 

kszta towania cen.  

Inne rodki wsparcia to umorzenia d ugów przedsi biorstw rolniczych, reorganizacja 

nierentownych przedsi biorstw rolnych przez do czanie ich do ekonomicznie efektywnych 

i finansowo stabilnych przedsi biorstw pa stwowych, sprzeda  niektórych rodków 

produkcji (np. energii elektrycznej) za ni sz  cen  w porównaniu z cenami dla innych 

sektorów gospodarki, odroczenie sp aty zad u enia za zu yt  energi , odroczenie sp aty

zad u enia podatkowego i innych p atno ci albo zwolnienie od niektórych op at,

niepieni ne transfery z innych dziedzin gospodarki.  

Nale y zaznaczy , e preferencyjne kredytowanie realizowane jest przez system 

finansowania bud etowego. Jednak w przypadku, gdy wydatki banków nie s

rekompensowane przez pa stwo, s  one zmuszone pokrywa  je w asnym kosztem. Ten 

rodzaj ukrytego wsparcia mo na zaliczy  do grupy “inne sposoby wsparcia”.  

Pa stwo, maj c na celu wsparcie producentów rolnych, wydziela na to  du e rodki 

przez system finansowania bud etowego, co czyni ten kana  wsparcia podstawow

sk adow  systemu preferencji dla gospodarstw rolnych. Kierunki i wielko  finansowania 

bud etowego zmieniaj  si  co roku, co jest uzale nione od ogólnego stanu gospodarki kraju 
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i przedsi biorstw rolnych oraz od zada  postawionych przed gospodarstwami rolnymi na 

dany etap rozwoju.  

Finansowanie odbywa si  z trzech podstawowych róde : bud etu pa stwa,

pa stwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji ywno ci i nauk 

rolniczych oraz bud etów lokalnych. Przeprowadzona analiza struktury bud etowego 

finansowania gospodarstw rolnych na Bia orusi pozwala na stwierdzenie, e podstawowym 

ród em finansowania w ostatnich latach jest pa stwowy fundusz wsparcia producentów 

rolnych, produkcji ywno ci  i nauk rolniczych.  

Tabela 1. Kierunki i kwoty wsparcia ze rodków pa stwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji 

ywno ci i nauk rolniczych w 2009 roku 

Table 1. Directions and value of support from the republican fund of support for agricultural producers, foodstuffs 

production and for the agrarian sciences in 2009 

Kierunki wykorzystywania rodków Kwota, mln rubli Struktura, % 

rodki zaplanowane razem 2490400,0 100,00 

w tym: 

przeznaczone dla rejonów administracyjnych na rozwój produkcji 

rolnej  
2233605,7 89,69 100,00 

w tym na: 

rozwój upraw 824345,0 33,10 36,91 

osi gni cie stabilno ci finansowej  przez gospodarstwa rolne 1378428,6 55,35 61,71 

obni enie ryzyka w przedsi biorstwach rolniczych 21359,1 0,86 0,96 

stworzenie zautomatyzowanych systemów informacyjnych i 

zwi kszenie zatrudnienia w przedsi biorstwach rolniczych 

pracowników wykwalifikowanych 

9473,0 0,38 0,42 

przeznaczone na cele szczebla ogólnopa stwowego 256794,3 10,31 

ród o: [ … 2009]. 

W 2009 roku z pa stwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji 

ywno ci i nauk rolniczych przewidziano wydzielenie 2490400 mln rubli, co jest kwot  o 

10% wi ksz  w porównaniu z rokiem 2008 (tab. 1). Ze rodków tych 89,69% przekazano 

rejonom administracyjnym na rozwój gospodarstw rolnych w nast puj cych kierunkach: 

rozwój upraw, 

osi gni cie finansowej stabilno ci gospodarstw rolnych, 

obni enie ryzyka w przedsi biorstwach rolnych, 

stworzenie zautomatyzowanych systemów informacyjnych i zwi kszenie nasycenia 

organizacji rolniczych wykwalifikowanymi pracownikami. 

Najwi kszy udzia  w strukturze finansowania mia  kierunek „osi gni cie finansowej 

stabilno ci gospodarstw rolnych” (61,71%). W porównaniu z rokiem 2008 poziom 

finansowania w tym kierunku zwi kszy  si  o 20,5% i wyniós  w 2009 roku 1378428.6 mln 

rubli. W ramach tego kierunku przewidziano wydzielenie rodków na: 

rekompensat  strat banków w zwi zku z udzielaniem preferencyjnych kredytów 

przedsi biorstwom rolniczym,  

obni enie cen rodków technicznych w rolnictwie, dostarczanych na warunkach 

d ugoterminowej dzier awy (leasingu),  
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zakup wyposa enia laboratoryjnego do badania zwierz t, pasz i produktów 

ywno ciowych, 

stymulowanie dostaw mleka i mi sa do Mi ska, 

umorzenie sp aty kredytów, udzielonych organizacjom upowa nionym do zakupu 

technicznych rodków produkcji rolniczej w ramach wykonania pa stwowego 

programu wyposa enia gospodarstw rolnych w nowoczesn  technik  na lata 2005-

2010, dostarczanych na warunkach d ugoterminowej dzier awy (leasingu), 

p atno ci rz du Republiki Bia orusi jako gwarancji kredytów udzielonych przez 

banki w Republice Bia orusi. 

Analiza struktury finansowania wed ug rejonów administracyjnych (obwodów) 

pokaza a, e najwi cej rodków pieni nych trafi o do producentów rolnych obwodu 

mi skiego (22,37%).  Producenci obwodu grodzie skiego otrzymali tylko 328116.7 mln 

rubli, czyli 14,69% ogólnej puli finansowania (rys. 1). 

Rys. 1. Struktura finansowego wsparcia produkcji rolnej wed ug obwodów w 2009 roku 

Fig. 1. Structure of financial support for agricultural production by regions in 2009 

ród o: [ … 2009]. 

Z pa stwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji ywno ci i nauk 

rolniczych zaplanowano wydatkowanie 10,31% rodków na cele realizowane na szczeblu 

ogólnopa stwowym, czyli o 3,51% mniej ni  w roku 2008. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwalaj  na wyci gni cie nast puj cych wniosków. 

1. Pa stwo udziela wsparcia o charakterze po rednim i bezpo rednim g ównym 

producentom rolnym i ta pomoc w ostatnich latach nie zmala a.

2. Analiza wykorzystania rodków scentralizowanego wsparcia finansowego pokazuje, e

do tej pory istnieje podej cie kompensacyjno-wydatkowe do ich rozdysponowania. 

Taki stan nie sprzyja ekonomicznemu zainteresowaniu producentów rolnych 

zwi kszeniem efektywno ci produkcji i jako ci wytwarzanych produktów. 

3. Pa stwowe wsparcie finansowe produkcji rolnej powinno dotyczy  najbardziej 

efektywnych form i rodzajów produkcji oraz zapewnia  producentom rolnym dochody 

niezb dne do prowadzenia stabilnej dzia alno ci i rozszerzonej reprodukcji maj tku. 
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4. Docelowo nale y d y  do ograniczenia kana ów wsparcia pa stwowego.  
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