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Wstęp

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej polskie rolnictwo stanęło przed szansą po-
szerzenia rynków zbytu wytwarzanych produktów [10], co nierozerwalnie wiąże się 
z koniecznością konkurowania z producentami z innych krajów wspólnoty [2, 13]. 
Istotną przeszkodę stanowi jednak niekorzystna struktura polskiego rolnictwa [18], 
ekstensywna i nieefektywna produkcja [7, 16], a także niedoinwestowanie gospo-
darstw. Polskie gospodarstwa wymagają zatem modernizacji [8]. Dotyczy to jed-
nak niemal wyłącznie grupy gospodarstw towarowych, posiadających odpowiedni 
potencjał produkcyjny, których właściciele wiążą z rolnictwem swoją zawodową 
przyszłość. Proces ten prowadzi do rozwarstwienia, lecz jednocześnie przyczynia 
się do powstania gospodarstw zdolnych podjąć wyzwania konkurencyjne zarówno 
na europejskim, jak i globalnym rynku [3]. Przez wiele lat barierą utrudniającą lub 
wręcz uniemożliwiającą podjęcie procesu modernizacji były niedostatki własnych 
środków finansowych, odczuwane nawet przez gospodarstwa silniejsze, jak rów-
nież brak łatwo dostępnego zewnętrznego kapitału inwestycyjnego. W okresie po-
między przemianami ustrojowymi lat 1989-1990 a wdrożeniem przedakcesyjnego 
programu SAPARD istotną rolę odgrywały kredyty preferencyjne [15], jednak ze 
względu na swój zwrotny charakter oddziaływanie ich było ograniczone. Dlatego 
też ważną cezurą czasową w procesie modernizacji polskiego rolnictwa stało się uru-
chomienie unijnych, przed- i poakcesyjnych programów wsparcia [9], które cechują 
się bezzwrotnością pomocy, przez co zasięg ich oddziaływania oraz skuteczność są 
większe w porównaniu z kredytami preferencyjnymi. Należy przy tym zauważyć, 
że jako źródło kapitału inwestycyjnego służyć mogą zarówno fundusze pochodzące 
z II filaru WPR, bezpośrednio skierowane na ten cel [5], jak również dopłaty bezpo-
średnie. Nie mają one określonego przeznaczenia, lecz zwiększając zasoby środków 
pieniężnych w gospodarstwie, mogą zostać wykorzystane na cele modernizacyjne 
[1]. Należy jednak zauważyć, że fundusze unijne nie stanowią jedynego źródła ka-
pitału inwestycyjnego dla gospodarstw rolnych. Związane jest to między innymi  
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z tym, że środki pochodzące z UE, chociaż znaczące, nie są jednak w stanie zaspokoić 
potrzeb każdego gospodarstwa. Nie każdy rodzaj wydatku stanowi bowiem, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, koszt kwalifikowalny, czego najbardziej jaskrawą 
egzemplifikacją jest zakup ziemi – działanie niezbędne w procesie przekształceń 
strukturalnych rolnictwa, niemożliwe jednak do sfinansowania z wykorzystaniem 
funduszy UE  [5]. Poza tym, w przypadku szczególnie dużych inwestycji, relatyw-
nie niewielki maksymalny zwrot, wynoszący dla większości dotychczasowych pro-
gramów wsparcia 300 tys. zł, może stanowić zbyt małą motywację do podejmowa-
nia procedury aplikacyjnej. Kolejnym powodem mogą być ograniczenia czasowe 
związane z terminami naboru wniosków. Koszty inwestycyjne poniesione przed 
dniem podpisania umowy nie mogą zostać zrefinansowane z funduszy UE, a za-
tem rolnicy, przeprowadzając inwestycję w momencie, kiedy jest ona niezbędna 
z technologicznego punktu widzenia (co z kolei jest uwarunkowane kalendarzem 
agrotechnicznym lub cyklem produkcji zwierzęcej), nie mogą skorzystać z unijnych 
funduszy, jeśli w danym terminie nie ma naboru wniosków. W pewnych sytuacjach 
przeszkodą są same procedury formalne, co szczególnie widoczne jest w przypadku 
inwestycji budowlanych [5]. Oprócz przyczyn, dla których rolnicy decydują się na 
podjęcie inwestycji finansowanych ze źródeł innych niż fundusze UE, należy także 
uwzględnić zasadniczy powód ich wykonywania. Jest nim niewątpliwie poprawa 
sytuacji dochodowej w rolnictwie (zwłaszcza w gospodarstwach silniejszych eko-
nomicznie), będąca skutkiem wdrożenia szeregu mechanizmów Wspólnej Polityki 
Rolnej UE [10, 11]. Z jednej strony umożliwia ona (szczególnie przy uwzględnieniu 
roli dopłat bezpośrednich jako źródła dodatkowych przychodów) sfinansowanie in-
westycji, z drugiej natomiast motywuje do podejmowania działań zmierzających do 
utrzymania się na rynku i zwiększenia przewagi konkurencyjnej. 

Przemiany w polskim rolnictwie, będące bezpośrednim i pośrednim skutkiem 
akcesji, których ważny element stanowi modernizacja gospodarstw, skłaniają do 
podjęcia badań dotyczących tej tematyki. Ze względu na wymiar zagadnienia, ja-
kim jest inwestowanie, zakres prowadzonych analiz powinien być możliwie sze-
roki, obejmując zarówno przedsięwzięcia wykonane z wykorzystaniem funduszy 
unijnych, jak i niezależnie od nich. W sposób szczególny badania powinny jednak 
skupić się na podmiotach najaktywniej uczestniczących w procesie modernizo-
wania polskiego rolnictwa, do których należą beneficjenci funduszy UE.    

Celem przeprowadzonych badań było zatem określenie skali inwestycji mo-
dernizacyjnych finansowanych ze środków własnych w gospodarstwach, które 
jednocześnie przeprowadzały przedsięwzięcia, korzystając z funduszy unijnych. 
W szerszym rozumieniu analiza miała wykazać, czy działania podejmowane 
przez rolników w ramach wsparcia UE warunkowane były wyłącznie możliwo-
ściami, jakie dawało unijne wsparcie, czy też uzależnione były od zewnętrznych 
– obiektywnych potrzeb modernizacyjnych, niezależnych od zasad obowiązują-
cych w poszczególnych programach wsparcia. Badania pośrednio przyczyniły 
się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy unijna pomoc stanowiła jedynie 
okazję do wykorzystania taniego kapitału zewnętrznego, czy też decydowania  
o podjęciu działań modernizacyjnych.
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Materiał i metody

Podstawą do przeprowadzenia analizy były badania ankietowe, przeprowadzo-
ne w latach 2007-2009 na populacji 455 gospodarstw rolnych, położonych na 
terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. 

Kryterium doboru danego podmiotu do badań było korzystanie z unijnego 
wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach 
następujących dwóch grup działań pomocowych:
•  Inwestycje w gospodarstwach rolnych / Modernizacja gospodarstw rolnych – 

działania wspierające inwestycje w gospodarstwach w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Rolnictwo” 2004-2006 oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc realizowana jest w formie 
zwrotu części kosztów kwalifikowanych inwestycji, polegającej na zaku-
pie maszyn, budowie lub modernizacji budynków i budowli, zakładaniu lub 
modernizacji sadów i plantacji wieloletnich oraz na budowie infrastruktury 
technicznej gospodarstw rolnych. Gospodarstwo potencjalnego beneficjenta 
musi być kierowane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych oraz posiadać żywotność ekonomiczną1. 

•  Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej – dzia-
łanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, przezna-
czone dla nowych państw członkowskich [14]. Jego celem było udzielenie 
wsparcia finansowego gospodarstwom w dostosowaniu ich do standardów 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, zdrowia publicznego  
i dobrostanu zwierząt. Pomoc polegała na zryczałtowanym zwrocie całości 
kosztów inwestycji dotyczących budowy urządzeń do przechowywania na-
wozów naturalnych, modernizacji produkcji mleka oraz zakupu klatek wraz 
z wyposażeniem dla kur nieśnych.
Przedsięwzięcia wykonane w ramach obu działań mają charakter inwesty-

cyjny, przyczyniając się do modernizacji polskiego rolnictwa oraz poprawy 
jego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Wykonane zostały przy tym 
przez podmioty najbardziej aktywne, stąd wybór tych gospodarstw jako obiek-
tów badań podyktowany był ich prorozwojowym charakterem. Aby dokładniej 
okreslić zakres dokonywanych w nich przemian, konieczna była także analiza 
inwestycji wykonywanych niezależnie od funduszy UE. 

W badaniach zastosowano następujące metody analityczne:

Analiza wariancji
Analiza wariancji (ANOVA  Analysis of variance) wykorzystana została do 

wykazania statystycznie istotnych związków między analizowanymi danymi. 
Testowi podlegała hipoteza zerowa o równości wszystkich średnich grupowych 
μ (1, 2, ..., i):

H
0
: μ

1
 = μ

2
 = μ

3
 = ... = μ

i
,

1 Żywotność ekonomiczną uzyskują gospodarstwa osiągające powyżej 4 ESU standardowej nadwyżki 
bezpośredniej [19].
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wobec hipotezy alternatywnej:

H
1
: co najmniej dwie średnie grupowe różnią się między sobą.

Hipoteza alternatywna zakłada więc, że istnieją co najmniej dwie takie po-
pulacje, w których porównywane średnie są różne. Decyzję o przyjęciu bądź 
odrzuceniu hipotezy zerowej podejmowano na podstawie statystyki F, która 
wyznaczana była jako stosunek wariancji wewnątrzgrupowej względem wa-
riancji międzygrupowej, gdzie wariancja międzygrupowa była miarą rozpro-
szenia średnich uzyskanych w porównywanych grupach w stosunku do śred-
niej ogólnej, a wariancja wewnątrzgrupowa była miarą rozproszenia wyników 
w obrębie grupy, do której należał dany wynik. Za pomocą analizy wariancji 
sprawdzono występowanie statystycznie istotnych różnic w populacji badanych 
gospodarstw rolnych. Badane różnice dotyczyły odpowiedzi respondentów 
(na pytania formularza ankiety) z użyciem pięcio- lub sześciostopniowej skali 
ocen, a czynnikiem grupującym były charakterystyki respondentów lub cechy 
inwestycji. W interpretacji uzyskanych wyników posłużono się średnią arytme-
tyczną oraz współczynnikiem skośności, charakteryzującym stopień asymetrii 
rozkładu wokół jego średniej.

Analiza czynnikowa
W badaniach zastosowano także metodę analizy czynnikowej (factors anal-

ysis). Metoda ta wykorzystana została do redukcji (grupowania) i klasyfikacji 
zmiennych i przez to wyszukiwania struktur stojących za zmiennością wielu 
zmiennych [17]. Przy wyborze liczby grup (składowych głównych) stosowano 
kryterium Kaisera, zostawiając tylko czynniki, które miały wartości własne więk-
sze niż 1. W oparciu o rotację maksymalizującą wariancję (Varimax) wyjściowej 
przestrzeni zmiennych (czynników stanowiących przyczynę wykonania inwe-
stycji bez wsparcia ze strony funduszy UE), realizowano kryterium maksymali-
zacji wariancji (zmienności) nowego czynnika, przy jednoczesnej minimalizacji 
wariancji wokół tej nowej zmiennej [6]. Tak więc struktury zostały opisywane 
w postaci sztucznie stworzonych wymiarów (czynników) silnie skorelowanych 
z analizowanymi zmiennymi, natomiast niezależnych od siebie nawzajem.  
W pierwszej kolejności w metodzie wyodrębniania składowych głównych okre-
ślono maksymalną liczbę nowych czynników równą liczbie zmiennych pierwot-
nych. Wykonane obliczenia z rotacją Varimax wskazały liczbę nowych czynni-
ków ze zmiennymi o ładunkach czynnikowych większych niż 0,7.

Regresja krokowa wsteczna
W niniejszych badaniach zastosowano tę metodę do zdefiniowania czynników 

decydujących o korzystaniu z programów pomocowych. Jej celem było znalezie-
nie czynników istotnie wpływających na zmienną zależną. Z modelu zbudowane-
go w oparciu o zestaw wszystkich potencjalnie istotnych zmiennych, sukcesywnie 
(w kolejnych krokach) usuwane były zmienne nieistotne. Tak więc w pierwszym 
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kroku zbudowany został model uwzględniający wszystkie możliwe zmienne mo-
gące mieć wpływ na zmienną niezależną, który przyjął postać: y=b

0
+b

1
x

1
+...+b

k
x

k
. 

Dla każdej zmiennej niezależnej x
1
, x

2
,..., xk

 budowany był model z jedną zmienną 
niezależną i sprawdzana była istotność tej zmiennej. Następnie spośród wszystkich 
zmiennych usuwana była ta, która miała najmniejszą istotność i gdzie jednocze-
śnie wartość statystyki F była niższa od wartości progowej. W teście istotności za 
wartość progową (F do usunięcia) przyjęto poziom 5%, tzn. α=0,05. Ostatecznie 
w modelu znalazły się zmienne mające istotny wpływ na zmienną zależną, silnie  
z nią skorelowane i słabo skorelowane między sobą.

Charakterystyka badanej grupy gospodarstw rolnych

W badanych gospodarstwach rolnych średnia wartość inwestycji wykona-
nej w ramach wsparcia środkami pomocowymi UE wynosiła niemal 130 tys. zł. 
Dwa analizowane działania wspierające inwestycje w gospodarstwach rolnych: 
Inwestycje.../Modernizacja... oraz Dostosowanie do standardów UE, różniły się 
wartością realizowanych przedsięwzięć. Średnia wartość wydatków w ramach pro-
gramu Inwestycje... lub Modernizacja... wynosiła niemal 250 tys. zł (mediana 200 
tys., zł), a Dostosowanie... było ponad 5 razy mniejsze (średnio 46 tys. zł; media-
na 42 tys. zł). To zróżnicowanie wynika wprost z założeń obu programów, gdzie  
w ramach Dostosowania... można było wykonać budowę płyt oraz zbiorników na 
nawozy organiczne o powierzchni lub pojemności wynikającej bezpośrednio z licz-
by zwierząt w gospodarstwie. Takich ograniczeń nie było w przypadku Inwestycji.../
Modernizacji..., gdzie kwota inwestycji mogła być dowolna, a jedynym quasi-ogra-
niczeniem była stawka zwrotu kosztów kwalifikowanych określona maksymalnie 
na 300 tys. zł. Porównując oba działania, o 10 punktów procentowych większy był 
odsetek gospodarstw prowadzących duże inwestycje (powyżej 100 tys. zł) w go-
spodarstwach wdrażających Inwestycje.../Modernizację... i o tyle samo mniejszy 
był odsetek inwestycji najmniejszych. Te wyniki pozwalają na wnioskowanie, że 
badane gospodarstwa tylko częściowo wykorzystywały maksymalną kwotę wspar-
cia (300 tys. zł). Większość inwestycji finansowanych z funduszy UE nie przekra-
czała 600 tys. zł (podstawowa kwota zwrotu to 50% kosztów kwalifikowanych). 
Wsparcie ściśle ukierunkowane na wyznaczony cel, jakie miało miejsce w przypad-
ku Dostosowania..., skutkowało ponoszeniem wydatków uzależnionych od warun-
ków i kryteriów zwrotu środków z inwestycji, co w Dostosowaniu... wyznaczała 
liczba zwierząt i związana z tym wielkość zbiorników na nawozy naturalne.

Średnia powierzchnia UR wynosiła wśród badanych podmiotów 41 ha, a więc 
znacznie odbiegały one od przeciętnych gospodarstw w kraju, dla których średni 
areał w 2010 roku wyniósł 6,82 ha [12]. Wartość produkcji sprzedanej w anali-
zowanej populacji przekraczała 240 tys. zł rocznie. Liczba osób zatrudnionych 
w gospodarstwach wynosiła przeciętnie 2,3 osoby. Średni wiek właściciela lub 
osoby kierującej gospodarstwem nieznacznie przekraczał 42 lata. Ponad 10% 
badanych posiadało wykształcenie wyższe, a wraz z osobami z wykształceniem 
średnim odsetek przekraczał połowę.
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Wyniki

Specyfikę beneficjentów funduszy UE wyznacza także poziom inwestycji wy-
konywanych ze źródeł własnych. Na 455 badanych gospodarstw aż 424 wska-
zały, że wykonywały inne inwestycje poza współfinansowanymi z funduszy po-
mocowych. Ich średnia wartość wynosiła niespełna 180 tys. zł. Nie finansowane  
z funduszy UE wydatki ponoszone w gospodarstwach rolnych od 2000 roku sko-
relowane były z wielkością gospodarstw rolnych. Jest to widoczne w przypadku 
podziału gospodarstw rolnych w oparciu o powierzchnię UR i wartość produkcji 
sprzedanej (tab. 1). Gospodarstwa powyżej 40 ha i 120 tys. zł wartości produk-
cji sprzedanej realizowały przeważnie (powyżej 60% przypadków) inwestycje  
w kwocie przekraczającej 100 tys. zł. Oznacza to, że systematyczne działania 
modernizujące majątek trwały, bez względu na dostępne źródła finansowania, 
najczęściej podejmują duże gospodarstwa rolne. Badane gospodarstwa wykorzy-
stywały możliwość wsparcia z funduszy unijnych, lecz planów modernizacyjnych 
nie uzależniały od ich przedmiotowej, podmiotowej czy czasowej dostępności. 
Kwoty przedsięwzięć wykonywanych bez wsparcia środkami UE wyraźnie różni-
ły się w gospodarstwach realizujących dwa analizowane programy. Beneficjenci 
Dostosowania... dodatkowo ponosili wydatki na środki trwałe o wartości około 
166 tys. zł, a Inwestycji.../Modernizacji... w granicach 227 tys. zł.

Analizując czynniki wpływające na absorpcję środków unijnych przez rol-
nictwo, zadano pytanie o powody, dla których nie zdecydowano się na współ-
finansowanie inwestycji ze środków UE. Listę wskazywanych przyczyn oraz 
wyniki analizy czynnikowej przedstawiono w tabeli 2. Za czynniki w najwięk-
szym stopniu przyczyniające się do rezygnacji ze starania się o fundusze część 
respondentów uznała zawiłości formalno-prawne i skomplikowane procedury 
starania się o fundusze. Jednak dla ogółu badanych rolników nie stanowiły one 
na tyle istotnego problemu, by decydować o zaniechaniu starania się o dofi-
nansowanie (nie tworzyły odrębnej grupy czynników istotnych w wyjaśnieniu 
całkowitej zmienności). W aplikowaniu o pomoc w ramach funduszy inwesty-
cyjnych nie miały większego znaczenia także takie czynniki, jak opinia na temat 
funduszy czy ryzyko nieotrzymania zwrotu części poniesionych wydatków.

Pierwszą grupą czynników wpływających na decyzję o finansowaniu wy-
datków z pominięciem funduszy UE był brak wiedzy i informacji o funduszach 
oraz brak zaufania do tej formy wsparcia rolnictwa. Ponieważ pytanie o inne 
inwestycje dotyczyło okresu od roku 2000, można sądzić (choć nie wynika to 
bezpośrednio z badań), że brak wiedzy i informacji o funduszach wpływały 
dość znacząco w pierwszych okresach wdrażania programów: SAPARD (przed 
akcesją) i SPO „Rolny” 2004-2006 (po akcesji). 

Drugą grupę czynników stanowiły elementy związane z finansowaniem in-
westycji. Dla rolników istotne jest ryzyko, że uzależnienie inwestycji od moż-
liwości uzyskania wsparcia zewnętrznego może przyczynić się do utraty płyn-
ności finansowej. W powiązaniu z wcześniej zaznaczonym brakiem zaufania do 
funduszy UE oznacza to, że przy niektórych inwestycjach rolnicy nie byli pewni 
procedur (np. okresu dzielącego czas zakończenia inwestycji od zwrotu części 
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poniesionych wydatków) i obawiali się ryzyka zachwiania płynności finansowej 
w gospodarstwie. Mimo pewnych trudności w przygotowaniu dokumentów in-
westycji (np. biznesplanu), rolnicy powinni mieć świadomość, że prawidłowo 
sporządzony plan finansowy inwestycji jest ważny nie tylko dla instytucji wdra-
żającej program i kontrolującej wykonanie przedsięwzięcia po jego zakończe-
niu, ale także (lub głównie) dla beneficjenta. Właściwie przeprowadzona ana-
liza ex ante określa niebezpieczeństwo utraty płynności i ekonomiczne ryzyko 
przestąpienia do programu.

Tabela 1 
Liczba gospodarstw realizujących inwestycje niefinansowane z SAPARD  

lub funduszy poakcesyjnych

Wyszczególnienie

Wartość inwestycji niefinansowanych  
z funduszy UE

Ogółem
2-49 

tys. zł
50-99 
tys. zł

100-199 
tys. zł

pow. 200 
tys. zł

                                         Liczba gospodarstw
Wartość inwestycji realizowanych 
z funduszy UE

10- 34,9 tys. 36 21 17 14 88
35- 49,9 tys. 17 16 17 13 63
50- 99,9 tys. 27 17 34 42 120
100- 199 tys. 9 13 18 16 56
pow. 200 tys. 10 15 21 51 97

Wartość wsp. chi2=51,6174 przy p=0,0000; Współczynnik kontyngencji Pearsona=0,3294

Wartość sprzedaży (tys. zł)
79 i mniej 37 19 12 2 70
80 – 119 27 19 8 16 70
120 – 199 24 26 40 20 110
200 – 299 7 12 21 35 75
300+ 4 6 26 63 99

Wartość wsp. chi2=145,794 przy p=0,0000; Współczynnik kontyngencji Pearsona=0,5058

Powierzchnia UR (ha)
do 14,99 ha 27 10 9 6 52
15-19,99 21 14 16 9 60
20-29,99 29 28 20 18 95
30-39,99 9 13 19 20 61
40-59 9 9 25 37 80
pow. 60 4 8 18 45 75

Wartość wsp. chi2=97,181 przy p=0,0000; Współczynnik kontyngencji Pearsona=0,4322

Rodzaj działania
Inwestycje/Modernizacja 29 36 43 70 178
Dostosowanie do standardów 70 46 64 66 246

Wartość wsp. chi2= 11,837 przy p=0,0079; Współczynnik kontyngencji Pearsona=0,1648

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Wyniki badań nie potwierdzają opinii, że istotnymi czynnikami wpływający-
mi na absorpcję środków unijnych przez rolnictwo są zaległości formalne i prawne.  
W analizie czynnikowej aspekty te zostały wyróżnione jako odrębny czynnik (tab. 2), 
ale średnia ocen dla spraw formalno-prawnych wynosiła 1,6, co oznacza, że było to 
najmniejsze utrudnienie, w niewielkim stopniu decydujące o wykonaniu inwestycji 
bez starania się o fundusze UE na jej finansowanie. Na taki stan rzeczy częściowy 
wpływ mają dopłaty bezpośrednie, przyznawane rolnikom od 2004 roku. Ich otrzyma-
nie wymaga uregulowania np. faktycznego i prawnego stanu działek rolnych. Szersze 
zainteresowanie podmiotów wdrażających w wielu aspektach zasady polityki rolnej  
(w tym głównie różnymi formami wsparcia ze strony WPR UE) systematycznie skła-
nia rolników do regulowania swoich spraw formalno-prawnych, zwłaszcza wobec ta-
kich instytucji, jak KRUS, Urząd Skarbowy czy Urząd Gminy.

Tabela 2 
Wyniki analizy czynnikowej przyczyn realizacji inwestycji bez współfinansowania  

ze środków UE
Przyczyny, dla których nie zdecydowano się na 

współfinansowanie inwestycji 
ze środków UE

Czynnik - 1 Czynnik - 2 Czynnik - 3
Średnia 
ocena

Brak informacji na temat funduszy 0,8697 -0,0103 0,0514 3,0
Brak zaufania do finansowania zewnętrznego 0,7087 0,2255 -0,0277 3,0
Brak wiedzy o funduszach 0,7273 0,0954 0,2785 3,1
Obawa przed utratą płynności finansowej 0,0447 0,7631 0,0703 3,6

Ryzyko/niepewność związane z sukcesem 
inwestycji

-0,0897 0,7562 0,1546 3,1

Zaległości w kwestiach prawno-finansowych 0,0774 -0,0221 0,8484 1,6

Wyczerpanie limitów dofinansowania 
z funduszy UE dla gospodarstw

0,2248 0,0657 0,4438 2,8

Wysokie ryzyko finansowe, związane 
z obawą o możliwość braku zwrotu części 
kosztów

0,3200 0,5738 0,0271 3,5

Zła opinia na temat funduszy 0,5483 0,3430 0,2177 2,7

Zawiłości formalno-prawne przy wnioskach  
o fundusze

0,3496 0,6758 -0,1985 3,8

Skomplikowana procedura wniosku 
o fundusze

0,4111 0,6523 -0,1034 4,0

Brak wsparcia doradczego 0,6729 0,1576 0,3025 3,0
Brak zdecydowania 0,0783 0,4765 0,3403 3,6
Udział w wyjaśnieniu zmienności 0,23 0,22 0,10 x

Uwaga: Spośród gospodarstw, które wykonywały inwestycje bez wsparcia z funduszy UE, 67 nie oceni-
ło przyczyn, dla których nie zdecydowano się na współfinansowanie inwestycji z środków UE i zostały 
one wyeliminowane z grupy podmiotów użytych w analizie czynnikowej.
a Zastosowano skalę od 1 - najniższa ocena (najmniejsze utrudnienie, przyczyna) do 6 - ocena najwyższa 
(największe utrudnienie, przyczyna).

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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 Tabela 3 
Analiza zróżnicowania ocena czynników decydujących o wykonaniu inwestycji  
bez finansowania z funduszy UE w różnych grupach wartości tych inwestycji

Czynnik

Wartość inwestycji niefinansowanych
z funduszy UE

F p

Ogółem
2-49 

tys. zł
50-99 
tys. zł

100-199 
tys. zł

pow.  
200 

tys. zł

Brak zaufania do finansowania 
zewnętrznego

3,0 3,5 2,8 2,8 2,7 6,83 0,0002

Wysokie ryzyko finansowe 
związane z obawą o możliwość 
braku zwrotu części kosztów

3,5 4,0 3,4 3,3 3,3 4,67 0,0031

Zła opinia na temat funduszy 2,6 3,0 2,6 2,6 2,4 3,43 0,0169

Zawiłości prawne przy wnioskach 
o fundusze

3,8 4,1 3,9 3,8 3,5 3,24 0,0219

Obawa przed utratą płynności 
finansowej

3,5 4,1 3,6 3,6 2,9 11,11 0,0000

Ryzyko/niepewność związane 
z sukcesem inwestycji

3,0 3,2 3,0 3,3 2,6 4,60 0,0035

Liczebność próby (N) 488 133 100 108 147 - -

a Jak w tab. 2.

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Dla wszystkich czynników decydujących o wykonaniu inwestycji bez finanso-
wania z funduszy UE średnie ocen (przy statystycznie istotnych różnicach) malały 
wraz ze wzrostem kwoty inwestycji (tab. 3). Oznacza to, że im większa była in-
westycja, tym w ocenie rolników mniejsze było ryzyko finansowe i niepewność 
związana z sukcesem inwestycji, a także obawa przed utratą płynności, większe 
natomiast zaufanie do finansowania zewnętrznego i lepsza ocena funduszy UE. 
Taki rozkład znaczenia tych czynników niesie ze sobą pewne konsekwencje dla 
wdrażania programów. Jeżeli właściciele gospodarstw mniejszych, którzy planują 
i wykonują inwestycje o niższej wartości, będą rezygnować ze starania się o dofi-
nansowanie ze względu na wskazane czynniki, to beneficjentami funduszy unij-
nych staną się głównie gospodarstwa duże. W efekcie nastąpi koncentracja wspar-
cia w gospodarstwach największych, które ze względu na istniejący potencjał są 
podmiotami relatywnie silniejszymi. Tak więc fundusze unijne mogą przyczynić 
się do pogłębienia procesów koncentracji zasobów i produkcji, dokonanej kosztem 
gospodarstw najmniejszych, które nie podejmują działań inwestycyjnych. W pew-
nym zakresie takie zjawisko jest oczekiwanym efektem. W sytuacji, kiedy działania 
pomocowe mają być skierowane do gospodarstw najmniejszych, należy zwrócić 
uwagę na te czynniki, które tworzą bariery i które rolnikom trudno pokonać.
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W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych finansowanych z własnych 
środków określone zostały najważniejsze czynniki, które decydowały o wyso-
kości wykonanych inwestycji. Narzędziem analitycznym była regresja krokowa 
wsteczna (tab. 4).

Tabela 4 
Wyniki regresji dla zmiennej zależnej: wartość inwestycji nie finansowanych  

z funduszy UE

Wyszczególnienie b p

Powierzchnia UR (ha) 768,66 0,0008

Liczba osób zatrudnionych (AWU) -14664,87 0,0397

Wartość sprzedaży (zł) 0,14 0,0000

Wartość inwestycji realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE 0,25 0,0000

Wyraz wolny 108392 0,0000

Uwaga: W obliczeniach wykorzystano wyniki ankiet pochodzących z 455 gospodarstw rolnych, z tym że 
wyeliminowano 31, które nie prowadziły dodatkowych inwestycji. Analiza rozkładu reszt wskazywała 
na odstający przypadek o najmniejszej wartości inwestycji (2400 zł) oraz 7 przypadków o największej 
wartości inwestycji, przekraczającej 1 mln zł. Wyeliminowanie tych przypadków pozwoliło na zwięk-
szenie współczynnika R2 z 12 do 23.

N=416; Skorygowane R2= 0,23; F(4,396)=30,1; p<0,0000.

W modelu nieistotną zmienną okazał się wiek użytkownika/osoby kierującej (p=0,185) i wykształcenie 
(p=0,621).

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Spośród zmiennych użytych w konstrukcji modelu, wiek i wykształcenie były 
czynnikami nieistotnymi, jeśli chodzi o wpływ na wartość inwestycji. Oznacza 
to, że ważne parametry decydujące o jakości kapitału ludzkiego nie odegra-
ły istotnej roli w określeniu zakresu przedsięwzięć finansowanych ze środków 
prywatnych. Oznaczać to może, zwłaszcza w powiązaniu z pozostałymi czynni-
kami (dotyczącymi głównie fizycznych i ekonomicznych cech gospodarstwa), 
że rolnicy prowadzący gospodarstwa towarowe potrafią planować ich rozwój, 
opierając go na posiadanym potencjale produkcyjnym. W odniesieniu do przed-
sięwzięć finansowanych z funduszy własnych (lub bankowych – zwrotnych) 
ważne jest także to, że dla badanych rolników są one droższe w porównaniu 
z inwestycjami finansowanymi ze środków UE, stąd ich wartość powinna być 
szczególnie wnikliwie analizowana przed podjęciem decyzji o wykonaniu.   

Na wielkość inwestycji niefinansowanych z funduszy UE istotny statystycz-
nie wpływ miały natomiast pozostałe charakterystyki gospodarstwa rolnego  
i rolnika. Ujemne powiązanie wskazywała liczba osób zatrudnionych w gospo-
darstwie. Wraz ze wzrastającą o jedną osobę liczbą osób malała wartość in-
westycji o 14,7 tys. zł. Przy relatywnie taniej sile roboczej, przy zwiększaniu 
liczby zatrudnionych w gospodarstwie rolnym malała presja rozwijania zaple-
cza technicznego. Natomiast gospodarstwa zatrudniające mniej osób zmuszone 
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były do wykonywania inwestycji po to, by móc usprawnić proces produkcyj-
ny, właściwie i terminowo wykonywać zabiegi agrotechniczne oraz związane  
z chowem zwierząt. 

Wartość inwestycji zależała wprost proporcjonalnie od potencjału i efektów 
produkcji w gospodarstwach. Wzrostowi powierzchni gospodarstwa o 1 ha to-
warzyszył wzrost inwestycji o ponad 768 zł. Wartość sprzedaży większa o 1 zł 
przekładała się na wzrost nakładów inwestycyjnych o 14 groszy. Potwierdzeniem 
wzajemnych zależności między kwotami inwestycji wydatkowanymi ze środ-
ków własnych a pochodzącymi z realizacji programów UE jest udział w modelu 
zmiennej: wartość inwestycji realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE. 
Na każdą dodatkową złotówkę wydatków na inwestycje przypadało w ramach 
funduszy 25 groszy wydatków inwestycyjnych z własnych środków. 

Wnioski

1.  Beneficjenci unijnych programów wsparcia inwestycyjnego w sposób ak-
tywny zarządzają gospodarstwem, czego przykładem jest realizacja planu 
inwestycyjnego uzależnionego od potrzeb i możliwości gospodarstwa oraz −  
w pewnym przynajmniej zakresie − niezależnego od oferty pomocy w ra-
mach WPR. 

2. Rzeczowy oraz głównie finansowy zakres inwestycji dostosowany był do 
obecnego potencjału produkcyjnego gospodarstw, w tym zwłaszcza do pod-
stawowego czynnika produkcji, jakim w rolnictwie jest ziemia.

3. Fundusze UE są jedynie uzupełniającym źródłem finansowania inwestycji, 
bowiem niezależnie od istnienia programów wsparcia gospodarstwa rolne 
systematycznie prowadzą działania odtworzeniowe majątki trwałego, finan-
sując inwestycje bez funduszy UE. Mimo że środki kierowane do rolnic-
twa są duże, rolnicy uzależniają decyzje inwestycyjne od dostępności i form 
wsparcia w ramach programów pomocowych.

4. Wykonywanie inwestycji we własnym zakresie bez wykorzystania najtań-
szego źródła kapitału inwestycyjnego, jaki stanowią obecnie fundusze UE, 
świadczy zarówno o znaczącej potrzebie modernizacji polskiego rolnictwa, 
jak i o poziomie świadomości rolników, którzy takie przedsięwzięcia wyko-
nują. Zdają sobie oni bowiem sprawę, że unowocześnianie potencjału pro-
dukcyjnego stanowi jeden z elementów niezbędnych do uzyskania lub utrzy-
mania przewag konkurencyjnych na jednolitym europejskim rynku.

5. Gospodarstwa o małej i średniej (zwłaszcza średniej) liczbie osób pracują-
cych wykonywały inwestycje niefinansowane z funduszy UE o dużej war-
tości. Wyjaśnieniem i uzasadnieniem takiego zachowania podmiotów może 
być potrzeba substytucji pracy kapitałem.

6. Realizacja inwestycji przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych wiązała 
się z ryzykiem finansowym oraz obawą przed utratą płynności. Rezygnacja 
właścicieli gospodarstw mniejszych, zamierzających dokonać inwestycji  
o niższej wartości, ze starania o dofinansowanie z uwagi na wskazane czynni-
ki sprawi jednak, że beneficjentami funduszy strukturalnych staną się głów-
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nie gospodarstwa duże. Wsparcie skoncentruje się zatem w gospodarstwach 
największych, już obecnie relatywnie silniejszych. Fundusze strukturalne 
mogą przyczynić się więc do pogłębienia procesów koncentracji kosztem 
nie podejmujących działań inwestycyjnych gospodarstw najmniejszych.

7. Wskazanie przez respondentów braku wiedzy o funduszach UE oraz braku 
zaufania do nich dotyczyły przede wszystkim pierwszego okresu wdrażania 
w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej. W kolejnych latach stosowania środków 
pomocowych, zwłaszcza ogólnodostępnych dopłat bezpośrednich, większość 
producentów rolnych poznawała systematycznie zarówno poszczególne ogni-
wa instytucjonalnego otoczenia rolnictwa, jak i nabierała do nich zaufania. 
Niemniej, taki stan powinien zachęcić instytucje wdrażające oraz doradcze 
(głównie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego i Izby Rolnicze) do zintensyfikowania działań infor-
macyjnych, zwłaszcza takich, które mają szansę dotrzeć do podmiotów mniej-
szych, które − jak wykazały badania − charakteryzują się w sposób szczególny 
zarówno brakiem wiedzy, jak i zaufania do unijnych form pomocy.

8.  Brak wskazania w wypowiedziach części respondentów na zawiłości formal-
no-prawne jako przyczyny wykonania inwestycji bez wsparcia unijnego nie 
świadczy o przejrzystości oraz łatwości wypełnienia dokumentów aplikacyj-
nych, a jest raczej skutkiem aktywnego działania licznych (zarówno publicz-
nych, jak i prywatnych) firm i instytucji doradczych oraz consultingowych [4].

Obecnie o szansach na rozwój gospodarstwa oraz jego sukcesie rynkowym 
decyduje nie tylko znajomość technologii produkcji i marketingu, lecz także 
znajomość zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE, ze szczególnym uwzględnie-
niem oferty programów pomocowych. Zważywszy na to, że w pozyskiwaniu 
środków unijnych więcej barier pojawia się przed gospodarstwami słabszymi 
ekonomicznie, można spodziewać się powiększenia w kolejnych latach dyspro-
porcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych gospodarstw.
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