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ZMIANY W SPOSOBIE KREDYTOWANIA ROLNICTWA
PO WST PIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Piotr Prus, Bogdan Wawrzyniak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Streszczenie. Przedmiotem opracowania by a analiza udzielania kredytów preferencyjnych po wst!pieniu Polski do Unii Europejskiej. Powo ana w tym celu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowa a ró"ne formy pomocy Þnansowej, g ównie w
postaci kredytów preferencyjnych. Rodzaje i formy pomocy ulega y ci!g emu poszerzaniu,
pocz!wszy od tradycyjnych kredytów inwestycyjnych, na zakup gruntów rolnych, poprzez
udzielanie pomocy w sytuacji kl#sk "ywio owych, a ko$cz!c na popieraniu rozwoju ro%lin
energetycznych. Najwi#kszym zainteresowaniem cieszy y si# kredyty udzielane m odym
rolnikom, a potem kredyty inwestycyjne.
Kierunki udzielania kredytów uleg y zmianie po 2004 r. W polityce kredytowej zacz# y
dominowa& kredyty pozwalaj!ce na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE.
Polska jako nowy cz onek Unii Europejskiej zosta a zobowi!zana (zgodnie z traktatem
o przyst!pieniu do Unii Europejskiej) do dostosowania udzielanej rolnikom z bud"etu krajowego pomocy, uznanej za istniej!c!, do sytuacji zapewniaj!cej zgodno%& z wytycznymi
stosowanymi przez Komisj# Europejsk!.
S!owa kluczowe: kredyty preferencyjne, warunki udzielania kredytów, rodzaje kredytów

WST"P
Kredyt zawsze odgrywa du"! rol# w rolnictwie. Wynika to ze szczególnej specyÞki
rolnictwa, gdzie d ugo%& procesu produkcyjnego nie pokrywa si# z bie"!cymi potrzebami rolnika. Mi#dzy poszczególnymi fazami produkcji, a zw aszcza mi#dzy siewem
i zbiorem, up ywa zbyt d ugi okres, aby wysoko%& uzyskanych %rodków Þnansowych wystarcza a na pokrycie kosztów produkcji. St!d rolnik cz#sto musia si#ga& po dodatkowe
'ród a Þnansowe, które pozyskiwano z my%l! o przysz ej produkcji.
W uj#ciu historycznym warunki udzielania kredytu ulega y istotnej, a przy tym ci!g ej zmianie. W ramach tzw. polityki kredytowej ustalano warunki, na jakich by y one
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udzielane, w tym wysoko%& oprocentowania, okresy sp aty i karencji, wysoko%& udzia u
kredytu w Þnansowanych nak adach, formy realizacji i zabezpieczenie zwrotu kredytów.
Kredyt zalicza si# do najbardziej elastycznych instrumentów zarz!dzania rolnictwem,
gdy" dzi#ki niemu mo"liwe jest oddzia ywanie na zmiany kierunków produkcji. Do pozytywnych cech kredytu nale"y tak"e zaliczy& to, "e za jego pomoc! mo"na oddzia ywa&
na podmioty gospodarcze w kierunku stosowania przez nie rachunku ekonomicznego
i obliczania kosztów produkcji.
Funkcje kredytu ulega y ci!g ym zmianom. Pocz!tkowo kredyt mia na celu umo"liwienie lub u atwienie pe nego zagospodarowania i w a%ciwego wykorzystania ziemi.
Z czasem kredyt mia na celu wspieranie procesu dostosowawczego do gospodarki rynkowej. Potem zmierza do wi#kszego wykorzystania funduszy unijnych, a tak"e wspó Þnansowania zamierze$ inwestycyjnych. Po akcesji do UE kredyty s u"y y g ównie
zwi#kszeniu skali produkcji i rozszerzeniu jej asortymentu, a tak"e poprawie struktury
obszarowej gospodarstw rolnych.
MATERIA# I METODY BADA$
Polityka kredytowa w polskim rolnictwie po wst!pieniu do UE stanowi a wa"ny
czynnik realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Postanowiono, "e po akcesji Þnansowanie
modernizacji rolnictwa i rozwoju wsi b#dzie nast#powa o g ównie ze %rodków unijnych,
zgodnie zreszt! z mechanizmami polityki rolnej i programami strukturalnymi. W okresie
przej%ciowym rola dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia rolnictwa ze %rodków krajowych b#dzie musia a ulec ograniczeniu na rzecz wsparcia unijnego, oczywi%cie
z udzia em niezb#dnego wspó Þnansowania krajowego.
Po przyst!pieniu Polski do Unii Europejskiej zosta y zachowane niektóre formy pomocy pa$stwa dla rolnictwa, ale przebudowano zasady ich udzielania. Celem opracowania
jest analiza ewolucji systemu kredytowania rolnictwa, która nast#powa a w miar# tego,
jak wzrasta udzia wspólnotowej (publicznej) pomocy Þnansowej, powstaj!cej dzi#ki
dop atom bezpo%rednim, a tak"e realizacji p atno%ci w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo. Badania obejmuj! lata
2004–2006 i przestawiaj! dane zarówno w uj#ciu strukturalnym, jak i porównawczym
mi#dzy latami. G ównym 'ród em danych by System Informacji Zarz!dczej ARiMR.
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W PROCESIE KREDYTOWANIA ROLNICTWA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agenda rz!dowa powstaa w 1994 r. na bazie likwidowanego Funduszu Restrukturyzacji i Odd u"enia Rolnictwa (FRiOR), który z kolei powsta na mocy rozporz!dzenia Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 1992 r. (DzU z 1992 r. Nr 49, poz. 222). Fundusz Restrukturyzacji i Odd u"enia
Rolnictwa funkcjonowa krótko, zaledwie przez dwa lata (do ko$ca 2003 r.). Jego celem by o zniwelowanie negatywnych skutków wzrostu zobowi!za$ Þnansowych sektora
rolno-spo"ywczego wobec banków, powsta ych z powodu gwa townego wzrostu oproActa Sci. Pol.
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centowania kredytów bankowych [Wiatrak 1998]. Cel ten realizowano przez wykup wierzytelno%ci banków oraz udzielanie ze %rodków bud"etowych kredytów preferencyjnych
(naprawczych lub modernizacyjnych) [Rozporz!dzenie Rady Ministrów 2002]. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na mocy ustawy przej# a zobowi!zania i wierzytelno%ci FRiOR.
Do zada$ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustaw! nale"y
wspieranie:
– inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo"ywczym oraz us ugach dla rolnictwa,
– poprawy struktury agrarnej,
– przedsi#wzi#& tworz!cych nowe miejsca pracy,
– rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej w rolnictwie,
– przedsi#wzi#& w zakresie o%wiaty, doradztwa i informacji.
Z kolei przychodami Agencji pozwalaj!cymi na kredytowanie ró"nych przedsi#wzi#& s!:
– %rodki pochodz!ce z oprocentowania rezerw obowi!zkowych odprowadzanych przez
banki,
– %rodki bud"etowe okre%lane corocznie w ustawie bud"etowej,
– odsetki od lokat bankowych,
– %rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej i kredytowej pomocy zagranicznej [Ustawa
o ARiMR 2003].
Dopiero w nowelizacji ustawy z dnia 6 lutego 2001 r. dopisano, "e Agencja wspomaga realizacj# zada$ ze %rodków pochodz!cych z funduszy UE oraz z innych 'róde zagranicznych. Pozwoli o to pocz!tkowo realizowa& zadania zwi!zane z SAPARD, PHARE,
ISPA, a potem z funduszy zwi!zanych z p atno%ciami obszarowymi, Planem Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Sektorowym Programem Operacyjnym.
KREDYTOWANIE ROLNICTWA PO AKCESJI DO UE
Wej%cie naszego kraju do UE oznacza o wiele istotnych zmian w systemie Þnansowania rolnictwa, w tym zw aszcza z bud"etu pa$stwa. Rolnicy oczekiwali zwi#kszenia
nak adów publicznych na rolnictwo, argumentuj!c t# potrzeb# zwi#kszeniem kosztów
produkcji z tytu u wzrostu cen %rodków produkcji, nawozów mineralnych, maszyn i narz#dzi rolniczych, pasz itp. W okresie przej%ciowym (do 30 kwietnia 2004 r.) utrzymane
zosta y dotychczas obowi!zuj!ce formy pomocy, jak dop aty do preferencyjnych kredytów, gwarancje i por#czenia, sp aty kredytów na inwestycje w rolnictwie oraz pomoc
przy zakupie gruntów rolnych. Okaza o si#, "e w okresie przej%ciowym nie mog y ulec
zmianie warunki udzielania istniej!cej pomocy, co gwarantowa y odpowiednie ustawy.
W 2004 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocz# a wspieranie
ze %rodków krajowych procesów restrukturyzacji wsi i rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Zadania te realizowane by y za pomoc! nast#puj!cych instrumentów:
– dop aty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, kl#skowych i obrotowych,
– por#czenia i gwarancje kredytów inwestycyjnych i kl#skowych,
– udzielanie pomocy grupom producentów rolnych,
– dop aty do mleka w klasie ekstra.
Oeconomia 7 (2) 2008
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Warto tutaj podkre%li&, "e odr#bnym sposobem udzielania pomocy rolnikom by a
instytucja por#czenia i gwarancji kredytowych. Tego typu pomocy Agencja udziela a
przy realizacji kredytów inwestycyjnych. Gwarancje mia y charakter terminowy i by y
udzielane do wysoko%ci 60% warto%ci kredytu. Warunkiem ubiegania si# o gwarancje lub
por#czenie kredytu by o najpierw zawarcie z bankiem kredytuj!cym umowy o taki tryb
post#powania.
W 2004 r. Sejm uchwali istotn! ustaw# o zmianie ustawy o dop atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, której celem by o wyd u"enie terminu sp aty
kredytu obrotowego na zakup rzeczowych %rodków do produkcji rolnej. Polityka kredytowa w pierwszym okresie naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej polega a na
stopniowym wygaszaniu starych regulacji prawnych, niezgodnych z wytycznymi UE,
i podejmowaniu dzia a$ sprzyjaj!cych dostosowaniu rolnictwa polskiego do standardów
panuj!cych w krajach dawniejszej UE-15. Nowa polityka kredytowa by a przedstawiana
przez decydentów jako korzystna, zw aszcza gdy analizowano j! w perspektywie nowego planu Þnansowego zwi!zanego z p atno%ciami obszarowymi oraz dzia a$ zawartych
w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) lub w Sektorowym Programie Operacyjnym – Rolnictwo (SPO). Dop yw %rodków Þnansowych do sektora rolnego by d ugi,
a przy tym realizowany z powa"nym opó'nieniem. Jak wiadomo, najwcze%niej uruchomiono dop aty obszarowe, a przedsi#wzi#cia te realizowano !cznie ze wsparciem gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Jednak"e pierwsze wp aty
na konto z tego tytu u wp yn# y dopiero 15 grudnia 2004 r. Z kolei w ramach PROW
najwcze%niej uruchomiono dzia anie zwi!zane z rentami strukturalnymi i zalesieniem
gruntów rolnych, lecz p atno%ci z tym zwi!zane wp ywa y na konta rolników dopiero
w 2005 r. Zarówno renty strukturalne, jak i zalesienie gruntów rolnych mia y ograniczony
charakter i st!d nie wp yn# y na popraw# sytuacji ekonomicznej wsi i rolnictwa.
DOST"PNO%& KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W PIERWSZYM
OKRESIE FUNKCJONOWANIA W RAMACH UE
Zgodnie z postanowieniami traktatu o przyst!pieniu do Unii Europejskiej, Polska
otrzyma a tylko trzy lata (od 1 maja 2004 do 30 kwietnia 2007), w których mo"liwe
mia o by& stosowanie pomocy na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, "e po tej dacie ko$czy a si# mo"liwo%& stosowania pomocy pa$stwa, m.in. w zakresie umarzania,
rozk adania na raty lub odraczania terminu sp aty wierzytelno%ci Agencji powsta ych ze
%rodków by ego Funduszu Restrukturyzacji i Odd u"enia Rolnictwa.
Przyst!pienie do UE wymaga o zaanga"owania dodatkowych %rodków Þnansowych
na realizacj# przedsi#wzi#& inwestycyjnych w rolnictwie i jego otoczeniu. (rodki te przeznaczano g ównie na dostosowanie produkcji do wymogów sanitarno-weterynaryjnych,
popraw# ochrony %rodowiska zgodnie ze standardami UE, popraw# gospodarki odpadami, wprowadzenie nowych technologii produkcji i doskonalenie dotychczasowych,
jak te" rozszerzenie asortymentu produkcji. Na cele inwestycyjne przeznaczono 13 linii
kredytowych o charakterze preferencyjnym, w tym m.in. na zwi#kszenie skali produkcji, wprowadzenie nowej technologii, utworzenie kwater agroturystycznych itp. (rodki
zabezpieczone na dop aty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych planowanych
Acta Sci. Pol.

Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa...

85

do udzielenia w 2004 r. umo"liwi y realizacj# inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu
w kwocie wynosz!cej 4,4 mld z , a bankom kredytowanie rolnictwa w kwocie ok. 3,3
mld z [Kredytowanie rolnictwa 2004].
Agencja wspó pracowa a w zakresie stosowania dop at do oprocentowania kredytów
inwestycyjnych z 17 bankami, które udziela y kredytów poprzez oddzia y, a tak"e banki
spó dzielcze, co !cznie dawa o 2800 placówek zaanga"owanych w dystrybucj# tego
typu pomocy Þnansowej. W 2004 r. ARiMR udzieli a kredytów na realizacj# 20,4 tys.
przedsi#wzi#& inwestycyjnych na sum# 1907,6 mln z . Analizuj!c struktur# kwot kredytów, nale"y stwierdzi&, "e najwi#ksze kwoty zosta y udzielone w ramach linii kredytowej na utworzenie lub urz!dzenie gospodarstw przez m odych rolników. Stanowi y
one 46,3% !cznej kwoty kredytów inwestycyjnych. Dominuj!cy udzia kredytów z linii
m ody rolnik utrzymuje si# w ci!gu wielu lat, co pozytywnie %wiadczy o przemianach
pokoleniowych w naszym rolnictwie. Drugie miejsce zaj# y podstawowe kredyty inwestycyjne (18,6%) i kredyty bran"owe (13,3%). Patrz!c na ten problem przez pryzmat
województw, najwi#cej tego typu kredytów pozyska y woj.: mazowieckie (378,7 mln z ),
wielkopolskie (243,9), lubelskie (165,5) i kujawsko-pomorskie (163,1) [Kredyty preferencyjne 2005].
Analiza celów kredytowania wed ug linii kredytowania wskazuje, "e najwi#ksze
kwoty przeznaczono na dostosowanie do sanitarno-weterynaryjnych wymogów UE,
które realizowane by y w ramach kredytów bran"owych. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych nast#powa a g ównie przy wsparciu kredytów preferencyjnych
przeznaczonych na utworzenie lub urz!dzenie gospodarstwa rodzinnego i zakup gruntów rolnych. Z kolei wiod!cym celem kredytów udzielanych w ramach bran"owego programu mleczarskiego i linii m ody rolnik by o zwi#kszenie skali produkcji. Inwestycje
polega y na wprowadzaniu nowej technologii lub doskonaleniu dotychczasowej technologii produkcji. Jednak najwi#kszym zainteresowaniem rolników cieszy y si# kredyty
inwestycyjne przeznaczone na przedsi#wzi#cia zwi!zane z zakupem, budow!, adaptacj!
i remontem budynków. Rolnicy ci zdawali sobie spraw#, "e bez stworzenia solidnych
podstaw nowoczesnego rolnictwa trudno b#dzie egzystowa& w strukturach europejskich
[Wi#ksze %rodki... 2004].
Agencja nie ogranicza a swojej aktywno%ci wy !cznie do wy"ej wymienionych form
wspierania kredytem rolnictwa. Jak wiadomo, rolnictwo jest dzia em gospodarki szczególnie nara"onym na ponoszenie strat w wyniku wyst#puj!cych kl#sk "ywio owych.
Znaczna cz#%& tych kl#sk jest efektem niekorzystnych i gwa townych zjawisk atmosferycznych, których skutki odczuwalne s! na du"ych obszarach, co powoduje trudno%ci
w odtworzeniu produkcji. W celu umo"liwienia wznowienia produkcji w gospodarstwach
rolnych i dzia ach specjalnych od wielu lat funkcjonuje system preferencyjnych kredytów
kl#skowych. Przy udzielaniu por#cze$ kredytów kl#skowych obowi!zywa tryb uproszczony, umo"liwiaj!cy kredytobiorcom za atwienie wszelkich formalno%ci bezpo%rednio
w bankach kredytuj!cych, które dzia a y w imieniu Agencji.
W celu rozszerzenia dost#pu do szkolnictwa wy"szego m odzie"y z terenów wiejskich ARiMR wprowadzi a równie" system po"yczek i kredytów studenckich. Kredyty
studenckie udzielane by y przez banki komercyjne z dop at! do oprocentowania z bud"etu pa$stwa. System ten wprowadzono ze wzgl#du na trudno%ci, jakie napotykali studenci z uwagi na bardzo niskie dochody, a zw aszcza na niewystarczaj!ce zabezpieczenie
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kredytowe, w tym trudno%ci ze znalezieniem por#czycieli o dochodach adekwatnych do
oczekiwa$ banków. W miar# jak pa$stwo wprowadza o nowe regulacje prawne w zakresie kredytów studenckich, rola Agencji w tym zakresie mala a.
Kolejn! form! pomocy kredytobiorcom by y por#czenia i gwarancje sp aty kredytów
inwestycyjnych. Z por#cze$ i gwarancji udzielanych przez Agencj# mog y korzysta& osoby Þzyczne i prawne, posiadaj!ce zdolno%& kredytow!. Oceniaj!c t# zdolno%&, brano pod
uwag# efektywno%& gospodarowania, stan maj!tkowy oraz p ynno%& p atnicz! [Por#czenie kredytów kl#skowych… 2005].
KIERUNKI ZMIAN POLITYKI KREDYTOWEJ W LATACH 2005–2006
Po pierwszym roku funkcjonowania w Unii Europejskiej okaza o si#, "e preferencyjne
kredyty inwestycyjne s u"y y przede wszystkim zwi#kszaniu skali produkcji, poprawie
struktury obszarowej, wprowadzaniu nowych technologii produkcji lub doskonaleniu dotychczas stosowanych. Ponadto, Þnansowane by y inwestycje maj!ce na celu popraw#
efektywno%ci i jako%ci produkcji, a tym samym zwi#kszenie jej konkurencyjno%ci na rynkach krajowych i zagranicznych, obni"enie koszów produkcji oraz ochron# %rodowiska
naturalnego.
Do ka"dej preferencyjnej linii kredytowej „przypisane” by y listy mo"liwych do sÞnansowania dzia alno%ci i wysoko%& nak adów. Zakres dzia alno%ci obj#tych preferencyjnymi kredytami by szeroki, zarówno je%li na ten problem spojrze& z pozycji produkcji
ro%linnej, jak i zwierz#cej. Równie szeroka by a lista nak adów, które mo"na by o sÞnansowa& korzystaj!c z kredytów z dop atami do oprocentowania. Ogólnie mo"na stwierdzi&, "e prawie ka"da inwestycja zwi!zana z produkcj! rolnicz! mog a by& realizowana
przy udziale kredytów, przy czym zró"nicowane by y warunki kredytowania.
Tak wi#c kwota kredytu nie mog a przekroczy& 80% warto%ci przedsi#wzi#cia, a jedno gospodarstwo mog o otrzyma& nie wi#cej ni" 4 mln z kredytu. W przypadku linii
kredytowej zwi!zanej z realizacj! inwestycji (GR) mo"na by o sÞnansowa& 90% ceny
umownej gruntów rolnych, a w przypadku linii osadnictwo rolnicze (OR) nawet 95%
przedsi#wzi#cia.
Warunki udzielania kredytów przedstawiono tabeli 1.
Tabela 1. Warunki udzielania kredytów w latach 2005–2006
Table 1. Bank loans conditions in 2005–2006
Linia kredytowa

Okres sp aty (lata)

Okres karencji (lata)

Oprocentowanie

IP

8

2

3

KZ

15

2

1,2

MR

15

2

1,2

BR

8

2

2

OR

15

2

1,2–3,0

GP

8

2

1,1

GR

20

2

1,2

NT

15

2

1
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Mo"liwo%ci kredytowania inwestycji mia y swoj! symbolik#:
1. Symbolem IP okre%lono zasady udzielania kredytów na realizacj# przedsi#wzi#& inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo"ywczym i us ugach dla rolnictwa.
2. Symbolem KZ oznaczono zasady udzielania kredytów na zakup gruntów rolnych.
3. Symbolem MR oznaczono kredyt, który przeznaczony by na utworzenie lub urz!dzenie gospodarstw rolnych dla osób, które nie przekroczy y 40 lat "ycia.
4. Symbolem BR oznaczono kredyty bran"owe.
5. Symbolem OR oznaczono kredyt na utworzenie gospodarstwa rolnego lub programu
osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Pa$stwa.
6. Symbolem GP oznaczono kredyt na inwestycje rolne podejmowane przez grupy producentów rolnych.
7. Symbolem GR oznaczono kredyt na zakup nieruchomo%ci rolnych w ramach ustawy
z 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego.
8. Symbolem NT oznaczono kredyt przeznaczony na realizacj# przedsi#wzi#& zwi!zanych z wprowadzaniem nowych technologii w produkcji ro%linnej i zwierz#cej, zapewniaj!cej wysok! jako%& produktu w porównaniu do technologii ju" stosowanych
w gospodarstwie.
Jak z powy"szego zestawienia wynika, najmniej korzystny by kredyt na realizacj#
przedsi#wzi#& inwestycyjnych rolników, a tak"e w przetwórstwie rolno-spo"ywczym
i us ugach w rolnictwie (IP). Okaza o si#, "e istnia y ró"ne kombinacje uzyskania kredytu, w których rolnikowi trudno by o si# rozezna&. Pomocy w tym zakresie udziela y
o%rodki doradztwa rolniczego, w których doradcy szczegó owo informowali o celowo%ci
wyboru planowanego przedsi#wzi#cia i sposobach jego Þnansowania.
Rozpatruj!c udzielane kredyty pod wzgl#dem okresu ich sp aty, mo"na stwierdzi&,
"e najbardziej korzystne by o uzyskanie kredytu na zakup lub urz!dzenie gospodarstwa
rodzinnego w ramach ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego (20 lat). Do%& d ugie okresy
sp at kredytu wyst#powa y przy zakupie ziemi, nowego osadnictwa rolniczego, nowych
technologii i w sytuacji m odych rolników (15 lat).
W celu uzyskania kredytu inwestor musia przedstawi& plan przedsi#wzi#cia, uzyska&
pozytywn! opini# ODR oraz przedstawi& w banku wspó pracuj!cym z Agencj! wniosek
o kredyt [Kredytowanie rolnictwa 2005]. Ostateczn! decyzj# o udzieleniu kredytu podejmowa bank, a nie Agencja. W kompetencji banku mie%ci o si# równie" okre%lenie
wysoko%ci i formy zabezpieczenia kredytu.
Agencja stosowa a okre%lone procedury w procesie realizacji dop at do oprocentowania kredytów w ca ym okresie kredytowania i wyra"a a zgod# na zmiany pod warunkiem,
"e kredytobiorca udokumentowa poniesione wydatki, realizowa (w toku) przedsi#wzi#cia i prowadzi dzia alno%& zgodnie z planem zaopiniowanym pozytywnie przez ODR.
W sytuacjach nieprzewidywalnych i kl#skowych Agencja po uzgodnieniu z bankiem
sk onna by a np. do prolongaty sp aty kredytu, zmiany przeznaczenia kredytu lub udzia u
w asnego, a tak"e wyd u"enia okresu realizacji przedsi#wzi#cia i zmiany kierunku prowadzonej produkcji.
W latach 2004–2006 struktura kwot preferencyjnych kredytów inwestycyjnych przedstawia a si# nast#puj!co (w %):
– 39,0 na rozszerzenie asortymentu produkcji i zwi#kszenia skali produkcji,
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–

20,0 na popraw# struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
20,0 na wprowadzenie nowej technologii oraz doskonalenie dotychczasowej,
8,3 na dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE,
7,2 na zwi#kszenie wykorzystania zdolno%ci produkcyjnych i popraw# jako%ci,
0,4 pozosta e przypadki.
Tak wi#c przedsi#wzi#cia Þnansowane w latach 2004–2006 nale"y oceni& pozytywnie, poniewa" s u"y y g ównie zwi#kszeniu poziomu produkcji, przemianom agrarnym,
wprowadzaniu innowacji i ekologii. W analizowanym okresie z preferowanych kredytów
inwestycyjnych w zakresie rolnictwa najcz#%ciej korzysta y gospodarstwa zajmuj!ce si#
upraw! zbó" (33%), chowem i hodowl! byd a (27%), chowem i hodowl! trzody chlewnej
(10%) i uprawami szklarniowymi (6,9%). W ramach wymienionych kwot rolnicy kupili
317,6 tys. ha gruntów, wybudowali, zmodernizowali, b!d' adaptowali 5,4 mln m2 budynków inwentarskich oraz zakupili 5,8 tys. sztuk ci!gników [Efekty pomocy... 2006].
Nowym zjawiskiem w dzia alno%ci ARiMR by o wspieranie inwestycji zwi!zanych
z upraw! ro%lin energetycznych. Przedsi#wzi#cia te dotyczy y zak adania plantacji wierzby energetycznej, s u"!cej do pozyskiwania biomasy. Kredyt móg by& przeznaczony
na zak adanie plantacji, w tym np. na zakup gruntów pod za o"enie plantacji, sadzonek,
budow# ogrodzenia i na inne poczynania. Z kolei nie mo"na by o przeznacza& kredytu
na prowadzenie prac zwi!zanych z upraw!, piel#gnacj! i zbiorem tej ro%liny. Z kredytu wspieranego przez Agencj# mo"na by o te" rozwija& uprawy ro%lin przemys owych
zwi!zane z mo"liwo%ci! powstawania alternatywnych 'róde energii, w tym przyk adowo
rzepaku, s onecznika, malwy, trzciny itp.
NOWE REGULACJE PRAWNE PRZYZNAWANIA KREDYTÓW
PREFERENCYJNYCH PO 2007 ROKU
Mimo zapowiedzi przez resort rolnictwa ograniczenia liczby linii kredytowych, rolnicy nadal wykazywali du"e zainteresowanie kredytami preferencyjnymi, ale 30 kwietnia 2007 r. min! trzyletni okres, podczas którego mo"na by o stosowa& dotychczasowe
rozwi!zania.
Zgodnie z ustaleniami z Komisj! Europejsk!, kontynuowanie dotychczasowych sposobów kredytowania rolnictwa na zasadach preferencyjnych jest niezgodne z prawem
unijnym, poniewa" nowa pomoc po 3-letnim okresie wymaga notyÞkacji w KE. Nowe
rozwi!zania wprowadzono na podstawie rozporz!dzenia Rady Ministrów z 2007 r., które
upowa"nia o Agencj# Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zawarcia nowych
umów z bankami. Rozporz!dzenie daje podstaw# do kontynuowania przez ARiMR pomocy Þnansowej ze %rodków krajowych w trzech obszarach dzia alno%ci, a mianowicie
w dop atach do oprocentowania kredytów na realizacj# inwestycji w rolnictwie i w przetwórstwie produktów rolnych oraz gwarancji i por#cze$ sp aty kredytów [Preferencyjne
kredyty inwestycyjne 2007]. W szczególno%ci zalecane b#d! nast#puj!ce linie kredytowe:
– kredyty na realizacj# inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia ach specjalnych
i przetwórstwie produktów rolnych,
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– kredyty na utworzenie lub urz!dzenie gospodarstw rolnych dla osób, które nie uko$czy y 40. roku "ycia,
– kredyty na realizacj# inwestycji w zakresie realizacji nowych technologii i inne.
Kwota kredytu nie mo"e przekracza& 80% warto%ci nak adów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne. W przypadku innych poczyna$ kwota kredytu nie mo"e by& wy"sza
ni" 70%. Procedury ubiegania si# o kredyty preferencyjne s! zbli"one do poprzednich
przepisów [Kredyty preferencyjne udzielane... 2007].
ZAKO$CZENIE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 1994 r.) jest w prostej linii
kontynuatorem dawniejszego Funduszu Restrukturyzacji i Odd u"enia Rolnictwa. Fundusz powsta (1992 r.) w momencie istotnych zmian w funkcjonowaniu naszego rolnictwa i jego przechodzenia na tory gospodarki rynkowej. Fundusz w wi#kszej mierze s u"y
odd u"eniu rolnictwa ni" jego restrukturyzacji. Agencja powo ana na mocy ustawy sejmowej powsta a po cz#%ci z my%l! o czekaj!cych j! zadaniach po naszej spodziewanej
przynale"no%ci do wspólnoty europejskiej.
Jak wiadomo, Unia Europejska jest nastawiona rygorystycznie co do udzielania pomocy publicznej indywidualnym podmiotom. Jedn! z form pomocy krajowej, realizowanej przez ARiMR, by y dop aty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i kl#skowych, które okaza y si# atrakcyjnymi 'ród ami Þnansowania. Zastosowanie bowiem
dop at powodowa o, "e oprocentowanie p acone przez kredytobiorców by o du"o ni"sze
od oprocentowania kredytów komercyjnych. Zgodnie z traktatem o przyst!pieniu do Unii
Europejskiej nowe pa$stwa cz onkowskie zosta y zobowi!zane do dostosowania w okresie trzech lat zasad udzielania pomocy uznanej za istniej!c! do sytuacji zapewniaj!cej
zgodno%& z wytycznymi stosowanymi przez Komisj# Europejsk!. Powy"sze regulacje
oznaczaj! potrzeb# przystosowania „pomocy istniej!cej” do wymogów UE. Dzi#ki nowej regulacji prawnej Rady Ministrów ARiMR b#dzie nadal realizowa& krajow! dzia alno%& pomocow!, g ównie w formie dop at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych
i na wznowienie produkcji rolniczej po kl#skach.
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CHANGES IN CREDITING WAY OF AGRICULTURE AFTER POLAND
ACCESSION TO THE EU
Abstract. The subject of this study was to analyse granting preferential credits after accession of Poland to the EU. Established for this aim the Agency of Restructuring and
Modernization of Agriculture used different ways of Þnancial support, mainly in a form of
preferential credits. Types and forms of this support were continuously extended, starting
from traditional investment credits and for farm land purchasing, through giving support
in a case of disasters and Þnally to support of development of energetic plants. The most
interesting were credits for young farmers and next, in succession, investment credits.
Directions of credit granting ways were changed essentially after 2004. In the credit
policy started to dominate credits agreed to the Common Agricultural Policy let farms adjust to the EU standards. Poland as a new country member of the UE has been obligated to
adjust the ways of agriculture supporting to compatibility with the European Commission
guidelines.
Key words: preferential credits, conditions of credits granting, types of credits

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 15.05.2008

Acta Sci. Pol.

