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Okres przedakcesyjny i członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiązały się 
z możliwością korzystania ze wsparcia z funduszy strukturalnych. Znaczna część
tych środków trafiła także do polskiego rolnictwa i na obszary wiejskie [7], co uła-
twiało przygotowanie gospodarstw rolnych do konkurencji na Jednolitym Rynku
UE. Warunkiem koniecznym poprawy konkurencyjności krajowych gospodarstw
rolnych było zwiększanie ich efektywności poprzez inwestycje w nowe środki pro-
dukcji i modernizację majątku [3]. Było to przesłanką skierowania części środków
na cele inwestycyjne w programach: SAPARD, Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004-2006” (SPO) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW). Przy konstruowaniu programów konieczne było jednak za-
pewnienie właściwego i jednocześnie całkowitego wykorzystania przyznanych środ-
ków. Było to warunkowane m.in. zdolnościami administracyjnymi i instytucjonal-
nymi [1], ale także poziomem przyjętych kryteriów i procedur wdrażania poszcze-
gólnych mechanizmów oraz przygotowaniem beneficjentów do starania się o fun-
dusze. Można uznać, że ten ostatni element był kluczowy dla osiągnięcia celów
wdrażanych programów, a odpowiednie przygotowanie rolników decydowało 
o podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do programu [9].

Jak już wspomniano, zadaniem, przed jakim stanęły organizacje publiczne, było
jak najlepsze przygotowanie programów i opracowanie sposobów ich wdrażania,
by przyjęte procedury gwarantowały pełne wykorzystanie przyznanych Polsce środ-
ków [16]. Z prowadzonych analiz wynika [15], że rygorystyczne procedury wdra-
żania programów zabezpieczają przed nadużyciami, równocześnie jednak mogą
generować koszty transakcyjne [13, 17] i ograniczać liczbę beneficjentów [10].
Dla realizacji obecnych i formułowania przyszłych programów ważne są bada-
nia, których zasadniczym celem jest wskazanie podstawowych problemów i ba-

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy MNiSW
pt.: Funkcjonowanie, skuteczność i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce.



rier, jakie rolnicy napotykali przy staraniu się o środki z funduszy UE oraz okre-
ślenie czynników, które zadecydowały o przystąpieniu do programów pomoco-
wych UE. Na potrzebę prowadzenia takich badań wskazuje m.in. Chaplina, Davidova,
Gorton [2] oraz Wieliczko [17].

materiał i metoda

Materiałem analitycznym były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
w 2010 r. wśród gospodarstw znajdujących się w bazie FADN. Wybór podmio-
tów do badań był celowy, a podstawowym kryterium doboru było korzystanie 
z programów finansowania inwestycji z funduszy rolnych UE, tj.:

Działanie 2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach SAPARD,
Działanie 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach SPO,
Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW.
Na podstawie danych FADN do analizy wybrane zostały te gospodarstwa z te-

renu całej Polski, które otrzymały dotacje do inwestycji przekraczające wartość
60 000 zł. Wśród 475 gospodarstw rolnych, których kierownicy ocenili powody
i trudności w korzystaniu z funduszy UE, niektóre gospodarstwa wykonywały wię-
cej niż jedną inwestycję finansowaną z programów UE. W tych przypadkach każ-
dy z programów został osobno oceniony, stąd łączna liczba analizowanych an-
kiet wyniosła 737.

Rolnicy – beneficjenci funduszy – oceniali czynniki, które zadecydowały o wy-
borze programu z funduszy UE oraz utrudnienia przy staraniu się o dofinanso-
wanie, w oparciu o skalę punktową od 1 do 6, przy czym 1 oznaczało ocenę naj-
niższą (odpowiednio: nieznaczący czynnik, bardzo małe utrudnienie), natomiast
6 oznaczało ocenę najwyższą (bardzo istotny czynnik, bardzo duże utrudnienie).
W klasyfikacji ocen posłużono się analizą czynnikową (z wykorzystaniem pakie-
tu Statistica). Metoda ta wykorzystana została do redukcji (grupowania) i klasy-
fikacji zmiennych. Przy wyborze liczby grup – nowych czynników (składowych
głównych) wykorzystano łącznie trzy możliwe podejścia, a więc: kryterium Kaisera
(zostawiając tylko czynniki, które mają wartości własne większe niż 1), test osy-
piska oraz ocenę stopnia wyjaśnienia wariancji przez kolejne nowo wyodrębnio-
ne czynniki. Ostatecznie dla obu analizowanych pytań ankiety przyjęto wyzna-
czenie trzech nowych czynników, które w syntetyczny sposób odzwierciedlają 
znaczącą część informacji zawartą w zbiorze danych wejściowych. W oparciu 
o rotację maksymalizującą wariancję (varimax) wyjściowej przestrzeni zmien-
nych (ocen w analizowanych pytaniach kwestionariusza), realizowano kryterium
maksymalizacji wariancji (zmienności) nowego czynnika przy jednoczesnej mi-
nimalizacji wariancji wokół tej nowej zmiennej [5]. Przed przystąpieniem do ana-
lizy czynnikowej oceniona została zasadność stosowania tej metody. Adekwatności
próby do założeń analizy czynnikowej mierzono za pomocą testu sferyczności
Bartletta oraz współczynnika Kaisera–Mayera–Olkina. W przypadku obu anali-
zowanych pytań kwestionariusza ankiety wykonano obliczenia (z wykorzystaniem
pakietu SPSS), potwierdzające zasadność zastosowania analizy czynnikowej.
Wartość testu Bartletta pozwalała na odrzucenie hipotezy, że macierz korelacji
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jest macierzą jednostkową, a wysoki współczynnik K-M-O (odpowiednio 0,83
i 0,87) dał silne podstawy do zastosowania analizy czynnikowej.

W interpretacji wyników posłużono się współczynnikiem skośności, charak-
teryzującym stopień asymetrii rozkładu wokół jego średniej [5]. 

W grupowaniu czynników zastosowano także analizę skupień z wykorzysta-
niem metody k-średnich (z wykorzystaniem pakietu Statistica). W tej metodzie
tworzy się k skupień, w możliwie największym stopniu różniących się od siebie.
Do wyznaczenia liczby skupień wykonano obliczenia aglomeracji z wykorzysta-
niem metody Warda, w której do oszacowania odległości między skupieniami wy-
korzystuje się podejście analizy wariancji. W przypadku obu analizowanych py-
tań kwestionariusza ankiety wyznaczono liczbę trzech skupień.

wyniki badań

Realizacja celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w pierwszych
latach jej funkcjonowania sprawiła, że w krajach EWG już w latach sześćdzie-
siątych uznano fundusze strukturalne za ważne instrumentarium polityki wspie-
rania restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego i żywnościowego. Potrzebę
przemian strukturalnych dostrzegano także w Polsce. Perspektywa wejścia do UE
wymuszała podjęcie dodatkowych działań nie tylko dla zmniejszenia różnic w po-
ziomie rozwoju, ale głównie dla spełnienia wymagań stawianych przez Jednolity
Rynek UE. Instrumentem przekształceń strukturalnych w polskim rolnictwie przed
członkostwem w UE był program SAPARD, a w pierwszych latach po akcesji pro-
gramy SPO 2004-06 i PROW 2007-13. We wszystkich tych programach, w kon-
cepcji poprawy konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sek-
tora rolnego, znalazły się środki na wspieranie inwestycji w gospodarstwach rol-
nych [6]. Duże rozdrobnienie gospodarstw w Polsce, ograniczona ich specjali-
zacja, czy też niska towarowość produkcji rolnej, ograniczały możliwości aku-
mulacji środków, które byłyby źródłem finansowania nowych inwestycji. Na wspie-
ranie inwestycji przeznaczono zatem znaczą część funduszy w ramach poszcze-
gólnych programów, bowiem w programie SAPARD było to 20% całkowitego
budżetu, w SPO 34%, a w PROW 11%. Mimo że w ostatnim programie udział
wydatków na modernizację gospodarstw rolnych był mniejszy, to kwota przezna-
czona na to działanie była trzykrotnie większa aniżeli w latach poprzednich [14].
Począwszy od programu SAPARD zakładano, że finansowe wsparcie działań in-
westycyjnych przyczyni się do poprawy wyposażenia technicznego gospodarstw,
podniesienia jakości produktów, dostosowania do wymogów prawa wspólnoto-
wego i spowoduje polepszenie efektywności ekonomicznej oraz konkurencyjno-
ści sektora rolno-spożywczego, przy jednoczesnym zachowaniu przyrodniczych
standardów wytwarzania [11, 15]. 

Programy pomocowe UE stanowiły instrumenty wsparcia o charakterze ho-
ryzontalnym, tj. pomoc udzielana była dla całego kraju na jednolitych zasadach.
Pomoc trafiała do beneficjentów na zasadzie refundacji części poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych, które rozliczane były dopiero po zrealizowaniu części lub
całości inwestycji. W ramach programu SAPARD wnioskodawca mógł otrzymać
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pomoc w maksymalnym wymiarze 170 tys. zł [15], a w SPO i PROW do 300 tys. zł,
co stanowiło zwrot 50% kosztów zakupu, budowy lub remontu budynków do pro-
dukcji rolnej, zakupu maszyn, urządzeń lub narzędzi, zakupu zwierząt stada pod-
stawowego bądź założenia sadów lub plantacji wieloletnich. W badanej grupie go-
spodarstw średnia wartość inwestycji wynosiła około 300 tys. zł. Była to więc war-
tość średnio o około połowę mniejsza aniżeli od umożliwiającej uzyskanie mak-
symalnej kwoty zwrotu poniesionych kosztów – czyli 600 tys. zł. Świadczy to 
o tym, że rolnicy byli ostrożni w wykorzystywaniu dostępnych środków z fundu-
szy UE. Jest to wniosek tym bardziej uzasadniony, że z całej bazy FADN do ba-
dań wybrano gospodarstwa o największym zwrocie z tytułu prowadzonych inwe-
stycji, czyli powyżej 60 tys. zł. Wyniki te są podobne to obserwowanych w całym
kraju, ponieważ w programie SPO złożono wnioski na wartość średnią 107 tys.
zł, a w PROW 142 tys. zł [12].

Czynniki decydujące o korzystaniu z funduszy ue

Przystępując do oceny funkcjonowania programów, zadano respondentom py-
tanie o stopnień wpływu czynników (wymienionych w tab. 1 i 2) na decyzję 
o korzystaniu z programu wsparcia inwestycji z funduszy UE. Z przeprowadzo-
nej analizy czynnikowej wynika (tab. 1), że głównymi przyczynami, dla których
rolnicy decydowali się na udział w programie i współfinansowanie realizowanej
inwestycji ze środków unijnych, były potrzeby inwestycyjne w gospodarstwie –
czynnik nr 3 o średniej ocen 5,6. Drugą istotną grupę tworzą czynniki, które moż-
na określić jako potrzeby budowania przewag konkurencyjnych – czynnik nr 1.
Charakterystyczny jest wyodrębniony czynnik nr 2, na który składała się wiedza
na temat funduszy oraz umiejętność starania się o dofinansowanie. Rolnicy uzna-
li bowiem, że ich wiedza i umiejętność starania się o dofinansowanie nie była im-
pulsem ubiegania się o fundusze (były to czynniki podobnie oceniane w gospo-
darstwach, stąd w analizie tworzyły nowy czynnik statystycznie istotny, wyjaśnia-
jący 9,8% zmienności, lecz o merytorycznie średnim znaczeniu – średnia ocen
wyniosła 3,6). Czynnikom tym ankietowani przyznali odpowiednio 3,4 i 3,8 punk-
tu (w 6-cio stopniowej skali). Zatem wiedza i umiejętności były wystarczające,
lecz nie na tyle duże, by były podstawową przyczyną aktywności związanej z fun-
duszami UE. Być może wiedza na temat funduszy była niepełna1, dlatego waż-
ne jest, aby wdrażaniu kolejnych programów towarzyszyło właściwe informowa-
nie beneficjentów, organizowanie szkoleń i warsztatów dla rolników, co potwier-
dzają E. Defrancesco, P. Gatto, P. Runge, S. Trestini [2]). Zakres i tematyka szko-
leń powinna być poprzedzona rozpoznaniem potrzeb informacyjnych wśród po-
tencjalnych beneficjentów.
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Tabela 1
wyniki analizy czynnikowej – czynniki decydujące o skorzystaniu z funduszy uea

Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 
Wyszczególnienie 

adunki czynnikowe 
rednia Mediana Sko no  

Posiadane umiej tno ci i wiedza 
zwi zane z pozyskiwaniem 
rodków zewn trznych 

0,192 0,897 0,114 3,4 4  -0,11 

Posiadana wiedza na temat 
rodków unijnych 

0,163 0,910 0,129 3,8 4  -0,36 

Potrzeby inwestycyjne 
gospodarstwa 

0,032 0,007 0,756 5,6 6  -2,20 

Brak wystarczaj cych rodków 
w asnych na realizacj  
potrzebnych inwestycji 

0,111 -0,098 0,516 4,7 5  -1,07 

Potrzeba dostosowania 
gospodarstwa do wymogów UE 

0,391 0,046 0,294 4,1 4  -0,48 

Ch  podniesienia jako ci 
produktów 

0,656 0,109 0,298 4,0 4  -0,51 

atwo  procedur zwi zanych  
z pozyskaniem rodków unijnych 

0,277 0,399 -0,177 2,6 3  0,34 

Wykorzystanie do wiadcze  
innych gospodarstw 

0,442 0,229 -0,194 2,4 2  0,69 

Ch  poprawy konkurencyjno ci 
gospodarstwa 

0,654 0,180 0,167 4,4 5  -0,85 

Ch  zwi kszenia skali produkcji 0,718 0,063 0,137 3,9 4  -0,42 

Ch  zmniejszenia jednostkowych 
kosztów produkcji 0,714 0,105 0,141 4,4 5  -0,88 

Ch  poprawy bezpiecze stwa  
i higieny pracy 0,645 0,113 0,022 4,8 5  -1,28 

Ch  wprowadzenia 
innowacyjno ci do gospodarstwa 0,691 0,166 0,188 4,3 5  -0,80 

Potrzeba realizacji koncepcji 
zrównowa onego rozwoju 0,633 0,217 -0,086 2,7 3  0,46 

Korzystna forma wsparcia 0,109 0,180 0,508 4,8 5  -1,10 

Warto  wasna 4,52 1,47 1,23 

Procent wyja nionej wariancji 30,1 9,8 8,1 
x x x 

 
a Przyjęto skalę punktową od 1 do 6, przy czym 1 oznaczało ocenę najniższą – nieznaczący czynnik, 
a 6 oznaczało ocenę najwyższą – bardzo istotny czynnik.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=737).



Poza zmiennymi silnie skorelowanymi z nowo wyznaczonymi czynnikami, war-
to zwrócić uwagę na oceny pozostałych zmiennych (tab. 1). Najniższa średnia ocen
i najwyższy współczynnik skośności dla odpowiedzi mówiącej o wykorzystaniu
doświadczeń innych gospodarstw dowodzi, że wbrew powszechnym opiniom rol-
nicy nie sugerują się opiniami innych rolników przy zakupie sprzętu rolniczego
z wykorzystaniem funduszy UE. Natomiast zgodnie z oczekiwaniami, łatwość pro-
cedur i koncepcja zrównoważonego rozwoju nie są czynnikami zachęcającymi
rolników do pozyskiwania środków z funduszy UE. 

Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy czynnikowej potwierdzają grupy
wyodrębnione przy zastosowaniu analizy skupień metodą k-średnich. Najmniejsze
znaczenie (najniższa średnia i najwyższy współczynnik skośności mówiący o prze-
wadze ocen najniższych) dotyczy grupy pierwszej (tab. 2). Zatem na decyzje rol-
ników odnośnie korzystania z funduszy UE na realizację inwestycji nie miały wpły-
wu ani własna wiedza i umiejętności, ani łatwość procedur, ani doświadczenia 
innych rolników. Wniosek dla praktyki wdrażania programów pomocowych UE
jest taki, że należy nadal prowadzić szkolenia związane z informowaniem rolni-
ków o dostępnych funduszach i procedurach aplikowania, co potwierdza Latruffe,
Balcombeb, Davidova, Zawalinska [8]. Istotne jest, że na te elementy wskazywa-
li rolnicy, którzy już skorzystali z pomocy, a więc mimo pewnych braków wiedzy
i obawy związanej z formalnościami, decydowali się na złożenie wniosku o do-
finansowanie.
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rys. 1. Rola zmiennych przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z funduszy UE (wyniki 
analizy czynnikowej)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=737).



Najważniejszym impulsem wykonania inwestycji z wykorzystaniem fundu-
szy strukturalnych UE były potrzeby inwestycyjne w gospodarstwie rolnym i ogra-
niczone możliwości samofinansowania działań. Beneficjentów zachęcała także
korzystna forma wsparcia, a więc wspomniany wcześniej zwrot części ponoszo-
nych kosztów wykonania inwestycji (tab. 1 i 2). Warto zwrócić uwagą na wska-
zanie roli bezpieczeństwa i higieny pracy. Można sądzić (co nie wynika bezpo-
średnio z kwestionariusza ankiety, lecz jest refleksją płynącą z dodatkowych in-
formacji uzyskanych od rolników podczas przeprowadzania badań), że to wska-
zanie wynika z dwóch odrębnych przyczyn. Po pierwsze, rolnicy zdają sobie spra-
wę, na ile istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny, zwłaszcza kiedy część
wymogów wzajemnej zgodności i dobrej praktyki rolniczej zakłada przestrzega-
nie tych przepisów, ponieważ warunkuje dostęp do funduszy strukturalnych i otrzy-
manie dopłat bezpośrednich. Z drugiej zaś strony, część rolników mogła wska-
zywać na ten element, sugerując się warunkami dostępu do funduszy. Otóż wa-
runkiem zakwalifikowania projektu do płatności było wykazanie ich wpływu na
poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem, nawet bez możliwości precy-
zyjnego przedstawienia rzeczywistych efektów poprawy warunków pracy w go-
spodarstwie, rolnicy zaznaczali tę odpowiedź.

Czynniki stanowiące utrudnienie przy staraniu się o unijne fundusze
wsparcia inwestycji

Rozpoznanie czynników, które zachęcają rolników do korzystania z funduszy
UE, zostało uzupełnione badaniem utrudnień przy staraniu się o dofinansowanie
w ramach programów UE. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło na re-
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Tabela 2 
wyniki analizy skupień czynników decydujących o skorzystaniu z funduszy ue

Wyszczególnienie rednia 
ocen Sko no  

Posiadane umiej tno ci i wiedza zwi zane z pozyskiwaniem rodków zewn trznych 
Posiadana wiedza na temat rodków unijnych 

atwo  procedur zwi zanych z pozyskaniem rodków unijnych 
Wykorzystanie do wiadcze  innych gospodarstw G

ru
pa

 I
 

Potrzeba realizacji koncepcji zrównowa onego rozwoju 

3,0 0,2 

Potrzeba dostosowania gospodarstwa do wymogów UE 
Ch  podniesienia jako ci produktów 
Ch  poprawy konkurencyjno ci gospodarstwa 
Ch  zwi kszenia skali produkcji 
Ch  zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji 

G
ru

pa
 I

I 

Ch  wprowadzenia innowacyjno ci do gospodarstwa 

4,2 -0,7 

Potrzeby inwestycyjne gospodarstwa 
Brak wystarczaj cych rodków w asnych na realizacj  potrzebnych inwestycji 
Ch  poprawy bezpiecze stwa i higieny pracy 

G
ru

pa
 I

II
 

Korzystna forma wsparcia 

5,0 -1,4 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=737).



dukcję 17 powodów (tab. 3) do trzech nowo wyodrębnionych czynników (rys. 2).
Pierwszym czynnikiem był brak własnej wiedzy o funduszach UE w okresie wdra-
żania działań współfinansujących inwestycje, czemu rolnicy średnio przyznali 2,4
punktu (w skali od 1 do 6 punktów). Mimo iż brak wiedzy był istotny (wyjaśniał
aż 32% całkowitej zmienności czynników utrudniających staranie się o fundusze),
nie miał jednak zdecydowanie negatywnego wpływu na korzystanie z funduszy
(współczynnik skośności wyniósł 0,6, co oznacza, że przeważały oceny: „bardzo
małe utrudnienie” i „małe utrudnienie”). Największym bowiem utrudnieniem była
dla rolników dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku. Dwa elemen-
ty z tym związane, tj.: duża liczba niezbędnych dokumentów i ich skomplikowa-
nie tworzyły łącznie drugi czynnik. Średnia ocen wynosiła niemal 5, co oznacza,
że dokumentacja była największą trudnością przy staraniu się o fundusze UE na
inwestycje. Poza trudnościami Wieliczko [17] wskazuje, że w działaniach o cha-
rakterze inwestycyjnym przygotowanie dokumentacji generuje dodatkowe kosz-
ty transakcyjne.

Wyniki analizy czynnikowej znalazły swoje potwierdzenie w analizie skupień
(tab. 4). Także i w tym przypadku kwestia ilości i skomplikowania dokumentacji
tworzy osobne skupienie elementów o największym negatywnym wpływie. Bar-
dzo wysokie współczynniki skośności wskazują, że w badanej populacji dokumen-
ty uznane były przez większość ankietowanych za największe utrudnienie.

Ostatni czynnik wyodrębniony w analizie czynnikowej (tab. 3) tworzy oba-
wa o opóźnienia czasowe ze strony ARiMR. Zdarzało się bowiem, że instytucja
wdrażająca miała opóźnienia czasowe, wynikające z dużej liczby przyjmowanych
wniosków i wydłużającego się czasu niezbędnego do prawidłowej ich weryfika-
cji oraz podjęcia stosownych decyzji administracyjnych. Dla beneficjentów jest
to szczególnie istotne wtedy, kiedy wykonanie inwestycji finansowane było z kre-
dytu. Wtedy każde opóźnienie w otrzymania zwrotu części poniesionych kosz-
tów generuje dodatkowe koszty, związane z wydłużającym się okresem spłaty za-
dłużenia. Takie niebezpieczeństwo było oceniane przez beneficjentów jako jed-
no z ważniejszych utrudnień. 

W analizie skupień (tab. 4) do tego elementu dochodzą (w wyodrębnionej gru-
pie trzeciej) także aspekty związane z dokumentacją (niejednorodność wzorów
i krótki czas na ich gromadzenie), brak własnych środków na prefinansowanie
inwestycji, trudne do spełnienia kryteria przyznawania pomocy oraz obawa przed
popełnieniem błędu wykluczającego możliwość uzyskania zwrotu części ponie-
sionych kosztów. Te czynniki były powodem trudności dla rolników. Najmniej
kłopotliwe były elementy zaliczone do grupy drugiej (tab. 4). W powszechnych
opiniach często wskazuje się na brak pomocy dla rolników. Badania wykazały
jednak, że beneficjenci zainteresowani środkami z funduszy UE na wsparcie in-
westycji otrzymują stosowną pomoc merytoryczną agencji wdrażającej oraz firm
i instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie informacji. Dla większości ba-
danych gospodarstw oferowana kwota wsparcia w ramach programów inwesty-
cyjnych była wystarczająca i nie stanowiła utrudnienia przy tworzeniu planów in-
westycyjnych w oparciu o dofinansowanie z funduszy UE.
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Tabela 3
wyniki analizy czynnikowej − czynniki stanowiące utrudnienie przy staraniu się 

o unijne fundusze wsparcia inwestycjia

Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 
Wyszczególnienie 

adunki czynnikowe 
rednia Mediana Sko no  

Du a liczba wymaganych dokumentów 0,032 0,885 0,106 4,9 5  -1,19 

Skomplikowana dokumentacja 0,087 0,895 0,138 4,8 5  -1,04 

Zbyt krótki czas na gromadzenie 
dokumentacji 

0,171 0,470 0,380 3,9 4  -0,29 

S aby dost p do informacji 0,632 0,149 0,228 2,6 2  0,53 

Brak w asnych rodków na 
wcze niejsze sfinansowanie inwestycji 0,409 0,312 0,146 3,6 4  -0,21 

Zbyt ma a kwota oferowanej pomocy 
finansowej 0,245 0,089 0,399 2,9 3  0,33 

Brak dost pu do us ug doradczych 0,669 -0,145 0,100 1,5 1  2,29 

Brak w asnej wiedzy o funduszach  
w czasie ich trwania 0,780 0,092 0,047 2,4 2  0,62 

Obawa przed mo liwo ci  nie 
otrzymania zwrotu z inwestycji 0,371 0,113 0,488 3,3 3  0,09 

Brak do wiadczenia w zakresie 
korzystania z zewn trznej pomocy 
finansowej (kredyty, po yczki) 

0,596 0,089 0,245 2,4 2  0,82 

Trudno ci w oszacowaniu 
d ugookresowych korzy ci zwi zanych 
z realizacj  inwestycji 

0,592 0,132 0,390 2,5 2  0,77 

Trudne kryteria przyznawania pomocy 0,397 0,325 0,517 3,2 3  0,21 

Brak pomocy ze strony ARiMR 0,262 0,163 0,674 2,9 3  0,48 

Z e do wiadczenia z wcze niejszej 
wspó pracy z ARiMR 

0,138 -0,048 0,673 2,2 2  0,99 

Niejednorodno  wzorów 
wymaganych dokumentów 

-0,019 0,306 0,688 3,6 4  -0,17 

Utrudniona wspó praca z innymi 
instytucjami (ZUS, KRUS, Urz d 
Skarbowy i inne) 

0,159 0,079 0,565 2,3 2  0,93 

Obawa o opó nienia czasowe ze strony 
ARiMR 

0,138 0,147 0,718 3,6 4  -0,11 

Warto  wasna 5,47 1,73 1,27 

Procent wyja nionej wariancji 32,2 10,2 7,5 
x x x 

 a Przyjęto skalę punktową od 1 do 6, przy czym 1 oznaczało ocenę najniższą − bardzo małe utrudnienie,
a 6 oznaczało ocenę najwyższą − bardzo duże utrudnienie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=737).
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rys. 2. Rola zmiennych stanowiących utrudnienie przy staraniu się o unijne fundusze wsparcia
inwestycji (wyniki analizy czynnikowej)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=737).

Tabela 4
wyniki analizy skupień czynników stanowiących utrudnienie przy staraniu się 

o unijne fundusze wsparcia inwestycjia

Wyszczególnienie rednia 
ocen Sko no  

Du a liczba wymaganych dokumentów 

G
ru

pa
 I

 

Skomplikowana dokumentacja 
4,8 -1,1 

S aby dost p do informacji 
Zbyt ma a kwota oferowanej pomocy finansowej 
Brak dost pu do us ug doradczych 
Brak w asnej wiedzy o funduszach w czasie ich trwania 
Brak do wiadczenia w zakresie korzystania z zewn trznej pomocy finansowej 
Trudno ci w oszacowaniu d ugookresowych korzy ci z inwestycji 
Brak pomocy ze strony ARiMR 
Z e do wiadczenia z wcze niejszej wspó pracy z ARiMR 

G
ru

pa
 I

I 

Utrudniona wspó praca z innymi instytucjami  

2,4 0,8 

Zbyt krótki czas na gromadzenie dokumentacji 
Brak w asnych rodków na wcze niejsze sfinansowanie inwestycji 
Obawa przed mo liwo ci  nie otrzymania zwrotu z inwestycji 
Trudne kryteria przyznawania pomocy 
Niejednorodno  wzorów wymaganych dokumentów G

ru
pa

 I
II

 

Obawa o opó nienia czasowe ze strony ARiMR 

3,5 -0,1 

 a Jak w tab. 3.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=737).



wnioski

Głównym celem instrumentów wsparcia inwestycji w polityce rolnej Unii Euro-
pejskiej jest przyspieszenie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych.
Osiągnięcie zakładanych efektów wymaga odpowiedniego przygotowania pro-
gramów, aby zagwarantować ich wykorzystanie wyłącznie przez podmioty speł-
niające określone kryteria, a więc by trafiły do rolników. Wiąże się to z ryzykiem
takiej nadbudowy administracyjnej i formalnej, która może stać się barierą peł-
nego i właściwego wykorzystania środków. 

Wdrażanie dotychczas prowadzonych programów pozwala stwierdzić, że:
1. Najważniejszym impulsem starania się o dofinansowanie z funduszy UE było

dążenie do poprawy konkurencyjności podmiotów poprzez: zwiększenie ska-
li produkcji, zmniejszenie kosztów i wprowadzenie innowacji w gospodarstwie.
Warunkiem ich osiągnięcia było wykonanie inwestycji, a fundusze UE mia-
ły być jednym ze źródeł ich finansowania;

2. Wdrażanie programu SAPARD i realizacja programów poakcesyjnych spowo-
dowały, że rolnicy korzystający z funduszy zdobyli wiedzę i umiejętności sta-
rania się o wsparcie inwestycji. Beneficjenci potrafią dotrzeć do informacji, jed-
nak zdobyta wiedza na temat funduszy UE nie była znaczącym czynnikiem za-
chęcającym rolników do aplikowania. Planowanie szkoleń (w ramach pomo-
cy technicznej) w kolejnych programach pomocowych powinno być poprze-
dzone rozpoznaniem potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów;

3. Największym utrudnieniem dla rolników była dokumentacja związana z przygo-
towaniem wniosku. Dwa elementy z tym związane, tj.: duża liczba niezbędnych
dokumentów i ich skomplikowanie były przeszkodą w aplikowaniu o fundusze UE;

4. Nie mają żadnego uzasadnienia powszechnie formułowane opinie, że fundu-
sze UE dla rolnictwa stanowią zbyt małą kwotę wsparcia inwestycji, a także
stwierdzenia o barierach wynikających z potrzeby prefinansowania, czy też 
o sugerowaniu się opiniami innych rolników w procesie podejmowania decy-
zji. Forma i wysokość zwrotu części poniesionych kosztów była dla rolników
odpowiednia, a zapatrywania i działania innych rolników nie odgrywały waż-
niejszej roli. Nie znalazła potwierdzenia także powszechna opinia o braku po-
mocy ze strony ARiMR.
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