Organizacja, zarządzanie, podatki, prawo pracy

Perspektywy
na rynku rzepaku
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Zielona WPR 7 grzechów
na Forum Rolników w zarządzaniu
i Agrobiznesu Usługi rolnicze
Kredyt z gwarancją BGK w biznesowym wydaniu

AGROPANORAMA

Restrukturyzacja gospodarstwa
- sposób na wyjście z zadłużenia
pidemiologiczne zagrożenie pande
mią CDVID-19 nie tylko dla Polski,

E

ale dla całego świata stało się fak
tem. Zamknięte hotele, restauracje, sklepy
działające z ograniczeniami, wpłynęły na
zmniejszenie popytu na produkty mleczne
i mięsne, a ograniczenie ruchu transgranicznego hamuje eksport drobiu, wołowiny
i wieprzowiny. Zmiany klimatyczne stają
się kolejnym czynnikiem, wpływającym na
olbrzymie zagrożenie dla produkcji rolniczej,
przede wszystkim roślinnej oraz mleka. Gdy
nałoży się na to spadek cen skupu mleka,
wzrost cen paszy dla bydła, suplementów
diety dla krów mlecznych, cieląt oraz na
wozów. można się spodziewać pogłębienia
kryzysu w wielu gospodarstwach, zwłaszcza
korzystających z leasingow na maszyny,
ciągniki, kredytów obrotowych, inwesty
cyjnych czy też pożyczek.
Co z tymi gospodarstwami, których za

problemów zadłużeniowych przedsiębiorstw,
w tym również gospodar stw rolnych. Jej
istotę oddaje art. 3 ust. 1 Prawa restruktu
ryzacyjnego: „Celem postępowania restruk
turyzacyjnego jest umknięcie ogłoszenia
upadłości dłużnika przez umożliwienie mu
restrukturyzacji w drodze zawarcia układu
z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusz
nych praw wierzycie i".
Podstawą jest utrzymanie umów hipo
tecznych i leasingowych, aby nie utracić
ziemi uprawnej oraz niezbędnych w go 
spodarstwie maszyn. Ważnym elementem
jest uświadomienie rolnikowi, że wierzycieli
zabezpieczonych rzeczowo należy bezwzględme regulować na bieżąco. Ponadto
moment obsługi rat większości kredytów
może świadczyć, że gospodarstwo jeszcze
me legło w gruzach. Najlepiej przeprowa
dzona restrukturyzacja gospodarstwa nie

dłużenie w spłacie bieżących zobowiązań
uniemożliwia przyznanie odroczenia spłat?

pomoże, jeśli wyprzedano zwierzęta (krowy
mleczne, opasy, trzoda chlewna), które są
środkam i produkcji i umożliwiają gene

1 stycznia 2016 roku restrukturyzacja po
jawiła się obok upadłości jako jedna z sa
modzielnych alternatyw na rozwiązanie

rowanie przychodu. Bez przychodów nie
będziemy w stanie spłacać nawet 1/3 zre
strukturyzowanych kredytów, pożyczek.

