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Synopsis. Znaczenie kredytów bankowych w fi nansowaniu rozwoju rolnictwa zostało przedstawione na przykładzie 
Polski. Na bazie danych statystycznych oraz wyników badań ankietowych, analizowano poziom korzystania przez 
gospodarstwa rolne z kredytów inwestycyjnych, a także bariery jakie w tym zakresie napotykają rolnicy. Ocenę 
znaczenia kredytów w fi nansowaniu rolnictwa w Polsce oparto na analizie porównawczej z innymi krajami Unii 
Europejskiej, a także na porównaniu z sektorem mikro i małych fi rm, działających na terenach wiejskich. 

Wstęp
Pozyskanie źródeł fi nansowania działalności jest jednym z kluczowych zadań, przed którym staje 

każdy zarządzający przedsiębiorstwem. Poza wielkością bezwzględną niezbędnego łącznego kapitału, 
istotne są relacje między kapitałem własnym i obcym [Wasilewski 2005]. W ramach zewnętrznych źródeł 
fi nansowania ważna jest natomiast relacja pomiędzy kapitałem krótko- i długoterminowym. Zależności 
te są również bardzo istotne w gospodarstwach rolnych. Zarządzający tymi gospodarstwami stosują na 
ogół bardzo ostrożną strategię źródeł fi nansowania, wykorzystując głównie kapitał własny, a ściślej tę 
jego część, która tworzy kapitał wewnętrzny (fundusz samofi nansowania). Kapitał udziałowy wykorzy-
stywany jest w rolnictwie w bardzo ograniczonym zakresie i dotyczy głównie przedsiębiorstw rolnych 
zorganizowanych w formie spółek lub spółdzielni. 

Kulawik [1995] twierdzi, że kapitał własny jest i przez długi czas pozostanie podstawowym źródłem 
fi nansowania w rolnictwie, nazywając go „kośćcem fi nansowania gospodarstw”. Kapitał obcy pełni zaś 
funkcję uzupełniającą, ale bardzo istotną z punktu widzenia rozwoju gospodarstw. Rolnictwo przeciętnie 
odznacza się bowiem niskimi zdolnościami kreacji kapitału własnego (szczególnie rolnictwo rozdrob-
nione). We współczesnej gospodarce praktycznie nie ma obszarów niekonkurencyjnych, pozbawionych 
potrzeby jakichkolwiek zmian. Odnosi się to także do rolnictwa. Wyższy udział kapitału obcego w struktu-
rze źródeł fi nansowania pozwala na przyśpieszenie zmian strukturalnych, prowadząc do poprawy pozycji 
konkurencyjnej oraz wdrożenia koncepcji wielofunkcyjnych gospodarstw rolniczych [Czudec 2008].

Zasadniczym źródłem kapitału obcego w rolnictwie jest kredyt bankowy, którego jedną z kluczowych 
funkcji jest współfi nansowanie inwestycji i szeroko ujętych procesów rozwojowych. Kredyt umożliwia 
rezygnację z okresu gromadzenia środków własnych na rzecz spłaty inwestycji na którą został pobrany z 
dochodów uzyskanych z jej realizacji. Zasada ta staje się jednak źródłem pułapki kredytowej w warunkach, 
gdy fi nansowe rezultaty inwestycji, nie odpowiadają uprzednim założeniom i oczekiwaniom. W Polsce 
jest to przyczyną unikania kredytów przez rolników i trudności w kredytowaniu rolnictwa przez banki. 
Ponadto, pozyskanie kredytu na fi nansowanie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 
związane jest z asymetrią informacji, brakiem odpowiednich zabezpieczeń i innymi ograniczeniami 
kredytowymi, będącymi głównym powodem niedoskonałości rynku kredytów rolnych [Kata 2010]. W 
efekcie tych niedoskonałości część gospodarstw rolnych ma utrudniony dostęp do kredytu bankowego. 
Ponadto, rolnicy preferują wewnętrzne źródła fi nansowania, które w ich ocenie charakteryzują się niższym 
kosztem pozyskania [Latruffe 2005]. Część zaś rolników wykazuje awersję do kredytowania. Relacje te 
kształtują decyzje inwestycyjne podejmowane przez rolników, przyczyniając się do niedoinwestowania 
prowadzonej działalności w sytuacji, gdy samofi nansowanie nie jest wystarczającym źródłem kapitału 
[Mądra 2009]. 
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Cel i metodyka badań
Celem artykułu było określenie roli kredytów bankowych w fi nansowaniu procesów inwestycyjnych w 

gospodarstwach rolnych, a tym samym ich znaczenia dla przekształceń i rozwoju rolnictwa. Zagadnienie 
to przedstawiono na przykładzie rolnictwa w Polsce w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej. 
Jednocześnie na bazie wyników badań ankietowych dokonano porównania gospodarstw rolnych z mikro 
i małymi przedsiębiorstwami nierolniczymi, w aspekcie wykorzystania kredytów bankowych w fi nan-
sowaniu inwestycji. Podjęto także próbę określenia najważniejszych barier dla rolników w szerszym 
wykorzystaniu kredytu bankowego jako instrumentu fi nansowania rozwoju gospodarstw rolnych.

Źródłem materiałów empirycznych były dane statystyczne FADN UE, statystyki GUS i NBP. Ponadto 
wykorzystano wyniki badań ankietowych realizowanych przez autora w latach 2007-2009 w Polsce Po-
łudniowo-Wschodniej (woj. podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie) na próbie 736 indywidualnych 
gospodarstw rolnych (gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha UR, ubiegające się o dopłaty bezpośred-
nie z UE). Spośród nich 155 gospodarstw (21,1%) korzystało z kredytów bankowych na fi nansowanie 
inwestycji w okresie 4 lat poprzedzających badania. W opracowaniu wykorzystano także wyniki badań 
ankietowych mikro i małych fi rm prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Badania 
te prowadzono na Podkarpaciu w 2008 roku na próbie 91 przedsiębiorstw.

Wyniki badań
W wyniku przemian technicznych i organizacji produkcji wiele gospodarstw zostaje ukształtowanych 

na wzór przedsiębiorstw nierolniczych, gdzie obrót gotówkowy odgrywa rolę marginalną. Jednakże rol-
nictwo, w przeciwieństwie do przedsiębiorczości nierolniczej, posiada wiele cech specyfi cznych z punktu 
widzenia fi nansowania. Cechy te, m. in. długość cyklu produkcyjnego oraz związane z tym rozbieżności w 
czasie nakładów na produkcję i uzyskiwanych przychodów powodują, iż kredyt w rolnictwie jest jednym 
z podstawowych narzędzi fi nansowania wydatków związanych z bieżącą produkcją oraz inwestycjami. 
Wprowadzenie nowych technik i technologii do rolnictwa, tak jak do każdego działu gospodarki, powoduje 
konieczność ich sfi nansowania. Podobnie duże nakłady środków fi nansowych związane są z rozbudową 
warsztatu produkcyjnego. Tego typu inwestycje często muszą być współfi nansowane z kredytu bankowego.

Na rysunku 1, ukazano relację pomiędzy zadłużeniem gospodarstw rolnych w Polsce, a inwestycjami w 
gospodarstwach w latach 1997-2008. Widać wyraźnie, że dynamika nakładów inwestycyjnych „podążała” 
za zmianami w poziomie zadłużenia (wówczas gdy zadłużenie rosło, wzrastały także nakłady inwestycyjne 

Rysunek 1. Zadłużenie kredytowe a inwestycje gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1997-2008 (ceny bieżące, 
dynamika: rok poprzedni =100%)
Figure 1. Credit debt and investment of agricultural holdings in Poland in the years 1997-2008 (current prices, 
growth: previous year = 100%)
* nakłady inwestycyjne/wartość dodana brutto indywidualnych gospodarstw rolnych (%)//investment/gross value 
added of individual farms
Źródło: Roczniki statystyczne 1998-2008 i dane NBP
Source: Roczniki statystyczne 1998-2008 and NBP data
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i na odwrót). Przy tym, w latach 
1997-2004 dynamika nakładów 
inwestycyjnych gospodarstw była 
nieco mniejsza od zmian w zadłu-
żeniu, zaś od 2005 roku, sytuacja 
uległa odwróceniu (rys. 1). Widać 
także podobieństwo trendów stopy 
zadłużenia, wyrażonej w relacji 
kredytów do wolumenu produkcji 
globalnej oraz stopy inwestycji 
gospodarstw rolnych (rys. 1). Za-
prezentowane dane wskazują, iż 
istnieje ścisły związek pomiędzy 
inwestycjami w gospodarstwach 
rolnych a korzystaniem przez 
rolników z kredytów bankowych. 

Od uruchomienia środków UE 
na wsparcie inwestycji w rolnictwie 
dochodzi coraz częściej do łącze-
nia, w fi nansowaniu przedsięwzięć 
inwestycyjnych, funduszy pomo-
cowych z kredytami bankowymi i 
środkami własnymi rolników. Do-
wodzą tego badania gospodarstw 
rolnych, które w latach 2004-2006 
dokonywały inwestycji w rzeczo-
wy majątek trwały, korzystając 
przy tym z funduszy unijnych na 
wsparcie tego typu przedsięwzięć 
[Kusz 2008]. Największe znacze-
nie w fi nansowaniu inwestycji w 
tego typu jednostkach miały środki 
z funduszy UE (średnio 45%), 
następnie środki własne rolnika i 
kredyty bankowe (średnio 25%). 
Jednakże udział kredytów banko-
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Rysunek 2. Przeciętny udział kredytów inwestycyjnych w fi nansowaniu aktywów trwałych w rolnictwie wy-
branych krajów UE (lata 2004-2008)
Figure 2. The average share of investment credits in the fi nancing of fi xed assets in agriculture of selected EU 
countries (2004-2008)
Źródło: opracowanie na podstawie danych FADN [ec.europa.eu/agriculture/rica/database]
Source: FADN EU data [ec.europa.eu/agriculture/rica/database]

Tabela 1. Struktura rolników i przedsiębiorców według źródeł fi nan-
sowania inwestycji (lata 2004-2008)
Table 1. The structure of farmers and entrepreneurs by sources of 
fi nancing of investment (2004-2008)
Wyszczególnienie/Specifi cationt Rolnicy /

Farmers 
[%]

Przedsiębiorcy/ 
Entrepreneurs 

[%]
1. Podmioty realizujące inwestycje/Entities 
carrying out investments 54,5 63,8

W tym fi nansujący inwestycje:/and fi nancing investments:
a) kredytem inwestycyjnym/by investment 
credit 21,1 23,1

–  w tym razem z środkami UE/with EU 
funds 8,4 4,4

b) bez kredytu inwestycyjnego, w tym*: /
without an investment credit, in this: 38,6 40,7

–  środkami UE/EU funds 5,3 2,3
–  kredytem obrotowym lub kredytem w 
rachunku bankowym
  working credit or credit in the bank account

2,8 3,7

–  pożyczkami z instytucji niebankowych/
loans from non-banking institutions 0,6 3,3

–  pożyczka od osób fi zycznych/a loan from 
individuals 0,9 2,2

–  leasingiem/leasing 0,5 5,6
–  środkami własnymi/own funds 30,8 39,6
2. Struktura fi nansowania inwestycji (dla zbiorowości ogółem)/
The structure of fi nancing investments (for the total population)
–  fundusz własne/own funds 63,8 72,4
–  kredyty bankowe/bank credits 19,7 17,2
–  fundusze UE/EU funds 14,5 4,3
–  inne/other 2,0 6,1
Razem/Total 100,0 100,0
* suma jest wyższa od wielkości ogółem (b) ze względu na fakt fi nanso-
wania inwestycji z kilku źródeł/the sum is higher than the total volume 
(b) due to the fact that fi nancing of investment from several sources
Źródło: badania własne
Source: own study
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wych w strukturze fi nansowania inwestycji z roku na rok sukcesywnie rósł (od 19,4 do 29,3%), zmniejszał 
się natomiast udziału funduszy własnych. Ponadto, wraz ze wzrostem wartości ponoszonych nakładów 
inwestycyjnych, rosła skłonność rolników do korzystania z kredytów bankowych. O ile w przypadku 
niewielkich kwotowo inwestycji (do 30 tys. zł), rolnicy fi nansowali je praktycznie bez udziału kredytów, 
o tyle przy wyższych wartościach inwestycji, udział kredytów w montażu fi nansowym był nieodzowny.

Według statystyk FADN, w latach 2004-2007 przeciętny udział kredytów inwestycyjnych w fi nanso-
waniu aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce wynosił 8,8% (rys. 2). Dla porównania, średnia 
dla całej UE wynosiła 13,5%, ale były też takie kraje, jak; Finlandia, Szwecja, Belgia, Holandia i Francja, 
gdzie udział ten wynosił 30-40%, zaś w Danii prawie 60%.

Duże zapotrzebowanie na kredyt bankowy jest pochodną bardzo wysokiego poziomu kapitałochłonno-
ści i „industrializacji” rolnictwa w Danii, Holandii, Francji. Wydaje się jednak, iż bardzo duże znaczenie 
w wyjaśnieniu różnic w poziomie zadłużenia kredytowego rolnictwa w poszczególnych krajach, mają 
także czynniki leżące po stronie systemu fi nansowego rolnictwa (szczególnie działalność banków) oraz 
mentalność kredytowa samych rolników i ich skłonność do fi nansowania gospodarstw kredytem.

Warto podkreślić, iż pod względem wykorzystania kredytów bankowych w fi nansowaniu inwestycji 
gospodarstwa rolne w Polsce ustępują przedsiębiorstwom z sektora MSP, które często są podawane za 
przykład jednostek mających trudności w pozyskaniu tego typu źródeł fi nansowania [Beck, Demirgüç-Kunt 
2006, Szczepaniec 2006]. Na konkluzje takie wskazują także badania ankietowe prowadzone w Południowo-
-Wschodniej Polsce, z których wynika, iż w okresie 4 lat (poprzedzających badania) inwestycje prowadziło 
54,5% gospodarstw rolnych, z tego 21,1% korzystało w ich fi nansowaniu z kredytów bankowych (tab. 1).

Natomiast w grupie ankietowanych mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność go-
spodarczą na terenach wiejskich, w ciągu 4 lat inwestycje realizowało 63,8% ankietowanych, w tym z 
kredytu skorzystało 23,1% jednostek. Łączny udział kredytów bankowych w fi nansowaniu inwestycji 
gospodarstw rolnych wyniósł 19,7%. Warto jednak podkreślić, iż częściowo inwestycje były też fi nanso-
wane przez rolników z kredytów obrotowych (ok. 10% tych kredytów było przeznaczanych na ten cel), 
a nawet kredytów w rachunku bieżącym. Sytuacja ta (dotycząca także MSP) wynika z trudności jakie 
napotykają rolnicy i drobni przedsiębiorcy w dostępie do kredytów inwestycyjnych. 

Wyniki badań wskazują, że spośród rolników, którzy nie korzystali z kredytów około 2/3 w ogóle nie 
bierze pod uwagę możliwości pobrania kredytu. Obok braku potrzeby, najczęstsze przyczyny absencji 
kredytowej, to niechęć do brania jakie-
gokolwiek kredytu oraz obawa przed 
zadłużeniem gospodarstwa (tab. 2). 
Wielu z rolników (55,7%) wskazywało 
na więcej niż jedną przyczynę.

Istnieje jednak grupa rolników, 
którzy wykazują zainteresowanie kre-
dytami, ale nie mogą z nich skorzystać. 
Łącznie dla około 1/4 ankietowa-
nych, którzy nie korzystali z kredytów, 
ograniczenia miały swoje podłoże w 
warunkach kredytu (22,7%), relacjach 
kredytowych z bankami (9,3%) oraz 
braku właściwej informacji o kredytach 
(5,0%). Wielu ankietowanych (łącznie 
11,6%) wskazywało te przyczyny jed-
nocześnie. Najczęściej rolnicy wska-
zywali takie ograniczenia, jak: wysokie 
koszty kredytu, uciążliwe procedury 
oraz niekorzystne warunki spłaty. W 
aspekcie relacji kredytowych z bankiem, 
największym ograniczeniem były wy-
sokie wymagania banków w zakresie 
zabezpieczeń, zdolności kredytowej lub 
minimalnej kwoty kredytu. 

Dla 33,1% ankietowanych ogra-
niczenia kredytowe miały charakter 
endogeniczny. Przede wszystkim wyni-
kały one z obawy przed trudnościami w 

Tabela 2. Przyczyny nie korzystania z kredytów inwestycyjnych 
przez rolników
Table 2 Reasons for not using investment credits by farmers
Wyszczególnienie/Specifi cation % rolników*

% of farmers
Brak potrzeby/Lack of necessary 54,4
Obawa przed trudnościami w spłacie kredytu, 
niechęć do brania kredytu/Fear of diffi culties in loan 
repayment, aversion to take credit

29,3

Niekorzystne warunki kredytu (wysokie oprocen-
towanie, prowizje, itd.)/Unfavorable conditions of 
credit (high interest rates, commissions, etc.)

22,7

Niska dochodowość produkcji rolnej, małe wsparcie 
państwa/Low profi tability of agricultural production, 
low state support

19,9

Niepewność zbytu produktów, niestabilność warun-
ków gospodarowania/Uncertainty of product sales, 
instability of economic conditions

11,7

Wysokie wymagania banków co do: zabezpieczeń 
i zdolności kredytowej/High requirements of banks 
for: the security and the credit capacity

9,3

Brak właściwej informacji i pomocy konsultingowej/
Lack of responsible information and consulting 
assistance

5,0

Inne: odmowa banku, ograniczenie działalności 
rolniczej/Other: the refusal of the bank, reduced 
agricultural activity

7,4

* suma kolumny > 100% ze względu na możliwość wskazywania 
więcej niż 1 przyczyny/column sum> 100% due to the possibility of 
identifying more than one reason
Źródło: badania własne
Source: own study
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spłacie kredytu, co należy łączyć z sytuacją ekonomiczno-fi nansową gospodarstwa, a także wspomnianą 
awersją do kredytowania gospodarstwa oraz zamiarem ograniczenia produkcji rolnej. Wielu rolników 
(1/4 ankietowanych) dostrzegało także ograniczenia o charakterze zewnętrznym, wynikające z sytuacji 
makroekonomicznej oraz koniunktury w rolnictwie. Przede wszystkim rolnicy wskazywali tutaj na niską 
dochodowość produkcji rolnej, niepewność zbytu produktów oraz niestabilność warunków gospodarowania. 
Czynniki te należy wiązać z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. W sytuacji wysokiej oceny 
ryzyka rynkowego, rolnicy nie są skłonni do korzystania z kredytów, gdyż w ten sposób powiększają ogólne 
ryzyko biznesowe o ryzyko fi nansowe. 

Podsumowanie
Badania potwierdziły, że kredyt bankowy jest jednym w najważniejszych źródeł fi nansowania inwe-

stycji rolnictwie, a tym samym determinantem rozwoju rolnictwa. Poziom wykorzystania tego narzędzia 
fi nansowego w rolnictwie w Polsce, chociaż rośnie w ostatnich latach, to jednak jest wciąż relatywnie 
niski w porównaniu do krajów Unii Europejskiej o najwyższym rozwoju sektora rolnego. Wzrost wy-
korzystania kredytu bankowego w fi nansowaniu inwestycji w gospodarstwach rolnych, należy wiązać 
z napływem funduszy UE na wsparcie rozwoju rolnictwa. Jak się okazuje te dwa źródła kapitału nie są 
względem siebie substytucyjne lecz komplementarne. 

Przyczyny relatywnie niskiego wykorzystania kredytu w fi nansowaniu procesów rozwojowych w rolnictwie 
mają wielowymiarowy charakter. Są one pochodną samowykluczenia rolników z rynku kredytowego oraz 
oddziaływania ograniczeń kredytowych leżących po stronie banków, jak i po stronie gospodarstw rolnych. 
Część z nich jest pochodną znanych niedoskonałości rynku fi nansowego w rolnictwie, takich, jak: asymetria 
informacji, wysokie koszty transakcyjne lub brak odpowiednich  zabezpieczeń kredytów rolnych (z punktu 
widzenia banków). Większe wykorzystanie kredytu bankowego w procesach wzrostu i rozwoju rolnictwa 
zatem zależy od pokonywana lub przynajmniej łagodzenia tych ograniczeń ze strony systemu fi nansowego 
rolnictwa (głównie banków), polityki rolnej (zwłaszcza interwencjonizmu kredytowego) oraz szerokiego oto-
czenia instytucjonalnego rolnictwa. Dotyczy to m.in. o wspierania rolników w zakresie informacji i doradztwa, 
ograniczenia ryzyka gospodarowania poprzez wsparcie procesów integracyjnych w rolnictwie, upowszechnienia 
gwarancji kredytowych i ubezpieczeń i uporządkowania spraw własnościowych w rolnictwie.
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Summary
The importance of bank loans in fi nancing of agricultural development was presented to the Polish example. On 

the basis of statistical data and survey results, was analyzed the level of usage by agricultural farms of investment 
credits, and the barriers faced by farmers in this area. Assessment of the importance loans in the fi nancing of agriculture 
in Poland is based on a comparative study with other European Union countries, as well as a comparison with the 
sector of micro and small fi rms, operating in rural areas.
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