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°Tatra banka a financovanie agrosektora

° Predstavenie Tatra banky, a.s.

° Produkty Tatra banky, a.s.

° Pohľad bánk, problémy a výzvy  2010 
- 2011

° Diskusia
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°Predstavenie Tatra banky, a.s.

° prvá banka v SR ako člen SPPK

° akceptovaný partner agrosektora zo strany 
MPSR, PPA,...

° financovanie priamych platieb okamžite po 
vstupe do EU

° v aktuálnej sezóne takmer 70 mil. EUR 
prefinancovaných priamych platieb

° dlhoročné skúsenosti s financovaním nákupu 
poľnotechniky
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°Predstavenie Tatra banky, a.s.

° komoditné financovanie od vzniku zákona o 
SZL a TZL 

° partner Intervenčnej agentúry v systéme 
financovania SZL

° dlhoročný partner oceňovania najlepších 
pestovateľov a chovateľov  NAJ ..., ocenení 
Značka kvality a Zlatý kosák

° tradičný partner agroperiodík
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°Predstavenie Tatra banky, a.s.

° samostatné oddelenie pre agrobiznis

° výrazný náskok v oblasti štrukturálnych 
fondov - špecializovaný tím pre EU projekty

° tím odborníkov na oblasť obnoviteľných 
zdrojov energie



6

°Predstavenie Tatra banky, a.s.

Úvery na projekty podporované z fondov EÚ v období 
2004 – 2006 
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°Produkty pre agrosektor Tatra banky, a.s.

Prevádzkové a dotačné financovanie

° Preklenovací agroúver – financovanie 
priamych platieb

° Financovanie veľkých dobytčích jednotiek, 
cukru, LFA

° Financovanie Agroenvironmentu

° Štandardné prevádzkové financovanie
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°Produkty pre agrosektor Tatra banky, a.s.

Komoditné financovanie

° Skladiskové záložné listy

° Tovarové záložné listy

° Financovanie intervečného nákupu
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°Produkty pre agrosektor Tatra banky, a.s.

Investičné, dlhodobé financovanie

° nákup poľnohospodárskej techniky

° výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 
budov, výrobných priestorov

° nákup moderných technológií
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°Pohľad bánk na agrosektor

° poľnohospodárstvo z pohľadu bánk: 
perspektívny a cieľový sektor

° špecifické riziká podnikania: počasie, 
choroby, volatilita cien agrokomodít

° financovanie podmienené porozumením 
princípom fungovania sektora a jeho vzťahov

(ibapohľad od stola na výkazy nestačí, iný prístup k 
ekonomickým ukazovateľom,...)

° dôraz na poznanie klienta a jeho potrieb
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°Pohľad bánk na agrosektor

° napriek všeobecne sprísneným podmienkam 
úverovania (likvidita, záväzky, exekúcie) 
pozitívny pohľad na úverovanie

° celobankový trh: 2009 druhé najrýchlejšie 
rastúce odvetvie – rast úverov agrosektoru o 
26%

° Tatra banka: poľnohospodárstvo jednoznačne 
najrýchlejšie rastúce odvetvie – v 2009 rast 
úverov agrosektoru o 31%

Dôvody:

° systém a vzájomná dôvera

° špeciálne produkty pre agrosektor (SZL, 
prevádzkové a investičné dotácie)

° vysoký stupeň koncentrácie vlastníctva  
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°Pohľad bánk na agrosektor problémy 2010

Negatívna zmena situácie:

° Počasie a povodne – dopady a východiská

° Nezodpovedné konanie niektorých 
agropodnikateľov

° Situácia a neistota v rozpočte 2011 resp. v 
budúcej poľnohospodárskej politike

° Narušenie stability zaužívaných systémov 
financovania
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°Pohľad bánk na agrosektor problémy 2010

Výzvy a riešenia:

° zameranie sa na náklady, racionalizácia, 
stabilita

° spoločný postup na strane nákupu a odbytu

° pridávanie pridanej hodnoty

° spoločné podniky
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°Pohľad bánk na agrosektor problémy 2010

Výzvy a riešenia:

° Jasne deklarovaná stratégia rezortu

° Dostatok informácií o dotačných tituloch

° Zjednodušenie a zrýchlenie procesov 
úverovania 

° Nie však v rovine zabezpečenia  

° Neštandardné riešenia                                                        
(znovučerpanie VDJ, predplatba..)

° riešenie kritických situácií – potreba   
komunikácie a spolupráce 

° Intenzívny vzájomný dialóg (banky, rezort, 
farmári)
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°Tatra banka a financovanie agrosektora

Diskusia
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°Tatra banka a financovanie agrosektora

Ďakujeme za pozornosť

Tatra banka, a.s

Hodžovo námestie 3

811 06 Bratislava

02/ 5919 1896

agrofinancovanie@tatrabanka.sk

eurofondy@tatrabanka.sk
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