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EFEKTY  INWESTYCYJNYCH  PROGRAMÓW 
STRUKTURALNYCH  W  ROLNICTWIE  POLSKIM  

W  LATACH  2004-2006

Wstęp 

Polska po wstąpieniu do UE stała się beneficjentem znacznych środków struktu-
ralnych przeznaczonych na wsparcie wsi i rolnictwa. W latach 2004-2006 korzysta-
no z dwóch programów rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich współ-
finansowanych ze środków UE – Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 
2004-2006) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO 2004- 
-2006). Łączna kwota przeznczona na realizację tych programów wyniosła blisko 
5,4 mld euro. W obecnym okresie budżetowym 2007-2013 realizowany jest Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, którego budżet przekracza 17 mld euro. 

Efekty wprowadzanych programów trudno jest ocenić ze względu na brak 
jednoznacznych mierników rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jedno-
czesne oddziaływanie wielu innych czynników, których eliminacja w analizie 
jest niemożliwa. Jak podkreśla Czykier-Wierzba [3], żaden ze wskaźników sto-
sowanych obecnie w literaturze nie pozwala na wyodrębnienie czystego efektu 
wsparcia z funduszy strukturalnych. 

Ocena efektów rozwojowych programów strukturalnych sektora rolno-żywno-
ściowego jest tym trudniejsza, że tylko część działań programów strukturalnych 
UE ma charakter proefektywnościowy. Ze środków strukturalnych finansowane 
są również projekty wspierające dochody rolnicze, chroniące środowisko, mające 
charakter socjalny oraz pobudzające lokalne społeczności do działania. Krytycznej 
analizy alokacji środków strukturalnych dokonuje Rowiński [10], stwierdzając, że 
ponad 40% środków PROW i SPO 2004-2006 przeznczonych zostało na działa-
nia, których celem podstawowym było wsparcie dochodów lub pomoc socjal-
na, co w poważny sposób ograniczało prorozwojowe oddziaływanie programów. 
Do podobnych wniosków dochodzi Zawalińska [14], dowodząc jednocześnie, że 
najefektywniejszymi narzędziami polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce  
w latach 2004-2006 były programy o charakterze inwestycyjnym.  
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W artykule podjęto próbę określenia efektów realizacji działań programów 
strukturalnych o charakterze inwestycyjnym w gospodarstwach rolnych w Polsce 
w latach 2004-2006. Zbadano też, w jakim stopniu aktywność rolników w ubiega-
niu się o działania inwestycyjne programów strukturalnych 2004-2006 była zależ-
na od potencjału produkcyjnego kierowanych przez nich gospodarstw.  

Materiał i metoda

Materiałem badawczym były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród tej samej grupy rolników w dwóch okresach – w roku 2005 oraz w roku 
20101. W roku 2005 programy strukturalne były dla rolników relatywnie nowe, 
i choć część rolników złożyła już wnioski na niektóre działania, efekt inwestycji 
mógł być jeszcze niewidoczny. Założono, że po 5 latach pewne pozytywne efek-
ty działań strukturalnych powinny się już ujawnić. Badaniami objęto jedynie 
działania o charakterze inwestycyjnym programów strukturalnych przeznacza-
nych na rozwój rolnictwa w Polsce w latach 2004-2006. Były to: dostosowanie 
do standardów UE, finansowane z programu PROW 2004-2006, oraz inwestycje 
w gospodarstwach rolnych, finansowane z programu SPO 2004-2006. Łącznie 
na działania te przeznaczono w latach 2004-2006 ponad 1,3 mld euro.

Badaniem ankietowym w roku 2005 objęto 756 gospodarstw rolnych z ob-
szaru całej Polski. Rolnicy typowani byli do badań ankietowych według kryte-
rium położenia i wielkości posiadanego przez nich gospodarstwa. W pierwszym 
etapie dokonano wyboru czterech regionów Polski jednorodnych pod względem 
cech potencjału produkcyjnego:
–  region północny, obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, zachod-

niopomorskie, pomorskie oraz lubuskie;
–  region środkowozachodni, w skład którego wchodzą województwa: dolno-

śląskie, opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie;
–  region środkowowschodni, obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie 

oraz podlaskie;
–  region południowo-wschodni, z województwami: lubelskim, małopolskim, 

podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim.
Następnie wytypowano po cztery reprezentatywne dla nich powiaty (tab. 1). 

Wybrane w tych powiatach gospodarstwa (50 w każdym powiecie) odzwiercie-
dlały strukturę gospodarstw rolnych w analizowanych regionach2.

Powtórzone w roku 2010 badania ankietowe przeprowadzono wśród wła-
ścicieli 350 gospodarstw z wybranych powiatów. Powtórną ankietyzacją objęto 
wszystkie poprzednio ankietowane gospodarstwa z regionu środkowozachodnie-
go Polski (200 gospodarstw), 100 gospodarstw z regionu północnego (50 gospo-
darstw z powiatu wałeckiego i lęborskiego) oraz 50 gospodarstw z regionu środ-
kowowschodniego (powiat gostyniński). Decyzję przeprowadzenia powtórnego 

1 Badania były częściowo finansowane z grantu badawczego NN 112 302 838  pt. Optymalizacja alokacji 
środków strukturalnych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.
2 Szczegółowy opis doboru próby do badań przedstawiła Kiryluk-Dryjska [5].
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badania ankietowego w tych regionach podjęto z uwagi na to, że realizacja pro-
gramów o charakterze inwestycyjnym w latach 2004-2006 była skoncentrowana 
w Polsce zachodniej. Dotyczyło to w szczególności programu dostosowania do 
standardów UE: zgodnie z wynikami oceny końcowej PROW 2004-2006 bli-
sko 58% inwestycji realizowanych w ramach najbardziej popularnego schematu 
programu (wyposażenia gospodarstw w płyty gnojowe i zbiorniki na gnojowice) 
skoncentrowanych było w trzech województwach: wielkopolskim, kujawsko-
-pomorskim oraz mazowieckim. 

Po weryfikacji ankiet analizie poddano 250 gospodarstw. W grupie uwzględ-
nionych w badaniach gospodarstw 55 korzystało z programów strukturalnych  
o charakterze inwestycyjnym, z czego zdecydowana większość, bo aż 40 gospo-
darstw, z dostosowania do standardów UE. Pozostałe 15 gospodarstw uzyskało 
dofinansowanie w ramach  inwestycji w gospodarstwach rolnych. Można przy-
puszczać, że zdecydowanie wyższe zainteresowanie rolników dostosowaniem do 
standardów UE niż wsparciem z programu inwestycje w gospodarstwach rolnych 
wynikało z faktu, iż dostosowanie do standardów UE było działaniem PROW 
niewymagającym współfinansowania ze strony rolników. W przypadku progra-
mu inwestycje w gospodarstwach rolnych współinwestowanie było konieczne, 
stąd nie wszystkie gospodarstwa skłonne były do podejmowania inwestycji.  

Tabela 1 
Powiaty wybrane do przeprowadzenia badań ankietowych w roku 2005

Regiony Powiaty

Region północny lęborski, elbląski, wałecki, krośnieński

Region środkowozachodni gnieźnieński, gostyński, inowrocławski, nowotomyski

Region środkowowschodni brzeziński, gostyniński, łomżyński, siemiatycki  

Region południowo-wschodni buski, kazimierski, puławski, lubartowski

Źródło: Opracowanie własne.

Analizę przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym dokonano ogólnej 
charakterystyki ankietowanych gospodarstw, przy wykorzystaniu podstawowych 
wskaźników określających relacje pomiędzy czynnikami produkcji oraz produk-
tywności. Wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:
wskaźniki potencjału gospodarstwa:  

•   jakościowe (dotyczące rolnika):
–   wiek kierownika gospodarstwa
–   wykształcenie kierownika gospodarstwa

•   strukturalne (wskazujące na intensywność wytwarzania):
–   przeciętna powierzchnia gospodarstwa (ha)
–   liczba pracujących na 100 ha
–   wydatki inwestycyjne na 1 ha (zł)
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wskaźniki produktywności ziemi i pracy mierzone:
–   wartością produkcji sprzedanej na 1 ha (zł)
–   wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego (zł) 

oraz syntetyczny miernik potencjału gospodarstw.

Syntetyczny miernik potencjału wytwórczego ankietowanych gospodarstw 
rolnych skonstruowano według metody bezwzorcowej zaproponowanej przez 
Wysockiego i Lirę [13], z modyfikacją własną polegającą na zastosowaniu do 
standaryzacji cech prostych wartości ich mediany. Na modyfikację zdecydo-
wano się ze względu na brak rozkładów normalnych cech prostych. Jako ce-
chy proste wykorzystano wyżej wymienione wskaźniki cząstkowe potencjału 
ankietowanych gospodarstw. Ze względu na charakter porównawczy badania, 
przy konstrukcji miernika pominięto wiek użytkownika gospodarstwa. Uznano, 
że może on wpłynąć na obniżanie wartości miernika w roku 2010, a więc na 
zniekształcenie wyników analizy. Według przyjętego sposobu obliczania synte-
tycznego miernika, wyższa jego wartość świadczy o większym potencjale pro-
dukcyjnym ankietowanego gospodarstwa. 

Charakterystyki dokonano dla tej samej próby gospodarstw ankietowanych 
w 2005 i 2010 roku, a jej celem było określenie zmian, jakie zaszły w potencja-
le produkcyjnym gospodarstw w przeciągu 5 lat. Wnioski z etapu pierwszego 
badania wskazują, czy sytuacja gospodarstw uległa poprawie w analizowanym 
okresie, niezależnie od tego, czy korzystali bądź nie z działań strukturalnych UE 
o charakterze inwestycyjnym. 

W drugim etapie analizy zbadano, czy aktywność w ubieganiu się o wspar-
cie inwestycyjne zależna jest od wyjściowego potencjału produkcyjnego gospo-
darstw. Wyniki tej analizy wykazują zależność decyzji inwestycyjnej od wyj-
ściowej sytuacji ekonomicznej gospodarstwa. 

Aby zrealizować ten cel, z grupy ankietowanych gospodarstw wydzielono te, 
których właściciele ubiegali się o finansowanie pochodzące ze środków struk-
turalnych o charakterze inwestycyjnym, a następnie porównano je z gospodar-
stwami, które nie ubiegały się o wsparcie inwestycyjne pochodzące z fundu-
szy unijnych. Analizę porównawczą na tym etapie badania oparto na danych 
uzyskanych z ankietyzacji przeprowadzonej w roku 2005. Analiza bazowała na 
wymienionych wcześniej wskaźnikach potencjału produkcyjnego. 

Ponadto, przy wykorzystaniu regresji logistycznej oceniono prawdopodo-
bieństwo ubiegania się o fundusze o charakterze inwestycyjnym wśród właści-
cieli ankietowanych gospodarstw rolnych w zależności od wyjściowego poten-
cjału gospodarstw.  

Regresja logistyczna jest modelem matematycznym, którego można użyć  
w celu opisania wpływu jednej lub kilku zmiennych X

1
, X

2
, …X

k  na dychoto-
miczną zmienną Y. Model regresji logistycznej opary jest na funkcji logistycz-
nej w postaci:                                               

e2
                                                         f(z)=

        1 + e2
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Wartość funkcji logistycznej dla z = -∞ jest równa 0, natomiast dla z = +∞ 
f(z) jest równa 1 [11]. 

W badaniach model logistyczny zdefiniowano następująco:
                                                                       

e(α + βx)
                                                    P(Y)  =
                                                                   1 + e(α + βx)

    
gdzie:
Y – zmienna dychotomiczna o wartościach 1 (korzystanie z działań inwestycyj-

nych) lub 0 (niekorzystanie z działań inwestycyjnych);
P(Y) – warunkowe prawdopodobieństwo, że zmienna Y przyjmie wartość równą 

1 dla wartości zmiennej niezależnej x; 
x – wskaźniki potencjału produkcyjnego gospodarstwa; 
α i β – parametry modelu.

Po przekształceniu równanie to można przedstawić w postaci: 
                                                       

P(Y=1)                             Logit P = ln                        = α + βx ,
                                                    1 – P(Y=1) 
Równanie to nosi nazwę modelu logitowego. Logitem nazywa się logarytm 

ilorazu P/(1–P), natomiast zmienna niezależna x jest zmienną objaśniającą 
logit [2]. W tym przypadku jest ona wielkością wskaźnika potencjału produk-
cyjnego gospodarstw.

Z modelu logitowego, po oszacowaniu parametrów α i β, można wyznaczyć 
tzw. iloraz szans (OR), zapisany równaniem:

OR = eα + βx

określający szansę skorzystania z działań inwestycyjnych, przy jednostkowym 
wzroście wartości zmiennej x (potencjału produkcyjnego gospodarstwa). 

W trzecim etapie przedstawiono efekty korzystania z funduszy struktural-
nych, dokonując charakterystyki porównawczej sytuacji gospodarstw korzystają-
cych i niekorzystających w funduszy o charakterze inwestycyjnym w roku 2010. 

Wyniki badania 

Etap pierwszy
Ze względu na brak rozkładów normalnych analizowanych cech, przy charak-

terystyce gospodarstwa posłużono się wartościami kwartyli. W tabeli 2 przed-
stawiono kwartyle wartości analizowanych cech potencjału produkcyjnego go-
spodarstw, w tabeli 3 natomiast bezwzględne oraz względne zmiany mediany 
wartości wskaźników w roku 2010 w stosunku do roku 2005.

Średni wiek ankietowanych rolników w 2005 roku wynosił 42 lata. Badania 
ankietowe powtórzone w tych samych gospodarstwach w roku 2010 dotyczy-
ły więc rolników o 4 lata starszych. W większości przypadków ankietyzacji 
zostały poddane te same osoby, jednak w niektórych przypadkach gospodar-
stwa zostały przejęte przez osoby młodsze, zatem różnica wieku nie pokrywa 
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się dokładnie z odstępem czasowym pomiędzy badaniami.  Zmiany własności 
gospodarstw nie wpłynęły na średni poziom wykształcenia ich kierowników –  
w obu przypadkach rolnicy posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź 
średnie zawodowe (75% badanych), w większości rolnicze.

W 2005 roku obszar gospodarstwa ankietowanych rolników wynosił średnio 
14,3 ha, a 3/4 gospodarstw nie przekraczało 32 ha. W roku 2010 średnia po-
wierzchnia gospodarstwa wzrosła o 70 arów. Niewielkie różnice pomiędzy war-
tościami kwartyli w roku 2005 i 2010 wskazują, że skłonność lub możliwości 
właścicieli ankietowanych gospodarstw do powiększania obszaru gospodarstw 
były niewielkie. Pozytywne zmiany można natomiast zauważyć, analizując  
relację pracy do ziemi. W roku 2005 średnio na 100 ha UR pracowało ponad 
19 pełnozatrudnionych, w roku 2010 liczba ta zmniejszyła się o 18%, osiągając 
wartość 15,7. Obecnie w 25% analizowanych gospodarstw wskaźnik ten nie 
przekracza 7 osób.

O pozytywnych zmianach świadczy także porównanie wydatków inwesty-
cyjnych ankietowanych gospodarstw. W analizowanym okresie 2005-2010 
średnie wydatki inwestycyjne przypadające na 1 ha UR w ciągu roku wzrosły 
1,7-krotnie i w roku 2010 wyniosły średnio 344 złote.  

Z analizy produktywności czynników produkcji w ankietowanych gospodar-
stwach wynika, że wzrosła zarówno produktywność pracy, jak i ziemi. Wzrost  
o 56% średnio produktywności pracy był wynikiem zwiększenia wartości produk-
cji sprzedanej gospodarstw, jak i zmniejszenia nakładu czynnika pracy. Mediana 
wartości produkcji sprzedanej przypadającej na 1 pełnozatrudnionego w 2010 
roku wyniosła ponad 20 tys. zł i była o ponad 7 tys. zł wyższa niż w 2005 roku. 

Produktywność ziemi wzrosła w analizowanym okresie o około 16%. Średnio 
w roku 2010 rolnicy uzyskali z produkcji sprzedanej z 1 ha UR o około 330 zł 
więcej niż 5 lat wcześniej.  Średnia produktywność ziemi wyniosła w 2010 roku 
2,4 tys. zł, a górny kwartyl tego wskaźnika równał się około 4,3 tys. zł. 

Reasumując, można więc stwierdzić, że sytuacja produkcyjna gospodarstw, 
niezależnie od tego, czy korzystali czy nie korzystali z inwestycyjnych działań 
strukturalnych UE, poprawiła się w badanym okresie. Pomimo nieznacznego 
wzrostu powierzchni, wyniki produkcyjne gospodarstw mierzone w cenach sta-
łych znacznie się polepszyły. Istotnie wzrosła też skłonność do inwestowania. 
Wyniki analizy potwierdza zmiana wartości syntetycznego miernika potencjału, 
który w badanym okresie wzrósł o 59%. Oznacza to, że przy przyjętej metodzie 
obliczeń wskaźnika, potencjał ankietowanych gospodarstw zwiększył się o po-
nad połowę w stosunku do poziomu wyjściowego. W ankietowanych gospodar-
stwach widoczny jest więc pozytywny wpływ integracji z UE. O korzystnych 
skutkach integracji z Unia Europejską dla sektora rolnego pisali również Poczta 
[8], Gorzelak [1], Józwiak i Mirkowska [4]. Z badań Poczty wynika, że w skali 
całego kraju, od momentu wstąpienia Polski do UE do 31 stycznia 2010 roku, 
sektor rolny został wsparty ze środków na realizację WPR kwotą przekraczającą 
75 mld zł, z czego prawie 70% rolnicy przeznaczyli na cele produkcyjne i mo-
dernizację gospodarstw rolnych. 
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Tabela 2 
Wartości wybranych wskaźników potencjału produkcyjnego w analizowanych 

gospodarstwach rolnych w roku 2005 i 2010 

Wskaźnik 
Rok 2005 Rok 2010a

mediana dolny 
kwartyl

górny 
kwartyl mediana dolny 

kwartyl
górny 

kwartyl

Wiek kierownika gospodarstwa 42 35 50 46 37 53

Wykształcenie kierownika 
gospodarstwab 4 3 4 4 3 4

Pracujący na 100 ha UR 19,1 8,6 35,7 15,7 7,2 27,0

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 ha UR (zł) 2 100,8 1 007,2 4 521,7 2434,0 1 266,4 4 294,0

Wartość inwestycji na 1 ha UR (zł) 126,1 0,0 375,7 343,5 196,5 1 590,6

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 zatrudnionego (zł) 12 907,2 3 690,6 30 889,2 20 100,5 7 406,1 45 020,0

Powierzchnia gospodarstwa (ha) 14,3 6,5 32,0 15,0 8,2 36

Syntetyczny miernik potencjału 
gospodarstw 1,27 0,79 2,34 2,02 1,19 4,04

a Wartość produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, produkcji sprzedanej na 1 ha UR (zł) oraz nakładów 
inwestycyjnych przypadających na 1 ha UR w 2010 zostały wyrażone w cenach stałych roku 2005.
b Zastosowano następujące oznaczenia wykształcenia: 1 - wyższe, 2 - policealne, 3 - średnie zawodowe, 
4 - zasadnicze zawodowe, 5 - podstawowe, 6 - niepełne podstawowe, 7 - kurs rolniczy.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=250).

Tabela 3 
Zmiany mediany wartości wskaźników w roku 2010a w stosunku do roku 2005

Wskaźnik Bezwzględna zmiana 
wartości

Względna zmiana 
wartości (%)

Wiek kierownika gospodarstwa 4,0 9,5

Wykształcenie kierownika gospodarstwa 0 0

Pracujący na 100 ha UR -3,4 -17,7

Wartość produkcji sprzedanej na 1 ha UR (zł) 333,1 15,9

Wartość inwestycji na 1 ha UR (zł) 216,9 170,0

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 zatrudnionego (zł) 7 193,3 55,7

Powierzchnia gospodarstwa (ha) 0,7 5,3

Syntetyczny miernik potencjału gospodarstw 0,75 59,0

a Wartość produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, produkcji sprzedanej na 1 ha UR (zł) oraz nakładów 
inwestycyjnych przypadających na 1 ha UR w 2010 zostały wyrażone w cenach stałych roku 2005.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=250).
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Etap drugi
Aby ocenić, czy aktywność w ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne zależna 

była od wyjściowego potencjału produkcyjnego gospodarstw, dokonano oce-
ny sytuacji wyjściowej gospodarstw w roku 2005, z podziałem na dwie grupy: 
korzystających oraz niekorzystających z analizowanych programów struktural-
nych (tab. 4). 

W roku 2005 w gospodarstwach rolników niekorzystających z unijnych pro-
gramów inwestycyjnych wskaźnik pracujących na 100 ha UR był o około 30% 
wyższy niż w gospodarstwach rolników, którzy o dotacje wystąpili. Wartość tego 
wskaźnika dla niekorzystających z funduszy wyniosła ponad 23 osoby pełnoza-
trudnione na 100 ha UR. 

Pomiędzy analizowanymi grupami gospodarstw w 2005 roku występowały 
również istotne różnice w wartości produkcji sprzedanej przypadającej na 1 ha 
UR. W grupie gospodarstw niekorzystających z funduszy wartości tego wskaź-
nika były o 76% niższe niż wśród gospodarstw korzystających, a bezwzględna 
różnica wartości wskaźnika równała się prawie 1,3 tys. złotych na 1 ha UR. 

Gospodarstwa niekorzystające w funduszy wykazywały też o połowę niż-
sze wydatki inwestycyjne na 1 ha UR. W grupie gospodarstw korzystających 
wartość wydatków inwestycyjnych w ciągu 1 roku w przeliczeniu na 1 ha UR 
wynosiła 186 zł, natomiast wśród niekorzystających jedynie 95 złotych. 

Tabela 4 
Różnice względne i bezwzględne wartości mediany pomiędzy wskaźnikami  
potencjału produkcyjnego gospodarstw korzystających i niekorzystających  

z funduszy strukturalnych 2004-2006 w roku 2005 

Wskaźnik Korzystający Niekorzystający Różnica 
bezwzględna

Różnica 
względna (%)a

Pracujący na 100 ha UR 16,1 23,3 -7,2 -31,0

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 ha UR (zł) 2 987,7 1 699,2 1 288,5 76,0

Wartość inwestycji na 1 ha 
UR (zł) 185,7 95,2 90,5 95,0

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 zatrudnionego (zł) 23 661,6 8 646,6 15 014,9 174,0

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha) 24,8 12,0 12,7 106,0

Syntetyczny miernik 
potencjału gospodarstw 1,73 1,07 0,65 61,0

a Niekorzystający=100.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=250).

Analizując różnice w wartości produkcji sprzedanej przypadającej na 1 za-
trudnionego, można ponownie zauważyć przewagę gospodarstw beneficjentów 
programów strukturalnych z lat 2004-2006. Różnica wartości tego wskaźnika  
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w wartościach bezwzględnych w 2005 wyniosła ponad 15 tys. złotych, co w war-
tościach względnych oznacza, iż była ona o 170% wyższa wśród gospodarstw 
rolników korzystających ze wparcia niż u pozostałej grupy ankietowanych.  
W 2005 roku średnio o 95% wyższa była również wartość inwestycji w gospo-
darstwach rolników korzystających z funduszy w stosunku do rolników, którzy 
ze wsparcia nie skorzystali.  

Ankietowane gospodarstwa beneficjentów funduszy strukturalnych miały  
w 2005 roku średnio 24,8 ha UR, natomiast w przypadku gospodarstw niekorzy-
stających średnia powierzchnia gospodarstw była o ponad połowę niższa (około 
12 ha). Dane te potwierdzają wnioski wynikające z oceny końcowej PROW 
2004-2006, w której podkreślano, że z programu relatywnie częściej korzystały 
gospodarstwa średnie i większe. 

Analizując wartość syntetycznego miernika potencjału, można zauważyć, że 
w 2005 roku była ona o 61% wyższa w grupie gospodarstw korzystających 
w funduszy w porównaniu z gospodarstwami niekorzystającymi ze wsparcia. 
Można zatem powiedzieć, że wśród ankietowanych gospodarstw z funduszy 
skorzystały gospodarstwa silniejsze, o wyższych wartościach podstawowych 
wskaźników potencjału.  

Zależność pomiędzy potencjałem produkcyjnym gospodarstw a aktywnością  
w ubieganiu się o środki inwestycyjne działań strukturalnych przedstawia równanie:

logit P(y) = -1,81+ 0,27x

gdzie: 
P(y) – prawdopodobieństwo złożenia wniosku na działanie inwestycyjne, 
α i β – współczynniki równania regresji,
x – syntetyczny wskaźnik potencjału gospodarstwa. 

Przy czym iloraz szans (OR) wynosi 1,31, przy p = 0,0046.
Z wyznaczonego równania modelu logistycznego wynika, że prawdopodo-

bieństwo skorzystania przez rolników z funduszy o charakterze strukturalnym 
zwiększa się wraz ze wzrostem wartości wskaźnika potencjału gospodarstw, 
przy czym wzrost tego prawdopodobieństwa z jednostkowym wzrostem poten-
cjału gospodarstwa wynosi 31% (OR = 1,31). Jak widać prawdopodobieństwo 
to jest zdecydowanie wyższe dla gospodarstw rozwojowych, o relatywnie wy-
sokim potencjale produkcyjnym.

Etap trzeci
Efekty korzystania z funduszy strukturalnych o charakterze inwestycyjnym 

w ankietowanej grupie gospodarstw przedstawiono, dokonując charakterystyki 
porównawczej sytuacji gospodarstw korzystających i niekorzystających z fun-
duszy, bazującej na danych pochodzących z powtórnej ankietyzacji. W tabeli 5 
przedstawiono różnice pomiędzy obecną sytuacją gospodarstw korzystających 
i niekorzystających ze środków strukturalnych o charakterze inwestycyjnym.
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Tabela 5 
Wartości wskaźników potencjału produkcyjnego gospodarstw korzystających  

i niekorzystających z inwestycyjnych funduszy strukturalnych w roku 2010  
(w cenach stałych roku 2005) 

Wskaźnik Korzystający Niekorzystający Różnica 
bezwzględna

Różnica 
względna (%)a

Pracujący na 100 ha UR 13,0 16,4 -3,4 -21,0

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 ha UR (zł) 3 494,6 2 049,5 1 445,1 70,5

Wartość inwestycji na 1 ha UR (zł) 1 035,5 233,9 801,6 340,0

Wartość produkcji sprzedanej 
na 1 zatrudnionego (zł) 33 366,9 13 527,1 19 839,7 146,7

Powierzchnia gospodarstwa (ha) 32,0 12,7 19,4 153,0

Syntetyczny miernik potencjału 
gospodarstw 3,43 1,58 1,85 117,0

a Niekorzystający=100.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=250).

Podobnie jak w okresie poprzednim, występują istotne różnice pomiędzy 
tymi grupami. Co więcej – porównując tabele 4 i 5, można zauważyć, że po-
między rokiem 2005 a 2010 dysproporcje w wartościach wskaźników potencja-
łu pogłębiły się. Jest to szczególnie widoczne w przypadku wartości inwesty-
cji przypadających na 1 ha UR oraz powierzchni gospodarstwa. W roku 2010 
wartość inwestycji jest prawie trzy i półkrotnie wyższa w grupie gospodarstw 
rolników korzystających z programów, przy bezwzględnej różnicy wynoszącej 
ponad 800 złotych na 1 ha. Średnia powierzchnia gospodarstw beneficjentów 
programów inwestycyjnych jest natomiast prawie o 20 ha wyższa niż w przy-
padku gospodarstw rolników niekorzystających ze wsparcia. W latach 2005- 
-2010 pomiędzy gospodarstwami rolników korzystających i niekorzystających 
z programów inwestycyjnych UE wzrosły także bezwzględne różnice w warto-
ściach wskaźników produktywności ziemi i pracy oraz wartości syntetycznego 
miernika potencjału.  

Na pozytywny wpływ programów inwestycyjnych na proces urynkowienia 
gospodarstw rolnych wskazują także wyniki oceny końcowej PROW 2004- 
-2006. W gospodarstwach beneficjentów programu dostosowania do standar-
dów UE odnotowano zwiększenie produkcji, sprzedaży i wydajności pracy,  
a w rezultacie jego realizacji modernizację gospodarstw oraz wzrost ich poten-
cjału ekonomicznego (Ocena końcowa…).

Jedynym wskaźnikiem, którego wartość bezwzględna w gospodarstwach 
niekorzystających ze wsparcia poprawiła się w stosunku do gospodarstw bene-
ficjentów, była relacja pracujących na 100 ha UR. Pozytywne zjawisko reduk-
cji czynnika pracy jest więc szczególnie widoczne wśród gospodarstw, które ze 
wsparcia nie korzystały, czyli – jak wykazano wyżej – wśród gospodarstw re-
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latywnie słabszych ekonomicznie. Taka tendencja zmian jest wskazana w rol-
nictwie polskim, gdzie nadmiar czynnika pracy jest jednym z podstawowych 
problemów rozwoju, a zwłaszcza dotyczy to głównie gospodarstw ekonomicz-
nie słabszych. Problem ten widoczny był zwłaszcza przed integracją z UE, co 
podkreślali między innymi  Poczta [9], Pałasz [7], Tomczak [12], obecnie także 
nie stracił na znaczeniu. Jak pisze Poczta [8], sektor rolny w Polsce nadal jest 
miejscem pracy około 14% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, zatem 
kwestia nadmiaru zatrudnionych w rolnictwie i niekorzystnej relacji praca – 
ziemia pozostaje nadal do rozwiązania.

Istotne różnice pomiędzy wskaźnikami potencjału gospodarstw korzystają-
cych i niekorzystających w funduszy wskazują na pozytywny wpływ funduszy 
inwestycyjnych na proces rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce.

Podsumowanie

Wyniki porównania sytuacji ankietowanych gospodarstw w roku 2005  
i 2010 świadczą o tym, że w badanym okresie w gospodarstwach ankietowanych 
rolników nastąpił wzrost produktywności pracy i ziemi oraz wydatków inwesty-
cyjnych przypadających na 1 ha UR, a także spadek wskaźnika pracujących na 
100 ha UR. W konsekwencji odnotowano także wzrost syntetycznego miernika 
potencjału badanych gospodarstw. Można więc powiedzieć, ze sytuacja ekono-
miczno-produkcyjna badanach gospodarstw polepszyła się po integracji z UE. 

Analiza potencjału produkcyjnego ankietowanych gospodarstw wykazuje, 
że z funduszy skorzystały gospodarstwa silniejsze, o wyższych wartościach 
podstawowych wskaźników potencjału. Równanie regresji logistycznej dowo-
dzi ponadto, że prawdopodobieństwo skorzystania z funduszy o charakterze 
inwestycyjnym przez kierowników gospodarstw relatywnie silnych jest zde-
cydowanie wyższe niż przez kierowników gospodarstw słabszych ekonomicz-
nie. Z porównania sytuacji gospodarstw korzystających i niekorzystających  
z funduszy inwestycyjnych wynika, że ankietowane gospodarstwa beneficjen-
tów tych działań rozwijają się szybciej niż gospodarstwa niekorzystających  
z tych funduszy. 

Reasumując, badania wykazały, że z programów o charakterze inwestycyj-
nym skorzystały gospodarstwa relatywnie silne, a przyrost wartości syntetycz-
nego miernika potencjału produkcyjnego tych gospodarstw w latach 2005-2010 
był znacznie wyższy niż całej badanej populacji, a zwłaszcza gospodarstw nie-
korzystających z funduszy. Można zatem powiedzieć, że w efekcie realizacji 
programów inwestycyjnych w grupie ankietowanych gospodarstw pogłębiły się 
dysproporcje rozwojowe. 
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