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S
ą to kredyty inwestycyjne na 
finansowanie różnego rodzaju 
nakładów związanych z  two-
rzeniem lub powiększaniem 

majątku trwałego prowadzonego 
gospodarstwa rolnego (m.in. zakup 
ziemi, budowa budynków produkcyj-
nych, zakup ciągników i maszyn rolni-
czych) oraz obrotowe na wznowienie 
produkcji rolniczej po szkodach, jakie 
powstały w  gospodarstwach rolnych 
w wyniku wystąpienia niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych (tzw. kredyty 
klęskowe). W  roku bieżącym kredyty 
inwestycyjne mogą być udzielane w ra-
mach następujących linii: RR – kredyty 
na inwestycje w rolnictwie i w rybac-
twie śródlądowym, Z – kredyty na za-
kup użytków rolnych, PR – kredyty na 
inwestycje w przetwórstwie produktów 
rolnych, ryb, skorupiaków i  mięcza-
ków oraz na zakup akcji lub udziałów. 
Natomiast kredyty klęskowe w ramach 
linii K01 i K02.

Jak corocznie, w  styczniu br. 
ARiMR zaliczkowo przyznała limity 
na uruchomienie przez banki akcji 
kredytowej w I kw. br., zaś po podpi-
saniu ustawy budżetowej ARiMR bę-
dzie przyznawała kolejne pule limitów 
dla banków, które powinny w  pełni 

zaspokoić zapotrzebowanie rolników 
na tego rodzaju kredyty preferencyjne. 

Co nowego?
Nowością w tym roku jest kredyt 

obrotowy dla producentów rolnych 
(linia o symbolu KO), którzy złożyli 
wnioski o jednolitą płatność obszaro-
wą za 2015 r. i czekają na jej wypłatę. 
Mogą oni w  okresie przejściowym 
ubiegać się o  udzielenie nieopro-
centowanego kredytu ze środków 
własnych banków, na sfinansowanie 
kosztów prowadzenia produkcji, np. 
zakup nawozów, środków ochrony 
roślin lub paliwa.

Takie możliwości daje znoweli-
zowane rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z  dnia 27 stycznia 2015  r. 
w  sprawie szczegółowego zakresu 
i  sposobów realizacji niektórych za-
dań przez Agencję Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 
poz. 170), którego zmiana weszła 
w życie 26 lutego 2016 r. 

Zgodnie z zapisami tego rozporzą-
dzenia producent rolny poniesie wy-
łącznie koszty opłat i prowizji na rzecz 
banku związanych z kredytem, które 
w  okresie kredytowania nie mogą 
przekroczyć 0,25% kwoty udzielonej 
pożyczki. Z  kolei oprocentowanie 

Kredyty preferencyjne 
wciąż atrakcyjne
Danuta Trzmielewska

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. banki Spółdzielczej Grupy 
Bankowej posiadają w swojej ofercie kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – tzw. kredyty preferencyjne, dostępne w ramach 
wszystkich linii kredytowych oferowanych przez ARiMR. 
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Banki spółdzielcze

kredytu, którego wartość w  cało-
ści zapłaci Agencja Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, nie może 
być wyższe niż stopa referencyjna WI-
BOR 3M powiększona nie więcej niż 
o 2,5 pkt. proc. 

Tego rodzaju pomoc ARiMR jest 
pomocą publiczną, udzielaną w  for-
mule de minimis w  rolnictwie, co 
oznacza m.in., że wysokość dopłat do 
oprocentowania kredytu nie będzie 
mogła przekroczyć wolnego limitu 
tej pomocy na jedno gospodarstwo 
rolne, tj. równowartości 15 000 euro 
w okresie trzech lat (rok bieżący plus 
dwa lata poprzednie). 

Okres spłaty nieoprocentowanego 
kredytu obrotowego może trwać nie 
dłużej niż do 14 lipca 2016 r. Jest to 
data, do której jest możliwe wypłaca-
nie płatności bezpośrednich za 2015 r. 
wydłużona o 14 dni.

Maksymalna wysokość kredytu 
nie może przekroczyć kwoty okre-
ślonej indywidualnie dla każdego 
producenta rolnego w  zaświadczeniu 
wydawanym przez kierownika biura 
powiatowego ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce złożenia wniosku 
o przyznanie jednolitej płatności ob-
szarowej za 2015 r. 

Niewątpliwie te nieoprocento-
wane kredyty obrotowe, ze względu 
na oczekiwanie rolników na wypłatę 
dopłat bezpośrednich, są tzw. kredyta-
mi pomostowymi. W związku z tym 
wskazane jest, aby ich zabezpiecze-
niem były środki, które z tego tytułu 
wpłyną na rachunek bankowy. Na tę 
okoliczność oraz w  celu ogranicze-
nia kosztów rolnika przy udzielaniu 
tego rodzaju kredytu, a  jednocześnie 
uproszczenia procedur bankowych, 
ARiMR wyraziła zgodę na możliwość 
utworzenia przez wnioskodawcę/rol-
nika nowego rachunku bankowego 
w  banku, który udzieli nieoprocen-
towanego kredytu obrotowego. Poza 
tym, jeżeli bank uzależni udzielenie 
kredytu od utworzenia takiego ra-

chunku, wówczas kredytobiorca zo-
bligowany będzie do niedokonywania 
zmiany rachunku bankowego, na któ-
ry mają zostać przelane środki z  ty-
tułu jednolitej płatności obszarowej 
za 2015  r., w  czasie obowiązywania 
umowy kredytu, co jest odstępstwem 
od standardowej procedury. 

W  świetle powyższego należy 
stwierdzić, że dla niektórych rolników 
brak środków finansowych na rozpo-
częcie prac przygotowawczych w upra-
wach rolnych może przyczynić się zna-
cząco do uzyskania niższych wyników 
prowadzonej przez nich działalności 
rolniczej, a  to z  kolei może wpłynąć 
negatywnie na regulowanie zaciągnię-
tych zobowiązań finansowych. Dlatego 
też banki spółdzielcze SGB, doskonale 
rozumiejąc sytuację swoich klientów 
z  sektora rolnego, którzy z  uwagi na 
zbliżający się okres wiosenny potrze-
bują zasilenia finansowego, dokładają 
wszelkich starań, aby wesprzeć ich jak 
najszybciej nieoprocentowanym kre-
dytem obrotowym. 

Atrakcyjna forma 
kredytowania

Warto zauważyć, że wśród kredy-
tów udzielanych przez banki zrzeszo-
ne w  Spółdzielczej Grupy Bankowej 
na finansowanie działalności rolniczej 
kredyty preferencyjne to wciąż jedna 
z najbardziej atrakcyjnych form kredy-
towania, jaką wybierają rolnicy. Takie 
stwierdzenie wynika z  analiz portfeli 
kredytowych banków spółdzielczych 
SGB, w których kredyty preferencyj-
ne stanowią prawie połowę wszystkich 
kredytów dla rolnictwa. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, że są to przede 
wszystkim kredyty inwestycyjne, po-
nieważ poza obrotowymi kredytami 
klęskowymi nie ma możliwości fi-
nansowania bieżącej działalności rol-
niczej (oprócz doraźnej krótkotrwałej 
pomocy w  2016  r. na sfinansowanie 
kosztów działalności dla rolników 
oczekujących wypłaty dopłat obsza-

rowych za 2015 r.). Z kolei w grupie 
udzielonych inwestycyjnych kredytów 
preferencyjnych, oprócz finansowania 
zakupu ziemi, największym zaintere-
sowaniem cieszą się kredyty na zakup 
ciągników i maszyn rolniczych.

I  tu należy zauważyć, że pomimo 
szerokich możliwości finansowania 
tego rodzaju nakładów inwestycyj-
nych, jakie daje rynek w postaci cho-
ciażby kredytu fabrycznego, leasingu 
czy kredytu komercyjnego, to właśnie 
kredyt preferencyjny jest na ogół bar-
dziej atrakcyjny dla rolnika. Częściej 
bowiem mamy do czynienia z sytuacją, 
kiedy możliwości finansowe gospodar-
stwa rolnego nie pozwalają na zakup 
maszyn rolniczych ze spłatą w krótkim 
okresie czasu. Wówczas rolnik sięga po 
kredyt preferencyjny, który pomimo 
wyższych wymagań proceduralnych 
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Ekspert ds. rozwoju programów dla rolnictwa. 
W SGB-Banku SA w Poznaniu zatrudniona od 

1993 r. Procesami związanymi z dystrybucją 
pomocy publicznej dla rolnictwa zajmuje 
się od ponad 20 lat. Aktywnie uczestniczy 

w pracach legislacyjnych i standaryzacyjnych 
w zakresie finansowania rolnictwa. Za szczególne 

zaangażowanie w zakresie dostosowania 
i wdrożenia nowego systemu finansowania sektora 

rolnego wyróżniona przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ARiMR, a także ZBP 

i KZBS. Odznaczona Odznaką Honorową NBP „Za 
Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.
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jest znacznie korzystniejszy, ze względu 
na dłuższy okres spłaty i dofinansowa-
nie ARiMR do odsetek.

Warto jednak nadmienić, że 
w  ostatnich dwóch latach roczny 
poziom udzielanych kredytów pre-
ferencyjnych w skali kraju jest o po-
łowę  niższy niż w  2013  r., co po-
twierdzają dane ARiMR. Sytuacja ta 
jest wynikiem zmian w  regulacjach 
dotyczących finansowania zakupu 
ziemi oraz wejściem nowej perspek-
tywy finansowej na lata 2014–2020, 
umożliwiającej rolnikom realizację 
inwestycji z  dofinansowaniem w  ra-
mach pomocy unijnej. Zauważa się 
również znacznie mniejsze zaangażo-
wanie bankowości spółdzielczej, przy 
zwiększonej aktywności bankowości 
komercyjnej. 

Z  danych ARiMR o  udzielonych 
kredytach preferencyjnych w 2015 r., 
wynika, że wszystkie banki współpra-
cujące z ARiMR udzieliły 7741 kredy-
tów na łączną kwotę 1 637,63 mln zł, 
natomiast banki Spółdzielczej Grupy 
Bankowej udzieliły 2  953 kredyty 
w kwocie 489,15 mln zł, co daje udział 
w  rynku kredytów preferencyjnych 
odpowiednio 38% pod względem 
liczby oraz 30% pod względem kwo-
ty. Tym samym banki Spółdzielczej 
Grupy Bankowej są liderem w liczbie 
udzielonych kredytów preferencyj-
nych ogółem oraz w grupie kredytów 
klęskowych. 

Jednakże według tych samych da-
nych ARiMR za 2015 r. wynika, że ban-
kowość komercyjna, po raz pierwszy 
w  historii kredytów preferencyjnych, 

wykazuje najwyższy udział w  kwocie 
udzielonych inwestycyjnych kredytów 
preferencyjnych, a jeśli chodzi o liczbę 
zawartych umów kredytowych to osią-
gnęła poziom zbliżony do bankowości 
spółdzielczej (patrz wykresy).

Dobre dla rolników, 
dobre dla banków

Wszystko to potwierdza, że kredy-
ty preferencyjne są atrakcyjne nie tyl-
ko dla rolnika, ale również dla banków 
kredytujących, zwłaszcza komercyj-
nych. Wynika to stąd, że stanowią one 
grupę kredytów najlepiej spłacanych 
przez kredytobiorców, a rolnik jest dla 
banków bardzo pożądanym klientem, 
ponieważ jego działalność jest różno-
rodnie dofinansowana, a w przypad-
ku wystąpienia klęski żywiołowej sto-
sowana jest również pomoc publicz-
na. Ponadto do tego sektora wciąż 
płynie bardzo duży strumień środków 
finansowych w ramach różnych dzia-
łań nowej perspektywy finansowej na 
lata 2014–2020. Poza tym rolnik ma 
zabezpieczenie w  postaci aktywów 
wartościowych, jak chociażby ziemia 
i  łatwo zbywalnych. Zapewne wolno 
nam sądzić, że przekonały się o  tym 
banki komercyjne, które nie zawsze 
były zainteresowane finansowaniem 
rolnictwa bądź tylko w niewielkim za-
kresie zaznaczały w  tym swój udział. 
Dlatego też, obserwując działania 
bankowości komercyjnej, ma się wra-
żenie, że kredyt preferencyjny stał się 
swego rodzaju wabikiem mającym 
ułatwić pozyskanie klientów z sektora 
rolnego, który dynamicznie się rozwi-
ja i daje szansę na owocną współpracę 
w dłuższej perspektywie czasowej. Za-
pewne jednak banki spółdzielcze, któ-
re zawsze były blisko rolnika i w dużej 
mierze przyczyniły się do aktualnego 
stanu polskiej wsi, również w  tych 
warunkach rynkowych będą prowa-
dzić intensywne działania w  zakresie 
obsługi finansowej rolnictwa, w  tym 
kredytów preferencyjnych.  
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