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 Sektor rolno-spożywczy stanowi zespół powiązanych ze sobą podmiotów, których 

kluczowym zadaniem jest dostarczanie jak najlepszej jakości żywności dla konsumentów. 

Sektor ten obejmuje gospodarstwa rolne, przemysł spożywczy (przetwórstwo), 

przedsiębiorców odpowiedzialnych za środki produkcji i usługi, oraz szeroko pojęty handel 

produktami żywnościowymi (w tym skup surowców rolnych). Tak duże zróżnicowanie 

podmiotów w połączeniu ze strategicznym znaczeniem sektora oraz podwyższonym ryzykiem 

związanym między innymi z wahaniami podaży surowców, a także znacznym wpływem 

czynników pogodowych, wymaga specyficznego podejścia do sektora.   

Obecnie to specyficzne podejście jest uzasadnione przez szereg wyzwań, przed jakimi 

stoi sektor rolno-spożywczy na świecie i w Polsce. Oczekuje się, że do 2050 r. światowa 

populacja podwoi się, a za ten wynik odpowiedzialne będą przede wszystkim kraje rozwijające 

się. Jednocześnie do 2050 r. 70% światowej populacji zamieszkiwać będzie w miastach 

(obecnie jest to ponad 50%). Te trendy wskazują, że zapotrzebowanie na żywność będzie rosło. 

Jednocześnie sektor musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, a także 

dynamicznym rozwojem technologicznym. Dodatkowo coraz mocniej promowane 

wykorzystanie biopaliw (stanowiące kolejne źródło popytu), co wpływać będzie na ostateczny 

obraz branży. Aby więc sprostać tym wyzwaniom, niezbędne jest budowanie konkurencyjnego  

i innowacyjnego sektora rolno-spożywczego, co powoduje konieczność ponoszenia znacznych 

nakładów inwestycyjnych.  

W tym świetle istotnym staje się pytanie o sposób i stopień finansowania inwestycji  

w sektorze rolno-spożywczym. Celem głównym niniejszej pracy jest zidentyfikowanie 

sposobów finansowania inwestycji w sektorze rolno-spożywczym w Polsce oraz określenie 

stopnia, w jakim sektor rolno-spożywczy wykorzystuje kapitały obce. Do osiągnięcia celu 

głównego pracy kierowały autora następujące pytania: 

1) W jaki sposób charakterystyka sektora rolno-spożywczego przekłada się na dostęp do 

finansowania? 

2) Jakie są dostępne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w sektorze  

rolno-spożywczym i jak zmieniały się w latach 2016-2020? 

3) Jaki jest stopień zadłużenia sektora rolno-spożywczego w Polsce? 

4) W jakim stopniu podmioty sektora rolno-spożywczego korzystają z zewnętrznych 

źródeł finansowania? 
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Niniejsza praca składa się z części teoretycznych oraz części praktycznej. W części 

teoretycznej zaprezentowano ogólne miejsce sektora rolno-spożywczego w gospodarce, 

wskazano kluczowe czynniki ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

w tym sektorze. Ponadto, przedstawiono kluczowe mechanizmy finansowania inwestycji  

w sektorze rolno-spożywczym. W tym celu przeprowadzono tzw. desk research obejmujący 

zarówno literaturę przedmiotu, a także akty prawne, sprawozdania, ogólnodostępne raporty  

nt. kondycji sektora rolno-spożywczego. Wykorzystano również dane wtórne pochodzące  

z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

W części praktycznej zawartej m.in. w rozdziale 3. przedstawiono stan zadłużenia 

podmiotów sektora rolno-spożywczego na przykładzie branży mleczarskiej. Branżę tę wybrano 

ze względu na jej tradycyjny charakter, ale także wysoki stopień koncentracji podmiotów  

i postępującą konsolidację. Dla kontrastu, analizie poddano również wybrane startupy branży 

spożywczej, które z uwagi na początkową fazę rozwoju firmy, reprezentują inny sposób 

finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 



 

- 6 - 
 

1. Finansowanie sektora rolno-spożywczego w Polsce i problemy z nim 

związane 

1.1. Sektor rolno-spożywczy w Polsce i jego znaczenie w gospodarce 

Sektor rolno-spożywczy stanowi ważną gałąź polskiej gospodarki. Pomijając oczywiste 

dla kraju kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, sektor rolno-spożywczy rozumiany jako 

rolnictwo oraz przetwórstwo spożywcze, jest również istotnym ogniwem ekonomicznym 

polskiej gospodarki. Wykracza on przy tym poza tradycyjnie pojmowane rolnictwo oraz 

przetwórstwo żywności (rysunek 1).  

Rysunek 1. Ogniwa łańcucha żywnościowego 

 
Źródło: https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/agrobiznes-mbank.pdf, dostęp: 17.05.2022. 

 

Polska to jeden z największych producentów żywności w Europie. Jak wynika z danych 

Eurostatu udział rodzimych producentów w unijnym sektorze spożywczym wynosi aż 9% – 

większy przemysł spożywczy mają tylko Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, 

Hiszpania i Holandia. Sektor rolno-spożywczy odgrywa również niekwestionowane znaczenie 

z perspektywy rynku pracy, tworząc miejsca pracy dla około 2,8 mln osób1.  

Sektor rolno-spożywczy jest również jednym z kluczowych z punktu widzenia udziału 

w polskim eksporcie. Według opracowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na podstawie danych Ministerstwa Finansów,  

w 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd 

poziom 37,4 mld EUR (170,8 mld zł), o 9% wyższy niż rok wcześniej. Około 73% wpływów 

z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii 

 
1 GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020. 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/agrobiznes-mbank.pdf
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Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld EUR, co oznaczało 

wzrost o 11% w odniesieniu do roku 2020. Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty 

rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR (wzrost o 3%) – najwięcej do Wielkiej Brytanii  

(3,0 mld EUR). Oznacza to, że udział artykułów rolno-spożywczych w wartości całego 

polskiego eksportu stanowił 13,1%, co oznacza, że był on niższy niż w 2020 r., kiedy wyniósł 

14,3%2. 

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (7,0 mld EUR, 

wzrost o 9%), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. 

Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld EUR, wzrost o 10%), tytoń i wyroby 

tytoniowe (4,1 mld EUR, spadek o 4%), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld EUR, wzrost  

o 9%), produkty mleczne (2,6 mld EUR, wzrost o 13%) (wykres 1)3. 

Wykres 1. Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2021 r. 

 
Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Rekordowe wyniki polskiego eksportu artykułów  

rolno-spożywczych w 2021 r., Warszawa 2022, s. 1-3. 

 

W 2019 r. wartość produkcji sektora rolno-spożywczego osiągnęła 393 mld zł,  

co odpowiadało około 9% całkowitej produkcji wytworzonej i 6% łącznej wartości dodanej 

brutto. W tym, wartość produkcji przemysłu spożywczo-napojowego i tytoniowego w 2019 r. 

przekroczyła 273 mld złotych – oznacza to, że z około 17% udziałem jest to największa gałąź 

polskiego przemysłu4. Jak podkreślają autorzy raportu Biura Informacji Gospodarczej 

 
2 MRiRW, Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2021 roku (dane wstępne), 

https://www.gov.pl/attachment/1b4a3170-528b-45f0-994d-7a4dd13e0b7f, dostęp: 13.05.2022. 
3 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Rekordowe wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych  

w 2021 r., Warszawa 2022, s. 1-3. 
4 Spożywcze Technologie, Przemysł rolno-spożywczy w Polsce. Analiza rynku, 

https://www.spozywczetechnologie.pl/miesne-technologie/wiadomosci-branzowe/669/przemysl-rolno-

spozywczy-polsce-analiza-rynku, dostęp: 13.05.2022. 

https://www.gov.pl/attachment/1b4a3170-528b-45f0-994d-7a4dd13e0b7f
https://www.spozywczetechnologie.pl/miesne-technologie/wiadomosci-branzowe/669/przemysl-rolno-spozywczy-polsce-analiza-rynku
https://www.spozywczetechnologie.pl/miesne-technologie/wiadomosci-branzowe/669/przemysl-rolno-spozywczy-polsce-analiza-rynku
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InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora produkcji artykułów spożywczych5, w Polsce produkcja 

artykułów spożywczych stanowiła około 16% całkowitej produkcji sprzedanej przemysłu oraz 

dawała zatrudnienie ponad 383 tysiącom osób – tym samym jest to też największy sektor 

przetwórstwa przemysłowego6.  

Polski rynek produkcji żywności – rozumiany jako produkcja artykułów spożywczych  

i produkcja napojów – jest bardzo zróżnicowany. W 2018 r. działało na nim około 32,5 tysiąca 

firm, z czego około 80% to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób), około 15% 

(niemal 5 tys. firm) to firmy małe (zatrudniające 10 do 49 osób), nieco ponad 3% (około tysiąc 

podmiotów) to firmy średnie (50-249 osób). Wśród dużych firm, 189 podmiotów to firmy 

zatrudniające od 250 do 999 osób, a 27 – ponad 1000 osób (rysunek 2). Jednocześnie produkcja 

sektora była bardzo skoncentrowana – około 20% największych przedsiębiorstw odpowiada za 

około 80% produkcji sprzedanej. Najbardziej skonsolidowane podsektory to branża mięsna, 

mleczarstwo, przetwórstwo rybne, owocowo-warzywne, produkcja cukru oraz karmy dla 

zwierząt, najbardziej rozdrobnione to branża piekarnicza7.  

Rysunek 2. Ogólna charakterystyka branży spożywczej 

 

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Raport o zadłużeniu firm z sektora produkcji artykułów 

spożywczych, Warszawa 2022, s. 1-30. Opracowanie na podstawie danych GUS za 2018 r. 

 

 

 
5 Partnerem raportu jest Polska Federacja Producentów Żywności. W raporcie zostały uwzględnione dane  

na koniec III kwartału 2019 r. na temat zaległości płatniczych, z opóźnieniem co najmniej 30 dniowym na kwotę 

min. 500 zł wobec jednego wierzyciela. Zaległości dotyczą firm prowadzących działalność produkcyjną artykułów 

spożywczych wg PKD C10 („Produkcja artykułów spożywczych”) wobec kontrahentów i banków, statystyki 

pochodzą z BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej.  
6 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Raport o zadłużeniu firm z sektora produkcji artykułów 

spożywczych, Warszawa 2022, s. 1-30. 
7 Ibidem. 
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Producenci artykułów spożywczych generowali około 3% wartości dodanej brutto 

ogółem w gospodarce oraz koło 11% wartości dodanej przemysłu, dlatego ich kondycja 

finansowa ma przełożenie na sytuację całej gospodarki. Od czasu wejścia Polski do Unii 

Europejskiej branża doświadczała bardzo intensywnego rozwoju. Tylko w latach 2010-2017 

produkcja artykułów spożywczych w Polsce zwiększyła się wartościowo  

aż o 34,4% – z 141,1 mld zł do 224,67 mld zł8. Ogólna charakterystyka branży znajduje się na 

rysunku 2. 

1.2. Ryzyko w sektorze rolno-spożywczym jako czynnik wpływający na finansowanie 

inwestycji 

Ryzyko to możliwość wystąpienia zarówno pozytywnego, jak i negatywnego (innych 

wartości) odchylenia od wartości oczekiwanej w momencie podejmowania decyzji lub 

działania. Należy mieć na uwadze, że ryzyko występuje zawsze niezależnie od stanu wiedzy  

i świadomości jednostki (charakter probabilistyczny), powinno być brane pod uwagę  

w procesach decyzyjnych (identyfikowalność) jako mierzalny, dający się zarządzać czynnik 

(kwantyfikowalność)9. 

Analizując ryzyko danego przedsięwzięcia, wyróżnić można dwa typy ryzyka, mające 

wpływ na możliwości jego ograniczania bądź przeciwdziałania jego materializacji: 

1) Ryzyko systematyczne (określane jako podstawowe) odnosi się do ogółu społeczeństwa 

lub grup podmiotów i jest związane z siłami przyrody, wynika także z warunków 

ekonomicznych danego rynku i rynku globalnego. Przykładem ryzyka systematycznego 

są zmiany pogody, inflacji, bezrobocia. Zjawiska te wywierają wpływ na poszczególne 

osoby, ale są od nich niezależne, przez co nie może być kontrolowane (nawet częściowo) 

przez żadną pojedynczą osobę czy podmiot gospodarczy, 

2) Ryzyko specyficzne (indywidualne) jest związane z przyszłymi zdarzeniami, które 

możemy częściowo kontrolować bądź przewidywać. Jego przyczyny mogą być 

następujące: zarządzanie przedsiębiorstwem, konkurencja, płynność, poziom dźwigni 

finansowej i operacyjnej10. 

 
8 Ibidem. 
9 W. Rogowski, Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem, Wykłady Podyplomowe Studia Finanse dla Menedżerów 

(III edycja), 2022. 
10 K. Janasz, Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, Studia i Prace Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, Wrocław 2009, 14, s. 87-98. 
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W przypadku sektora rolno-spożywczego, wpływ ryzyk typowych dla każdej 

działalności gospodarczej jest spotęgowany wskutek specyficznych cech tego rodzaju 

produkcji – co wynika przede wszystkim ze związków tego sektora z produkcją rolną.  

W szczególności, do tych specyficznych cech sektora zaliczyć należy: 

1) Ograniczone możliwości skutecznego prognozowania podaży surowców rolnych 

wskutek zmienności uzależnionej m.in. od czynników pogodowych, 

2) Wydłużony okres produkcji surowców uniemożliwiający szybkie zmiany oferty, 

3) Wysoką kapitałochłonność – wysokie nakłady na umaszynowienie produkcji, 

zwiększenie jej skali etc. w stosunku do ceny oferowanego produktu, 

4) Dużą zmienność cen surowców związaną z wahaniami podaży, a także z sezonowością 

produkcji rolnej, 

5) Wahania jakości surowców rolnych, które wynikają również z czynników pogodowych, 

6) Niższą niż w innych działach przetwórstwa przemysłowego wydajność oraz relatywnie 

niższą wartość dodaną, 

7) Wysoki poziom nasycenia rynku krajowego i związane z tym uzależnienie od eksportu, 

8) Zmieniające się postawy konsumentów, np. w zakresie jakości żywności i w zakresie 

spożycia np. mięsa, 

9) Załamanie relatywnie sztywnego popytu na niektóre produkty spożywcze, w związku 

ze wzrostem ich cen rynkowych (efekt substytucji np. masła margaryną). 

 

Badania przeprowadzone wśród rolników wskazują11, że za najbardziej odczuwalne 

rolnicy raczej uważają ryzyko pogodowe lub ryzyko wystąpienia chorób. Obserwując bieżącą 

sytuację gospodarczą można jednak spodziewać się, że w najbliższych miesiącach, a może  

i latach, coraz bardziej odczuwalne będą czynniki ryzyka związane z rosnącymi cenami 

surowców energetycznych oraz pozostałych czynników produkcji, spowodowanych pandemią 

COVID-19 oraz wojną na Ukrainie. 

Przetwórstwo spożywcze będzie również narażone na następujące czynniki: 

1) Nieprzerwany, gwałtowny wzrost płacy minimalnej, która w 2022 r. wynosi 3010 zł 

brutto12 a według doniesień medialnych planowana jest jej dwukrotna waloryzacja13, 

 
 

 
11 Ibidem. 
12 https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5297047,Minimalna-placa-w-2022-r-brutto-netto.html, dostęp: 07.05.2022. 
13https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/malag-w-2023-r-dwukrotna-waloryzacja-placy-

minimalnej/he6jqgr, dostęp: 07.05.2022. 

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5297047,Minimalna-placa-w-2022-r-brutto-netto.html
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/malag-w-2023-r-dwukrotna-waloryzacja-placy-minimalnej/he6jqgr
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/malag-w-2023-r-dwukrotna-waloryzacja-placy-minimalnej/he6jqgr
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2) Niespotykany od dwóch dekad wzrost nośników energii oraz rosnące koszty transportu, 

3) Rosnące ceny żywności szybciej niż inflacja, które niekoniecznie przekładają się na 

zysk netto producentów, 

4) Ograniczenie podaży surowców rolnych w związku z konfliktem na Ukrainie, 

5) Perspektywa pogarszającej się koniunktury przede wszystkim w UE, 

6) Rosnące zadłużenie Polski, które według szacunków ekspertów w ¼ jest poza ustawową 

kontrolą Sejmu i Senatu. 

Tendencje te są również wskazywane przez producentów żywności, którzy wśród 

największych barier w prowadzeniu działalności wskazują:   

1) Rosnące koszty zatrudnienia (na ten problem wskazywało 58,5% przedsiębiorców) oraz 

niedobór pracowników (43,2%), 

2) Wysokie obciążenia na rzecz budżetu (36,8%), 

3) Niejasne i niespójne przepisy prawne (36,3%), 

4) Niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (30,2%),  

5) Niedostateczny popyt na rynku krajowym i zagranicznym (odpowiednio 28,8 i 22%)14. 

 

 Z tego powodu nie sposób nie zgodzić się z Panem Andrzejem Gantnerem 

Wiceprezesem i Dyrektorem Generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności, który  

w ww. raporcie stwierdza, iż: rosnące koszty produkcji przy dużej presji cenowej ze strony 

dystrybutorów będą powodować spadek marż u producentów. Dodatkowo kumulacji 

negatywnych czynników nie udaje się kompensować przez dalszy wzrost wydajności pracy, 

skalę produkcji czy wprowadzanie oszczędności w działalności firmy. Muszą być one 

kompensowane przez wzrost cen produktów15. Jeśli dodamy do tego pogłębienie się problemów 

z dostępnością pracowników poprzez konflikt zbrojny na Ukrainie, to sektor spożywczy będzie 

musiał stawić czoła skumulowanym ryzykom, które najbardziej mogą uderzyć w małe i średnie 

przedsiębiorstwa.  

 

 

 

 
14 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Raport o zadłużeniu firm z sektora produkcji artykułów 

spożywczych, Warszawa 2022, s. 1-30. 
15 Ibidem. 
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Wykres 2. Porównanie wartości podstawowych wskaźników rentowności  

w przetwórstwie przemysłowym ogółem oraz w podmiotach branży spożywczej 

 
Źródło: Bank Pekao S.A., Polski sektor rolno-spożywczy potrzebuje inwestycji, 

https://media.pekao.com.pl/pr/593717/polski-sektor-rolno-spozywczy-potrzebuje-inwestycji-najnowszy-raport-

banku-pekao-s-a, dostęp: 10.05.2022. 

 

Nie ma wątpliwości, iż wskazane wyżej czynniki ryzyka w połączeniu ze specyfiką 

sektora będą rzutowały na realizację i finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym. 

Wśród tych czynników należy wskazać: 

1) Niższą niż w innych branżach oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji, 

2) Dłuższy w porównaniu do innych branż proces przekształceń w sektorze, 

3) Relatywnie dłuższy okres zwrotu z inwestycji, 

4) Sezonowość produkcji – a zatem sezonowe wahania wpływów rzutujące na cash flow 

podmiotu, 

5) Dużą kapitałochłonność produkcji przy relatywnie niskiej wartości dodanej.  

Wszystkie te czynniki – szczególnie w połączeniu ze strategicznymi funkcjami sektora  

– powodują, że zasadnym staje się rozwijanie specjalnej, dedykowanej sektorowi  

rolno-spożywczemu oferty poprawiającej jego dostęp do kapitału (wykres 2).  

 

1.3. Sektor rolno-spożywczy jako podmiot rynku finansowego 

Podmioty sektora rolno-spożywczego są aktywnymi uczestnikami rynku finansowego 

a ich rola zwiększa się z każdym rokiem. Wachlarz instrumentów finansowych, z których 

korzysta sektor rolno-spożywczy jest szeroki, i uzależniony od aktualnych potrzeb danego 

podmiotu. 

https://media.pekao.com.pl/pr/593717/polski-sektor-rolno-spozywczy-potrzebuje-inwestycji-najnowszy-raport-banku-pekao-s-a
https://media.pekao.com.pl/pr/593717/polski-sektor-rolno-spozywczy-potrzebuje-inwestycji-najnowszy-raport-banku-pekao-s-a
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Podstawowym celem udziału podmiotów gospodarczych w rynku finansowym jest 

pozyskanie kapitału na finansowanie inwestycji. Jedną z podstawowych form aktywnego 

uczestnictwa w rynku finansowym jest otrzymanie kredytów i pożyczek, przy czym nie są one 

pojęciami tożsamymi. 

Kredyt jest regulowany przez ustawę Prawo bankowe, a art. 69 pkt. 1 tejże ustawy 

stanowi: Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas 

oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel,  

a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, 

zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty  

oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.16. Kredyt może być więc udzielany wyłącznie  

przez bank, w formie pieniężnej i wyłącznie na ściśle określony cel. 

Pożyczka jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Art. 720 par. 1 kodeksu 

cywilnego17 stanowi, że: Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na 

własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  

a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego 

samego gatunku i tej samej jakości. Zatem, pożyczka może być udzielona przez podmiot inny, 

niż bank, nie musi też mieć określonego przeznaczenia i formy pieniężnej. 

W zależności od okresu, na jaki zaciągane jest zobowiązanie (co powinno być 

podyktowane planowanym wykorzystaniem środków z kredytu), wyróżnić można co najmniej: 

1) Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – prawo do krótkotrwałego debetu  

na rachunku bieżącym, w którym ustalony jest limit zadłużenia, 

2) Kredyt obrotowy – krótkoterminowy, przeznaczany na bieżące zobowiązania firmy  

lub instytucji, 

3) Kredyt inwestycyjny – kredyt długoterminowy, przeznaczany na cele inwestycyjne 

przedsiębiorstwa, 

4) Kredyt preferencyjny – kredyt długoterminowy, zwykle kredyt inwestycyjny udzielany 

na korzystniejszych warunkach niż warunki rynkowe, tj. niższe oprocentowanie  

w porównaniu do kredytów komercyjnych18. 

 
16 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn.zm.). 
17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). 
18 K. Łukaszuk, Kredyty dla rolnictwa w bankach spółdzielczych Województwa podlaskiego, Studia Ekonomiczne 

i Regionalne, Białystok 2020, 13 (4), s. 473-489. 
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  Obecnie, z którejkolwiek ze wskazanych wyżej form kredytu korzysta niemalże każdy 

z przedsiębiorców. Dotyczy to również sektora rolno-spożywczego.  

  Inną formą uczestnictwa sektora rolno-spożywczego w rynku finansowym jest obrót 

akcjami w obrocie giełdowym. W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych, na rynku 

głównym notowane jest obecnie: 11 spółek produkujących żywność, po 5 spółek w obszarze 

Produkcja rolna i rybołówstwo i Produkcja napojów oraz 1 spółka w obszarze Artykuły 

spożywcze. Podział ten jest co prawda umowny, gdyż w przypadku znacznej części podmiotów 

te zakresy działalności zazębiają się. Dodatkowo, stworzony został dedykowany indeks  

WIG-SPOZYW, w skład którego w maju 2022 r. wchodziło 20 spółek19. 

  Podmioty branży spożywczej są również obecne na rynku New Connect. W maju  

2022 r. na rynku New Connect notowanych było: 

a) 3 spółki produkujące żywność, 

b) 1 przedsiębiorstwo z branży Produkcja rolna i rybołówstwo, 

c) 4 spółki z branży Napoje, 

d) 4 spółki z branży Artykuły spożywcze. 

  Niewątpliwie, branża spożywcza nie jest branżą czołową pod względem obecności 

spółek na giełdzie. Niemniej jednak, obecność ta potwierdza, że sektor ten jest czynnym 

uczestnikiem rynku finansowego.  

  Warto również wspomnieć, że branża spożywcza ma m.in. dostępne takie instrumenty 

finansowe, które są przede wszystkich wykorzystywane w handlu: faktoring, gwarancje, 

akredytywy20.  

Faktoring to wykup przez faktora wierzytelności faktorantów przed lub w dacie ich 

wymagalności. Z kolei faktoring odwrotny ma miejsce kiedy osoba trzecia, która spłaca 

wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty. Wierzytelności 

powinny być pieniężne i bezsporne, oznaczone i dokumentowane przez zbywcę, jak również 

niebędące przedmiotem roszczeń21.  

 

 
19 GPW Benchmark,. Karta indeksu WIG_SPOZYW, https://gpwbenchmark.pl/karta-

indeksu?isin=PL9999999888#Portfolio, dostęp: 15.05.2022. 
20 K. Jakubaszek, Produkty Finansowania Handlu, Wykłady Podyplomowe Studia Finanse dla Menedżerów  

(III edycja), 2022. 
21 Ibidem. 

https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999888#Portfolio
https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999888#Portfolio
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Wyróżniamy: 

1) Faktoring z regresem: opiera się na standingu finansowym zbywcy.  

Dla przedsiębiorcy jest bardziej korzystny niż kredyt (produkt samo spłacający się, 

krótkoterminowy). Dla banku jest to produkt bardziej bezpieczny niż kredyt (2 źródła 

spłaty dłużnik oraz regres do dostawcy). Służy przede wszystkich finansowaniu 

łańcucha dostaw, 

2) Faktoring bez regresu: poprawia płynność przedsiębiorstwa (zamiana należności 

handlowych na gotówkę) oraz pozwala na pozbycie się ryzyka płatności. jest to źródło 

finansowania oparte nie na swoim ryzyku, 

3) Reverse faktoring: bank/spółka faktoringowa na podstawie otrzymanych faktur płaci 

dostawcom przed terminem lub w terminie wymagalności konkretnej faktury. Jest to 

dobre rozwiązania dla firm oczekujących wydłużenia terminów płatności  

od dostawców czy oczekujących stałych dostaw w zamian za terminowe płatności22. 

Z kolei gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku gwaranta, że  

po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków 

zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie 

beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty. Wyróżniamy m.in. 

gwarancje: akcyzowe, celne, przetargowe czy terminowej zapłaty23.  

Innym instrumentem jest akredytywa, czyli nieodwołalne zobowiązanie banku 

importera do zapłaty eksporterowi, za zaprezentowane przez niego ściśle zgodne z warunkami 

akredytywy dokumenty. W przypadku  

1) Eksportera: zabezpiecza przed ryzykiem handlowym transakcji, będąc przy tym 

skuteczną formą płatności bez względu na stopień wypłacalności kupującego. Jest 

przede wszystkim  dowodem zawarcia konkretnej transakcji oraz zapewnia wykonanie 

zobowiązania przez importera, 

2) Importera: zapłata następuję po spełnieniu przez eksportera warunków określonych  

w akredytywie (np. prezentowania polisy ubezpieczeniowej, dotrzymania ustalonych 

terminów), zmniejsza się ryzyko spornych interpretacji dzięki temu, że sprawdzeniem 

dokumentów zajmuje się bank24. 

 

 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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1.4. Startupy w branży spożywczej 

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania tematyką startupów. Według 

Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), startup to nowo utworzone przedsiębiorstwo lub 

tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny 

rozwój. PFR zaznacza również, że podmioty zaliczane do tej kategorii są najczęściej związane 

z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz sektorami high tech25. 

Badania startupów, zarówno w skali świata, jak i Polski, wskazują, że większość 

startupów jest zorientowanych na technologie informatyczne. W ostatnich latach następuje 

jednak wzrost zainteresowania – również ze strony inwestorów – startupami, których 

aktywność jest związana z branżą rolno-spożywczą. Nie bez wpływu jest tu ogrom globalnych 

wyzwań, przed jakimi stoi rolnictwo i sektor rolno-spożywczy. Startupy z tych branż  

są co prawda mniej medialne, ale rozwijane i dostarczane przez nie rozwiązania mają szansę 

stać się odpowiedzią na takie globalne wyzwania, jak: 

1) Wzrost zapotrzebowania na żywność, w związku ze zwiększaniem się liczby ludności 

na świecie, 

2) Ograniczanie strat żywności, 

3) Dążenie do osiągnięcia zdefiniowanych i przyjętych przez ONZ Celów 

Zrównoważonego Rozwoju, 

4) Poprawa funkcjonowania łańcucha żywnościowego, w tym skracanie łańcucha dostaw 

i zbliżenie producenta żywności do konsumenta, 

5) Wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym przede wszystkim 

zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów z przemysłu spożywczego, 

zastępowanie tworzyw sztucznych materiałami biodegradowalnymi etc., 

6) Poprawa wydajności produkcji żywności, 

7) Rozwój innowacyjnych produktów spożywczych, które byłyby odpowiedzią  

na zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, o wysokich walorach odżywczych, 

zgłaszane przez konsumentów, 

8) Poprawa gospodarowania zasobami w rolnictwie.  

Potrzebę adaptowania nowoczesnych technologii w rolnictwie akcentuje m.in. 

Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO). FAO zwraca uwagę na wiele 

wyzwań stojących przed globalnym systemem żywnościowym. Te wyzwania wynikają przede 

 
25 https://pfr.pl/slownik/slownik-startup.html, dostęp: 17.05.2022. 

https://pfr.pl/slownik/slownik-startup.html


 

- 17 - 
 

wszystkim z rosnącej liczby ludności na świecie i zwiększającego się w związku z tym 

zapotrzebowania na żywność. FAO zwraca również uwagę na rosnące problemy związane  

z dostępnością zasobów takich, jak woda pitna czy grunty rolne. Według szacunków FAO, 

mimo iż produkcja żywności jest wystarczająca, by wyżywić ludność świata.  

Około 821 mln ludności boryka się z problemem głodu. Nowe technologie mogą być ważnym 

krokiem dla stworzenia bardziej efektywnego, zrównoważonego, transparentnego łańcucha 

żywnościowego26. 

Nie zmienia to jednak faktu, że startupy związane z rolnictwem czy produkcją żywności 

są przez wielu inwestorów postrzegane jako mniej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. 

Pośrednio taki stan rzeczy wynika z niskiej zyskowności branż związanych z rolnictwem  

i żywnością. Startupy posiadają niewiele kapitału – co zmusza je do maksymalnej skuteczności, 

a jednocześnie sprawia, że przyjęte modele i narzędzia finansowania działalności i inwestycji 

dostępne dla przedsiębiorstw dojrzałych nie będą tu miały zastosowania. Jednakże startupy 

zaczynają od pomysłu, wypełniają luki rynkowe – niezauważone przez dużych graczy bądź 

uznane przez nich za nierentowne27. Z uwagi na te cechy, finansowanie startupów w branży 

spożywczej należy traktować jako odrębne zagadnienie finansowania branży spożywczej.  

 
26 Trendov N., Varas S., Zeng M. Digital technologies in agriculture and in rural areas. Briefing paper, FAO, 

Rome 2019. http://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf.  
27 A. Andrzejewska, P. Jachna, A. Osytek, M. Panek-Owsiańska, A. Pokora, B. Rok, A. Wrzosek, Startupy 

pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna, Koźmiński Business Hub, Warszawa 2019, s 1-191. 

 

http://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf
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2. Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym - przegląd 

dostępnych instrumentów na rynku 

2.1. Poziom inwestycji w sektorze rolno-spożywczym 

Istotnym aspektem finansowania sektora rolno-spożywczego jest poziom nakładów 

inwestycyjnych. Według danych GUS, poziom nakładów inwestycyjnych  

w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 pracowników w latach 2017-2019 stopniowo rósł 

z 257,9 mld do 320,9 mld zł. W 2020 roku uległ obniżeniu do 309,5 mld zł, co należy wiązać 

z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2.  

 W odniesieniu do działu A PKD Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, nakłady 

inwestycyjne wahały się w kolejnych latach. W 2018 roku wyniosły one 6,6 mld zł i były 

zauważalnie wyższe, niż w 2017 i 2019 roku, kiedy oscylowały na poziomie 6,2 mld zł.  

W 2020 roku nastąpiło obniżenie nakładów inwestycyjnych, które wyniosły 6,0 mld  

(tabela 1). 

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne ogółem w branży spożywczej na tle innych branż w latach 2017-2020 

(w tys. zł) 

  2017 2018 2019 2020 

OGÓŁEM  257 880 650 302 675 206 320 937 423 309 458 422 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  6 152 236 6 561 778 6 190 737 6 000 030 

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo 5 270 386 5 367 411 5 283 037 5 366 503 

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna  773 039 901 216 834 059 558 028 

Rybactwo  108 811 293 151 73 641 75 499 

Przemysł  94 761 472 104 881 942 118 106 625 106 219 572 

Przetwórstwo przemysłowe 61 429 323 67 172 303 74 938 734 66 434 448 

   produkcja artykułów spożywczych  8 655 771 8 921 537 10 047 759 9 667 704 

   produkcja napojów 974 376 1 062 505 1 341 490 1 521 191 

   produkcja wyrobów tytoniowych 1 238 218 1 363 804 1 176 882 829 072 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że wahania poziomu nakładów inwestycyjnych  

w dziale Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo były podyktowane przede wszystkim 

wahaniami nakładów inwestycyjnych w obszarach leśnictwa i pozyskiwania drewna, a także 

rybołówstwa. Nakłady inwestycyjne w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt podlegały mniejszym wahaniom od 5,3 mld zł  

do 5,4 mld zł w całym okresie 2017-2020 (tabela 1). 



 

- 19 - 
 

Inwestycje w przemyśle w latach 2017-2019 rosły z poziomu 94,8 mld zł do 118,1 mld zł. 

W roku 2020 nastąpiło obniżenie poziomu inwestycji do 106,2 mld zł, co – tak jak w przypadku 

działu Rolnictwo należy wiązać z wystąpieniem pandemii (tabela 1). 

 W podmiotach działających w zakresie przetwórstwa przemysłowego również 

widoczna jest ta tendencja. Inwestycje tych podmiotów w latach 2017-2019 rosły, i łącznie 

wynosiły od 61,4 mld zł w 2017 r. do 74,9 mld zł w 2019 r. W 2020 r. wyniosły 66,4 mld zł. 

Znaczny udział w inwestycjach przetwórstwa przemysłowego miały przedsiębiorstwa 

produkujące artykuły spożywcze. Inwestycje tych przedsiębiorstw w latach 2017-2019 

wynosiły od 8,7 mld zł w 2017 r. do 10,0 mld zł w 2019 r. Stanowiło to 13,5%-14% inwestycji 

przedsiębiorstw z przetwórstwa przemysłowego. W 2020 r. inwestycje producentów artykułów 

spożywczych wynosiły 9,7 mld zł i mimo obniżenia ich dynamiki z powodu pandemii, 

stanowiły 14,6% inwestycji podmiotów przetwórczych. Zatem, w wyniku pandemii inwestycje 

producentów artykułów spożywczych zmniejszyły się w mniejszym stopniu, niż inwestycje 

innych branż (tabela 1). 

 Na tym tle warto również wspomnieć, że mimo pandemii, inwestycje producentów 

napojów nie uległy w 2020 r. zmniejszeniu. Utrzymany został wzrost inwestycji w tych 

podmiotach, a w okresie 2017-2020 inwestycje zwiększały się z 0,98 mld zł w 2017 r.  

do 1,5 mld zł w 2020 r. (tabela 1). 

Wykres 3. Struktura nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych wybranych branż w 2019 

r., według przeznaczenia  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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 Istotnym jest również cel inwestycji. Ze względu na możliwy wpływ pandemii, analizie 

poddano strukturę inwestycji w 2019 r. W roku tym podmioty gospodarki narodowej ponad 

54% nakładów inwestycyjnych przeznaczyły na inwestycje w budowle i budynki. Około 1/3 

inwestycji stanowiły te w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, zaś około  

12% – inwestycje w środki transportu (wykres 3). 

 Podmioty działające w obszarze Upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt przeznaczyły 

w 2019 roku na inwestycje w budowle i budynki około 43% nakładów inwestycyjnych. Na 

maszyny, urządzenia i narzędzia podmioty te przeznaczyły 28% nakładów inwestycyjnych, zaś 

blisko 16% stanowiły nakłady inwestycyjne na środki transportu. W odniesieniu do całej 

gospodarki, nakłady na środki transportu w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt były znacząco wyższe, zaś nakłady na budynki  

i budowle – znacząco niższe (wykres 3). 

 Inną strukturę nakładów inwestycyjnych w 2019 r. wykazywały podmioty przemysłowe. 

W 2019 roku nakłady na budynki i budowle w przemyśle stanowiły blisko 40% ogółu 

wydatków inwestycyjnych. W przeciwieństwie do całej gospodarki, w przemyśle dominowały 

nakłady inwestycyjne na maszyny, urządzenia i narzędzia – stanowiły one blisko 55% 

nakładów inwestycyjnych. Nakłady na środki transportu stanowiły mniej niż 5%  

(wykres 3). 

 Podmioty wyspecjalizowane w produkcji artykułów spożywczych deklarowały inne 

przeznaczenie nakładów inwestycyjnych, przy czym ogólna struktura tych nakładów była 

analogiczna do podmiotów działających w obszarze całego przetwórstwa przemysłowego. 

Producenci artykułów spożywczych ponosili przede wszystkim nakłady inwestycyjne na 

maszyny, urządzenia i narzędzia. W 2019 r. nakłady te stanowiły 65% nakładów 

inwestycyjnych tych podmiotów (w przypadku przetwórstwa przemysłowego ogółem nakłady 

na maszyny, urządzenia i narzędzia stanowiły blisko 66% nakładów inwestycyjnych)  

(wykres 3). 

 Nakłady inwestycyjne na budynki i budowle stanowiły w 2019 r. 29% nakładów 

inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze – był  

to poziom zbliżony do udziału nakładów na ten cel w całym przetwórstwie przemysłowym  

w Polsce. Najmniej znaczącą grupę nakładów inwestycyjnych stanowiły te poniesione na 

środki transportu – stanowiły one zaledwie około 6% nakładów inwestycyjnych 
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przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze i 5% nakładów inwestycyjnych 

ponoszonych w 2019 r. w całym przetwórstwie przemysłowym w Polsce (wykres 3). 

 Niniejsze dane pokazują, jak odmienne jest przeznaczenie nakładów inwestycyjnych 

ponoszonych przez podmioty wyspecjalizowane w uprawach rolnych i chowie zwierząt  

od przeznaczenia nakładów w przedsiębiorstwach produkcji artykułów spożywczych.  

Ta odmienna struktura wskazuje jasno na potrzebę zróżnicowania podejścia do finansowania 

inwestycji tych podmiotów.   

2.2. Kredyty preferencyjne 

Korzystanie z kapitału obcego w postaci kredytów bankowych, zwłaszcza 

długoterminowych, stymuluje procesy inwestycyjne i przyczynia się m.in. do zwiększenia 

potencjału wytwórczego, poprawy wydajności pracy, wzrostu produktywności i dochodowości 

gospodarstw, obniżenia kosztów i generalnie poprawy sytuacji finansowej podmiotów, w tym 

również gospodarstw rolniczych. Co oczywiste, z punktu widzenia bezpieczeństwa 

finansowego problemem może być nadmierna skala i tempo przyrastania długu kredytowego28. 

Jak już jednak zauważono w podrozdziale 1.2. niniejszej pracy, wobec specyfiki sektora 

zasadne jest stworzenie dedykowanej rolnikom i producentom żywności oferty kredytowej, 

która również eliminowałaby zidentyfikowane już bariery związane z niedoskonałością rynku 

kredytowego – przy czym bariery te są najbardziej widoczne wśród producentów rolnych.  

Niedoskonałości rynku kredytowego w rolnictwie są pochodną relatywnie wysokiej 

asymetrii informacji, jaka towarzyszy kredytowaniu gospodarstw rolniczych, a także 

ograniczeń ekonomicznych i behawioralnych, które wynikają ze specyfiki produkcji rolnej, 

gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa oraz specyfiki rolników, jako właścicieli  

i zarządzających tymi przedsiębiorstwami29.  

W okresie przedakcesyjnym akumulacja kapitału własnego w gospodarstwach rolnych 

była niska, a wielu rolników wykazywało awersję kredytową, rezygnując z kredytów 

bankowych i tym samym możliwości uzyskania korzyści, wynikających z efektu dźwigni 

finansowej30. Istotną zmianą w tej sferze było przystąpienie Polski do UE i objęcie rolnictwa 

 
28 R. Kata, Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rzeszów 2018, XX (5), s. 74-80. 
29 Ibidem. 
30 R. Kata, Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, [w:] red. R. Kata, 

Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie (Asymmetric information as a cause  

of credit constraints in agriculture), Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Rzeszów 2011, 88,  

s. 27-139. 



 

- 22 - 
 

wsparciem w postaci dopłat bezpośrednich oraz środków przeznaczonych na rozwój 

gospodarstwach rolnych. Nie nastąpił przy tym proces wypierania z procesów finansowania 

rolnictwa funduszy prywatnych, w tym pochodzących z sektora bankowego, przez fundusze 

publiczne. Świadczy o tym fakt, że w latach 2004-2016 nakłady inwestycyjne w rolnictwie 

wzrosły nominalnie o 134%, a zadłużenie rolników w bankach wzrosło o 185,6%. 

Średnioroczna stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych w rolnictwie wynosiła w tym okresie 

8,3% (podczas, gdy w latach 1996-2003 wynosiła -0,8%), z kolei zadłużenie rolników z tytułu 

kredytów bankowych ogółem rosło w tym okresie przeciętnie 9% rok do roku (w tym z tytułu 

kredytów długoterminowych 8,9% rok do roku). Skumulowana wartość inwestycji w rolnictwie 

w latach 2004-2016 to 51,7 mld zł. Biorąc pod uwagę wzrost zadłużenia rolników, można 

szacować, że kredyty bankowe pokryły w tym okresie około 36-40% wydatków 

inwestycyjnych w rolnictwie (nie licząc wydatków na zakup ziemi) (wykres 4)31. 

Wykres 4. Dynamika zadłużenia kredytowego rolników w latach 2003-2017, rok poprzedni = 100% 

 

Źródło: R. Kata, Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, Roczniki 

Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rzeszów 2018, XX (5), s. 74-80. 

 

Kredyty preferencyjne są mechanizmem ułatwiającym dostęp do kredytu. Według definicji 

stosowanej przez GUS, przez kredytowanie preferencyjne rozumie się udzielanie kredytów na 

określone rodzaje działalności, korzystniejszych wobec określonej grupy kredytobiorców pod 

względem ogólnych warunków umowy, oprocentowania, harmonogramu spłat lub innych 

warunków kredytowania (np. możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału, stosowania 

prolongaty w spłacie części albo całości zadłużenia kapitału lub odsetek)32. 

 W przypadku sektora rolno-spożywczego, kredyty preferencyjne udzielane są przez 

banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc 

ma formę dopłat do oprocentowania kredytu. W zależności od rodzaju inwestycji lub podmiotu 

realizującego inwestycję, ARiMR definiuje linie kredytowe uszczegóławiając zakres pomocy  

 
31 R. Kata, Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rzeszów 2018, XX (5), s. 74-80. 
32https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2327,pojecie.html, 

dostęp: 18.05.2022.  

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2327,pojecie.html
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i zakres objętej nią inwestycji. Szeroki wachlarz linii kredytowych pozwala na preferencyjne 

finansowanie szeregu inwestycji związanych z produkcją w gospodarstwach rolnych, działach 

specjalnych produkcji rolnej i w rybactwie śródlądowym, a także z przetwarzaniem produktów 

rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów. Niemniej jednak, 

dostępność poszczególnych linii kredytowych zmienia się w poszczególnych latach.  

W 2020 r. dla podmiotów sektora rolno-spożywczego dostępne były następujące linie kredytów 

preferencyjnych:  

1) Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR),  

2) Kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z),  

3) Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków  

i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR),  

4) Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem 

działalności rolniczej (linia KR),  

5) Kredyty klęskowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, 

grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 

huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę:  dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub 

średnich przedsiębiorstw – linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02,  dla dużych 

przedsiębiorstw – linia inwestycyjna DK01, linia obrotowa DK02, 

6) W formie kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez 

młodych rolników (linia MRcsk).  

Ze względu na specyfikę oraz możliwość wykorzystania kredytów klęskowych, zostały one 

pominięte w dalszej części pracy.  

Kredyty preferencyjne są udzielane przez współpracujące z ARiMR na mocy umowy banki  

– w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych, były to: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone w nich banki spółdzielcze, a także BNP Paribas Bank Polska 

S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy  

w Brodnicy.  
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Wykres 5. Liczba udzielonych kredytów preferencyjnych 

 
Źródło: Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Wykres 6. Kwota udzielanych kredytów preferencyjnych (inwestycyjnych) bez kredytów klęskowych w 

latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności ARiMR. 

 

Zauważalny jest wyraźny spadek zainteresowania kredytami preferencyjnymi na 

inwestycję od roku 2018 – w 2018 roku udzielono zaledwie 1965 takich kredytów i było to  

o 44% mniej niż w roku 2017. Można to wiązać z relatywnie niskim poziomem stóp 

procentowych i zwiększeniem dostępności innych komercyjnych linii kredytowych. Dalszy 

spadek liczby udzielanych kredytów preferencyjnych był widoczny w 2020 r. – udzielono 

wówczas 874 kredyty preferencyjne, czyli o 56% mniej niż w 2019 r. Jest to z pewnością 
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efektem niepewności, obaw i niechęci do inwestowania w roku wybuchu pandemii COVID-19 

(wykresy 5 i 6).  

Tendencję tę potwierdzają również wyniki badań R. Katy, według którego udział 

kredytów preferencyjnych w strukturze zadłużenia kredytowego sukcesywnie się zatem 

zmniejszał, tj. z około 80% w latach 2004-2009 do 60% w 2012 roku i poniżej 40% w 2017 

roku. W efekcie miała miejsce redukcja linii kredytowych (z 10 do 7 linii) oraz znaczny spadek 

liczby i kwoty udzielonych kredytów33. 

2.3. Instrumenty dotacyjne w ramach WPR 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE przemysł spożywczy uzyskał dostęp  

do nowych źródeł pomocy publicznej w ramach trzech kolejnych programów operacyjnych: 

1) Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 

Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 (SPOOW 2004-2006), 

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013),  

3) PROW 2014-2020, których budżet przekraczał 2,7 mld euro (wraz z SAPARD 3,2 mld 

euro), tj. w sumie po około 140 mln euro na każdy rok realizacji (188 mln euro, 

uwzględniając program SAPARD)34. 

Adresatem pomocy publicznej w okresie członkostwa były w szczególności 

mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy, zatrudniające do 250 pracowników, których 

obroty nie przekraczały 200 mln euro. W zakresie wsparcia inwestycyjnego, pomoc publiczna 

polegała na refundacji części poniesionych kosztów inwestycji. Jej celami były: 

1) W programie SPOOW – rynkowe ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie 

istniejących nisz rynkowych, tworzenie nowych kanałów dystrybucji, stosowanie 

nowych technologii, poprawa bezpieczeństwa i jakości żywności, ochrona środowiska, 

wzrost wartości dodanej produkcji, poprawa dobrostanu zwierząt, 

2) W programie PROW 2007-2013 – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw  

w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych przez 

inwestycje prowadzące do wzrostu poziomu przetwórstwa (wzrost wartości dodanej), 

 
33 R. Kata, Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rzeszów 2018, XX (5), s. 74-80. 
34 I. Szczepaniak, M. Wigier, Polski biznes rolno‑spożywczy wczoraj i dzisiaj – czynniki sukcesu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 233-256. 
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poprawy jakości i standardów produkcji, obniżkę kosztów oraz wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań o charakterze produktowym, procesowym  

i technologicznym, 

3) W okresie 2014-2020 – wspieranie przetwarzania produktów z branż mających 

największy wpływ na dochodowość polskiego rolnictwa, oraz inwestycji prowadzących 

do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych35. 

Wykres 7. Wsparcie przetwórstwa produktów rolno‑spożywczych (w mln euro i w %) 

a) budżet ogólny działań wspierających przetwórstwo produktów rolno‑spożywczych  

(w mln euro i w %) 

 

 

b) udział środków na inwestycje w przemyśle spożywczym w budżecie ogólnym 

programów (w %) 

 

 
Źródło: I. Szczepaniak, M. Wigier, Polski biznes rolno‑spożywczy wczoraj i dzisiaj – czynniki sukcesu, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 233-256.  

 

 

 
35 Ibidem. 
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Wsparciem z programów realizowanych po wejściu Polski do UE objęto większość 

sektorów przetwórstwa rolno‑spożywczego, a także podmioty zajmujące się usługowym 

zamrażaniem, przechowywaniem i magazynowaniem produktów rolnych oraz handlem 

hurtowym produktami rolnymi. Szeroki dostęp do programów dla docelowej grupy 

beneficjentów stwarzał szanse poprawy konkurencyjności i wdrożenia nowych technologii 

niemalże w całej gospodarce żywnościowej (wykres 7 a) i b)36. Z danych statystyki publicznej 

oraz monitoringu ARiMR wynika, że w latach 2004-2017, tj. w okresie wdrażania dwóch 

programów operacyjnych (SPOOW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013) z funduszy 

pomocowych skorzystało łącznie około 2 tys. różnych podmiotów. Oznacza to,  

że beneficjentami programu była mniej więcej co dziesiąta firma działająca na rynku 

przetwórstwa spożywczego. Równocześnie wspomniane około 2 tys. różnych podmiotów 

gospodarczych zrealizowało w latach 2004-2017 prawie 2,9 tys. projektów inwestycyjnych. 

Łączna wartość pomocy publicznej w ramach tych projektów wyniosła blisko 6 mld zł. Biorąc 

pod uwagę, że w całym okresie 2004-2017 nakłady inwestycyjne w przemyśle spożywczym 

przekroczyły 107 mld zł, można szacować, że pomoc publiczna stanowiła około 5% ogólnej 

kwoty inwestycji37. 

Pomoc publiczna stanowiła silny bodziec inwestycyjny, który wyzwolił dodatkowy 

efekt mnożnikowy, zwiększający 3-4-krotnie skalę inwestycji, a beneficjenci pomocy poprawili 

swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Dzięki kapitałowi prywatnemu i pomocy publicznej 

polskie przetwórstwo rolno‑spożywcze stało się konkurencyjne na rynku europejskim38. 

Podsumowując, w wyniku przystąpienia Polski do UE polscy rolnicy w ramach WPR 

zostali objęci mechanizmami wsparcia dochodów rolniczych oraz uzyskali dostęp do funduszy 

strukturalnych, które wsparły proces restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych. 

Beneficjentami WPR, w tym Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, byli również 

przetwórcy żywności, producenci i dystrybutorzy środków produkcji oraz inne podmioty 

funkcjonujące w otoczeniu sektora. Ponadto polscy przedsiębiorcy rolni i przetwórcy uzyskali 

dostęp do ogromnego rynku UE, co stanowiło silny impuls do rozwoju eksportu. W rezultacie 

realizacji celów WPR, jak również dzięki pomocy kierowanej z budżetu krajowego, w ostatniej 

dekadzie nastąpiła m.in.: 

 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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1) Konsolidacja produkcji rolnej, która przełożyła się na wzrost udziału największych 

gospodarstw rolnych w produkcji towarowej ogółem, 

2) Poprawa wyposażenia gospodarstw rolnych w środki produkcji (modernizacja 

rolnictwa), 

3) Integracja pionowa gospodarstw rolnych z przetwórstwem, 

4) Modernizacja i restrukturyzacja przetwórstwa rolno-spożywczego, 

5) Poprawa jakości surowców rolnych i produktów spożywczych (implementacja 

systemów jakości)39. 

W rezultacie jesteśmy jednymi z czołowych producentów jabłek, truskawek, 

ziemniaków, drobiu czy mleka (rysunek 3) w UE, a nasze zakłady mleczarskie czy mięsne 

należą do światowej czołówki.  

Rysunek 3. Miejsce Polski w UE – produkcja rolna 

 
Źródło: https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/agrobiznes-mbank.pdf, dostęp: 17.05.2022.  

 

2.4. Kredyty komercyjne 

Od wielu lat sektor bankowy w Polsce sukcesywnie rozwija ofertę kredytową  

dla sektora rolno-spożywczego. Przez długi czas wspieranie sektora rolno-spożywczego  

w postaci dedykowanej oferty kredytowej koncentrowało się jednak  

w podmiotach niejako tradycyjnie związanych z branżą spożywczą i rolnictwem, tj. głównie  

w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie BNP Paribas) oraz w bankach 

spółdzielczych i bankach zrzeszających banki spółdzielcze (obecnie są to Bank Polskiej 

Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa). W ostatnich latach obserwuje się jednak 

 
39 https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/agrobiznes-mbank.pdf, dostęp: 17.05.2022. 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/agrobiznes-mbank.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/agrobiznes-mbank.pdf


 

- 29 - 
 

zwiększone zainteresowanie rozwojem oferty dedykowanej sektorowi spożywczemu ze strony 

banków nie związanych historycznie z branżą spożywczą. Jednym z takich banków jest mBank.  

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie mBanku, branża rolno-spożywcza to jedna 

z większych w Polsce i na świecie gałęzi gospodarki. Obejmuje nie tylko produkcję  

i przetwórstwo żywności, lecz również ogromny przemysł związany z zaopatrzeniem i usługami 

dla rolnictwa. Zalicza się do niej również przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie 

handlu surowcami rolnymi i żywnością. Już dziś co czwarta złotówka produkcji sprzedanej 

pochodzi z obszarów związanych z produkcją żywności. Polska jest jednym z czołowych 

producentów rolnych w Unii Europejskiej, a jej pozycja rośnie wraz ze wzrostem wydajności  

i jakości oferowanych produktów. O ile w przeszłości Polska była zagłębiem surowcowym Unii, 

to w ostatnich latach zwiększa się udział produktów wysokoprzetworzonych o najwyższej 

jakości. Sektor rolno-spożywczy w perspektywie najbliższych lat pozostanie jedną  

z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki40.  

mBank swoją ofertę kredytów komercyjnych kieruje do następujących podmiotów 

sektora rolno-spożywczego: działalność wytwórcza w rolnictwie oraz działy specjalne 

produkcji rolnej, przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi dla rolnictwa, produkcja i handel 

środkami do produkcji rolnej, w tym maszynami i urządzeniami dla rolnictwa. Oferowane są 

następujące produkty: 

1) Elastyczny kredyt odnawialny zabezpieczony hipoteką – może być przeznaczony  

dla rolników na dofinansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego, jak również  

na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu finansującego działalność bieżącą lub pożyczki. 

Zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości rolnej, 

2) Kredyt skupowy (okres finansowania do 36 miesięcy) – kredyt obrotowy odnawialny lub 

nieodnawialny, przeznaczony dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Może 

ona obejmować skup i przechowywanie płodów rolnych, produktów, półproduktów  

i odpadów  z produkcji rolniczej. Ale również zakup i przechowywanie sezonowych 

nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych  

lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, 

3) Kredyt inwestycyjny na finasowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych  

w gospodarstwach rolnych. Może on zostać przeznaczony na zakup/budowę/modernizację 

nieruchomości rolnych oraz na zakup rzeczy ruchomych do produkcji rolnej,  

 
40 Ibidem. 
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w tym maszyn i urządzeń: udział środków własnych klienta już od 10%., okres 

finansowania nawet do 20 lat, okres karencji w spłacie do 2 lat41. 

Podobne oferty są lub pojawiają się w innych bankach komercyjnych z racji rosnącego 

znaczenia sektora rolno-spożywczego.  

2.5. Finansowanie startupów 

Startupy – również te funkcjonujące w branży spożywczej – cechują m.in. problemy  

ze skalowalnością biznesu czy dostępem do finansowania, przejawiającym się np. w znacznie 

ograniczonym dostępie do kredytu. Finansowanie jest bowiem kluczowe dla rozwoju 

przedsiębiorstwa, a fakt braku dostępu do kredytowania sprawia, że przedsiębiorstwa  

są zmuszone poszukiwać innych źródeł kapitału42. 

Wykres 8. Źródła finansowania startupów w 2018 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SmallBizTrends, https://smallbiztrends.com/2019/03/startup-

statistics-small-business.html, dostęp: 22.05.2022. 
 

Badania, jakie zostały przeprowadzone w USA pokazują, że faktycznie startupy  

w przeważającej części bazują na finansowaniu innym, niż pożyczki i kredyty bankowe.  

W 2018 r. z pożyczek bankowych korzystało zaledwie 34% startupów, co wynika  

 
41 Ibidem. 
42 R.K. Tengeh, L. Nkem, Sustaining Immigrant Entrepreneurship in South Africa: The Role of Informal Financial 

Associations, Sustainability, 2017, 9, no. 8: 1396, s. 1-16. 
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z ich wczesnego etapu rozwoju, dużego ryzyka i związanego z tym znacząco ograniczonego 

dostępu do kredytu.  

Znakomita większość startupów finansowanych jest ze środków własnych  

(77% odpowiedzi), a także z pożyczek od rodziny/przyjaciół (16%) lub z darowizn od bliskich 

(9% wskazań). Aniołowie biznesu zostali wskazani przez 3% ankietowanych, fundusze  

VC – przez 3% ankietowanych, a crowdfunding – przez 2% ankietowanych (wykres 8).  

Innym istotnym czynnikiem związanym z funkcjonowaniem startupów jest  

ich przeżywalność. Statystyki są tu nieubłagane. Raporty dotyczące kondycji startupów 

wskazują, że 90% z nich upada, przy czym 2 z 10 upada w pierwszym roku działalności, zaś  

5 z 10 – w pięciu pierwszych latach działalności.43 Statystyki te nie ułatwiają dostępu do 

kredytu z instytucji finansowych.  

Sytuacja startupów na naszym kontynencie jest diametralnie różna od tej, którą można 

zaobserwować w USA czy w Azji.  Jedna z ewidentnych różnic wynika ze skali finansowania. 

W Europie fundusze VC/PE inwestujące w rozwój startupów zaczęły intensywniej inwestować 

około 2005 roku, zatem relatywnie późno. Wówczas, w USA tacy potentaci, jak Google, Netflix 

czy Amazon mieli już za sobą ogromne inwestycje funduszy na zawrotną skalę. Według 

szacunków dealroom.co, w 2020 r. inwestycje w startupy w skali globalnej mogły wynieść 

około 230 mld USD. Około 15% tych inwestycji miało miejsce w Europie. 

 Mimo niekwestionowanego ożywienia, europejskie inwestycje w startupy są wciąż na 

skalę znacząco niższą, niż w USA. Świadczą o tym następujące dane: 

1) Inwestycje VC w Europie są około 6 razy mniejsze, niż w USA: podczas gdy wartość 

łącznych inwestycji w USA od 1995 roku wyniosła około 1,2 biliona USD, w Europie 

wyniosły one około 200 mld USD. Można się więc spodziewać, że europejskie startupy, 

szczególnie te technologiczne, wymagające nakładów na rozwój produktu,  

są niedofinansowane, 

2) Wartość firm, w które zainwestowały fundusze VC w USA jest 14 razy wyższa,  

niż w Europie: w USA łączna wartość tych przedsiębiorstw to około 10 bilionów USD, 

podczas gdy w Europie – jest to około 700 mld USD, 

 
43 N. Cerdeira, K. Kotashev, Startup Failure Rate: Ultimate Report + Infographic, 

https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate, dostęp: 22.05.2022. 

 

https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate
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3) Fundusze i firmy wspierane przez fundusze PE kreują w USA blisko 50% wydatków  

na B+R. W Europie jest to wciąż nieznaczny odsetek, 

4) Startupy mogą stać się istotnym kreatorem miejsc pracy. W USA odpowiadają  

one za ponad 10% utworzonych miejsc pracy, podczas gdy w UE startupy kreują mniej 

niż 1% miejsc pracy44.  

Powyższe dane pokazują, że w zakresie startupów Europa pozostaje w tyle za USA  

i jest wiele do nadrobienia w tym temacie. Niemniej jednak, pojawiają się pozytywne zmiany, 

które każą optymistycznie patrzeć w przyszłość.  

Ostatnie lata to intensywny rozwój funduszy typu Private Equity. Wśród nich, coraz 

bardziej aktywne stają się fundusze wczesnego stadium rozwoju firm, a europejskie startupy 

coraz skuteczniej sięgają po ich wsparcie.  

Jednak ogólny poziom inwestycji w rozwój startupów w Europie jest wciąż 

niewystarczający. W 2019 roku, poziom inwestycji w startupy w Europie ukształtował  

się na poziomie 0,53% PKB, podczas gdy dla porównania w Chinach wyniósł 1,53% PKB,  

a w USA – 3,58%.45 Dane te tylko potęgują problem z pozyskaniem kapitału. Branża 

spożywcza, która z uwagi na swoją specyfikę (m.in. uzależnienie od fizycznych surowców  

i dostarczanie fizycznych produktów) jest narażona na problem ze skalowalnością, a długi okres 

opracowywania rozwiązania wydłuża okres uzyskania oczekiwanych przez inwestorów 

zwrotów, bez dedykowanych jej instrumentów nie może zatem liczyć na znaczne inwestycje 

inwestorów prywatnych. Potwierdzają to globalne trendy. Branża spożywcza uzyskała 

zaledwie ułamek udziału w kapitale pozyskanym w ramach inwestycji prywatnych.  

 
44 Index Ventures, Dealroom.co., Can Europe be the most entrepreneurial continent? 

https://europeanstartups.co/uploaded/2020/10/Index-Ventures-Oct-2020-European-Startups-new.pdf, dostęp: 

22.05.2022. 
45 Mind The Bridge, Tech Scaleup Europe 2019 Report, Startup Europe Partnership,  

https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report, dostęp: 22.05.2022. 

 

https://europeanstartups.co/uploaded/2020/10/Index-Ventures-Oct-2020-European-Startups-new.pdf
https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report
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3. Kredyty w sektorze rolno-spożywczym i perspektywy ich rozwoju 

3.1. Źródła finansowania inwestycji sektora rolno-spożywczego 

 W celu określenia źródeł finansowania inwestycji w sektorze rolno-spożywczym 

analizie poddano wysokość nakładów inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych nakładów. 

Do analizy wybrano dwie branże: branżę mleczarską oraz branżę superfoods, które 

charakteryzują się różnym stopniem rozwoju, co daje prawo przypuszczać, że zarówno poziom 

inwestycji jak i źródła ich finansowania będą znacząco odmienne.  

 Branża mleczarska to przykład tradycyjnej branży w sektorze rolno-spożywczym. 

Cechuje ją silna integracja producentów rolnych z przetwórstwem. Przetwórstwo mleka jest 

oparte na spółdzielczości mleczarskiej. Sektor jest zdominowany przez silne podmioty  

– liderami są Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie oraz Spółdzielnia Mleczarska 

Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. To podmioty o długoletniej tradycji i blisko stuletniej 

historii. Branża jest w fazie intensywnej konsolidacji, która w dużej mierze koncentruje się 

wokół tych dwóch spółdzielni.  

Tabela 2. Nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe  

w czołowych podmiotach branży mleczarskiej w latach 2017-2021 

Nakłady na WNiP i RST 2017 2018 2019 2020 2021 

SM Mlekpol w Grajewie 
17189615

2 

246 023 64

6,86 

224 684 60

0,43 

156 136 22

5,57 
b.d. 

SM Mlekovita w Wysokiem 

Mazowieckiem 

171 789 

079 

89 480 104,

54 

64 869 150,

56 

75 773 426,

45 

84 416 71

9,30 

Polmlek sp. z o.o. 
37 677 79

2,12 

70 223 626,

17 

50 537 564,

01 

13 963 571,

82 
b.d. 

SM Piątnica w Piątnicy b.d. 
44 584 273,

25 

75 662 620,

67 

86 761 007,

74 
b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów. 

 

W latach 2017-2020 podmioty branży intensywnie inwestowały. Największe nakłady 

na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwale ponosiła Spółdzielnia 

Mleczarska Mlekpol w Grajewie. Roczne nakłady inwestycyjne w tej spółdzielni w latach 

2017-2019 wynosiły powyżej 171 mln zł, a w roku wybuchu pandemii COVID-19 przekroczyły 

156 mln zł. Pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych drugim podmiotem była 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, która w 2017 roku 

zainwestowała ponad 171 mln zł, a w kolejnych latach – odpowiednio 89,5 mln zł  
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oraz 64,9 mln zł. W 2020 r. nakłady inwestycyjne wynosiły 75,8 mln zł, zaś w 2021 r.  

– 84,4 mln zł (tabela 2). 

Mniejsze nakłady inwestycyjne wykazały SM Piątnica w Piątnicy oraz Polmlek  

sp. z o.o., co należy wiązać z mniejszą skalą działalności tych podmiotów w porównaniu  

do wskazanych wyżej liderów rynku. W przypadku tego pierwszego podmiotu, nakłady 

inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe rosły w kolejnych 

latach z 44,6 mln zł w 2018 r. do 86,8 mln zł w 2020 r. Z kolei spółka Polmlek sp. z o.o.  

w 2017 r. zainwestowała 37,7 mln zł, zaś w kolejnych latach odpowiednio 70,2 mln zł i 50,5 

mln zł. W 2020 r. w Polmlek sp. z o.o. w porównaniu z poprzednimi latami znacząco zmalały 

nakłady inwestycyjne, które wyniosły 14 mln zł. Należy to wiązać z ostrożnościowym 

podejściem wynikającym z wybuchu pandemii COVID-19 (tabela 2) 

W tym kontekście istotne jest pytanie o to, w jakim stopniu podmioty branży 

mleczarskiej pozyskiwały kredyty na finansowanie tych inwestycji? 

 Analiza wybranych czterech podmiotów branży wskazuje, że liderzy rynku 

zdecydowanie w większym stopniu angażowali kapitały obce. Spółdzielnia Mleczarska 

Mlekpol w Grajewie pozyskiwała kredyty i pożyczki w największym stopniu spośród 

analizowanych podmiotów. W 2017 r. uzyskano kredyty i pożyczki w wysokości 125,5 mln zł, 

co stanowiło około 73% nakładów inwestycyjnych w tym roku. W analizowanym okresie  

SM Mlekpol nie pozyskała nowych kredytów tylko w 2019 r. Z kolei w 2020 r. mimo pandemii, 

uzyskano 101,1 mln zł kredytów i pożyczek, które stanowiły równowartość 65% nakładów 

inwestycyjnych w tym trudnym okresie (tabela 3). 

Tabela 3. Kredyty i pożyczki pozyskane przez podmioty branży mleczarskiej w latach 2017-2021 na 

przykładzie wybranych podmiotów 

Wpływy z kredytów i pożyczek 2017 2018 2019 2020 2021 

SM Mlekpol w Grajewie 125 489 847 89 873 000,00 0 101 137 309,81 b.d. 

SM Mlekovita w Wysokiem 

Mazowieckiem 
88171460,9 15 554 947,68 

125 788 000,0

0 
0 0 

Polmlek sp. z o.o. 0 20 514 836,03 0 0 b.d. 

SM Piątnica w Piątnicy b.d. 0 0 0 b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów. 
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W znacznie mniejszym stopniu z kredytów korzystała spółka Polmlek sp. z o.o., która 

wykazała pozyskanie kredytu w 2018 r. – w kwocie 20,5 mln zł. Nowych kredytów  

w analizowanym okresie nie wykazała SM Piątnica (tabela 3). 

Podmioty nie korzystające z kredytu finansowały inwestycje ze środków własnych, 

przede wszystkim pochodzących z wypracowanego zysku. Ważnym źródłem finansowania 

inwestycji były dopłaty do kapitału, dotyczące również nowych członków spółdzielni.  

Tabela 4. Wskaźnik pokrycia majątku w wybranych przedsiębiorstwach branży mleczarskiej 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów. 

 

Należy również zauważyć, że branża mleczarska cechowała się bardzo wysokim 

poziomem wskaźnika pokrycia majątku, rozumianego jako relacja aktywów ogółem do 

zobowiązań długoterminowych (tabela 4). Oznacza to, że pod względem bezpieczeństwa 

kredytowego branża ta cechowała się wysokim poziomem bezpieczeństwa kapitału 

pożyczkodawcy46.  

Drugą branżą poddaną analizie była branża superfoods. Branża ta rozwija przede 

wszystkim nową ofertę w zakresie żywności funkcjonalnej. Podmioty branży są młodymi 

przedsiębiorstwami o wyraźnych cechach startupów. Zasadniczą różnicą w analizie jest 

dostępność danych – podmioty te z racji swojej wielkości nie są zobowiązane do sporządzania 

rachunków przepływów pieniężnych, co rzutuje na dostępność danych nt. prowadzonej 

działalności inwestycyjnej i finansowej. 

 

 

 
46 M.R. Tyran, Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 79-80. 

 

 2018 2019 2020 2021 

SM Mlekpol w Grajewie 11,54766 9,588821 11,94747 17,24689 

SM Mlekovita w Wysokim 

Mazowieckim 
11,62791 9,799274 6,683263 b.d. 

SM Piątnica w Piątnicy b.d. b.d. b.d. b.d. 

Polmlek sp. z o.o. 4,869412 5,553041 5,823768 b.d. 
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Tabela 5. Aktywa razem w wybranych startupach branży spożywczej 

Aktywa razem 2018 2019 2020 

Purella 5 529 550,40 9 608 489,62 26 661 063,42 

Cateringoo 164 782,41 322 644,43 1 119 616,83 

Sundose 346 996,81 563 458,39 346 996,81 

Eir Health - 640414,17 1 884 451,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów. 

Startupy z branży spożywczej w analizowanych latach 2018-2020 wykazywały 

znaczący wzrost wartości aktywów ogółem. Największy wzrost wykazała Purella sp. z o.o., 

której wartość aktywów ogółem wzrosła z 5,5 mln zł w 2018 r. do 26,7 mln zł. Intensywny 

wzrost notowała również spółka Eir Health sp. z o.o., której aktywa wzrosły z 0,6 mln zł  

na koniec 2019 roku do 1,9 mln zł na koniec 2020 r. Aktywa spółki Sundose sp. z o.o. utrzymały 

się w 2020 r. na niezmienionym względem 2018 r. poziomie 0,35 mln zł, przy czym w 2019 r. 

były one jednak znacznie wyższe – osiągnęły wartość 0,6 mln zł (tabela 5). Można 

przypuszczać, że jest to efekt wpływu pandemii na rynek i związanego z tym spadku popytu na 

dedykowane suplementy diety.  

Tabela 6. EBIT wybranych startupów z branży spożywczej w latach 2018-2020 

EBIT 2018 2019 2020 

Purella 3 437 588,17 4 944 611,97 23 640 183,59 

Cateringoo (-) 77 205,93 (-) 86 337,26 (-) 77 200 

Sundose (-) 930 850,16 (-) 3 038 200,7 (-) 4 543 722,35 

Eir Health - (-) 524 709,84 890 942,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów. 

 Jeszcze większym zróżnicowaniem charakteryzowała się wartość wypracowanego 

zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT). W tym zakresie korzystnie prezentowały się 

wyniki uzyskiwane przez spółkę Purella sp. z o.o. – niekwestionowanego lidera polskiego 

rynku superfoods. Według sprawozdań finansowych spółki, w 2018 r. wypracowała ona EBIT 

na poziomie 3,4 mln zł, a w kolejnych latach wartość EBIT rosła. Rekordowy EBIT spółka 

wypracowała w trudnym 2020 r. – osiągnął on 23,6 mln zł (tabela 6). Takiego stanu rzeczy 

upatrywać można w zwiększonym zainteresowaniu konsumentów zdrowymi produktami 

żywnościowymi. Jednak – w świetle wyników innych analizowanych startupów – o wiele 
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bardziej prawdopodobne wydaje się uzależnienie tych dobrych wyników od umiejętnego 

zarządzania spółką.   

Jeśli bowiem spojrzymy na wyniki pozostałych startupów, to Sundose sp. z o.o. 

odnotowało w analogicznym okresie stratę, która konsekwentnie pogłębiała się z 0,9 mln zł  

w 2018 r. do ponad 4,5 mln zł w 2020 r. Stratę utrzymywała również Cateringoo sp.  z o.o., 

która działała w obszarze cateringu. Spółka jednak – mimo zaangażowania inwestorów 

instytucjonalnych – odczuła wpływ pandemii na prowadzoną działalność. Na tym tle należy 

pozytywnie ocenić wyniki Eir Health sp. z o.o., który działa na rynku funkcjonalnych 

produktów na bazie konopi. Podmiot ten wypracował w 2020 r. 0,9 mln zł EBIT mimo 

krótkiego okresu działalności (tabela 6).  

Tabela 7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w startupach branży spożywczej 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2018 2019 2020 

Purella 399 396,81 896  704,12 23 640 183,59 

Cateringoo 237 287,41 493 421,86 28 379,22 

Sundose 783 351,58 467 769,3 3 469 994,63 

Eir Health - 1 187  621,87 1 705 284,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów. 

W odniesieniu do zadłużenia podmiotów, największe zadłużenie wykazywała Purella 

sp. z o.o., której zobowiązania wraz z rezerwami na koniec grudnia 2020 r. wyniosły około  

23,6 mln zł. W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 r. spółka 

wyjaśniła, że około 8,3 mln zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw, zaś 7,6 mln zł  

–  rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) (tabela 7). 

Zadłużenie Eir Health sp. z o.o. wyniosło na koniec 2020 r. 1,7 mln zł. Należy w tym 

miejscu jednak zauważyć, że tylko dwa podmioty korzystały z kredytów inwestycyjnych  

– Purella sp. z o.o., która na koniec 2020 r. wykazała w sprawozdaniu finansowym 

zobowiązania długoterminowe w wysokości 3,5 mln zł i nie wykazywała żadnych kredytów 

długoterminowych w latach poprzednich. Zobowiązania długoterminowe wykazała również 

spółka Eir Health sp. z o.o. – na koniec 2020 r. wyniosły one 1,7 mln zł. Potwierdza  

to, że podmioty nowe mają ograniczone możliwości pozyskania kapitałów obcych na 

finansowanie rozwoju (tabela 7). 
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3.2. Stan zadłużenia sektora rolno-spożywczego w Polsce w latach 2010-2020 

Jak zauważył w swoich badaniach R. Kata47, kredytowanie rolnictwa przez banki jest 

ważnym czynnikiem rozwoju tego sektora jako całości i rozwoju poszczególnych gospodarstw 

rolnych. W latach 1994-2017 w ramach preferencyjnych linii kredytowych ARiMR od banków 

do rolników trafiło 59,2 mld zł, a liczba umów o kredyty preferencyjne (inwestycyjne  

i obrotowe) wyniosła 482,5 tys. W tym czasie zadłużenie rolników w bankach wzrosło z około 

3 do 33,7 mld zł, a to oznacza, że przynajmniej 2 razy tyle kredytów bankowych było przez 

rolników pobranych i spłaconych. Struktura zadłużenia kredytowego rolników w Polsce 

wskazuje, że wciąż preferują oni kredyty jako źródła finansowania inwestycji, w mniejszym 

zakresie jako źródło finansowania bieżącej produkcji rolnej i podtrzymania płynności 

finansowej. Kredyty bankowe pełnią też ważną rolę w odtworzeniu produkcji rolnej po różnego 

rodzaju klęskach żywiołowych48, jednak z uwagi na ich charakter tzw. Kredyty klęskowe nie 

będą poddane dokładniejszej analizie w niniejszej pracy.  

Porównanie poziomu zadłużenia gospodarstw rolnych w Polsce z zadłużeniem 

gospodarstw z wielu innych krajów UE oraz USA, wskazuje, że polscy rolnicy z reguły 

ostrożnie korzystają z kredytów bankowych. Wynika to głównie z ich niechęci do zwiększania 

ryzyka utraty wypłacalności gospodarstwa rolnego. Można jednak zauważyć, że wraz  

ze wzrostem siły ekonomicznej i obszaru użytków rolnych gospodarstw rośnie także udział 

kapitałów obcych w finansowaniu majątku. Biorąc to pod uwagę, należy przypuszczać,  

że rozwój rynku kredytów rolnych w Polsce będzie determinowany przede wszystkim przez 

dalszy postęp w procesach koncentracji i specjalizacji produkcji rolnej. Z drugiej strony, ważne 

znaczenie mogą mieć czynniki egzogeniczne względem gospodarstw rolnych i banków,  

a tkwiące w ich otoczeniu instytucjonalnym (regulacje dotyczące obrotu ziemią, możliwości 

egzekucji wierzytelności kredytowych z majątku rolnika, kredytów preferencyjnych itd.)49. 

W porównaniu do wielu krajów UE, a także USA stopa zadłużenia aktywów 

gospodarstw rolnych w Polsce utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Na koniec 2016 

roku wynosiła ona 5,4% w porównaniu do 16% średniej dla całej UE i 12,7% dla USA.  

 
47 Źródłem materiałów do badań były dane statystyczne sektora bankowego, uzyskane z Komisji Nadzoru 

Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i United States Departament of Agriculture (USDA). 
48 R. Kata, Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rzeszów 2018, XX (5), s. 74-80. 
49 Ibidem. 
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W latach 2004-2016 przeciętny poziom tego wskaźnika dla gospodarstwa rolnego w Polsce, 

będącego w polu obserwacji FADN50 wynosił 7,7%. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać w momencie wybuchu pandemii COVID-19, gdzie 

według portalu TOPAGRAR, powołującego się na dane z Rejestru Dłużników Biura Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor od początku pandemii COVID-19 do końca września ubiegłego 

roku, zaległości rolników wobec kontrahentów i banków wzrosły o 1/3 do 680 mln zł.  

To właśnie w sektorze rolnym nastąpił gwałtowny wzrost liczby gospodarstw, które nie 

poradziły sobie z obsługą zadłużenia, a sytuacja ta jeszcze się pogorszy poprzez konflikt 

zbrojny na Ukrainie51. Dodatkowo podczas sejmowej Komisji Rolnictwa, która miała miejsce 

kwietniu 2022, stwierdzono, że w wyniku funkcjonowania ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  

o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. 2019  

poz. 33): 

● Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zawarła 6 umów 

pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem 

działalności rolniczej w łącznej kwocie 4 793 565,75 zł.  Z tytułu zawartych 5 umów 

pożyczek wypłacono środki w wysokości 3 157 665,75 zł. Natomiast jeden  

z beneficjentów nie dopełnił warunków koniecznych do wypłaty pożyczki; 

● Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ciągu ostatnich trzech lat nie udzielił 

żadnemu podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne gwarancji spłaty bankowych 

kredytów restrukturyzacyjnych52. 

Dodatkowo na podstawie ww. ustawy rolnicy mogą nadal ubiegać się o pomoc w formie 

przejęcia przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego  

w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Przejęty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

dług nie może przekroczyć wartości nieruchomości rolnej, której własność jest przenoszona  

na rzecz Skarbu Państwa, pomniejszonej o wysokość sumy hipoteki ustanowionej  

 
50 Polskiego FADN, liczy 12 100 gospodarstw, które reprezentują około 730 tys. towarowych gospodarstw rolnych 

znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN. Corocznie w komputerowej bazie danych Polskiego FADN 

gromadzone są dane rachunkowe z ponad 12 tys. gospodarstw. W próbie Polskiego FADN znajdują się zarówno 

gospodarstwa indywidualne jak i gospodarstwa osób prawnych, głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

i rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Każde gospodarstwo rolne charakteryzowane jest przez zestaw liczący nawet 

około dwóch tysięcy danych rachunkowych. 
51 https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/jak-oddluzane-sa-gospodarstwa-rolne-poslowie-sprawdzaja-jak-

dziala-ustawa-w-praktyce/, dostęp: 08.05.2022.  
52 Ibidem. 

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/jak-oddluzane-sa-gospodarstwa-rolne-poslowie-sprawdzaja-jak-dziala-ustawa-w-praktyce/
https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/jak-oddluzane-sa-gospodarstwa-rolne-poslowie-sprawdzaja-jak-dziala-ustawa-w-praktyce/
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na tej nieruchomości. Do dnia 31 grudnia 2021 r. w ramach ustawy przejęto długi  

18 podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. KOWR przejął w ten sposób nieruchomości 

o łącznej powierzchni 1050 ha53. 

Jak wynika z danych GUS za 2018 r., odsetek przedsiębiorstw nierentownych wśród 

producentów artykułów spożywczych był wyższy niż ogółem w przetwórstwie przemysłowym 

(23,5% wobec 20,5%), widać też wzrost ich liczby wobec 2018 r., kiedy to problemy  

z rentownością miało 18,2% firm spożywczych. Produkcję artykułów spożywczych 

charakteryzował też wyższy poziom kosztów niż w całym przetwórstwie przemysłowym 

(95,8% wobec 94,2%). W bazach Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej po III kw. 2019 r. znajdowało się w sumie 2926 

firm spożywczych, które miały opóźnione płatności. To 7,9% przedsiębiorstw spożywczych  

na rynku, czyli więcej niż dla ogółu gospodarki, gdzie odsetek firm z problemami finansowymi 

wynosi 6,2%54. Najnowsze dane dotyczące eksportu sektora rolno-spożywczego zostały 

przedstawione wcześniej w pracy. 

Problem z terminową spłatą zobowiązań miała niemal co piąta duża firma 

zarejestrowana w KRS oraz co szesnasta firma zarejestrowana w CEIDG. Odsetek dłużników 

wśród dużych firm wynosił 18,3%, wśród małych 6%. Według raportu wartość zaległego 

zadłużenia branży spożywczej to w sumie 1,127 mld zł. Największy udział  

w przeterminowanym zadłużeniu sektora spożywczego miała branża mięsna (45,6%), 

przetwórstwo owocowo-warzywne (13,9%), producenci wyrobów piekarskich i mącznych 

(11,2%) oraz przemysł olejarski (8,6%). Średnia zaległość producentów żywności 

zarejestrowanych w CEIDG wyniosła 173 972,21 zł, z czego 153 610,51 zł to było średnie 

zadłużenie wobec banków oraz instytucji pożyczkowych, zaś 20 361,71 zł wobec innych 

kontrahentów. Natomiast średnia kwota zaległości dużych producentów i przetwórców 

ewidencjonowanych w KRS sięga 756 347,78 zł, w tym 728 779,47 zł to przeterminowane 

zadłużenie wobec banków, a 27 568,31 zł wobec innych kontrahentów55.  

Największy udział w przeterminowanym zadłużeniu sektora ma branża mięsna (45,6%), 

przetwórstwo owocowo-warzywne (13,9%), produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 

(11,2%) oraz przemysł olejarski (8,6%), który obejmuje producentów tłuszczów pochodzenia 

 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
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zwierzęcego oraz roślinnego (różnego rodzaju oleje oraz margaryna). W sumie te cztery branże 

odpowiadały za niemal 80% zaległości sektora spożywczego. W najlepszej sytuacji finansowej 

są producenci karm dla zwierząt i pasz, przemysł mleczarski, przemysł zbożowo-młynarski 

oraz rybny. Branżę cechował też nieco wyższy wskaźnik poziomu kosztów niż w całym 

przetwórstwie przemysłowym (95,8% w produkcji żywności wobec 94,4% w przetwórstwie)56. 

3.3. Perspektywy zmian w finansowaniu inwestycji sektora rolno-spożywczego w 

świetle pandemii COVID-19 i konfliktu zbrojnego na Ukrainie 

 Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na funkcjonowanie całej gospodarki światowej, 

w tym również sektora żywnościowego. W początkowej fazie pandemii, sektor ten mierzył się 

z szokiem popytowym – konsumenci, z obawy o długość okresu pandemii, dokonywali 

masowych zakupów podstawowych produktów, w tym żywności. W efekcie – przedsiębiorstwa 

miały możliwość lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych, co było możliwe, jeśli miały 

wystarczające zapasy surowców bądź nie napotkały problemów z ich szybką dostępnością. 

Efekt wzrostu popytu na żywność był jednak krótkookresowy, co wynika ze specyfiki 

żywności, która jest artykułem pierwszej potrzeby, a popyt na nią jest sztywny57.  

W kolejnych miesiącach pandemii nastąpiła stabilizacja sytuacji popytowej, jednak 

niektóre łańcuchy dostaw zostały zerwane. W związku z tym, producenci stanęli przed 

koniecznością reorganizacji, dywersyfikacji źródeł surowców. W szczególności odczuły  

to branże uzależnione od importu surowców (np. przetwórstwo kakao czy superfoods).  

W znacznie mniejszym stopniu – podmioty bazujące na surowcu krajowym, takie jak 

mleczarstwo.  

 Efekt dwuletniej pandemii został spotęgowany po wybuchu wojny na Ukrainie. 

Ponieważ Ukraina i Rosja są ważnymi globalnymi eksporterami zbóż, a także roślin oleistych, 

ograniczenie możliwości nabycia w tych krajach ziarna przełożyło się na wzrost jego cen 

(pszenicy konsumpcyjnej – blisko dwukrotnie) i utrudniło możliwość pozyskania niezbędnej 

ilości surowców dla przetwórstwa. Mimo znaczącej produkcji krajowej, również możliwości 

pozyskania ziarna od rodzimych producentów są ograniczone, ze względu na kontrakty, 

zobowiązania eksportowe itp. Sytuacja zbrojna na Ukrainie przełożyła się również  

 
56 Ibidem. 
57 I. Szczepaniak, Ł. Ambroziak, J. Drożdż, Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport 

rolno-spożywczy Polski 2021, Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020, s. 117-163. 
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na dostępność zbóż paszowych, a jej dłuższe utrzymywanie się  będzie rzutowało również  

na branżę mięsną.  

 W konsekwencji, należy się spodziewać, że oba te czynniki przełożą się na poziom 

inwestycji i ich finansowanie. W oczywisty sposób zaistniała sytuacja spowodowała 

niestabilność w sektorze, który postrzegany był dotąd jako względnie stabilny.  

 Zwiększone ryzyko działalności dotyczy przede wszystkim samych podmiotów, które 

zostały bezpośrednio dotknięte tymi zawirowaniami. Można się zatem spodziewać,  

że przedsiębiorstwa branży spożywczej będą bardziej ostrożnie planowały inwestycje 

zwłaszcza te, które wymagają znacznego udziału kredytowania. Jednakże nie jest możliwe 

dokładne określenie, w jakim stopniu zmniejszy się pozyskiwanie kredytów – szczególnie  

w warunkach rosnących od listopada 2021 r. stóp procentowych i związanym z tym wzrostem 

kosztów kapitałów obcych.  

 Sytuacja obecna jest również wyzwaniem dla podmiotów kredytujących inwestycje  

w sektorze. Warunki gospodarcze są nieprzewidywalne – i to w stopniu niespotykanym od 

wielu lat. Dlatego z pewnością niezbędne będzie dokładniejsze analizowanie potencjalnych 

kredytobiorców pod względem ich wypłacalności, zyskowności czy płynności.  

 Natomiast można się spodziewać, że wzrośnie zainteresowanie branży spożywczej 

innymi formami finansowania działalności. Jednym z istotnych przykładów jest faktoring, 

który jest już rozpowszechniony w branży spożywczej. Innym ważnym mechanizmem będą  

z całą pewnością ubezpieczenia eksportowe, które przynajmniej do pewnego stopnia pozwolą 

na podział ryzyka między różnymi podmiotami. Z całą pewnością, obecna sytuacja będzie 

miała znaczące skutki dla dalszego rozwoju i finansowania sektora spożywczego, a ważne jest, 

by branża finansowa obserwowała te zmiany i dostosowywała do nich swoją ofertę.  
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Podsumowanie 
Sektor rolno-spożywczy posiada dwa ważne ogniwa: rolnictwo i przetwórstwo 

spożywcze. Jako całość - poza oczywistym znaczeniem strategicznym wynikającym z potrzeby 

zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego – jest istotną częścią polskiej gospodarki, 

tworząc miejsca pracy i odnotowując znaczący wkład w krajowy eksport. 

Sztywny popyt na oferowany produkt, a także rola żywności jako artykułu pierwszej 

potrzeby powodują, że wymaga on nieco innego podejścia, niż inne branże gospodarki. Wynika 

to także z uzależnienia produkcji od warunków przyrodniczych – co jest szczególnie widoczne  

w przypadku rolnictwa, ale ma także wpływ na kondycję przetwórstwa.  

W niniejszej pracy skoncentrowano się na ofercie finansowej dla sektora  

rolno-spożywczego. Prowadzone analizy wykazały, że sektor rolno-spożywczy jest aktywnym 

uczestnikiem rynku finansowego. Korzysta nie tylko z kredytowania inwestycji, ale również  

z faktoringu – choć stopień wykorzystania instrumentów finansowych jest znacznie 

uzależniony od branży, w jakiej przedsiębiorstwo działa.  

W pracy analizowano sytuację finansową i zadłużenie wybranych podmiotów z dwóch 

branż: mleczarskiej oraz superfoods. Branża mleczarska, jako tradycyjna branża sektora, 

charakteryzuje się silną i wciąż postępującą konsolidacją. Jest oparta głównie  

na spółdzielczości, przez co obserwowane jest silne związanie rolników z przetwórcami. Dzięki 

temu niejako uniknęła problemów związanych z zachwianiem łańcuchów dostaw surowca.  

W obliczu konkurencji rynkowej, a także z uwagi na zmiany polityki rolnej UE (likwidacja 

kwot mlecznych), branża intensywnie inwestowała, korzystając z instrumentów oferowanych 

przez instytucje finansowe. Jako stabilny partner, stała się wiarygodnym kredytobiorcą  

i skutecznie podnosiła rentowność kapitałów własnych, korzystając z efektu dźwigni.  

Inaczej prezentowała się sytuacja branży tzw. superfoods. Branża ta oferuje relatywnie 

nowe, innowacyjne produkty, a znaczna część podmiotów w niej funkcjonujących to młode 

startupy. Stąd też ich dostęp do kredytowania był znacznie gorszy. Potwierdzają to uzyskane 

wyniki własnych analiz – podmioty te w znikomym stopniu korzystały z kapitałów własnych. 

Gorzej też poradziły sobie ze skutkami pandemii. Niemniej jednak, w kolejnych latach można 

spodziewać się ich rozwoju, głównie ze względu na wzrost świadomości żywieniowej 

konsumentów.  
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Przedstawione analizy wskazują, że sektor rolno-spożywczy może być ważnym  

i atrakcyjnym partnerem dla instytucji finansowych. Zasadne jest tworzenie dedykowanej 

oferty, która będzie wspierała przemiany w tym sektorze, a ocena jego kondycji wymaga 

indywidualnego i eksperckiego podejścia ze strony instytucji finansowych.   
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