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Jak rolnicy, po prawie pięciu miesiącach 2018 r., oceniają swoją sytuację
finansową i zapotrzebowanie na kapitał? W co chcą inwestować i jak te
inwestycje mogą finansować? – odpowiedzi przynoszą najnowsze wyniki
badań nt. jak wygląda finansowanie rolnictwa przeprowadzone przez Martin &
Jacob we współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas.

Prognoza sytuacji w polskim rolnictwie w 2018 r. (Martin & Jacob)

Wiosna, to czas kiedy w rolnictwie rośnie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Obecnie rolnicy
podchodzą racjonalnie do inwestycji zarówno w środki trwałe jak i obrotowe. Patrzą z rezerwą
w przyszłość, ale są przekonani, że w tym roku „dadzą sobie radę”. Chcą inwestować głównie
w remonty zabudowań gospodarczych oraz zakup używanych maszyn i urządzeń rolniczych – to
w skrócie wyniki badań firmy Martin & Jacob przeprowadzonych na zlecenie Banku BGŻ
BNP Paribas. Jak dokładnie wygląda postawa i sytuacja rolników, a także finansowanie rolnictwa po
pięciu miesiącach 2018 r.?

Rolnicy patrzą z rezerwą i nadzieją w najbliższą przyszłość
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Prognoza kondycji finansowej w gospodarstwie rolnym w 2018 r. (Martin & Jacob)

– Rolnicy spoglądają w przyszłość z nadzieją na poprawę sytuacji w rolnictwie, choć tym nadziejom
towarzyszy rezerwa powodowana bardzo złą oceną czynników produkcji rolnej w poprzednim
roku – mówi dr Paweł Trojanowski, pełnomocnik zarządu ds. badań firmy Martin & Jacob
(M&J).
Badania pokazują, że rolnicy negatywnie oceniają działanie czynników wpływających na produkcję
rolną. W 2017 r. byli szczególnie niezadowoleni z dostępności ziemi jako głównego czynnika
produkcji oraz polityki rolnej na poziomie lokalnym i krajowym. Do tego doszło niezadowolenie
z poziomu cen wpływających na opłacalność produkcji rolniczej.
– To wszystko uzasadnia rezerwę z jaką rolnicy patrzą na 2018 r. Ale ta rezerwa nie oznacza
niechęci. Wprawdzie prognoza dla 2018 r., w zakresie czynników produkcji, jest równie negatywna,
jak ocena 2017 r., ale rolnicy podchodzą do tego ze spokojem. Wyrażają nadzieję, że „dadzą
radę” – mówi dr Trojanowski. Dodaje, że więcej niż połowa badanych rolników powstrzymuje się od
negatywnych prognoz formułowanych dla polskiego rolnictwa, jak i własnego gospodarstwa rolnego
w 2018 r.

Sytuacja finansowa rolników bez większych zmian
I kwartał 2018 r. nie przyniósł niczego nowego w świecie rolniczym. Rolnicy nie oczekują
ani specjalnego pogorszenia, ani polepszenia sytuacji finansowej własnych gospodarstw
rolnych. Zdaniem znacznej większości z nich, sytuacja finansowa ich gospodarstw pozostanie na
dotychczasowym poziomie – wynika z badań Martin & Jacob. Badania zostały przeprowadzone na
losowej próbie użytkowników rolniczych portali internetowych, metodą CAWI. Objęły 463 właścicieli
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gospodarstw rolnych w całej Polsce, posiadających różny profil produkcji.

Ocena najbliższej przyszłości wg rolników (Martin & Jacob)
fot. agrofakt.pl

Takie nastroje rolników przekładają się także na skłonność do inwestowania.
– Zainteresowanie rolników finansowaniem ze strony banku utrzymuje się na niezmienionym
poziomie – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro Banku BGŻ BNP
Paribas. Bank zajmuje wiodącą pozycję na polskim rynku, jeśli chodzi o finansowanie rolnictwa.
Posiada bogatą ofertę nakierowaną na potrzeby finansowe rolników, popartą wieloletnim
doświadczeniem.
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W co rolnicy planują inwestować w 2018 r.? (Martin & Jacob)

W co rolnicy chcą inwestować w 2018 r.?
W 2018 r. rolnicy planują inwestować głównie w remont zabudowań gospodarczych i zakup
używanych maszyn i urządzeń rolniczych. Zakup tych ostatnich ma największe znaczenie dla
intensyfikacji produkcji rolnej – wynika z badań Martin & Jacob, jak również ocen Banku BGŻ BNP
Paribas.

Finansowanie rolnictwa nakierowane na potrzeby
Tegoroczne rolnicze preferencje odnośnie inwestowania, które uwidaczniają się w badaniu M&J,
przekładają się na potrzeby kredytowe w rolnictwie. Finansowanie rolnictwa przez banki daje
rolnikom większe możliwości inwestycyjne.
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Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas
fot. BGŻ BNP Paribas

– Co roku, wiosną, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w rolnictwie jest bardzo wyraźne.
Jednak w rozmowach z rolnikami daje się wyczuć duże oczekiwanie na środki w ramach PROW
– mówi dyr. Piskorski z BGŻ BNP Paribas. Zauważa, że w ciągu ostatnich kilku tygodni kontakt
z rolnikami był utrudniony, ponieważ wykorzystując ładną pogodę poświęcili oni swój czas na prace
polowe.
– Nasz bank już od 2006 r. oferuje produkt, który pozwala na pełną swobodę decyzyjności rolników
w zakresie dokonywania zakupu środków do produkcji. Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo
tych decyzji. Kredyt oferowany jest na 5 lat. Dzięki temu klienci w sposób płynny i bezpieczny mają
dostęp do kapitału obrotowego. Dodatkowo, Bank posiada w ofercie również produkty
niezabezpieczone, które sprawdzają się w momencie, kiedy pojawi się nagła potrzeba na
dodatkowe środki – mówi dyr. Piskorski z BGŻ BNP Paribas.

Na co obecnie najchętniej rolnicy biorą kredyty?

Jaka jest sytuacji finansowa w gospodarstwach rolnych wg. ocen rolników (Martin & Jacob)
fot. agrofakt.pl
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Zapytany o to jakiego typu finansowanie rolnictwa jest obecnie najbardziej pożądane, dyrektor BGŻ
BNP Paribas odpowiada:
– Rolnicy, zarówno potrzebują kredytu inwestycyjnego, który głównie przeznaczają na budowę
budynków jak i kredytu obrotowego. Co roku, sezonowo, w okresie wiosennym, można
zaobserwować większe zainteresowanie finansowaniem budowy budynków inwentarskich
i magazynowych. Obserwujemy także zainteresowanie finansowaniem wymiany czy rozbudowy
parku maszynowego, jak również finansowaniem maszyn używanych – mówi dyr. Piskorski. Dodaje,
że po żniwach spodziewać się można większej liczby wniosków na zakup ziemi.

Częściej wybierane używane maszyny niż nowe

Prognoza kondycji finansowej w gospodarstwie rolnym w 2018 r. (Martin & Jacob)
fot. agrofakt.pl

W 2018 r. zakup używanych maszyn i urządzeń jest częściej wybieraną opcją przez rolników niż
zakup nowych – pokazują badania M&J. Zakup używanego sprzętu do gospodarstwa deklaruje
prawie 49% pytanych rolników. Nowe maszyny i urządzenia planuje nabyć 34,2% ankietowanych.
Takie tendencje potwierdzają eksperci BGŻ BNP Paribas.
– Widzimy wzrost zainteresowania inwestycjami w używane maszyny i urządzenia rolnicze
w dobrym stanie technicznym – mówi dyr. Piskorski. Dodaje, że wychodząc na przeciw potrzebom
rolników Banku BGŻ BNP Paribas oferuje kredyt inwestycyjny Agro Progres na zakup maszyn
i urządzeń używanych, gdzie okres kredytowania może wynieść aż 15 lat.
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Prognoza 2018 r. w gospodarstwie rolnym

– To rozwiązanie cieszy się największą popularnością wśród rolników – mówi dyr. Piskorski. –
W przypadku, gdy maszyna ma mniej niż 5 lat jest także możliwość weryfikacji, czy jest opcja
dofinasowania zakupu kredytem preferencyjnym – dodaje.
Analizując potrzeby rolników bank BGŻ BNP Paribas posiada także w swojej ofercie kredyty na
zakup starszego sprzętu.
– Spadek wartości maszyn rolniczych różni się od spadku wartości np. samochodów. Maszyny
rolnicze dłużej służą w gospodarstwie i są mocno eksploatowane. W takim przypadku bank
proponuje produkt Agro Lider, który pozwala sfinansować zakup maszyn starszych niż 10 lat
– mówi dyr. Piskorski z BGŻ BNP Paribas.
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