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Abstrakt. Przeanalizowano propozycję Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego kształtu wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotychczasowe 
krajowe doświadczenia ze współfinansowania z funduszy unijnych inwestycji w środki trwałe. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy starano się zaproponować rozwiązania prawne pozwalające w skuteczny sposób realizować 
podstawowy cel Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. Warunkiem 
uzyskania trwałych rezultatów, a jednocześnie zwiększenia efektywności wykorzystania środków publicznych jest 
reorientacja kierunku realizacji zadania „Inwestycje w środki trwałe” z modernizacyjnego na rozwojowy. Zmiana ta 
o charakterze jakościowym polegać ma na wprowadzeniu dla gospodarstw powyżej 16 ESU możliwości korzystania 
ze wsparcia jedynie w przypadku inwestycji o cechach innowacji techniczno-technologicznych. Pomoc publiczna 
kierowana do gospodarstw o wielkości 4-16 ESU w zakresie wsparcia nabycia środków trwałych powinna być warun-
kowana spełnieniem wymogu osiągnięcia wysokiej żywotności ekonomicznej na drodze zwiększenia skali produkcji. 

Wstęp 
W toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. uwa-

ga opinii publicznej koncentruje się wokół kwestii związanych z: poziomem finansowania ze środków 
unijnych rolnictwa europejskiego, przewidywanym systemem ich podziału pomiędzy poszczególne kraje 
członkowskie oraz planowanym kierunkiem alokacji środków na wsparcie bezpośrednie (I filar WPR) i 
na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR). Dotychczas niewielką uwagę poświęcono szczegółowym 
rozwiązaniom służącym optymalizacji wykorzystania środków publicznych.

Użyteczność unijnych dopłat i subwencji dla samych rolników, jak również całego naszego społeczeń-
stwa zależy nie tylko od ilości wynegocjowanych unijnych środków finansowych dla Polski, a także od 
środków czerpanych z krajowego budżetu. Zależy ona również od sprawności systemu transferu środków 
pomocowych, którego wyznacznikami są: poziom generowania kosztów administracyjnych, wysokość kosz-
tów transakcyjnych ponoszonych przez beneficjentów, tempo i stopień przekazania środków finansowych 
beneficjentom oraz zakres kontroli poprawności wydatkowania funduszy [Kulawik 2011, Wieliczko 2010]. 

W ostatecznym rachunku efektywności wykorzystania pomocy publicznej rozumianej jako iloraz 
efektów i nakładów, zarówno kwoty bezpośrednio wypłacone beneficjentom, jak i koszty dystrybucji 
wsparcia stanowią wydatki budżetowe (elementy nakładów). Efektywność wsparcia budżetowego na-
tomiast w znacznym stopniu zależy od uzyskanych rezultatów będących pochodną sposobu i kierunku 
wykorzystania środków finansowych przez samych beneficjentów. Ustawodawca określając cele, warunki 
i sposoby przyznawania pomocy publicznej, a więc narzucając pewne rozwiązania o charakterze syste-
mowym i szczegółowym może tymi procesami sterować, m.in. pobudzając i egzekwując odpowiednie 
działania rolników może wpływać na wielkość uzyskanych efektów wsparcia, których maksymalizacja 
jest warunkiem koniecznym do optymalizacji wykorzystania pomocy budżetowej. 

Jednym z głównych celów WPR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa [European Commission 2011]. 
Skutecznymi środkami pozwalającym na osiągnięcie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej nie-
wątpliwie jest zwiększenie innowacyjności gospodarstw rolnych [Mirkowska 2010] oraz eliminowanie 
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negatywnych efektów niedostosowania gospodarstw do optymalnej skali produkcji [Bergström 2000] 
rozumiane jako odpowiednia alokacja i wykorzystanie potencjału produkcyjnego [Poczta 2010]. Jednak 
innowacyjność w projekcie Parlamentu UE jest traktowana jako jeden z priorytetów planu rozwoju 
obszarów wiejskich, który ma być realizowany głównie przez ułatwianie transferu wiedzy i innowacji 
organizacyjnych w rolnictwie. Jego wdrożenie planowane jest głównie za pomocą dwóch zadań: [Euro-
pean Commission 2011]: „Transfer wiedzy i działania informacyjne” (art. 15), który sprowadza się do 
finansowania szkoleń i pokazów oraz „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem 
rolnym i usługi przygotowania doradców” (art. 16). Pośrednio priorytet ten ma również być realizowany 
poprzez działanie Leader. 

Zaproponowane rozwiązania w ocenie autora są niewystarczające do efektywnego wdrożenia w go-
spodarstwach rolnych innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza o charakterze techniczno-technologicznym. 
Skuteczniejszym instrumentem WPR w tym przedmiocie może stać się działanie określane jako inwe-
stycje w środki trwałe ukierunkowane na wzrost efektywności gospodarstw rolnych (art. 18) [European 
Commission 2011]. Działanie to może również zostać wykorzystane jako narzędzie służące poprawie 
struktury agrarnej. Warunkiem jest jednak reorientacja kierunku realizacji tego instrumentu z moderni-
zacyjnego na rozwojowy. W ramach przeprowadzonej analizy starano się zaproponować rozwiązania 
pozwalające zwiększyć efektywność tego działania przez stymulowanie wykorzystania, a tym samym 
upowszechniania (dyfuzji) innowacji techniczno-technologicznych oraz zwiększenie liczby gospodarstw 
o wysokiej żywotności ekonomicznej. 

Inwestycje w rolnictwie współfinansowane z funduszy unijnych – 
dotychczasowe doświadczenia

Środki finansowe pochodzące z unijnych programów pomocowych, przeznaczone na wsparcie nabycia 
środków trwałych przez gospodarstwa rolne trafiły do polskiego rolnictwa już w okresie przedakcesyjnym, 
głównie w wyniku realizacji program SAPARD. Dopiero jednak integracja z UE przyniosła znaczny 
wzrost pomocy publicznej w ramach tego priorytetu (tab. 1). 

Wsparcie z funduszy unijnych stały się główną stymulantą dla wydatków inwestycji przeznaczonych 
na nabycie środków trwałych przez gospodarstwa rolne w Polsce po integracji z UE. W latach 2004-2006 
wypłaty pomocy w ramach programów unijnych przekroczyły połowę wartości globalnych inwestycji 
w rolnictwie (bez nakładów na zakup ziemi). 

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie w latach 1995-2009 i udział w ich finansowaniu środków  
z funduszy unijnych 
Table 1. Investment expenditures in agriculture including the share of EU funds between 1995 and 2009 
Lata/
Year

Inwestycje/
Investment* 
[mln PLN]

Dynamika zmiany 
nakładów inwestycyjnych/

Growth in investment 
expenditure**

Wydatkowane kwoty w 
ramach funduszy unijnych/
Expended amounts from the 

EU funds*** [mln PLN]

Udział środków z funduszy 
unijnych w finansowaniu 

inwestycji/Share of the EU 
funds [%]

2009 3710,3 180,0 1673,7 45,1
2008 3929,1 195,0 1579,5 40,2
2007 3554,9 185,7 1923,3 54,1
2006 2958,6 164,0 1755,5 59,3
2005 2398,0 135,5 1213,1 50,6
2004 2155,4 130,0 395,2 18,3
2003 2026,8 135,6 50,7 2,5
2002 2183,9 148,9 25,5 1,2
2000 2078,7 145,3 - -
1995 1356,4 100 - -

* łącznie w mln zł nakłady inwestycyjne na rolnictwo i łowiectwo/total investment in agriculture and game maintenance, 
** wydatki poniesione w 1995 r. stanowią punkt odniesienia (1995=100), wartość inwestycji defilowano wskaźnikiem 
zmian cen towarów nabywanych do celów inwestycyjnych/1995 expenditure served as the base for comparison. 
Investment figures deflated using the index of investment goods and materials, *** wydatkowane środki łącznie w mln zł 
w ramach programów/total expenditures from the program: SAPARD „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, SPO 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego, Plan Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 – działanie 
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, PROW na lata 2007-2013 działanie: „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR i GUS
Source: own study based on data ARMA and CSO
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Beneficjenci programów pomocowych wykorzystywali pozyskane środki głównie na zakup maszyn, 
ciągników i urządzeń, co prowadziło do pozytywnych zmian pod względem poziomu umaszynowienia 
rolnictwa, techniki produkcji, warunków i bezpieczeństwa pracy, w mniejszym stopniu również jakości 
wytwarzanych produktów. Zakładanym celem poszczególnych programów inwestycji w gospodarstwach 
rolnych w ramach SAPARD, SPO „Rolnictwo” i PROW nie było jednak wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań techniczno-technologicznych, również w bardzo małym stopniu pobudzały one do poprawy 
struktury agrarnej [Duczkowska-Małysz i in. 2008, Rowiński 2010]. Najwięcej wsparcia przeznaczono 
bowiem na zakup ciągników rolniczych, co w przypadku gospodarstw niemających tego środka produkcji 
było swoistym skokiem technicznym. Podobnie jak w przypadku zastąpienia posiadanego w gospodarstwie 
ciągnika nowym o dużej mocy [Czubak i in. 2010]. W małych i średnich gospodarstwach rolnych nie 
wiązało się to jednak z sięgnięciem po nowoczesne technologie i techniki produkcji, a jedynie służyło do 
nadrabiania zapóźnień w tej sferze. Pewne innowacje zostały natomiast wprowadzone w gospodarstwach 
wielkotowarowych. Przykładami tego mogą być opryskiwacze z regulowanym strumieniem podawanej 
cieczy (oszczędność wody, środków ochrony roślin i ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska 
naturalnego), kombajny zbożowe, ciągniki, rozsiewacze nawozów z urządzeniami komputerowymi i 
precyzyjnego określania pozycji (GPS), pozwalające tworzyć mapę pola i stosować precyzyjne dawki 
nawożenia, roboty do udoju krów. W grupie tej obserwowano więc pewne działania modernizacyjne 
przez zastosowanie innowacji (nowości), ale również w wielu przypadkach wsparcie finansowe było 
wykorzystywane do prostej wymiany sprzętu zamortyzowanego. 

Niewątpliwie zakładany efekt modernizacji rolnictwa został w znacznej części uzyskany, jednak 
pojawiły się również pewne negatywne skutki tego działania. Część najmniejszych obszarowo gospo-
darstw dokonała zbyt dużych inwestycji w maszyny i urządzenia, a temu nie towarzyszył wzrost ich skali 
produkcji. Pomoc publiczna była na tyle atrakcyjna, że równoważyła niewielkie wykorzystanie nabytego 
sprzętu i wysokie ekonomiczne koszty jego amortyzacji. Z pomocy publicznej skorzystali również rolnicy 
planujący rezygnację z prowadzenia działalności produkcyjnej. Maszyny, ciągniki, urządzenia zakupione 
przy finansowaniu ze środków publicznym są dobrami łatwo zbywalnymi i nawet po zakończeniu okresu 
karencji ich sprzedaż pozwala uzyskać kwotę niekiedy wyższą od środków własnych wydatkowanych 
przez rolników w ramach udziału własnego w finansowaniu inwestycji. 

Wsparcie finansowe na modernizację rolnictwa w ramach PROW na lata 2007-2013 w znacznej 
mierze, tj. w 48% trafiło do gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 16 ESU (rys. 1). 

Spośród licznych czynników mających wpływ na skłonność do zastosowania innowacji, w tym 
zwłaszcza w sferach techniki i technologii, jednym z istotniejszych elementów jest sytuacja ekonomiczna 
podmiotu. Skłonność do inwestowania w innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolnych zależy 
m.in. od możliwości generowania nadwyżki ekonomicznej przy jednoczesnym zapewnieniu opłaty 
wszystkich czynników produkcji i wynagrodzeniu pracy własnej na poziomie zapewniającym akcepto-
walne warunki bytowe właścicielom 
i członkom ich rodzin. Nadwyżka ta 
może posłużyć do sfinansowania in-
westycji o charakterze odtworzenio-
wym lub powiększających potencjał 
produkcyjny. Może również zostać 
wykorzystana do nabycia innowa-
cyjnych środków trwałych, a więc 
obarczonych większym poziomem 
ryzyka z uwagi na poziom ich wy-
korzystania w praktyce. 

Właściciele gospodarstw rolnych 
powyżej 16 ESU mają więc ekono-
miczne możliwości dokonywania 
modernizacji potencjału wytwórcze-
go, w tym wprowadzania zmian przez 
wdrożenie nowoczesnych (nowych) 
technologii i technik produkcji [Jó-
zwiak 2010]. Wspierając inwestycje 
w tej grupie podmiotów należałoby 
więc zwiększyć wymogi formalne 
ograniczając dotowanie jedynie do 
nabywania i stosowania rozwiązań 
innowacyjnych. 

Rysunek 1. Liczba beneficjentów środków unijnych działania 
modernizacja gospodarstw rolnych realizowanego w ramach 
PROW w latach 2007-2013 w zależności od wielkości ekonomicznej 
prowadzonej działalności rolniczej (dane z 2009 r.)
Figure 1. Number of beneficiaries of EU funds in the RDP 2007-2013 
measure “Modernisation of agricultural holdings” by the scope of 
agricultural activities (based on 2009 data)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Józwiak 2010, Ocena 
średniookresowa… 2010 
Source: own study based on Józwiak 2010, Ocena średniookresowa… 2010
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W warunkach polskich prawie 370 tys. gospodarstw rolnych ze zbiorowości generalnej o wielkości 
ekonomicznej powyżej 4 ESU ze względów ekonomicznych nie będzie jednak w stanie wdrożyć inno-
wacji o charakterze techniczno-technologicznym lub rozwiązania te będą mało efektywne w przypadku 
zachowania dotychczasowej ich skali produkcji (rys. 2). Do tej grupy zaliczono wszystkie gospodarstwa 
o wielkości ekonomicznej 4-16 ESU. 

Należy stwierdzić, że podmioty tej zbiorowości (4-16 ESU) w stosunku do ich ogólnej liczebności w 
najmniejszym stopniu uczestniczyły w dotychczasowych programach modernizacji potencjału produk-
cyjnego (rys. 1 i 2). W wielu przypadkach było to wynikiem braku kapitału własnego nawet na pokrycie 
40-60% udziału własnego w inwestycji, braku aktywności w pozyskiwaniu funduszy unijnych, traktowania 
działalności rolniczej jako schyłkowej, niemożliwości spełnienia wymogów formalnych [Bułkowska 
2011]. Grupa ta potrzebuje więc bodźca pobudzającego zwiększenie ich potencjału produkcyjnego, co 
pomoże im uzyskać wysoką żywotność ekonomiczną lub innych form organizacji produkcji, zaopatrzenia 
w środki produkcji i zbytu wytworzonych dóbr [Zegar 2009].

Propozycje rozwiązań w ramach nowej perspektywy finansowej
Pomoc publiczna ukierunkowana na poprawę konkurencyjności rolnictwa w ramach działania „in-

westycje w środki trwałe” powinna być wykorzystana głównie dla poprawy efektywności gospodarstw 
rolnych w długim okresie czasu. W nowej perspektywie finansowej działaniu temu należy nadać zatem 
dualny charakter. Powinno ono pobudzać do rozwoju na drodze: wzrostu skali produkcji małych i średnich 
gospodarstw rolnych oraz innowacyjności całego rolnictwa.

Część środków w ramach tego działania powinno trafić do gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 
16 ESU, ale jednocześnie aktywnych produkcyjnie. Wsparcie to miałoby na celu modernizację posiadanego 
przez nie potencjału wytwórczego, ale pod warunkiem zwiększenie wielkości prowadzonej działalności 
rolniczej (skali produkcji). Trudno jest bowiem oczekiwać, że gospodarstwa należące do tej grupy poprawią 
pozycję konkurencyjną bez poprawy wyników ekonomicznych. Warunkuje to podjęcie kompleksowych 
działań związanych między innymi z nabycia ziemi, nowych maszyn, zwierząt, wzniesieniem budynków. 

Sama pomoc publiczna powinna w sobie łączyć charakter pożyczkowy (zwrotna pomoc na sfinansowanie 
przedsięwzięć służących powiększeniu potencjału produkcyjnego) oraz bezzwrotny (definitywny transfer 
części udokumentowanych kosztów na działania modernizacyjne). Wsparcie musiałoby być powiązane 
z wymogiem przekroczenia przyjętego progu wielkości ekonomicznej (16 ESU) w określonym czasie. 

Pomysł z kredytowaniem gospodarstw rolnych ze środków unijnych nie jest nowy, ale warto do niego 
wrócić. Uzasadniając potrzebę kredytowania rolników należy pamiętać, że po 2013 r. najprawdopodobniej 
utracą oni możliwość korzystania z długoterminowych kredytów preferencyjnych i dla gospodarstw o 
najmniejszej skali produkcji zdobycie kapitału może być istotną barierą rozwoju. Bez stworzenia trwałych 
fundamentów dla funkcjonowania tych gospodarstw w dłuższym okresie czasu (osiągnięcia odpowiedniej 
skali produkcji) inwestycje w tej grupie jednostek będą miały nietrwałe skutki z uwagi na niebezpie-
czeństwo utraty konkurencyjności, a ostatecznie okażą się nieefektywne ekonomicznie i społecznie. 

Druga część środków wsparcia powinna być kierowana do jednostek o większej skali działalności 
rolnej (żywotnych ekonomicznie) i miałaby na celu zwiększenie zainteresowania rozwiązaniami inno-
wacyjnymi poprzez podejmowanie działań modernizacyjnych prowadzących do wykorzystania nowych 
technik i technologii w gospodarstwach. Beneficjenci aplikując o pomoc publiczną nie tylko musieliby 
wykazywać, że planowane przez nich inwestycje są uzasadnione ekonomicznie (przedstawić biznesplan)  

Rysunek 2. Liczba i struktura 
gospodarstw rolnych w 
Polsce w 2007 r. w zależności 
od wielkości ekonomicznej 
prowadzonej działalności 
produkcyjnej
Figure 2. The number and 
structure of farms by economic 
size of production activities in 
Poland in 2007
Źródło: opracowanie własne 
na podstawie Charakterystyki 
gospodarstwa… 2008
Source: own study based 
on Charakterystyki 
gospodarstwa… 2008
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i prowadzą do modernizacji gospodarstwa, ale również mają charakter nowości. Ten ostatni wymóg sta-
nowi pewną zmianę o charakterze jakościowym i wiązałby się z udokumentowaniem, że np. nabywany 
środek trwały (ciągnik, kombajn, wyposażenie budynku) jest innowacją, zachowuje status nowości z 
uwagi na dotychczasowy stopień upowszechnienia albo pociągnie za sobą istotne zmiany w gospodar-
stwie. Przykładem istotnych zmian może być zakup innowacyjnego sprzętu towarzyszącego, wzniesienie 
budynku lub wyposażenie go innowacyjne urządzenia. Narzędzie to powinno zostać skierowane do 
gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU.

Z uwagi na oczekiwanie kompleksowości zmian i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, których koszt 
w stosunku do rozwiązań tradycyjnych jest z reguły znacznie wyższy, postuluje się istotne podwyższenie 
górnego progu pomocy w stosunku do stosowanych w poprzednich okresach programowania. Zwiększenie 
maksymalnej stawki wsparcia jakie mogłoby uzyskać pojedyncze gospodarstwo na tego typu działania, 
ograniczyłoby liczbę potencjalnych beneficjentów, ale jednocześnie w dłuższej perspektywie czyniłoby 
pomoc budżetową bardziej skuteczną. Nowe podejście do inwestycji wywoła: wzrost liczby innowacji, 
poprawi ich dyfuzję, da efekt edukacyjno-poznawczy. Rolnicy zmotywowani pomocą publiczną będą 
zainteresowani poszukiwaniem informacji nie tylko dotyczących standardowych rozwiązań stosowa-
nych w innych gospodarstwach i najkorzystniejszej oferty cenowej, ale również wdrożeniem nowych 
technologii i technik produkcji. Wzrost oczekiwań i zapotrzebowania ze strony rolnictwa wywoła tzw. 
„efekt ssania”, a więc wymusi dostosowanie oferty ze strony dostawców, spowoduje uatrakcyjnianie 
oferty handlowej pod względem innowacyjności, doprowadzi do obniżenia kosztów wprowadzania 
nowych rozwiązań, a zarazem spowoduje wzrost konkurencji na polu cenowym ze strony dostawców 
tradycyjnych środków produkcji.

Wnioski 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania daje duże możliwości do poprawy 
efektywności wykorzystania środków budżetowych przez stymulowanie odpowiednich zachowań i po-
żądanych działań przez rolników. Decydenci określający priorytety, zadania i szczegółowe rozwiązania 
na poziomie unijnym i krajowym mogą w sposób aktywny przyczynić się WPR do zwiększenia innowa-
cyjności rolnictwa i liczby żywotnych ekonomicznie gospodarstw rolnych. Skutecznym instrumentem 
w tym zakresie powinno stać się działanie „inwestycji w środki trwałe”. 

Poprawa struktury agrarnej przez wykreowanie większej grupy gospodarstw żywotnych ekonomicznie 
jest warunkiem wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Przejmowanie potencjału produkcyjnego, 
a zwłaszcza ziemi od gospodarstw małych i nieefektywnych (technicznie-ekonomicznie) powinno być 
drogą rozwoju, która ostatecznie służyć będzie nie tylko rolnikom zwiększającym skalę działalności, ale 
i całemu społeczeństwu. Proces ten wymaga aktywnego wsparcia finansowego zarówno modernizacji 
gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 16 ESU, jak i wzrostu ich skali produkcji. 

Wykorzystując doświadczenia z poprzednich okresów programowania, pomoc publiczna kierowana 
w ramach wsparcia inwestycji w dużych gospodarstwach rolnych (powyżej 16 ESU) powinny skłaniać 
je do nabywania innowacyjnych środków produkcji. W ten sposób można skutecznie zwiększyć długo-
terminową konkurencyjność rolnictwa, a pozytywne efekty będą odczuwane nie tylko u bezpośrednich 
beneficjentów pomocy budżetowej, ale również innych uczestników gospodarki żywnościowej. Sprawą 
otwartą pozostaje kwestia, które rozwiązania zakwalifikować jako innowacje (zachowujące status no-
wego rozwiązania) oraz kto powinien dokonywać takiej oceny. W Polsce funkcjonuje kilka instytutów 
branżowych, które jako podmioty niezależne mogących spełnić funkcję arbitrów.
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Summary
This article examines the proposal of the European Parliament on the future form of supporting the development 

of rural areas through the European Agricultural Fund for Rural Development, and the previous Poland’s experience 
in co-financing fixed investments using the EU funds. The investigation served as the basis for the formulation of 
legal solutions allowing the effective implementation of the main objective of the Common Agricultural Policy, which 
is to improve the farm competitiveness. The lasting results and simultaneous increase in the effectiveness of using 
public funds are conditioned by the reorientation of the “fixed investment” from modernisation to development. This 
qualitative transformation requires the possibility of using support by farms above 16 ESU only for investments aimed 
at technical and technological innovation. The public assistance directed to farms with sizes from 4 to16 ESU for the 
purpose of a purchase of fixed assets should be conditioned by meeting the requirement of achieving high economic 
vitality leading to the production scale increase. 
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