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Synopsis. W opracowaniu dokonano analizy znaczenia kredytów bankowych w strukturze 

zewn trznych róde  finansowania rolnictwa, w warunkach cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Badania wykaza y, e kredyt bankowy pozostaje wci  wa nym ród em finansowania gospodarstw 

rolnych. Zainteresowanie rolników kredytami jest coraz cz ciej powi zane z absorpcj  funduszy UE 

wspieraj cych inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych.  

S owa kluczowe: kredyty bankowe, kredyt preferencyjny, gospodarstwa rolne. 

Abstract. Importance of bank credits in the structure of external sources of financing agriculture, in 

conditions of Polish membership in the European Union is analysed. The findings show that bank 

credits are continually the most important source of financing in agricultural farms. Farmers’ interest 

in bank credits is more often related to the absorption of European Union funds supporting 

investments and development of farms. 
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Wst p 

Znaczenie kredytu w rolnictwie zacz o szybko wzrasta , gdy sektor ten musia  

dostosowa  si  do ogólnych procesów wyst puj cych w nowoczesnych gospodarkach. 

Powolne akumulowanie dochodów wewn trznych by o cz sto niewystarczaj ce do 

gruntownej przebudowy rolnictwa. Dop yw kapita u obcego w postaci kredytów mia  

wspomaga  strumie  kapita u wewn trznego i w lad za tym wyzwala  efekty mno nikowe 

[Kulawik 1996]. 

Kredyty rolnicze dzielimy na inwestycyjne i obrotowe. Kredyty inwestycyjne 

przy pieszaj  okres realizacji inwestycji, umo liwiaj  restrukturyzacj  i modernizacj  

gospodarstw. Kredyty obrotowe pomagaj  w pe ni wykorzystywa  posiadane przez 

gospodarstwo zasoby, umo liwiaj  dokonywanie niezb dnych bie cych nak adów 

warunkuj cych rozpocz cie nowego cyklu produkcyjnego [Siudek 2001]. 

Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego przez rolników oznacza wzrost funduszu 

akumulacji gospodarstwa rolnego, co umo liwia przyrost maj tku trwa ego (budynków 

inwentarskich, maszyn itd.), których warto  przekracza w praktyce wielokrotnie mo liwe 

do uzyskania dochody z produkcji rolniczej. W konsekwencji kredyt inwestycyjny 

powinien równie  generowa  wzrost dochodów rolniczych w przysz o ci. Z kolei kredyt 
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obrotowy pozwala na zwi kszenie funduszu przeznaczonego na powi kszenie stanu 

rodków obrotowych, ogranicza wp yw waha  sezonowych na prowadzon  dzia alno  

gospodarcz , co umo liwia intensyfikacj  produkcji i wzrost dochodów [Czternasty i 

Kujaczy ski 2000]. 

Kredyt rolny jest wci  najbardziej popularn  form  zewn trznego, zwrotnego 

finansowania rolnictwa [Grzelak 2005] i, jak pokazuj  do wiadczenia wielu krajów, 

przekszta cenia i rozwój tego sektora nie s  mo liwe bez wykorzystania tego instrumentu w 

finansowaniu gospodarstw [Tomczak 2004].  

Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzy o rolnikom mo liwo  pozyskania 

rodków finansowych na przekszta cenia i rozwój gospodarstw rolnych, za  dop aty 

bezpo rednie wspieraj  p ynno  gospodarstw w okresie przed rozpocz ciem nowego cyklu 

produkcyjnego. Czy oznacza to zatem zmniejszenie roli kredytu rolnego w finansowaniu 

zarówno inwestycji, jak i bie cej dzia alno ci operacyjnej gospodarstw rolniczych w 

Polsce? 

Odpowied  na tak postawione pytanie jest g ównym celem niniejszego artyku u. Na 

podstawie analizy poziomu i struktury kredytowania rolnictwa w latach 2004-2007 (tj. po 

przyst pieniu Polski do UE) podj to prób  okre lenia znaczenia kredytów bankowych w 

strukturze zewn trznych róde  finansowania rolnictwa w Polsce, z uwzgl dnieniem 

funduszy unijnych. W celu przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny poziomu 

kredytowania rolnictwa przez banki w latach „poakcesyjnych” dane na ten temat 

zestawiono z danymi statystycznymi opisuj cymi poziomu kredytowania tego sektora w 

latach wcze niejszych, tj. od roku 1996 do 2003.  

Celem opracowania jest tak e ukazanie relacji i sprz e  pomi dzy zainteresowaniem 

rolników kredytami bankowym, a absorpcj  funduszy unijnych wspieraj cych 

przekszta cenia i inwestycje w gospodarstwach rolnych. 

ród em materia ów empirycznych by y dane statystyczne Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz GUS, NBP i Komisji Nadzoru Finansowego 

(KNF). W opracowaniu wykorzystano ponadto wyniki bada  ankietowych rolników 

przeprowadzone w roku 2007 w regionie Polski po udniowo-wschodniej. Badaniem obj to 

losowo wybran  prób  856 indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powy ej 1 

ha UR. W zbiorowo ci tej znalaz y si  244 gospodarstwa, które w latach 2002-2006 

korzysta y z kredytów rolnych (inwestycyjnych lub/i obrotowych). 

Poziom kredytowania rolnictwa w Polsce przed i po akcesji do Unii 
Europejskiej 

W ród g ównych przyczyn korzystania przez rolników z kredytów bankowych mo na 

wymieni : 

 nisk  zdolno  gospodarstw do akumulowania kapita u w asnego, zarówno na 

potrzeby reprodukcji prostej, jaki i reprodukcji rozszerzonej, w celu przeprowadzenia 

inwestycji produkcyjnych, 

 wysokie ryzyko produkcyjne i wahania koniunktury rynkowej skutkuj ce du  

niestabilno ci  dochodów rolniczych, 
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 rozbie no ci mi dzy terminem poniesienia wydatków na produkcj  a terminem 

uzyskania przychodów i wp ywów pieni nych (opó nianie zap aty zobowi za  

wobec rolników przez odbiorców produktów rolnych), 

 wzrost zapotrzebowania na materia y i us ugi z zakupu. 

Obecnie, tj. po przyst pieniu Polski do UE, nale y wymieni  jeszcze jeden powód 

si gania rolników po kredyty, jakim jest ch  skorzystania z funduszy unijnych, w 

szczególno ci przeznaczonych na przekszta cenia i rozwój gospodarstw. Uzyskanie 

refundacji cz ci kosztów poniesionych na inwestycje produkcyjne w gospodarstwach 

rolnych lub na przekszta cenia rozwojowe (np. ró nicowanie dzia alno ci rolniczej), jest 

warunkowane realizacj  ca o ci lub przynajmniej cz ci przedsi wzi cia, do tego za  

potrzebne s  rodki finansowe. Wielu rolników nie dysponuj c wystarczaj cymi zasobami 

w asnych rodków finansowych si ga po kredyt bankowy. Nale y zatem zak ada , e 

pomi dzy funduszami unijnymi dla rolników a kredytami bankowymi zachodz  nie tyle 

relacje substytucyjne, ile komplementarne. Relacje takie powinny dotyczy  finansowania 

przedsi wzi  rozwojowych, natomiast w zakresie finansowania bie cej dzia alno ci 

operacyjnej gospodarstw rolnych mo na przypuszcza , e popyt na kredyty obrotowe, 

mo e by  ograniczany poprzez dop yw do gospodarstw rolnych rodków finansowych z 

dop at bezpo rednich. 

Du e zainteresowanie kredytami wyst puje na ogó  w warunkach korzystnej, stabilnej 

koniunktury dla rolnictwa oraz oczekiwa  co do przysz ego wzrostu cen ziemi. Wówczas 

tak e ma miejsce z regu y o ywienie na rynku ziemi rolniczej, co poci ga za sob  wzrost 

zainteresowania kredytami. Przyk adem w tym zakresie mo e by  sytuacja obserwowana w 

rolnictwie Stanów Zjednoczonych w latach 70. XX w. W warunkach korzystnej 

koniunktury w rolnictwie ameryka skim ceny ziemi rolniczej wzros y prawie pi ciokrotnie, 

a zad u enie rolników szesnastokrotnie. Zmiana warunków makroekonomicznych, 

zwi zanych g ównie ze wzrostem restrykcyjno ci polityki pieni nej (wzrost stóp 

procentowych) oraz silniejszym oddzia ywaniem bariery popytu na produkty rolne w 

konsekwencji zwi kszenia zdolno ci produkcyjnych, spowodowa a wyst pienie kryzysu 

finansowego w rolnictwie. Jego skutkiem by o bankructwo 250 tys. farm [Kulawik 2004].  

Tabela 1. Poziom wybranych czynników makroekonomicznych wp ywaj cych na popyt na kredyty rolne w latach 

2001-2008 

Table 1. Level of selected macro-economic factors influencing demand for agricultural credits in 2001-2008 

Rok 
Czynnik wp ywu 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stopa wzrostu PKB, % 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,7 4,8 

Stopa redyskontowa % 14,0 7,5 5,75 7,0 4,75 4,25 5,25 5,25 

Stopa inflacji, % 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 1,0 2,5 3,3 

Wska nik no yc cen 

produktów rolnych do cen 

rodków produkcji dla 

rolników, 2000 r. =100 97,6 88,6 86,5 88,8 85,3 87,0 93,2 80,2 

Przeci tna cena 1 ha ziemi 

rolniczej w obrocie 

mi dzys siedzkim, tys. z   5,2 5,0 6,0 6,4 8,0 9,1 12,0 14,2 

Dop aty ARiMR do 

kredytów rolnych, mln z  1361,1 1051,8 556,2 627,6 575,1 428,4 654,2 878,6 

ród o: dane GUS [Rocznik... 2008] i ARiMR. 
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Polskiemu rolnictwu taki kryzys zapewne nie grozi ze wzgl du na relatywnie niski 

poziom zad u enia gospodarstw rolnych. Wed ug oblicze  Kulawika [2008] w roku 2007 

wzgl dne zad u enie indywidualnych gospodarstw rolnych, mierzone relacj  warto ci 

kredytów do warto ci produkcji towarowej, si ga o 38,4%. Tym niemniej równie  w 

naszym kraju obserwujemy du y wzrost cen ziemi, notowany od okresu bezpo rednio 

poprzedzaj cego akcesj  do UE (tab. 1). Od roku 2003 do ko ca roku 2007 ceny ziemi 

ornej w obrocie mi dzys siedzkim wzros y nominalnie dwukrotnie, tj. z 6 do 12 tys. z /ha 

[Sikorska 2008]. Ta tendencja winna zatem wp ywa  tak e na wzrost zainteresowania 

rolników kredytami bankowymi. Barier  jednak w tym zakresie mo e by  dosy  p ytki 

rynek ziemi rolniczej, obserwowany zw aszcza w regionie Polski po udniowo-wschodniej 

(region rolnictwa rozdrobnionego). 

Zmiany w wielko ciach zad u enia kredytowego rolnictwa w Polsce od po owy lat 

dziewi dziesi tych pozostawa y pod wp ywem preferencyjnego kredytowania za 

po rednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz koniunktury w 

rolnictwie. Na popyt na kredyty rolne wp ywa a tak e ogólna koniunktura w gospodarce 

oraz zmienne decyduj ce o realnych kosztach pozyskania kapita u kredytowego przez 

rolników (stopa redyskontowa NPB, stopa inflacji).  

Bior c pod uwag  warto ci nominalne obligu kredytowego, mo emy w latach 1996-

2007 obserwowa  sukcesywny wzrost zad u enia rolnictwa (tab. 2). Jednak e wida  

wyra nie, zw aszcza po urealnieniu zad u enia (skorygowaniu o wska nik inflacji w 

kolejnych latach), e w analizowanym okresie dynamika ta mia a du  zmienno . 

Pogorszenie koniunktury w rolnictwie w roku 1998 spowodowa o dosy  g boki spadek 

akcji kredytowej w tym sektorze i skutkowa o realnym spadkiem zad u enia rolników (tab. 

2). Niska dynamika zad u enia, cechuj ca si  realnym wzrostem pomi dzy 3,7% a 6,7% 

utrzymywa a si  na przestrzeni lat 1999-2001. Pogarszaj ca si  koniunktura gospodarcza, 

przejawiaj ca si  obni eniem tempa wzrostu gospodarczego, wzrostem bezrobocia, 

pogorszeniem si  warunków wymiany z zagranic  oraz nak adaj ca si  na to niekorzystna 

tendencja w relacji cen produktów kupowanych i sprzedawanych przez rolników wp ywa y 

negatywnie na podejmowanie decyzji o inwestycjach, w tym finansowanych kredytem, ale 

ten ujemny wp yw by  agodzony równoleg ym obni eniem stopy kredytu redyskontowego, 

a tym samym stopy p aconej przez rolników (tab. 1). W okresie najg bszego kryzysu w 

latach 2001-2002 poziom stopy kredytu redyskontowego obni y  si  z 21% na pocz tku 

2001 r. do 7,5% na koniec 2002 r., a wi c blisko trzykrotnie [Dani owska 2007].  

W latach 2002-2003 nominalne zad u enie przyrasta rocznie o ponad 12%, realne jest 

o oko o 1 punkt procentowy ni sze. W roku 2004, ze wzgl du na likwidacj  subsydiowania 

kredytów obrotowych dla rolnictwa przez ARiMR (za wyj tkiem obrotowych kredytów 

„kl skowych”), dynamika zad u enia gospodarstw rolnych znacznie spada, osi gaj c realny 

poziom 3,2% w roku 2004 i tylko 0,8% w roku 2005. W latach nast pnych, tj. 2006-2007, 

wida  jednak du y wzrost zainteresowania rolników kredytami inwestycyjnymi. Jest to 

zwi zane z o ywieniem inwestycyjnym, jakie niesie coraz szersze wsparcie rodzimego 

sektora rolnego z funduszy unijnych. Chc c korzysta  z funduszy wspieraj cych 

restrukturyzacj  i modernizacj  gospodarstw wielu rolników decyduje si  na si gni cie po 

kredyty bankowe, zarówno z linii subsydiowanych przez ARiMR, jaki i coraz 

popularniejszych kredytów pomostowych oferowanych przez banki. 

W latach 2006 i 2007 stopa wzrostu zad u enia rolników osi gn a warto  

odpowiednio 23,6% i 17,5%, co wskazuje na pojawienie si  niemal e ekspansji kredytowej 

w rolnictwie. Co wa ne nie pojawiaj  si  dotychczas sygna y, by w naszym rolnictwie 
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pogarsza a si  zdolno  kredytowa i narasta y jakie  zagro enia masow  niewyp acalno ci  

rolników. wiadczy o tym niski poziom nale no ci zagro onych2 w segmencie nale no ci 

od rolników indywidualnych, nieprzekraczaj cy w ostatnich latach 2% wolumenu tych 

kredytów. Jednocze nie obj cie rodzimego rolnictwa instrumentami wsparcia w ramach 

WPR znacznie zwi kszy o strumie  rodków finansowych kierowanych do gospodarstw 

rolnych z funduszy publicznych, co pozwoli o rolnikom na zwi kszenie ich dochodów i 

wzrost oszcz dno ci. O ile w latach bezpo rednio poprzedzaj cych akcesj  wska nik 

pokrycia kredytów depozytami rolników w bankach wynosi  oko o 16,8%, o tyle w latach 

2005-2007 wzrós  dwukrotnie do poziomu oko o 35% [Kulawik 2008]. W tym aspekcie 

akcesj  nale y oceni  pozytywnie, gdy  wnios a istotny wk ad w pog bienie rozwoju 

finansowego na polskiej wsi i szerzej w czy a rolników w sfer  relacji z instytucjami 

finansowymi. W ród nich coraz wi ksze znaczenie maj  relacje oparte na zasadach 

komercyjnych, tj. polegaj ce na korzystaniu przez rolników z produktów i us ug 

finansowych pozbawionych subsydiowania. W latach poprzedzaj cych akcesj  udzia  

kredytów preferencyjnych w strukturze kredytowania indywidualnych gospodarstw rolnych 

si ga  przeci tnie oko o 85%, natomiast po akcesji w latach 2005-2007, kszta towa  si  na 

poziomie 71,3-74,7% [Monitoring... 2008]. 

Tabela 2. Zad u enie rolników indywidualnych z tytu u kredytów bankowych oraz poziom kredytowania 

preferencyjnego rolnictwa w latach 1996-2008 

Table 2. Indebtedness of individual farmers from bank credits and level of agricultural subsidized credits in 1996-

2008 

Kredyty z dop atami ARiMR udzielone rolnikom 

przez banki 
Zad u enie indywidualnych gospodarstw 

rolnych z tytu u kredytów bankowych 
inwestycyjne obrotowe 

dynamika, rok poprzedni 

=100% 

Rok kwota, 

mln z  

wed ug cen 

nominalnych 

wed ug cen 

realnych 

liczba, 

tys. 

kwota, 

mln z  

liczba,  

tys. 

kwota, 

mln z  

1996 3 984 - - 59,7 2 178,0 670,8 2 158,8 

1997 5 665 142,2 123,8 58,7 3 081,4 542,2 2 544,3 

1998 5 930 104,7 93,6 18,1 863,4 468,2 1 794,0 

1999 6 599 111,3 103,7 21,2 1 188,4 477,5 2 003,3 

2000 7 660 116,1 105,4 17,2 1 409,7 484,3 1 615,9 

2001 8 619 112,5 106,7 17,6 2 081,3 373,9 2 143,8 

2002 9 667 112,2 110,9 24,1 2 257,0 377,9 2 988,4 

2003 10 883 112,6 111,7 24,6 2 371,9 411,9 2 599,0 

2004 11 623 106,8 103,2 20,4 1 908,1 314,3 1 891,8 

2005 11 966 103,0 100,8 21,1 2 115,4 62,8 804,5 

2006 14 785 123,6 122,3 23,8 2 910,4 135,2 1 772,3 

2007 17 376 117,5 114,7 22,7 3 281,5 84,4 1 164,7 

2008 18 968 109,2 105,7 14,2 2 270,5 39,9 1 043,7 

ród o: dane NBP oraz ARiMR [ARiMR... 2004; Sprawozdania z dzia alno ci ARiMR w latach 2004-2007). 

                                                           
2
 Definicja nale no ci zagro onych zawarta jest w rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w 

sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi zane z dzia alno ci  bankow . Nale no ci zagro one obejmuj  
ekspozycje kredytowe, w przypadku których opó nienie w sp acie przekracza 3 miesi ce (dla kredytów 

detalicznych 6 miesi cy) lub/i sytuacja d u nika wskazuje, e mo e wyst pi  zagro enie terminowej sp aty. Banki 

stosuj ce MSSF jako nale no ci zagro one wykazuj  te nale no ci, co do których stwierdzono obiektywne 

dowody utraty warto ci (zgodnie z MSR 39) i uznano je za nale no ci, które utraci y warto  zgodnie z zasadami 

okre lonymi w MSR 39. 
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Rys. 1. Kwoty kredytów z dop atami ARiMR do ich oprocentowania udzielone rolnikom indywidualnym w latach 

1996-2008, ceny realne 2007 r., mln z  

Fig. 1. Credits subsidized by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture in 1996-2008, price 

level of 2007, million PLN 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych ARiMR. 

Znaczenie kredytów bankowych dla rolnictwa w warunkach 
cz onkostwa w Unii Europejskiej 

Po przyst pieniu do UE rolnictwo w Polsce jest wci  zale ne od banków w zakresie 

pozyskania kapita u obcego, nie licz c oczywi cie rodków transferowanych do tego 

sektora z funduszy publicznych. Spowolnienie dynamiki wzrostu zad u enia rolników 

indywidualnych w latach 2007-2008, a zatem odwrotnie ni  w ca ej gospodarce, gdzie 

dynamika zad u enia ludno ci i podmiotów gospodarczych ros a szybciej ni  w latach 

poprzednich, jest spowodowane przez poprawienie si  mo liwo ci samofinansowania w 

rolnictwie i rosn cy dop yw rodków bud etowych, krajowych i unijnych do tego sektora. 

Jednak e kredyt rolny, wspierany tak e poprzez polityk  subsydiowania kredytów 

inwestycyjnych oraz kredytów „kl skowych”, ma wci  istotne znaczenie w strukturze 

róde  finansowania rolnictwa. 

Du e znaczenie kredytów rolnych w strukturze róde  finansowania zewn trznego 

gospodarstw rolnych wynika m.in. z:  

 braku mo liwo ci pozyskania kapita u udzia owego w rolnictwie indywidualnym, 

 ograniczonego wykorzystania w rolnictwie kredytu handlowego (s aba pozycja 

przetargowa rolników na rynku, brak kooperacji i integracji poziomej), 
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 niewielkiego zainteresowania rolników leasingiem i innymi nowoczesnymi 

formami finansowania zewn trznego, 

 ograniczonych mo liwo ci finansowania ze strony nierolniczych ogniw 

agrobiznesu (s aba integracja pionowa, s abe wykorzystywanie takich instrumentów). 

W kredytowaniu rolnictwa, szczególnie procesów inwestycyjnych w tym sektorze, 

wci  kluczow  rol  odgrywaj  kredyty preferencyjne. St d nie do przecenienia jest 

wsparcie bud etowe kierowane na subsydiowanie tego typu kredytów. W roku 2008 

spo ród wszystkich rodków bud etowych (krajowych i unijnych) kierowanych do 

gospodarstw rolnych (poza wiadczeniami emerytalno rentowymi i pomoc  spo eczn ), 

5,1% stanowi y rodki na dop aty do rolniczych kredytów inwestycyjnych i kredytów 

kl skowych (rys. 2). W strukturze wsparcia kredytów rolnych kwota na dop aty do 

kredytów inwestycyjnych stanowi a 77,7%, za  obrotowych „kl skowych” 22,3%. Dop aty 

do kredytów rolnych, realizowane przez ARiMR w ramach umów z bankami, pozwoli y 

bankom na udzielenie w 2008 r. kredytów na kwot  3,3 mld z , z tego blisko 2,3 mld z  to 

kredyty inwestycyjne. Je eli z PROW 2007-2013 wydzielimy p atno ci ONW i wsparcie o 

charakterze socjalnym (renty strukturalne) oraz rolno- rodowiskowym (program rolno-

rodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych), to okazuje si , e pomoc krajowa w formie 

dop at do kredytów inwestycyjnych generuje rodki finansowe przeznaczane na 

modernizacj  i rozwój gospodarstw rolnych (równie  w kierunku ró nicowania dzia alno ci 

rolniczej i alternatywnych róde  dochodów) porównywalne z funduszami p yn cymi z 

bud etu UE w ramach mechanizmów WPR. 

 

5,1

59,8

27,2

1,7 6,2

Wsparcie kredytów  rolnych Patno ci bezpo rednie

PROW 2007-2013 PROW 2004-2006 (w  tym ONW)

Fundusze strukturalne SPO-Rolny

Rys. 2. Struktura wsparcia finansowego rolnictwa ze róde  bud etowych (krajowych i unijnych) w 2008 r. 

Fig. 2. Structure of financial support for agriculture from budgetary sources (domestic and EU) in 2008 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych ARiMR. 

Wyniki bada  ankietowych gospodarstw rolnych realizowane w 2007 r. w Polsce 

po udniowo-wschodniej potwierdzaj , e korzystanie z bankowych kredytów rolnych, 
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zw aszcza inwestycyjnych, jest domen  gospodarstw o relatywnie wi kszym obszarze 

u ytków rolnych ni  przeci tnie w regionie, wi kszej sile ekonomicznej (mierzonej w 

ESU) oraz gospodarstw produkuj cych na rynek i posiadaj cych sta e kontakty z 

otoczeniem instytucjonalnym [Kata 2008]. Wida  tak e wyra n  relacj  pomi dzy 

korzystaniem z funduszy unijnych na przekszta cenia gospodarstw rolnych, w tym na 

inwestycje produkcyjne, a si ganiem przez rolników po kredyty bankowe (tab. 3). 

Tabela 3. Korzystanie przez rolników z funduszy unijnych a kredytowanie gospodarstw w latach 2002-2006 

Table 3. Support the European Union funds and bank credits taken by farmers in 2002-2006 

Grupy gospodarstw 

korzystaj ce z funduszy UE  

(poza dop atami bezpo rednimi i ONW) wed ug przeznaczenia Parametr 
ogó em 

razem 
na przekszta -

cenia
1 

na zrównowa ony 

rozwój
2 

na inwestycyjne 

produkcyjne
3 

Odsetek gospodarstw 

korzystaj cych z 

funduszy unijnych, % 84,1 53,3 41,5 27,1 11,4 

Odsetek gospodarstw, 

które korzysta y z 

kredytów rolnych, %      

ogó em 28,5 39,9 41,1 38,4 69,4 

a) kredyty 

inwestycyjne 17,3 25,4 27,0 22,8 63,3 

b) kredyty obrotowe
4 

16,9 23,0 22,3 25,4 24,5 
1 Renty strukturalne, wsparcie gospodarstw niskotowarowych, inwestycje w gospodarstwach rolnych, u atwianie 

startu m odym rolnikom oraz SAPARD. 
2 

Przedsi wzi cia rolno- rodowiskowe, zalesianie, ró nicowanie dzia alno ci rolniczej, rozwój i ulepszanie 

infrastruktury technicznej zwi zanej z rolnictwem, dostosowanie gospodarstw do standardów UE. 
3 

SAPARD, inwestycje w gospodarstwach rolnych. 
4 

Suma wierszy a) i b) nie równa si  warto ci „ogó em” ze wzgl du na to, i  cz  gospodarstw korzysta a 

jednocze nie z kredytów inwestycyjnych i obrotowych. 

ród o: badania ankietowe. 

O ile w ca ej badanej zbiorowo ci gospodarstw po kredyty bankowe, w latach 2002-

2006, si ga o 28,5% gospodarstw, w tym po kredyty inwestycyjne 17,3%, to w grupie 

rolników korzystaj cych z funduszy na przekszta cenia gospodarstw rolnych odsetek ten 

wynosi  odpowiednio 41,5% (kredyty ogó em) i 27% (kredyty inwestycyjne). Jeszcze 

silniej zale no  mi dzy korzystaniem z funduszy unijnych a kredytowanie gospodarstw 

wida  w grupie rolników korzystaj cych z funduszy unijnych na inwestycje produkcyjne 

(program SAPARD i dzia anie Inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 

2004-2006). W tej grupie po kredyty bankowe, w badanym okresie, si ga o 2/3 rolników 

(69,4%), w tym po kredyty inwestycyjne 63,3%. 

Podsumowanie 

Po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej, pomimo likwidacji protekcjonizmu 

kredytowego w zakresie kredytów obrotowych dla rolnictwa, wsparcie kredytowania 

rolnictwa pozostaje nadal wa nym elementem polityki rolnej. Pomoc krajowa realizowana 

w ramach dop at do kredytów rolnych generuje rodki, w formie kredytów inwestycyjnych, 
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porównywalne z funduszami unijnymi kierowanymi na wsparcie przekszta ce  i inwestycji 

w gospodarstwach rolnych. Jednocze nie daje si  zauwa y  wyra ne powi zanie absorpcji 

funduszy unijnych przeznaczonych na modernizacj  i rozwój gospodarstw z korzystaniem 

przez rolników z kredytów bankowych. Wydaje si , e bez dost pu do kredytów taki 

poziom zainteresowania rolników funduszami unijnymi o charakterze prorozwojowym, a 

tak e poziom wykorzystania tych funduszy w formie realizowanych przedsi wzi  

inwestycyjnych nie by by mo liwy do uzyskania. 

Rolnicy korzystaj  z kredytów subsydiowanych przez ARiMR, ale tak e z kredytów 

pomostowych oferowanych przez banki na potrzeby absorpcji funduszy unijnych 

wspó finansuj cych przedsi wzi cia inwestycyjne w gospodarstwach. Wci  jednak 

kredyty preferencyjne ciesz  si  wi kszym zainteresowaniem rolników ni  kredyty 

komercyjne, stanowi c oko o 75% wszystkich wykorzystywanych przez rolników 

kredytów bankowych. Odsetek ten z roku na rok jednak maleje. Jedn  z przyczyn tej 

sytuacji jest to, e wielu po redników finansowych, zw aszcza du ych banków 

komercyjnych, przestaje by  zainteresowanych udzielaniem kredytów preferencyjnych dla 

rolników. Przedstawiciele banków t umacz  to zazwyczaj „du  biurokracj ” zwi zan  ze 

sprawozdawczo ci  przy obs udze linii preferencyjnych ARiMR oraz relatywnie ma  skal  

akcji kredytowej w tym segmencie rynku, a tak e malej c  mar  uzyskiwan  z tego typu 

dzia alno ci (m.in. na skutek obni enia stopy redyskontowej NPB). W efekcie ARiMR w 

roku 2009 podpisa a umowy w zakresie dop aty do kredytów preferencyjnych tylko z 8 

bankami, w tym z trzema zrzeszaj cymi banki spó dzielcze, podczas gdy jeszcze w roku 

2007 banków takich by o 20. Sytuacja ta mo e skutkowa  powa nym utrudnieniem dla 

wielu rolników w dost pie do tanich kredytów bankowych, subsydiowanych przez ARiMR. 

Zwa ywszy na to, e kredyt bankowy pozostaje wci  najwa niejszym ród em 

zewn trznego zwrotnego finansowania gospodarstw rolnych, a tak e uwzgl dniaj c jego 

znaczenie w absorpcji funduszy unijnych wspieraj cych rozwój gospodarstw rolnych, 

nale y szczególn  uwag  zwraca  na kwesti  dost pu rolników do tego ród a 

finansowania. Wszystkie zmiany w tym zakresie na niekorzy  rolników (np. ograniczenie 

poziomu subsydiowania kredytów inwestycyjnych, dalszy spadek zainteresowania banków 

finansowaniem rolnictwa, niekorzystne zmiany w zakresie stóp procentowych itd.) mog  

wp ywa  negatywnie na skal  i dynamik  procesów restrukturyzacji i modernizacji 

rolnictwa w Polsce. 
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