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O raporcie

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce kolejną edycję raportu dotyczącego oceny wpływu gwarancji FGR na sytuację polskich rolników 
oraz polskich przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym. Gwarancje FGR są udzielane przez BGK od końca 2019 
roku w ramach utworzonego w Banku Funduszu Gwarancji Rolnych. Pomogły w tym czasie ponad 4 tysiącom polskich 
gospodarstw rolnych i firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Głównym celem, jaki od początku mają realizować 
gwarancje FGR, jest ułatwianie dostępu do finansowania – gwarancje stanowią unikalny instrument pozwalający wypełnić lukę 
w zakresie zabezpieczeń wymaganych przez banki i inne instytucje finansowe udzielające finansowania. Niemal od początku 
pandemii gwarancje pozwalają także na obniżenie kosztów związanych z sięganiem po środki zewnętrzne, funkcjonują bowiem 
razem z dopłatami do oprocentowania kredytów obrotowych, które zabezpieczają. Dopłaty do oprocentowania kredytów 
stanowią istotny element pakietu pomocowego BGK wprowadzonego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, 
która dotknęła również polskich rolników i przetwórców. 

Wyniki tegorocznego badania zrealizowanego wśród beneficjentów gwarancji FGR potwierdzają, że udzielane wsparcie trafia 
często do podmiotów znajdujących się w luce finansowej i w wysokim stopniu spełnia oczekiwania zdecydowanej większości 
odbiorców, jest postrzegane jako łatwe w pozyskiwaniu i godne polecenia innym (wyniki w tym zakresie okazały się nawet lepsze 
niż w przypadku innych gwarancji BGK). Z wypowiedzi beneficjentów gwarancji FGR wynika, ze dzięki zabezpieczonym kredytom 
poprawili oni swoją sytuację finansową, a często nawet zwiększyli działalność inwestycyjną. Jedna trzecia gospodarstw rolnych 
i ponad połowa badanych firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego ocenia, że gwarancje FGR były pomocne 
w przetrwaniu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania.

Z wyrazami szacunku,

Mateusz Walewski
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu Badań i Analiz
Bank Gospodarstwa Krajowego
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Uwagi metodologiczne

 Badanie ankietowe zrealizowane na potrzeby raportu obejmuje indywidualnych rolników 
i firmy działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, którzy w okresie od 
1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku skorzystali z gwarancji udzielanych 
w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych BGK w celu zabezpieczenia kredytu. 

 Przez beneficjentów należy rozumieć indywidualne gospodarstwa rolne i firmy działające 
w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, które w analizowanym okresie (od 1 grudnia 
2020 do 30 listopada 2021 roku) pozyskały kredyt z gwarancją FGR.

 Wyniki dotyczące wpływu finansowania pozyskanego z gwarancją FGR na sytuację 
finansową indywidualnych gospodarstw rolnych zaprezentowano w rozdziale 3. 
Analogiczne wyniki dla firm działających w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego 
znajdują się w rozdziale 4. Wyniki dotyczące firm działających w sektorze przetwórstwa 
rolno-spożywczego należy traktować z dużą ostrożnością ze względu na małą liczebność 
próby – 96% respondentów tegorocznego badania gwarancji FGR stanowiły indywidualne 
gospodarstwa rolne. W rozdziałach 1 i 2 dane zaprezentowano w sposób zbiorczy.

 Ilekroć w raporcie wykorzystuje się sformułowanie „gwarancja FGR” należy przez to 
rozumieć gwarancję spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu 

Gwarancji Rolnych. 

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu badania, a także zastrzeżenia 
związane z liczebnością próby badawczej zostały zamieszczone w załączniku 
metodologicznym na końcu raportu.

 Do oceny wpływu gwarancji BGK na lukę finansową stosujemy w niniejszym raporcie dwa 
podejścia analityczne:

 I – za znajdujących się w luce uznajemy tylko beneficjentów, którzy przyznają, 
że bez gwarancji BGK nie uzyskaliby finansowania (ujęcie wąskie);

 II – za znajdujących się w luce uznajemy beneficjentów, którzy przyznają, że bez 
gwarancji BGK nie uzyskaliby finansowania albo uzyskaliby je na gorszych 
warunkach niż warunki wnioskowane (ujęcie szerokie).

Należy jednak pamiętać, że w luce finansowej znajdują się z pewnością również rolnicy 
i przedsiębiorcy rolni, którzy w ogóle nie aplikowali o wsparcie w postaci gwarancji BGK, 
a mają utrudniony dostęp do kapitału oraz potencjalnie tacy, którzy aplikowali o wsparcie 
w postaci gwarancji BGK, ale go nie uzyskali.



Raport w liczbach

4 762
gwarancji FGR udzielono od początku trwania programu do 

końca 2021 roku; wsparciem objęto 4 031 indywidualnych 
rolników i firm przetwórstwa rolnego

78% gospodarstw rolnych i  100% firm przetwórstwa rolnego 
poprawiło swoją płynność finansową dzięki kredytom 
zabezpieczonym gwarancją FGR

749
mln PLN

wyniosła kwota gwarancji FGR udzielonych do grudnia 
2021 roku - pozwoliło to zabezpieczyć kredyty o łącznej 

wartości 969 mln PLN
78% gospodarstw rolnych i  52% firm przetwórstwa rolnego 

zrealizowało lub właśnie realizuje inwestycję dzięki 
kredytom zabezpieczonym gwarancją FGR

166
mln PLN

wynosi wartość dodatkowego kredytu wygenerowanego 
dzięki gwarancjom FGR (udzielonego podmiotom 
znajdującym się w wąskiej luce) w okresie od grudnia 2020 

do listopada 2021 - to 21% całkowitego kredytu 
z gwarancjami FGR udzielonego w tym czasie

35% gospodarstw rolnych i  60% firm przetwórstwa rolnego, 
które uzyskały kredyty zabezpieczone gwarancjami FGR 
twierdzi, że wsparcie to było pomocne w przetrwaniu 
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

37%
podmiotów, które uzyskały kredyt z gwarancją FGR 
w okresie od grudnia 2020 do listopada 2021 bez tego 
wsparcia nie otrzymałoby finansowania lub otrzymałoby je 
na gorszych warunkach

92%
beneficjentów gwarancji FGR nie ma wątpliwości, że 
uzyskane zabezpieczenie spełniło ich oczekiwania; tyle 
samo respondentów poleciłoby ten rodzaj wsparcia BGK 
swoim znajomym rolnikom oraz przetwórcom rolnym

66%
beneficjentów gwarancji FGR uznało, że duży wpływ na 
decyzję o skorzystaniu z tego instrumentu miał jego 
korzystny wpływ na warunki kredytowe

91%
beneficjentów gwarancji FGR dowiedziało się o tym 
instrumencie od doradcy w banku



1. 
Gwarancje FGR jako 
produkt BGK – założenia 
i rezultaty



Gwarancje FGR są pierwszym na rynku produktem dostępnym dla całego sektora 
rolnego – zarówno indywidualnych gospodarstw, jak i przetwórców rolno-spożywczych

 Celem Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), utworzonego w BGK w 2019 roku, jest 
wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorców działających w sektorze 
przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez 
udzielanie gwarancji. Fundusz ten jest pierwszym na rynku funduszem 
gwarancyjnym dostępnym dla całego sektora rolnego – nie tylko dla przetwórców 
rolno-spożywczych, ale również dla indywidualnych gospodarstw rolnych. 

 Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy. 

 W związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 możliwe jest także objęcie 
gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku 
bieżącym). 

 Fundusz Gwarancji Rolnych został zasilony kwotą 291,8 mln PLN, z czego 28 mln PLN  
zostało przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, które 
wprowadzono jako dodatkową pomoc w utrzymaniu płynności finansowej w dobie 
pandemii COVID-19. Dopłaty do oprocentowania kredytu stanowią pomoc publiczną 
albo pomoc de minimis i nie mogą przekraczać progów przewidzianych dla tych form 
wsparcia.

 Warunkiem otrzymania dopłaty do oprocentowania jest objęcie gwarancją FGR 
kredytu obrotowego udzielonego do 30 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na 
bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji 
wspieranej ze środków EFRROW. Podmiot zainteresowany dopłatą musi 1) razem 
z wnioskiem o udzielenie gwarancji FGR złożyć wniosek o dopłatę, 2) spełniać 
warunki otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów 
nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych) oraz 
3) spłacić odsetki od kredytu naliczone za dany okres odsetkowy przez bank 
kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.

 Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących współpracujących z BGK.

Elementy pakietu pomocowego BGK dla 
przedsiębiorców zmagających się ze 

skutkami pandemii COVID-19 to m.in.:
 możliwość objęcia gwarancją

z FGR kredytów obrotowych na bieżące 
finansowanie działalności gospodarczej 

niepowiązanej z realizacją inwestycji,
 wprowadzenie dopłat do 

oprocentowania kredytów obrotowych 
objętych gwarancjami z FGR.



Podstawowe parametry gwarancji FGR

Rys. 1. Gwarancja FGR – dwa komponenty finansowe

I. Gwarancja spłaty kredytu

do 80% wartości kredytu
zakres gwarancji

5 mln PLN (rolnik) lub 10 mln PLN (przetwórca)
maksymalna kwota gwarancji

39 miesięcy – kredyt obrotowy odnawialny
51 miesięcy – kredyt obrotowy nieodnawialny
183 miesiące – kredyt inwestycyjny 
(120 miesięcy dla pomocy de minimis)
aktualny (tymczasowy) okres gwarancji 

Brak prowizji
za udzielenie gwarancji 

Pomoc publiczna lub pomoc de minimis
forma pomocy publicznej 

II. Dopłata do odsetek
Dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją 
i obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. 

Do 12 miesięcy
okres refundacji – liczony od daty uruchomienia kredytu z gwarancją

2 p.p. w skali roku 
wartość dopłaty*

Pomoc publiczna (dla rolników i przetwórców produktów rolnych) 

Pomoc de minimis (dla przetwórców produktów nierolnych) 
źródło refundacji

Rolnicy
Przetwórcy produktów rolnych i nierolnych
odbiorcy gwarancji 

* Jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się 
wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.



Rys. 2. Liczba udzielonych gwarancji (szt.)

Do końca 2021 roku udzielono łącznie ponad 4,7 tysięcy gwarancji FGR na kwotę blisko 
750 mln PLN, z czego 64% gwarancji przypada na rok 2021  

 Gwarancje FGR udzielane są od listopada 2019 roku. Przez nieco ponad dwa lata trwania 
programu udzielono 4 762 gwarancji o łącznej wartości niemal 749 mln PLN. Pozwoliły one 
zabezpieczyć ok. 969 mln PLN kredytu dla rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Liczba gwarancji udzielonych w pierwszym roku trwania programu jest stosunkowo niewielka. 
Popularność gwarancji wzrosła co prawda od lipca 2020 (do tego czasu miesięcznie udzielano 
jedynie kilku gwarancji, pilotażowo w wybranych województwach), ale wyraźna zmiana 
jakościowa nastąpiła w roku 2021 (objętym w większości badaniem, którego wyniki zawiera 
niniejszy raport). Przeciętna liczba gwarancji udzielanych każdego miesiąca w 2021 roku 

wyniosła około 260, a ich średnia miesięczna wartość sięgnęła nieco ponad 40 mln PLN. 

 W okresie objętym badaniem, a więc od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku 
udzielono 3 097 gwarancji na łączną kwotę 477,6 mln PLN, co pozwoliło zabezpieczyć kredyt 
o wartości 627,4 mln PLN.

1 670

3 092

liczba udzielonych gwarancji (w szt.)

do grudnia 2020 styczeń - grudzień 2021

4 762

266,4

482,5

kwota udzielonych gwarancji

do grudnia 2020 styczeń - grudzień 2021

749
mln PLN

335,1

633,6

kwota zagwarantowanego kredytu

do grudnia 2020 styczeń - grudzień 2021

969
mln PLN

Rys. 3. Wartość udzielonych gwarancji (mln PLN) Rys. 4. Wartość zabezpieczonego kredytu (mln PLN)



Gwarancje FGR oceniane są jako łatwe do pozyskania, spełniające oczekiwania i godne 
polecenia, a głównym źródłem informacji o nich są doradcy bankowi

Rys. 5. Ocena poziomu skomplikowania procesu pozyskania gwarancji

Rys. 6. Ocena gwarancji BGK pod względem realizacji oczekiwań

Rys. 7. Skłonność do polecenia produktu innym

 Kredyty z gwarancjami FGR są oceniane zdecydowanie pozytywnie. 
Sam proces pozyskiwania gwarancji większość beneficjentów 
oceniła jako prosty (20%), a nawet bardzo prosty (58%). Patrząc na 
przeciętne noty (średnia 1,72 na 5-punktowej skali, gdzie 5 oznacza 
„bardzo skomplikowany”) można stwierdzić, że pozyskiwanie 
gwarancji FGR oceniane jest jako nieco mniej skomplikowane niż 
aplikowanie o gwarancję de minimis, czy COSME (odpowiednio 1,84 
i 1,80) oraz zdecydowanie mniej problematyczne niż pozyskiwanie 
gwarancji Biznesmax (średnia 2,61).  

 Oczekiwania beneficjentów spełnia nie tylko proces pozyskiwania 
gwarancji FGR, ale także jakość samego produktu – zdecydowana 
większość badanych klientów ocenia ją bardzo wysoko (średnia 4,62 
na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza „zdecydowanie tak”). 

 Podmioty, które w okresie od grudnia 2020 do listopada 2021 
pozyskały kredyt z gwarancją FGR, w zdecydowanej większości bez 
wahania byłyby skłonne polecić ten rodzaj wsparcia innym 
potencjalnie zainteresowanym gospodarstwom rolnym i firmom 
przetwórstwa rolnego (średnia ocena to ok. 8,9 na skali od 0 do 10, 
gdzie 10 oznacza „na pewno tak”). Warto jednak zauważyć, że tylko 
4% beneficjentów dowiedziało się o produkcie od znajomych lub 
rodziny. Głównym źródłem informacji o gwarancji FGR (91% 
przypadków) pozostają doradcy zaangażowani w dystrybucję 
produktu.

 W zakresie oceny samego produktu oraz gotowości jego 
rekomendacji, nie występują wyraźne różnice pomiędzy FGR 
a innymi produktami gwarancyjnymi BGK (de minimis, COSME, czy 
Biznesmax). W każdym przypadku średnie wartości koncentrują się 
w pozytywnych krańcach skali. Notowania dla gwarancji FGR 
pozostają jednak relatywnie najwyższe.

Gdzie:
1 – bardzo prosty
5 – bardzo 
skomplikowany

Gdzie:
1 – zdecydowanie nie
5 – zdecydowanie tak

Gdzie:
0 – na pewno nie
10 – na pewno tak

Średnia

1,72

Średnia
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Średnia

8,91
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2. 
Gwarancje FGR 
w ograniczaniu luki 
finansowej



 Ponad 60% podmiotów, które w okresie 
objętym badaniem skorzystało 
z gwarancji FGR w celu zabezpieczenia 
kredytu przyznaje, że nie był to ich 
pierwszy kredyt. Jedna trzecia z tej grupy 
(21% ogółu respondentów) korzystała już 
wcześniej z gwarancji BGK. Klienci 
wracają do oferty BGK ze względu na 
atrakcyjne warunki produktów 
gwarancyjnych oraz ich dopasowanie do 
potrzeb.

 Dla co trzeciego badanego (31%) kredyt 
z gwarancją FGR był pierwszym 
produktem kredytowym, z jakiego 
korzystał. Jest to znaczny spadek 
względem zeszłorocznego badania, 
w którym aż 59% respondentów 
twierdziło, że przed kredytem 
zabezpieczonym gwarancją FGR nie 
korzystali z żadnych produktów 
kredytowych. 

 Spośród czynników, które skłaniają  
rolników i firmy przetwórstwa rolnego do 
korzystania z gwarancji FGR najczęściej 
wskazywany jest korzystny wpływ 
gwarancji na warunki kredytu – 2/3 
badanych ocenia, że w bardzo dużym lub 
dużym stopniu czynnik ten zdecydował 
o skorzystaniu przez nich z gwarancji FGR. 

Jedynie co piąta firma jako czynnik 
decydujący o skorzystaniu z gwarancji 
FGR wymieniła trudną sytuację związaną 
z pandemią COVID-19 i problemy 
z przychodami. Najmniejsze znaczenie 
spośród przedstawionych czynników miał 
brak historii kredytowej (5% wskazań).

 W większości przypadków znaczenie 
przypisywane przez respondentów 
poszczególnym czynnikom wpływającym 
na decyzję o skorzystaniu z gwarancji FGR 
jest obecnie mniejsze niż 
w ubiegłorocznym badaniu, hierarchia 
czynników pozostaje jednak 
niezmieniona.

 Z odpowiedzi udzielonych przez rolników 
i firmy przetwórstwa rolnego można
wywnioskować, że gwarancje FGR służą 
przede wszystkim jako instrument 
poprawiający warunki pozyskiwanego 
wsparcia finansowego, a nie jako środek, 
które decyduje o tym, że kredyt staje się 
w ogóle dostępny.

Co piąty beneficjent gwarancji FGR korzystający z niej w 2021 roku korzystał z gwarancji BGK 
już w przeszłości – szczególnie ważny w ofercie BGK jest wpływ gwarancji na warunki kredytu
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52%

78%

1%

2%

1%
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Korzystne warunki kredytu, w tym możliwość skorzystania
z dopłaty do odsetek

Trudna sytuacja związana z pandemią Covid-19

Problemy z przychodami

Słaba dostępność innych preferencyjnych kredytów dla
rolników i branży rolniczej w lokalnych bankach

Brak wystarczającego zabezpieczenia kredytu (np. nie
posiadała nieruchomości)

Brak historii kredytowej

Bardzo duży Duży Ani duży, ani mały Mały Bardzo mały Bez wpływu Trudno powiedzieć

Rys. 8. Czy kredyt z gwarancją FGR z BGK był pierwszym pozyskanym kredytem?

8%

21%

40%

31%

1%

Nie wiem

Nie, wcześniej już korzystaliśmy z kredytu bankowego z
gwarancją BGK

Nie, wcześniej już korzystaliśmy z kredytu bankowego, ale
bez gwarancji BGK

Tak, bo wcześniej nie potrzebowaliśmy kredytu

Tak, bo wcześniej nie udało nam się otrzymać kredytu, o
który wnioskowaliśmy

Rys. 9. Czynniki decydujące o skorzystaniu z gwarancji FGR



21% 37%

Beneficjenci w wąskiej luce Beneficjenci w szerokiej luce

Ponad jedna trzecia beneficjentów deklaruje, że bez gwarancji FGR nie uzyskałaby kredytu 
lub uzyskałaby go na gorszych warunkach, a jedna piąta, że nie uzyskałaby go w ogóle

 Dodatkowy kredyt wygenerowany dzięki 
gwarancjom FGR w okresie od grudnia 
2020 do listopada 2021 wyniósł 165,8 mln 
PLN (kredyt, który nie zostałby udzielony 
bez gwarancji – tzw. wąska luka). Odsetek 
respondentów znajdujących się w wąskiej 
luce jest w przypadku gwarancji FGR 
znacznie wyższy niż w przypadku 
gwarancji Biznesmax ale jednocześnie 
wyraźnie niższy niż przy gwarancji 
de minimis.

 37% beneficjentów deklaruje, że bez 
gwarancji FGR nie uzyskaliby kredytu 
wcale lub uzyskaliby go na gorszych 
warunkach (tzw. szeroka luka). Kredyty 
udzielone tej grupie wyniosły w badanym 
okresie 273,5 mln PLN.

 23% respondentów, którzy twierdzą, że 
bez gwarancji FGR uzyskaliby kredyt, 
sądzi, że taki kredyt miałby niższą wartość, 
a 21% uważa, że pozyskanie kredytu bez 
gwarancji trwałoby dłużej.

 Zarówno w przypadku luki w wąskim jak 
i szerokim ujęciu, nie ma znaczenia czy 
beneficjentem są firmy przetwórstwa 
rolnego czy gospodarstwa rolne – odsetek 
badanych w lukach jest niemal identyczny. 

 Widoczny jest obecnie spadek udziału 
kredytu dla firm w luce w całości 
wygenerowanego kredytu w programie 
gwarancji FGR. Zmniejszył się przede 
wszystkim udział kredytu w luce 
w szerokim ujęciu – spadek o 9 p.p. 

165,8 mln PLN
dodatkowego kredytu udzielonego 

w okresie XII 2020-XI 2021

273,5 mln PLN
dodatkowego kredytu udzielonego w 

okresie XII 2020-XI 2021

21% 18%

39%

30%

2020 2021

Luka w
wąskim
ujęciu

Luka w
szerokim
ujęciu

21%

69%

10%

Nie Tak Trudno powiedzieć

23% (16% ogółu) 
kredyt byłby niższej 
wartości

21% (14% ogółu)
pozyskanie kredytu 
zajęłoby więcej czasu

n=482

Rys. 10. Odsetek beneficjentów FGR w luce finansowej

Rys. 11. Czy bez gwarancji FGR gospodarstwo/ firma uzyskałaby kredyt 
obrotowy/ inwestycyjny?

Rys. 12. Udział kredytu udzielonego firmom w luce w całości kredytu zabezpieczonego 
w programie gwarancji FGR (obliczenia na wartościach skumulowanych)



3. 
Wpływ gwarancji FGR na 
rozwój i funkcjonowanie 
gospodarstw rolnych



Dzięki kredytowi z gwarancją FGR trzy czwarte gospodarstw rolnych poprawiło swoją 
płynność finansową, a co drugie zwiększyło swoje przychody

 Ponad trzy czwarte indywidualnych 
gospodarstw rolnych (78%), które w okresie 
od grudnia 2020 do listopada 2021 pozyskały 
kredyt z gwarancją FGR deklaruje, że dzięki 
temu finansowaniu poprawiło swoją płynność 
finansową. Jedynie 19% nie dostrzega takiej 
zależności. Poprawa płynności finansowej w 
podobnym zakresie dotyczy wszystkich 
badanych gospodarstw rolnych – bez względu 
na ich wielkość.

 Połowa badanych gospodarstw (50%), 
zauważa także, że rezultatem pozyskanego 
kredytu z gwarancją FGR jest wzrost 
przychodów gospodarstwa. O ile poprawa 
płynności finansowej obserwowana jest 
niezależnie od wielkości gospodarstwa, to 
wzrost przychodów dzięki pozyskanemu 
kredytowi z gwarancją częściej dostrzegają 
gospodarstwa większe – powyżej 20 ha 
(55% wskazań w tej grupie) niż mniejsze – do 
10 ha (33% wskazań).

 W 6% gospodarstw rolnych dzięki 
pozyskanemu wsparciu udało się stworzyć 
nowe miejsca pracy. Większość 
beneficjentów prowadzących działalność 
rolną (85% ogółu badanych) nie zatrudniała 
pracowników w swoich gospodarstwach 
i pozyskanie kredytu nie zmieniło tej sytuacji , 
gdyż cel finansowania był z reguły inny 

(m.in. inwestycja w sprzęt rolniczy). Dzięki 
kredytowi z gwarancją FGR nowe miejsca 
pracy utworzyło 2% gospodarstw, które 
wcześniej nie zatrudniały pracowników i aż 
27% tych, które przed pozyskaniem 
finansowania tworzyły już miejsca pracy. 
W gospodarstwach, w których dzięki 
kredytowi z gwarancją FGR wzrosło 
zatrudnienie (N=41), przybyły średnio cztery 
nowe miejsca pracy (średnia = 4,4).

 Tworzenie nowych miejsc pracy dotyczyło 
przede wszystkim największych gospodarstw. 
Utworzyło je co dziesiąte gospodarstwo, 
którego wielkość liczy co najmniej 50 ha
(wyraźnie więcej niż średnia dla całej próby).

 W porównaniu z wynikami badania 
beneficjentów gwarancji FGR z 2020 roku, 
aktualne wyniki wskazują na nieznaczny 
spadek deklaracji poprawy płynności 
finansowej dzięki gwarancjom (z 86% do 
78%), na wzrost liczby deklaracji zwiększenia 
przychodu (z 43% do 50%) oraz wzrost liczby 
podmiotów deklarujących wzrost 
zatrudnienia (z 3% do 6%).

78% 19% 3%

Tak Nie Trudno powiedzieć

50% 46% 4%

Tak Nie Trudno powiedzieć

6% 93% 1%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Rys. 13. Czy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją FGR poprawiła się płynność 
finansowa Pana(i) gospodarstwa rolnego? (n=677)

Rys. 14. Czy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją FGR wzrosły przychody Pana(i) 
gospodarstwa rolnego? (n=677)

Rys. 15. Czy kredyt z gwarancją FGR umożliwił utworzenie nowych miejsc pracy 
w Pana(i) gospodarstwie? (n=677)



58% badanych gospodarstw rolnych dokonało inwestycji dzięki kredytowi z gwarancją 
FGR, a kolejne 20% planuje inwestycję albo jest w trakcie jej realizacji

 Według deklaracji respondentów, dzięki 
kredytowi zabezpieczonemu gwarancją FGR 
do czasu realizacji badania już niemal trzy 
piąte gospodarstw rolnych (58%) 
zrealizowało jakąś inwestycję, a kolejne 20% 
albo dopiero miało taki plan, albo było 
właśnie w trakcie jego realizacji. 
W porównaniu z pomiarem z 2020 roku 
znacząco przybyło gospodarstw, którym do 
czasu badania udało się sfinalizować 
zaplanowaną inwestycję (z 34% do 58%), 
a ubyło tych, które pozostawały na etapie jej 
realizacji lub planowania (z 42% do 20%). 
Wynika to z faktu, że sytuacja pandemiczna 
w roku 2021 w mniejszym zakresie niż 
w 2020 utrudniała prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz realizację inwestycji. Co 
jednak szczególnie istotne, tempo udzielania 
gwarancji FGR znacznie przyspieszyło 
w II połowie 2020 roku, co oznacza, że dużą 
część beneficjentów badanych w poprzedniej 
edycji badania stanowiły gospodarstwa, które 
uzyskały kredyt w ostatnich miesiącach 2020 
roku. W przypadku tych podmiotów czas od 
uzyskania kredytu do momentu realizacji 
badania był stosunkowo krótki, a więc 
również czas na zakończenie potencjalnej 
inwestycji w przypadku większości 
respondentów poprzedniej edycji badania był 
dość krótki. W roku 2021 dystrybucja 

gwarancji w czasie była znacznie bardziej 
równomierna, co oznacza, że przeciętny czas 
na realizację inwestycji był dłuższy.

 Odsetek gospodarstw rolnych, które kredyt 
z gwarancją FGR przeznaczają na cele 
inwestycyjne od początku Programu 
pozostaje w miarę stabilny (na poziomie 
około 78%). Z kolei średnia wartość inwestycji 
realizowanych dzięki kredytom z gwarancją 
FGR pozyskanym od grudnia 2020 do 
listopada 2021 wyniosła ok. 397 tys. PLN 
i była o około 150 tys. PLN wyższa niż 
w poprzednim roku funkcjonowania 
Programu (mediana w tym czasie wzrosła 
z 55 tys. PLN do 100 tys. PLN). 

 Gospodarstwa rolne wykorzystywały kredyt 
zabezpieczony gwarancją FGR najczęściej do 
zakupu maszyn i innych urządzeń (42% 
inwestycji) lub do realizacji projektów 
budowlanych (23%). W tym zakresie niemal 
nic się nie zmieniło od 2020 roku.

 Ponad dwie piąte badanych gospodarstw 
(44%) sfinansowało inwestycje wyłącznie 
kredytem z gwarancją FGR, natomiast niemal 
wszystkie pozostałe (55%) musiały w tym celu 
dodatkowo zaangażować swoje własne 
środki. Po dodatkowe środki pomocowe lub 
inne pożyczki i kredyty sięgano raczej 
sporadycznie. 

58% 20% 21% 1%

Tak Nie, ale planuję lub jestem w trakcie realizacji Nie i nie planuję Trudno powiedzieć

42%

23%
16% 12% 8%

zakup maszyn,
urządzeń, sprzętu

inwestycja budowlana zakup gruntu, roślin
(plantacji)

zakup zwierząt inna

44%
55%

4% 1%

Wyłącznie kredyt z gwarancją
FGR

FGR + Środki własne FGR + Środki pomocowe FGR + Inne pożyczki lub
kredyty

* - W przypadku źródeł finansowań innych niż kredyt z gwarancją FGR, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd 
dane nie sumują się do 100%.

Rys. 16. Czy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją FGR dokonał(a) Pan(i) 
inwestycji? (n=677)

Rys. 17. Rodzaj realizowanej inwestycji (n=392)

Rys. 18. Źródła finansowania inwestycji* (n=392)



64% ankietowanych gospodarstw rolnych twierdzi, że kredyt zabezpieczony gwarancją 
FGR przyczynił się do przetrwania kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

Rys. 19. Stopnień, w jakim uzyskane finansowanie pomogło gospodarstwu 
przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19 (n=677)

6%

29%

29%

34%

2%

FGR (n=677)*

Trudno powiedzieć

Uzyskane finansowanie nie miało wpływu

W małym stopniu

W dużym stopniu

W bardzo dużym stopniu

 Ponad jedna trzecia gospodarstw rolnych, które 
w okresie od grudnia 2020 do listopada 2021 pozyskały 
kredyt z gwarancją FGR (35%) przyznaje, że otrzymane 
finansowanie pomogło im przetrwać kryzys wywołany 
pandemią COVID-19 w dużym lub bardzo dużym stopniu. 
Dalsze 29% respondentów dostrzega wpływ gwarancji 
FGR w tym zakresie, ale określa go jako niewielki. 

 Jedynie co trzeci beneficjent nie dostrzega żadnej 
korelacji pomiędzy finansowaniem pozyskanym 
z zabezpieczeniem w postaci gwarancji FGR a tym, jak 
jego gospodarstwo poradziło sobie z pandemią. 

 Co istotne, ocena wpływu gwarancji FGR na skuteczność 
radzenie sobie gospodarstw rolnych z kryzysem 
wywołanym pandemią COVID-19 nie różni się znacząco 
w poszczególnych podgrupach gospodarstw 
wyróżnionych ze względu na wielkość. O dużym 
znaczeniu pozyskanego wsparcia w walce ze skutkami 
pandemii nieco częściej mówią rolnicy czerpiący główny 
dochód z produkcji zwierzęcej niż roślinnej, różnice nie są 
jednak istotne (37% wobec 32%)

 9% kredytobiorców z grupy gospodarstw rolnych 
twierdzi, że w związku z pandemią pojawiły się u nich 
problemy ze spłatą kredytu zabezpieczonego gwarancją 
FGR. Problem ten dotyczył najczęściej gospodarstw 
większych, o powierzchni od 20 do 50 ha (11% wskazań 
w tej grupie), nieco częściej specjalizujących się w 
produkcji zwierzęcej niż roślinnej (10% wobec 7%).

9%
badanych gospodarstw 

rolnych w związku z pandemią 
miało problemy ze spłatą 
kredytu z gwarancją FGR 

64%



4. 
Wpływ gwarancji FGR na 
rozwój i funkcjonowanie 
firm przetwórstwa rolnego



Kredyty z gwarancjami FGR przyczyniały się przede wszystkim do stabilizacji sytuacji 
finansowej firm z sektora przetwórstwa rolnego

 Firmy zajmujące się przetwórstwem rolnym stanowiły 
jedynie 4% badanych beneficjentów programu gwarancji 
FGR (n=25). Oznacza to, że wyniki przedstawione w tej 
części raportu należy traktować co najwyżej jako 
sygnalizację pewnych obserwacji i zależności, a do 
formułowanych wniosków warto podchodzić z dużą 
ostrożnością.  

 Z wypowiedzi przedstawicieli firm działających 
w sektorze przetwórstwa rolnego wynika, że gwarancje 
FGR przyczyniały się przede wszystkim do stabilizacji 
sytuacji finansowej i utrzymania pozycji rynkowej. Ponad 
połowa badanych deklarowała jednak, że gwarancje FGR 
przełożyły się też na wzrost obrotów, a blisko 1/3 
zauważyła pozytywny wpływ na zatrudnienie. Oceny te 
są znacznie lepsze niż w ubiegłorocznym badaniu, 
w którym na stabilizację sytuacji finansowej wskazywało 
76% badanych, a na wzrost obrotów 42%. Ocena wpływu 
na pozycję rynkową była podobna.

 Jak się okazuje, kredyty z gwarancją FGR wspierają 
działalność eksportową co piątej badanej firmy - 12% 
respondentów deklaruje, że dzięki wsparciu BGK 
zwiększyli udział eksportu w sprzedaży, 4% rozpoczęła 
eksport swoich produktów lub usług, a 4% dopiero 
zamierza to zrobić. Co ciekawe, wyniki w tym zakresie są 
znacznie lepsze dla firm korzystających z gwarancji FGR 
niż wśród ogółu MŚP (rozpoczęcie eksportu w ostatnim 
roku deklarowało 3% badanych przedsiębiorstw, a 1% 
wskazywało na wzrost znaczenia eksportu w sprzedaży). 

36% 60% 4%

Poprawa Utrzymanie Trudno powiedzieć

100%

Tak Nie Trudno powiedzieć

56% 40% 4%

Tak Nie Trudno powiedzieć

28% 72%

Tak Nie Trudno powiedzieć

12% 4%4% 24% 56%

Firma zwiększyła udział eksportu w sprzedaży

Firma właśnie rozpoczęła eksport swoich produktów i/lub usług

Firma zamierza rozpocząć eksport swoich produktów i/lub usług w
najbliższej przyszłości
Firma jest eksporterem, ale kredyt z gwarancją FGR nie wpłynął na
działania eksportowe firmy
Firma nie eksportuje i nie zamierza eksportować w najbliższej
przyszłości

Rys. 20. Czy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją FGR 
ustabilizowała się sytuacja finansowa firmy? (n=25)

Rys. 21. Czy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją FGR 
wzrosły obroty firmy? (n=25)

Rys. 22. Zmiana pozycji rynkowej w wyniku uzyskania 
kredytu z gwarancją FGR (n=25)

Rys. 23. Czy kredyt z gwarancją FGR umożliwił utworzenie 
nowych miejsc pracy w firmie? (n=25)

Rys. 24. Zmiana tendencji eksportowych w wyniku 
uzyskania kredytu z gwarancją FGR (n=25)



Ponad połowa badanych firm przetwórstwa rolnego dokonała inwestycji dzięki 
uzyskaniu kredytu z gwarancją FGR

 Z deklaracji firm działających w sektorze 
przetwórstwa rolnego wynika, że dzięki 
kredytom zabezpieczonym gwarancjami FGR, 
ponad połowa (52%) zrealizowała jakąś 
inwestycję albo właśnie ją realizuje. Odsetek 
deklaracji w tym zakresie zmniejszył się 
względem zeszłorocznego badania o 9 p.p. 
Średnia wartość inwestycji zrealizowanych 
dzięki zabezpieczeniu w postaci gwarancji 
FGR wynosi obecnie około 576 tys. PLN 
(n=10). 

 Prawie co trzecia badana firma, która 
przyznała, że gwarancja FGR miała 
przełożenie na jej działalność inwestycyjną, 
finansowała inwestycje wyłącznie kredytem 
z gwarancją FGR. Podobne wyniki uzyskano 
w poprzedniej edycji badania (wtedy 
deklarowało tak 30% firm). Wśród innych 
źródeł finansowania wykorzystywanych 
razem z kredytem zabezpieczonym gwarancją 
FGR, najczęściej wymieniane były środki 
własne. Korzystało z nich 89% firm, które 
oprócz kredytu z gwarancją FGR sięgały po 
jakiekolwiek inne źródła finansowania 
inwestycji, co oznacza, że łącznie 62% firm 
finansowało swoje inwestycje zarówno 
kredytem, jak i środkami własnymi. 
Zdecydowanie rzadziej budżet na inwestycje 
uzupełniano także innymi pożyczkami lub 

kredytami. 

 Firmy działające w sektorze przetwórstwa 
rolnego z kredytów zabezpieczonych 
gwarancjami FGR finansowały najczęściej 
remont maszyn, urządzeń technicznych lub 
linii produkcyjnych (dotyczy 38% firm 
realizujących inwestycje w wyniku uzyskania 
kredytu zabezpieczonego gwarancją FGR). 
Jako przedmiot inwestycji często wskazywane 
były również remonty i roboty budowlane 
(31%). Wyniki te odbiegają od tych 
odnotowanych w poprzedniej edycji badania. 
Wówczas firmy korzystające z gwarancji FGR 
najczęściej deklarowały inwestowanie 
w remonty i roboty budowlane (14 p.p. 
więcej niż obecnie), natomiast zakup lub 
remont maszyn z kredytu zabezpieczonego 
gwarancją FGR finansowała jedynie co piąta 
firma (o 18 p.p. mniej). 

52% 44% 4%

Tak Nie Trudno powiedzieć

38%
31%

15% 15%
23%

zakup lub remont
maszyn, urządzeń

technicznych lub linii
produkcyjnych

remonty/ roboty
budowlane

zakup lub remont
pojazdów

zakup opału inne

31%

62%

15%

Wyłącznie kredyt z gwarancją FGR FGR + Środki własne FGR + Inne pożyczki lub kredyty

*- W przypadku źródeł finansowań innych niż kredyt z gwarancją FGR, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd 
dane nie sumują się do 100%.

Rys. 25. Czy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją FGR firma realizuje inwestycję 
lub już ją zrealizowała? (n=25)

Rys. 26. Rodzaj realizowanej inwestycji (n=13)

Rys. 27. Źródła finansowania inwestycji* (n=13)



Według 60% badanych firm kredyty z gwarancją FGR przyczyniły się do przetrwania 
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w dużym lub bardzo dużym stopniu

Rys. 28. Stopnień, w jakim uzyskane finansowanie pomogło firmie przetrwać kryzys 
wywołany pandemią COVID-19

60%

28%

72%

62%

12%

19%

12%

15%

28%

26%

12%

17% 27%

4%6%

FGR (n=25)Biznesmax (n=93)De minimis (n=750)COSME (n=250)

Trudno powiedzieć

Uzyskane finansowanie nie
miało wpływu

W małym stopniu

W dużym stopniu

 Według 60% respondentów z sektora przetwórstwa 
rolnego finansowanie z gwarancją FGR miało istotne 
znaczenie dla przetrwania kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19. Co więcej, 8% respondentów 
stwierdziło, że finansowanie to pomogło im przetrwać 
kryzys w bardzo dużym stopniu.

 Zdaniem co czwartej badanej firmy uzyskane 
finansowanie nie miało wpływu na przetrwanie kryzysu 
wywołanego pandemią. W porównaniu do wyników 
otrzymanych w badaniach innych gwarancji oferowanych 
przez BGK (badania gwarancji Biznesmax, de minimis
i COSME zrealizowane w 2021 roku), odsetek firm, dla 
których uzyskane finansowanie nie miało wpływu na 
przetrwanie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 
jest wśród beneficjentów gwarancji FGR najwyższy. Jest 
to szczególnie wyraźnie widoczne w zestawieniu 
z wynikami badań gwarancji de minimis i COSME. Należy 
jednak pamiętać, że również warunki udzielania 
wymienionych gwarancji uległy istotnym zmianom 
w związku z włączeniem tych instrumentów do tarcz 
antykryzysowych. 

 Warto odnotować, że pandemia nie przyczyniła się do 
powstania problemów ze spłatą kredytów 
zabezpieczonych gwarancjami FGR. Takie deklaracje 
złożyło aż 96% badanych firm. Może to wynikać z faktu, 
iż wszystkie analizowane kredyty zostały udzielone już 
podczas trwania pandemii, a w 2021 roku nie 
wprowadzono tak restrykcyjnych ograniczeń działalności 
gospodarczej, jak na początku pandemii w 2020 roku. 

W badaniu FGR do kategorii „W dużym stopniu” wliczono odpowiedzi „w bardzo dużym 
stopniu” (8%) oraz „w dużym stopniu” (52%), w celu zachowania porównywalności wyników 
między poszczególnymi badaniami gwarancji BGK.

4%
badanych firm przetwórstwa 

rolnego w związku z pandemią 
miało problemy ze spłatą 
kredytu z gwarancją FGR 



6. 
Podsumowanie



Gwarancja FGR to produkt, który w ocenie klientów ułatwia realizowanie inwestycji 
w rolnictwie oraz trafia w potrzeby indywidualnych gospodarstw i firm przetwórczych

 Ponad jedna trzecia beneficjentów gwarancji FGR (37%) przyznaje, że bez gwarancji nie 
uzyskałaby kredytu lub uzyskałaby go na gorszych warunkach (podmioty znajdujące się 
w szerokiej luce), z tego 21% twierdzi, że nie uzyskałaby kredytu wcale (podmioty znajdujące 
się w wąskiej luce). Oznacza to, że wartość dodatkowego kredytu, który dzięki gwarancjom FGR 
w okresie od grudnia 2020 roku do listopada 2021 roku został wypłacony polskim rolnikom 
i firmom z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego mieści się w przedziale od 166 mln PLN do 
ponad 273 mln PLN (w zależności od sposobu ujęcia luki).

 Odsetek beneficjentów przekonanych, że nawet bez gwarancji FGR uzyskaliby kredyt, który 
byłby równie korzystny co ten otrzymany z gwarancją (tj. tej samej wartości, na takich samych 
warunkach i pozyskany w takim samym lub krótszym czasie), wynosi zaledwie 32%.

 Gwarancje FGR w wysokim stopniu spełniają oczekiwania podmiotów, którym są dedykowane. 
Beneficjenci, którzy w okresie od grudnia 2020 roku do listopada 2021 roku pozyskali kredyt 
z gwarancją FGR w zdecydowanej większości uznali ten produkt za zgodny z ich oczekiwaniami 
oraz są oni skłonni polecać gwarancję FGR innym podmiotom prowadzącym działalność 
w sektorze rolnym. Sam proces pozyskiwania finansowana został oceniony jako prosty przez 
trzy czwarte badanych podmiotów. Pozytywne oceny gwarancji potwierdza fakt wracania po 
produkty BGK. Ponad jedna piąta podmiotów, które w analizowanym okresie pozyskały kredyt 
z gwarancją FGR przyznaje, że już wcześniej korzystały z gwarancji BGK.

 W ocenie beneficjentów gwarancji FGR głównymi atutami programu jest korzystny wpływ 
zabezpieczenia na warunki kredytów oraz możliwość uzyskania dopłat do odsetek w przypadku 
kredytów obrotowych. Argumenty te – jak wynika z deklaracji – stanowiły główną motywację 
do aplikowania o gwarancję FGR w przypadku dwóch trzecich spośród wszystkich badanych 
kredytobiorców.

 Istotne znaczenie w kontekście ubiegania się o kredyt zabezpieczony gwarancją FGR miała 
także trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19. O ile kontekst ten stanowił podstawową 
motywację do ubiegania się o wsparcie dla ponad jednej piątej badanych podmiotów (22%), to 
duży pozytywny wpływ otrzymanego finansowania na walkę ze skutkami pandemii dostrzegła 
ponad jedna trzecia gospodarstw rolnych (35%) i aż 60% firm.

 Pozytywny wpływ gwarancji na ogólną sytuację finansową gospodarstw rolnych i firm 
działających w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego przejawia się m.in. w poprawie 
płynności finansowej beneficjentów, która łączona jest przez nich z udziałem w programie 
(dostrzega ją 78% gospodarstw rolnych i 100% firm). Dodatkowo, ponad połowa badanych firm 
(56%) dzięki kredytowi z gwarancją FGR zaobserwowała wzrost obrotów, a połowa 
gospodarstw rolnych (50%) zwiększyła swoje przychody. 

 Jak wynika z badania, kredyty zabezpieczone gwarancją FGR są często przeznaczane na 
wspieranie inwestycji. Do momentu realizacji badania odsetek beneficjentów, którzy dokonali 
inwestycji lub byli w jej trackie wynosił 78% badanych gospodarstw rolnych i 52% firm. 
Co istotne, inwestycje już zrealizowało lub właśnie realizowało łącznie aż 69% podmiotów, 
które w ramach programu pozyskały kredyt obrotowy.

 W przypadku firm z sektora przetwórstwa rolnego inwestycje realizowane dzięki gwarancjom 
FGR obejmowały przede wszystkim zakup lub remont maszyn, urządzeń oraz linii 
produkcyjnych. W przypadku gospodarstw rolnych inwestycje dotyczyły natomiast głównie 
zakupu sprzętu rolniczego. Poza kredytem zabezpieczonym gwarancją FGR do realizacji 
inwestycji najczęściej angażowano dodatkowo środki prywatne. Wykorzystanie gwarancji FGR  
rzadko idzie w parze z uruchomieniem dodatkowego kapitału zewnętrznego (zarówno w formie 
dotacji, jak i w formie dodatkowych kredytów lub pożyczek).

 Gwarancje FGR relatywnie rzadko przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy. 
Wynika to jednak ze specyfiki ich odbiorców - są nimi w pierwszej kolejności indywidualne 
gospodarstwa rolne, które nie zatrudniają pracowników i dlatego pozyskiwanego finansowania 
nie przeznaczają na zwiększenie liczby zatrudnionych. Wzrost zatrudnienia – jako efekt 
oddziaływania gwarancji – widoczny jest głównie w przypadku firm i dużych gospodarstw 
rolnych, które już wcześniej zatrudniały pracowników.



Aneks



Cel i metodologia badania

W badaniu beneficjentów gwarancji FGR 2021 wzięły udział 702 podmioty, w tym:

• gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej (N=399);

• gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej (N=278);

• gospodarstwa rolne lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach tzw. działów 
specjalnych produkcji rolnej (N=13);

• przedsiębiorstwa przetwórcze produktów rolniczych (N=12).

Gospodarstwa rolne uwzględnione w badaniu cechowały się zróżnicowaną wielkością:

• gospodarstwa do 10 ha (N=75);

• powyżej 10 ha do 20 ha (N=163);

• powyżej 20 ha do 50 ha (N=243);

• powyżej 50 ha (N=196).

Zmienną różnicującą podmioty biorące udział w badaniu był również rodzaj zaciągniętego kredytu 
z gwarancją FGR. Blisko dwie trzecie badanych beneficjentów (N=444) stanowiły gospodarstwa 
i przedsiębiorstwa, które przy udziale zabezpieczenia w formie gwarancji FGR pozyskały kredyt 
obrotowy, a ponad jedną trzecią (N=258) podmioty, które zaciągnęły kredyt inwestycyjny.

Charakterystyka próby badawczej

Organizacja badania

Cel badania

Celem badania jest ocena funkcjonowania gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w ramach utworzonego w 2019 roku Funduszu Gwarancji Rolnych. Cel ten jest 
realizowany poprzez: 

• ocenę procesu pozyskiwania gwarancji oraz ich dopasowania do potrzeb beneficjentów; 

• ocenę efektów oddziaływania gwarancji na funkcjonowanie i rozwój gospodarstw rolnych oraz 
firm z sektora przetwórstwa rolnego.

Metoda badawcza

Badanie ilościowe na próbie beneficjentów programu gwarancji FGR, którymi są z jednej strony 
indywidualne gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 
a z drugiej mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem rolno-
spożywczym.

Techniki badawcze

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) oraz kwerenda danych zastanych (desk research
oraz analiza danych sprawozdawczych BGK).

Próba badawcza

Podmioty, które w okresie od 1 grudnia 2020 do 30 listopada 2021 pozyskały kredyt obrotowy lub 
inwestycyjny z gwarancją FGR (N=702), w tym indywidualne gospodarstwa rolne (N=677) oraz 
przedsiębiorstwa z sektora MŚP specjalizujące się w przetwórstwie rolno-spożywczym (N=25).

Realizacja badań

Badanie zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie BGK w okresie od grudnia 2021 
do stycznia 2022 roku.
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Informacje i zastrzeżenia prawne Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz 
pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie 
z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie 
rozpowszechniania badań inwestycyjnych. 

Niniejsza Publikacja nie stanowi (a) badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; bądź (b) doradztwa 
inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; bądź (c) usługi 
badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków 
postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz 
banków powierniczych, bądź (d) zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; bądź (e) 
porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; bądź (f) oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty
finansowe nią objęte; bądź (g) oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na moment jej sporządzenia i mogą ulegać zmianie. Autorzy 
nie uwzględniają w Publikacji jakichkolwiek indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb czy żądań 
potencjalnych adresatów Publikacji. Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone przez nich w sposób samodzielny. 
Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie
jej sporządzenia lub pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Banku aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać
aktualizacji. Bank nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych źródłowych. 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za ewentualne 
szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja 
uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji 
realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.

Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania 
konfliktom interesów w ramach świadczenia Usług Inwestycyjnych lub Usług Dodatkowych przez Bank zawiera opis faktycznych 

wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu 
zapobiegania konfliktom interesów. 

Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie 
bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych 
opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Banku jest zabronione. 

Ewentualne oceny formułowane w Publikacji zostały dokonane po zastosowaniu kombinacji metod, w szczególności analizy 
fundamentalnej, porównawczej, rynkowej i technicznej. Analiza fundamentalna zmierza do określenia przyszłych parametrów 
rynkowych bazując na obiektywnych czynnikach. Wynikom analizy fundamentalnej towarzyszy ryzyko, że zmiany rynkowe bywają 
determinowane również przez niefundamentalne czynniki. Analiza porównawcza polega na porównywaniu wycen rynkowych aktywów 
o podobnych charakterystykach w celu zidentyfikowania bezwzględnego i względnego przewartościowania lub niedowartościowania. 
Analiza porównawcza niesie ryzyko związane z wyciąganiem błędnych wniosków przy porównywaniu nietożsamych aktywów. Analiza 
rynkowa jest zorientowana na przewidywaniu zmian popytu i podaży na dane aktywo. Bazuje ona jednak na częściowej wiedzy 
rynkowej oraz często opóźnionych danych, co przekłada się na ryzyka dla formułowanych wniosków. Analiza techniczna polega na 
badaniu wykresów obrazujących historyczne kształtowanie się cen i innych parametrów rynkowych w celu określenia, w jaki sposób 
ukształtują się one w przyszłości. Niesie ona jednak ryzyko wynikające z tego, że zjawiska z przeszłości nie muszą się powtórzyć
w przyszłości. 
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