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PaĔstwowe wsparcie przedsiĊbiorstw sektora rolnego Biaáorusi
The state support for the enterprises of agrarian sector in
Byelorussia
Synopsis. Artykuá koncentruje siĊ na zagadnieniu paĔstwowego wsparcia dla przedsiĊbiorstw sektora
rolnego z wykorzystaniem finansowania budĪetowego, ulgowego opodatkowania, regulowania
taryfowego i celnego, ksztaátowania cen i innych instrumentów. Gáówną uwagĊ poĞwiĊcono
problemowi nieefektywnego wykorzystania Ğrodków scentralizowanego wsparcia finansowego.
Zaproponowano ograniczenie kanaáów wsparcia paĔstwowego i popieranie najbardziej efektywnych
form i rodzajów produkcji.
Sáowa kluczowe: wsparcie paĔstwowe, finansowanie budĪetowe.
Abstract. Problems of the state support for the agricultural enterprises by methods of budgetary
financing, preferential taxation, tariff and customs regulations and price controls are considered. The
basic attention is given to the problem of inefficient use of means in the centralized support fund. The
author suggests to reduce expenses of the state support and to those supporting the most effective
forms and branches of production.
Key words: state support, budgetary financing.

Wprowadzenie
Rozwój kompleksu rolno-spoĪywczego jest jednym z kluczowych kierunków dziaáaĔ
rządu wspóáczesnego paĔstwa. Zapewnienie ludnoĞci zaopatrzenia w ĪywnoĞü o
odpowiedniej jakoĞci i cenie jest jednym z czynników stabilnoĞci socjalno-ekonomicznej
kaĪdego spoáeczeĔstwa. W tym celu rządy stosują kompleksowe systemy wsparcia sektora
rolno-spoĪywczego, obejmujące sferĊ ksztaátowania cen, opodatkowania, kredytowania i
regulowania celnego, przyczyniając siĊ do wzrostu wydajnoĞci pracy, rozwoju
technicznego, informatycznego i socjalnego wsi.
Obecnie istniejący system paĔstwowego regulowania gospodarki na wsi we
wszystkich ekonomicznie rozwiniĊtych krajach ksztaátowaá siĊ przez wiele dziesiĊcioleci.
Punktem wyjĞcia w jakoĞciowym przesuniĊciu w regulowaniu sektora rolnego przez
paĔstwo jest początek lat 30-tych XX stulecia, kiedy gáĊboki kryzys agrarny, pokrywający
siĊ z kryzysem przemysáowym, wymusiá koniecznoĞü interwencji paĔstwa w gospodarkĊ
rolną. Stopniowo interwencja stawaáa siĊ coraz bardziej róĪnorodna, intensywna i nabieraáa
nowego ksztaátu. Gáównym celem staáo siĊ podtrzymywanie dochodów producentów
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rolnych na poziomie dochodów producentów w innych sektorach gospodarki przez
niwelowanie wahaĔ cen produktów rolnych i redukcjĊ ich zapasów.
Analiza paĔstwowego wsparcia producentów rolnych na obecnym etapie rozwoju
ekonomicznego Biaáorusi i innych krajów wskazuje, Īe zagadnienie to ma duĪe znaczenie.

Wyniki badaĔ
Na Biaáorusi paĔstwowe wsparcie o charakterze bezpoĞrednim i poĞrednim dzieli siĊ
na 5 grup:
x finansowanie budĪetowe,
x ulgowe opodatkowanie,
x regulacje taryfowo-celne,
x ksztaátowanie cen,
x inne formy wsparcia.
Ulgowe opodatkowanie sektora rolnego ma na Biaáorusi szerokie zastosowanie.
Dotyczy to w szczególnoĞci przedsiĊbiorstw rolnych zajmujących siĊ uprawą roĞlin (z
wyjątkiem kwiatów i roĞlin dekoracyjnych), hodowlą bydáa, ryb i produkcją pszczelarską.
Dochód z tego typu dziaáalnoĞci jest zwolniony od opáat na rzecz paĔstwowego funduszu
wsparcia producentów rolnych, producentów ĪywnoĞci i nauk rolniczych oraz z podatku od
uĪytkowników dróg. PrzedsiĊbiorstwa są teĪ zwolnione z opodatkowania dochodu,
opodatkowania nieruchomoĞci związanych z produkcją rolną, uzyskują ulgi w
opodatkowaniu wartoĞci dodanej.
Zastosowanie Ğrodków regulowania taryfowego i nietaryfowego pozwala zwiĊkszyü
konkurencyjnoĞü produkcji krajowej na rynku wewnĊtrznym i zachowaü miejsca pracy.
Tak wiĊc jednym z gáównych celów polityki regulowania taryfowo-celnego na Biaáorusi
jest ochrona interesów ekonomicznych producentów rolnych.
Podstawowymi mechanizmami podtrzymywania dochodów przez system
ksztaátowania cen są wykorzystywanie zamówieĔ paĔstwowych i zastosowanie podwyĪek
w stosunku do cen zbytu. W związku z tym, Īe te instrumenty realizuje siĊ kosztem
finansowania budĪetowego, paĔstwowe zamówienia są podstawowym elementem
ksztaátowania cen.
Inne Ğrodki wsparcia to umorzenia dáugów przedsiĊbiorstw rolniczych, reorganizacja
nierentownych przedsiĊbiorstw rolnych przez doáączanie ich do ekonomicznie efektywnych
i finansowo stabilnych przedsiĊbiorstw paĔstwowych, sprzedaĪ niektórych Ğrodków
produkcji (np. energii elektrycznej) za niĪszą cenĊ w porównaniu z cenami dla innych
sektorów gospodarki, odroczenie spáaty zadáuĪenia za zuĪytą energiĊ, odroczenie spáaty
zadáuĪenia podatkowego i innych páatnoĞci albo zwolnienie od niektórych opáat,
niepieniĊĪne transfery z innych dziedzin gospodarki.
NaleĪy zaznaczyü, Īe preferencyjne kredytowanie realizowane jest przez system
finansowania budĪetowego. Jednak w przypadku, gdy wydatki banków nie są
rekompensowane przez paĔstwo, są one zmuszone pokrywaü je wáasnym kosztem. Ten
rodzaj ukrytego wsparcia moĪna zaliczyü do grupy “inne sposoby wsparcia”.
PaĔstwo, mając na celu wsparcie producentów rolnych, wydziela na to duĪe Ğrodki
przez system finansowania budĪetowego, co czyni ten kanaá wsparcia podstawową
skáadową systemu preferencji dla gospodarstw rolnych. Kierunki i wielkoĞü finansowania
budĪetowego zmieniają siĊ co roku, co jest uzaleĪnione od ogólnego stanu gospodarki kraju

40

i przedsiĊbiorstw rolnych oraz od zadaĔ postawionych przed gospodarstwami rolnymi na
dany etap rozwoju.
Finansowanie odbywa siĊ z trzech podstawowych Ĩródeá: budĪetu paĔstwa,
paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji ĪywnoĞci i nauk
rolniczych oraz budĪetów lokalnych. Przeprowadzona analiza struktury budĪetowego
finansowania gospodarstw rolnych na Biaáorusi pozwala na stwierdzenie, Īe podstawowym
Ĩródáem finansowania w ostatnich latach jest paĔstwowy fundusz wsparcia producentów
rolnych, produkcji ĪywnoĞci i nauk rolniczych.
Tabela 1. Kierunki i kwoty wsparcia ze Ğrodków paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji
ĪywnoĞci i nauk rolniczych w 2009 roku
Table 1. Directions and value of support from the republican fund of support for agricultural producers, foodstuffs
production and for the agrarian sciences in 2009
Kierunki wykorzystywania Ğrodków

Kwota, mln rubli

ĝrodki zaplanowane razem

Struktura, %

2490400,0

100,00

ɯ

2233605,7

89,69

100,00

w tym na:
 rozwój upraw

824345,0

33,10

36,91

 osiągniĊcie stabilnoĞci finansowej przez gospodarstwa rolne

1378428,6

55,35

61,71

 obniĪenie ryzyka w przedsiĊbiorstwach rolniczych

21359,1

0,86

0,96

 stworzenie zautomatyzowanych systemów informacyjnych i
zwiĊkszenie zatrudnienia w przedsiĊbiorstwach rolniczych
pracowników wykwalifikowanych

9473,0

0,38

0,42

256794,3

10,31

ɯ

w tym:
 przeznaczone dla rejonów administracyjnych na rozwój produkcji
rolnej

 przeznaczone na cele szczebla ogólnopaĔstwowego
ħródáo: [Ɉɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ… 2009].

W 2009 roku z paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji
ĪywnoĞci i nauk rolniczych przewidziano wydzielenie 2490400 mln rubli, co jest kwotą o
10% wiĊkszą w porównaniu z rokiem 2008 (tab. 1). Ze Ğrodków tych 89,69% przekazano
rejonom administracyjnym na rozwój gospodarstw rolnych w nastĊpujących kierunkach:
x rozwój upraw,
x osiągniĊcie finansowej stabilnoĞci gospodarstw rolnych,
x obniĪenie ryzyka w przedsiĊbiorstwach rolnych,
x stworzenie zautomatyzowanych systemów informacyjnych i zwiĊkszenie nasycenia
organizacji rolniczych wykwalifikowanymi pracownikami.
NajwiĊkszy udziaá w strukturze finansowania miaá kierunek „osiągniĊcie finansowej
stabilnoĞci gospodarstw rolnych” (61,71%). W porównaniu z rokiem 2008 poziom
finansowania w tym kierunku zwiĊkszyá siĊ o 20,5% i wyniósá w 2009 roku 1378428.6 mln
rubli. W ramach tego kierunku przewidziano wydzielenie Ğrodków na:
x rekompensatĊ strat banków w związku z udzielaniem preferencyjnych kredytów
przedsiĊbiorstwom rolniczym,
x obniĪenie cen Ğrodków technicznych w rolnictwie, dostarczanych na warunkach
dáugoterminowej dzierĪawy (leasingu),
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x zakup wyposaĪenia laboratoryjnego do badania zwierząt, pasz i produktów
ĪywnoĞciowych,
x stymulowanie dostaw mleka i miĊsa do MiĔska,
x umorzenie spáaty kredytów, udzielonych organizacjom upowaĪnionym do zakupu
technicznych Ğrodków produkcji rolniczej w ramach wykonania paĔstwowego
programu wyposaĪenia gospodarstw rolnych w nowoczesną technikĊ na lata 20052010, dostarczanych na warunkach dáugoterminowej dzierĪawy (leasingu),
x páatnoĞci rządu Republiki Biaáorusi jako gwarancji kredytów udzielonych przez
banki w Republice Biaáorusi.
Analiza struktury finansowania wedáug rejonów administracyjnych (obwodów)
pokazaáa, Īe najwiĊcej Ğrodków pieniĊĪnych trafiáo do producentów rolnych obwodu
miĔskiego (22,37%). Producenci obwodu grodzieĔskiego otrzymali tylko 328116.7 mln
rubli, czyli 14,69% ogólnej puli finansowania (rys. 1).

Rys. 1. Struktura finansowego wsparcia produkcji rolnej wedáug obwodów w 2009 roku
Fig. 1. Structure of financial support for agricultural production by regions in 2009
ħródáo: [Ɉɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ… 2009].

Z paĔstwowego funduszu wsparcia producentów rolnych, produkcji ĪywnoĞci i nauk
rolniczych zaplanowano wydatkowanie 10,31% Ğrodków na cele realizowane na szczeblu
ogólnopaĔstwowym, czyli o 3,51% mniej niĪ w roku 2008.

Podsumowanie
1.
2.

3.

Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągniĊcie nastĊpujących wniosków.
PaĔstwo udziela wsparcia o charakterze poĞrednim i bezpoĞrednim gáównym
producentom rolnym i ta pomoc w ostatnich latach nie zmalaáa.
Analiza wykorzystania Ğrodków scentralizowanego wsparcia finansowego pokazuje, Īe
do tej pory istnieje podejĞcie kompensacyjno-wydatkowe do ich rozdysponowania.
Taki stan nie sprzyja ekonomicznemu zainteresowaniu producentów rolnych
zwiĊkszeniem efektywnoĞci produkcji i jakoĞci wytwarzanych produktów.
PaĔstwowe wsparcie finansowe produkcji rolnej powinno dotyczyü najbardziej
efektywnych form i rodzajów produkcji oraz zapewniaü producentom rolnym dochody
niezbĊdne do prowadzenia stabilnej dziaáalnoĞci i rozszerzonej reprodukcji majątku.
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4.

Docelowo naleĪy dąĪyü do ograniczenia kanaáów wsparcia paĔstwowego.
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