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Wprowadzenie
Polityka rolna jest jednym z instrumentów polityki publicznej, który
w warunkach „zawodnoci rynku” oraz ograniczonych zasobów, suy realizacji
celów o charakterze ekonomicznym, spoecznym, rodowiskowym. Poprzez polityk roln pastwo wpywa na decyzje inwestycyjne i produkcyjne sektora prywatnego. Wadze publiczne wpywaj bezporednio na alokacj zasobów produkcyjnych i redystrybucj rodków finansowych. Rola pastwa w gospodarce,
a w szczególnoci w rolnictwie, budzi liczne dyskusje i kontrowersje wród ekonomistów. Pogldy na temat potrzeb szeroko definiowanej interwencji zmieniaj
si w czasie zgodnie z „teori wahada”. Spoeczestwo na przemian przychyla
si od akceptowania mniej lub bardziej rynkowych instrumentów oddziaywania
na gospodark ywnociow i obszary wiejskie.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie najwaniejszych
zdaniem autorów efektów realizacji polityki rolnej wobec sektora ywnociowego i obszarów wiejskich w latach 2000-2011 na tle zachodzcych w gospodarce europejskiej i globalnej zmian makroekonomicznych. Przedmiotem analizy s programy uruchomione w Polsce w okresie przedakcesyjnym – SAPARD
oraz penego czonkostwa Polski w UE – Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” (SPO „Rolnictwo”), Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
2004-2006 (PROW 2004-2006) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 (PROW 2007-2013), ich zaoenia i cele, spójno i komplementarno , wpyw na przeksztacenia w rolnictwie, przemyle spoywczym i na obszarach wiejskich oraz efekty finansowe i rzeczowe realizacji wspomnianych
czterech programów. W pracy podjto take prób odpowiedzi na pytanie, jaki
jest i powinien by wpyw WPR na tworzenie innowacyjnego rolnictwa oraz
jak rol w tym procesie mog odegra dziaania przybierajce form „partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Praca skada si z szeciu rozdziaów, w których przestawiono kolejno:
w rozdziale 1 – wpyw czynników globalnych na polsk gospodark ywnociow
w latach 2000-2013 wraz z analiz czynników o charakterze makroekonomicznym, instytucjonalnym oraz ocen ich wpywu na tera niejszo i przyszo
polskiej gospodarki ywnociowej; w rozdziale 2 – efekty WPR w odniesieniu
do obszarów wiejskich wraz z prezentacj zachodzcych na tych obszarach
przeksztace; w rozdziale 3 – efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa wraz
z prezentacj zachodzcych w rolnictwie zmian strukturalnych w latach 2000-2010;
w rozdziale 4 – analiz efektów WPR w odniesieniu do przemysu spoywczego
wraz z przedstawieniem spójnoci i komplementarnoci pomocy publicznej
7

wobec wsi, rolnictwa i przemysu spoywczego oraz zmian, jakie zaszy w polskim przemyle spoywczym na przestrzeni ostatnich dziesiciu lat; w rozdziale 5
– ocen WPR pod ktem moliwoci podnoszenia innowacyjnoci rolnictwa
i kreowania innowacyjnych zachowa w gospodarstwach rolnych; w rozdziale 6
– modelowe i praktyczne zaprezentowanie korzyci pyncych z budowy klastrów oraz rozwijania partnerstwa publiczno-prywatnego dla podmiotów gospodarczych i rozwoju obszarów wiejskich.
Zaprezentowane w ksice materiay mog by przydatne dla wszystkich,
którzy interesuj si efektami polityki publicznej, wspófinansowanej z budetu
Unii Europejskiej. Mam tu na myli rodowiska administracji centralnej i regionalnej oraz ich agendy odpowiedzialne za kreowanie polityki rolnej i wdraanie
programów pomocowych, rodowiska naukowe i akademickie zajmujce si
praktyczn i teoretyczn ocen tych efektów, studentów oraz publicystów. Dalsza
analiza i ocena efektów WPR w Polsce w latach 2000-2011 moe przyczyni si
jedynie do trafniejszego formuowania celów polityki rolnej i doboru skutecznych
narzdzi jej realizacji po roku 2013. Ksika moe by przydatna dla wszystkich
studiujcych ekonomi stosowan.
Oczywicie, pomimo cennych uwag recenzenta, nieuniknione byy bdy,
powtórzenia i uproszczenia, które obciaj jedynie autorów pracy.

Podzikowania
Serdeczne podzikowania skadam wszystkim, którzy w jakiejkolwiek
formie udzielili mi pomocy i wsparcia, a tym samym przyczynili si do ulepszenia zaprezentowanych dalej treci. Szczególne podzikowania kieruj do recenzenta dr hab. Adama Sadowskiego, prof. Wydziau Ekonomii i Zarzdzania na
Uniwersytecie w Biaymstoku, którego cenne uwagi wpyny na ostateczny
ksztat opracowania.
Marek Wigier
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dr hab. Piotr Chechelski, prof. IERiG-PIB

1. Wpyw czynników globalnych
na polsk gospodark ywnociow
W gospodarce wiatowej w ostatnich latach zachodz szybkie i gbokie
przemiany, które s wynikiem przyspieszenia procesów globalizacji. Przyczyn
tych zmian naley upatrywa w procesie znacznego wzrostu midzynarodowej
wymiany towarów, usug, kapitau, technologii, informacji, wiedzy oraz rozwoju
midzynarodowego biznesu, a take zmian politycznych i ustrojowych w wielu
rejonach wiata.
Efekty globalizacji mog by róne w krótszym i duszym okresie. Std
te czsto wystpuj rozbienoci w ich ocenie. Dlatego niezmiernie istotne jest
poznanie procesów globalizacji i chociaby czciowa ich ocena. Jak susznie
zauwaaj M. Gorynia i J Saykiewicz1, globalizacja „[…] decyduje o miejscu
Polski w gospodarce wiatowej; stwarza ona wiele szans i jednoczenie zagroe
dla gospodarki polskiej. Ponadto niejednokrotnie powstaje wraenie, e wobec
priorytetów kontaktów z Uni Europejsk jest to czynnik niekiedy niedoceniany”.
Jedn z najwaniejszych a moe nawet najwaniejsz spraw dla wiata
jest jego wyywienie, nigdy dotd nie pisano i nie dyskutowano o ywnoci tyle
co obecnie. Gospodarka ywnociowa staa si przedmiotem rozwaa teoretycznych i bada empirycznych. Wynika to ze znaczenia tej strefy dziaalnoci
gospodarczej dla spoeczestwa. Zdecydowanie wicej jest ingerencji ze strony
midzynarodowych instytucji i organizacji, poszczególnych pastw i korporacji
transnarodowych (finansowych, handlowych i produkcyjnych). Mniejsz rol ni
w innych sektorach gospodarki odgrywa te postp techniczny i technologiczny.
Na przeomie XX i XXI wieku nastpi gwatowny rozwój korporacji
transnarodowych, co zwizane byo z przemianami natury technologicznej, spoecznej oraz politycznej. Niezaprzeczalnie mona jednak stwierdzi , e mimo
rónych argumentów za i przeciw, dynamiczny rozwój korporacji jest w najbliszej przyszoci nieunikniony. Mona nawet odnie wraenie narastania dziaa
przypadkowych i emocjonalnych, ale take wyrachowanych – spekulacyjnych.
Sprawcami tych ostatnich s najczciej korporacje transnarodowe, które uwaane s obecnie za podmioty dominujce na arenie midzynarodowych stosunków gospodarczych.
1

M. Gorynia, J.N. Saykiewicz, Zarzdzanie zmian w warunkach transformacji i globalizacji,
„Przegld Organizacji” 2007, nr 1.
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Noblista J. Stiglitz2 susznie zauwaa, e „[…] brak globalnego podejcia
do globalnych karteli i monopoli jest jeszcze jednym przykadem tego, e globalizacja ekonomiczna wyprzedza globalizacj polityczn”. Podobnie stwierdza
W. Szymaski3, e na obecnym etapie globalizacji gównym problemem staje si
„[…] narastanie nierównowagi midzy rosncymi siami kierujcymi si interesem
mikroekonomicznym, a niedostatecznymi i coraz bardziej sabncymi siami
kierujcymi si interesem makroekonomicznym i makrospoecznym. Zaradzanie
tym narastajcym sprzecznociom jest jednym z gównych wyzwa XXI wieku”.
Midzy innymi dlatego te obecn globalizacj nazywa „globalizacj niekompletn”,
a „obecny kryzys wyrazem nie radzenia sobie z funkcjonowaniem gospodarki globalnej” bowiem „wspóczesny, niekompletny proces globalizacji przypomina gr
bez regu i bez arbitra”4. Niekompletna globalizacja sprawia, e powstaje moliwo wykorzystywania tej sytuacji dla wasnych partykularnych interesów.
Globalizacja gospodarki ywnociowej na obecnym poziomie rozwoju
gospodarki wiatowej pozostaje „niekompletna”, podobnie jak i caa gospodarka
wiatowa:
x nie dotyczy ona bowiem w równym stopniu wszystkich ogniw acucha ywnociowego, tj. rolnictwa, przetwórstwa, handlu i konsumentów,
x w lad za globalizacj mikroekonomiczn nie poda globalizacja mechanizmów wadzy i zarzdzania (makroekonomiczna)5.
Czy wspóczesny wiat bdzie w stanie zmieni ten ukad pozostaje nadal
pytaniem otwartym. Z perspektywy lat 2004-2011 za najwaniejsze – zdaniem
autora – czynniki globalne majce wpyw na polsk gospodark ywnociow
mona uzna :
x koniunktur w wiatowej gospodarce,
x integracj Polski z Uni Europejsk,
x wzrost wiatowych cen surowców rolnych,
x niestabilno kursów walut,
x wzrost znaczenia korporacji transnarodowych,
x liberalizacj handlu i przepywy kapitau spekulacyjnego.
W niniejszym rozdziale podjto prób skrótowego przedstawienia najistotniejszych globalnych wydarze politycznych i gospodarczych, jakie miay oraz
bd miay wpyw na polsk gospodark ywnociow. Analiza wiatowej gospo2

J.F. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa 2007, s. 217.
W. Szymaski, Kryzys globalny. Pierwsze przybli enie, Difin, Warszawa 2009, s. 20.
4
Ibidem, s. 31.
5
S. Kowalczyk, Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje, SGH, Warszawa 2010, s. 10.
3
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darki ywnociowej stanowi bowiem niezbdn przesank do formowania procesu rozwoju polskiej gospodarki ywnociowej, poniewa w coraz wikszym
stopniu oparta jest na przesankach globalnych.
1.1.

Analiza czynników globalnych o charakterze makroekonomicznym

Determinanty globalnej gospodarki ywnociowej s zwizane zarówno
z dziaaniami politycznymi, rodowiskowymi, korporacjami transnarodowymi,
jak i z postpem nauki6. Mog ksztatowa strategi rozwoju globalnej gospodarki ywnociowej zarówno w dugim, rednim, jak i krótkim okresie. Do najwaniejszych determinantów ksztatujcych strategi rozwoju globalizacji gospodarki ywnociowej w dugim okresie mona zaliczy :
x Ograniczon powierzchni ziemi uprawnej na wiecie, która od wielu lat si
nie zmienia, a przy wzrocie liczby ludnoci powoduje e, maleje obszar
upraw rolnych w przeliczeniu na mieszkaca ziemi, który w latach 1960-2003
obniy si o prawie 50% do 0,5 ha. Tendencja spadkowa utrzyma si i w 2025
roku bdzie to 0,4 ha gleb przydatnych do produkcji rolniczej przypadajcej
na jednego mieszkaca7, nasila si te zjawisko degradacji gleby.
x Rosncy deficyt wody. Rolnictwo zuywa prawie 70% wody, o któr nasila
si konkurencja ze strony innych sektorów gospodarki i sektora bytowego
ludnoci. Deficyt wody jest szczególnie ostry w Chinach, Indiach, na rodkowym Wschodzie, w Afryce Pónocnej i Ameryce Pónocnej. Trzech najwikszych producentów zbó: Chiny, USA i Indie uzalenionych jest od wody
w znacznym stopniu – najbardziej Chiny, gdzie 70% zbó produkowane jest
na glebach nawadnianych, w Indiach 50%, a w USA 15%8.
x Przewidywany szybki wzrost liczby ludnoci na wiecie, z 6,7 mld w 2008
roku, do 7,8 mld w 2025 roku oraz 9,1-9,5 mld w 2050 roku, wynikajcy
nie tylko ze wzrostu urodze, lecz równie ze wzgldu na wyduajce si
przecitne trwanie ycia.
x Zmiany klimatyczne spowodowane rozwojem cywilizacji, np. ociepleniem,
zanieczyszczeniem rodowiska utrudniajcym rozwój rolnictwa. Jak donosi
raport Climate Change. Impast on Agriculture and Costs of Adaptation
(Zmiana klimatyczna – wpyw na rolnictwo i koszty adaptacji) opublikowany
we wrzeniu 2009 roku przez International Food Policy Research Institute,

6

W rozdziale wykorzystano fragmenty artykuu P. Chechelskiego, Ocena wpywu wiatowego
kryzysu na gospodark ywnociow, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2010, nr 4.
7
L. Brown, Plan B 20. Rescuing a planet under stress and civilization in trouble, Earth Policy
Institute, W.W. Norton&Company, New York–London 2006.
8
J. Zegar, Globalny problem ywnociowy a polskie rolnictwo, „Wie i Rolnictwo” 2001, nr 3.
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zmiany klimatyczne i demograficzne wywoaj w perspektywie do 2050 roku
wielkie niedobory ywnoci9.
x Zwikszajcy si popyt na ywno , wynikajcy zarówno ze wzrostu ludnoci
wiata, jak i wzrostu zamonoci mieszkaców, zwaszcza w krajach dynamicznie rozwijajcych si o duej liczbie ludnoci, jak: Chiny10, Indie, Brazylia, Rosja, Meksyk oraz szeregu krajów afrykaskich, np. RPA, Nigeria, a take
zmian w modelu konsumpcji.
x Ochron rynków ywnociowych prowadzon przez poszczególne pastwa
i organizacje ponadnarodowe (UE, NAFTA). Przejawia si ona midzy innymi
w subwencjach11 dla rolnictwa w krajach wysoko rozwinitych oraz praktykach protekcjonistycznych stosowanych przez wiele pastw. W ostatnich
latach dotyczyo to zarówno krajów wysoko rozwinitych, jak i krajów rozwijajcych si.
x Systematyczny wzrost udziau w produkcji i sprzeday ywnoci korporacji
transnarodowych, który spowodowa narastanie zagroenia stosowaniem
praktyk monopolistycznych i monopsonicznych.
Wpyw koniunktury na gospodark ywnociow
Lata 2004-2011 to czas burzliwych przemian zarówno politycznych, jak
i gospodarczych na wiecie. Wród tych pierwszych mona wymieni przede
wszystkim rozszerzenie UE o dawne kraje bloku wschodniego, piecztujce
jego ostateczny rozpad oraz wzrost samodzielnoci politycznej krajów rozwijajcych si, a take wiksz aktywno organizacji pozarzdowych (UE, ASEAN
i MERCOSUR). Natomiast do najwaniejszych wydarze gospodarczych wiata
mona zaliczy okres koniunktury lat 2004-2007 oraz dekoniunktury w latach
nastpnych. Szczególnie ten drugi okres wywoa w gospodarce wiatowej gbokie przemiany: globalny kryzys finansowy (najwikszy od ponad 30 lat) oraz
poprzedzajcy go kryzys ywnociowy zwizany ze wzrostem cen w latach
2007-2008 i kolejna fala kryzysu ywnociowego w latach 2010-2011.
9

E. Benedyk, Plan na plon, „Polityka” 24.10.2009.
“The Economist Newspaper Limited”, London (21.03- 27.03.2009) podaje, e w Chinach,
w minionej dekadzie konsumpcja mleka wzrosa siedmiokrotnie, a oliwy z oliwek szeciokrotnie. Chiczycy konsumuj dwukrotnie wicej oleju rolinnego, 60% drobiu, 30% woowiny i 25% pszenicy. Jednake pomimo tego wzrostu mieszkacy Chin wci konsumuj,
rednio, trzy razy mniej mleka i misa w porównaniu z krajami bogatymi, takimi jak: USA,
Australia czy Wielka Brytania. Ta rónica jest jeszcze wiksza w przypadku Indii i krajów
afrykaskich, ale one równie szybko si rozwijaj.
11
T.T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009, s. 30; Bank
wiatowy ocenia, e subwencje w krajach wysoko rozwinitych powoduj obnienie PKB
krajów trzeciego wiata o ponad 32 mld USD rocznie.
10
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Analizujc obecny kryzys, trudno jeszcze ferowa wyroki, poniewa po
okresie 3 lat od jego rozpoczcia (tj. II poowy 2008 roku) opinie na temat jego
zakoczenia s podzielone. Perspektywy dla kilku najbliszych lat w gospodarce
wiatowej i europejskiej nie s dobre. Prawdopodobnie wzrost gospodarczy
w USA, jak i w Europie ju nie bdzie taki wysoki, jak przed kryzysem. Tendencja do wolniejszego wzrostu jest wyra na. Wysokie zaduenie budetów w tych
krajach (na koniec czerwca 2011 roku USA byy zaduone na 14,3 bln USD)
spowoduje, e programy spoeczne bd musiay by odchudzone, co moe
wywoa niepokoje spoeczne zarówno wewntrz tych krajów (przykadem byy
wydarzenia w Londynie, Grecji, Woszech, Portugalii itd.), jak i midzy krajami
(przykadem jest kwestionowanie porozumienia z Schengen przez bogate kraje
Unii Europejskiej – Francj, Wochy, Dani, Niemcy) oraz budowanie barier dla
midzynarodowej wymiany handlowej i inwestycji. Polska gospodarka jest ju
silnie powizana z gospodark europejsk i wiatow i zapewne te zmiany te
odbij si na niej negatywnie.
O coraz wikszej nieprzewidywalnoci rynków finansowych mog wiadczy zachowania gied. Na przykad w cigu ostatnich 50 lat redni zasig bessy
na Wall Street (zakadajc, e bessa to spadek indeksu o minimum 20%) wyniós
37,6%, a byo ich w tym czasie osiem. Od marca 2000 r. do pa dziernika 2001 r.
bessa trwaa 18 miesicy, a spadek wyniós 49,4%. Kolejna bessa to lipiec 2007 r.
– luty 2009 r., czas trwania 19 miesicy, spadek 68,5%. Po 24 miesicach wzrostów w kwietniu 2011 r. przychodzi nowa fala spadków. Do wrzenia 2011 r.
osigna ju 27,4%12, co moe wskazywa , e czas spadków jeszcze si nie skoczy. Dlatego te rok 2012 moe okaza si trudnym rokiem dla gospodarki wiatowej, co zapewne bdzie miao swoje odzwierciedlenie w polskiej gospodarce.
Aktualny kryzys gospodarczy wydaje si jeszcze inny od kilku poprzednich. Okaza si mniej gro ny ni spodziewano si na jego pocztku, lecz z kolei
skutki wychodzenia mog by dusze. Moe okaza si te przeomowy dla
gospodarki globalnej. Dotychczas najwikszy wpyw na ksztatowanie si koniunktury wiatowej miay kraje Zachodu, których udzia w wiatowej gospodarce by
najwikszy. One te zwykle pierwsze wchodziy w takie kryzysy i pierwsze z nich
wychodziy. W tym kryzysie role si odwróciy. Spowodowao to, e zostay
zapocztkowane istotne zmiany polityczno-gospodarcze, mogce by zwiastunem
pocztku zmian w deniu do bardziej zrównowaonego rozwoju wiata. Mogce
te mie równie istotny wpyw na globaln gospodark ywnociow. Obecny
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T. Hado, Po pó roku obecna bessa wci nie dorównuje tym z przeszoci, „Parkiet”
6.10.2011.
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kryzys na rynku finansowym nie wpyn, przynajmniej jak do tej pory, w sposób
istotny na wielko zmian w produkcji na globalnym rynku ywnociowym.
Nastpio jedynie spowolnienie produkcji i konsumpcji w krajach rozwinitych,
które zostao zrekompensowane przez wzrost w krajach rozwijajcych si.
Polska gospodarka ywnociowa równie nie odczua w sposób istotny
skutków kryzysu. W roku 2008 globalna produkcja rolnicza zwikszya si o 3,2%,
w tym rolinna o 8,3%, a obniya si produkcja zwierzca o 2,9%. W 2009 roku
zwikszya si o 2,4%: rolinna o 3,0%, zwierzca o 1,6%. Po raz pierwszy od
wielu lat wzrost towarowej produkcji rolniczej by zbliony do tempa wzrostu
produkcji przemysu spoywczego. Warto produkcji sprzedanej polskiego
przemysu spoywczego (liczonej w cenach bazowych) w 2008 roku wzrosa
o 2,1% w stosunku do bardzo dobrego roku 2007, a w 2009 roku zwikszya si
w stosunku do roku poprzedniego o 4,1%. Najgorszym okresem dla przemysu
spoywczego byo II pórocze 2008 roku i I pórocze 2009 roku, kiedy to warto produkcji sprzedanej w cenach staych wzrosa zaledwie o 1% (w stosunku
do tego samego okresu roku poprzedniego). Od poowy 2009 roku produkcja
przemysu spoywczego znowu wzrastaa w tempie ok. 5-6% w skali rocznej.
Niewielkie zmiany strukturalne w spoyciu ywnoci w Polsce, jakie dokonay si w okresie kryzysu, byy kontynuacj tendencji rozpocztych w okresie
wczeniejszym (po akcesji do UE), a take s podobne do zmian w modelu
spoycia, jakie dokonay si w spoeczestwach krajów wysoko rozwinitych.
Pewne niewielkie i krótkotrwae wahnicia w spoyciu niektórych artykuów
ywnociowych, np. misa wieprzowego, owoców i warzyw, byy przewanie
zwizane z krótkotrwaym wzrostem cen, spowodowanym ich niedoborem na
rynku krajowym, wynikajcym z nieurodzaju np. warzyw i owoców lub tzw. cyklu
wiskiego, a nie recesji gospodarczej.
Najwiksze zmiany miay miejsce w handlu wewntrznym. W okresie
kryzysu nastpia silna jego koncentracja gównie za spraw globalnych sieci
handlowych. W latach 2008-2010 rocznie eliminowanych byo z rynku ok. 5 tys.
maych firm handlowych. Wolno, lecz systematycznie rosy w Polsce obroty
handlu artykuami ywnociowymi. Pogorszenie wyników handlu zagranicznego
produktami rolno-spoywczymi, jakie wystpio w okresie kryzysu gospodarczego,
zwaszcza w 2009 roku, miao jedynie charakter przejciowy. W 2010 roku odnotowano ponowne oywienie obrotów zagranicznych i wzrost wymiany handlowej
ze wszystkimi grupami pastw. Obroty handlu zagranicznego w 2010 roku przekroczyy o 12% najwyszy poziom z roku 2008, a saldo wymiany byo wysze
od poziomu rekordowego o ok. 20%.
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Wzrost wiatowych cen surowców rolnych
W latach 2007-2011 na wiatowym rynku ywnoci wystpiy silne wahania cen. Najwyszy od 30 lat wzrost cen surowców rolnych odnotowano w latach
2007-2008, a nastpnie gwatowny ich spadek i ponowny wzrost w latach 2010-2011 przyczyniy si do zmiany oceny niektórych czynników, wpywajcych na
ksztatowanie si notowa produktów rolnych na wiatowych rynkach ywnociowych. Wikszo ekonomistów i analityków rynków rolnych wie te
wydarzenia z dynamicznymi zmianami zachodzcymi w procesach globalizacji.
Wzrost cen ywnoci rozpocz si ju pod koniec 2006 roku. Jednake dopiero
w poowie 2007 roku nastpi silny ich przyrost, kiedy to indeks cen ywnoci
FAO przekroczy warto 160%. Szczytowy poziom cen notowano w czerwcu
2008 roku. Indeks osign wtedy 224%, czyli wzrós w cigu roku o 70 p.p.
Ponowny wzrost cen ywnoci, lecz na wyszym poziomie rozpocz si w lipcu
2010 roku. Swoje apogeum osign w lutym 2011 roku, kiedy indeks cen wyniós
238%. Od tego momentu ceny ywnoci ponownie spadaj, lecz wolno.
Najwikszy wzrost cen sporód piciu podstawowych grup surowców
rolnych: misa, artykuów mleczarskich, zboa, olejów i tuszczów oraz cukru,
dotyczy grupy ostatniej. Cena cukru od pocztku 2004 roku do stycznia 2011 roku
wzrosa o 320 p.p. Tak wysoka dynamika cen wynikaa midzy innymi z: ograniczenia jego produkcji w UE (limity produkcyjne dla poszczególnych krajów),
przeznaczenia czci produkcji trzciny cukrowej w Brazylii (najwikszego jej producenta) na produkcj biopaliw, wzrostu spoycia cukru na wiecie oraz moliwoci wikszej spekulacji nim na giedach surowcowych z uwagi na mniejszy
rynek w porównaniu z innymi podstawowymi surowcami rolnymi. W cigu
ostatnich trzech lat (od stycznia 2008 roku do stycznia 2011 roku) ceny cukru
wzrosy o 250 p.p. (indeks cen wzrós ze 170 do 420).
Zakócenia wystpiy równie na podstawowych rynkach gównych produktów rolinnych i na rynku mleczarskim. Notowania cen zbó w lutym 2011
roku byy na zblionym poziomie jak w kwietniu 2008 roku (nisze o 9 p.p.),
czyli w okresie najwikszego nasilenia poprzedniego kryzysu ywnociowego,
ale równoczenie s prawie dwukrotnie wysze od notowanych przed tym kryzysem. Dane te oznaczaj, e obniki cen zbó, jakie nastpiy w sezonach
2008/2009 i 2009/2010, miay charakter przejciowy oraz, e nadal utrzymuje
si wyra na tendencja wzrostowa wiatowych cen zbó. Przyczyn tego jest
szybszy wzrost zuycia (okoo 2% rocznie) ni wiatowej produkcji zbó (1,8%
rocznie). Istotne jest take to, e zuycie wykazuje sta tendencj wzrostow,
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a produkcj cechuj silne wahania, co powoduje du zmienno salda produkcji
i zuycia oraz stanu zapasów kocowych13.
Jak mona sdzi na podstawie najnowszych danych (czerwiec 2011 roku)
kolejny globalny kryzys ywnociowy przekroczy prawdopodobnie swoje apogeum. wiadcz o tym spadki cen gównych surowców rolnych, a take najnowsze
prognozy zawarte w raporcie Amerykaskiego Departamentu Rolnictwa (USDA)14.
Dodatkowymi pozytywnymi informacjami s: zniesienie zakazu eksportu zbó
przez Rosj, spadek cen ropy naftowej oraz korzystna sytuacja pogodowa w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, która jeszcze w maju 2011 roku
przyczynia si do wywindowania wzrostu cen kukurydzy na rekordowy poziom.
Obecne ceny wikszoci produktów rolnych s wysze ni prognozowane przez
FAO nie tylko na 2010 rok, lecz take na 2018 rok15.
Przyczyny wzrostu cen ywnoci
Najwaniejsz regu, jaka ksztatuje poziom cen, jest prawo popytu i poday. Zgodnie z nim cena jest wypadkow popytu rynkowego i poday rynkowej
na dane dobro. W okresach, kiedy mamy do czynienia z niezaspokojonym w peni
popytem ceny wzrastaj, za w okresach nadwyek produkcji mamy do czynienia
z obnieniem si cen. Ceny w takim ukadzie peni funkcj regulatora procesów
rynkowych. Prawo to ma charakter uniwersalny.
Ceny na wiatowym rynku ywnoci uzalenione s take od czynników
politycznych, ekonomicznych, spoecznych, technicznych, klimatycznych i spekulacyjnych. Wyznacznikiem cen s ich notowania na giedach surowców, ale podobnie jak to bywa na giedach papierów wartociowych, psychologia i nastroje
odgrywaj czsto decydujce znaczenie przy zakupach i sprzeday.
W latach poprzedzajcych wiatowy kryzys finansowy mielimy do czynienia z nadwyk poday nad popytem na rynku ywnoci. Znani ekonomici
rolni A. Czyewski16 i R. Sobiecki17 zauwayli, e „[…] problem tkwi nie tyle
13

R. Urban, Wzrost wiatowych cen produktów rolnych i jego skutki, „Przemys Spoywczy”
2011, nr 1.
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W czerwcu 2011 roku na giedach towarowych odnotowano spadki cen pszenicy o 10%
i kukurydzy o 5%, wysze s take ich zapasy w stosunku do roku poprzedniego o ponad 10%.
W rozpoczynajcym si wanie sezonie 2011/12 poda ziemi pod uprawy pszenicy i kukurydzy
w USA wzrosa o ponad 5% w stosunku do poprzedniego sezonu.
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A. Czyewski, A. Poczta-Wajda, A. Sapa, Globalne uwarunkowanie rynków rolnych,
[w:] Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urzd Komitetu Integracji Europejskiej,
Warszawa 2008, s. 14-33.
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Ibidem.
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R. Sobiecki, Kryzysy rolne a bezpieczestwo ywnociowe, [w:] R. Sobiecki, J. Pietrewicz
(red.), Przedsibiorstwo a kryzys globalny, SGH, Warszawa 2010.
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w nadmiernej poday ywnoci na rynku wiatowym, lecz niedostatecznym popycie na ywno ”. Wydatki na ywno w latach 1990-2007 na wiecie wzrosy
w cenach staych o 80%, cho ich udzia w PKB spad z 15,6% do 11,3%. wiatowy PKB w tym okresie wzrós o 195% (czyli prawie dwukrotnie), najwicej
w Azji. Spowodowao to, e dynamika wzrostu cen na towary rolne w obecnej
dekadzie bya wyra nie wysza ni w latach 80. i 90. XX wieku18. Wizaa si ona
niewtpliwie te z ogólnie dobr koniunktur gospodarki wiatowej, przy jednoczesnym wystpowaniu takich zjawisk, jak: wzrost dochodu per capita, szybkie
tempo wzrostu przemysu, szczególnie w krajach rozwijajcych si. Mona std
wnioskowa , e dynamiczny rozwój zwaszcza krajów rozwijajcych si o duej
liczbie ludnoci, jak: Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk itd., przyczyni si w znacznym stopniu do globalnego wzrostu popytu na ywno . Na przykad na Chiny
przypadaa w 2006 roku 1/5 wiatowej konsumpcji pszenicy, kukurydzy, ryu i soi.
Kraj ten by w poowie obecnej dekady najwikszym wiatowym importerem soi.
Udzia Chin w wiatowym imporcie tego produktu siga a 40%19. Doprowadzio
to do sytuacji, e poda na ywno zacza nie nada za popytem. Food Policy
Research Institute stwierdzi w 2008 roku, e wzrost spoycia i stopniowe zmiany
w spoyciu wród ludnoci krajów rozwijajcych si s najwaniejszym czynnikiem, który wpywa na wzrost globalnych cen ywnoci. Badania literaturowe
wskazuj, e przyczyn wzrostu cen ywnoci byo jednak wicej. Mona do nich
zaliczy równie, wikszo wczeniej wymienianych i opisanych determinantów
wiatowej gospodarki ywnociowej. Do innych wanych przyczyn wpywajcych
na ceny ywnoci, mona take zaliczy :
x Rozwój rynku biopaliw. W latach 2000-2009 nastpi piciokrotny wzrost
produkcji bioetanolu. A produkcja biologicznego oleju napdowego zwikszya si 19-krotnie, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. W USA
gównym surowcem do produkcji biopaliw jest kukurydza, w Unii Europejskiej – rzepak, w Brazylii – trzcina cukrowa. Rozwój rynku biopaliw moe
implikowa fizyczne i ekonomiczne ograniczenie dostpnoci do ywnoci.
Przewiduje si, e udzia uprawianej ziemi wykorzystywanej do produkcji
biopaliw wzronie z 1% w 2004 roku do 2,5-4,2% w 2030 roku. Spowoduje
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to, e ograniczy si area upraw pod surowce rolne do konsumpcji, co moe
wpyn na dalszy wzrost cen ywnoci na wiecie.
x Wzrost cen surowców i ywnoci wiza si bezporednio z osabieniem siy
nabywczej dolara USA, w którym tradycyjnie przedstawia si ceny wikszoci towarów tej grupy. We wspomnianej walucie liczone s te waniejsze
wska niki cen handlu midzynarodowego.
x Informacje medialne zakócajce rzetelne informacje. Globalny zasig mediów
przyczynia si do szybszego i bardziej skutecznego przenikania informacji oraz
bod ców rynkowych, który moe sprzyja zmianom cen surowców i ywnoci.
x Wzrost zamonoci wiatowego spoeczestwa przekada si na zmian modelu
konsumpcji ywnoci, wzrasta spoycie produktów zwierzcych, zwaszcza
misa oraz wyrobów wysoko przetworzonych. Wzrost konsumpcji ywnoci
o wyszej wartoci dodanej powoduje wzrost ceny.
x Wzrost cen ropy i gazu. W grudniu 1998 roku cena za baryk ropy wynosia
okoo 10 dolarów USA, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wzrosa
9-10-krotnie. Ceny ropy i gazu wpywaj m.in. na wzrost kosztów produkcji
nawozów sztucznych, transportu ywnoci i rolnictwa przemysowego.
x Spadki i wahania zapasów ywnoci na wiecie zwikszaj niepewno na
rynkach surowców rolnych, co przekada si czsto na wzrost cen. Na przykad wiatowe zapasy zbó w latach 2007-2011 ulegy do istotnym wahaniom. W pierwszym roku kryzysu ywnociowego, tj. w 2007 roku wynosiy
17,4% produkcji, w nastpnych 20,6%, 22,5%, 19,8%, a w 2011 roku prognozuje si na 18,5%.
x Bdne decyzje polityczne. Na przykad UE zaoya, e bdzie produkowa
mniej cukru, który bdzie importowa . Okazao si, e gdy Unia zacza
produkowa mniej cukru na caym wiecie zaczo go brakowa , a jego ceny
wzrosy. Podobne zagroenie na wiatowym rynku misa moe spowodowa
liberalizacj handlu midzy UE a MERCOSUR. Kraje Ameryki Poudniowej
maj du przewag konkurencyjn w produkcji ywca i misa. Po otwarciu
rynku unijnego ceny misa w Europie mog spa , co bdzie korzystne dla
konsumentów, jednak nie dla producentów. Prawdopodobnie, po szerszym
otwarciu rynku unijnego na miso z Ameryki Poudniowej, cena misa na
rynkach wiatowych, przynajmniej w pierwszym okresie, jednak wzronie.
Efektem wzrostu cen ywnoci moe by odnowienie si tendencji protekcjonistycznych. Wzrosa bowiem liczba rodków interwencji, takich jak:
wzrost taryf celnych, wprowadzenie restrykcji lub zakazów importu i eksportu
ywnoci, subsydiowanie cen, próby kontroli cen strategicznych surowców
ywnociowych. Podjte rodki interwencyjne mog spowodowa zmian tendencji liberalnych wypracowanych w poprzednich dekadach w gospodarkach
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wielu krajów rozwijajcych si i powrót do idei samowystarczalnoci. Przyczyn
moe by utrata zaufania do wiatowych rynków jako róda zaopatrzenia w niezbdn ywno w warunkach silnego wzrostu jej cen oraz ich czstych waha.
Niestabilno kursów walut
Najwraliwszym czynnikiem wpywajcym na wielko handlu zagranicznego kadego kraju jest z ca pewnoci kurs walutowy. Silna waluta
zmniejsza opacalno eksportu redukujc przewagi cenowo-kosztowe i stanowi
zagroenie dla dalszego jego wzrostu. Aprecjacja waluty zwiksza take opacalno importu. Z kolei sabsza waluta zwiksza popyt zewntrzny i sprzyja
eksportowi. Stabilno kursów walut wana jest te dla dugu publicznego pastwa. Ma te szerszy zakres, moe na przykad by istotna dla rolników przy
przeliczeniu dopat bezporednich z euro na zotówki. Dewaluacja zotego
wzgldem euro zwiksza wypaty. Wahania kursów walut zdecydowanie utrudniaj wymian handlow, zwaszcza maym i rednim producentom. Natomiast
korporacjom transnarodowym i globalnym sieciom handlowym20 pozwalaj
zarobi . Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Bada Rynku, Konsumpcji i Koniunktur21 zaledwie 5% transakcji handlowych w Polsce rozliczane
jest w zotych, prawie 80% w euro, a 15% w USD. Wskazuje to na due uzalenienie polskiego handlu zagranicznego od kursów walut obcych, a zwaszcza euro.
Pierwsza dekada XXI wieku, a szczególnie jej druga poowa, charakteryzuje si du niestabilnoci kursów walut wiatowych potg gospodarczych,
USA, UE, Japonii, ale take polskiego zotego. Inwestorzy – spekulanci wykazuj wiksze zainteresowanie walutami krajów o relatywnie niskim deficycie
fiskalnym i niskim dugu publicznym, jak ostatnio na przykad frankiem szwajcarskim. Koczy si to zwykle interwencj banków centralnych22. W latach
2004-2011 polska waluta podlegaa cigej fluktuacji. Na rynku globalnym zoty
jest zaliczany do „walut z rynków wschodzcych”, które uwaa si za bardziej
ryzykowne od walut najwikszych gospodarek wiata, takich jak: dolar, euro, jen,
funt itd., a jednoczenie bardziej od nich dochodowe (w sensie spekulacyjnym).
Z chwil wejcia do UE 1 euro kosztowao 4,85 zotego. Oznaczao to, e eksport przy ówczesnych kursach walutowych i cenach by bardzo opacalny dla
20

Na przykad globalna sie handlowa Tesco tylko w 2009 roku na rónicach kursowych walut
pomidzy swoimi oddziaami na wiecie zarobia 11,7 mln funtów.
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w celu jej umocnienia. Bank emituje krajowy pienidz, za który kupuje zagraniczne waluty,
zwikszajc swoje rezerwy walutowe, podczas gdy w przypadku umocnienia krajowej waluty
musiaby sprzedawa waluty obce z ograniczonego zasobu rezerw dewizowych.
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eksporterów, a równoczenie polska oferta bya atrakcyjna dla importerów.
W latach nastpnych miao miejsce systematyczne wzmacnianie zotego do poziomu 1 euro = 3,26 zotego w lipcu 2008 roku, co jednak nie spowodowao
ograniczenia tempa wzrostu eksportu rolno-spoywczego. Natomiast niewtpliwie zmniejszyo jego opacalno .
W poowie pa dziernika 2008 roku nasz kraj dowiadczy ataku spekulacyjnego na zotego, którego szczyt przypad na poow lutego 2009 roku. Kurs
euro wynosi wtedy 4,64 zote. Sytuacja rynków finansowych z 2008 roku pokazaa, e usztywnienie kursu moe mie negatywne konsekwencje dla kondycji
poszczególnych gospodarek (przypadek Litwy, otwy czy Estonii). Jednoczenie
deprecjacja waluty moe by dobrym amortyzatorem zaamania koniunktury
i podniesienia midzynarodowej konkurencyjnoci gospodarki (przypadek Polski).
W kolejnych miesicach zoty si umocni, a w sierpniu 2011 r. jego kurs w stosunku do euro ponownie obniy si do ok. 4,40 zotego. Sabsza waluta moe
pomóc w spokojniejszym przejciu przez kolejn faz kryzysu.
Gwatowne ruchy kursów walut powoduj wicej szkód ni korzyci.
Zdecydowanie lepiej jest, gdy kurs walut jest stabilny. Wtedy nie wpywa on
istotnie na wyniki finansowe w krótszym terminie. Sposoby zabezpieczenia si
przed zmianami kursów tworz dodatkowe koszty dla przedsibiorstw. Ostra
deprecjacja zotego na przeomie lat 2008-2009 ujawnia problem opcji walutowych, pokazujc, e pewna cz transakcji równie w Polsce miaa charakter
spekulacyjny. Przedsibiorstwa nie zabezpieczay potrzeb wynikajcych z wymiany
handlowej, lecz próboway „gra ” na kursie walut.
W perspektywie dalszej poprawy koniunktury w naszym kraju, oczekuje
si, e inwestorzy zagraniczni, dyskontujc niejako przyszy poziom rozwoju
gospodarczego Polski, nadal przejawia bd due zainteresowanie polsk walut,
co moe powodowa kolejne wahania kursu zotego. W tym kontekcie pozytywn informacj (z 22.12.2010 r.) jest fakt, e Rada Wykonawcza Midzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdzia przeduenie Polsce Elastycznej
Linii Kredytowej (FCL), podniosa kwot dostpnych rodków do 29 mld USD
(19,2 mld SDR) oraz wyduya okres ich wykorzystania do dwóch lat. Pozwoli
to (do pewnego stopnia) na zabezpieczenie naszej waluty przed ewentualnymi
atakami spekulantów.
Wzrost znaczenia korporacji transnarodowych
Najwikszy wpyw na przemiany dokonujce si w gospodarce globalnej
maj korporacje transnarodowe. Swoj potg ekonomiczn mog wykorzystywa zarówno w stosunku do innych firm, jak i do pastw, i na róne sposoby.
Dlatego te wpyw korporacji transnarodowych na procesy globalizacji mona
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analizowa na wielu paszczyznach, m.in. okrelajc ich wpyw na dany sektor
czy dzia gospodarki w sposób bezporedni i poredni. W sposób bezporedni
wpywaj jako najbardziej znaczce podmioty biorce czynny udzia w produkcji, sprzeday itd. Natomiast w sposób poredni – jako podmioty silnie oddziaujce – wpywaj na zachowania innych podmiotów, a tym samym jeszcze silniej
wpywajce na ogólne dziaanie procesu globalizacji.
Ich dziaalno budzi wiele kontrowersji. Podstawowy zarzut dotyczy
dziaa spekulacyjnych i monopolistycznych, które realizowane s kosztem
pozostaych uczestników rynku. Globalne strategie korporacji transnarodowych
pozwalaj na rozdzielenie poszczególnych faz produkcji oraz innych dziaa
w zakresie tworzenia wartoci dodanej na rónych rynkach i w rónych krajach.
W zwizku z tym maleje moliwo oddziaywania poszczególnych pastw na
skuteczn egzekucj swoich praw wobec korporacji transnarodowych, zwaszcza
e te chc produkowa tam, gdzie jest im najkorzystniej, czyli najtaniej. Korporacje transnarodowe uzyskuj wzrost udziau w wartoci dodanej gospodarki nie
tylko w wyniku swojej przewagi efektywnociowej i konkurencyjnej, ale równie
w wyniku wykorzystywania rozwiza podatkowych, cenowych, organizacyjnych.
Równie presja firm globalnych na poddostawców jest jedn z najwaniejszych
cech obecnego procesu globalizacji.
Korporacje transnarodowe dziaaj we wszystkich ogniwach gospodarki
ywnociowej na wiecie i silnie na ni oddziaywaj. Dla przykadu, trzy KTN
obejmuj ponad 80% wiatowego handlu kakao, równie trzy KTN – 80% handlu
bananów, sze KTN – 85% wiatowego handlu zboem, sze KTN – 55 do 60%
handlu kaw, jedenacie KTN dostarcza 81% wiatowej chemii rolnej, a 24 KTN
kontroluj ponad poow nasion siewnych. W przemyle spoywczym cztery
KTN – maj 51% udziau w produkcji piwa, cztery KTN – 56% produkcji wyrobów tytoniowych23.
Skala udziau korporacji transnarodowych w poszczególnych ogniwach
globalnej gospodarki ywnociowej na wiecie jest róna. Najwiksza jest
w handlu, nieco mniejsza w przetwórstwie (przemyle spoywczym) i w zaopatrzeniu rolnictwa, a najnisza w rolnictwie. Podobnie jest w Polsce. Jednake
w porównaniu z rozwinitymi krajami wiata, a nawet z niektórymi krajami Europy
rodkowo-Wschodniej udzia KTN jest u nas niszy. Wynika to m.in. z duej
liczby maych podmiotów zarówno w polskim handlu, przemyle, jak i rolnictwie.
KTN niechtnie przejmuj mae podmioty, wol rozwija si poprzez rozbudow
swoich filii, a to wymaga duszego czasu. W Polsce obecne s praktycznie
wszystkie najwiksze KTN dziaajce w gospodarce ywnociowej na wiecie.
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Zmiany zachodzce w acuchu ywnociowym w Polsce, wiadcz o coraz wikszym podobiestwie zachodzcych procesów i powizaniu naszej gospodarki ywnociowej z gospodark globaln. Dokonuj si gównie poprzez
dziaania korporacji transnarodowych przemysu spoywczego i globalnych
korporacji handlowych. Szacunkow ocen poziomu globalizacji poszczególnych ogniw acucha ywnociowego w latach 2005 i 2010 w Polsce przedstawiono na wykresie 1.1.
Wykres 1.1. Ocena poziomu globalizacji w poszczególnych ogniwach acucha
ywnociowego w Polsce w 2005 i 2010 roku
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie P. Chechelski, Wpyw procesów globalizacji na polski przemys spo ywczy, seria „Studia i Monografie”, nr 145, IERiG-PIB, Warszawa 2008,
s. 208 i pó niejszych informacji statystycznych.

W warunkach globalizacji ograniczeniu ulega liczba przedsibiorstw, które
kontroluj popyt i produkcj w poszczególnych dziaach przemysu i segmentach rynku zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Na przykad w przemyle
tytoniowym, piwowarskim, olejarskim w Polsce okoo 90% produkcji jest wykonywane w 3-4 filiach korporacji transnarodowych. Powoduje to, e coraz czciej
w naszej gospodarce ywnociowej dochodzi do niekorzystnych dziaa monopolistycznych realizowanych przez produkcyjne korporacje transnarodowe. Std
te coraz wicej przedsibiorstw z kapitaem krajowym decyduje si na podjcie
wspópracy z korporacjami handlowymi. Pomimo, e te realizuj wysokie prowizje przy jednoczesnym narzucaniu dostawcom jak najniszych cen. Kolejnym
ograniczeniem samodzielnoci mniejszych firm jest produkcja na zlecenie globalnych sieci handlowych pod ich mark. Konkurencja pomidzy sieciami o poddostawców jest niewielka, ale poddostawcy silnie rywalizuj midzy sob.
W rezultacie to globalne sieci czerpi najwiksze korzyci (nadwyki ekonomiczne) z caego procesu produkcyjno-handlowego (dziaania monopsoniczne).
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W wyniku dziaalnoci korporacji transnarodowych szybko zmienia si
rynek ywnoci w Polsce. Zachowania polskich konsumentów s jeszcze mao
stabilne i czsto zmieniaj si w czasie. Przy zakupach istotn rol odgrywaj
reklama i dziaania marketingowe. Dlatego KTN s liderami rynku reklamy.
Na przykad w pierwszym póroczu 2011 roku wedug rankingu serwisu Wirtualne
Media.pl (09.07.2011) korporacje byy na czoowych miejscach. Na pierwszym
Unilever, który wyda na reklam 279,2 mln z, na kolejnych miejscach byy:
Nestle Polska, która wydaa 180,6 mln z na reklam, Danone (161,4 mln z),
Ferrero Polska (113,7 mln z), Mars Polska (100,7 mln z), Coca-Cola (78,4 mln z),
Kraft Food Polska (77,4 mln z), Grupa ywiec (77,2 mln z).
Korporacje transnarodowe oprócz niekorzystnych dziaa wniosy te wiele
pozytywów do naszej gospodarki ywnociowej, do których mona zaliczy m.in.:
x dopyw kapitau umoliwiajcy unowoczenienie handlu i przemysu spoywczego, w niewielkim stopniu dotyczy to rolnictwa,
x przepyw wiedzy,
x wzbogacenie oferty asortymentowej na rynku ywnociowym,
x korzystne zmiany w zatrudnieniu – wzrost pac i kwalifikacji pracowników
w filiach KTN, korzystnie przekada si na ca gospodark,
x dua cz polskiego eksportu artykuów rolno-spoywczych jest realizowana
przez globalne sieci handlowe i korporacje produkcyjne,
x wzrost wpywów do budetu pastwa,
x przyczyniaj si do obnienia cen ywnoci,
x wywieraj korzystny wpyw na koncentracj, zarówno produkcji, jak i handlu
artykuami spoywczymi,
x zmuszaj swoimi dziaaniami do konsolidacji pozostae podmioty.
Bezporedni wpyw firm globalnych na zmiany w rolnictwie jest jeszcze
stosunkowo niewielki. Duo wikszy wpyw ma szeroko rozumiane naladownictwo prowadzone przez firmy krajowe, dla których korporacje transnarodowe
s wzorem do naladowania.
1.2. Analiza czynników globalnych o charakterze instytucjonalnym
Integracja z Uni Europejsk
Dostosowanie polskiej gospodarki ywnociowej do wymogów integracji
z Uni Europejsk mona potraktowa jako istotny etap zwikszania korzyci
z globalizacji. Wejcie do UE zmienio warunki prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w polskiej gospodarce ywnociowej, a take spowodowao zmiany w zachowaniach konsumentów polegajcych m.in. na24:
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23

x

objciu naszego rolnictwa Wspóln Polityk Roln oraz jednolitymi regulacjami handlu produktami rolno-spoywczymi z krajami trzecimi,
x zmianie systemu interwencji na rynku gównych produktów rolnych,
x wsparciu funduszami unijnymi procesu modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa, obszarów wiejskich i przemysu spoywczego,
x obowizku stosowania jednolitych standardów i procedur okrelonych przez
regulacje unijne.
W opinii naukowców i analityków istnieje zgoda, e akcesja Polski do Unii
Europejskiej bya korzystna dla caej gospodarki, a zwaszcza dla gospodarki
ywnociowej. Z chwil integracji gównym reprezentantem polskiej gospodarki
ywnociowej na forum wiatowym staa si UE. I ju ten fakt generalnie mona
uzna za plus, poniewa jest ona reprezentantem 0,5 mld ludzi oraz duej rozwinitej gospodarki. Jest ona znaczcym eksporterem i importerem ywnoci
w skali wiata. Ma zatem wiksze moliwoci wpywania na korzystne decyzje
dla siebie w gospodarce globalnej ni Polska. Czonkostwo Polski w Unii Europejskiej daje te szans na atwiejsze pokonywanie pojawiajcych si wyzwa
zwizanych z globalizacj.
Polskie rolnictwo. Polska jest beneficjentem czonkostwa w UE w skali
caej gospodarki, ale przede wszystkim w sektorze rolno-spoywczym. Objcie
Polski instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej stworzyo moliwo dodatkowego finansowania rolnictwa z budetu Unii Europejskiej. Spowodowao te
wzrost wydatków z budetu krajowego. Polskie rolnictwo i obszary wiejskie
zostay objte instrumentami finansowymi w postaci dopat bezporednich,
funduszami na rozwój obszarów wiejskich i na skup interwencyjny, rodkami na
modernizacj rolnictwa oraz dopatami do eksportu. Wsparcie udzielone rolnikom z budetu UE i pastwa doprowadzio do znacznej poprawy poziomu dochodów w polskim rolnictwie i obniyo rónic pomidzy dochodami rolniczymi
a rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W roku 2008 dochód na
osob penoletni w rolnictwie by 2,5 razy wikszy ni w roku 2003. Dotacje
z UE stanowiy od 39% dochodów rolnych w 2004 roku do 52% w 2006 roku.
Rolnictwo polskie szybko dostosowao si do standardów i wymaga unijnych.
Zapewniao te zwikszone iloci surowców na potrzeby rynku krajowego
i szybko rosncego eksportu. Jednake porównanie wyników ekonomicznych
i struktury polskiego rolnictwa wskazuje, e wielkoci te ksztatuj si nadal
duo mniej korzystnie ni w wikszoci krajów Unii Europejskiej.
W polskiej gospodarce ywnociowej w starciu z globalizacj rolnictwo
wydaje si by ogniwem najsabszym, z racji swojego zapó nienia technicznego,
technologicznego, niskiej koncentracji produkcji, wydajnoci pracy itd. Due
rodki finansowe otrzymane z UE, a skierowane do rolnictwa, przyspieszyy jego
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modernizacj, ale nadal jest ono niekonkurencyjne z rolnictwem globalnym.
Zwikszenie subwencjonowania rolnictwa osabio przymus poprawy efektywnoci gospodarowania, intensyfikowania produkcji rolnej, czy te przebudowy
struktur rolnych. Z analizy porównawczej cen produktów rolnych wynika, e
ceny na rynkach wiatowych generalnie s nisze od cen oferowanych przez
polskie rolnictwo. Pomimo integracji z UE, nadal zdarzaj si due wahania cen,
np. w przypadku zbó, ywca wieprzowego.
Otwarta konkurencja na rynku wiatowym, bdca przejawem globalizacji,
niesie dla naszego rolnictwa wicej zagroe ni szans rozwojowych. Zagroenia
te neutralizuje integracja Polski z Uni Europejsk, jednak rolnictwo unijne,
raczej te nie jest w stanie sprosta otwartej konkurencji na rynku wiatowym.
I tutaj naley upatrywa gównych dla nas korzyci, wynikajcych ze wspólnego
dziaania zwizanego z systemem ochronnym, jaki obejmuje rolnictwo w krajach Unii Europejskiej.
Przemys spoywczy równie jest znaczcym beneficjentem integracji
z Uni Europejsk. W latach 2003-2008 czne wsparcie inwestycji przemysu
spoywczego wynioso 3,5 mld z, co stanowi 8,5% wydatków inwestycyjnych
tego przemysu i 25% inwestycji sektorów wraliwych (misnego, mleczarskiego,
rybnego). róde przyspieszenia rozwoju przemysu spoywczego po integracji
jest kilka, m.in.:
x presja zwizana z koniecznoci dostosowania si przedsibiorstw przemysu
spoywczego do standardów obowizujcych w Unii Europejskiej. Zmusia
ona przedsibiorstwa do wzrostu nakadów inwestycyjnych, sucych modernizacji, zarówno pod ktem dostosowania obiektów do wymaganych warunków: sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony rodowiska, jak i wymiany parku
maszynowego, a czsto i zmiany technologii na nowoczeniejsze. Przyczynio
si to do wzrostu efektywnoci i konkurencyjnoci naszego przemysu spoywczego na rynku wiatowym. Dziki tym dziaaniom polski przemys spoywczy uwaany jest za jeden z najnowoczeniejszych w Europie;
x dywersyfikacja rodków na inwestycje. Inwestycje w przemyle spoywczym
byy finansowane ze rodków: wasnych przedsibiorstw krajowych, inwestorów zagranicznych (BIZ stanowiy wikszo rodków w caej grupie),
dotacji Unii Europejskiej i pastwa;
x uzyskanie dostpu do duego bogatego rynku Unii Europejskiej, umoliwio
ujawnienie przewag konkurencyjnych polskiego przemysu spoywczego.
Po wejciu do Unii Europejskiej okoo 45% przyrostu produkcji tego sektora
ulokowano na rynkach zagranicznych, a udzia eksportu w przychodach
przemysu spoywczego zwikszy si ponad dwukrotnie (z 11% w latach
2000-2002 do 24% w 2009 roku);
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wzrost popytu krajowego, wywoany gównie wzrostem dochodów ludnoci
oraz zmianami w strukturze konsumpcji (obecnie w Polsce konsumuje si
wicej wyrobów przetworzonych);
x zwikszenie dostpnoci surowców do produkcji, zarówno z rynku krajowego,
jak i pochodzcych z importu;
x przewagi konkurencyjne, niska cena i wysoka jako polskich produktów
przemysu spoywczego (bezpieczna, zdrowa i smaczna ywno ).
Jednake, oprócz pozytywnych czynników rozwoju przemysu wystpuj
take zagroenia, do których mona zaliczy :
x rosncy udzia w produkcji oraz przewagi korporacji transnarodowych nad
producentami z kapitaem krajowym. Najwiksze rónice wystpuj (a nawet
powikszaj si) w poziomie kompetencji pracowników (zarzdzaniu, marketingu, efektywnoci wykorzystania majtku itp.). Grozi to moe wypadaniem
z rynku mniejszych podmiotów;
x liberalizacj handlu powodujc zmniejszenie przewag komparatywnych
polskiego przemysu spoywczego na globalnym rynku, które wynikaj
z wyszych pac, niszej wydajnoci pracy, wyszych cen zaopatrzenia, sabej promocji itd., w stosunku do produktów pochodzcych z innych krajów,
a szczególnie krajów rozwijajcych si;
x wzrost koncentracji produkcji, powodujcy zagroenie dziaaniami oligopolizacyjnymi i monopsonicznymi;
x wzrost protekcjonizmu na wiecie, utrudniajcy konkurowanie polskim firmom na zagranicznych rynkach (np. w Rosji, Ukrainie);
x wahania kursów zotego wobec walut zagranicznych.
Obecny kryzys gospodarczy spowolni tempo produkcji polskiego przemysu spoywczego25, lecz jednoczenie wpyn na popraw jego wyników
finansowych, przyczyniajc si do utrzymania, a moe nawet poprawy jego
przewag komparatywnych. Ocen t osabia natomiast niski stopie konsolidacji
i koncentracji produkcji, zwaszcza w branach z przewag przedsibiorstw
z kapitaem krajowym: misnej, rybnej, mleczarskiej, owocowo-warzywnej26.
Dobra koniunktura po wejciu do Unii Europejskiej spowodowaa, e znaczna
cz przedsibiorstw tych bran nie jest w peni przystosowana do konkurencji
na rynku globalnym, z uwagi na ma skal produkcji, ograniczon moliwo
wdraania innowacji, a take promowania marki i organizowania kanaów dys25

Warto produkcji sprzedanej (liczonej w cenach bazowych) w 2008 roku wzrosa o 2,1%
w stosunku do bardzo dobrego roku 2007, a w 2009 roku zwikszya si w stosunku do roku
poprzedniego o 4,1%.
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trybucji. Doda naley, e s to brane decydujce o polskim eksporcie artykuów rolno-spoywczych.
Analizujc kondycj finansow bran przemysu spoywczego, mona
zauway prawidowo , e z reguy brane o bardzo duym i duym stopniu
globalizacji (udziale KTN w produkcji) osigay lepsze wyniki ni brane o niskim stopniu globalizacji. W latach 2007-2010 globalizacja miaa równie
wpyw na zmian struktury branowej przemysu spoywczego. Zwikszy si
o 2,2 p.p. udzia bran o bardzo wysokim stopniu globalizacji oraz o 0,8 p.p.
bran przemysu o wysokim stopniu globalizacji, podczas gdy o 3,0 p.p. zmniejszy si udzia bran o niskim udziale firm zagranicznych. Zmiany te wiadcz
o postpujcym procesie globalizacji przemysu spoywczego, czyli o wzrocie
udziau korporacji transnarodowych w jego produkcji27.
Handel zagraniczny. Wymiana handlowa z zagranic jest jedn z najbardziej wymiernych i obiektywnych miar udziau danego kraju czy te sektora
gospodarki w procesach globalizacji. wiadczy bowiem o jego otwartoci, konkurencyjnoci i potencjale. Duy wzrost obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spoywczymi w latach 2004-2011 wpyn na zwikszenie polskiego
udziau w midzynarodowej wymianie produktów rolno-spoywczych, na co
znaczcy wpyw w pierwszych latach po akcesji (do 2008 roku) miaa poprawa
koniunktury na rynkach wiatowych. Uzasadniona jest jednak teza, e znacznie
wikszy wpyw na udzia w tej wymianie miaa integracja Polski z Uni Europejsk, bowiem wiatowy kryzys finansowy zwaszcza w roku 2010 i w pierwszej poowie 2011 roku nie wpywa istotnie na zahamowanie wzrostu wymiany
handlowej. Przemawiaj za tym nastpujce argumenty:
x przystpienie Polski do UE oznaczao radykaln zmian w polityce handlowej oraz zmienio nasz pozycj konkurencyjn zarówno w stosunku do UE,
jak i krajów spoza UE. Zmienia si równie rola poszczególnych czynników
wpywajcych na wysoko eksportu i importu produktów rolno-przemysowych;
x wzrost wymiany handlowej artykuami rolno-spoywczymi po integracji z UE
dowodzi, e taryfy celne oraz ograniczenia ilociowe i jakociowe, obowizujce w okresie przedakcesyjnym, byy istotn barier rozwoju wymiany
handlowej (zwaszcza do krajów UE);
x uzyskano dostp do duego, bogatego, jednolitego rynku europejskiego (pod
warunkiem, e posiada si unijne standardy sanitarne, weterynaryjne, ochrony
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rodowiska i dobrostanu zwierzt). Obecnie okoo 80% eksportu artykuów
rolno-spoywczych Polska kieruje do UE;
x Polska wchodzc do UE zyskaa nie tylko dostp na rynek wewntrzny
Wspólnoty, ale take do umów zapewniajcych bezcow wymian handlow
z wieloma krajami wiata, o czym rzadko si wspomina. UE ma wiele dwustronnych umów handlowych z poszczególnymi krajami i regionami na caym
wiecie. Porozumienia o handlu i wspópracy zawara z takimi krajami, jak:
Turcja, Rosja i bye republiki radzieckie. Dla najbiedniejszych krajów wiata
ustalia ogólny system preferencji. Zawara te porozumienie z Republik
Poudniowej Afryki, która zapewnia woln wymian handlow. Negocjuje
umow o wolnym handlu z szecioma czonkami Rady Wspópracy Pastw
Zatoki Perskiej, tj. Bahrajnem, Kuwejtem, Omanem, Katarem, Arabi Saudyjsk i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W Ameryce aciskiej UE
zawara ukady z Meksykiem i Chile. Na jesieni tego roku wchodzi w ycie
porozumienie z Kore Poudniow. Trwaj negocjacje z grup MERCOSUR
– Argentyn, Brazyli, Paragwajem i Urugwajem. Polscy eksporterzy uzyskali
identyczny poziom ochrony celnej oraz moliwoci korzystania z instrumentów wsparcia eksportu (w tym z subsydiów eksportowych) na rynkach midzynarodowych jak eksporterzy z innych krajów Wspólnoty.
Oprócz pozytywnych zdarze, mona zaobserwowa równie zagroenia:
x wikszo , bo ponad 80% eksportu ywnoci w 2008 roku bya skierowana
do krajów UE, co w przypadku zaamania si gospodarczego moe grozi jego
ograniczeniem; kierunki eksportu powinny by bardziej zdywersyfikowane,
uwzgldniajce wzrost znaczenia krajów rozwijajcych si;
x przeszkod s take ograniczenia produkcyjne i eksportowe istniejce na terenie UE; kwotowanie produkcji mleka, cukru, skrobi ziemniaczanej i izoglukozy
powoduje bowiem zmniejszenie moliwoci eksportu tych produktów, utrzymanie wysokich cen krajowych i osabienie popytu krajowego;
x otwarcie polskiej gospodarki powoduje, e zoty podlega silnym wahaniom
kursowym, czsto niezalenym od aktualnego stanu naszej gospodarki, a bardziej zalenych od oceny sytuacji w danym regionie wiata; wahania kursowe
powoduj osabienie pozycji krajowych przedsibiorstw w stosunku do korporacji transnarodowych.
Rozwój powiza z rynkami zagranicznymi by nie tylko czynnikiem
poszerzenia rynków zbytu dla polskich producentów ywnoci, lecz sta si take
czynnikiem stabilizujcym krajowy rynek ywnociowy, uniezaleniajcym
sytuacj biec od waha koniunktury wewntrznej i biecej gry politycznej.
To ostatnie oddziaywanie powodowao jednak wiksz wraliwo rynku rolno-
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-spoywczego i caej gospodarki ywnociowej na zjawiska globalne, szczególnie o charakterze kryzysowym28.
Due zmiany pod wpywem procesów globalizacji po integracji z UE
miay te miejsce na rynku konsumenta. Inspiratorami i autorami pojawienia
si nowych zachowa i potrzeb na rynku ywnoci byy z reguy korporacje
transnarodowe, które d do unifikacji konsumpcji produktów ywnociowych
przede wszystkim ze wzgldu na korzyci ekonomiczne, jakie s z ni zwizane.
W latach 2004-2010 rynek ywnoci w Polsce bardzo szybko si zmienia
i upodobnia pod wzgldem bogactwa oferty handlowej (asortymentowej) do
krajów wysoko rozwinitych. W tym okresie zaobserwowano, e:
x nastpiy zmiany modelu spoycia ywnoci, zarówno ilociowe, jak i jakociowe,
x rozwiny si nowe kierunki przetwórstwa, np. produkcja napojów energetyzujcych, odywek dla dzieci i dorosych itd.,
x poprawie ulega estetyka wyrobów spoywczych (opakowania),
x poprawia si jako wyrobów,
x pewnej zmianie uleg sposób i miejsce sprzeday artykuów ywnociowych,
x zmieniy si dziaania marketingowe przedsibiorstw produkcyjnych i sprzedajcych ywno ,
x zmienia si wiedza konsumenta na temat ywnoci i jej spoywania.
Wraz ze wzrostem dochodów ludnoci oraz zmniejszeniem si rónic
w cenach ywnoci pomidzy Polsk a krajami rozwinitymi (zwaszcza UE)
obserwuje si wzrost importu artykuów z grupy Premium (bardziej luksusowych).
Szczególnie zauwaalne jest to w grupie uywek. Na przykad bardzo szybko
wzrasta spoycie markowych alkoholi i wina gronowego.
W handlu wewntrznym pod wpywem globalizacji obserwuje si nastpujce tendencje:
x nastpi silny wzrost konkurencji, który spowodowa wzrost koncentracji
w handlu. Efektem tego wród polskich firm handlowych bya upado wielu
maych firm (sklepów) oraz zrzeszanie si w krajowych sieciach handlowych,
x nasiliy si praktyki monopsoniczne, coraz szerzej wykorzystywane przez
najwiksze sieci handlowe,
x systematycznie zwiksza si udzia w rynku sprzeday sieci detalicznych
i hurtowych (hipermarketów, supermarketów, sklepów dyskontowych), gównie korporacji globalnych,
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nr 145, IERiG-PIB, Warszawa 2009, s. 179.
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x

zwiksza si w produkcji i sprzeday udzia artykuów ywnociowych
oznaczonych markami wasnymi (handlowymi) sieci globalnych (w 2010 roku
ich sprzeda wyniosa 24,6mld z),
x funkcje hurtu przejmuj producenci oraz centra usug logistycznych prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, gównie zagraniczne,
x szybko zwiksza si liczba globalnych producentów posiadajcych wasne
sieci hurtowe o zasigu ogólnopolskim, które s coraz wiksze, a rozwój ich
nastpuje czsto przez przejmowanie lub podporzdkowanie sobie hurtowni
lokalnych; tak dzieje si zwaszcza w przemyle: piwowarskim, napojów
bezalkoholowych, tytoniowych, spirytusowym,
x szybko zwiksza si koncentracja handlu zarówno sieci globalnych, jak i krajowych.
Liberalizacja handlu produktami rolno-spoywczymi
wiatow Organizacj Handlu (WTO) postrzega si jako instytucj promujc i w duej mierze odpowiedzialn za ksztat oraz tempo globalizacji i liberalizacji29. Dlatego te prowadzone pod egid WTO procesy liberalizacji handlu
midzynarodowego s jednym z najistotniejszych czynników determinujcych
zdolno konkurencyjn gospodarek narodowych i ich sektorów. Postpujca
liberalizacja wiatowego handlu produktami rolno-spoywczymi miaa spowodowa zmiany warunków konkurencji zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej30.
W ostatnich latach proces liberalizacji handlu artykuami rolnymi w ramach
WTO praktycznie zosta zahamowany. Najistotniejsze jak dotd postanowienia
w kwestii dostpu do rynku rolnego, wsparcia wewntrznego i subsydiów
eksportowych zapady bowiem w ramach Rundy Urugwajskiej GATT/WTO.
Wynegocjowane wówczas porozumienie w sprawie rolnictwa zapocztkowao
proces reform handlu rolnego i narodowych polityk agrarnych, zmierzajcych
do liberalizacji obrotów produktami rolno-spoywczymi. W nastpstwie postanowie rundy dynamika handlu wiatowego, w tym take artykuami rolno-spoywczymi ulega zwielokrotnieniu. Kontynuacj rozmów wznowiono dopiero
po 6 latach na konferencji Doha w listopadzie 2001 roku. Zamknicie rozpocztych tam negocjacji planowano zakoczy w 2005 roku na Konferencji Ministerialnej w Hongkongu. Jednake z uwagi na rozbieno stanowisk negocjacyjnych
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gównych uczestników rokowa (UE, USA, grupa krajów rozwijajcych si G-2031)
do tej pory konsensusu nie osignito.
Jednym z najtrudniejszych tematów negocjacji jest uatwienie dostpu do
rynków rolnych krajów uprzemysowionych dla eksportu z krajów rozwijajcych si, jak równie wyrównanie warunków konkurencji w eksporcie poprzez
cakowite zniesienie wszystkich subwencji do eksportu ywnoci, gównie przez
pastwa rozwinite, w tym Uni Europejsk. Podczas negocjacji omawiane s
takie kwestie, jak: obnienie barier handlowych na towary rolne, redukcja ce,
uatwienie w handlu dla krajów najbiedniejszych, subsydia eksportowe oraz
dopaty do rolnictwa. Celem rozmów jest wzajemne otwarcie rynków. Poza sprawami zwizanymi z rolnictwem, negocjowane s te sprawy zwizane z handlem
produktami przemysowymi i usugami.
W przypadku sfinalizowania rokowa WTO mona spodziewa si, e
obnienie poziomu ochrony celnej rynku Wspólnoty i cakowite zniesienie
wszystkich dotacji w eksporcie ywnoci moe doprowadzi do obnienia wartoci eksportu i wzrostu wartoci importu rolno-spoywczego z i do Unii Europejskiej. Moe to utrudni konkurowanie artykuami rolno-spoywczymi wytwarzanymi na terenie UE zarówno na rynku wewntrznym, jak i midzynarodowym.
Przyjmuje si, e niektóre pastwa Wspólnoty mog straci dotychczasow
przewag konkurencyjn w midzynarodowym handlu rolnym na rzecz krajów
o niskich kosztach produkcji.
Polsce moe to te grozi , bowiem najwikszym jej partnerem handlowym w sektorze rolno-spoywczym s kraje UE, gdzie trafia okoo 80% cakowitego eksportu produktów rolno-spoywczych z Polski, a z UE pochodzio 70%
importowanej ywnoci. K. Pawlak i W. Poczta32 przeprowadzili projekcje symulacji dla lat 2008-2015 w zakresie wymiany zagranicznej UE i Polski w dwóch
wariantach rónicych si stopniem redukcji taryf celnych. W pierwszym
uwzgldniali propozycje negocjacyjne przedstawione przez WTO w grudniu
2008 roku oraz cakowite zniesienie wszelkich dotacji w eksporcie ywnoci.
W wariancie drugim uwzgldnili istniejcy obecnie stan taryf celnych (brak liberalizacji wymiany handlowej). Przeprowadzone symulacje pozwalaj stwierdzi ,
e potencjalna liberalizacja handlu rolnego z punktu widzenia sektora rolno-spoywczego UE bdzie niekorzystna, a jej pozycja konkurencyjna na globalnym rynku moe ulec istotnemu osabieniu. Produkty pochodzenia zwierzcego
wytworzone w krajach UE dziki obecnemu znacznemu potencjaowi konkuren31
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cyjnemu, mog mie w przyszoci na rynku wiatowym równie najsilniejsz
pozycj konkurencyjn, w przeciwiestwie do produktów rolinnych. Aktualnie
tocz si te rozmowy w kwestii tzw. oznacze geograficznych. Komisja Europejska bardzo mocno zabiega o to, aby rozszerzy ochron na produkty wysokiej
jakoci, które maj powizanie z terytorium produkcji, jak np. wyroby misne czy
sery, oraz aby wprowadzi rejestry tych oznacze na skal wiatow. Wprowadzenie oznacze geograficznych dodatkowo umocnioby pozycj konkurencyjn
tych wyrobów w globalnym handlu.
W przypadku Polski, podobnie jak i UE, nasilenie tendencji liberalizacyjnych w wiatowym handlu rolnym moe spowodowa obnienie wartoci eksportu i wzrost wartoci importu rolno-spoywczego. Mona stwierdzi , e liberalizacja wymiany gospodarczej z zagranic zwikszy konkurencj z ze strony
krajów o niskich kosztach wytwarzania zarówno na rynku krajowym, jak i midzynarodowym. Wedug projekcji Polska do 2015 roku moe pozosta eksporterem netto produktów misnych i mleczarskich. Ograniczeniu moe ulec eksport
olejów i tuszczów oraz cukru. Obnienie poziomu ochrony rynku UE nie powinno natomiast wywoa zasadniczych zmian w handlu zboem oraz owocami
i warzywami. Natomiast wród grup produktów o relatywnie najwyszej pozycji
konkurencyjnej w Unii Europejskiej mog dominowa produkty wyej przetworzone, co wynika z niszych jeszcze kosztów pracy i mar przetwórczych w polskim przemyle spoywczym.
1.3.

Wpyw czynników globalnych na teraniejszo i przyszo polskiej
gospodarki ywnociowej

Ocena wpywu procesów globalizacji na polsk gospodark ywnociow
w latach 2004-2011 nie jest jednoznaczna, poniewa przebieg, zasig i skutki byy
róne. W handlu zagranicznym produktami rolno-spoywczymi zaletami byy:
dua dynamika wzrostu obrotów, dodatnie saldo wymiany handlowej, wiksza
ochrona rynku wewntrznego przed napywem taszych surowców i produktów,
wad za maa dywersyfikacja kierunków eksportu (zbyt duy udzia eksportu
do krajów UE, bo przekraczajcy 80%). W przemyle spoywczym nastpio
spowolnienie przebiegu procesów globalizacji w porównaniu z latami wczeniejszymi (zwaszcza okresem prywatyzacji). W niewielkim stopniu zwikszy
si udzia korporacji transnarodowych w produkcji, zwikszya si natomiast
produkcja i eksport producentów z krajowym kapitaem. Jednake w kilku branach przemysu doszo do koncentracji produkcji przez KTN. Generalnie, procesy
globalizacji wywary pozytywny wpyw na polski przemys spoywczy, o czym
wiadczy dua dynamika produkcji i eksportu oraz inne wska niki ekonomiczne.
W rolnictwie due rodki finansowe otrzymane z UE, a skierowane do rolnictwa,
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przyspieszyy jego modernizacj, ale nadal jest ono niekonkurencyjne z rolnictwem globalnym. Zwikszenie subwencjonowania rolnictwa osabio przymus
poprawy efektywnoci gospodarowania, intensyfikowania produkcji rolnej, czy
te przebudowy struktur rolnych. Rolnictwo wydaje si by ogniwem najsabszym w polskiej gospodarce ywnociowej. Bezporedni wpyw globalizacji na
rolnictwo by niewielki (np. poprzez handel zagraniczny artykuami rolnymi,
dostawy surowców do filii KTN), poniewa chroniy go przepisy unijne. Wzrost
wiatowych cen surowców rolnych, równie nie wpyn na popraw rentownoci
polskiego rolnictwa. Due zmiany dokonujce si pod wpywem globalizacji
miay miejsce w zachowaniach konsumentów na rynku artykuów ywnociowych. Inspirowane byy w duym stopniu dziaaniami KTN, jak i moliwoci
swobodnego podróowania. Najwiksze miay miejsce w handlu wewntrznym
(krajowym). Globalne korporacje handlowe odgrywaj tutaj wiksz rol ni
wynika to z ich udziau w rynku. Spowodoway bowiem zmiany nie tylko w samym handlu, ale i otoczeniu. Maj wpyw midzy innymi na: obroty handlu
zagranicznego, produkcj przemysu spoywczego, ceny produktów ywnociowych, zachowania konsumentów. S najlepszym przykadem integracji pionowej
i poziomej w sektorze rolno-spoywczym. Zmiany w globalizacji poszczególnych dziaów polskiej gospodarki ywnociowej mog wiadczy zarówno
o coraz wikszym podobiestwie zachodzcych procesów, jak i ich powizaniach
z gospodark globaln.
Z punktu widzenia wpywu procesów globalizacji na polsk gospodark
ywnociow33 w krótkim okresie, do 2013 roku, najwiksze znaczenie bd miay:
x Koniunktura gospodarcza na wiecie. Aktualnie wiatowa gospodarka zostaa
dotknita fal kryzysu finansowego, zwanego kryzysem zadueniowym
(szczególnie dotyczy to krajów rozwinitych, a w mniejszym stopniu take
Polski). Wydaje si, e w warunkach, gdy rzdy musz ogranicza wydatki
a gospodarstwa domowe oszczdza , wzrost moe by wygenerowany gównie poprzez wzrost eksportu. Przeszkod dla polskiego eksportu produktów
rolno-spoywczych moe by niekorzystna sytuacja w wikszoci pastw UE
(gównego importera naszej ywnoci). Z drugiej strony polskie produkty
posiadaj przewagi komparatywne na tym rynku (cenowo-jakociowe) i w czasie kryzysu mog je jeszcze zwikszy , poniewa najbardziej liczy si wtedy
cena. Sprzyjajce wzrostowi eksportu mog by dziaania globalnych sieci
handlowych, które w coraz wikszym stopniu przyczyniaj si do wzrostu
eksportu oraz dewaluacja kursu zotego. Pomóc wzrostowi eksportu moe te
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rosncy popyt ze strony krajów rozwijajcych si, a take relatywnie dobra
kondycja naszego najwikszego partnera handlowego – Niemiec. W eksporcie
produktów rolno-spoywczych decydujcy, bo okoo 80 proc. udzia ma przemys spoywczy, który w ostatnich latach mia korzystn sytuacj finansow,
co moe te uatwi eksport nawet przy mniejszej rentownoci.
x Wzrost i wahania cen na wiatowych rynkach surowców rolnych. Przez analogi do lat 2009-2010 mona sdzi , e w czasie kryzysu – a taki mamy obecnie – ceny surowców rolnych spadaj. Moe to uatwi import (a tym samym
wzrost produkcji) niektórym reeksportujcym branom przemysu spoywczego: rybnej, tytoniowej, cukierniczej, przetwórstwu kawy i herbaty itd.
x Wahania kursów zotego. Rozpoczta dewaluacja zotego w sierpniu 2011 r.
bdzie zapewne trwaa jeszcze przez kilka miesicy. Osabienie zotego bdzie
korzystnie wpywao na nasz gospodark, a zwaszcza eksport.
x Integracja z Uni Europejsk nadal przyczynia si do rozwoju polskiej gospodarki ywnociowej. W wyniku akcesji do UE procesy globalizacji w polskiej
gospodarce ywnociowej przebiegaj wolniej, w wikszym stopniu chroni
j przepisy ogólnounijne, a przedsibiorstwa maj moliwo (rodki i czas)
na dostosowanie si do warunków rynkowych. Unia Europejska pomaga nadal
w wyrównywaniu szans dziaów o niskim stopniu globalizacji oraz duej
liczbie maych i rednich przedsibiorstw poprzez wsparcie funduszami
strukturalnymi w ramach rónych programów, np. Innowacyjna Gospodarka,
Kapita Ludzki, Infrastruktura i rodowisko, Regionalne Programy Operacyjne
oraz dziaania rzdu wspierajce promocj polskich wyrobów przemysu
spoywczego za granic, a take rozwój nauki i dziaalnoci B+R zwizanej
z gospodark ywnociow.
x Wzrost roli korporacji transnarodowych. W najbliszych latach nadal w polskiej gospodarce ywnociowej rola KTN jako czynnika wpywajcego na
ksztatowanie handlu wewntrznego, produkcji przemysu spoywczego i obrotów handlu zagranicznego bdzie rosa. W wikszym stopniu bdzie to rola
integratora i koordynatora ni producenta-eksportera.
W najbliszych latach naley spodziewa si, e udzia firm globalnych
w polskim przemyle spoywczym nadal bdzie wzrasta. Przesankami przemawiajcymi za tym s: wzrost zainteresowania w krajach Unii Europejskiej wyrobami polskiego przemysu spoywczego; relatywnie niskie koszty produkcji
przemysu spoywczego w stosunku do pozostaych krajów UE; moliwo stosunkowo taniego zakupu przedsibiorstw; wystpowanie istotnych przewag
komparatywnych pomidzy KTN a przedsibiorstwami krajowymi; wzrost zamonoci polskiego spoeczestwa (wzrost konsumpcji, w tym take wyrobów wysoko
przetworzonych, lepszej jakoci).
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Rozwój firm globalnych zblia nasz przemys spoywczy do poziomu
wiatowego, ale z drugiej strony wie si równie z wieloma rónymi konsekwencjami dla gospodarki. Wikszo spodziewanych przemian strukturalnych
w przemyle spoywczym bya i bdzie przede wszystkim reakcj na wzrastajc
konkurencj ze strony firm globalnych. Obecno KTN w gospodarce ywnociowej aktywizuje bowiem podmioty krajowe. Sprzyja to rozwojowi caego
sektora. W zwizku z czym mona si spodziewa , e najblisze lata bd okresem dalszego znaczcego postpu we wzrocie wydajnoci pracy i efektywnoci
wikszoci przedsibiorstw przemysu spoywczego.
Dla polskiej gospodarki ywnociowej, a szczególnie dla rolnictwa, najwikszym zagroeniem byaby liberalizacja handlu, uniemoliwiajca kontynuacj otrzymania wsparcia i mechanizmów WPR. Brak dopywu rodków z UE
i pastwa mógby wstrzyma procesy wzrostu produkcji i produktywnoci, wynikajce ze zmian strukturalnych i postpu technologicznego. Trudnoci wywoane
drug fal kryzysu prawdopodobnie nie pozwol na szybkie dokoczenie rokowa rundy w Doha. Wspóczesna gospodarka, w tym take gospodarka ywnociowa, funkcjonuje w warunkach bardzo duej liczby powiza i wspózalenoci. Powoduje to, e sytuacja na rynkach staje si coraz mniej przewidywalna.
Na tle innych pastw Europy wzrost gospodarczy w Polsce w II kwartale
2011 r. by bardzo dobry i wyniós 4,3% PKB. W Europie wyszy wzrost PKB
miaa tylko Szwecja i kraje batyckie. Kondycja polskiej gospodarki na tle innych krajów jest dobra. W 2011 roku wzrastaa dynamika inwestycji, co wskazuje, e przedsibiorstwa oczekuj dalszego wzrostu produkcji i sprzeday.
Konsumpcja gospodarstw domowych usytuowaa si na wysokim poziomie,
pomimo e w II kwartale 2011 r. mielimy do czynienia z przyspieszeniem inflacji, co mogo by problemem dla realnych dochodów. Eksport na nowo przyspieszy, wyprzedzajc pod wzgldem dynamiki import. Tak dobre informacje gospodarcze nie uchroniy jednak Polski, od sierpniowych (2011 r.) spadków notowa
firm na warszawskiej giedzie papierów wartociowych czy dewaluacji zotego
(prawdopodobnie kolejnego ataku spekulacyjnego na nasz walut). W gospodarce
ywnociowej mamy równie przykady wpywu wydarze wiatowych na nasz
gospodark. Zaamanie rynku warzyw w Europie w czerwcu 2011 roku spowodowane panik zwizan z zatruciami bakteri EHEC coli. Rosja wykorzystujc
ten fakt, zaoya embargo na import warzyw z UE. Stracili na tym równie eksporterzy z Polski, którzy nie mieli nic z tym wspólnego.
Kondycja polskiej gospodarki, w tym take gospodarki ywnociowej jest
dobra. Wydaje si, e jestemy nie le przygotowani na to, by stawi czoa ewentualnym problemom. Ale jestemy tylko czci gospodarki wiatowej i nie ma
sposobu bymy nie odczuli jej powanych kopotów w przypadku regionalnych
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czy globalnych zawirowa. Ostatnie wydarzenia pokazuj te, e gospodarka
wiatowa ulega polaryzacji. W coraz wikszym stopniu reakcje rynków poszczególnych krajów powizane s z wydarzeniami polityczno-gospodarczymi w najwikszych pastwach, takich jak: USA, Chiny, Japonia, ale take w organizacjach
pozarzdowych, jak: UE, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR. Pastwa wchodzce
w ich skad ocenia si nie tylko poprzez wyniki poszczególnych gospodarek, ale
gównie caego ugrupowania.
Kryzysy gospodarcze w ostatnich latach (finansowy, ywnociowe) dodatkowo spotgoway niepewno otoczenia. Z jednej strony mamy turbulencje
wystpujce w naturze w postaci huraganów, powodzi, susz powodujcych zachwiania w produkcji rolnej, z drugiej coraz wicej jest turbulencji w gospodarce.
Podobnie jak w naturze pojawiaj si równie niespodziewanie. Mona tu wymieni m.in. spadki i wzrosty kursów walut, notowania giedowe, zmieniajce si
ceny surowców, ropy naftowej i gazu, protekcjonizm gospodarczy z barierami
o podou ekonomicznym (ca, szeroka gama barier pozataryfowych) oraz politycznym (bezpieczestwo narodowe, ochrona konsumentów), ideologicznym,
religijnym, a take dziaania korporacji transnarodowych. Przewidzenie wpywu
wszystkich uwarunkowa jest niemoliwe.
W obliczu wyczerpywania si tradycyjnych moliwoci rozwoju w produkcji ywnoci poprzez zwikszenie powierzchni gruntów pod uprawy, braku
wody, istotne znaczenie bdzie miaa likwidacja barier ekonomicznych oraz rozwój nauki, szczególnie w zakresie inynierii genetycznej i biologicznej. Spowoduje
to, e ograniczone zasoby ziemi moe nie bd przeszkod w wyywieniu ludnoci, ale mog w jeszcze wikszym stopniu, ni ma to miejsce obecnie, uzaleni
wiat od dziaalnoci korporacji transnarodowych, ze wszystkimi tego skutkami,
take negatywnymi, jak na przykad wzrostem cen ywnoci, spekulacji na rynkach surowców rolnych, ograniczonym dostpem do nowoczesnych technologii.
Globalna gospodarka ywnociowa na wiecie wymaga zmian, które mogyby pomóc nie tylko w walce ze stale rosncymi zagroeniami. Chodzi midzy
innymi o zwikszenie przejrzystoci globalnego rynku ywnoci, np. uregulowanie rynku kontraktów terminowych, zwikszenie rezerw ywnoci, liberalizacji
handlu, regulacji prawnych dziaalnoci korporacji transnarodowych take w rolnictwie, przemyle spoywczym i handlu. Obecne zaburzenia na rynku ywnociowym powinny zwróci uwag te na to, jak wane jest tworzenie dugookresowej strategii wzmacniania wiatowego bezpieczestwa ywnociowego.
A poniewa ceny ywnoci mog w przyszoci ponownie silnie wzrosn ,
naley wypracowa na forum organizacji midzynarodowych wspólne mechanizmy reagowania na gwatowne zmiany.
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2. Efekty WPR w odniesieniu do obszarów wiejskich

2.1.

Charakterystyka obszarów wiejskich

Obszary wiejskie zajmuj ponad 93% powierzchni Polski (291 tys. km²).
Przemiany strukturalne na tych obszarach uzalenione s od zmian zachodzcych
w caej gospodarce narodowej, w tym przyrostu PKB i wzrostu zamonoci spoeczestwa. W Polsce poziom rozwoju obszarów wiejskich jest w znacznym
zakresie determinowany sytuacj ekonomiczn sektora rolnego i kierunkami
jego przeksztace. Rolnictwo w naszym kraju ma bardzo istotne znaczenie spoeczne i ekonomiczne, chocia udzia rolnictwa, lenictwa i owiectwa w PKB
jest stosunkowo niski (ok. 2-3%).
Liczba ludnoci zamieszkujcej obszary wiejskie systematycznie wzrasta.
W porównaniu z 1995 rokiem na obszarach wiejskich do koca 2009 roku przybyo 280 tys. mieszkaców, przy spadku liczby ludnoci w miastach o prawie
400 tys. osób. Prognoza demograficzna do 2020 roku wskazuje na niewielki
wzrost liczby ludnoci wiejskiej do poziomu 15,2 mln osób (tj. o 2%), a nastpnie
jej stopniowy spadek do 2035 roku. Obszarami, które najbardziej przycigaj
nowych mieszkaców s podregiony wokó miast wojewódzkich. Kondycja tych
obszarów jest uzaleniona od odlegoci od miasta wojewódzkiego oraz siy
jego oddziaywania. Zdecydowanie korzystniej prezentuj si podregiony stanowice bezporednie zaplecze orodków metropolitalnych, funkcjonalnie z nimi
powizane. Depopulacja, spowodowana migracj do miast, dotyczy gównie obszarów wiejskich Polski wschodniej. Zdecydowanie liczniej zamieszkane s obszary
wiejskie w poudniowej czci kraju – w szczególnoci w województwach lskim i maopolskim. Najmniejsz gstoci zaludnienia cechuje si pónocno-wschodnia cz kraju, czyli województwa podlaskie i warmisko-mazurskie.
Analiza potencjau demograficznego obszarów wiejskich wskazuje na relatywnie korzystn struktur wiekow ludnoci wiejskiej – 44,5% ludnoci w wieku
przedprodukcyjnym mieszkao na wsi (co stanowio 21,6% ogóu ludnoci wiejskiej). W porównaniu do miasta, na wsi yj ludzie modsi oraz rodzi si wicej
dzieci. W 2009 roku na obszarach wiejskich udzia ludnoci z wyszym wyksztaceniem stanowi zaledwie 8,1% ogóu ludnoci wiejskiej (tzn. by niszy o 15,9 p.p.
ni w miastach), natomiast udzia ludnoci z wyksztaceniem zawodowym stanowi a 29,0%.
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Sektorem tradycyjnie istotnym dla wsi jest rolnictwo. W 2009 roku w porównaniu z 2003 r. ogólna liczba gospodarstw rolnych w Polsce spada o 12,1%
do poziomu ponad 2,5 mln (odnotowano spadek udziau gospodarstw o najmniejszej powierzchni uytków rolnych, przy wzrocie udziau gospodarstw o powierzchni uytków rolnych z przedziau 10-100 ha). Wska nik zatrudnienia na
wsi ksztatowa si na poziomie 50,8%, tj. zblionym do redniej w kraju.
Znaczne s natomiast rónice w aktywnoci zawodowej pomidzy ludnoci
zwizan z gospodarstwem rolnym a ludnoci bezroln. Wspóczynnik aktywnoci zawodowej ludnoci zwizanej z gospodarstwem rolnym wynosi 66,1%,
a ludnoci niezwizanej z gospodarstwem rolnym – 47,3%. W 2006 roku ponad
1,3 mln pracowników najemnych z obszarów wiejskich dojedao do pracy,
zarówno do miasta, jak i na wie. Osoby te stanowiy ponad 57% wszystkich
dojedajcych do pracy w kraju. Z kolei do pracy na obszarach wiejskich dojedao ok. 0,5 mln osób.
Co trzeci podmiot wpisany w 2009 roku do systemu REGON zlokalizowany
by na obszarach wiejskich. Przewanie (81,6%) byy to firmy osób fizycznych
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Spóki stanowiy 8,7% zarejestrowanych
na obszarach wiejskich firm, a stowarzyszenia i organizacje spoeczne – 3,5%.
Ze wzgldu na prowadzony rodzaj dziaalnoci na wsi najwikszy udzia miay
podmioty zajmujce si: handlem, napraw pojazdów samochodowych, transportem i gospodark magazynow, zakwaterowaniem i gastronomi, informacj
i komunikacj oraz przemysem i budownictwem.
Poziom rozwoju infrastruktury technicznej na wsi jest niszy ni w miastach, cho stan ten ulega poprawie. W latach 2003-2009 czna dugo sieci
wodocigowej na obszarach wiejskich zwikszya si o 16%. W 2009 roku
korzystao z niej rednio 74,7% mieszkaców wsi i 95,2% mieszkaców miast.
W stosunku do 2003 r. by to wzrost odpowiednio o 4,3 p.p. i 0,9 p.p. Równoczenie w gospodarstwach domowych na wsi wzroso zuycie wody z 23,0 m3 do
25,0 m3 w przeliczeniu na mieszkaca. O prawie 75% wyduya si na wsi take
sie kanalizacyjna. Dziki temu w 2009 roku korzystao z niej cznie ok. 3,5 mln
mieszkaców wsi, tj. 23,5% ogóu ludnoci tych obszarów. Wzrost liczby
mieszkaców korzystajcych z sieci kanalizacyjnej by znacznie wikszy na wsi
ni w miastach (odpowiednio o 7,6 p.p. i 2,4 p.p.). Wzrosa równie (o 11,2%)
dugo sieci gazowej na obszarach wiejskich. Mimo to korzystao z niej jedynie
20,6% mieszkaców wsi, tj. ponad trzykrotnie mniej ni w miastach. Znaczce
dysproporcje w dostpie do usug i infrastruktury technicznej, instytucjonalnej
oraz spoecznej istniej zarówno midzy miastem a wsi, jak równie midzy
obszarami wiejskimi pooonymi w bezporednim ssiedztwie orodka miejskiego
a obszarami wiejskimi – peryferyjnymi.
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Sabym punktem obszarów wiejskich jest infrastruktura spoeczna. Wykazuje ona due niedostosowanie do istniejcych potrzeb, zarówno w zakresie placówek edukacyjnych, kulturalnych, suby zdrowia, jak i usug turystycznych.
Wybór szkoy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przez dzieci pochodzce z obszarów wiejskich by uzaleniony czsto od moliwoci dojazdu lub zamieszkania
w internacie. Równie dostpno edukacji przedszkolnej jest znacznie nisza ni
w miecie. W roku szkolnym 2009/10 liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci na wsi wyniosa 375 (wobec
759 w miastach). Naley jednoczenie podkreli , e wska nik ten na obszarach
wiejskich wzrós ponad dwukrotnie. W dobie rozwoju spoeczestwa informacyjnego ronie dostp do sieci telefonii komórkowej i Internetu. Dystans w tym
zakresie pomidzy wsi i miastem ulega zmniejszeniu. W 2009 roku 83,4% gospodarstw domowych na wsi miao do dyspozycji telefon komórkowy (88,0% w miecie), a komputer z dostpem do Internetu 42,8%. Systematycznie poprawia si
take dostp do usug ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Przecitne wydatki na
rekreacj i kultur w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich (49 z)
stanowi jednak nadal tylko poow wydatków ponoszonych na kultur w miastach.
Dochody na wsi stanowiy w 2009 roku rednio ok. 71% przecitnych
dochodów rozporzdzalnych na 1 osob w miecie. Rónica ta wynikaa nie tylko
z wysokoci dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, ale bya
równie zwizana z wiksz, w porównaniu do miast, liczb osób wchodzcych
w skad gospodarstw na wsi. Najwaniejszymi skadnikami dochodu rozporzdzalnego by dochód z pracy najemnej (46,8%), ze wiadcze z ubezpiecze
spoecznych (25,8%) oraz z indywidualnego gospodarstwa rolnego (11,9%).
Niestety poniej granicy ubóstwa przyjtej na poziomie minimum egzystencji
yo ponad 1,3 mln osób (ok. 9% mieszkaców wsi), a prawie 1,9 mln ludnoci
wiejskiej (tj. ok. 56% ogóu w kraju) byo beneficjentami pomocy spoecznej
(stanowio to ok. 13% ludnoci mieszkajcej na obszarach wiejskich).
Na zrónicowany obraz obszarów wiejskich maj wpyw takie procesy,
jak: suburbanizacja, rozwój (agro)turystyki, zmiany zwizane z rynkiem pracy
(zmniejszajcy si udzia ludnoci pracujcej w rolnictwie) oraz wahadowa
mobilno przestrzenna mieszkaców obszarów wiejskich. Prowadzona od lat
polityka wobec wsi i obszarów wiejskich nie doprowadzia do zmniejszenia rónic
w poziomie rozwoju i ycia midzy miastem a wsi. W ostatnich latach przepa cywilizacyjna pomidzy miastem a terenami wiejskimi nawet si pogbia.
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Wobec tego koniecznym staje si takie uksztatowanie polityki i jej instrumentów,
aby ten proces zatrzyma i istotnie zmieni sytuacj na polskiej wsi34.
Obszary wiejskie powinny sta si dla mieszkaców Polski konkurencyjnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Konkurencyjno taka oznacza konieczno stworzenia (ze wzgldów gospodarczych i spoecznych) dobrze funkcjonujcego sektora usug, zarówno prywatnych,
jak i publicznych, dobrej infrastruktury, sprawnego transportu publicznego –
wszystkiego co cznie sprawia, e ycie i praca na wsi lub w maym miecie
mog sta si prawdziw alternatyw dla duego miasta.
2.2.

Cele i instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich

Integracja z Uni Europejsk stworzya nowe warunki dla rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Polska uzyskaa dostp do funduszy unijnych. Realizacj zada z zakresu wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z systemem
obowizujcym w UE zapocztkowa w Polsce Program SAPARD. Nabyte dowiadczenia i umiejtnoci z wdraania tego programu zostay wykorzystane na
potrzeby realizacji polityki rolnej i strukturalnej po akcesji. Celem takiej polityki
jest skuteczniejsze i konsekwentne podnoszenie poziomu i jakoci ycia mieszkaców obszarów wiejskich. Aby te cele mogy by osignite, polityka pastwa
wobec obszarów wiejskich powinna uwzgldnia zarówno rolnictwo, jak i pozarolniczy rozwój wsi. Kierunki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich musz by
komplementarne i powinny si uzupenia z innymi krajowymi politykami
i strategiami, które okrelaj gówne cele i priorytety rozwojowe Polski w obszarze polityki spójnoci.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich opiera si na osiach priorytetowych,
które wspieraj realizacj celów: produkcyjno-ekonomicznego, rodowiskowego
oraz spoecznego rozwoju zrównowaonego. S to:
x poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego (o 1 gospodarcza),
x poprawa stanu rodowiska i terenów wiejskich (o 2 rodowiskowa),
x poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich oraz wsparcia dywersyfikacji
gospodarki wiejskiej (o 3 i 4 spoeczna).
Cele realizacji priorytetów osi 1. dotycz upowszechniania wiedzy i poprawy
potencjau ludzkiego, restrukturyzacji i rozwoju kapitau rzeczowego i wspierania innowacji oraz poprawy jakoci produkcji i produktów rolnych. Celami
osi 2 – rodowiskowej jest ukierunkowanie rozwoju obszarów wiejskich na
zrównowaone uytkowanie gruntów rolnych i lenych, natomiast cele osi 3
34

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
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dotycz moliwoci rónicowania gospodarki wiejskiej, dostarczenia podstawowych usug dla ludnoci, a take odnowy wsi i zachowania jej dziedzictwa
kulturowego. Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich uwzgldniajc program Leader jako o 4, proponuje wczenie spoecznoci lokalnej w procesy
planowania i zarzdzania rozwojem obszarów wiejskich35.
czna kwota rodków publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych,
przeznaczonych na rozwój wsi i obszarów wiejskich w programach SAPARD,
PROW 2004-2006, SPO „Rolnictwo” oraz PROW 2007-2013 wynosi 23,7 mld
euro (wykres 2.1). rodki finansowe programów realizowanych w poprzednich
okresach programowania zostay wykorzystane praktycznie w caoci. Program
PROW 2007-2013 cieszy si wród beneficjentów równie du popularnoci
jak poprzednie programy, co pozwala sdzi , e równie jego rodki zostan
wykorzystane w caoci.
Wykres 2.1. Budet programów SAPARD, PROW 2004-2006, SPO „Rolnictwo”,
PROW 2007-2013 ogóem oraz w podziale na dziaania
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ródo: MRiRW: Podzia dostpnych rodków z Rocznych Umów Finansowych 2000, 2001,
2002 i 2003 pomidzy poszczególne dziaania Programu SAPARD, Informacja o realizacji
i rezultatach Programu SAPARD, czerwiec 2007 r.; Orientacyjna zbiorcza tabela finansowa
Planu z EUR zmieniona po realokacji rodków nr 4/2008 (10), grudzie 2008 r.; Uchwaa Nr 45
Komitetu Monitorujcego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dn. 5 lipca 2010 r. Tabela 3.1.;
Indykatywny podzia na poszczególne dziaania obszarów wiejskich (w EUR na cay okres),
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, marzec 2011 r.

Przedakcesyjny program SAPARD, programy: PROW 2004-2006, SPO
„Rolnictwo” i PROW 2007-2013 posiadaj spójne cele strategiczne, tj.: (1) po35

B. Kutkowska, M. Golinowska, T. Berbeka, Wpyw instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej
i innych polityk sektorowych skierowanych na obszary wiejskie i rolnictwo Dolnego lska,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu, Wrocaw 2010.
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praw konkurencyjnoci sektora rolnego oraz (2) zrównowaony rozwój obszarów wiejskich. Cele te realizowane s za pomoc rónych instrumentów (dziaa),
które wzajemnie si uzupeniaj. Wikszo dziaa realizowanych w programie
PROW 2007-2013 jest kontynuacj tych, wdraanych w poprzednim okresie programowania, co stanowi o przejrzystoci polityki wobec rolnictwa i obszarów
wiejskich oraz konsekwencji w realizacji postawionych przed programami unijnymi celów. Wród najwaniejszych priorytetów zwizanych z rozwojem obszarów wiejskich wymienia si:
x rozwój przedsibiorczoci i aktywnoci pozarolniczej,
x wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych,
x rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i spoecznej na obszarach wiejskich,
x wzrost jakoci kapitau ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkaców wsi.
Problemy zwizane z obszarami wiejskimi rozpatruje si na dwóch poziomach – pierwszym, zwizanym ze wspomaganiem zmian w rolnictwie, bdcym
gównym ródem utrzymania wielu mieszkaców obszarów wiejskich oraz
drugim – zakadajcym wykorzystanie potencjau tych obszarów dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. Pierwszy poziom problemów rozwizywany jest
za pomoc instrumentów WPR, w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugi poziom dotyczcy wykorzystania
pozarolniczego potencjau rozwojowego obszarów wiejskich, wymaga zaangaowania rodków i instrumentów polityki spójnoci. Dziaania przewidziane do
realizacji na obszarach wiejskich przy wsparciu instrumentów polityki strukturalnej odnosz si bezporednio do kierunków okrelonych w Strategicznych
Wytycznych Wspólnoty w zakresie „Wspieranie dywersyfikacji dziaalnoci
gospodarczej na obszarach wiejskich”.
Regionalne Programy Operacyjne (RPO), w synergiczny sposób z programami wspófinansowanymi z EFRROW i EFR, wspieraj wspólne obszary
interwencji na obszarach wiejskich. W celu wyeliminowania ewentualnego
„nakadania si” interwencji rónych programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoci, EFRROW i EFR, wprowadzono zapisy „Linii demarkacyjnej pomidzy Programami Operacyjnymi
Polityki Spójnoci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”.
Szczegóowe kryteria rozgraniczajce opieraj si gównie na: definicji beneficjenta, granicy administracyjnej, zakresie pomocy lub skali projektu. Niezalenie
od wyznaczenia „linii demarkacyjnych” dla projektów, w których potencjalnie
moe wystpi zagroenie nakadania si zakresu wsparcia, wymagane s od
beneficjenta stosowne owiadczenia o wykorzystywaniu jednego róda finansowania na realizacj przedsiwzicia. Poprawno zarzdzania koordynowana jest
na poziomie regionalnym poprzez samorzd województwa bd poprzez ARiMR.
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Samorzdy województw jako podmioty zaangaowane we wdraanie PROW
2007-2013, jak i regionalnych programów operacyjnych, czy te Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), mog przeprowadza kontrole krzyowe
oraz eliminowa ryzyko podwójnego finansowania. W zakresie kontroli krzyowych samorzdy województw cile wspópracuj z ARiMR. Ponadto poza
kontrolami krzyowymi, wyeliminowanie podwójnego finansowania projektów
lub ich czci zapewnia system stemplowania faktur.
Dla harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce niezbdne jest
wykorzystanie dziaa wykraczajcych poza moliwoci, jakie stwarzaj instrumenty wspófinansowane przez EFRROW. Istotnym uzupenieniem zakresu
wsparcia, niezbdnego z punktu widzenia identyfikowanych potrzeb obszarów
wiejskich, jest wykorzystanie instrumentów w ramach pozostaych polityk
wspólnotowych, w tym w szczególnoci polityki spójnoci. W obszarze polityki
spójnoci gówne cele i priorytety rozwojowe Polski okrelone s w Narodowych
Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO). Jednym z celów horyzontalnych
NSRO jest cel 6: „wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich”.
Dziaania polityki spójnoci majce na celu wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich, koncentruj si na wsparciu rozbudowy infrastruktury technicznej i spoecznej. Tworzone s warunki do rozwoju przedsibiorczoci i nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Realizowane s inwestycje
infrastrukturalne dotyczce dróg lokalnych, ochrony rodowiska, zbioru i zagospodarowania odpadów, odbioru i oczyszczania cieków, zaopatrzenia w energi,
w wod o dobrej jakoci. W sferze spoecznej kadzie si nacisk na wyrównywanie szans edukacyjnych modego pokolenia, wspieranie ksztacenia ustawicznego, stworzenie warunków lepszej dostpnoci do podstawowych usug,
zwaszcza do ochrony zdrowia.
Ponadto realizowane s inwestycje zwizane z popraw infrastruktury
transportowej w relacjach miasto-wie oraz systemów transportu zbiorowego
w celu umoliwienia mieszkacom obszarów wiejskich dojazdu w krótszym
czasie do najwikszych miast i skorzystania z rynku pracy bez potrzeby zmiany
miejsca zamieszkania. Realizowane s take dziaania zwizane ze stworzeniem
sprawnych pocze telekomunikacyjnych umoliwiajcych korzystanie z Internetu
na obszarach wiejskich. Realizacja tych zaoe odbywa si w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, z których najwaniejsz rol z perspektywy realizacji celu horyzontalnego NSRO „wyrównywanie szans rozwojowych
i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”, maj do odegrania
regionalne programy operacyjne 16 województw oraz PO Kapita Ludzki.
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Zmiany strukturalne na obszarach wiejskich realizowane s poprzez usugi
w zakresie doradztwa zawodowego oraz przekwalifikowania osób odchodzcych
z pracy w rolnictwie, jak równie promocji przedsibiorczoci, rozwoju pozarolniczych funkcji wsi (np. agroturystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi).
W procesach rozwoju obszarów wiejskich, uwzgldniona jest równie rola
orodków miejskich, w których ludno wiejska moe znale miejsca pracy
i podwyszy poziom edukacji i umiejtnoci oraz znale zaspokojenie potrzeb
zdrowotnych i aspiracji kulturalnych. Szczególne znaczenie odgrywa wspieranie
rozwoju funkcji maych miast i wybranych orodków gminnych.
Przepyw informacji midzy ARiMR a samorzdami województw odnonie realizowanych projektów zapewnia spójno midzy dziaaniami wdraanymi
w ramach rónych programów oraz ich zgodno ze strategiami województw.
Programy uwzgldniajce kierunki wsparcia istotne dla rozwoju obszarów wiejskich ujte s w nastpujcych kategoriach:
x rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury,
x rozwój przedsibiorczoci i zwikszanie atrakcyjnoci inwestycyjnej obszarów wiejskich,
x inwestowanie w kapita ludzki i wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkaców wsi,
x poprawa jakoci i zwikszenie dostpnoci usug publicznych na obszarach
wiejskich,
x rozszerzenie zasigu oddziaywania najwikszych centrów rozwoju gospodarczego na obszary wiejskie poprzez zwikszenie ich dostpnoci dla mieszkaców obszarów wiejskich,
x przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu w dawnych Pastwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) oraz na obszarach zalenych od ryboówstwa.
Zgodnie z rozporzdzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, pomoc udzielana w ramach PROW 2007-2013 uzupenia
wsparcie okrelone dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i nie moe
obejmowa dziaa w ramach tego Funduszu, a w szczególnoci instrumentów,
które s elementem Wspólnej Organizacji Rynków. Dlatego te stworzono
mechanizmy zapobiegajce pokrywaniu si zakresów dziaa finansowanych ze
rodków Wspólnoty. W szczególnoci odnosi si to do wsparcia grup producenckich na rynku owoców i warzyw i pomocy z funduszu restrukturyzacyjnego
dla regionów objtych restrukturyzacj przemysu cukrowniczego. Polska zapewnia równie spójno dziaa promocyjno-informacyjnych na temat produktów
rolnych oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto pomoc w ramach PROW 2007-2013 nie uwzgldnia dziaa zwizanych z badaniami, zwalczaniem chorób zwie44

rzt oraz promocj artykuów rolno-spoywczych, które s objte wsparciem
w ramach Wspólnej Organizacji Rynków.
Przejrzysto stosowanych procedur administracyjnych jest zapewniona
m.in. dziki procesowi akredytowania agencji patniczej PROW 2007-2013.
Czynnoci kontrolne przeprowadzane przez agencj patnicz na kolejnych etapach rozpatrywania wniosku i dokonywania patnoci oraz opracowane w agencji
procedury zapewniaj, e patno dokonywana jest zgodnie z obowizujcymi
przepisami i realizowana na rachunek wskazany przez beneficjenta. Karty kontrolne oraz system informatyczny zapewniaj kontrol poprawnoci i aktualnoci
danych beneficjenta. Wszystkie wymagane przepisy prawa s publikowane oraz
dostpne w wersjach elektronicznych na stronach internetowych, co sprzyja
zachowaniu zasad konkurencji. Informacje s udostpniane zarówno na etapie
prac projektowych zwizanych z uruchamianiem dziaa, tak by umoliwi
potencjalnym beneficjentom dokonanie korzystnych wyborów z wyprzedzeniem
i odpowiednie przygotowanie si do skorzystania z dziaa PROW 2007-2013,
jak i po zatwierdzeniu ostatecznych wersji odpowiednich przepisów.
2.3.

Wpyw instrumentów WPR na przeksztacenia obszarów wiejskich

Mieszkacy obszarów wiejskich w porównaniu z mieszkacami terenów
zurbanizowanych maj znacznie trudniejszy dostp do podstawowych elementów infrastruktury technicznej i spoecznej, s sabiej wyksztaceni, a co za tym
idzie stanowi grup mniej konkurencyjn i w pewnym sensie wyczon spoecznie. Dlatego szczególnie istotne staje si denie do rozwoju infrastruktury
technicznej i spoecznej tych obszarów, podnoszenie poziomu wiedzy i edukacji, przeciwdziaanie wyczeniom spoecznym i wzmacnianie przedsibiorczoci tych obszarów36.
Rozwaajc przeksztacenia obszarów wiejskich, przyjmujc za kryterium
ich delimitacji obszar znajdujcy si poza terytorium miast, bierzemy pod uwag
ok. 93% terytorium kraju zamieszkae przez blisko 38% mieszkaców. Skala
potencjalnych przemian jest zatem bardzo rozlega i ma due znaczenie. Obszary
wiejskie maj okrelony potencja rozwojowy, zdolno do dynamizmu ekonomicznego, którego celem jest kreowanie dobrobytu, ale równoczenie s ograniczone przez czynniki stagnacyjne. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego
obszarów wiejskich mona podzieli na uwarunkowania typu endogenicznego
wynikajce z wewntrznej charakterystyki obszarów wiejskich oraz typu egzogenicznego, generowane stanem i tempem rozwoju gospodarki narodowej.
36

I. Jdrzejczyk (red.), Ocena komplementarnoci dziaa Polityki Spójnoci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej na obszarach wiejskich, SGGW, Warszawa 2008.
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Wród czynników wewntrznych pierwszoplanow i kluczow rol odgrywaj zasoby ludzkie. Zarówno liczba ludnoci w wieku produkcyjnym na obszarach wiejskich, jak i jej struktura wiekowa czy poziom wyksztacenia stanowi
realne parametry programowania przemian i rozwoju. Ludzie maj okrelone
aspiracje zawodowe i yciowe, poszukuj szans i moliwoci realizowania swych
ambicji, a take, a moe przede wszystkim, podniesienia poziomu ycia. Kapita
ludzki decyduje zatem o potencjale wytwórczym obszarów wiejskich czy poziomie know-how. Drugim, równie wanym czynnikiem wewntrznym decydujcym o potencjale rozwojowym obszarów wiejskich jest infrastruktura techniczna,
tj. sie dróg, pocze telekomunikacyjnych, linii energetycznych, sie wodno-kanalizacyjna i gazowa itp. Jej rozwój decyduje o atrakcyjnoci inwestycyjnej
danego obszaru, a zatem i o jego potencjalnym rozwoju gospodarczym. Do czynników wewntrznych zaliczaj si makroekonomiczne podstawy gospodarki
narodowej, pozwalajce utrzyma relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB oraz
waciwa polityka makroekonomiczna, regionalna i strukturalna37.
Zakres wspierania obszarów wiejskich obejmuje: dofinansowanie gospodarstw rolnych i przedsibiorstw rolno-spoywczych majce na celu podnoszenie ich konkurencyjnoci, dziaania infrastrukturalne (zarówno techniczne, jak
i spoeczne), dziaania pobudzajce aktywno pozarolnicz na obszarach wiejskich, dziaania przyjazne rodowisku, dziaania podnoszce jako ycia
mieszkaców oraz wiele innych. Wsparcie to prowadzone jest wielotorowo.
W ostatnich latach rozwój obszarów wiejskich wspófinansowano ze rodków
WPR UE, w tym z takich programów, jak: PROW 2004-2006, SPO „Rolnictwo”,
PROW 2007-2013 (tabela 2.1).
Wyej wymieniona pomoc uzupeniana bya przez inne programy NSRO,
takie jak: PO Kapita Ludzki (PO KL), PO Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
Regionalne Programy Operacyjne (RPO). rodki tych programów maj duy
udzia w rozwoju i poprawie funkcjonowania obszarów wiejskich. Ich zasig nie
pokrywa si z zasigiem, który obejmuj programy skierowane wycznie do
rolników i na obszary wiejskie, s wobec siebie komplementarne.
Na realizacj celu NSRO w latach 2007-2013, jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki opartej na wiedzy i przedsibiorczoci zapewniajcej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej, przeznaczono 67,3 mld euro. NSRO przyczynia si równie do wyrównywania szans rozwojowych i wspomaganie zmian

37

M. Wigier (red.), Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaywania programów
rolnych w okresie 2004-2008, seria „Program Wieloletni 2005-2009”, nr 105, IERiG-PIB,
Warszawa 2008.
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strukturalnych na obszarach wiejskich. Na realizacj tych celów przeznaczono
cznie okoo 22% rodków NSRO 2007-2013. Wedug szacunków przeprowadzonych przez MRR na obszary wiejskie moe wpywa ok. 66% rodków NSRO
(projekty o wartoci ponad 41 mld euro).
Tabela 2.1. Kwota zrealizowanych patnoci bezporednich
w kampanii 2004-2009 i dziaa wdraanych przez ARiMR
narastajco do dnia 30.09.2010 r.
Wyszczególnienie
Dopaty bezporednie i Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw
PROW 2007-2013
PROW 2004-2006
SPO „Rolnictwo”
SAPARD
PO RYBY
Razem
a
dane z marca 2011 r.
ródo: Dane MRiRW i ARiMR.

Kwota (w mld z)
51,2
22,1a
10,7
6,3
4,5
0,4
95,2

Wedug danych publikowanych przez MRR od pocztku uruchomienia
programów regionalnych podpisano z beneficjentami 56 496 umów o dofinansowanie na kwot dofinansowania w czci UE 167,9 mld z, co stanowi 64,5%
alokacji na lata 2007-2013. Z tego 12 222 umowy o dofinansowanie na kwot
17,3 mld z podpisano z beneficjentami, którzy zadeklarowali realizacj projektów na obszarach wiejskich. Stanowi to 10,3% wszystkich umów na lata 2007-2013. Najwiksza koncentracja rodków na obszarach wiejskich ma miejsce
w województwach:
x wielkopolskim: 2,1 mld z (RPO);
x podkarpackim: 1,7 mld z (RPO, PO RPW);
x mazowieckim: 1,5 mld z (RPO, PO KL);
x maopolskim: 1,4 mld z (RPO);
x lubelskim: 1,3 mld z (RPO, PO RPW);
x pomorskim: 1,2 mld z (RPO);
x warmisko-mazurskim: 1,2 mld z (RPO, PO KL, PO RPW);
x kujawsko-pomorskim: 1,0 mld z (RPO).
Pozarolnicza aktywno na obszarach wiejskich
Oywienie gospodarcze obszarów wiejskich jest moliwe gównie dziki
maym przedsibiorstwom. Urynkowienie gospodarki sprawio, e coraz wicej
mieszkaców wsi zajmuje si dziaalnoci handlow, usugow, rzemielnicz
(tzw. drobna wytwórczo ) i turystyczn, wykorzystujc zasoby wasne gospo47

darstw rolnych. W Polsce pozarolnicza dziaalno gospodarcza na obszarach
wiejskich jest wci sabo rozwinita i wymaga wsparcia finansowego. Wród
rodków UE przeznaczonych na ten cel znalazy si fundusze umoliwiajce
rozwijanie drobnej przedsibiorczoci oraz dziaalnoci usugowej. S one skupione w dwóch dziaaniach: „Rónicowanie dziaalnoci rolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”.
Dziaanie „Rónicowanie dziaalnoci rolniczej” realizowane jest od 2002
roku, na pocztku z programu SAPARD, nastpnie SPO „Rolnictwo”, a od 2007
roku z PROW 2007-2013 (tabela 2.2). We wszystkich kolejnych okresach programowania przeznaczono na nie cznie ponad 1 mld z. W dwóch pierwszych
programach ze wsparcia skorzystao okoo 8,5 tys. rolników. Najwiksz popularnoci cieszyy si inwestycje dotyczce drobnych usug na rzecz mieszkaców
obszarów wiejskich, rolnictwa oraz lenictwa, a take agroturystyki. Do marca
2011 roku z nowego programu podpisano blisko 7 tys. umów i dofinansowano
3,6 tys. projektów o wartoci 229 mln z. Dziki temu przeprowadzono inwestycje
dotyczce m.in.: usug dla gospodarstw rolnych lub lenictwa (53,6%), usug dla
ludnoci (15,2%), realizacji robót i usug budowlanych lub instalacyjnych (11,1%),
usug turystycznych oraz usug zwizanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem
(8,9%), sprzeday hurtowej i detalicznej (4,8%), rzemiosa i rkodzielnictwa (2%).
Tabela 2.2. Rónicowanie dziaalnoci
– dziaania wdraane w kolejnych okresach programowania
Dziaanie

Program

Rónicowanie dziaalnoci gospodarczej
na obszarach wiejskich
Rónicowanie dziaalnoci rolniczej i zblionej
do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci
dziaa lub alternatywnych róde dochodów
Rónicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw
Razem
a

Wypacone
Liczba
rodki
beneficjentów
(w mln z)

SAPARD

340

4 071

SPO
„Rolnictwo”

280

4 427

265
(557)a
148
(502)a
1 033

3 616
(6 527)a
1 365
(3 116)a
13 479

PROW
2007-2013

w nawiasach podano wielkoci dotyczce zawartych umów, które lepiej obrazuj planowan
realizacj dziaa
ródo: MRiRW: Informacja o realizacji i rezultatach Programu SAPARD z dn. 15.06.2007 r.;
Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” z dn. 28 lutego
2009 r.; Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z dn. 31 marca 2011 r.
48

Od 2007 roku mona take wspófinansowa inwestycje, których celem jest
tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw38. List beneficjentów pomocy rozszerzono o mieszkaców obszarów wiejskich nie zwizanych bezporednio z dziaalnoci rolnicz. W tym dziaaniu podpisano okoo 3 tys. umów, sporód których
80% dotyczy udzielenia pomocy na rozwój ju istniejcych mikroprzedsibiorstw.
Wspierane projekty dotycz m.in.: usug dla ludnoci (33,1%), robót i usug budowlanych oraz instalacyjnych (21,3%), sprzeday detalicznej (8,9%), usug turystycznych oraz zwizanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem (8,6%), usug dla
gospodarstw rolnych lub lenictwa (8,2%), sprzeday hurtowej (6,8%), rzemiosa
lub rkodzielnictwa (6,3%), oraz wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowoci, doradztwa lub usug informatycznych, usug transportowych, komunalnych i magazynowych (5,2%). Jednym z kryteriów przyznania
pomocy w tym dziaaniu byo utworzenie nowego miejsca pracy. W efekcie
powstao na obszarach wiejskich okoo 3 tys. nowych miejsc pracy.
Obszary wiejskie to take miejsce, gdzie prowadzona jest dziaalno
przetwórcza zarówno w makro-, jak i mikro skali. Przedsibiorstwa dziaajce
w sferze przetwórstwa i handlu rolno-spoywczego mogy korzysta z dofinansowania unijnego od 2002 roku, czyli jeszcze ze rodków przedakcesyjnego programu SAPARD39. W latach 2004-2006 wsparcie to pochodzio ze rodków
w SPO „Rolnictwo”, a od 2007 roku z PROW 2007-2013. Przed 2004 rokiem
celem pomocy byo dostosowanie przedsibiorstw przemysu rolno-spoywczego
do wymogów wspólnotowych odnonie produkcji, przetwórstwa i sprzeday
produktów na rynek unijny. Na dziaanie przeznaczono w SAPARD 280 mln euro,
wsparto ponad 1,2 tys. projektów inwestycyjnych. W SPO „Rolnictwo” na dziaanie przeznaczono 446 mln euro i wsparto okoo 1,1 tys. projektów. W PROW
2007-2013 na dziaanie przeznaczono 1541 mln euro. Zoone wnioski (2,6 tys.)
stanowi równowarto 80% budetu dziaania. Do marca 2011 r. zrealizowano
691 projektów. Z dziaania korzystaj przede wszystkim rednie i mae przedsibiorstwa zajmujce si przetwórstwem artykuów spoywczych.
Wedug danych MRR z 6076 przedsibiorstw wspartych przez inwestycje
NSRO – 1410 dziaa na obszarach wiejskich. czna warto zakupionych
rodków trwaych przekroczya ok. 3,2 mld z, z tego ponad 1 mld z zostao
wydatkowane przez przedsibiorstwa dziaajce na obszarach wiejskich.

38

Ocena redniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Raport
kocowy, Agrotec, IERiG-PIB, IUNiG-PIB, Warszawa 2010.
39
K. Gradziuk, Realizacja programu SAPARD w Polsce – zró nicowanie regionalne, seria
„Program Wieloletni 2005-2009”, nr 85, IERiG-PIB, Warszawa 2007.
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Infrastruktura techniczna i spoeczna na obszarach wiejskich
Niedostateczny stopie rozwoju infrastruktury na wsi nie tylko obnia
standard ycia i efektywno gospodarowania, lecz take decyduje o mniejszej
atrakcyjnoci obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Dlatego te
niezbdne s znaczce inwestycje majce na celu wyrównywanie dysproporcji
rozwojowych midzy obszarami wiejskimi i miejskimi, co przyczyni si do
zwikszenia spójnoci gospodarczej, spoecznej oraz przestrzennej.
Inwestycje w infrastruktur na obszarach wiejskich wspierane byy w programie SAPARD, nastpnie w SPO „Rolnictwo” i obecnie w PROW 2007-2013
(tabela 2.3). cznie przeznaczono na ten cel okoo 2 mld euro. Z programu
SAPARD dofinansowano 4,5 tys. projektów, z SPO „Rolnictwo” – 3,4 tys.,
a z PROW 2007-2013 – ponad 300. Inwestycje infrastrukturalne finansowane
byy take z innych programów, jak np. ZPORR, SPO Transport, Regionalne
Programy Operacyjne, SPO Infrastruktura i rodowisko. Projekty realizowane
w ramach tych programów s komplementarne, a ich wpyw na rozwój obszarów
wiejskich ma poredni charakter.
Tabela 2.3. Odnowa i rozwój wsi
– dziaania wdraane w kolejnych okresach programowania
Dziaanie

Program

Odnowa wsi oraz zachowanie
SPO „Rolnictwo”
i ochrona dziedzictwa kulturowego
Odnowa i rozwój wsi

PROW 2007-2013

Razem

Wypacone rodki
Liczba
(w mln z)
beneficjentów
396
603
(1 796)a
999

2 719
1 761
(3 858)a
4 480

a

w nawiasach podano wielkoci dotyczce zawartych umów, które lepiej obrazuj planowan
realizacj dziaa
ródo:MRiRW: Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
z dn. 28 lutego 2009 r.; Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z dn. 31 marca 2011 r.

Ze rodków osi 3 PROW 2007-2013 finansowano te podstawowe usugi
dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Do grudnia 2010 roku dziki realizowanym
projektom: wybudowano 6,75 tys. km sieci wodocigowej i kanalizacyjnej z wyczeniem przyczy, wykonano 541 kanalizacji zagrodowych, wybudowano 293
oczyszczalnie cieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów
komunalnych, który umoliwia zagospodarowanie 93 tys. ton mieci, stworzono
moliwo wytwarzania 1,29 MW energii ze róde odnawialnych, w szczególnoci z wiatru, wody, energii geotermalnej, soca, biogazu albo biomasy. Rozbudowa
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sieci kanalizacyjnej bya take finansowana z budetów Programów Regionalnych.
Jak wynika z danych MRiRW z cznej dugoci (18 261 km) zmodernizowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w Polsce 6744 km przypada na obszary wiejskie.
Natomiast w przypadku 4485 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodocigowej na obszary wiejskie przypada 2061 km.
Ze rodków UE wspófinansowane s take inwestycje w zakresie: modernizacji przestrzeni publicznej, obiektów penicych funkcje turystyczne, kulturalne i rekreacyjne oraz tradycyjnego, regionalnego budownictwa wiejskiego.
Przykadem tego s inwestycje wspófinansujce „Odnow wsi oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego”, realizowane od 2004 roku ze rodków programu
SPO „Rolnictwo”, nastpnie w PROW 2007-2013. Przeznaczono na nie cznie
999 mln z. Z SPO „Rolnictwo” zrealizowano blisko 3 tys. projektów, natomiast
z PROW okoo 1,7 tys.
W nastpstwie poprawy wyposaenia polskiej wsi w infrastruktur spoeczn i techniczn oraz nasilajcych si procesów urbanizacji i przejmowania
wzorców ycia miejskiego, zmienia si charakter polskiej wsi. Zmiany te najbardziej widoczne s w strefach podmiejskich wikszych miast.
Rozwój gospodarstw rolnych
Ze rodków UE wspófinansowane s take inwestycje z zakresu budowy
urzdze melioracyjnych i irygacyjnych oraz majce na celu popraw struktury
obszarowej gospodarstw rolnych. Dziaanie scalanie gruntów z programu SPO
„Rolnictwo” miao stosunkowo niewielki zasig, jednak dziki jego rodkom
zrealizowano 147 projektów na kwot ponad 65,5 mln z. Dziaanie jest kontynuowane w PROW 2007-2013 jako komponent dziaania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa”.
Zainteresowanie beneficjentów inwestycjami jest do due, a zakontraktowane
rodki obejmuj przeszo 42% przewidywanego limitu dziaania. Inwestycje
zwizane z rolnictwem s obecnie prowadzone dwutorowo, tzn. realizowany jest
program scalania gruntów rolnych oraz gospodarowania rolniczymi zasobami
wodnymi. Dziki rodkom PROW 2007-2013 do koca 2010 r. udao si przeprowadzi scalenie 34,2 tys. ha gruntów, w tym: 30,4 tys. ha gruntów rolnych
oraz 3,8 tys. ha gruntów lenych. W ramach schematu drugiego (gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi) wydano 206 decyzji przyznajcych wsparcie,
na kwot 601 mln z. Tym samym, objto wsparciem projekty dotyczce: budowy
lub remontu urzdze melioracji wodnych podstawowych, szczegóowych
i kompleksowych. Umoliwia to przeprowadzenie melioracji na 195,1 tys. ha
uytków gruntowych.
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Wspieranie tworzenia grup producenckich oraz upowszechnianie trwaych
powiza midzy producentami rolnymi i przetwórcami sprzyja wzrostowi konkurencyjnoci gospodarstw. Dziaanie to nie jest jednak zbyt popularne wród
rolników – zrealizowao je jedynie ok. 600 beneficjentów. Jednake w porównaniu z poprzednim okresem programowania, wida znaczcy wzrost zainteresowania tego typu inicjatywami wród rolników – liczba zoonych wniosków
zwikszya si piciokrotnie.
Aktywizacja zawodowa mieszka ców wsi
Tworzenie nowych miejsc pracy, ksztacenie ustawiczne i zawodowe
osób pracujcych w rolnictwie i poza nim czy szkolenia podnoszce kwalifikacje zawodowe mieszkaców obszarów wiejskich s inicjatywami sucymi
rozwojowi kapitau ludzkiego. Skala i tempo przemian na wsi zaley od stopnia
samoorganizacji rodowisk lokalnych i ich aktywnoci. Konieczne jest zatem
wzmacnianie dziaa na rzecz rozwoju organizacji pozarzdowych i wolontariatu.
Istotne znaczenie dla rozwoju wsi maj programy wspierajce dziaania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne na rzecz: przygotowywania i wdraania
lokalnych strategii rozwoju, aktywizacji spoecznoci lokalnych, promocji obszarów wiejskich itp.
Realizacj tych potrzeb wspomaga Program Leader. Przyczynia si on do
poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywnoci
lokalnych spoecznoci oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy,
a take zapewnienie efektywnej pracy lokalnych grup dziaania czy doskonalenie
zawodowe osób uczestniczcych w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Program
przyczynia si take do budowy kapitau spoecznego na wsi, a poprzez to do
pobudzenia zaangaowania spoecznoci lokalnej w rozwój obszaru oraz lepsze
wykorzystanie jego potencjau. W ramach Programu Leader realizowane s
takie dziaania, jak: wdraanie lokalnych strategii rozwoju, wdraanie projektów
wspópracy, funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci
i aktywizacja. Na jego realizacj w latach 2007-2013 przeznaczono 787 mln euro,
z czego do koca maja 2011 r. zakontraktowano blisko 33%, jednak wypacono
jedynie 4,3%. Program Leader w obecnej postaci funkcjonuje waciwie po raz
pierwszy, zatem nie powinno dziwi nisze ni w innych dziaaniach wykorzystanie rodków. Jest ono spowodowane korzystaniem z nieznanego jeszcze dobrze
dziaania. Wprawdzie w latach 2004-2006 funkcjonowa ju Leader+, ale by to
program pilotaowy.
Poprawianie jakoci kapitau ludzkiego oraz zwikszanie szans na zatrudnienie wspierane byo rodkami Programu PHARE, Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL),
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inicjatywy EQUAL oraz poprzez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (ZPORR). Celem Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich by
szeroko rozumiany rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. W ramach Programu
wspierane byy dziaania prowadzce do zwikszenia pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, decentralizacji administracji publicznej i rozwoju
regionalnego oraz pomocy w budowaniu potencjau instytucjonalnego niezbdnego
do uzyskania i wykorzystania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii
Europejskiej. Istotnym celem byo równie zapewnienie dostpu do szkole i doradztwa osobom prowadzcym lub rozpoczynajcym wasn dziaalno gospodarcz. Realizacja programu przyczynia si take do poprawy warunków i poziomu nauczania w szkoach podstawowych, gimnazjach i szkoach specjalnych
na obszarach wiejskich. We wszystkich województwach inwestowano w istniejc
infrastruktur (remonty i modernizacja budynków szkolnych, remonty i wyposaenie wietlic oraz poczekalni dla dzieci dojedajcych do szkó). W wybranych
siedmiu województwach zrealizowano szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów
szkó (w sumie odbyo si 8979 szkole). Byy to szkolenia dydaktyczne oraz
szkolenia z zakresu technologii informacyjnych (7716 szkole). Wanym efektem
Programu bya równie popularyzacja aktywnych metod nauczania oraz warsztatowych metod prowadzenia szkole. cznie ze rodkami budetu pastwa
oraz rodkami wasnymi samorzdów i innych beneficjentów, warto zaangaowanych rodków w Programie wyniosa okoo 260 mln euro; program realizowany by w latach 2001-2004.
Celem SPO RZL bya budowa otwartego, opartego na wiedzy spoeczestwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich dziki
ksztaceniu i szkoleniom. rodki przeznaczone na realizacj tego programu
wynosiy 1960 mln euro. Od pocztku realizacji programu wsparciem objto prawie 872,9 tys. osób, w tym ok. 39,5% mczyzn i ok. 60,5% kobiet. Najwicej
beneficjentów (ponad 450 tys. osób) miay dziaania wdraane na poziomie
regionalnym przez Wojewódzkie Urzdy Pracy: 1.2 „Perspektywy dla modziey”
oraz 1.3 „Przeciwdziaanie i zwalczanie dugotrwaego bezrobocia”. Do koca
2006 r. wsparciem w ramach SPO RZL objto 72,3 tys. przedsibiorstw.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego mia stworzy
warunki wzrostu konkurencyjnoci regionów oraz przeciwdziaa marginalizacji
niektórych obszarów. Wsparcie kapitau ludzkiego odbywao si poprzez dziaania: (1) Rozwój umiejtnoci powizany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i moliwoci ksztacenia ustawicznego w regionie; (2) Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne; (3) Reorientacja zawodowa osób
odchodzcych z rolnictwa; (4) Reorientacja zawodowa osób zagroonych procesami restrukturyzacyjnymi; (5) Promocja przedsibiorczoci; (6) Regionalne
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strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Ogóem na realizacj dziaania przeznaczono rodki w wysokoci 598 mln euro, w tym rodki z funduszy strukturalnych wynosz 438 mln euro.
Obecnie realizowany jest z pomoc rodków wspólnotowych Program
Operacyjny Kapita Ludzki, którego budet wynosi ponad 11 420 mln euro.
Ma on za zadanie: (1) podnie poziom aktywnoci zawodowej oraz dolno do
zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, (2) zmniejszy obszary
wykluczenia spoecznego, (3) poprawi zdolnoci adaptacyjne pracowników
i przedsibiorstw do zmian zachodzcych w gospodarce, (4) upowszechni edukacj spoeczestwa na etapie ksztacenia, (5) zwikszy potencja administracji
publicznej w zakresie opracowywania polityk i wiadczenia usug wysokiej
jakoci, (6) zwikszy spójno terytorialn.
2.4.

Podsumowanie

Integracja z Uni Europejsk stworzya nowe warunki dla rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, a Polska uzyskaa dostp do znacznych rodków
finansowych. Zapocztkowa je Program SAPARD. Nabyte dowiadczenia
i umiejtnoci z wdraania tego programu zostay wykorzystane na potrzeby
realizacji polityki rolnej i strukturalnej po akcesji. Jej najwaniejszym celem byo
skuteczne i konsekwentne podnoszenie poziomu i jakoci ycia mieszkaców
obszarów wiejskich, poprzez wprowadzenie programów ich rozwoju, komplementarnych z innymi krajowymi politykami i strategiami okrelajcymi gówne
cele i priorytety rozwojowe Polski w polityce spójnoci.
Obszary wiejskie maj znacznie mniejszy potencja endogeniczny rozwoju
ni obszary miejskie. Do najwikszych trudnoci naley zaliczy brak wykwalifikowanej siy roboczej lub znikom jej poda, a take wystpujce czsto trudnoci komunikacyjne. S to zatem tereny o znacznie sabszej sile przycigania
inwestorów. Ponadto w Polsce istnieje bardzo due zrónicowanie w rozwoju
nie tylko pomidzy miastem a wsi, ale take na obszarach wiejskich w rónych
regionach. Wanym wyzwaniem byo dostosowanie wszystkich programów do
regionalnych, a nawet lokalnych warunków i potrzeb.
Pomimo i bardzo due rodki finansowe zostay wykorzystane, to zmiany
strukturalne na obszarach wiejskich dokonuj si bardzo powoli. Wynika to
midzy innymi z utrwalonej przez wiele lat struktury wasnoci, powierzchni
gospodarstw, przekona mieszkaców o niskiej opacalnoci dziaalnoci na
obszarach wiejskich, wyksztacenia mieszkaców wsi itp. Zainteresowanie funduszami i poziom ich wykorzystania wiadcz o tym, e mieszkacy obszarów
wiejskich wierz w moliwoci zmian i poprawy swej sytuacji i dokadaj
wszelkich stara by do nich doprowadzi . Mona si zatem spodziewa , e moe
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nie w najbliszych latach, ale w perspektywie do 2020 roku dziki dodatkowemu
finansowaniu, sytuacja obszarów wiejskich ulegnie pozytywnej przemianie.
Zmiany te s ju bowiem wyra nie dostrzegalne zaledwie w siedem lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Obszary wiejskie, szczególnie peryferyjne, pooone s nieatrakcyjnie dla
inwestorów m.in. ze wzgldu na brak dogodnych pocze drogowych i/lub kolejowych z centrami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi, brak odpowiedniej infrastruktury technicznej (w tym: cznoci, zaopatrzenia w wod i energi)
czy trudnoci skompletowania pracowników. Wymaga to przemylanych inwestycji infrastrukturalnych, niemoliwych bez dobrze przygotowanych programów
lokalnych, uwzgldniajcych nie tylko potrzeby inwestorów, ale take mieszkaców regionu.
rodki finansowe skierowane na rozwój kapitau ludzkiego maj za zadanie poprawi struktur zatrudnienia w sposób bezporedni, kreujc nowe miejsca pracy. Ich oddziaywanie ma take poredni charakter, dziki szeregowi
szkole, które poprzez podnoszenie kwalifikacji lub moliwo poszerzania
wiedzy i umiejtnoci, umoliwiaj mieszkacom obszarów wiejskich poszukiwanie zatrudnienia w nowych, pozarolniczych rodowiskach. Ponadto rodki
unijne na obszarach wiejskich pozwalaj na podnoszenie jakoci ycia mieszkaców dziki inwestycjom w infrastruktur spoeczn, kultur, szkolnictwo.
Dziki temu zapobiegaj zjawisku odpywu ludnoci z obszarów wiejskich.
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3. Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa

3.1.

Zmiany strukturalne w rolnictwie

Rolnictwo polskie cechuj m.in.: wysokie zatrudnienie, niska wydajnoci
pracy i ziemi, niekorzystna struktura agrarna oraz niskie dochody z dziaalnoci
rolniczej. Problemy te maj bezporedni wpyw na warunki ycia na wsi.
Konieczne s przemiany strukturalne, a one s procesem trudnym i dugotrwaym.
Poprawa konkurencyjnoci rolnictwa jest uzaleniona od rozwoju caej gospodarki narodowej, w szczególnoci w kontekcie zdolnoci tworzenia nowych
miejsc pracy poza rolnictwem, take na obszarach wiejskich. Integracja z UE
oraz objcie polskiego rolnictwa Wspóln Polityk Roln (WPR) otworzyy
kolejny etap przemian na obszarach wiejskich i w polskim rolnictwie, zapocztkowany procesem transformacji systemu spoeczno-gospodarczego od pocztku
lat 90. Procesy te zdynamizoway zmiany strukturalne zachodzce w rolnictwie.

Ludno i pracujcy w rolnictwie
W ostatnich latach liczba osób zatrudnionych w rolnictwie zmniejsza si
systematycznie. Sporód 10 553 tys. ogóu zatrudnionych w 2009 roku 20% stanowili zatrudnieni w rolnictwie, lenictwie, owiectwie i ryboówstwie (dalej
uywa si uproszczenia w „rolnictwie”). Od 2004 roku liczba zatrudnionych
w rolnictwie zmniejszya si o 17,4 tys. (1%). W tym samym okresie liczba
zatrudnionych ogóem wzrosa o 656,8 tys. (6,6%). Proces zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie pozwala na wzrost wydajnoci pracy oraz wzrost dochodów
z dziaalnoci rolniczej. Jednak w warunkach braku alternatywnego zatrudnienia
powoduje wzgldne zuboenie ludnoci mieszkajcej na wsi40.
Pomimo odpywu ludnoci z terenów wiejskich we wschodniej Polsce wci
najwikszy odsetek ludzi zatrudnionych w rolnictwie ma woj. lubelskie (43%),
podlaskie (40%) oraz witokrzyskie (39%), a najmniejszy woj. lskie (5%) oraz
dolnolskie (9%). Nadmiar zasobów pracy przy niskiej wydajnoci oraz jawne
i ukryte bezrobocie to jeden z najtrudniejszych problemów polskiego rolnictwa.

40

R. Sobiecki, Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007, s. 233-244.
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Struktura agrarna
W latach 2002-2010 kontynuowane byy procesy koncentracji produkcji
rolniczej, o czym wiadczy ponad 20% spadek liczby gospodarstw rolnych.
Najwikszy 25% spadek dotyczy gospodarstw najmniejszych obszarowo (1-5 ha
UR), natomiast znaczco wzrosa liczba gospodarstw najwikszych (tabela 3.1).
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku (PSR 2010) wskazuj, e
rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego (o pow. UR > 1 ha) wzrosa o 13%
w stosunku do 2002 roku i wynosi ok. 9,5 ha UR. Nadal jednak wikszo zasobów ziemi rolniczej znajduje si w gospodarstwach maych i rednich (o pow.
< 20 ha UR). Struktury obszarowe gospodarstw rolnych s najkorzystniejsze
w województwach: warmisko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim,
kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim, a najmniej korzystne w województwach: podkarpackim i maopolskim, lskim i witokrzyskim.
Tabela 3.1. Gospodarstwa rolne wedug grup obszarowych
Struktura (w proc.)
2010
2002
2010
2002
2010
2002
< 1 ha
977
715
0,73
33,30
31,39
1-5
1 147
863
0,75
39,09
37,88
5-10
427
352
0,82
14,55
15,45
10-15
183
152
0,83
6,24
6,67
15-20
84
72
0,86
2,86
3,16
20-50
96
97
1,01
3,27
4,26
> 50 ha
20
27
1,35
0,68
1,19
Ogóem
2 933
2 278
0,78
100,00
100,00
rednia
5,76
6,82
1,18
×
×
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010, GUS.
Grupa
obszarowa

Liczba gospodarstw

Produkcja rolinna i zwierzca
Przemianom struktury agrarnej towarzysz zmiany w strukturze produkcji.
Z danych PSR 2010 wynika, e znaczco (w stosunku do 2002 roku) zmniejszya
si uprawa zbó (z kukurydz na ziarno) o 647 tys. ha, tj. o 7,8% oraz ziemniaków o 416 tys. ha (o 52%), a zwikszya powierzchnia uprawy rolin przemysowych o 415 tys. ha (54,8%) oraz rolin pastewnych o 338 tys. ha (60,1%).
Zwikszenie powierzchni upraw przemysowych wynika z rosncego zapotrzebowania na rzepak z przeznaczeniem na cele energetyczne.
Zmiany zachodzce w strukturze powierzchni upraw gównych ziemiopodów oraz postpujcy proces modernizacji rolnictwa wpyny na aktualny
stan wyposaenia gospodarstw w maszyny i urzdzenia rolnicze. W stosunku do
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wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku (PSR 2002) przy utrzymujcej si przewadze zbó w strukturze upraw oraz wzrocie powierzchni upraw
rzepaku, zwikszya si o 24% liczba kombajnów do zbioru tych upraw, a zmniejszya liczba kombajnów buraczanych i ziemniaczanych w wyniku spadku powierzchni upraw tych ziemiopodów. Proces wymiany parku maszynowego moliwy by dziki uruchomieniu funduszy UE na modernizacj gospodarstw rolnych.
Dane PSR 2010 wykazay równie zachodzce zmiany w produkcji zwierzcej – spado pogowie trzody chlewnej o 18%, owiec o 22%, koni o 20%
i drobiu o 22%. Trzod chlewn w 2010 roku utrzymywao 401 tys., wobec 761 tys.
gospodarstw w 2002 roku. Odnotowano natomiast wzrost pogowia byda ogóem o 4%. W strukturze pogowia byda wyra nie obniy si udzia krów
mlecznych – o 7,9%. Jednoczenie odnotowano istotny wzrost udziau pozostaych grup byda, szczególnie cielt (o 5,7%). Oznacza to moe wzrost zainteresowania rolników chowem byda z przeznaczeniem na rze . Liczba gospodarstw
utrzymujcych krowy mleczne spada przeszo 2-krotnie z 874 tys. gospodarstw
w 2002 r. do 424 tys. w 2010 r. Redukcja gospodarstw i pogowia krów mlecznych (o 12%) bya wynikiem wprowadzenia kwotowania produkcji mleka oraz
zaostrzenia wymaga jakociowych dla surowca. Gospodarstwa rolne specjalizujce si w chowie byda mlecznego zintensyfikoway produkcj, zwikszajc
obsad z 3,3 szt. do 6 szt. na gospodarstwo. Najwiksze stany pogowia byda
rejestrowano w gospodarstwach o powierzchni 20-30 ha (w 2002 r. 10-15 ha),
trzody chlewnej w gospodarstwach o powierzchni 100 ha i wicej (w 2002 r. –
10-15 ha), owiec w gospodarstwach 100 ha i wicej (podobnie jak w 2002 r.),
drobiu w gospodarstwach powyej 100 ha i wicej (w 2002 r. – 1-2 ha), koni
w gospodarstwach o powierzchni 3-5 ha – analogicznie jak w 2002 r.
3.2.

Cele i instrumenty polityki rolnej w Polsce

Wraz z przystpieniem do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo uzyskao
nowe szanse rozwojowe. Wydatki WPR stanowi obecnie prawie poow budetu
unijnego. Wydatki UE na rolnictwo s porównywalne z wydatkami krajów bdcych najwikszymi producentami rolnymi na wiecie41. Polska wstpowaa do UE
w okresie, gdy w ramach reform WPR oddzielono wsparcie od decyzji produkcyjnych i uzaleniono otrzymywanie przez rolnika zryczatowanej dopaty od przestrzegania norm UE w zakresie ochrony rodowiska, produkcji ywnoci bezpiecznej dla konsumentów, dobrostanu zwierzt, zdrowia i bezpieczestwa pracy.

41

F. Tomczak, Ewolucja wspólnej polityki rolnej i strategia rozwoju rolnictwa polskiego,
seria „Program Wieloletni 2005-2009”, nr 125, IERiG-PIB, Warszawa 2009, s. 25.
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Po 1989 roku opracowano w Polsce szereg dokumentów strategicznych,
które stanowiy podstaw do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Najwaniejsze z nich to: „Strategia dla rolnictwa i obszarów wiejskich” z 1990 r. oraz
„Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa” z 1999 r.
Dokumenty te wyznaczay kierunki dziaa, zmierzajcych do zmian strukturalnych obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce w okresie przygotowa Polski do
czonkostwa w Unii Europejskiej. Gówne zaoenia strategii to: usprawnienie
agrobiznesu poprzez prywatyzacj i demonopolizacj oraz zaniechanie wspierania gospodarstw, przetwórstwa i ograniczenie roli rzdu do tworzenia dobrych
warunków instytucjonalnych dla transformacji sektora ywnociowego. Wyznaczone w 1999 roku cele to: ksztatowanie warunków pracy i ycia ludnoci wiejskiej, odpowiadajcych standardom cywilizacyjnym i pozwalajcych mieszkacom wsi realizowa ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i spoeczne;
przebudowa struktur sektora rolnego, tworzca przesanki adaptacji rolnictwa do
zmieniajcej si sytuacji gospodarczej i spoecznej; ksztatowanie warunków
rozwoju zrównowaonego na obszarach wiejskich, ochrona zasobów rodowiska
naturalnego wraz z wiejskim dziedzictwem kulturowym. Uwzgldniono zatem
zasady zrównowaonego rozwoju wsi, ze szczególnym naciskiem na jej pozarolnicze aspekty, w tym gównie spoeczne, rodowiskowe i dotyczce pozarolniczej aktywizacji gospodarczej.
Istotnym elementem narodowej strategii w zakresie polityki rolnej byo
poszukiwanie modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Nie znajdujc jednego
wzorcowego modelu, opierano j na: koncepcjach rolnictwa neutralnego i industrialnego, rozwoju indukowanym, wzrocie zrównowaonym ekologicznie,
wzrocie zrównowaonym ekonomicznie, strategii polaryzacji dwubiegunowej,
strategii ewolucji naturalnej, mechanizmie zmian kontrolowanych, rolnictwie
spoecznie zrównowaonym42. Cele i mechanizmy WPR oraz jego cechy indywidualne pozwalaj sdzi , i charakterystyczna dla rolnictwa polskiego bdzie
dualna droga rozwoju, polegajca na tym, e cz gospodarstw przyjmie metody
produkcji zapewniajce wysok efektywno ekonomiczn, przy respektowaniu
jedynie podstawowych wymogów ochrony rodowiska (rolnictwo industrialne),
a cz obierze metody bardziej przyjazne dla ekosystemu, umoliwiajce
wykorzystanie posiadanych atutów rodowiskowych i spoeczno-kulturowych
(rolnictwo zrównowaone).

42

A. Wo, W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiG, Warszawa 2004.
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Wymienione i inne dokumenty43, wraz z zawartymi w nich programami,
ze wzgldu na ograniczone rodki budetowe na ich realizacj, miay bardziej
znaczenie polityczne i propagandowe, ni praktyczne. Realny wpyw na zmiany
zachodzce w rolnictwie miay programy przedakcesyjne: PHARE (Poland-Hungary Assistance in Restructuring their Economies) 1990-2003 oraz SAPARD
(Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) (2000-2003). PHARE by programem tylko czciowo skierowanym do rolnictwa44.
W pocztkowym okresie jego realizacji, tj. w 1990 roku, pomoc koncentrowaa
si gównie na dostawach rzeczowych. W kolejnych latach dominowaa pomoc
techniczna w formie doradztwa, szkole, transferu know-how z zakresu wiedzy
rolniczej, organizacji i zarzdzania, sprzyjajca zrozumieniu i wdraaniu zasad
gospodarki rynkowej. Od 1998 roku w ramach tzw. Nowej Orientacji, Program
PHARE zosta ukierunkowany na przyspieszenie procesów integracyjnych z UE45.
Program SAPARD by programem przygotowujcym polski sektor rolno-ywnociowy do akcesji, który zapocztkowa realizacj „Spójnej polityki
strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa” za pomoc rodków UE.
Najwaniejszym celem programu byo wsparcie polskiej gospodarki ywnociowej, zarówno rolnictwa, jak i przemysu rolno-spoywczego, w dostosowaniu do
wymogów sanitarnych, higienicznych i ochrony rodowiska UE. Jest oczywiste,
e cel ten nie zosta w peni osignity zarówno ze wzgldu na zbyt krótki okres
funkcjonowania, jak i ograniczone rodki budetowe. Warto jednak podkreli ,
e wymienione programy przedakcesyjne Polska w peni wykorzystaa pod
wzgldem finansowym.
Zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 oraz
2007-2013, przeksztacenia na obszarach wiejskich i w rolnictwie stanowiy i stanowi podstawowy kierunek rozwoju spoeczno-gospodarczego Polski. Zaoenia
NPR w latach 2004-2006 realizowano poprzez Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” (SPO „Rolnictwo”) oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004-2006). Programy okresu 2004-2006 posiaday spójne cele
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W roku 1994 powstay „Zaoenia polityki spoeczno-gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki ywnociowej”, a w 1998 r. „ redniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”.
44
Wsparcie z Programu PHARE dla rolnictwa, obszarów wiejskich oraz przetwórstwa rolno-spoywczego stanowio w Polsce okoo 10% ogóu rodków przyznawanych naszemu krajowi przez Uni Europejsk w ramach tego programu.
45
M. Brzóska, M. Ciepielowska, J. Chabera, J. Dbrowski, A. Kaleta, Z. Krzyanowska,
J. Rowiski, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Rozwa ania o korzyciach i kosztach,
UKIE, Warszawa 2002, s. 65.
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strategiczne, tj: popraw konkurencyjnoci sektora rolno-spoywczego oraz
zrównowaony rozwój obszarów wiejskich.
W latach 2007-2013 wsparcie realizowane jest za porednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) i dotyczy: poprawy
konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego; poprawy rodowiska przyrodniczego
i obszarów wiejskich; jakoci ycia na obszarach wiejskich i rónicowania
gospodarki wiejskiej. Wikszo dziaa realizowanych w PROW 2007-2013
jest kontynuacj dziaa wdraanych w poprzednim okresie programowania,
co stanowi o przejrzystoci polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz
konsekwencji w realizacji postawionych przed programami unijnymi celów.
3.3.

Wpyw instrumentów WPR na przeksztacenia strukturalne
w rolnictwie

W latach 2000-2002 rodki unijne nie miay duego znaczenia w finansowaniu przeksztace w polskim rolnictwie. Wydatki PHARE adresowane byy
do organów administracji rzdowej oraz jednostek samorzdu terytorialnego na
przygotowanie instytucjonalne. Pierwszym programem skierowanym na rozwój
wsi i obszarów wiejskich by przedakcesyjny SAPARD. Jego budet wynosi
946 mln euro.
W latach 2004-2006, czyli po wejciu Polski do UE, realizowane byy
w Polsce dwa wspófinansowane ze rodków UE programy przeznaczone na rozwój wsi i rolnictwa: (1) Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (PROW
2004-2006, o budecie 3592 mln euro) oraz (2) Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” (SPO „Rolnictwo”, o budecie 1788 mln euro).
Od 2007 roku realizowany jest kolejny Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW 2007-2013, o budecie 17 420 mln euro). czna kwota rodków publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych, przeznaczonych na rozwój
wsi i obszarów wiejskich w programach SAPARD, PROW 2004-2006, SPO
„Rolnictwo” oraz PROW 2007-2013 wynosi 23,7 mld euro. rodki finansowe
programów realizowanych w latach 2000-2006 (cznie 6,3 mld euro) zostay
wykorzystane w caoci. Program PROW 2007-2013 cieszy si wród beneficjentów równie du popularnoci co poprzednie programy. Pozwala to sdzi ,
e równie rodki tego programu zostan wykorzystane w caoci, pomimo i na
dzie 6 maja 2011 r. wykorzystano zaledwie 33% jego budetu.
Od 2004 roku rolnicy otrzymuj dopaty bezporednie przyznawane do 1 ha.
W zalenoci od rodzaju produkcji oprócz jednolitej patnoci obszarowej (JPO)
rolnicy otrzymuj dodatkowe patnoci: uzupeniajc patno obszarow (UPO),
patnoci zwierzce, patnoci cukrowe, dopaty do chmielu, rolin energetycz61

nych, owoców i warzyw oraz wsparcie specjalne. Co roku z dopat bezporednich korzysta ok. 1,4 mln producentów rolnych. Cakowita kwota wypaconych do
poowy 2011 roku dopat bezporednich to 62,3 mld z (15 501 mln euro). Rolnicy
bardzo chtnie korzystaj take z patnoci do gospodarstw pooonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Co roku dopaty
z tego tytuu otrzymuje ponad 700 tys. gospodarstw, czyli blisko poowa gospodarstw o powierzchni powyej 1 ha UR w kraju.
Popularnym wród rolników dziaaniem w latach 2004-2006 byy take
fundusze przeznaczone dla gospodarstw niskotowarowych. W sumie skorzystao
z niego 160 tys. gospodarstw, tj. ponad 50% gospodarstw o wielkoci ekonomicznej 2-4 ESU w kraju. Dziaaniem cieszcym si duym zainteresowaniem
wród rolników s take Programy rolnorodowiskowe, z których wsparcie uzyskao okoo 157 tys. gospodarstw.
rodki finansowe wypacane rolnikom z budetu UE mona podzieli na
cztery grupy, ze wzgldu na to, jaki jest ich wpyw na rozwój i przemiany strukturalne w rolnictwie46:
1. w caoci bezporedni wpyw: modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne oraz rónicowanie dziaalnoci rolniczej,
2. w caoci poredni wpyw: infrastruktura, melioracje, scalanie gruntów, zalesianie, programy rolnorodowiskowe,
3. w czci bezporedni wpyw: patnoci bezporednie, wspieranie dziaalnoci
rolniczej na terenach ONW, wydatki na interwencj rynkow, uatwienie startu
modym rolnikom,
4. w czci poredni wpyw: programy PHARE, program LEADER, odnowa wsi,
szkolenia, pomoc techniczna.
Przedmiotem dalszych rozwaa s instrumenty majce bezporedni (zarówno w caoci, jak i w czci) wpyw na rozwój rolnictwa, a wic rodki zakwalifikowane do grupy 1 i 347.
Modernizacja gospodarstw
Inwestycje w gospodarstwach rolnych wspierane byy w przedakcesyjnym
programie SAPARD, nastpnie latach 2004-2006 w SPO „Rolnictwo” i obecnie
rodkami PROW 2007-2013. Pomoc polega na subwencjonowaniu inwestycji
46

S. Kowalczyk, Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2007, nr 3, s. 3-4.
47
Z analizy wyczono natomiast rodki majce poredni wpyw na rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich oraz interwencj rynkow, która jest przedmiotem bada prowadzonych w ramach
zadania „Analiza i ocena instrumentów WPR majcych wpyw na decyzje produkcyjne rolników” Programu Wieloletniego 2011-2014.
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majcych na celu popraw konkurencyjnoci gospodarstw rolnych i dostosowanie
do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. W programie SAPARD
na dziaanie przeznaczono 128 mln euro (rodków unijnych i krajowych cznie),
co stanowio 13,5% budetu programu. Zoone przez rolników wnioski o dofinansowanie opieway na kwot przewyszajc budet dziaania. Aby umoliwi finansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów KE na wniosek
Polski, wyrazia zgod na sfinansowanie tych inwestycji ze rodków programu
PROW 2004-200648. rodki te umoliwiy sfinansowanie dodatkowych 508 projektów na czn kwot 5,79 mln euro49. W konsekwencji z dofinansowania inwestycji z programu SAPARD skorzystao 10 tys. rolników (tabela 3.2). W programie
SPO „Rolnictwo” na dziaanie to przeznaczono 643 mln euro (36% cakowitego
budetu programu), tj. kwot ponad 5-krotnie wysz ni w programie SAPARD.
W dziaaniu zoono ponad 30 tys. wniosków, natomiast liczba zrealizowanych
projektów wyniosa ostatecznie 24 230, co oznacza, e cakowity koszt realizowanych inwestycji, a tym samym kwota wsparcia byy wysze ni w programie
SAPARD. Najwicej rodków na dziaanie inwestycyjne przeznaczono w PROW
2007-2013 – 2,07 mld euro, co stanowio 12% budetu programu. Do 11 pa dziernika 2011 r. wydano okoo 40 tys. decyzji przyznajcych wsparcie oraz wypacono rodki finansowe w wysokoci 49% przyznanego limitu.
Tabela 3.2. Realizacja dziaania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Budet dziaania (w mln euro)
Program
SAPARD
SPO „Rolnictwo”
PROW 2007-2013
Razem

rodki publiczne
ogóem
128,0
643,0
2 073,3
2 844,3

w tym: rodki UE
96,0
350,9
1 397,2
1 844,0

Udzia budetu
dziaania
w budecie
programu (w proc.)
13,53
35,97
11,90
×

Liczba
beneficjentów/
projektów
10 503
30 343
39 948
80 794

ródo: MRiRW: Informacja o realizacji i rezultatach Programu SAPARD (wg danych na dzie
31 grudnia 2006 r.), czerwiec 2007 r.; Sprawozdanie kocowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”, lipiec 2010 r.; Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wg stanu na dzie 31 pa dziernika 2011 r.).
48

W programie PROW 2004-2006 w ramach dziaania 10. „Projekty w ramach rozporzdzenia
1268/1999” na sfinansowanie inwestycji w programie SAPARD przeznaczono czn kwot
140 mln euro, z czego 105 mln euro stanowiy rodki UE, a 35 mln euro rodki krajowe.
Kwota ta umoliwia zawarcie umów dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów
w ramach nastpujcych dziaa: „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykuów rolnych
i rybnych”, „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz „Rónicowanie dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich”.
49
Informacja o realizacji i rezultatach Programu SAPARD (wg danych na dzie 31 grudnia
2006 r.), MRiRW, czerwiec 2007 r.
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Blisko 40% rolników – beneficjentów dziaania „Modernizacja gospodarstw
rolnych” po zrealizowaniu inwestycji finansowanej z programu SAPARD korzystao jeszcze ze wsparcia z SPO „Rolnictwo”. Najwiksze zainteresowanie program SAPARD wzbudzi w gospodarstwach specjalizujcych si w mlecznym
chowie byda oraz produkcji zwierzt rze nych. Z subwencji korzystali przede
wszystkim waciciele gospodarstw o powierzchni ok. 40 ha (przy redniej w kraju
w 2002 r. – 8,4 ha50). Najwikszym zainteresowaniem beneficjentów cieszyy si
inwestycje polegajce na zakupie maszyn, urzdze oraz wyposaenia do produkcji rolnej (ok. 82% dostpnej w dziaaniu kwoty – 11 173 projekty). W ramach
dziaania zakupiono cznie prawie 30 tys. sztuk maszyn, urzdze i wyposaenia do produkcji rolnej oraz sfinansowano budow, rozbudow i modernizacj
1111 budynków51. rednia kwota wnioskowanej pomocy wynosia: w produkcji
mleka – 78,2 tys. z, dla gospodarstw rolnych specjalizujcych si w hodowli
byda misnego – 49,6 tys. z, przy odbudowie produkcji owiec – 40,7 tys. z,
dla modernizacji produkcji trzody chlewnej i drobiu misnego – 81,1 tys. z, za
przy zwikszeniu rónorodnoci produkcji w gospodarstwach rolnych – 41,5 tys. z52.
W SPO „Rolnictwo” inwestycje realizoway gównie gospodarstwa specjalizujce si w chowie byda mlecznego (24,2%) oraz uprawach zboowych
(21,3%). Podobnie jak w programie SAPARD, wikszo zakupów dotyczya
wyposaenia i sprztu ruchomego (21 038 sporód 24 230) oraz budynków
gospodarczych (1868 projektów). rednia warto subwencji wyniosa 103 tys. z53.
Gospodarstwa o powierzchni powyej 45 ha posiadao 50% beneficjentów pomocy,
a jedynie 17% z nich do 10 ha54. Wielko ekonomiczna okoo 3/4 gospodarstw otrzymujcych wsparcie bya mniejsza ni 30 ESU, ale tylko 1/4 miaa nie
wicej ni 5 ESU.
W programie PROW 2007-2013 najwicej inwestycji zrealizowano dotychczas w gospodarstwach specjalizujcych si w hodowli byda mlecznego (32,6%)
i uprawach polowych (27,9%). Wród beneficjentów dominuj gospodarstwa
o wielkoci ekonomicznej 16-40 ESU (35,6%) oraz 8-12 ESU (14,5%). Blisko
80% gospodarstw korzystajcych ze wsparcia to gospodarstwa ywotne ekonomicznie (powyej 8 ESU). Sporód zrealizowanych do poowy 2011 roku inwe50

rednia dla gospodarstw powierzchni powyej 1 ha UR.
Informacja o realizacji i rezultatach Programu SAPARD, MRiRW, czerwiec 2007 r.
52
Ocena ex-post realizacji programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. Raport kocowy,
Agrotec, IERiG-PIB, Warszawa, grudzie 2007, s. 262-266.
53
Zacznik nr 10 do Sprawozdania kocowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”, stan na dzie 30 czerwca 2009 r., MRiRW.
54
Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Dziaa 1.1, 1.5 i 2.4. Raport
Kocowy, Agrotec i IERiG-PIB, stycze 2007, s. 39.
51
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stycji 9% (2,2 tys.) dotyczyo gospodarstw przejtych lub powikszonych w ramach dziaania „Renty strukturalne”, natomiast 904 beneficjentów, którzy skorzystali z tej subwencji otrzymao równie pomoc z dziaania „Uatwianie startu
modym rolnikom”. Okoo 15% projektów zostao zrealizowanych w gospodarstwach prowadzonych przez modych rolników (majcych mniej ni 40 lat).
W tabelach 3.3, 3.4 i 3.5 przedstawiono wyniki rzeczowe realizacji dziaania
w poszczególnych programach55.
Tabela 3.3. Efekty rzeczowe realizacji dziaania „Inwestycje w gospodarstwach
rolnych” w programie SAPARD
Rodzaj inwestycji
Budynki (w m2)

Maszyny i urzdzenia

Zwierzta

Zbiorniki na gnojowic (w m3)

Pyty gnojowe (w m2)

Zbiorniki na gnojówk (m3)

Urzdzone pastwiska

Specjalizacja
gospodarstw
mleko
bydo misne
owce
trzoda i drób
produkcja
mleko
bydo misne
owce
trzoda i drób
produkcja
mleko
bydo misne
owce
mleko
bydo misne
trzoda i drób
mleko
bydo misne
trzoda i drób
mleko
bydo misne
trzoda i drób
mleko
owce

Liczba
inwestycji
157
8
4
208
683
3 361
38
71
2 158
23 362
1 566
534
348
40
1
51
203
5
155
206
5
161
1
5

Powierzchnia/
objto
53 960
3 715
999
87 561
226 371
×
×
×
×
×
×
×
×
11 069
770
7 472
35 650
673
18 958
23 254
484
8 613
×
×

ródo: Raport „Analiza wyników realizacji poszczególnych dziaa Programu SAPARD
w wietle celów Programu oraz wpyw zmian spoeczno-ekonomicznych na realizacj Programu w latach 2002-2006”, PSDB i WYG International, Warszawa 2007, s. 52-60.
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Ujednolicenie danych nie jest moliwe z uwagi na nieco odmienny charakter dziaa
w poszczególnych programach oraz róny sposób agregacji i klasyfikacji danych z monitoringu.
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Tabela 3.4. Wyniki rzeczowe realizacji dziaania „Inwestycje w gospodarstwie
rolnym” w programie SPO „Rolnictwo” 2004-2006
Rodzaj inwestycji
Ilo
Budynki (w m2)
1 945 614
w tym: obory
145 324
chlewnie
188 541
inne budynki przeznaczone na inwentarz ywy
241 123
szklarnie wraz z wyposaeniem
887 913
pozostae budynki gospodarcze
482 714
Pyty obornikowe (w m2)
53 758
Zbiorniki na gnojówk i gnojowic (w m3)
41 724
Sprzt ruchomy (w szt.)
90 796
w tym: cigniki rolnicze
13 860
maszyny rolnicze, narzdzia rolnicze, urzdzenia oraz rodki transportu
do produkcji rolinnej
60 545
maszyny, narzdzia, urzdzenia i wyposaenie do produkcji zwierzcej
9 884
elementy wyposaenia, elementy maszyn, narzdzi, wyposaenie dodatkowe
6 507
Inwentarz ywy (w szt.)
860 354
w tym: bydo mleczne
6 095
bydo misne
2 775
trzoda chlewna
7 389
drób
822 197
inne zwierzta gospodarskie
21 898
Powierzchnia zaoonych plantacji wieloletnich (w ha)
9 304
Powierzchna wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów sucych produkcji
i sprzeday bezporedniej w gospodarstwach rolniczych (w m2)
180 478
ródo: Sprawozdanie kocowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, MRiRW, Warszawa 2010.

Tabela 3.5. Wyniki rzeczowe realizacji dziaania „Modernizacja gospodarstw”
w programie PROW 2007-2013
Rodzaj inwestycji
Jedn. miary
Ilo
Maszyny rolnicze, narzdzia, urzdzenia do produkcji rolinnej
oraz rodki transportu, w tym oprogramowanie
szt.
82 830
Elementy wyposaenia, elementy maszyn, narzdzi, wyposaenie dodatkowe,
w tym oprogramowanie
szt.
76 398
Cigniki
szt.
16 241
Maszyny, narzdzia, urzdzenia i wyposaenie do produkcji zwierzcej,
w tym oprogramowanie
szt.
13 890
Budynki gospodarcze
tys. m²
852,8
z czego: szklarnie (wraz z wyposaeniem)
proc.
57,8
inne budynki gospodarcze
proc.
19,7
inne budynki przeznaczone na inwentarz ywy
proc.
12,6
obory
proc.
7,1
chlewnie
proc.
2,8
Powierzchnie suce produkcji i sprzeday bezporedniej w gosp. rolniczych
tys. m2
162,2
Zbiorników na gnojówk i gnojowic
tys. m3
58,0
Pyty obornikowe
tys. m2
44,5
Place manewrowe
tys. m2
794,0
Drogi dojazdowe
tys. m
17,0
Plantacje wieloletnie
tys. ha
10,4
Sprzt komputerowy
szt.
826
ródo: Sprawozdanie roczne z realizacji dziaa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 za rok 2010, MRiRW, Warszawa 2011.
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Na mapie 3.1. przedstawiono regionalne zrónicowanie liczby beneficjentów dziaania oraz przedstawiono odsetek gospodarstw o wielkoci powyej 4 ESU,
które skorzystay ze wsparcia inwestycyjnego we wszystkich programach do
dnia 31 pa dziernika 2011 roku56.
Mapa 3.1. Zrónicowanie regionalne liczby beneficjentów
oraz odsetka gospodarstw powyej 4 ESU korzystajcych ze wsparcia w dziaaniu
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w programie SAPARD, SPO „Rolnictwo”
oraz PROW 2007-2013 cznie
3294
3526
1887
8055

6271
13400

1199

10978
6514
9197
2481

14% - 16%
17% - 18%

2075

4790
1490
1797
3840

29% - 24%
25% - 27%
80 794

Liczba beneficjentów

ródo: Opracowanie na podstawie danych GUS i ARiMR.

Realizacja dziaania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” wpyna na
modernizacj technicznej struktury produkcyjnej polskiego rolnictwa. Rolnicy
wykorzystywali uzyskane wsparcie gównie na zakup maszyn i urzdze, gdy
park maszynowy by przestarzay, a ich rozliczenie znacznie atwiejsze ni inwestycje budowlane. Ze wsparcia inwestycji korzystay przede wszystkim gospodarstwa due, ywotne i rozwojowe. Barier w dostpie do wsparcia dla wielu
szczególnie tych mniejszych gospodarstw bya konieczno dysponowania wa-

56

W programie PROW 2007-2013, za liczb beneficjentów przyjto liczb podpisanych umów.
W zwizku z tym, i liczba zoonych wniosków jest wiksza, a program bdzie realizowany
do koca 2013 r., liczba beneficjentów moe si zmieni .
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snym wkadem finansowym. Dla osób, które rozpoczynay dziaalno rolnicz
i miay poniej 40 lat rozwizaniem bya moliwo skorzystania ze wsparcia dla
modych rolników. Przeprowadzone za pomoc rodków dziaania inwestycje
miay ograniczony wpyw na popraw konkurencyjnoci gospodarstw w skali
kraju, niemniej w znaczcym stopniu wpyny na popraw organizacji pracy oraz
zwikszenie efektywnoci w gospodarstwach, które inwestycje przeprowadziy.
Renty strukturalne
Realizacj programu rent strukturalnych rozpoczto w PROW 2004-2006,
a obecnie jest on kontynuowany w programie PROW 2007-2013. W latach 2004-2006 na subwencje przeznaczono 534,7 mln euro, co stanowio ok. 15% budetu
PROW, natomiast w nowym okresie programowania (2007-2013) 2,45 mld euro
(14% budetu). W PROW 2004-2006 pozytywne decyzje przyznajce wsparcie
otrzymao ponad 54 tys. rolników, natomiast w PROW 2007-2013 do 31 pa dziernika 2011 r. wydano okoo 20 tys. pozytywnych decyzji oraz wypacono
ok. 52% rodków finansowych przeznaczonych na to dziaanie (tabela 3.6).
Tabela 3.6. Realizacja dziaania „Renty strukturalne”
Budet dziaania (w mln euro)
Program

PROW 2004-2006
PROW 2007-2013
Razem

rodki publiczne
ogóem

w tym: rodki UE

534,7
2 449,6
2 984,3

427,8
1 912,2
2 340,0

Udzia budetu
dziaania
w budecie
programu
(w proc.)
14,89
14,06
×

Liczba
wydanych
decyzji
54 028
19 896
73 942

ródo: MRiRW: Orientacyjna zbiorcza tabela finansowa Planu w EUR zmieniona po realokacji
rodków nr 4/2008 (10), grudzie 2008 r.; Informacja tygodniowa o realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 z 16.03.2007 r.; Informacja o stanie realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wg stanu na dzie 31 pa dziernika 2011 r.).

Celem dziaania jest poprawa struktury agrarnej w Polsce oraz przyspieszenie wymiany pokoleniowej wród osób prowadzcych gospodarstwa rolne.
Program mia równie przyczyni si do wzrostu konkurencyjnoci gospodarstw
poprzez zapewnienie róda dochodów osobie rezygnujcej z prowadzenia dziaalnoci rolniczej oraz poprawy struktury wiekowej i poziomu wyksztacenia
osób kierujcych gospodarstwami rolnymi. Z danych szacunkowych wynika, e
renty strukturalne otrzyma co piaty uprawniony, co wiadczy o duym zasigu
dziaania w grupie osób, do których jest ono kierowane.
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W latach 2004-2006 rednia powierzchnia przekazanych gospodarstw
wyniosa 9,80 ha w skali kraju (tabela 3.7), a rednia wysoko miesicznej renty
1579,85 z57. W programie PROW 2007-2013 sporód przekazanych gospodarstw
53% (7217) zostao przekazanych na rzecz nastpcy, a pozostae 47% (6461) na
powikszenie innego gospodarstwa. W chwili skadania wniosków o przyznanie
renty strukturalnej redni wiek rolników przejmujcych gospodarstwa wynosi
ponad 32 lata. rednia wysokoci renty to ok. 1200 z miesicznie58.
Tabela 3.7. Wyniki realizacji dziaania „Renty strukturalne”
w programie PROW 2004-2006
Wyszczególnienie
Powierzchnia cakowita przekazanych gospodarstw (w ha)
Powierzchnia przekazywanych uytków rolnych (w ha)
Na przejcie przez nastpc (w ha)
Na powikszenie innego gospodarstwa (w ha)
Na rzecz Skarbu Pastwa (w ha)
Na cele zwizane z ochron rodowiska (w ha)
Na zalesienie (w ha)
rednia powierzchnia (w ha)
rednia wysoko renty (w z)

Ilo
529 501
480 940
218 900
261 808
164
14,35
53,53
9,80
1 580

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ARiMR z 31 grudnia 2008 r.

Na mapie 3.2 przedstawiono regionalne zrónicowanie liczby beneficjentów dziaania wraz z oszacowanym odsetkiem uprawnionych (ze wzgldu na
kryterium wieku) korzystajcych ze wsparcia. Renty strukturalne poczwszy od
2004 roku otrzymao 19% uprawnionych59, najwicej w woj. podlaskim (38%)
oraz kujawsko-pomorskim (35%), a najmniej w lskim (6%) i maopolskim (7%).
Najwicej wniosków z kolei zostao zoonych w województwach: mazowieckim,
lubelskim i ódzkim.
Dziaanie „Renty strukturalne” ze wzgldu na dugookresowe zobowizania
(renty s wypacane rolnikom przez 10 lat) pochania znaczc cz rodków
z programów PROW. Warunkiem uzyskania renty strukturalnej jest przekazanie
gospodarstwa nastpcy, bd na powikszenie innego gospodarstwa. W wielu
przypadkach przekazanie gospodarstw miao jedynie formalny charakter. Du
57

Raport z oceny ex-post PROW 2004-2006, MRiRW, Warszawa 2009, s. 34.
Sprawozdanie z realizacji dziaa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 za rok 2010, MRiRW.
59
W programie PROW 2007-2013 za liczb beneficjentów przyjto liczb podpisanych umów.
W zwizku z tym, i liczba zoonych wniosków jest wiksza, a program bdzie realizowany
do koca 2013 r., liczba beneficjentów moe si zmieni .
58
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zacht bya moliwo uzyskania dodatkowego wsparcia z dziaania „Uatwienie startu modym rolnikom”. Wówczas gospodarstwo otrzymywao wsparcie
finansowe z dwóch róde. Relatywnie wysoka bya równie stawka renty,
szczególnie w porównaniu do tej, jak rolnicy otrzymywali z KRUS. W kolejnym
okresie programowania (2007-2013) zaostrzono zasady przyznawania rent strukturalnych oraz obniono ich stawki. Wprowadzono take wymóg przeznaczenia
okrelonej czci uzyskanego wsparcia w programie „Mody rolnik” na inwestycje
w rozwój gospodarstwa. Zmiany te wpyny na zwikszenie efektywnoci dziaania.
Mapa 3.2. Liczba beneficjentów w dziaaniu „Renty strukturalne”
w programie PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 wraz z odsetkiem
uprawnionych do otrzymywania renty w poszczególnych województwach
2189
2668
1855
5633

5673
12675

814

6875
7570
7846

6% - 10%

3870
2152

4708

11% - 20%
2228
3781

21% - 30%

3387

31% - 38%
73 924

Liczba beneficjentów

ródo: Opracowanie i szacunki wasne na podstawie danych PSR 2002 i ARiMR.

Uatwienie startu modym rolnikom
Dziaanie zostao wprowadzone w SPO „Rolnictwo” 2004-2006, a obecnie jest kontynuowane w programie PROW 2007-2013. W latach 2004-2006 na
subwencje przeznaczono 134,1 mln euro (10% programu), natomiast w PROW
2007-2013 – 315 mln euro, co stanowio zaledwie 2,4% budetu. Z SPO „Rolnictwo” o premie dla modego rolnika ubiegao si blisko 19 tys. rolników. W PROW
2007-2013 do 31 pa dziernika 2011 r. wydano 23 tys. decyzji przyznajcych
wsparcie i wypacono rodki finansowe stanowice 62% alokacji (tabela 3.8).
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Tabela 3.8. Realizacja dziaania „Mody rolnik”
Udzia budetu
dziaania
Liczba
Program
w budecie
beneficjentów
rodki publiczne
programu
w tym: rodki UE
ogóem
(w proc.)
SPO „Rolnictwo”
178,9
134,2
10,00
18 858
PROW 2007-2013
420,0
315,0
2,41
23 452
Razem
598,9
449,2
×
42 310
ródo: MRiRW: Sprawozdanie kocowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
lipiec 2010 r.; Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (wg stanu na dzie 31 pa dziernika 2011 r.).
Budet dziaania (w mln euro)

W latach 2004-2006 48% gospodarstw, które otrzymay wsparcie, w dniu
zoenia wniosku o przyznanie pomocy nie przekraczao wielkoci ekonomicznej
4 ESU (tabela 3.9). Najwicej modych rolników prowadzio gospodarstwa, w których gównym kierunkiem produkcji bya uprawa zbó (29%) oraz chów trzody
chlewnej (15%). Ponad 32% modych rolników, którzy otrzymali premi posiadao
(w chwili zoenia wniosku) rednie lub wysze wyksztacenie. Gospodarstwa
przejmoway przede wszystkim osoby mode, rozpoczynajce dopiero prac
(tabela 3.10). Z informacji z koca 2010 r. wynika, e w PROW 2007-2013
wikszo (40%) gospodarstw modych rolników prowadzio produkcj mieszan,
a 34% specjalizowao si w uprawach polowych60. Dominujc grup wród
modych rolników byy osoby w wieku do 25 lat (67% beneficjentów dziaania)
z wyksztaceniem rednim rolniczym (43% beneficjentów dziaania). A 63%
beneficjentów przejo gospodarstwa o wielkoci ekonomicznej poniej 6 ESU,
a 31% poniej 4 ESU. rednia warto inwestycji deklarowanych przez modych rolników, którzy otrzymali premie, przekroczya 78 tys. z.
Tabela 3.9. Liczba gospodarstw rolnych, które otrzymay pomoc
w podziale na klas wielkoci ekonomicznej gospodarstwa
Udzia gospodarstw
< 4 ESU (w proc.)
SPO „Rolnictwo”
6 731
7 420
14 151
47,57
PROW 2007-2013
1 835
4 091
5 926
30,97
Razem
8 566
11 511
20 077
42,67
ródo: MRiRW: Sprawozdanie kocowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
lipiec 2010 r.; Sprawozdanie roczne z realizacji dziaa w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 za rok 2010.
Program

< 4 ESU

 4 ESU

60

Razem

Sprawozdanie roczne z realizacji dziaa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za rok 2010, MRiRW.
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Tabela 3.10. Beneficjenci dziaania „Mody rolnik” wedug grup wiekowych
Udzia rolników
< 25 lat (w proc.)
SPO „Rolnictwo”
7 052
7 099
14 151
49,8
PROW 2007-2013
3 947
1 979
5 926
66,6
Razem
10 999
9 078
20 077
54,8
ródo: MRiRW: Sprawozdanie kocowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”, lipiec 2010 r.; Sprawozdanie roczne z realizacji dziaa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za rok 2010.
Program

< 25 lat

 25lat

Razem

Analiza regionalna (mapa 3.3) wskazuje, e najwyszym udziaem beneficjentów w ogólnej liczbie modych rolników charakteryzowao si województwo
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, podlaskie i warmisko-mazurskie (po okoo
10%), z kolei najmniejszym – woj. maopolskie, podkarpackie i lskie (poniej
2%). rednia warto wska nika dla caej Polski to ok. 6%.
Mapa 3.3. Liczba beneficjentów dziaania „Mody rolnik” cznie w programie
SPO „Rolnictwo” i PROW 2007-2013 oraz udzia beneficjentów w ogólnej liczbie
uytkowników gospodarstw majcych mniej ni 40 lat
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1303
3354

3413
7262
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5789
3842
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1663
1166

1754

1% - 4%
927
1214

5% - 6%

1316

7% - 8%
9% - 10%
42 310
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ródo: Opracowanie i szacunki wasne na podstawie danych PSR 2002 i MRiRW.
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Premia dla modego rolnika stanowi zacht do rozpoczcia dziaalnoci
rolniczej przez osoby mode, a w efekcie ma wpyn na popraw struktury
wiekowej kierowników gospodarstw. Od 2004 roku ze wsparcia skorzystao okoo
40 tys. rolników61. W pocztkowym ksztacie dziaania modzi rolnicy otrzyman
premi mogli przeznaczy na dowolny cel, w zwizku z czym nie musiay to by
inwestycje w gospodarstwie rolnym. W pó niejszym okresie zmieniono zasady
przyznawania premii dla modego rolnika. Podwyszono wysoko wsparcia
z 50 tys. do 75 tys. z oraz wprowadzono obowizek wydatkowania okrelonej
jego czci (70%) na rozwój gospodarstwa, dziki czemu dziaanie w wikszym
stopniu realizuje postawione cele. Ponadto, jak wskazuj dane, a 30% gospodarstw przejtych przez modych rolników to gospodarstwa poniej 4 ESU.
Maj one niewielkie szanse sta si silnymi, rozwojowymi gospodarstwami, nawet
przy wykorzystaniu uzyskanych rodków finansowych.
Rónicowanie dziaalnoci rolniczej
Wsparcie na rónicowanie dziaalnoci rolniczej, podobnie jak na inwestycje w gospodarstwach rolnych zostao wprowadzone ju w programie SAPARD,
nastpnie byo kontynuowane w programie SPO „Rolnictwo” i obecnie jest
wdraane w ramach programu PROW 2007-2013. W programie SAPARD na
dziaanie przeznaczono 71 mln euro (7,5% budetu), w SPO zblion kwot
74 mln euro (4,1% budetu), natomiast w PROW 2007-2013 kwot 5-krotnie
wysz, stanowic jednak zaledwie okoo 2% budetu programu (tabela 3.11).
Tabela 3.11. Realizacja dziaania „Rónicowanie dziaalnoci rolniczej”
Udzia budetu
Liczba
dziaania
beneficjentów/
Program
w budecie
rodki publiczne
w tym:
projektów
programu
ogóem
rodki UE
(w proc.)
SAPARDa
70,9
53,1
7,49
4 071
w tym: Schemat 4.1.
39,7
1 490
SPO „Rolnictwo”
74,0
51,8
4,14
4 015
PROW 2007-2013
345,6
259,2
1,98
9 760
Razem
490,5
364,1
×
17 846
a
Ze rodków programu PROW 2004-2006 sfinansowano 536 projektów dziaania, z tego w schemacie
4.1 – 193. cznie ze rodkami PROW na dziaanie przeznaczono 82,3 mln euro.
ródo: MRiRW: Informacja o realizacji i rezultatach Programu SAPARD (wg danych na dzie
31 grudnia 2006 r.), czerwiec 2007 r.; Sprawozdanie kocowe z realizacji Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”, lipiec 2010 r.; Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (wg stanu na dzie 31 pa dziernika 2011 r.).
Budet dziaania (w mln euro)

61

Wedug danych ARiMR na 31 pa dziernika 2011 r.
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W programie SAPARD rolnicy uzyskiwali wsparcie na przedsiwzicia
zwizane z tworzeniem róde dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych.
Zrealizowano cznie 4071 projektów62, z czego rolnicy 1490 projektów (tabela 3.12)
na kwot 40 mln euro. Zoone wnioski opieway na kwot wysz od przyznanego limitu. Dziki rodkom PROW zostao sfinansowanych dodatkowo 536
projektów, z czego 193 zostay zrealizowane przez rolników. Dominoway projekty zwizane z turystyk – blisko 70%. Wikszo rolników (3/4) miaa wicej
ni 40 lat i legitymowaa si wyksztaceniem rednim (55%). Gospodarstwa
korzystajce ze wsparcia miay rednio 18,5 ha UR, jednak wikszo z nich nie
posiadaa inwentarza ywego. W wyniku realizacji projektów spado znaczenie
dziaalnoci rolniczej w strukturze przychodów beneficjentów programu63.
Tabela 3.12. Liczba zrealizowanych projektów w programie SAPARD
w schemacie 4.1. wedug typu przedsiwzicia
Typy projektów
Usugi dla gospodarstw rolnych
Drobna wytwórczo , usugi dla ludnoci, rzemioso i rkodzielnictwo
Roboty i usugi budowlane oraz instalacyjne
Usugi turystyczne (w tym agroturystyka)
Usugi transportowe (przewóz osób i towarów)
Magazynowanie i przechowywanie towarów
Usugi komunalne
Rachunkowo , doradztwo lub usugi informatyczne
Razem

Liczba
174
79
22
1 028
145
10
5
27
1 490

ródo: Raport „Analiza wyników realizacji poszczególnych dziaa Programu SAPARD
w wietle celów Programu oraz wpyw zmian spoeczno-ekonomicznych na realizacj Programu w latach 2002-2006”, PSDB i WYG International, Warszawa 2007, s. 70-71.

W programie SPO „Rolnictwo” najwicej projektów (1652) dotyczyo drobnych usug na rzecz mieszkaców obszarów wiejskich. Duym zainteresowaniem
cieszya si take moliwo realizowania projektów z zakresu usug na rzecz
rolnictwa i gospodarki lenej – 1010 (tabela 3.13). Niemal 50% gospodarstw
korzystajcych ze wsparcia nie przekraczao 2 ESU wielkoci ekonomicznej,
a zaledwie 17% wicej ni 8 ESU. W strukturze kosztów dominowa zakup maszyn i urzdze, narzdzi i wyposaenia (41,4% cakowitej wartoci projektów)64.

62

O wsparcie w ramach dziaania mogli si ubiega równie przedsibiorcy i gminy.
Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD…, op. cit., s. 164-168.
64
Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Dziaa 1.1, 1.5 i 2.4. Raport
Kocowy, Agrotec i IERiG-PIB, Warszawa, stycze 2007 r.
63
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Tabela 3.13. Wyniki realizacji dziaania „Rónicowanie dziaalnoci rolniczej”
w programie SPO „Rolnictwo”
Liczba
projektów
806
240
1 010
1 652

Typy projektów

Liczba
miejsc pracy
349
585
1 680
4 417

Agroturystyka
Usugi zwizane z turystyk i wypoczynkiem
Usugi na rzecz rolnictwa i gospodarki lenej
Drobne usugi na rzecz mieszkaców obszarów wiejskich
Prowadzone na ma skal przetwórstwo produktów rolnych
lub jadalnych produktów lenych
92
444
Sprzeda bezporednia produktów pochodzcych w wikszoci
z wasnego gospodarstwa
8
7
Wytwarzanie materiaów energetycznych z biomasy oraz zakadanie
plantacji rolin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne
62
54
Rzemioso i rkodzielnictwo
142
1 305
E-commerce
2
5
Inne
1
1
Razem
4 015
8 847
ródo: Zacznik 10. do Sprawozdania kocowego z realizacji SPO „Rolnictwo”, MRiRW, 2010.

Do koca grudnia 2010 r. 50% podpisanych umów w PROW 2007-2013
dotyczyo rolników, którzy zamierzaj zwikszy dochodowo prowadzonych
gospodarstw poprzez wiadczenie dodatkowych usug dla innych gospodarstw
rolnych lub lenictwa. Do koca okresu sprawozdawczego zrealizowano 2848
projektów (tabela 3.14).
Tabela 3.14. Wyniki realizacji dziaania „Rónicowanie dziaalnoci rolniczej”
w PROW 2007-2013 na koniec 2010 roku
Typy projektów
Zrealizowane projekty
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa
1 527
Usugi dla ludnoci
433
Realizacja robót i usug budowlanych lub instalacyjnych
316
Usug turystycznych oraz usug zwizanych ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem
253
Sprzeda hurtowa
72
Sprzeda detaliczna
66
Rzemioso i rkodzielnictwo
58
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
56
Usugi transportowe
22
Usugi komunalne
21
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów lenych
17
Magazynowanie i przechowywanie towarów
5
Rachunkowoci, doradztwa lub usug informatycznych
2
Razem
2 848
ródo: Sprawozdanie roczne z realizacji dziaa w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 za rok 2010, MRiRW, Warszawa 2011.
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Osoby podejmujce dziaalno pozarolnicz dostrzegay duy potencja
w rynku lokalnym, nastawiajc si na spenianie potrzeb miejscowej ludnoci
i przedsibiorstw. Mniejsze szanse widziano w obsudze ruchu turystycznego.
Beneficjenci tego dziaania charakteryzuj si dobrym wyksztaceniem. Cz
gospodarstw, które nie kwalifikoway si do uzyskania subwencji w dziaaniu
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych” uzyskao dofinansowanie na zakup
maszyn i urzdze w celu wiadczenia usug, skadajc wnioski w dziaaniu
„Rónicowanie dziaalnoci rolniczej” (do 100 tys. z).
Dopaty bezporednie
Dopaty bezporednie to najbardziej powszechny rodzaj wsparcia, z którego
co roku korzysta w Polsce okoo 1,4 mln rolników. Stawki dopat s ustalane co
roku i zale od kursu walutowego, wedug którego s naliczane (tabela 3.15).
Tabela 3.15. Stawki dopat bezporednich w z w poszczególnych latach
oraz kurs przeliczeniowy
Wyszczególnienie
Jednolita patno
obszarowa (JPO)
Uzupeniajca patno
obszarowa (UPO)
Razem (JPO + UPO)
Kurs przeliczeniowy

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

210,53

225

276,28

301,54

339,31

506,98

562,09

710,26

292,78
503,31
4,7350

282,35
507,35
3,9185

313,45
589,73
3,9713

294,91
596,45
3,7730

269,32
608,63
3,3967

356,47
863,45
4,2295

327,28
889,37
3,9847

274,56
984,82
4,405

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ARiMR.

Ze wzgldu na atwy dostp do wsparcia i jego powszechno dopaty s
jednym z najwaniejszych instrumentów, z którego korzystaj rolnicy. O ich
istotnoci stanowi fakt, e udzia podstawowych patnoci (jednolitej patnoci
obszarowej i uzupeniajcej patnoci obszarowej) w dochodzie gospodarstw
wynosi okoo 30%65. Gdyby wzi pod uwag jeszcze inne rodzaje patnoci
bezporednich, takie jak patnoci zwierzce czy ONW, ten udzia bdzie jeszcze
wikszy. Istotne jest, e wsparcie z tego tytuu rolnicy otrzymuj co roku,
dziki czemu stanowi ono stae ródo dochodu, a jego wydatkowanie moe
by przez rolników wczeniej zaplanowane. Ze wstpnych bada66 wynika, e
mniejsze gospodarstwa przeznaczaj otrzymane dopaty na biece potrzeby
oraz rodki produkcji (paliwo, nawozy), natomiast wiksze równie na inwestycje w rozwój gospodarstwa.
65
66

Obliczenia wasne na podstawie danych FADN.
Badania ankietowe IERiG-PIB z 2011 r.
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Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Ze wsparcia dziaalnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) rolnicy mog korzysta od 2004 roku. W latach
2004-2006 patnoci 944,7 mln euro finansowano ze rodków PROW (stanowiy
one 26% rodków caego programu). W latach 2007-2013 przeznaczono na nie
2,45 mld euro (14% budetu programu). Co roku dopaty z tytuu niekorzystnych
warunków gospodarowania otrzymuje okoo 700 tys. rolników (tabela 3.16),
czyli poowa otrzymujcych dopaty bezporednie. czna powierzchnia gruntów
objtych wsparciem wyniosa rednio ok. 6,9 mln ha rocznie.
Tabela 3.16. Realizacja dziaania „Wsparcie gospodarstw pooonych
na terenach ONW”
Budet dziaania (w mln euro)
Program

rodki publiczne
ogóem

w tym: rodki UE

Udzia budetu
dziaania
w budecie
programu
(w proc.)
26,30
14,06
×

Liczba
beneficjentów

PROW 2004-2006
944,7
754,7
691 346a
PROW 2007-2013
2 448,8
1 959,0
729 248b
Razem
3 393,5
2 713,7
×
a
w 2005 r.; b w 2010 r.
ródo: MRiRW: Orientacyjna zbiorcza tabela finansowa Planu w EUR zmieniona po realokacji rodków nr 4/2008 (10), grudzie 2008 r.; Informacja tygodniowa o realizacji Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 z 16.03.2007 r.; Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wg stanu na dzie 31 pa dziernika 2011 r.).

Pomoc finansowa kierowana jest gównie do gospodarstw pooonych na
obszarach typu nizinnego – strefy nizinnej I i II (86,57%). Do gospodarstw zakwalifikowanych do obszarów ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami trafio
9,23% wsparcia finansowego. Pozostae 4,20% kwoty patnoci przekazano
gospodarstwom pooonym na gruntach „typu górskiego”. Sporód wszystkich
gospodarstw, które otrzymay wsparcie 20,97% (170 567) znajduje si na obszarach Natura 2000. rednia kwota wsparcia na gospodarstwo dla wszystkich typów
powierzchni zakwalifikowanych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania wyniosa 6392,40 z, natomiast na hektar powierzchni uytków
rolnych – 190,73 z. Wsparciem w ramach dziaania objtych zostao 7,7 mln ha
uytków rolnych. Z dopat z tytuu ONW korzysta 48% gospodarstw o powierzchni 1 ha UR i wikszej. Najwiksze znaczenie maj one w woj. podlaskim, gdzie otrzymuje je 82% wszystkich gospodarstw oraz w woj. warmisko-mazurskim – 71%. W województwach lskim, dolnolskim, opolskim i podkarpackim z dopat do ONW korzysta mniej ni 20% gospodarstw (mapa 3.4).
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Mapa 3.4. Udzia gospodarstw korzystajcych ze wsparcia z tytuu ONW
w 2010 roku w ogólniej liczbie gospodarstw powyej 1 ha UR

56%

71%

58%

82%
45%
59%
63%

70%

56%

do 50%

15%

16%

19%
23%

od 51% do 60%
15%

24%

od 60% do 70%

19%

powyej 70%
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych PSR 2010, GUS oraz Informacji o liczbie
i kwotach decyzji o przyznanie patnoci oraz kwotach zrealizowanych patnoci w ramach
Dziaania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania PROW 2007-2013” z 31 pa dziernika 2011 r., ARiMR.

3.4.

Podsumowanie

W ostatnim dziesicioleciu miao miejsce zdynamizowanie zmian strukturalnych zachodzcych w polskim rolnictwie. Za najwaniejsze naley uzna :
spadek liczby gospodarstw przy jednoczesnym wzrocie udziau gospodarstw
najwikszych; co ma bezporedni wpyw na wzrost redniej powierzchni gospodarstwa w kraju, spadek liczby osób pracujcych w rolnictwie oraz postpujc
koncentracj i specjalizacj produkcji rolniczej. Zmiany strukturalne s jednak
powolne i nie mog by skutecznie przyspieszone z powodu uwarunkowa lecych poza rolnictwem.
Finansowanie przeksztace polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do
czasu akcesji realizowane byo ze rodków wasnych gospodarstw rolnych oraz
budetu pastwa. Po przystpieniu Polski do UE w finansowaniu ich rozwoju
znaczcy udzia maj fundusze unijne. Dostp do rodków UE oznacza nie tylko
szans na przyspieszenie rozwoju sektora rolnego, ale take olbrzymie wyzwanie zwizane z koniecznoci podjcia dziaa, majcych na celu maksymalizacj wykorzystania rónych instrumentów stosowanych w UE, w moliwie jak
najefektywniejszy sposób.
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Dostpne w programach rodki finansowe s wykorzystywane w caoci,
jednak efekt dziaa jest zrónicowany (tabela 3.17). Z dziaa majcych na celu
popraw konkurencyjnoci gospodarstw rolnych poczwszy od programu SAPARD
skorzystao w sumie 15% gospodarstw w Polsce. Najwicej 6% z dziaania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, nastpnie 5% z „Rent strukturalnych”,
2,7% z dziaania „Mody rolnik” i 1,3% z „Rónicowania dziaalnoci rolniczej”.
Tabela 3.17. Wyniki realizacji wybranych dziaa w programach SAPARD,
PROW 2004-2006, SPO „Rolnictwo” i PROW 2007-2013 cznie
Dziaanie

Liczba
beneficjentów

Modernizacja gospodarstw rolnych (MGR)
Uatwienie startu modym rolnikom (MR)
Renty strukturalne (RS)
Rónicowanie dziaalnoci rolniczej (RDR)
ONW
Razem
Razem bez ONW

Wypacone
rodki
(w mln z)

80 794
42 310
73 924
17 846
729 248
944 122
214 874

7 189
1 735
7 134
1 134
9 733
26 926
17 193

Procent
gospodarstw
korzystajcych
ze wsparcia
5,95
2,71
4,73
1,34
46,67
61,40
14,73

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ARiMR i GUS.

Mapa 3.5. Zrónicowanie regionalne wykorzystania rodków dostpnych
w programach SAPARD, PROW 2004-2006, SPO „Rolnictwo”
i PROW 2007-2013 przeznaczonych na popraw konkurencyjnoci gospodarstw
– udzia gospodarstw korzystajcych z dziaa MGR, MR, RS, RDR cznie,
stan na 31 pa dziernika 2011 r.
Poniej 10%

Do 10%
Od 10% do 14%
Od 14 % do 18%
Od 18% do 20%
Od 20% do 22%
Powyej 22%

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ARiMR i GUS.
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Programy przeznaczone na rozwój wsi i rolnictwa adresowane do cile
okrelonej grupy potencjalnych beneficjentów. Jeeli we miemy pod uwag
liczb uprawnionych do skorzystania ze wsparcia, okazuje si, e a 17% gospodarstw ywotnych ekonomicznie (majcych wielko ekonomiczn powyej
4 ESU) otrzymao wsparcie na inwestycje, a 19% kierowników gospodarstw
bdcych w wieku uprawniajcym do ubiegania si o rent strukturaln przekazao gospodarstwa w zamian za wsparcie. Liczba gospodarstw kierowanych
przez osoby do 40 roku ycia zwikszya si o 6%. Regionalne zrónicowanie
efektów pomocy publicznej przedstawiono na mapie 3.5.
Objcie sektora rolnego mechanizmami WPR przynioso pozytywne efekty
w sferze dochodowej wikszoci rolników. Podstawowe znaczenie dla wzrostu
poziomu dochodów gospodarstw rolnych miay dotacje (gównie w postaci patnoci bezporednich). Dalsza poprawa konkurencyjnoci rolnictwa polskiego
jest uzaleniona od przemian o charakterze strukturalnym, które warunkuj
popraw efektywnoci wykorzystania czynników produkcji rolniczej oraz od
rozwoju caej gospodarki narodowej, w szczególnoci w kontekcie zdolnoci
tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem, take na obszarach wiejskich.
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dr Marek Wigier, IERiG-PIB

4. Efekty WPR w odniesieniu do przemysu spoywczego
4.1.

Polski przemys spoywczy w okresie czonkostwa w UE
Okres czonkostwa Polski w UE wie si z oywieniem produkcyjnym,
inwestycyjnym i handlowym na rynku spoywczym. Przemysowa produkcja
ywnoci w latach 2004-2010 rozwijaa si w tempie rednio 4,6% rocznie
(6,3% do 2007 r.). Jest to tempo nieco szybsze ni przyrost PKB (4%), prawie
dwukrotnie szybsze ni wzrost towarowej produkcji rolnictwa (2,5% rocznie),
2,5 razy wiksze ni wzrost spoycia ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych
(1,7%) oraz nieco mniejsze ni tempo rozwoju produkcji przemysowej w Polsce
(5,6%). Równoczenie tempo wzrostu wartoci sprzeday przemysu spoywczego
w Polsce naleao do najwyszych w UE (0,7% rocznie w krajach UE-27).
Wzrost wartoci i wolumenu produkcji zosta wywoany poprzez rozwój rynku
wewntrznego (na skutek wzrostu PKB i poprawy sytuacji dochodowej mieszkaców oraz zachodzcych zmian w strukturze spoycia ywnoci) oraz znaczcy wzrost eksportu.
Szybszy rozwój doprowadzi do umocnienia polskiej pozycji w na rynku
europejskim. Warto produkcji sektora spoywczego w Polsce (ok. 67 mld euro
wedug parytetu siy nabywczej walut) stanowi ok. 7% wartoci produkcji ywnoci i napojów w krajach UE-27 (por. tabela 4.1). O tym, e polski przemys
spoywczy jest liczcym si partnerem i konkurentem dla unijnych producentów
ywnoci i napojów wiadczy take porównanie innych charakterystycznych dla
tego sektora wska ników, jak:
x zatrudnienie w Polsce wynosi 458 tys. osób, tj. 10,6% zatrudnienia w UE-27,
x warto dodana w Polsce – 9,4 mld euro, tj. ok. 7,0% poziomu w UE-27,
x liczba firm cznie z sektorem mikroprzedsibiorstw w Polsce – 15,6 tys.,
tj. 5,0% firm w krajach UE-27.
Rezultatem zachodzcych zmian, w tym procesów inwestycyjnych, w polskim przemyle spoywczym jest konsolidacja brany. W latach 2000-2010 systematycznie zmniejszaa si liczba czynnych zakadów przemysu spoywczego
produkujcych ywno i napoje (o ok. 30%) (por. wykres 4.1). Najwikszy
spadek liczby firm odnotowano w sektorze mikroprzedsibiorstw (o 36%), najmniejszy za wród firm maych i rednich (po 13% w kadej grupie). Równoczenie (cho w mniejszej skali) zmniejszyo si take zatrudnienie w brany spoywczej (o ok. 10%). Najwikszy spadek zatrudnienia dotyczy mikroprzedsibiorstw (o 22%), przy minimalnej redukcji lub nawet okresowym jego wzrocie
(w latach 2003-2008) w sektorze maych firm.
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Tabela 4.1. Przemys rolno-spoywczy w krajach UE-27 w 2009 roku
Obroty
954 mld euro
x -4% w stosunku do 2008
roku,
x najwikszy sektor produkcyjny w UE (12,9%)

Handel zagraniczny
x Export 53,7 mld euro
(-8,0% w stosunku do
2008 roku)
x Import 50,8 mld euro
(-14,2% w stosunku do
2008 roku)
x Saldo 3,0 mld euro
(eksporter netto artykuów rolno-spoywczych)

Zatrudnienie

Udzia MSP

4,2 mln pracowników
x -1,5% w stosunku do
2008 roku,
x najwikszy pracodawca
w UE (13,5%)

48,2% w obrotach
62,8% w zatrudnieniu

(w proc. PKB
w UE)

Wydatki
gospodarstw
domowych
na ywno (w proc.)

2%
(stabilna)

13,1%
(niewielki wzrost)

Warto
dodana

Liczba firm

310 tys.
(rozdrobnione struktury)

Udzia UE
w wiatowym eksporcie

Nakady na badania i rozwój
(w proc. wartoci produkcji)

18,6%
(malejcy udzia
w globalnym eksporcie,
20,4% w 2000 roku)

0,37%
(niewystarczajce nakady na badania
i rozwój)

ródo: Data & Trends of the European Food and Drink Industry, CIAA 2010, s. 3.

Wykres 4.1. Liczba firm oraz zatrudnienie w polskim przemyle spoywczym
w latach 2000 i 2010 (w tys.)
Zatrudnienie

Liczba firm
mikro
mae
rednie
due

22
20
18
16
14

500

mikro

450

mae

400

rednie

350

due

300

12

250

10

200

8
6

150

4

100

2

50

0

0
2000

2010

2000

2010

ródo: Obliczenia wasne na podstawie niepublikowanych danych GUS oraz R. Urban, Przemys spo ywczy, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki ywnociowej w 2005 roku (i w latach kolejnych), IERiG-PIB, Warszawa, lata 2005-2011.
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Impulsem do przyspieszonego rozwoju sektora spoywczego w Polsce
byo wstpienie w struktury Unii Europejskiej. Otworzyo ono nowe moliwoci
m.in.: nieograniczonego dostpu do rynku (w 2011 roku – ponad 502 milionów
konsumentów) i funduszy unijnych (wspomogy one proces modernizacji przedsibiorstw i dostosowanie do nowych warunków rynkowych). Równoczesne
otwarcie rynku krajowego wizao si z ogromnymi wyzwaniami, w tym siln
midzynarodow konkurencj, która wymoga inwestycje i zwizane z nimi
procesy konsolidacji i restrukturyzacji bran. Nastpio take wzmocnienie procesów integracji poziomej (pomidzy przetwórcami) i pionowej (na linii producent rolny – przetwórca – sprzedawca).
Wykres 4.2. Warto sprzeday i eksportu wyrobów przemysu spoywczego
w mln z
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ródo: Obliczenia IERiG-PIB (R. Urban) na podstawie danych GUS i MRiRW.

Notowane w latach 2008-2010 na rynku wiatowym niekorzystne trendy
gospodarcze nie byy a tak dotkliwe dla producentów ywnoci w Polsce, jak
w pozostaych krajach UE. Ju w drugiej poowie 2009 roku na polskim rynku
nastpio oywienie w produkcji artykuów spoywczych. Obejmowao ono gównie dziay przetwórstwa, które maj siln pozycj na rynku europejskim, specjalizuj si w produkcji eksportowej lub te wytwarzaj wyroby o duym udziale
wartoci dodanej. W 2010 roku warto sprzeday przemysu spoywczego (ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych) przekroczya 165 mld z i bya o blisko
60% wysza ni w roku poprzedzajcym wejcie Polski do UE (wykres 4.2) i o 5%
wysza ni w roku 2009. Warto eksportu wyniosa ok. 44 mld z i bya wysza
(w cenach biecych) a o 34 mld z w porównaniu do 2000 roku, za jego udzia
w wartoci sprzeday zwikszy si z niespena 11% do ponad 26%. W tym czasie
produkcja towarowa rolnictwa zwikszya si o 28,5%, a spoycie ywnoci o 18%.
Oywienie produkcyjne jest kontynuowane równie w 2011 roku i z pewnoci
obejmie take najblisze lata. Wedug raportu PMR67 rynek artykuów spoyw67
Handel detaliczny artykuami spo ywczymi w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2012-2014, PMR Publications, www.egospodarka.pl/74992,Rynek-spozywczy-w-Polsce2012-2014,1,39,1.html.
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czych w 2011 roku osign warto prawie 250 mld z, tj. blisko 9 mld z wicej ni w 2010 roku. Wzrost ten by przede wszystkim generowany w segmencie
dyskontów i supermarketów, a napdzay go rosnce ceny. Sprzeda artykuów
spoywczych bdzie rosa i w perspektywie najbliszych trzech lat osignie
poziom prawie 280 mld z.
Kraje UE s najwikszym i rosncym rynkiem zbytu polskich artykuów
rolno-spoywczych (wzrost z 63% wartoci eksportu ogóem w 2003 roku do
ok. 80% w roku 2010). Od momentu uzyskania czonkostwa w UE polski eksport
zwikszy si blisko trzyipókrotnie, import trzykrotnie, a saldo handlu zagranicznego tymi produktami ponad piciokrotnie (tabela 4.2). Cay handel rolno-spoywczy cechowa si wysz dynamik eksportu ni importu. Doprowadzio
to do wzrostu dodatniego salda wymiany z 0,5 mld euro w 2003 roku do 2,6 mld
euro w 2010 roku. Prognoza wyników za 2011 rok jest równie bardzo dobra.
Warto obrotów handlowych ywnoci zwikszy si prawdopodobnie o kolejne
6%, tj. eksport wzronie do rekordowego poziomu 14,0 mld euro, import do
11,7 mld euro, a dodatnie saldo wymiany wyniesie ok. 2,3 mld euro.
Tabela 4.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spoywczymi (w mln euro)
Wyszczególnienie
Eksport produktów
rolno-spoywczych
w tym: do UE-25/27
z tego: do UE-15
Import produktów
rolno-spoywczych
w tym: z UE-25/27
z tego: z UE-15
Saldo handlu zagranicznego
produktami rolno-spoywczymi
w tym: z UE-25/27
z tego: z UE-15

2003

2005

2007

2008

2009

2010a

2010
2003

4 010,4 7 028,0 9 942,5 11 421,6 11 277,6 13 263,1
2 616,7 5 190,8 8 001,4 9 218,1 9 066,9 10 465,3
2 041,6 4 063,0 5 941,2 6 676,4 6 698,8 7 792,6

330,8
399,9
381,7

3 556,9 5 373,5 7 972,3 10 088,7
2 175,9 3 388,1 5 347,4 7 023,0
1 848,5 2 938,0 4 484,6 5 985,0

9 111,0 10 693,5
6 320,4 7 277,6
5 448,9 6 253,8

300,6
334,5
338,3

2 166,6
2 746,5
1 249,9

567,7
723,2
796,9

453,5 1 654,5 1 970,2
440,8 1 802,7 2 654,0
193,1 1 125,0 1 456,6

1 332,9
2 195,1
691,4

2 569,8
3 187,7
1 538,8

a

dane wstpne
ródo: Opracowanie IERiG-PIB na podstawie niepublikowanych danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC).

W strukturze handlu zagranicznego produktami rolno-spoywczymi dominuj produkty przemysu spoywczego, a wyniki handlu tymi produktami maj
decydujcy wpyw na tworzenie nadwyki wymiany handlowej. Udzia póproduktów i artykuów gotowych w eksporcie ma tendencj rosnc. W 2010 roku
wpywy z ich sprzeday stanowiy 84% eksportu polskiego sektora rolno-ywnociowego. Udzia produktów przetworzonych w imporcie rolno-spoywczym
stanowi dla porównania ok. 70% wartoci wymiany.
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W strukturze produkcji przemysu spoywczego w Polsce, podobnie jak
w wikszoci krajów UE, dominuj brane przetwarzajce produkty pochodzenia zwierzcego (tj. misna i mleczarska), przy czym gówn rol odgrywaj
przetwórstwo misa wieprzowego i mleka. cznie brane te wytwarzaj blisko
40% wartoci przemysowej produkcji ywnoci i napojów (wykres 4.3). Udzia
ten systematycznie ronie (od 2000 roku o ok. 4 p.p.). W zatrudnieniu udzia
ww. bran wynosi 41% i w porównaniu z UE-15 jest wyszy o blisko 10 p.p.
Moe to wskazywa na stosowanie przez polski przemys spoywczy bardziej
pracochonnych technologii i nisz wydajno pracy. W ostatnich kilku latach
wzroso nieco znaczenie przetwórstwa zbó, produkcji pasz i olejów. Wytwarzaj
one w sumie ok. 12% wartoci produkcji, za przemys owocowo-warzywny
blisko 10%. Nadal due (cho malejce) znaczenie w strukturze ma produkcja
napojów (ok. 16%).
Wykres 4.3. Struktura produkcji przemysu spoywczego w Polsce i UE-15
wedug sektorów w 2009 roku (w proc.)
25

Polska

20

UE

15
10
5

no

y
w

Po
zo
st
a
a

N
ap
oj
e

Pi
ec
zy
w
o

Zb
o
a,
pa
sz
e,
ol
ej
e

ar
zy
w
a
iw
w
oc
e

O

ip
rz
et
w
le
ko
M

M

i
so

ip
rz
et
w

or
y

or
y

0

ródo: I. Szczepaniak – opracowanie wasne na podstawie niepublikowanych danych GUS
oraz M. Wigier – opracowanie wasne na podstawie Data & Trends of the European Food and
Drink Industry, CIAA 2010.

Najwiksz dynamik rozwoju w ostatnim dziesicioleciu charakteryzowa si wtórny przerób ywnoci (przyrost o 85%) oraz produkcja uywek
(przyrost o blisko 50%), natomiast mniejsz przerób wstpny (wzrost o 35%)
i przerób waciwy (wzrost o 13%). Produkcja ywnoci wysoko przetworzonej
rozwijaa si w tempie 6,4% rocznie, uywek – 4%, przerób wtórny – 3%,
a produkcja ywnoci standardowej – nieco ponad 1% rocznie. Wykres 4.4
przedstawia struktur produkcji przemysu spoywczego w 2009 roku (w procentach wartoci produkcji).
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Wykres 4.4. Struktura produkcji przemysu spoywczego w 2009 roku
(w procentach wartoci produkcji)
Produkcja
uywek
10%

Przerób wstpny
32%

Przerób wtórny
39%
Przerób gówny
19%

ródo: Obliczenia IERiG-PIB (R. Urban) na podstawie danych GUS.

W latach 2001-2007 najwiksz dynamik wzrostu (ponad 10% rocznie)
wyróniaa si produkcja odywek, soków zagszczonych, ywnoci preparowanej, pieczywa cukierniczego, przetworów rybnych, oleju rzepakowego, wód
mineralnych, za 18 produktów cechowa wzrost rzdu 5-10% rocznie. Spadek
o 7% rocznie notowano tylko w produkcji win owocowych, a w przedziale od
-2,5% do -1,0% w produkcji ryb wieych, mleka w proszku, margaryn i pieczywa oraz kawy i herbaty. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu produkcji
osabo, cho nadal wystpoway produkty o dynamice wzrostu 8-14% (olej rzepakowy, mleko spoywcze, ywno preparowana, przemysowy ubój drobiu,
makaron, cukierki, sosy, karma dla zwierzt domowych). W 2010 roku tempo
wzrostu wynoszce ponad 10% wyróniao produkcj odywek, papierosów, pasz
przemysowych, przetwórstwo kawy i herbaty, ziarna preparowanego, przetworów rybnych, czekolady i wyrobów czekoladowych oraz makaronu, a ponad
7,5% – produkcj misa drobiowego, przetworów misnych, ryb wieych i mroonych, demów, cukru, napojów mlecznych, margaryny oraz wód mineralnych
i stoowych. W tym samym czasie o ponad 5% zmniejszya si produkcja zup,
bulionów, mk, kaszy i patków, oleju rzepakowego oraz mleka w proszku.
Przeprowadzone w okresie przedczonkowskim i w pierwszych latach
czonkostwa w UE inwestycje doprowadziy do poprawy efektywnoci produkcji,
obniki zatrudnienia i wzrostu wydajnoci pracy. Wydajno pracy mierzona
wartoci dodan brutto wzrosa z ok. 69 tys. z68 na jednego zatrudnionego
w 2000 roku do 100 tys. z na jednego zatrudnionego w roku 2010. Pomimo

68

W cenach staych z roku 2010.
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widocznego postpu we wzrocie wydajnoci w Polsce, bya ona nadal rednio
o ponad 40% nisza ni w krajach UE-15 (wykres 4.5).
Wykres 4.5. Wydajno pracy mierzona wartoci dodan brutto
na jednego zatrudnionego w Polscea (rok 2010) i UE-15 (rok 2007) (w tys. euro)
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ródo: I. Szczepaniak – opracowanie wasne na podstawie niepublikowanych danych GUS
oraz M. Wigier – opracowanie wasne na podstawie Data & Trends of the European Food
and Drink Industry, CIAA 2010, s. 7.

Zdecydowanej poprawie (w stosunku do okresu przedczonkowskiego)
ulegy take wyniki finansowe przemysu spoywczego. Przejciowe ich pogorszenie w 2008 roku byo bezporednim nastpstwem wiatowego kryzysu gospodarczego. W 2010 roku pynno i struktura finansowania znów byy bezpieczne,
a zysk caego sektora i wska niki rentownoci byy zblione do rekordowego
poziomu osignitego w 2009 roku (tabela 4.3).
O dobrej kondycji finansów firm wiadczy take wzrost wartoci kapitau
wasnego, wzrost rodków wasnych w obrocie oraz dua redukcja dugoterminowego zaduenia. W 2010 roku adna z bran przemysu spoywczego nie
miaa ujemnej rentownoci netto. Najnisz rentownoci sprzeday od lat charakteryzuje si przetwórstwo produktów zwierzcych (2,72% w 2010 roku),
a najwysz produkcja uywek (6,83%) i wtórne przetwórstwo ywnoci (5,65%).
Od kilku lat mona obserwowa popraw pynnoci finansowej przetwórstwa
produktów zwierzcych i w brany mynarskiej (cho nie przekracza ona 1%),
cigle bardzo niska jest pynno finansowa producentów piwa i wyrobów tytoniowych (mniej ni 1%). Pogarsza si pynno finansowa producentów koncentratów spoywczych, napojów bezalkoholowych i spirytusowych.
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Tabela 4.3. Wska niki ekonomiczno-finansowe przemysu spoywczego
Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentowno brutto (w proc.)
Rentowno netto (w proc.)
Akumulacja kapitau (w proc.)
Wspóczynnik pynnoci (w proc.)
Stopa inwestowania

3,03
1,99
5,47
1,19
1,15

2,58
1,56
5,11
1,19
1,36

4,77
3,87
7,18
1,22
1,68

4,41
3,54
7,05
1,27
1,37

4,76
3,86
7,19
1,30
1,49

5,25
4,25
7,28
1,30
1,49

3,44
2,64
5,61
1,23
1,58

5,51
4,67
7,64
1,33
1,20

5,57
4,66
7,68
1,33
1,19

ródo: Obliczenia IERiG-PIB (J. Dro d ) na podstawie niepublikowanych materiaów GUS.

Oywienie inwestycyjne w przemyle spoywczym rozpoczo si w 2003
roku i byo zwizane z koniecznoci modernizacji i dostosowania polskich
przedsibiorstw spoywczych do standardów sanitarnych, weterynaryjnych oraz
dobrostanu zwierzt i ochrony rodowiska w Unii Europejskiej. Inwestycje przeprowadzone w pierwszym okresie czonkostwa w UE umoliwiy upowszechnianie obligatoryjnych systemów zarzdzania jakoci, zapewniajcych bezpieczestwo zdrowotne ywnoci.
W latach 2008-2009 wydatki inwestycyjne ulegy zahamowaniu, jednak
ju w kolejnym roku widoczne byy pierwsze oznaki powrotu oywienia w tej
dziedzinie. S one szczególnie widoczne w najbardziej dotychczas prnym pod
wzgldem nakadów inwestycyjnych przetwórstwie produktów zwierzcych,
tj. rybnym, mleczarskim i misnym (z powodu kryzysu aktywno inwestycyjna
w tych branach zmniejszya si z ok. 2,5% do 1,5%). Pod wzgldem aktywnoci
inwestycyjnej wyrónia si take przetwórstwo wtórne (rednio ok. 2,0-2,5%
rocznie). Dziki przeprowadzonym inwestycjom polski przemys spoywczy jest
zaliczany do najnowoczeniejszych w Europie, a polskie firmy mog skutecznie
konkurowa z producentami z innych krajów Unii Europejskiej.
4.2.

Spójno i komplementarno pomocy publicznej dla wsi, rolnictwa
i przemysu spoywczego

Polskie rolnictwo, przemys spoywczy i obszary wiejskie wspierane s
od 2002 roku rodkami programów wspófinansowanych z budetu UE, które
wzajemnie si przenikaj i uzupeniaj. Niekiedy jednak dziaaniom podejmowanym przez ten sam program stawiane s sprzeczne wewntrznie cele do osignicia. Bez wtpienia pomoc publiczna jest wanym narzdziem polityki
wspierania przemian strukturalnych w gospodarstwach rolnych i zakadach przemysu spoywczego oraz spoeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich.
czna warto programów pomocy finansowej nadzorowanych przez MRiRW
(wraz z dopatami bezporednimi) dla sektora rolno-spoywczego i obszarów
wiejskich od 2002 roku do czerwca 2011 roku przekroczya 113 mld z. Zoyy
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si na ni patnoci programu SAPARD – ok. 4,5 mld z69, SPO „Rolnictwo” – ok.
6,4 mld z, PROW 2004-2006 – ok. 11,1 mld z70, PROW 2007-2013 – 27,5 mld z71
oraz blisko 63,5 mld z patnoci bezporednich.
Wymienione programy charakteryzuj si cigoci celów ogólnych, systematycznym rozszerzeniem form pomocy oraz zmiennoci zakresu i wartoci
udzielanego wsparcia. Program SAPARD by instrumentem o charakterze strukturalnym, finansowanym z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji w Rolnictwie (EFOGR). Jego zadania wynikay z zapisów Agendy
2000, w której zaoono m.in. wspieranie poprawy konkurencyjnoci europejskiej
gospodarki ywnociowej z uwzgldnieniem problemów ochrony rodowiska,
poprawy dochodów, uproszczenia prawodawstwa i decentralizacji wdraanych
instrumentów polityki rolnej.
Przyjte w Polsce (uznane za równorzdne) cele priorytetowe polityki rolnej dotyczyy: poprawy efektywnoci sektora rolno-spoywczego (46% wydatkowanych z programu rodków) oraz poprawy warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy (52% rodków). Pozostae
2% rodków finansowych przeznaczono na inne dziaania o charakterze technicznym i szkoleniowym. Realizowane zgodnie z ww. priorytetami dziaania miay
doprowadzi do poprawy konkurencyjnoci polskiej gospodarki ywnociowej
na rynku krajowym i midzynarodowym, dostosowania zasad funkcjonowania
sektora rolno-spoywczego do acquis communautaire oraz wesprze wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W peni zachowana zostaa spójno
z wytycznymi „Spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa”, jak i „Narodowym Programem Przygotowania do Czonkostwa
w Unii Europejskiej”.
W latach 2004-2006 gospodarka ywnociowa i obszary wiejskie wspierane byy rodkami finansowymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO „Rolnictwo”) oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy
z programów finansowany by z sekcji Orientacji EFOGR, natomiast drugi, z sekcji
Gwarancji. Rozwizanie to miao przyczyni si do zintegrowania polityki
strukturalnej w rolnictwie ze wsparciem rozwoju terenów wiejskich. Zarówno
SPO „Rolnictwo”, jak i PROW byy zgodne z Narodowym Planem Rozwoju,
tzn. odnosiy si do „rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
i przedsibiorczoci, zdolnej do dugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapew69

Kwota ta zawiera 468 mln z patnoci finansowanych z programu PROW 2004-2006.
Nie zawiera patnoci pochodzcych ze zobowiza programu SAPARD oraz nie zawiera
patnoci zobowiza przesunitych do finansowania z PROW 2007-2013.
71
Wraz ze zobowizaniami z PROW 2004-2006 – ok. 9,2 mld z.
70
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niajcej wzrost zatrudnienia oraz popraw spójnoci spoecznej, ekonomicznej
i przestrzennej z UE na poziomie regionalnym i krajowym”72. Wspólnymi priorytetami obu programów byo wspieranie zmian i dostosowa w gospodarce
ywnociowej, zrównowaony rozwój obszarów wiejskich i pomoc techniczna.
cznie w obu programach na cele te przeznaczono odpowiednio: 40%, 42%
oraz 8% rodków finansowych. „Chocia rodki w latach 2004-2006 byy kilkakrotnie wiksze, nie przewidziano w nich wsparcia rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich (finansowanie rozbudowy infrastruktury zostao
przesunite do Zintegrowanych Programów Rozwoju Regionalnego). W zwizku
z tym programy te trudno uzna za kompleksowe”73.
W latach 2007-2013 wsparcie gospodarki ywnociowej i obszarów
wiejskich (poza wsparciem rynkowym) kontynuowane jest ze rodków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). rodki
PROW 2007-2013 zostay skoncentrowane w czterech osiach priorytetowych,
tj.: poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego (42,8% rodków finansowych), poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich (31,3%), poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej
(19,9%), o LEADER (4,5%) oraz pomoc techniczna (1,5%).
Wczenie rozwoju obszarów wiejskich do WPR oraz jej uproszczenie
poprzez poczenie dwóch funduszy (sekcji Gwarancji i Orientacji) to wane
zmiany wiadczce o próbie konsolidacji tej polityki. Dziaania osi 1 wspierajce
inwestycje w gospodarstwach rolnych i przedsibiorstwach przemysu spoywczego s kontynuacj dziaa SAPARD, SPO „Rolnictwo”, PROW 2004-2006. Inne, jak np. renty strukturalne, uszczuplaj za pul rodków przeznaczonych na modernizacj i popraw konkurencyjnoci. Cel osi 2 jest faktycznie
znacznie szerszy ni sama poprawa stanu rodowiska naturalnego. Dziaania tam
umieszczone (w tym m.in. patnoci ONW czy patnoci rodowiskowe) przyczyniaj si take do poprawy sytuacji dochodowej rolników. Trudno jednak
mówi o kompleksowym wspieraniu podnoszenia jakoci ycia na obszarach
wiejskich bez wspófinansowania przedsiwzi infrastrukturalnych. Mnogo
dziaa finansowanych przez PROW 2007-2013 wskazuje na due rozproszenie
rodków i brak spójnych i klarownych celów polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.
72

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Dokument przyjty przez Rad Ministrów w dniu
14 stycznia 2003 r., Warszawa.
73
K. Gradziuk, Wsparcie polskiej gospodarki ywnociowej i obszarów wiejskich z funduszy
unijnych w latach 2000-2013, [w:] J. Rowiski (red.), Wpyw funduszy wspófinansowanych
ze rodków UE na rozwój regionów wiejskich w Polsce (Studia i Materiay), seria „Program
Wieloletni 2005-2009”, nr 156, IERiG-PIB, Warszawa 2009, s. 264.
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Przemys spoywczy jest take beneficjentem pomocy publicznej wspófinansowanej ze rodków UE. Warto subwencji jest jednak stosunkowo niewielka w relacji do ogólnego budetu ww. programów, pomimo rosncych
w okresie 2002-2013 nakadów z 0,9 mld z do ok. 3,7 mld z. Ich udzia w ogólnym budecie programów SAPARD, SPO „Rolnictwo” i PROW 2007-2013 systematycznie zmniejsza si z ok. 34% do nieco ponad 5% (wykres 4.6, strona
prawa). Wskazuje to na rosnc (w ocenie kreatorów polityki rolnej) konkurencyjno przemysu spoywczego i coraz mniejsz potrzeb jego wspierania, przy
równoczenie wci duych potrzebach dofinansowywania innych priorytetów
polityki rolnej zwizanych z restrukturyzacj sektora rolnego, wielofunkcyjnym
rozwojem obszarów wiejskich czy przeciwdziaaniem problemom rodowiskowym.
Wykres 4.6. Warto subwencji z programów UE na inwestycje w przemyle
spoywczym od 2002 roku do pa dziernika 2011 roku oraz udzia rodków
na te inwestycje w budecie ogólnym wedug programów
Udzia rodków na inwestycje
w przemyle spoywczym w budecie
ogólnym programów (w proc.)

Warto subwencji na inwestycje
w przemyle spoywczym (w mln z)
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych monitoringu ARiMR.

Na inwestycje wspófinansowane ze rodków UE od 2002 do pa dziernika
2011 roku wydatkowano cznie ok. 4,1 mld z rodków publicznych (wykres 4.6,
strona lewa). Zgodnie z dostpnym budetem PROW 2007-2013 do wykorzystania pozostao jeszcze ok. 2,8 mld z. Warto zoonych wniosków przekracza
jednak ponad dwukrotnie dostpny budet. Tym samym jest oczywiste, e cz
inwestycji nie zostanie sfinansowana z budetu UE i bdzie musiaa zosta sfinansowana z innych róde.
Analiza polityki wspierania przeksztace przemysu spoywczego wskazuje, e od 2002 roku cele programów pomocy publicznej podporzdkowane
byy poprawie jego konkurencyjnoci oraz dostosowaniu do standardów sanitarnych i weterynaryjnych Unii Europejskiej. O poprawie pozycji konkurencyjnej
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na rynku wewntrznym i rynkach midzynarodowych decyduj takie czynniki,
jak m.in.: efektywno i wydajnoci pracy; wyposaenie techniczne; baza surowcowa; bezpieczestwo i jako artykuów rolno-spoywczych; zgodno ze standardami sanitarno-weterynaryjnymi UE; innowacyjno technologiczna oraz
w obszarze zarzdzania, marketingu, dystrybucji; sprawny system handlu hurtowego; technologie przyjazne rodowisku. Zakres i forma oddziaywania programów SAPARD, SPO „Rolnictwo” i PROW 2007-2013 na te obszary bya
jednak bardzo zrónicowana.
W okresie poprzedzajcym czonkostwo Polski w UE najbardziej wraliwymi z punktu widzenia dostosowa do acquis communautaire, wypenienia
standardów UE i poprawy konkurencyjnoci produkcji byy cztery brane, tj. misna, cznie z ubojem i przetwórstwem drobiu, mleczarska, rybna i owocowo-warzywna. Przemys spoywczy charakteryzowa si nisk rentownoci, a brak
kapitau nie pozwala zakadom na podjcie inwestycji niezbdnych z punktu
widzenia integracji z UE. Konieczno wsparcia wynikaa take z oceny, e sektor
przetwórstwa spoywczego ma due znaczenie dla polskiej gospodarki zarówno
jeli chodzi o wielko produkcji, udzia w rynku pracy, jak i z powodu wpywu
„kondycji” przetwórstwa na sytuacj producentów rolnych. Przedmiotem subwencji w programie SAPARD byy inwestycje zwizane z popraw bezpieczestwa produkcji i jakoci ywnoci, zwikszeniem liczby zakadów speniajcych
wymagania sanitarne i weterynaryjne UE w zakresie przetwórstwa ywnoci,
wspieraniem restrukturyzacji produkcji i popraw konkurencyjnoci, wzmocnieniem grup producentów rolnych oraz ograniczeniem negatywnego oddziaywania przemysu spoywczego na rodowisko.
Wraz z postpem procesu integracji wród dziaa priorytetowych kolejnego programu – SPO „Rolnictwo” znalazy si: bezpieczestwo i jako ywnoci, ochrona rodowiska, wykorzystanie istniejcych „nisz rynkowych”, tworzenie nowych kanaów dystrybucji, stosowanie nowych technologii, wzrost
wartoci dodanej produkcji, poprawa dobrostanu zwierzt, dostosowanie infrastruktury rynków hurtowych do handlu hurtowego artykuami rolno-spoywczymi,
chodnictwo artykuów ywnociowych i ich sortowanie. Subwencje dla przetwórstwa rozszerzono na kolejne brane objte Zacznikiem I do Traktatu z wyczeniem ryboówstwa i lenictwa. W grupie bran objtych subwencjami znalazo si (poza dotychczasowymi) m.in. take przetwórstwo: zbó, ziemniaków
na skrobi, jaj, chmielu, miodu, lnu i konopi, zakady usugowego przechowywania i zamraania misa lub pakowania jaj oraz handlu hurtowego. Warunkiem
udzielenia pomocy byo spenianie przez zakad standardów higieniczno-sanitarnych, ochrony rodowiska i dobrostanu zwierzt. W przypadku zakadów
zajmujcych si przetwórstwem mleka i misa, które wystpiy z wnioskiem
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o przyznanie czasu na dostosowanie si do wymaganych standardów i przygotoway indywidualne harmonogramy dziaa naprawczych, standardy miay
zosta spenione po zakoczeniu projektów inwestycyjnych.
PROW 2007-2013 to dalsze rozszerzanie grupy beneficjentów. Obecnie
w dziaaniu „Zwikszanie wartoci dodanej podstawowej produkcji rolnej i lenej”
uprawnionymi do uzyskania subwencji s przetwórcy prowadzcy dziaalno
gospodarcz w brany: misnej, cznie z przetwórstwem drobiu; jajczarskiej;
ziemniaczanej; owocowo-warzywnej; olejarskiej; mleczarskiej (z wyczeniem
produkcji masa); zboowej; paszowej; przetwórstwo miodu; spirytusowej; winiarskiej (z wyczeniem wyrobów winopodobnych i winopochodnych); chodniczej
(tylko usugowe zamraanie i przechowywanie produktów rolnych); handel hurtowy zboem, nieprzetworzonym tytoniem, nasionami (rzepaku oraz materiaem
siewnym rolin rolniczych i warzywnych), kwiatami, rolinami, owocami i warzywami, mlekiem, wyrobami mleczarskimi, jajami, olejami i tuszczami jadalnymi;
wydobywanie wókna ze somy lnianej i konopnej. Z pomocy mog skorzysta
tylko przedsibiorstwa, które maj dobre wyniki produkcyjne i ekonomiczne,
produkuj w warunkach zgodnych ze standardami sanitarnymi, weterynaryjnymi,
ochrony rodowiska i waciwego traktowania zwierzt, a ze zoonej dokumentacji ekonomicznej wynika, e projekt spowoduje popraw ich pozycji konkurencyjnej. Tym samym zostanie osignity cel dziaania, którym jest poprawa konkurencyjnoci przedsibiorstw i handlu hurtowego produktami rolno-spoywczymi
w wyniku wzrostu wartoci dodanej, poprawy jakoci, obnienia kosztów,
wprowadzenia nowych surowców, zastosowania nowych procesów i technologii,
jak równie nowych standardów.
W Programie SAPARD pomoc podzielono na dwa schematy, tj.: wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu artykuów pochodzenia
zwierzcego oraz wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu
owoców i warzyw. Uprawnionymi do jej uzyskania byy zakady przetwórcze
oraz grupy producentów rolnych. Maksymalna warto dofinansowania wynosia
do 50% kosztów kwalifikowanych. Wysoko pomocy finansowej przyznanej
w okresie trwania programu jednemu zakadowi nie moga cznie przekroczy
10 mln z. Dodatkowo zakad móg otrzyma pomoc w wysokoci 1,1 mln z
(2,2 mln z dla zakadów przetwórstwa owoców i warzyw) na inwestycje dokonywane na rzecz grup producentów rolnych. Subwencje w wysokoci do 1,1 mln z
(2,2 mln z w schemacie drugim) otrzymyway take grupy producentów rolnych, rybnych i ich zwizki. Minimalny próg pomocy to 125 tys. z. Beneficjent
móg ubiega si o przyznanie pomocy finansowej kilkakrotnie w okresie trwania programu. Wnioski o pomoc skadane byy w 7 naborach, a ich warto
przekroczya limit dostpnych rodków.
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W SPO „Rolnictwo” pomoc dystrybuowana bya w ramach jednego schematu i dotyczya generalnie budowy lub modernizacji zakadów produkcyjnych
lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi oraz inwestycji zwizanych z ochron rodowiska i przynoszcych wymierny efekt ekologiczny.
Podobnie jak w SAPARD, pomoc udzielana bya w formie zwrotu do 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wysoko subwencji dla jednego beneficjenta to 20 mln z w okresie realizacji Programu, a na realizacj jednego projektu nie mniej ni 100 tys. z. Wnioski o pomoc finansow skadane byy przez
przedsibiorców w trybie cigym. Brak limitu zatrudnienia (który ograniczaby
liczb beneficjentów) wraz z dobrymi dowiadczeniami pyncymi z programu
SAPARD przyczyni si do tego, e rodki na realizacj tego dziaania zostay
bardzo szybko wyczerpane.
Uprawnionymi do uzyskania subwencji z PROW 2007-2013 s nadal
przedsibiorstwa zatrudniajce a do 750 pracowników lub których obroty nie
przekraczaj 200 mln euro, zajmujce si przetwarzaniem produktów objtych
Zacznikiem I do Traktatu (z wyczeniem produktów ryboówstwa) lub handlem
hurtowym tymi produktami. Wysoko pomocy zostaa jednak zdywersyfikowana i uzaleniona od wielkoci przedsibiorstwa. Dla przedsibiorstw duych
ograniczono j od 25% kosztów kwalifikowanych, dla firm mikro, maych lub
rednich do 40% kosztów kwalifikowanych. Dla firm mikro, maych lub rednich – zaopatrujcych si w surowce na podstawie umów dugoterminowych
z grupami producentów owoców i warzyw; przetwarzajcych produkty rolne na
cele energetyczne; zarejestrowanych jako grupa producentów rolnych, zwizek
lub uznana organizacja producentów – wysoko pomocy podwyszono do 50%
wartoci kosztów kwalifikowanych. Maksymalna warto pomocy w okresie realizacji PROW dla jednego beneficjenta to 20 mln z, za minimalna na realizacj
jednego projektu to 100 tys. z. Wnioski o pomoc przyjmowane byy w 4 naborach, a ich limit zosta (równie z powodu ograniczenia budetu dziaania na inne
potrzeby PROW 2007-2013) szybko wyczerpany, a nawet znacznie przekroczony.
Podsumowujc naley podkreli , e pomoc inwestycyjna kierowana do
przedsibiorstw przemysu rolno-spoywczego ma jak dotychczas charakter cigy, cho na przestrzeni lat jej cele, zakres i wysoko pomocy ulegay modyfikacji. Cele programu SAPARD koncentroway si na: poprawie bezpieczestwa
produkcji i jakoci ywnoci, zwikszeniu liczby zakadów speniajcych wymagania sanitarne i weterynaryjne UE w zakresie przetwórstwa ywnoci, poprawie konkurencyjnoci zakadów wraz z ich dostosowaniem do funkcjonowania
na Jednolitym Rynku, wzmocnieniu grup producentów rolnych czy ograniczeniu
niekorzystnego oddziaywania zakadów przetwórczych na rodowisko naturalne.
Program SPO „Rolnictwo” mia doprowadzi przede wszystkim do: poprawy
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warunków sanitarno-higienicznych produkcji, dostosowania produkcji do wymaga rynku, w tym odkrywania nisz produkcyjnych, tworzenia nowych kanaów
zbytu, poprawy jakoci produktów, wzrostu jej wartoci dodanej, rozwijania
nowych technologii produkcji oraz lepszej ochrony rodowiska i warunków
transportu i uboju zwierzt. PROW 2007-2013 ma za na celu popraw konkurencyjnoci w sektorze przetwórstwa i handlu hurtowego poprzez wzrost wartoci dodanej, popraw jakoci produkcji, obnienie jej kosztów, wprowadzanie
nowych produktów, zastosowanie nowych procesów i technologii, wprowadzanie nowych standardów produkcji oraz popraw istniejcych, doskonalenie procesów ochrony rodowiska.
4.3.

Wpyw instrumentów WPR na zmiany w przemyle spoywczym

Sukces polskich producentów ywnoci na rynku krajowym i europejskim moliwy by dziki prywatyzacji sektora przetwórczego, zmianom strukturalnym oraz inwestycjom modernizacyjnym i dostosowujcym zakady do norm
i standardów weterynaryjnych i sanitarnych Unii Europejskiej. Ogólna warto
inwestycji w latach 2000-2010 przekroczya 68,5 mld z. W kwocie tej udzia
rodków pomocowych z UE (wspófinansowanych z programów SAPARD,
SPO „Rolnictwo” oraz PROW 2007-2013) jest jednak niewielki i wynosi zaledwie
3,8 mld z74, (tj. ok. 6% ogólnej wartoci inwestycji w przemyle spoywczym),
a do koca 2013 r. warto wypat signie blisko 7 mld z. rodki finansowe UE
s jednak swego rodzaju katalizatorem inwestycji. Aby otrzyma wspófinansowanie, przedsibiorca musi uruchomi rodki wasne, co w efekcie prowadzi do
3-4-krotnego zwikszenia kocowej wartoci inwestycji. Zrealizowane programy
umoliwiy unowoczenienie zakadów przetwórczych, popraw bezpieczestwa
i jakoci produkowanej ywnoci oraz wzrost wartoci dodanej i innowacyjnoci
produkcji. Polska z importera netto produktów rolno-spoywczych przeksztacia
si w ich eksportera. Rozwój eksportu produktów rolno-spoywczych i wysokie
dodatnie saldo wymiany potwierdzaj konkurencyjno polskich producentów
ywnoci na rynkach zagranicznych.
Z pomocy publicznej w 2011 roku korzystay niemal wszystkie brane
przemysu spoywczego (w tym take handel hurtowy), ale gównymi beneficjentami pomocy by przemys misny, mleczarski i owocowo-warzywny (dla których
pomoc zostaa uruchomiona najwczeniej, tj. wraz z programem SAPARD).
W caym okresie 2002-2011 warto dofinansowania bya jednak relatywnie
do niska i wahaa si rednio w przedziale 1-1,5 mln z w przeliczeniu na
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4,1 mld z do pa dziernika 2011 r.
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jeden projekt inwestycyjny (wykres 4.7). Wraz z uruchamianiem kolejnych programów pomocowych zauwaalny by stay i systematyczny wzrost wartoci
inwestycji. rednia kwota dotacji bya jednak kilkakrotnie nisza od wyznaczonego w dokumentach programów operacyjnych limitu. W programie SAPARD
tylko 4,2% firm uzyskao dotacj powyej 5 mln z, za a 62,6% przedsiwzi
dotyczyo pomocy, której warto wahaa si w przedziale od 125 tys. z do
1 mln z. Podobnie w programie SPO „Rolnictwo” wikszo projektów (63,7%)
otrzymao dofinansowanie do 1 mln z, a tylko 7,0% projektów otrzymao
pomoc publiczn przekraczajc 5 mln z. Równie w PROW 2007-2013 warto
projektów duych, tj. powyej 5 mln z, nie przekracza 10%, pozostae za s
projektami niewielkimi.
Wykres 4.7. rednia warto pomocy publicznej oraz rednia warto inwestycji
wspófinansowanej ze rodków UE w przeliczeniu na jeden projekt (w tys. z)
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych monitoringu ARiMR.

Wedug danych ARiMR od uruchomienia programu SAPARD do koca
czerwca 2011 roku zrealizowano blisko 3,5 tys. projektów inwestycyjnych w ponad 2,1 tys. zakadów przetwórczych. Chocia pocztkowo (program SAPARD)
warto pomocy publicznej w kadej z czterech wspieranych bran bya podobna,
to w kolejnych odsonach programów pomocowych, widoczne jest coraz wiksze zrónicowanie kwoty pomocy (wykres 4.8). Niemal niezmienn pozostawaa
jednak warto inwestycji w zakadach przemysu misnego (w których przepisy
sanitarno-weterynaryjne s najbardziej restrykcyjne). Efekty pomocy mierzone
wska nikiem „przetrwania” firmy na rynku s bardzo zadowalajce. Wikszo
podmiotów, które skorzystay ze rodków UE jeszcze w programie SAPARD,
w 2010 roku nadal prowadzia dziaalno produkcyjn.
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Wykres 4.8. rednia warto pomocy publicznej w zrealizowanych projektach
wedug sektorów (w mln z)
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych monitoringu ARiMR.

Struktura przedsibiorstw korzystajcych z pomocy inwestycyjnej nie jest
tosama ze struktur przemysu spoywczego w Polsce. Ponad 40% firm korzystajcych z pomocy inwestycyjnej to firmy rednie, tj. zatrudniajce od 50 do
249 pracowników, podczas gdy wedug danych GUS odsetek takich firm w kraju
wynosi ok. 10%. Wyniki te nie s jednak zaskakujce, poniewa firmom wikszym znacznie atwiej jest skorzysta z pomocy publicznej ze wzgldu na wikszy
wasny potencja ekonomiczny, zdolnoci kredytowe czy zasoby kapitau ludzkiego. Naley jednak podkreli , e równie firmy mae aktywnie uczestniczyy
w realizacji programów wspófinansowanych ze rodków UE (wykres 4.9).
Inwestycje realizowane przez te firmy dotyczyy jednak najczciej zakupu rodków transportowych i drobnego wyposaenia produkcyjnego.
Wykres 4.9. Liczba firm korzystajcych z pomocy publicznej wedug zatrudnienia
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych monitoringu ARiMR.
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powyej 750

W okresie 2002-2006 inwestycje w przemyle spoywczym koncentroway si gównie na dostosowaniach do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych UE (wykres 4.10). Zakady przetwórcze chcc eksportowa na rynki UE
musiay in ante speni te wymagania. Okres dostosowawczy dla zakadów produkujcych na rynek krajowy upywa z kocem 2006 roku. Wymagania te
sprawiy, e ok. 80% wartoci inwestycji w przemyle misnym i mleczarskim
dotyczyo tych dziaa. W przemyle owocowo-warzywnym blisko poowa inwestycji realizowanych w tym okresie dotyczya za poprawy jakoci i wzrostu
wartoci dodanej. W kolejnym okresie (program SPO „Rolnictwo”) wikszo
inwestycji (45% wartoci) dotyczya ju poprawy jako produkcji oraz wprowadzania na rynek nowych produktów, za dziki rodkom programu PROW
2007-2013 realizowane s przede wszystkim inwestycje prowadzce do wzrostu
wartoci dodanej (45% wartoci), jak równie wprowadzania nowych produktów
na rynek. Taka zmiana rodzajów inwestycji wiadczy o nadaniu przez zakady
przetwórcze priorytetu dziaaniom zwikszajcym ich konkurencyjno . Inwestycje
z zakresu ochrony rodowiska maj nadal charakter marginalny.
Wykres 4.10. Struktura pomocy publicznej wedug programów i celu inwestycji
(na podstawie danych finansowych, w proc.)
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych monitoringu ARiMR.

Analiza wszystkich projektów wskazuje, e gównym celem prowadzonych
inwestycji bya: poprawa warunków sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych
produkcji (23% cznej wartoci), poprawa jakoci produkcji (25%) oraz wprowadzenie nowych lub modernizacja istniejcych technologii (20%). Blisko 2/3
wszystkich projektów realizuje jeden z tych trzech celów. Bardzo may by udzia
inwestycji dotyczcych poprawy dobrostanu zwierzt (1%), tworzenia nowych
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i racjonalizacji istniejcych kanaów zbytu (2%) oraz zmniejszenia negatywnego
wpywu na rodowisko (4%).
Wykres 4.11. Liczba projektów inwestycyjnych wg programów pomocowych
(w szt.)
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych monitoringu ARiMR.

Omawiajc efekty rzeczowe programów pomocy publicznej wspófinansowanej ze rodków UE naley zwróci uwag, e program SAPARD zrealizowano w 791 zakadach produkcyjnych, tj. w ok. 4% zakadów istniejcych w Polsce w momencie naszego przystpienia do UE. Dziki rodkom programu w 581
firmach wdroono system HACCP, w tym: w 300 zakadach misnych, 127 mleczarniach, 102 zakadach przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz 52 zakadach
przetwórstwa ryb. Program dostosowa do norm i standardów UE realizowano
cznie w 747 zakadach, w tym: misnych – 412, mleczarskich – 154, owocowo-warzywnych – 130 oraz rybnych – 51. Zakupiono 320 cystern do transportu mleka
surowego. rednio statystycznie jedna firma realizowaa 1,5 projektu, a s take
nieliczne przykady firm realizujcych wicej ni trzy projekty. Kolejny program
SPO „Rolnictwo” zrealizowao 727 podmiotów, które przeprowadziy 1097 projektów inwestycyjnych (wykres 4.11). Blisko poowa beneficjentów tego programu korzystaa wczeniej z subwencji inwestycyjnych z SAPARD. Mimo nieznacznie wikszych rodków finansowych przeznaczonych na jego realizacj,
skorzystaa z niego mniejsza liczba beneficjentów. wiadczy to o wyszych kosztach inwestycji realizowanych w oparciu o rodki SPO „Rolnictwo” ni w oparciu o program SAPARD. W ukadzie rodzajowym inwestycji SPO „Rolnictwo”
dominoway: zakup lub instalacja maszyn do przetwarzania produktów rolnych
(43,1% wartoci) oraz koszty budowy/remontu budynków (25,4%). Udzia
pozostaych rodzajów inwestycji jest minimalny. Zgodnie ze stanem na poow
2011 roku w programie PROW 2007-2013 przyjto (podobnie jak w poprzednich
programach) wicej wniosków ni wynosi limit dostpnych rodków (122% limitu
rodków). W tym czasie podpisano 1065 umów z 877 podmiotami na inwestycje
o cznej wartoci ponad 4,5 mld z, które angauj ok. 1,3 mld z subwencji ze
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rodków publicznych (44% limitu dostpnych rodków). Pomoc wypacono za
522 podmiotom, które wdroyy 586 projektów inwestycyjnych o cznej wartoci
1,9 mld z, co wymagao wypaty 0,6 mld z rodków publicznych.
Pomoc publiczna odgrywaa istotn, lecz malejc rol w ksztatowaniu
tempa i kierunku inwestycji w przemyle spoywczym. Z pewnoci doprowadzia ona do umocnienia pozycji konkurencyjnej i zwikszenia eksportu polskiego
przemysu spoywczego, gównie na rynki krajów UE. Pastwo, przejmujc rol
regulatora, doprowadzio do wymuszenia okrelonych zachowa zgodnie z wasnymi intencjami. Wsparo i w pewnym stopniu wyznaczyo kierunki niektórych
inwestycji. Wywoany przez programy pomocy publicznej efekt substytucyjny
i dochodowy prowadzi jednak do obnienia efektywnoci. Ze wzgldu na siedzib
firmy (miasto/wie) rozkad firm korzystajcych ze wsparcia by w miar równomierny, zatem nie mona wykaza jednoznacznego wpywu na wyrównywanie
dysproporcji w rozwoju. Naturalne jest, e podstawowymi rynkami zbytu dla
przedsibiorstw przemysu spoywczego s aglomeracje miejskie. Obszary
wiejskie podlegaj aktywizacji poprzez dostp do rynków pracy oraz zakupy
surowców rolnych. Korzystne efekty polityki inwestycyjnej odnotowane zostay
w obszarach takich, jak: poprawa konkurencyjnoci niektórych podmiotów
sektora rolno-spoywczego, dostosowanie do wymaga sanitarnych i weterynaryjnych UE, wsparcie przemian strukturalnych, a take ochrona rodowiska.
Pomoc publiczna nie zapewnia jednak równoci i sprawiedliwoci spoecznej.
Typ „rodowiska” (gminy miejskie lub wiejskie) jest czynnikiem wyra nie rónicujcym projekty pod wzgldem wartoci inwestycji i kwoty jej dofinansowania.
Inwestycje realizowane w miastach s zdecydowanie wysze ni realizowane na
obszarach wiejskich. Angaowanie rodków publicznych w dziaalno prywatn
prowadzi do powstawania efektu „wypierania”.
4.4.

Przysze determinanty rozwoju

WPR jest jednym z waniejszych filarów integracji europejskiej, determinujcym funkcjonowanie sektora ywnociowego oraz obszarów wiejskich
w Europie. Jej osigniciem jest m.in. stworzenie europejskiego wspólnego rynku
artykuów rolno-spoywczych. Mechanizmy WPR oraz polityk z ni zwizanych ukierunkowane s na popraw rentownoci i konkurencyjnoci rolnictwa
i przemysu spoywczego, ochron rodowiska naturalnego, a take trway
i zrównowaony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze ekonomicznym, spoecznym i przyrodniczym. Wród instrumentów WPR najsilniej oddziaujcych
na przemys spoywczy i rolnictwo wymieniane s patnoci bezporednie, kwotowanie i subwencjonowanie produkcji, subwencjonowanie eksportu i zuycia
krajowego, ca, normy jakoci ywnoci oraz narzdzia polityki strukturalnej.
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Toczca si na forum UE debata w sprawie przyszoci WPR po 2013 roku
wskazuje, e bdzie ona odgrywa kluczow rol w zapewnieniu bezpieczestwa ywnociowego, zrównowaonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
i w zarzdzaniu zasobami naturalnymi. Bdzie efektywnym instrumentem skierowanym na nowe wspólnotowe wyzwania, m.in. zwizane z ochron zasobów,
zmianami klimatycznymi, gospodark wodn, rónorodnoci biologiczn, energi odnawialn czy zarzdzaniem ryzykiem i kryzysami. Zdaniem Rzdu RP,
zasadne jest zachowanie dotychczasowej struktury WPR, tj: wspólnej organizacji rynków, systemu patnoci bezporednich oraz polityki rozwoju obszarów
wiejskich wraz z odpowiednim poziomem finansowania wspólnotowego – co
najmniej w obecnej skali.
Z przyjtej w czerwcu 2011 roku przez Parlament Europejski rezolucji
w sprawie WPR do 2020 roku: „Sprosta wyzwaniom przyszoci zwizanym
z ywnoci, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” wynika, e
kluczowym wyzwaniem dla sektora ywnociowego nie tylko w UE, ale na caym
wiecie pozostaje bezpieczestwo ywnociowe. Wedug prognoz FAO do 2050
roku liczba ludnoci na wiecie wzronie do 9 mld (gównie w krajach rozwijajcych si). Wymaga to bdzie wzrostu wiatowej produkcji ywnoci o ok. 70%,
przy jednoczesnej ograniczonej dostpnoci skpych zasobów, szczególnie wody,
energii i gruntów. Oznacza to rosnc presj rynków wiatowych na zwikszenie
produkcji ywnoci, ryzyko wystpienia waha cen na rynkach rolno-spoywczych,
wzrost presji na zasoby naturalne. ywno podobnie jak w poprzednich wiekach
bdzie miaa nadal znaczenie strategiczne.
Najpewniejszym sposobem zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego
bdzie utrzymywanie stabilnego i konkurencyjnego sektora rolnego i przetwórczego, poprzez zachowanie potencjau produkcyjnego obszarów wiejskich,
zrównowaenie rodowiska naturalnego, utrzymywanie dziaalnoci rolniczej na
obszarach wiejskich i przeciwdziaanie ich wyludnianiu si. Badania Eurobarometru wykazuj, e 90% obywateli UE jest zdania, e rolnictwo i obszary wiejskie s wane dla przyszoci Europy, a 83% opowiada si za udzielaniem
wsparcia finansowego producentom ywnoci. Zdaniem Parlamentu Europejskiego nowa polityka rolna powinna zosta ukierunkowana na zrównowaone
systemy produkcji ywnoci, opiera si na ogólnej komplementarnoci midzy
pierwszym filarem, obejmujcym patnoci bezporednie, a drugim filarem, który
obejmuje rodki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i modernizacji sektora rolno-ywnociowego. Polityka jakoci ywnoci powinna by priorytetowym obszarem WPR, aby UE moga utrzyma pozycj lidera w tym obszarze. W przypadku
produktów wysokiej jakoci naley umoliwi stosowanie instrumentów zarz-
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dzania ryzykiem, ochrony i promocji rynku oraz wspiera zrównowaony wzrost
i popraw konkurencyjnoci europejskiego sektora ywnociowego.
W tym kontekcie przedsibiorstwa przemysu spoywczego powinny
koncentrowa si na cigym poszukiwaniu nowych róde przewag konkurencyjnych. Podstawowym rynkiem, na którym bd one konkuroway w przyszoci, bdzie rynek europejski, oderwany (gównie z powodów ekonomicznych)
od rynków, na których nastpi wzmoony popyt na ywno . Wysza konkurencyjno umoliwia zrównowaony rozwój w dugim okresie, wzrost udziau
w rynku, popraw sytuacji ekonomiczno-finansowej, osiganie ponadprzecitnego
zysku itp. Dotychczasowym ródem przewag, szczególnie w odniesieniu do
rynku produktów tradycyjnych, byy przewagi kosztowo-cenowe. Ich osignicie byo moliwe dziki niszym cenom produktów rolnictwa, niszym kosztom
pracy i pozostaych czynników produkcji oraz niszym marom przetwórczym.
W przyszoci czynnikami wpywajcymi w zasadniczy sposób na pozycj konkurencyjn firm bd instrumenty pozacenowe, takie jak: jako produktów, ich
innowacyjno , identyfikowalna marka, kapita intelektualny itp.
Przewagi konkurencyjne mog by budowane poprzez strategi rónicowania opart m.in. na wysokiej jakoci i standaryzacji produktów, wysokiej
jakoci obsugi klientów czy kreowaniu marki o unikatowych wartociach dla
konsumenta. W XXI wieku czynnikiem nabierajcym coraz wikszego znaczenia
w ocenie jakoci produktów spoywczych jest ich wpyw na zdrowie. W Unii
Europejskiej wród produktowych innowacji, ok. 20% stanowi artykuy o walorach prozdrowotnych, za w USA udzia ten siga ok. 45%. Wedug CIAA75
kreowanie tego segmentu rynku bdzie wanym czynnikiem w umacnianiu pozycji konkurencyjnej. Naley jednak pamita , e jako artykuów spoywczych
zaley równie od jakoci surowca. W Polsce struktury gospodarstw oraz udzia
uytków zielonych, sprzyjaj produkcji ywnoci o niskiej zawartoci metali
cikich (ich poziom naley do najniszych w Europie), azotanów czy pestycydów
(rednie ich zuycie ok. 1,2 kg/ha jest dwukrotnie mniejsze ni rednio w UE-15).
Atutem polskiej ywnoci jest zatem jej smak i produkcja z surowców „bardziej
naturalnych” ni w pozostaych krajach Unii Europejskiej.
Firmy uzyskuj przewagi nad konkurentami równie dziki wprowadzaniu
systemów zarzdzania jakoci. Z bada IERiG-PIB (G. Morkis) wynika, e
w 2011 roku obligatoryjne systemy, takie jak: GMP stosowao 89% firm produkujcych ywno pochodzenia niezwierzcego i 99% wytwarzajcych ywno
pochodzenia zwierzcego, GHP – 88% firm produkujcych ywno pochodze-
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Confederation of the food and drink industries of the EU (Konfederacja Przemysu ywnoci
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nia niezwierzcego i 99% wytwarzajcych ywno pochodzenia zwierzcego,
za HACCP – 60% firm wytwarzajcych ywno pochodzenia niezwierzcego
i 53% produkujcych ywno pochodzenia zwierzcego. W zdobywaniu rynków
zagranicznych ogromne znaczenie maj jednak systemy nieobligatoryjne, jak:
system zarzdzania jakoci wedug norm ISO serii 9000 (ISO 9001), system
zarzdzania bezpieczestwem ywnoci wedug normy ISO 22000 (ISO 22000),
punkty kontrolne zapewnienia jakoci (QACP), zintegrowany system zarzdzania
jakoci (ZSZJ), zintegrowany system zarzdzania (ZSZ), International Food
Standard (IFS) i British Retail, produkcja na wiatowym poziomie (WCM) oraz
wasne zakadowe systemy zarzdzania jakoci.
Utrzymanie i poprawa dotychczasowej pozycji konkurencyjnej polskich
przedsibiorstw spoywczych bdzie w przyszoci zalee równie od ich innowacyjnoci w zakresie produktów, procesów, marketingu i struktur organizacyjnych. Analiza innowacyjnoci polskiego przemysu spoywczego (por. badania
IERiG-PIB, I. Szczepaniak) wykazuje, e jest ona do niska. Udzia nakadów
na dziaalno innowacyjn w wartoci sprzeday przemysu spoywczego
wynosi zaledwie ok. 2%, a w strukturze nakadów dominuj wydatki zwizane
z nabywaniem rodków trwaych (ok. 65%). Udzia wydatków na dziaalno
B&R jest znikomy (zaledwie 2-3%), co w duszej perspektywie wydaje si by
dalece niewystarczajce. W ostatnich latach tylko 32% przedsibiorstw wprowadzio innowacje, w tym innowacje produktowe – 25%, innowacje procesowe –
21%, innowacje marketingowe – 24%, a innowacje organizacyjne – 20%. Udzia
nowych i zmodernizowanych wyrobów w produkcji sprzedanej przemysu spoywczego nie przekracza 10%. Przedsibiorstwa przemysu spoywczego byy
dotychczas bardziej zainteresowane podnoszeniem jakoci produktów oraz
obnianiem kosztów ni wprowadzaniem produktów o zupenie nowych cechach
jakociowych. Niska innowacyjno moe w przyszoci stanowi istotne zagroenie nie tylko dla wzrostu ich pozycji konkurencyjnej, ale i dla samego przetrwania na rynku.
Czynnikami wpywajcymi na rozwój firm spoywczych bd w przyszoci take obszary wspomagajce produkcj (np. w sferze dystrybucji, marketingu,
usug), czyli pokady zasobów intelektualnych. Rozwój zaley od umiejtnoci
zdobywania nowej wiedzy i informacji oraz waciwego ich wykorzystania.
W nowoczesnej gospodarce idee i wiedza staj si podstawowym kapitaem,
a firmy, które go wykorzystuj, odnosz sukces. Kapita intelektualny stanowi
wany czynnik rozwoju i ródo przewag konkurencyjnych przedsibiorstw.
W firmach zaawansowanych technologicznie, produkujcych bardziej przetworzone produkty ywnociowe, poziom wyksztacenia pracowników jest wyszy
ni w pozostaych. Wysoki poziom kapitau ludzkiego to jeden z czynników
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sukcesu podejmowanych dziaa innowacyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wzrocie wydajnoci pracy i rentownoci produkcji, poprawie pynnoci
finansowej czy umacnianiu pozycji rynkowej.
Rónice w poziomie kompetencji kapitau intelektualnego s szczególnie
widoczne pomidzy podmiotami krajowymi a nalecymi do korporacji transnarodowych (KTN). Z bada IERiG-PIB (P. Chechelski) wynika, e KTN znacznie
efektywniej (w porównaniu do firm z kapitaem polskim) wykorzystuj zatrudnionych pracowników i s bardziej konkurencyjne. Wysze pace i moliwoci
rozwojowe w KTN przycigaj pracowników z wyszymi kwalifikacjami.
Dostrzeganie znaczenia kapitau ludzkiego jako róda przewagi konkurencyjnej
sprawia, e dziay przemysu spoywczego, w których dominuj firmy globalne
s bardziej konkurencyjne na rynku midzynarodowym. Przedsibiorstwa krajowe wykorzystuj jeszcze swoje przewagi cenowe, ale jak ju wczeniej wspomniano, s to wygasajce i nietrwae podstawy konkurowania.
Wraz ze wzrostem zamonoci spoeczestwa i malejcym udziaem wydatków na ywno w wydatkach ogóem, zmieniaj si take przyzwyczajenia
konsumpcyjne spoeczestwa. Naley si spodziewa , e w przyszoci szybko
bdzie roso zapotrzebowanie konsumentów na produkty typu instant, produkty
bezpieczne i zachowujce dugo swoje waciwoci odywcze. Firmy spoywcze
bd musiay dostosowa si do zmieniajcego si stylu ycia: produkty „na wynos”, atwe do przygotowania i konsumpcji, atwe do przechowywania, o przeduonym okresie trwaoci. Taka ewolucja rynku jest wci przed nami. Nie przypadnie ona jednak w udziale tym firmom, które nie zaczn inwestowa w jako ,
innowacje i kapita ludzki.
Podstawowe kierunki i trendy rozwojowe na rynkach ywnociowych
wyznaczane s coraz czciej przez firmy globalne. Firmy mniejsze, o ile nie
znajd dla siebie waciwej niszy rynkowej, musz dostosowa si do tych warunków. Czsto ich rola sprowadza si do roli poddostawcy, producenta pod
mark. Za kilkanacie lat tylko niewielka liczba firm, w których dominuje kapita krajowy, bdzie konkurowa na rynkach europejskich czy rynku globalnym.
Rola maych i rednich firm, majcych mniejsze moliwoci kapitaowe i wiksze
bariery wejcia na rynek, bdzie stopniowo malaa. Rosnc presj wywieraj na
nie take rozwijajce si sieci handlowe. Ich udzia w wartoci handlu detalicznego ywnoci (ok. 50%) jest wci niszy ni w krajach Europy Zachodniej
(ok. 70%). Produkcja dla sieci umoliwia oczywicie produkcj w dugich seriach
i specjalizacj, powoduje jednak pewne ubezwasnowolnienie i uzalenienie
producenta od jednego odbiorcy, który narzuca wszystkie warunki kontraktu.
Aby przetrwa na rynku firmy spoywcze musz jak najszybciej znale wasn,
indywidualn strategi rozwoju.
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5. Udzia WPR w tworzeniu innowacyjnego rolnictwa

Szybka odpowied na sytuacje kryzysowe staje si najwikszym wyzwaniem wspóczesnego wiata. W odniesieniu do rolnictwa dotyczy to gównie
reakcji na fluktuacj cen produktów rolnych na rynkach wiatowych oraz na klski
ywioowe. Unijna polityka rolna powinna wic dysponowa takimi instrumentami, które z jednej strony uatwi samym rolnikom elastyczne dostosowanie si
do sytuacji na rynku, z drugiej – pozwol na szybk interwencj instytucji unijnych lub krajowych.
Drugim priorytetem w rozwoju rolnictwa unijnego staje si umiejtno
konkurowania na rynkach globalnych. W dobie dynamicznie rozwijajcych si
krajów azjatyckich i Ameryki Poudniowej, Unia Europejska (UE) spychana jest
poza margines najwaniejszych aktorów wiata. Wyczerpujce si zasoby naturalne (gleba, woda, kopaliny), zmuszaj do szukania nowych rozwiza. Debata
o przyszoci Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz decyzje dotyczce struktury
i priorytetów budetu unijnego w kolejnej perspektywie finansowej na lata
2014-2020 zdecyduj o tym, czy rolnictwo unijne bdzie w stanie sprosta stojcym przed nim wyzwaniom.
Za jeden z podstawowych determinantów, warunkujcych zachowanie
konkurencyjnoci, uwaana jest innowacyjno gospodarki i jej poszczególnych
sektorów. Niniejszy rozdzia zostanie powicony dziaaniom, podejmowanym
w UE w celu zwikszenia innowacyjnoci sektora rolnego oraz moliwoci ich
realizacji w polskich gospodarstwach rolnych.
5.1.

Innowacyjno w dziaaniach strategicznych Unii Europejskiej

Potrzeba nowego podejcia do rolnictwa i bada z nim zwizanych
Wspóczesne rolnictwo oraz wspierajcy je system nauki nie przystaje do
nowych wyzwa i zagroe stojcych przed wiatem. Potrzebne jest nowe podejcie, które wymaga zwikszenia produktywnoci rolnictwa wiatowego w sposób
zrównowaony ze rodowiskiem oraz elastycznych systemów, zapewniajcych
optymaln ilo ywnoci, paszy, paliwa, innych surowców w obliczu obecnych
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i przyszych zmian klimatycznych, a take zmian dostpnoci zasobów76. Zmiany
te nie nastpi z dnia na dzie, dlatego niezbdna jest dugofalowa wizja rozwoju
rolnictwa unijnego. Eksperci Grupy Roboczej, utworzonej w ramach Staego
Komitetu ds. Bada w Rolnictwie (SCAR), proponuj dwie cieki postpowania77:
x Wykorzystanie obecnie stosowanych technologii i systemów wiedzy w celu
intensyfikacji produkcji ywnoci. Rekomendowane jest przeznaczenie
znaczcych rodków publicznych unijnych i krajowych na rozwój nowych
technologii, zapewniajcych dostosowanie rolnictwa do zmieniajcych si
wyzwa i oczekiwa. Priorytetem w badaniach rolniczych powinno by tworzenie innowacyjnych rozwiza, idcych w kierunku rozwoju niskonakadowych, wysokoprodukcyjnych systemów, zintegrowanych z dotychczasow
wiedz dotyczc dobrej praktyki rolniczej.
x Rozwój cakowicie nowego rolnictwa. Konieczne jest finansowanie systemów bada i szkole, które bd uwzgldnia interakcje midzy produktywnoci, rodowiskiem oraz ekonomicznymi i spoecznymi celami zrównowaonego rozwoju. Ponadto, dla wzmocnienia wymiany wiedzy oraz wdraania
nowych technologii naley stworzy nowe programy badawcze, wczajce
rolników w ich realizacj. Ze wzgldu na przypuszczalny brak zainteresowania prywatnych firm, tego rodzaju dziaania powinny by finansowane na
poziomie unijnym, ale regionalnie, np. poprzez programy LEADER.
Wprowadzenie innowacyjnoci do rolnictwa
W kadej z wymienionych cieek rozwoju rolnictwa podkrelana jest
potrzeba innowacyjnoci tego sektora oraz systemów badawczych z nim zwizanych. Ju wiele lat temu stwierdzono w przypadku przedsibiorstw, e wdraanie
innowacji to jeden z podstawowych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedsibiorstwa, które za cel stawiaj sobie rozwój, potrzebuj
nowych usug, technologii, produktów i systemów organizacji. Niezbdna jest
jednak interakcja wielu czynników, przyczyniajcych si do tworzenia innowacji,
jak instytucje naukowe, firmy, samorzdy oraz otoczenie biznesowe.
Pojcie innowacji rozwin w drugiej poowie XX w. amerykaski ekonomista M. Porter, wedug którego jest to system przeksztace technicznych
oraz metod funkcjonowania. Innowacje odzwierciedlaj w produkcie i jego procedurze wytworzenia nowatorskie procesy promocyjne oraz nowoczesne podej76

Agriculture at the crossroads. Global report, International Assessment of Agricultural
Knowledge, Science and Technology for Development, IAAST, Washington D.C. 2009.
77
Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world, the 3rd SCAR
(Scientific Committee for Agricultural Research) Foresight Exercise, Brussels, February 2011.
106

cie do zdobywania i pogbiania wiedzy. Autor ten uwaa, e innowacje same
w sobie mog by traktowane jako mao znaczce, poniewa bazuj na niewielkich przeomach i usprawnieniach, a nie na jednorazowym i wanym odkryciu.
Zwizane s czsto z pomysami poprawiajcymi istniejcy stan rzeczy78.
Za firm innowacyjn uznaje si podmiot gospodarczy, którego pracownicy w sposób rozmylny i zaplanowany poszukuj rezultatów wiedzy, dowiadcze i wyników prac naukowców, w tym nowatorskich pomysów, projektów
oraz propozycji modernizacji. Dziki ich wdraaniu firma moe osiga korzyci przede wszystkim finansowane, ale równie rozwojowe. W wyniku nabytej
wiedzy, umiejtnociom oraz zasobom firmy innowacyjne s w stanie szybko
dostosowa si do zmian wystpujcych w otoczeniu79. A otoczenie to ulega
coraz wikszym zmianom. Najmocniej oddziaywuj globalizacja, rewolucja
informatyczna, rozwój rynków finansowych oraz nowe zachowania konsumentów.
Wszystkie te czynniki wystpuj równoczenie i przejawiaj si w postaci innowacji technologicznych, nowych produktów i usug oraz procesów, które szybko
pojawiaj si i jeszcze szybciej znikaj. Na rynku B2B (Business to Business)
nie mona budowa przewagi konkurencyjnej na bazie innowacji z przeszoci,
które szybko zuywaj si pod wzgldem technicznym i moralnym. Dlatego
tempo innowacji jest coraz szybsze, wymuszajc na istniejcych sektorach
gospodarki adaptacje do zmian, co w efekcie prowadzi do poprawy efektywnoci
stosowanych nakadów80.
Innowacyjno , omawiana powyej w rozmaitych kontekstach w odniesieniu do przedsibiorstw, jest prawie nieobecna w przypadku sektora rolnego.
Czy wspóczesne gospodarstwo rolne moe by innowacyjne? Wprawdzie
wprowadzanie nowych odmian rolin i ras zwierzt gospodarskich, nowych systemów ywienia zwierzt czy uprawy rolin, mona traktowa jako innowacje,
to jednak w porównaniu z dynamicznym rozwojem innowacji w innych dziedzinach gospodarki, wydaje si to niewystarczajce. W celu przyspieszenia
rozwoju sektora rolnego niezbdny moe okaza si transfer rozwiza, stosowanych poza rolnictwem.
Strategia rozwoju innowacyjnoci w UE
Denie do wzrostu innowacyjnoci gospodarki unijnej widoczne jest ju
w pierwszych traktatach wspólnotowych. W Traktacie powoujcym Wspólnot
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Wgla i Stali (1952 r.) obecne s zalki polityki w sferze innowacji, tj. rozwój
wspólnego rynku surowcowego i produktów przemysu wglowego i stalowego.
Z kolei w Traktacie powoujcym Europejsk Wspólnot Gospodarcz (1958 r.)
wprowadzone zostay takie dziaania jak wspieranie bada naukowych i technologicznych, prowadzenie polityki wspópracy w dziedzinie rozwoju oraz stwarzanie warunków podnoszenia poziomu edukacji i szkole. W 1986 roku przyjto
Jednolity Akt Europejski, który okrela problem konkurencyjnoci europejskich
towarów jako jeden z priorytetów polityki Wspólnoty. Kolejne Traktaty rozszerzay list dziedzin, objtych polityk proinnowacyjn. Traktat Lizboski (2009 r.)
ugruntowa problem innowacyjnoci jako jeden z najwaniejszych kierunków
polityki unijnej.
Stworzeniu paszczyzny umoliwiajcej rozwój innowacji i przedsibiorczoci miaa sprzyja Strategia Lizboska (2000 r., nowelizacja w 2005 r.), jeden
z najwaniejszych dokumentów strategicznych UE. Plan rozwoju spoeczno-gospodarczego UE, którego celem byo dorównanie pod wzgldem technologicznym USA i Japonii, okaza si jednak nierealny. Niepowodzenia w realizacji
Strategii Lizboskiej doprowadziy do przygotowania nowej strategii zwanej
„Europa 2020” (zatwierdzona w 2010 r.)81. Zakada ona „inteligentny i zrównowaony rozwój gospodarczy, sprzyjajcy wczeniu spoecznemu”. Przewidywane
jest powstanie tzw. „Unii innowacji”, której celem ma by polepszenie warunków
funkcjonowania przedsibiorstw oraz sfery bada i rozwoju (B+R), a take wikszy dostp do rodków na badania i innowacje82.
Dotychczasowe dokumenty strategiczne UE nie uwzgldniay zwikszenia
innowacyjnoci rolnictwa. Paradoksalnie, sektor pochaniajcy poow budetu
unijnego nie podlega nowoczesnym zmianom, jakie miay miejsce w przedsibiorstwach. Dotychczasowe instrumenty funkcjonujce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jak system doradztwa rolniczego, nie speniaj oczekiwa.
Nowym podejciem byo wprowadzenie moliwoci wykorzystania niewielkich
rodków unijnych na innowacje w II filarze w 2005 roku83.
Obecnie innowacyjno w rolnictwie realizowana jest poprzez dwie paszczyzny dziaania, tj. unijn polityk bada i innowacji oraz polityk roln. ródki
na badania i rozwój rozrzucone s po rónych programach, politykach i instytucjach: 7 Program Ramowy, Program Konkurencyjnoci i Innowacji (CIP), Europejski Instytut Innowacji i Technologii, take Polityka Spójnoci. W projekcie
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nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 stan ten bdzie kontynuowany, pod parasolem tzw. Wspólnego Programu Strategicznego dla Bada
i Innowacji (CSFRI). Przewidziano 4,5 mld euro na badania i innowacje w dziedzinie bezpieczestwa ywnociowego, bio-gospodarki oraz zrównowaonego
rozwoju rolnictwa84.
Flagow inicjatyw UE realizowan obecnie w ramach 7 Programu Ramowego jest tzw. Bio-Gospodarka85 Oparta na Wiedzy (Knowledge Based BioEconomy)86. Ma ona wspomóc unijn gospodark w zaspokajaniu takich potrzeb,
jak rosnce wymagania wobec bezpiecznej, wysokiej jakoci ywnoci, produkcja i wykorzystanie odnawialnych róde energii, wzrastajce ryzyko wystpowania chorób czy zrównowaona produkcja rolna. Wród moliwych dziaa
wymienia si promocj agroklastrów i sieci wymiany wiedzy, a take zreformowanie systemu doradztwa rolniczego.
Rol koordynatora w odniesieniu do krajowych i regionalnych programów
badawczych peni Stay Komitet ds. Bada w Rolnictwie (SCAR). czenie
rónych inicjatyw i bada we wspólne projekty naukowe odbywa si czsto za
pomoc programu ERA-NET. Miejscem dialogu s Europejskie Platformy
Technologiczne, grupujce publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za
rozwój technologiczny, np. platforma „Food for life”. Inn form wspópracy s
Wspólne Inicjatywy Programowe (Joint Programming Iniciatives), suce rozwizywaniu problemów badawczych dziki pomocy grup naukowców z rónych
krajów i rónych obszarów nauki, jak np. choroba Alzheimera i Parkinsona.
Obecnie podejmowanych jest wiele dziaa w UE, które mona przypisa
sektorowi rolnemu i wzrostowi jego innowacyjnoci. Ich rozproszenie sprawia,
e skuteczno jest niewystarczajca. Ponadto, wspieraj gównie obszary badawcze i orodki naukowe. Udzia rolników w tym systemie jest mao znaczcy.
Wykorzystuj przestarzay ju model liniowego transferu innowacyjnoci
(naukowcy  rolnicy), który powinien by zastpiony bardziej interaktywnym
modelem sieciowym, integrujcym nauk, adaptacj bada, doradztwo i edukacj.
Zastanawia wic, czy w ramach WPR nie naley wprowadzi systemowych rozwiza, majcych suy innowacyjnoci w rolnictwie. Podejmowane
s wprawdzie próby rozszerzenia dziaa realizowanych w II filarze polityki
rolnej o nowe instrumenty. Wedug analiz KE ich wykorzystanie jest jednak
84

A budget for Europe 2020 – Part I and II, COM(2011)500 final, Brussels, 29.06.2011.
Bio-gospodarka obejmuje wszystkie sektory gospodarki i przemys zwizany z rolnictwem,
ywnoci, ryboówstwem, lenictwem, wytwarzajce, zarzdzajce lub w jakikolwiek inny
sposób wykorzystujce zasoby biologiczne oraz pokrewne sektory zwizane z usugami i obsug konsumenta.
86
http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html.
85

109

niewielkie, np. dziaanie „Wspópraca na rzecz rozwoju nowych produktów,
procesów i technologii w sektorze rolnym i ywnociowym oraz w sektorze
lenym” zostao wykorzystane w 2009 r. przez 33 400 gospodarstw (10% zaoonego na 2013 rok celu)87. Konieczne jest zupenie nowe podejcie do innowacyjnoci gospodarstw rolnych i nowe formy dziaania. Przeznaczenie znaczcych
rodków finansowych na badania rolnicze niczego nie zmieni, jeli to sami rolnicy nie bd zainteresowani unowoczenianiem swych gospodarstw oraz korzystaniem w szybki i prosty sposób z najnowszych osigni nauki. Pewn prób
pójcia w tym wanie kierunku jest propozycja KE dotyczca wspierania innowacji w rolnictwie w ramach rozwiza dla WPR po 2013 roku88. Komisja proponuje tworzenie Europejskich Partnerstw Innowacji na rzecz Produktywnoci
Rolnictwa i Zrównowaonego Rozwoju, które bazowayby na grupach operacyjnych skupiajcych rolników, doradców, naukowców, przedsibiorców oraz
instytucje zainteresowane projektami innowacyjnymi w sektorze rolnym.
5.2.

Nowe rozwizania szans na rozwój innowacyjnoci w rolnictwie

Rozszerzenie nauk rolniczych o nowe obszary nauki
Wedug wspomnianych wczeniej autorów trzeciego Raportu Foresight
SCAR nauka ma znaczcy potencja, który umoliwia rozwinicie technologii
zwikszajcych produktywno , przy uwzgldnieniu zmniejszajcych si zasobów naturalnych oraz postpujcej degradacji rodowiska. Potrzebne s jednak
ogromne inwestycje w badania i rozwój, adaptacj nowych rozwiza oraz
infrastruktur na obszarach wiejskich. Niezbdne jest take wzbogacenie nauk
rolniczych o nowe obszary dziaania. Niektórzy eksperci okrelaj je skrótem
GRIN – Genetics (genetyka), Robotics (robotyka), Informatics (informatyka),
Nano (nanotechnologia). Tak wic nowego podejcia naley oczekiwa w zakresie
postpu biologicznego, który zapewni ksztatowanie waciwoci organizmów
ywych przy uyciu metod z obszaru biologii molekularnej, w tym modyfikacji
genetycznych oraz w zakresie wytwarzania produktów i surowców, które bd
pozyskiwane na bazie najnowszych osigni bio- i nanotechnologii.
Ogromnym polem do dziaania dla nauk rolniczych jest wytwarzanie
ywnoci prozdrowotnej i opracowanie zasad jej oceny w oparciu o nutrigenomik.
Coraz wikszego znaczenia powinna nabiera ochrona zdrowia publicznego,
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z wykorzystaniem biologii molekularnej i komórkowej, umoliwiajcych identyfikacj i analiz ryzyka wystpienia chorób zwierzcych i odzwierzcych oraz
ocen pasz i ywnoci pochodzenia zwierzcego. Nie mona take zapomina
o rozwoju nowych metod oraz technik produkcji surowców i produktów rolno-spoywczych w warunkach zmian klimatycznych, szczególnie niedoboru wody
technologicznej oraz energii89.
Zmiany powinny dotyczy nie tylko obszarów badawczych, ale take
metod i narzdzi prowadzenia bada. Osignicia w ramach innych dziedzin nauki
coraz czciej aplikowane s z powodzeniem do nauk rolniczych. Dobre wyniki
uzyskane podczas praktycznego wykorzystania sztucznych sieci neuronowych
posuyy do skonstruowania systemów, wspierajcych procesy decyzyjne w rónych gaziach rolnictwa. Skutkowao to m.in. pojawieniem si pierwszych
urzdze i maszyn rolniczych, nie wymagajcych nadzoru obsugi90.
Nawet najwiksze osignicia naukowe nie przynios jednak istotnych
zmian w rolnictwie, jeli nie zostan przystosowana do praktycznego uytku.
Wprowadzanie rozwiza dostosowujcych osignicia naukowe do praktyki
musz ponadto uwzgldnia uwarunkowania rodowiskowe. Dlatego tak wany
jest know-how outsourcing, czyli pozyskiwanie przez producentów rolnych
i przedsibiorców zewntrznych umiejtnoci, kompetencji i wiedzy. Pracownicy
naukowi mog spenia rol doradztwa naukowego, wspierajc dziaalno
sub publicznych.
Agroklastry i nowoczesne rolnictwo
Efektywny transfer wiedzy wymaga nowych sposobów zarzdzania.
Za najbardziej rozwinit form instytucji praktycznego transferu innowacji i technologii uznaje si orodki integrujce dostp do infrastruktury, technologii,
know-how naukowo-technicznego oraz doradztwa biznesowego, do których zalicza si inkubatory przedsibiorczoci, parki technologiczne i naukowe, centra
innowacji oraz klastry. Wymienione formy innowacyjnoci dotycz gównie
rozwiza stosowanych w sferze przedsibiorstw, ale coraz czciej spotykane
s take w przemyle rolno-spoywczym.
Szczególn warto dodan dla rolnictwa wydaj si mie agroklastry,
bdce specyficzn form powizania kooperacyjnego firm, instytucji naukowo-
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-badawczych, organizacji otoczenia biznesu, a take samorzdów lokalnych
i regionalnych. W najbardziej podstawowej wersji agroklaster moe obejmowa
grup lub grupy producentów rolnych w powizaniu kooperacyjnym z wybranymi
zakadami przetwórczymi. Natomiast w wersji bardziej rozwinitej, równie
z jednostkami badawczymi, doradczymi i samorzdami terytorialnymi. W swej
klasycznej formie agroklaster stanowi samowystarczaln grup, wspópracujc
w zakresie zwikszenia konkurencyjnoci wszystkich swych czonków i partnerów. Dziki temu wystpuje np. stabilizacja zaplecza surowcowego, jak w przypadku grup oferujcych wyroby z wieprzowiny. Dobrze funkcjonujce agroklastry
wymagaj jednak rozwinitej integracji poziomej i pionowej, czcej róne
formy wspópracy (rysunek 5.1).
Rysunek 5.1. Model struktury klastra
Wadze
rzdowe
i samorzdowe

Instytucje
wspópracujce

Przedsibiorstwa
Gospodarstwa
rolne

Instytucje
finansujce

Zaplecze
naukowo-badawcze

ródo: A. Pomykalski, Sieciowe zarzdzanie organizacjami w regionie, [w:] K. Owczarek (red.),
Klastry w gospodarce regionu, Monografie Politechniki ódzkiej, ód 2010.

Centraln cz zajmuj przedsibiorstwa (gospodarstwa rolne), bez których funkcjonowanie klastra byoby niecelowe. Ich dziaalno uzupeniaj
instytucje finansujce projekty np. banki oraz zaplecze B+R, dziki któremu
rodz si innowacje. Znaczce miejsce w modelu zajmuj wadze rzdowe i samorzdowe, które umoliwiaj zmiany w prawie oraz instytucje wspópracujce,
np. zrzeszenia biznesmenów, majce wpyw na promocj i budow prestiu.
Powstawanie klastra, jak kadej innej struktury, jest uwarunkowane wieloma czynnikami91, m.in. takimi jak:
91
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x

zaszoci historyczne – tradycje funkcjonowania na okrelonym terenie danej
brany;
x dostp do zasobów naturalnych – dawniej marginalizowany, obecnie traktowany strategicznie. Istotne jest take wystpowanie szczególnych uwarunkowa naturalnych, umoliwiajcych prowadzenie okrelonej dziaalnoci,
np. dostp do rzeki i moliwo funkcjonowania elektrowni wodnej;
x dostp do rynków zbytu – funkcjonowanie w pobliu wikszych aglomeracji
bd miast;
x dostp do specjalistów, wykwalifikowanej kadry – ten czynnik ma coraz
wiksze znaczenie na etapie tworzenia klastrów. Naley tu take uwzgldni
dostp do zaplecza badawczego, tj. silnych jednostek naukowych i podmiotów
dziaajcych na rzecz nauki. Dostp do tych zasobów jest szczególnie wany
w obszarze tzw. wysokich technologii, np. informatyki, biotechnologii.
Efektywne dziaanie klastra warunkuje pi istotnych determinantów92:
x Zwikszenie oferty – jest jednoznaczne z tworzeniem nowym firm na terenie
klastra lub przenoszeniem przedsibiorstw na jego terytorium, dziaajcych
w tej samej lub podobnej brany. Dotyczy to równie firm usugowych funkcjonujcych w klastrze. Czynnik ten przyczynia si przede wszystkim do spadku
kosztów, w tym transportu, wzrostu konkurencyjnoci, a w szczególnoci
poszerza ofert i daj moliwo wyboru najlepszych materiaów oraz usug.
x Intensyfikacja wzajemnego oddziaywania – funkcjonowanie w skoncentrowanej grupie podmiotów dziaajcych w tych samych lub pokrewnych branach, co warunkuje powstanie interakcji pomidzy instytucjami. Moliwo
wspódziaania, sprzymierzania si czy te naladownictwa powoduj tworzenie si efektywnych systemów produkcji w klastrach. Wspódziaanie umoliwia równie sprawniejsze wykorzystanie dotychczasowych czynników produkcji, poprzez tworzenie nowych rozwiza technologicznych, inwestycje
w nowoczesn infrastruktur, organizowanie wspólnych usug np. ksigowoci
czy te marketingu, lobbowanie u wadz publicznych, aranowanie innych
rynków zbytu oraz opracowywanie nowych produktów lub usug.
x Zmniejszenie kosztów transakcyjnych (m.in. kosztów zdobywania informacji
czy te wiedzy) – to skutek intensyfikacji zaufania pomidzy uczestnikami
klastra, zarówno pracownikami przedsibiorstw, jak i wacicielami firm.
Powstay w ten sposób kapita spoeczny to wynik zarówno nieformalnych,
jak i formalnych spotka. Zwikszone zaufanie poczone z prawdopodobiestwem zaistnienia interakcji midzy podmiotami czy si z przepywem
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wiedzy pomidzy uczestnikami klastra. Wpywa to na wykorzystanie dotd
nieznanych moliwoci rynkowych oraz powikszenie zasobów specjalistycznej wiedzy, dostpnej dla instytucji dziaajcych w klastrze.
x Wzrost specjalizacji procesu produkcyjnego – wystpowanie wikszej liczby
podmiotów, na okrelonym obszarze geograficznym, midzy którymi moe
dochodzi do interakcji, stwarza moliwo zwikszenia specjalizacji czonków klastra. Owa specjalizacja to wynik zmniejszenia si kosztów zwizanych
z negocjacjami, szukaniem partnerów. Dochodzi równie do outsourcingu
czci pracy poza klaster. Dua liczba czonków klastra funkcjonujcych
w danej brany oraz duy rynek zbytu umoliwia zwikszenie rentownoci
takiej dziaalnoci, która do tej pory bya nieopacalna.
x Ograniczenie ryzyka – zmniejszenie niepewnoci co do kierunków dalszego
rozwoju (równie technologicznego) przedsibiorstwa, dziki kooperacji midzy firmami a innymi jednostkami. Pozwala ponadto na osignicie sukcesu
komercyjnego, zarówno technologii, jak i usugi oraz produktu. Wiksza liczba
jednostek w klastrze wpywa pozytywnie na dziaalno firm, zwikszajc
moliwo uzyskania sukcesu.
Przedstawione powyej cechy klastrów i czynniki wpywajce na ich funkcjonowanie odnosz si gównie do przedsibiorstw. Wyra nie jednak wida ,
e wiele z nich mona przenie do gospodarstw rolnych, które tak jak przedsibiorstwa, s w stanie sprosta tej nowej formie zarzdzania i transferu wiedzy.
W sektorze rolnym funkcjonuje coraz wicej agroklastrów. Dobrym
przykadem moe by Serra Gaucha klaster z Brazylii, specjalizujcy si w produkcji wina. W jego skad wchodz zarówno producenci, dostarczajcy tradycyjne dla tego regionu wina, jak i sektor turystyczny, wraz z lokaln gastronomi, kultur i sztuk. Klaster wspieraj konsultanci finansowi i marketingowi93.
Bardziej zoon form agroklastra jest przemys produkcji kwiatów w Holandii.
Firmy wchodzce w skad klastra specjalizuj si w hodowli kwiatów, ich uprawie, ciciu i przechowywaniu, pakowaniu oraz transporcie lotniczym. Dostarczaj
16 tys. produktów w cigu roku, tworzc „jedno przystankowy” sklep dla
handlowców94. Innym przykadem agroklastra jest Parco Tecnologico Padano
we Woszech, grupujcy róne firmy i organizacje z sektora rolno-biotechnologicznego. Wspópracuje ze stowarzyszeniami producentów rolnych,
przetwórcami, handlowcami. Znaczcym wsparciem jest zaplecze naukowo-badawcze Wydziaów Medycyny Weterynaryjnej oraz Nauk Rolniczych Uni-
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wersytetu w Mediolanie. Kolejne przykady agroklastrów mona znale na
stronach Europejskiego Obserwatorium Klastrowego, rejestrujcego funkcjonowanie klastrów w rónych sektorach gospodarki95.
Nowe podejcie do zarzdzania gospodarstwem rolnym
Rolnicy, aby skorzysta z nowych moliwoci, jakie nios innowacyjne
metody transferu wiedzy i dowiadczenia, musz zmieni swe podejcie do zarzdzania gospodarstwem rolnym. Najczciej s skupieni na podejmowaniu decyzji operacyjnych dotyczcych kolejnych dni lub miesicy. Rzadko dostrzegaj
potrzeb ksztatowania strategii rozwoju gospodarstwa w cigu nastpnych lat.
Istnieje wiele metod, narzdzi i programów wspierajcych decyzje produkcyjne i rozwój gospodarstwa rolnego w najbliszej perspektywie czasowej.
Mona do nich zaliczy przygotowanie biznesplanów na potrzeby banków,
wykorzystanie analizy SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats),
STEP (Social, Technological, Economic, Political) czy „Piciu si Portera”96.
Do praktyki wprowadzane s ju kolejne generacje programów, umoliwiajce
tworzenie strategii rozwoju gospodarstwa w perspektywie dugoterminowej, jak
przykadowo ISM – Interaktywne Zarzdzanie Strategiczne (Interactive Strategic
Management), opracowane przez Instytut LEI przy Uniwersytecie Rolniczym
w Wageningen w Holandii. Zastosowanie tej metody umoliwia analiz kompetencji producenta rolnego oraz cech gospodarstwa, a take dostrzeganych przez
rolnika szans i zagroe wynikajcych z otoczenia. W dalszym etapie analizuje
róne warianty strategiczne rozwoju gospodarstwa, pomaga sformuowa strategi
kocow i plan dziaa, sprzyjajcych jej wdroeniu97. Uatwia wic adaptacj
do zmieniajcej si sytuacji gospodarczej.
Wczenie gospodarstw rolnych do acucha kooperacji w ramach brany
rolno-spoywczej wymaga nie tylko zmiany zarzdzania na poziomie gospodarstwa, ale take znajomoci metod wykorzystywanych w przedsibiorstwach,
bdcych potencjalnym partnerem dla przyszej wspópracy. W przedsibiorstwach coraz czciej wykorzystywane s kompleksowe programy zarzdzania
procesami produkcyjnymi. Przykadowo Implus 598 wspomaga procesy plano95
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wania i zarzdzania produkcj procesow, obsug zamówie, harmonogram
tworzenia zasobów, kalkulacj cen wyrobów gotowych oraz raportowanie.
Wspópracuje z systemami wagowymi, urzdzeniami automatycznej identyfikacji
i systemami sieci radiowych. Wedug firmy Rolnik, wykorzystujcej ten program,
Impuls znacznie usprawni polityk kooperacji. Wszelkiego rodzaju rozliczenia
dokonywane s drog elektroniczn. Zwyke papierkowe faktury zostay praktycznie wyeliminowane. Duy nacisk pooono na usprawnienie przyjmowania
zamówie, wystawiania dokumentów magazynowych i dokumentów sprzeday.
Poprawia si równie kooperacja z dostawcami. atwiej jest planowa zakupy.
Wiadomo, jaki asortyment bdzie potrzebny w danym okresie, mona wic oceni jako i terminowo dostaw, co umoliwia stworzenie rankingu dostawców
czy te ich oceny.
Innym przykadem jest System Plantator99 – nazwa grupy projektów
informatycznych dedykowanych dla firm zajmujcych si skupem, przetwórstwem i/lub redystrybucj surowców rolnych. System jest rozwizaniem niszowym lokujcym si w obszarze pomijanym przez due zintegrowane systemy
informatyczne (kontraktacja, nadzór nad upraw – w tym uprawy kontrolowane
zwizane z ekoprodukcj, skup i procesy produkcyjne majce wpyw na odtwarzanie róde pochodzenia surowca, spedycja, pena analityka rozlicze z dostawcami). System udostpnia ledzenie acucha dostaw w przód i w ty z wykorzystaniem wygodnego interfejsu graficznego, generuje wiele dokumentów wymaganych przepisami Wspólnej Polityki Rolnej – dla ARR i ARiMR.
Wymienione powyej rozwizania informatyczne, stosowane w przedsibiorstwach przemysu rolno-spoywczego to tylko przykady wskazujce, jak
wiele jeszcze zmian powinno zaj , by rolnictwo mogo sta si bardziej nowoczesnym i innowacyjnym sektorem gospodarki. Jednak nawet najlepsze metody
i programy komputerowe pomocne w zarzdzaniu gospodarstwem rolnym i kooperacji z innymi podmiotami niczego nie zmieni, jeli rolnicy nie bd mieli
powszechnego dostpu do Internetu szerokopasmowego. Zaledwie 17% Polaków
ma dostp do Internetu o prdkoci powyej 5 Mb/s. Ustpujemy nie tylko pionierom: Korei Poudniowej i Japonii, ale take nowym pastwom czonkowskim,
w tym Rumunii (wykres 5.1).
W dobie rozwoju nowoczesnych usug i zmiany funkcjonowania biznesu,
sam dostp do Internetu nie wystarczy. Bez szybkiego Internetu gospodarstwa rolne
nie maj szans sprostania konkurencji i pozostan na marginesie gospodarki100.
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http://www.plantator.com/.
P. Zerka, Cyfrowe przypieszenie. Po co i jak budowa sie szerokopasmow w Polsce?,
DemosEuropa, wrzesie 2011, http://www.demosservices.home.pl/www/files/A4_Policy_
Paper_sierpien_2011_P_Zerka_light%281%29.pdf.
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Wykres 5.1. Polska na tle innych pastw pod wzgldem szybkoci pocze
i dostpu do Internetu szerokopasmowego

ródo: za P. Zerka, Cyfrowe przypieszenie…, op. cit.

Dobrym przykadem nowych moliwoci korzystania z szerokopasmowego
Internetu moe by teleinformatyczna platforma wymiany wiedzy o jakoci
i bezpieczestwie produkcji zwierzcej, stworzona przez Instytut Zootechniki
w Krakowie. Dostp do niej uatwia hodowcom szybk aktualizacj wiedzy na
temat hodowli i produkcji zwierzcej w kraju.
Przedstawione wybrane przykady nowoczesnych rozwiza, mog po
wprowadzeniu do praktyki przyczyni si do rozwoju innowacyjnoci w rolnictwie. W celu przeprowadzenia skutecznych dziaa, potrzebna jest jednak kompleksowa strategia, oferujca nie tylko standardowo stosowane instrumenty
w ramach unijnego wsparcia, ale dostosowana do potrzeb polityka krajowa,
stwarzajca moliwoci wykorzystania zupenie nowych metod i narzdzi, wzorowanych na sferze przedsibiorstw.
5.3.

Moliwoci zwikszenia innowacyjnoci polskich gospodarstw rolnych

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiza w polskim rolnictwie jest i bdzie trudne, gównie ze wzgldu na z struktur agrarn oraz niewielki rozwój
przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. W Polsce wystpuje dua liczba
maych gospodarstw rolnych o niewielkim udziale w rynku, a take znacznie
mniejsza w porównaniu do miast liczba maych i rednich przedsibiorstw
(wedug GUS w 2008 r. na obszarach wiejskich dziaalno gospodarcz prowa117

dzio tylko 24,7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON).
Sytuacja ta nie sprzyja rozwojowi otoczenia instytucjonalno-biznesowego na
wsi oraz innowacyjnoci.
W krajach, w których rozwinity jest sektor gospodarstw towarowych,
funkcjonujcych czsto na zasadach przedsibiorstwa, wykorzystywane s
róne formy i sposoby stymulowania ich dziaalnoci, poprzez tworzenie instytucji majcych na celu wsparcie oraz pomoc finansow. Coraz czciej stosowane s rozwizania zarezerwowane dotychczas dla organizacji i zarzdzania
duymi przedsibiorstwami.
Niski poziom innowacyjnoci dotyczy nie tylko rolnictwa w Polsce.
Gospodarka nie widzi w polskiej nauce atrakcyjnego partnera. Brak jest ponadto
stymulatorów systemowych zwikszajcych zapotrzebowanie gospodarki na
innowacje. Dlatego te polska gospodarka staje si coraz bardziej zalena od
importowanych patentów, licencji i technologii101.
Wykres 5.2. Zestawienie rodków (w tys. euro) na innowacje na jedno
przedsibiorstwo prowadzce dziaalno innowacyjn w 2008 roku
oraz przecitnych nakadów firm na dziaalno B+R w krajach UE
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ródo: A. Król, Klastry szans na wzrost innowacji w polskich przedsibiorstwach, praca
magisterska, WSE, Kraków 2011, na podstawie danych Eurostat.

Biorc pod uwag rodki przeznaczane przez firmy z rónych krajów
europejskich na innowacje oraz poniesione nakady na dziaalno badawczo-rozwojow (wykres 5.2), wida wyra n przewag Szwecji i Finlandii. Dobr
pozycj zajmuj Holandia, Francja, Niemcy. Przedsibiorstwa funkcjonujce
w tych krajach przeznaczaj dziesiciokrotnie wicej rodków na dziaania inno101

E. Chyek, Po dane kierunki…, op. cit.
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wacyjne i B+R w porównaniu z Polsk, co moe wiadczy o wysoko rozwinitym, innowacyjnym przemyle, waciwie prowadzonej polityce rzdu oraz
o prawidowym funkcjonowaniu firm, które inwestuj w projekty innowacyjne.
Warto take przytoczy dane porównujce firmy polskie i inne unijne pod
wzgldem wytworzonych i sprzedanych nowych lub ulepszonych produktów
(wykres 5.3). Gdy przecitne niemieckie przedsibiorstwo wytwarza je i sprzedaje na kwot ok. 25 000 euro, polska firma – na kwot pi razy mniejsz.
Wród krajów, które razem z Polsk weszy do Unii Europejskiej, lepsze wyniki
uzyskuj Wgry, Sowacja, Czechy czy Rumunia.
Wykres 5.3. rednia produkcja sprzedana (w tys. euro) ulepszonych lub nowych
produktów przypadajcych na jedno przedsibiorstwo w krajach UE
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ródo: A. Król, Klastry szans…, op. cit., na podstawie danych PARP.

Wród barier ograniczajcych wdraanie innowacji w polskich maych
i rednich przedsibiorstwach, a takich jest najwicej na obszarach wiejskich,
wymienia si gównie brak rodków finansowych, wysokie koszty innowacji,
skomplikowane regulacje prawne, ryzyko niskiego popytu na nowe produkty,
brak odpowiednio wyszkolonej kadry (wykres 5.4).
Problem braku innowacyjnoci w Polsce naley postrzega szerzej.
Do istotnych barier naley take wczy nieodpowiedni system ksztacenia,
preferujcy nauki humanistyczne kosztem politechnicznych i przyrodniczych
oraz nieodpowiednie kryteria oceny instytutów naukowo-badawczych, ocenianych na podstawie liczby publikacji, a nie praktycznych wdroe.
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Wykres 5.4. Najwiksze bariery ograniczajce mae i rednie przedsibiorstwa
w Polsce przed wprowadzeniem innowacji
trudno powiedzie
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ródo: S. yciski, Ocena innowacyjnoci sektora MSP w wietle bada PARP, [w:] E. Sadowska-Kowalska (red.), Przedsibiorczo i innowacyjno w Polsce w kontekcie europejskim –
ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsibiorczoci, ód 2008, s. 86.

Sektor rolny, uwaany powszechnie za bastion tradycjonalizmu, wymaga
kompleksowego podejcia w celu zwikszenia innowacyjnoci polskich gospodarstw rolnych. Wdraanie innowacji powinno by równoznaczne z dostarczaniem „zielonych dóbr publicznych”, bowiem innowacyjno to co wicej ni
przestrzeganie zasad cross-compliance. Nie mona koncentrowa si tylko na
gospodarstwach, potrzebna jest sie uczenia si (farm and food innovation
networks). Niezbdne jest wic wzmocnienie kolektywów, jak organizacje producenckie, rozwój inwestycji publiczno-prywatnych, ulgi podatkowe minimalizujce
ryzyko inwestowania w innowacyjne rozwizania. Potrzebna jest strategia dla
rozwoju wiedzy i innowacji w sektorze, rozszerzenie zakresu szkole rolników
i doradztwa dla agrobiznesu. Podjte dziaania powinny obejmowa :
x stworzenie spójnej strategii dla innowacyjnoci sektora rolnego,
x wczenie oprócz gospodarstw rolnych innych zainteresowanych stron: przedsibiorców, bankowców, wadze lokalne, organizacje pozarzdowe (NGO)
oraz wzmocnienie wymiany informacji midzy nimi,
x stworzenie sprawnie funkcjonujcych systemów tworzenia innowacji w orodkach naukowo-badawczych,
x przyspieszenie wymiany wiedzy od sfery nauki do praktyki rolnej oraz
feedback o potrzebach praktyki przekazywanych do nauki.
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Rozwój innowacyjnoci gospodarstw rolnych w Polsce jest moliwy. Ju
obecnie funkcjonuj dobre rozwizania, jak przykadowo agroklastry, czce
midzydyscyplinarno nauk rolniczych, rónorodno opcji oraz lokalne podejcie do problemu. S one doskona platform wspópracy pomidzy rolnikami,
przedsibiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, samorzdami terytorialnymi
i sfer nauki. Przykadem takim moe by klaster utworzony w ramach realizacji
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013”. Uatwia on wspólne dziaania majce na celu zbycie surowców ywnociowych oraz podniesienie jakoci wyrobów i wiadczonych usug. Innym
przykadem jest ódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”, dziki któremu kupcy maj
moliwo podejmowania wspólnych dziaa marketingowych oraz wystpowania razem jako dostawca. Wspópracuj ponadto z Politechnik ódzk,
poznajc w ten sposób najnowsze rozwizania z zakresu bezpieczestwa ywnoci. Szersz inicjatyw jest stworzenie Klastra Przemysu Misnego na
Rzecz Wyrobów o Charakterze Tradycyjnym, który za cel stawia sobie wdroenie
i wypromowanie na rynku krajowym i zagranicznym innowacyjnych produktów
misnych produkowanych dla segmentu Premium w oparciu o precyzyjnie okrelone standardy „od pola do stou”. Jednym z kluczowych ogniw tego standardu
jest tradycyjny sposób prowadzenia tuczu, zapewniajcy odpowiednio wysokie
parametry technologiczne i sensoryczne surowca misnego dla przetwórstwa.
Kolejne przykady klastrów i inicjatyw klastrowych w brany rolno-spoywczej
mona znale na stronach PARP102.
5.4.

Podsumowanie

Unia Europejska dy do tego, by sta si najbardziej innowacyjnym
regionem wiata. W wielu strategicznych dokumentach unijnych podkrelana jest
waga bada i rozwoju, ale tak si skada, e rolnictwo, które mogoby si sta
jednym z najwikszych atutów UE, w niewielkim stopniu przyczynia si do
budowania gospodarki opartej na wiedzy. Dobrym przykadem moe by wieloletnia debata dotyczca wykorzystania produktów zmodyfikowanych genetycznie
(GMO) w rolnictwie i produkcji ywnoci w UE, która jakby stana w miejscu.
Natomiast na wiecie od wielu lat stosowane s nowsze ni GMO biotechnologie.
Ju dawno doszo do przejcia z „rewolucji zielonej” na „genow”. Dlatego
potrzebna jest zmiana podejcia w UE do nowych technik i roli rolnictwa jako
sektora gospodarki, jeli Unia ma sta si faktycznie jedn z najbardziej konkurencyjnych gospodarek wiata.
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http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html.
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W trakcie kolejnych reform polityk unijnych nie mona jednak ogranicza si do zmian kosmetycznych, a takie trendy obecne s chociaby podczas
debaty dotyczcej przyszoci WPR do 2020 roku. Denia patników netto do
obnienia wydatków na budet rolny oraz wyzwania stojce przed UE w nadchodzcych dekadach zmusz do istotnych zmian we wszystkich politykach
unijnych. Czemu i komu ma suy WPR, ju nie 2020, lecz 2030 czy 2050 roku?
Gdzie umiejscowi badania i innowacje, by uczyni t polityk naprawd nowoczesn? Kto ma za to paci ?
Dotychczasowe rozwizania dotyczce zwikszenia innowacyjnoci gospodarstw rolnych s niewystarczajce, szczególnie w ramach WPR. Aby utrzyma
konkurencyjno polskiego rolnictwa na rynku unijnym oraz rynkach globalnych nie wystarczy stosowa standardowych instrumentów unijnego wsparcia.
Potrzebna jest kompleksowa polityka krajowa, wykorzystujca zupenie nowe
formy i sposoby dziaania. Najwiksze bariery, jak brak rodków finansowych
u polskich rolników oraz niskie zainteresowanie nowymi rozwizaniami mona
eliminowa poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod, które tworz platformy
wspópracy rónych interesariuszy, jak agroklastry. Istotn rol ma tu do odegrania rodowisko naukowe, jeli w wikszym ni dotychczas zakresie podejdzie
aplikacyjnie do prowadzonych bada.
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6. Partnerstwo na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich –
analiza modelowa
6.1.

Wprowadzenie

Wedug J. Commonsa103 instytucje to spoeczne ramy kontroli, wyzwalania oraz ukierunkowania dziaa indywidualnych104. Z treci tej definicji wynika,
i kada jednostka dziaa w okrelonych warunkach instytucjonalnych, które
mog kreowa jej decyzje alokacyjne. Decyzje istotne dla niej, jak równie
brany, w której funkcjonuje105. Innowacyjno a w konsekwencji konkurencyjno moe by osignita tylko przez sprawnie dziaajcy mechanizm instytucjonalny. Brak instytucjonalnego porzdku nie pozwala sektorowi prywatnemu
– dziaajcemu w warunkach rynkowych – wykorzysta wszystkich swoich
moliwoci. W zwizku z powyszym istnieje potrzeba korzystania z takich
rozwiza instytucjonalnych, które bd uwzgldniay w sposób szczególny
specyfik oraz potrzeby rolnictwa i obszarów wiejskich przyczyniajc si do ich
zrównowaonego i trwaego rozwoju.
Na szczególn rol rónorodnych zinstytucjonalizowanych form wspópracy zwróci uwag D.C. Nord. Wedug niego warunkiem wzrostu gospodarczego jest tzw. efektywno adaptacyjna, któr mona obserwowa w postaci
elastycznoci struktury instytucjonalnej ujawniajcej si w perspektywie dugookresowej jako zdolno do tworzenia form wspópracy i postaw kreatywnoci
sprzyjajcych wzrostowi dobrobytu106. U podoa wspóczesnej koncepcji
wspópracy, tj. koncepcji partnerstwa le dwie podstawowe idee. Po pierwsze,
obecne wyzwania, potrzeby i moliwoci rozwoju ekonomicznego i spoecznego
s czsto zbyt skomplikowane, aby poszczególne instytucje mogy si waciwie
do nich odnie . Dlatego, pojawia si potrzeba przyjcia zintegrowanego podejcia, które stao si podstaw reform polityki europejskiej. W tym kontekcie,
partnerstwo opiera si na dowiadczeniu, e wielowymiarowe problemy mog
by rozwizane jedynie wtedy, kiedy organizacje o uzupeniajcych i wspieraj103

J. Commons – przedstawiciel amerykaskiego instytucjonalizmu.
Instytucje gospodarki rynkowej (wybór tekstów), opracowa J. Wilkin, Wydzia Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 1996, s. 9.
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A. Wo, W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiG, Warszawa 2004,
s. 19.
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H. Landreth, D.C. Colander, Historia myli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 570-572.
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cych si profilach i kompetencjach aktywnie wspópracuj, rozwijajc synergi,
dzielc si pomysami, celami, ryzykiem, moliwociami, zobowizaniami i zadaniami, a take kompetencjami i rodkami. Po drugie, zrozumienie faktu, i wzrost
gospodarczy i umiejtno dostosowania si do zachodzcych zmian gospodarczych i spoecznych nie zale tylko od iloci dostpnego kapitau naturalnego
i materialnego czy te jakoci dostpnego kapitau ludzkiego, lecz take od wypracowanego „kapitau spoecznego”. Kapita spoeczny jest tu rozumiany jako
powizania wystpujce pomidzy podmiotami gospodarczymi i spoecznymi,
interakcje zachodzce midzy nimi, a take sposób, w jaki oni sami si organizuj
w celu pobudzenia wzrostu i rozwoju. Obejmuje on nieformalne sieci spoeczne,
pomosty i powizania pomidzy wspólnotami, a take sformalizowane relacje
pomidzy instytucjami. W tym kontekcie partnerstwo moe suy jako narzdzie
rozwoju spoecznego i gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym107.
Na przeomie XX i XXI w. rola partnerstw108 w Unii Europejskiej zwikszya si. Partnerzy lokalni coraz intensywniej uczestniczyli w kreowaniu rozwoju ekonomicznego. Jak si okazuje, wysz pozycj w tym obszarze zyskay
grupy pozarzdowe. Aktywne stay si równie organizacje biznesowe uznajc,
e mog wpyn na warunki wzrostu ekonomicznego. Partnerstwo wywoao
zainteresowanie rzdów, które zaczy aktywnie je wspiera . Instytucje rzdowe
uznay, e partnerstwo stanowi szans na realizacj ogólnokrajowych celów,
poczwszy od stymulowania rozwoju ekonomicznego po promowanie spójnoci
spoecznej. Ju na pocztku XXI w. eksperci z OECD podkrelali, i partnerstwa
odgrywaj coraz bardziej rol koordynatora rozwoju109.
Partnerstwa dotycz rónych grupy interesów podejmujcych wspóprac
gównie w celu ograniczenia rónic regionalnych i lokalnych. S to partnerstwa
bdce si napdow rozwoju i trwaej konkurencyjnoci w swoich regionach.
W tym ujciu koncepcja partnerstwa jest cile zwizana z funduszami strukturalnymi UE oraz ich reform w poowie lat 80. Od tego czasu rozwój regionalny
UE jest powizany z potrzeb kreowania nowych form podejmowania decyzji,
zakadajcych wiksze zaangaowanie partnerów.
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Zasada Partnerstwa w nowych programach EFS (2007-2013). Ramy Programowania.
Sprawozdanie grupy roboczej ad hoc pastw czonkowskich ds. partnerstwa, Instytucje zarzdzajce Inicjatyw Wspólnotow EQUAL z Belgii, Austrii, Grecji, Niemiec, Polski, Portugalii,
Republiki Czeskiej i Szwecji, 2006, s. 4.
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A. Zybaa, Sia partnerstwa. Jak partnerstwa spoeczne pomagaj lokalnym rodowiskom
pokonywa problemy i sprosta wyzwaniom przyszoci, Centrum Partnerstwa Spoecznego
„Dialog” 2007, www.dialogspoleczny.pl., s. 16-17.
124

Partnerstwo stanowi jedn z czterech gównych zasad, którymi rzdz si
unijne fundusze strukturalne. W odniesieniu do okresu programowania 1989-1993,
partnerstwo interpretowano jedynie jako wice rzd centralny i Komisj Europejsk. Brak byo jakiegokolwiek potencjau na szczeblu regionalnym czy lokalnym. Ponadto, rzd centralny wykazywa wrogo wobec jakiejkolwiek zmiany,
która polegaaby na zachcaniu innych „zewntrznych” podmiotów do angaowania si w proces decyzyjny. Priorytetem, który ustalono na wczesnym etapie
dziaania funduszy strukturalnych, bya decentralizacja procesu decyzyjnego
opartego na wspóuczestnictwie, które w miar upywu czasu byoby realizowane
z udziaem wielu podmiotów. Takie podejcie do rónic regionalnych oznaczao
wzmacnianie potencjau instytucjonalnego na wszystkich szczeblach rzdzenia –
centralnym, regionalnym i lokalnym. Strategiczne wytyczne UE na lata 2007-2013
podnosiy istotne znaczenie tworzenia partnerstw pomidzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, poniewa jak pokazaa praktyka partnerstwo szczególnie
na poziomie regionalnym i lokalnym, jest istotnym czynnikiem zapewniajcym
efektywno polityki spójnoci110.
Cel opracowania koncentruje si na kwestii prezentacji koncepcji partnerstwa, jako wspóczesnej koncepcji mogcej zdynamizowa proces zrównowaonego i trwaego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Szczególn uwag
powicono koncepcji klastra oraz partnerstwa publiczno-prywatnego wychodzc
z zaoenia, e potrzeby i zasoby rolnictwa i obszarów wiejskich s istotn przesank do realizacji partnerstwa w tych formach.
W opracowaniu wykorzystano metod analizy róde bdc metod
obserwacji podmiotowo poredniej opart na dokumentach zastanych. ródem
informacji niezbdnym do zrealizowania zasadniczego celu opracowania bya
literatura przedmiotu oraz dokumenty instytucjonalne. Wykorzystane ogólne
dokumenty zewntrzne maj gównie charakter normatywny, jak równie w niektórych przypadkach charakter informacyjny.
6.2.

Potencjalne korzyci wynikajce z partnerstw

Zaoeniem lecym u podstaw szerszego zainteresowania struktur
partnersk w procesie podejmowania decyzji jest przekonanie, e zinstytucjonalizowana wspópraca i angaowanie w proces decyzyjny rónych uczestni-
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Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpywu PPP na wzrost, Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoeczny, ECO/143, Bruksela, 10 marca 2005 r., www.eur-lex.europa.eu.
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ków prowadzi do lepszego rozwoju gospodarczego. Inicjatywom partnerskim
przypisuje si111:
x du skuteczno interwencji wynikajc z lepszego okrelenia celów i wikszego poczucia wspódecydowania o podejmowanych dziaaniach oraz przejrzystoci na szczeblu regionalnym i lokalnym,
x bardziej efektywne wykorzystanie rodków dziki lepszej koordynacji i unikaniu powielania dziaa,
x nowe umiejtnoci i moliwoci na szczeblu regionalnym i lokalnym,
x wiksz zdolno innowacyjn,
x wzbogacony kapita spoeczny tworzcy rodzime zasoby rozwojowe.
Mówic o „partnerstwie” w kontekcie korzyci naley wskaza , i legitymuj si one okrelon „wartoci”. Partnerstwa mog112:
x suy zagodzeniu konfliktów midzy rónymi uczestnikami danego przedsiwzicia,
x stanowi sposób rozoenia ryzyka na szersz grup uczestników, a zatem
zachcania do podejmowania bardziej twórczych dziaa,
x zwiksza koordynacj i zapewnia umiejscowienie przedsiwzicia w lokalnym systemie rzdzenia,
x stanowi podstaw do denia do wspólnego celu,
x mog by uznawane za mechanizm tworzenia i utrzymania kapitau spoecznego w spoecznociach lokalnych,
x stanowi twórczy sposób realizacji pewnych nowych usug lub sprzyja lepszemu wiadczeniu usug ju istniejcych,
x stanowi sposób kontrolowania poziomu kosztów wiadczenia usug, jak
i podnoszenia jakoci ich wyników,
x przyczyni si do wikszego wyczulenia realizowanych usug na potrzeby
klientów.
Charakter korzyci wynikajcych z partnerstwa jest uzaleniony w duej
mierze od tego, kto inicjuje partnerstwo. Jak wskazuje tabela 6.1 moe ono by
tworzone z inicjatywy osób fizycznych, czsto „lokalnych liderów”, którzy chc
aktywnie wpywa na swoje otoczenie – gospodarcze, spoeczne czy kulturalne.
Dziaania takich osób maj swoje ródo w silnym poczuciu utosamiania si
111

Partnerstwo w rozwoju lokalnym, opr. J. Duriasz-Buhak i R. Milewski, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003, s. 7-8.
112
P. Lloyd, Partnerstwo i przedsibiorczo spoeczna: budowanie spoeczestwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usugi spoeczne, [w:] Praca,
ksztacenie, partnerstwo. Zbiór opracowa powstaych w ramach realizacji programu Phare
2000 „Rozwój Zasobów Ludzkich”, pod red. M. Kubista, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa 2004, s. 109.
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z danym obszarem (administracyjnym, geograficznym) i jego problemami. Takie
pene zaangaowanie si osób prywatnych w dziaania na rzecz spoecznoci
przyciga do siebie innych, tworzc wizi i gotowo do dziaania. Kreuje, zatem
„kapita spoeczny”.
Lokalne partnerstwa mog by równie budowane z inicjatywy przedsibiorców, organizacji gospodarczych lub zawodowych. Partnerstwa takie d
przede wszystkim do uzyskania wikszego wpywu na decyzje dotyczce gospodarki. Jednake – jak wskazuje literatura przedmiotu – partnerstwa nastawione
wycznie na realizacj projektów ekonomicznych mog w pewnym momencie
wyczerpa swoje moliwoci dziaania (z powodu ograniczonej liczby zainteresowanych osób i instytucji). Jeli chc przetrwa , musz szuka nowych partnerów
z innych sektorów. W przypadku partnerstw tworzonych z inicjatywy instytucji
publicznych, rozszerzanie ich skadu o liczce si na danym terenie stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne jest istotne dla budowania podanych
relacji ze spoecznoci lokaln i do przekonania jej, e moe wspódecydowa
o rozwoju regionu. Ponadto jednym z zada lokalnych partnerstw jest tworzenie
powiza i sieci kontaktów wewntrz regionu, po to by peniej wykorzysta
istniejcy potencja.
Tabela 6.1. Potencjalne korzyci wynikajce z partnerstwa
Inicjator partnerstwa

Obszar dziaania

Korzyci

Partnerstwa tworzone z inicjatywy osób fizycznych
(„lokalnych liderów”).

Sprawy spoeczne zwizane
np. z edukacj czy ochron
dziedzictwa.

Budowa „kapitau spoecznego”,
tj. wizi i gotowo do dziaania.

Partnerstwa budowane z inicjatywy przedsibiorców, organizacji gospodarczych lub zawodowych (spódzielni i zwizków
producentów itp.).

W pocztkowej fazie realizacja
projektów nastawionych na
popraw konkurencyjnoci
miejscowych wyrobów, ich
lepszy dostp do rynków ponadlokalnych, wspieranie dziaa
gospodarczych itp. Z czasem
równie zada spoecznych.

Mocne zakorzenienie si partnerstwa w spoecznoci lokalnej.

Partnerstwa tworzone z inicjatywy instytucji publicznych,
lokalnych lub ponadlokalnych.

Pocztkowo koncentruj sw
aktywno wokó poprawy stanu
infrastruktury i obiektów uytecznoci publicznej.
W duszej perspektywie
uwzgldniaj caoksztat spraw
regionu.

Lepsze rozpoznanie i zrozumienie sytuacji danego obszaru,
jego potencjau i problemów.

ródo: Opracowanie na podstawie G. McAlinden, Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego
– w kontekcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Praca, ksztacenie, partnerstwo.
Zbiór opracowa powstaych w ramach realizacji programu Phare 2000 „Rozwój Zasobów
Ludzkich”, pod red. M. Kubista, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa 2004,
www.parp.gov.pl.
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Rozumiane jako poczenie si i rodków partnerstwo pozwala uwiadomi spoecznoci danego obszaru, e prawdziw podstaw rozwoju jest poczucie
wspólnego dobra, jednoczce mieszkaców wokó konkretnych zada i problemów. Tym bardziej, e wedug opinii T. Borysa, jeli partnerstwo staje si yw
ide, to w wymiarze lokalnym ma si do czynienia113:
x ze swoistym poruszeniem caego rodowiska i oywieniem si lokalnej wspólnoty oraz aktywizacji jej czonków do dziaania,
x z wzajemnym poszerzaniem wiedzy o swoim regionie i jego problemach
oraz sukcesach,
x z dyskutowaniem wanych problemów i upowszechnianiem zasady konsensusu
w proponowaniu konstruktywnych rozwiza, a w efekcie do przeamywania
barier nieufnoci wobec instytucji publicznych, które staj si jednym z partnerów dialogu na temat wizji rozwoju i jego realizacji, a obywatele zaczynaj
powoli wierzy , e maj lub mog mie realny wpyw na to, co si dzieje
w gminie czy regionie.
Praca w grupie czcej róne podmioty ma o wiele wicej zalet ni dziaanie w pojedynk. Nale do nich114:
x moliwo osignicia podanych dóbr,
x legitymizacja zajmowanej pozycji spoecznej,
x moliwo wzmocnienia wasnej skutecznoci poprzez wspólne dziaanie,
x eliminowanie powtarzania zada,
x atwo uzyskania powszechnego poparcia w konkretnych zadaniach,
x moliwo zdobycia wikszego rozgosu,
x atwiejszy dostp do zasobów: ludzi, czasu, pienidzy.
Zatem, do podstawowych zalet partnerstwa mona zaliczy czenie zasobów, wiedzy, umiejtnoci, co prowadzi do moliwoci wspólnego dziaania.
Partnerstwo stwarza szans na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dla danej
spoecznoci, na przygotowanie dogbnej analizy jej potrzeb i zasobów rozwojowych oraz wczenie dotychczas biernych lokalnych podmiotów.
Partnerstwo ma jednak i wady. Podstawow wad partnerstwa wydaje si
by czasochonno jego powstawania i dugi okres, po którym pojawiaj si
pierwsze efekty. Wymaga ono te w miar silnego lidera, zarówno instytucjonalnego, jak i personalnego. Ponadto stwarza ryzyko powstania zamknitej grupy
partnerów, która nie dopuszcza innych. A. Sobolewski podkrela, i partnerstwo
113

T. Borys, Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego – laboratorium budowy spoeczestwa
obywatelskiego, www.karkonosze.eu.
114
Kapita spoeczny a nierównoci – kumulacja i redystrybucja, pod red. K. Marzec-Holki
przy wspópracy H. Guzy-Steinke, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.
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buduje si latami. Niejako z natury jest to dugotrway proces, bo takie s
wymagania stawiane przez pojawienie si wzajemnego zaufania i poznawania
organizacji. Czasu wymaga take zrozumienie, e partnerzy nie musz wycznie konkurowa na poziomie lokalnym, lecz mog take wspópracowa , aby
realizowa swoje interesy. Ponadto wskazuje, i dla trwaoci i efektywnoci
partnerstw wana jest reprezentatywno wszystkich podmiotów spoecznoci
lokalnej, tzn. samorzdu, przedsibiorców, instytucji edukacji oraz organizacji
pozarzdowych. Bez ich udziau niemoliwe jest przeprowadzenie caociowej
analizy sytuacji danego obszaru i jego potencjau w konkretnych sferach majcych wpyw na wykorzystanie szans rozwojowych115.
Szczególn rol w budowaniu adu instytucjonalnego na obszarach wiejskich naley przypisa clusteringowi oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.
6.3. Klastry i clustering – podany model partnerstwa na obszarach wiejskich
Wspóczenie istotne znaczenie przywizuje si do modelu polityki ukierunkowanej na wzmacnianie interakcji w ramach potrójnej heliksy (triple helix),
czyli systemu powiza midzy trzema podstawowymi podmiotami systemu
gospodarczego, tj. przedsibiorstwami, wiatem nauki (uniwersytety i instytucje
B+R) oraz wadzami rzdowymi i samorzdowymi gównie szczebla regionalnego. Jest to nowy sposób kreowania konkurencyjnoci przedsibiorstw w ramach
koncepcji klastrów.
W wielu dokumentach Komisja Europejska odnosi si do klastrów jako
jednego z kluczowych form partnerstw i zarazem determinant rozwoju gospodarczego116. Definiuje w nich klastry innowacyjne, które przedstawiane s jako
skupiska niezalenych przedsibiorstw – nowopowstaych firm innowacyjnych,
maych, rednich i duych przedsibiorstw oraz organizacji badawczych – dziaajcych w okrelonym sektorze i regionie. Ich celem jest stymulowanie dziaalnoci innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, wspódzielenie
zaplecza technicznego, wymiana wiedzy i dowiadcze oraz skuteczne przyczynianie si do transferu technologii, tworzenia sieci powiza oraz rozpowszechniania informacji wród przedsibiorstw wchodzcych w skad danego klastra.
Pastwo Czonkowskie powinno dy do uzyskania waciwej równowagi
115

A. Sobolewski, Partnerstwo dla rozwoju, „Dialog. Pismo Dialogu Spoecznego” 2006, nr 4,
s. 47-48, www.dialogspoleczny.pl.
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M. Lechwar, W. Jastrzbska, Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania klastrów
w sektorze rolno-spo ywczym; programy wsparcia finansowego klastrów; wybrane aspekty,
[w:] D. Bobrecka-Jamro, W. Jastrzbska, E. Szponar-Krok, B. Tuziak (red.), Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpyw na rozwój lokalnej przedsibiorczoci, Difin,
Warszawa 2008, s. 47-54.
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midzy MSP i duymi przedsibiorstwami w ramach klastra, aby uzyska okrelon mas krytyczn, szczególnie poprzez specjalizacj w okrelonym obszarze
dziaalnoci B+R+I oraz biorc pod uwag istniejce klastry w danym Pastwie
Czonkowskim i na szczeblu wspólnotowym. Tworzenie innowacyjnych klastrów
i umiejtne wspieranie ich rozwoju Komisja Europejska uznaje za kluczowy priorytet polityki przemysowej, a take potencja dla skutecznego podnoszenia poziomu konkurencyjnoci gospodarek poszczególnych regionów Unii Europejskiej.
Istotnym argumentem przemawiajcym za wdroeniem dziaa opartych
o klastry s potencjalne korzyci wynikajce z ich funkcjonowania. Co niezmiernie istotne, koncepcja klastra stanowi podstaw do kreowania nowego sposobu
mylenia o konkurencyjnoci gospodarki narodowej i regionalnej. Wedug
P. Biaasa117, intelektualn podstaw klastra jest koncepcja dystryktu przemysowego opracowana przez XIX wiecznego ekonomist A. Marshalla. Jednak
najwikszy wpyw na ksztat wspóczesnej koncepcji klastra miay prace
M. Portera118. Wedug tego autora klaster to geograficzne skupisko wzajemnie
powizanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiadczcych
usugi, firm dziaajcych w pokrewnych sektorach i zwizanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzysze handlowych
oraz instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujcych
midzy sob, ale równie wspópracujcych. Klastry osigajce mas krytyczn
(niezbdn liczb firm i innych instytucji tworzcych efekt aglomeracji) i odnoszce niezwyke sukcesy konkurencyjne w okrelonych dziedzinach dziaalnoci,
s uderzajc cech niemal kadej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej,
a nawet wielkomiejskiej, gównie w krajach gospodarczo rozwinitych”119. Z kolei
clustering to proces kreowania i funkcjonowania klastrów gospodarczych. Proces
wymagajcy czasu, ukierunkowanych zdarze nastpujcych po sobie i stanowicych etapy rozwoju lub przeobrae120.
Przesankami realizacji dziaalnoci gospodarczej w formie klastra s
korzyci za nim idce. Klaster pozwala midzy innymi podejmowa przedsiwzicia lokalne, regionalne i ponadregionalne, których wspólna realizacja powoduje obnienie kosztów oraz ryzyka zwizanego z dziaalnoci podmiotów
wchodzcych w skad klastra. Regionalny charakter klastra wynika gównie
z korzyci wspópracy ssiadujcych ze sob firm. Im bliej s ulokowane, tym
117

P. Biaas, From coal mining to mining minds, Programming and Monitoring Unit Programming Development and European Funds Department Marshal Office lskie Voivodeship, Poland.
118
M.E. Porter, The Competetive Advantage of Nations, MacMillan, London 1990.
119
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
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http://www.dolinaeko.wspa.lublin.pl.
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skuteczniejsza i mniej kosztowna jest logistyka transportowa, komunikacyjna
i informacyjna. Dziki wspópracy powstaje struktura uatwiajca przepyw informacji, sprzyjajca procesom wymiany technologii, pobudzajca innowacyjno ,
wspomagajca tworzenie nowych przedsibiorstw oraz nowych miejsc pracy.
Potencjalne korzyci obejmuj zatem korzyci dla przedsibiorstw samego klastra,
a take korzyci dla gospodarki regionu, w której zlokalizowany jest klaster121.
Potencjalne korzyci dla przedsibiorstw to przede wszystkim: nisze
koszty zakupu surowca, obnienie kosztów funkcjonowania przedsibiorstwa,
stabilizacja dostaw oraz sprzeday, wiksza sia przebicia i oddziaywania, uporzdkowany przepyw informacji na temat rynku i konkurencji, wymiana informacji o technologiach, nowych rozwizaniach organizacyjnych i trendach rynkowych, wzrost moliwoci wprowadzania nowych technologii i innowacji,
ksztatowanie wiadomych klientów, powstanie nowych rynków zakupu, bardziej
dynamiczne inicjatywy promocyjne i eksportowe, jednoczenie si w ekspansji na
rynki zagraniczne, efektywniejsza wspópraca z orodkami badawczymi, oddziaywanie na instytucje lokalne, regionalne (np. edukacyjne), tworzenie wspólnej
platformy produktowo-technologicznej, moliwo zwikszenia finansowania
zewntrznego. Z kolei potencjalne korzyci dla regionu to: wzrost poziomu
produktywnoci, stymulowanie przedsibiorczoci, kreacje nowych przedsibiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy, kreacje marki regionalnej, peniejsze
wykorzystanie potencjau jednostek badawczych i uczelni, oddziaywanie na
jako i kierunki ksztacenia, stymulowanie innowacyjnoci, pobudzanie konkurencyjnoci. W ujciu makroekonomicznym klastry uznawane s za katalizatory
poprawy koniunktury, stymulatory innowacyjnoci gospodarki, jednostki aktywizujce eksport i przycigajce zagraniczne inwestycje, oraz kreujce midzynarodow konkurencyjno .
Podstawow barier dla rozwoju systemów klastrowych jest saba skonno przedsibiorstw do wspópracy z innymi instytucjami i organizacjami, w tym
z innymi przedsibiorstwami. Przeamanie tej mentalnej bariery jest trudne
i czasochonne. Do innych barier rozwoju klastra mona zaliczy :
x sabo rozwinit infrastruktur techniczn oraz brak terenów przemysowych
przeznaczonych na nowe inwestycje dla firm zewntrznych (krajowych i zagranicznych);
x brak powszechnego dostpu do kapitau, w tym kapitau wysokiego ryzyka,
który mona przeznaczy na wspieranie nowych przedsiwzi biznesowych;
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T. Brodzicki, M. Dzieranowski, K. Erlandsson, S. Szultka, Rekomendacje dla polityki
wspierania klastrów, prezentacja, IBnGR, 2004.
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x

niedostosowane zaplecze technologiczne, usugi niedopasowane do zintegrowanych propozycji zgoszonych przez grupy firm w klastrze;
x izolacj spowodowan brakiem obecnoci koncernów midzynarodowych,
które s gotowe do aktywnego wspierania procesów wymiany informacji
i wiedzy z poziomu wiatowego do poziomu regionalnego;
x brak wykwalifikowanej siy roboczej;
x brak elastycznoci w systemie edukacji i ksztacenia, w celu dostosowania si
do nowych potrzeb przedsibiorstw;
x piramidaln struktur gospodarcz, w której relacje z podwykonawcami s
prawie wycznie dyktowane przez niskie ceny i koszty;
x brak zaufania pomidzy partnerami biznesowymi;
x
le pojmowan kultur konkurencji niedostrzegajc w kooperacji szans na
wspólny rozwój.
W przypadku Polski S. Szultka wyodrbnia trzy grupy barier ograniczajcych rozwój klastrów122:
x zmiana systemu gospodarczego i restrukturyzacja: zerwane wizi kooperacyjne, inwestorzy zagraniczni bazujcy na wasnym potencjale,
x saboci sektora przedsibiorstw: finansowe, menederskie (brak planowania
strategicznego), niech do zrzeszania si (wspódziaania),
x bariery „dwóch” wiatów (B+R – firmy): róne priorytety, róne style dziaania, sabo (kompetencyjna) infrastruktury poredniczcej.
Powysze bariery s przede wszystkim identyfikowane na obszarach
wiejskich123. K. Heffner i B. Klemens wskazuj, i istotnymi barierami ograniczajcymi tworzenie struktur klastrowych na obszarach wiejskich s:
x niskie wyksztacenie ludnoci rolniczej i wiejskiej zwizane z brakiem równego dostpu do edukacji i nauki oraz nowoczesnych metod ksztacenia, czy
ze zbyt niskimi nakadami na edukacj,
x ograniczenia w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy przez przedsibiorców,
x brak wspópracy lokalnych przedsibiorców z sektorem B+R,
x dominacja sektora MSP posiadajcego skromne moliwoci wdraania innowacji zwizane z ograniczonymi moliwociami finansowymi i badawczo-technicznymi,
x znaczy odpyw modych ludzi, gównie w celach zarobkowych.
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inwestycyjne i tworzce podstawy do powstania klastrów na obszarach wiejskich, „Wie i Rolnictwo” 2007, nr 2 (135), s. 70-84.
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Podkrelaj, i w procesie tworzenia klastrów na obszarach wiejskich
niezwykle istotnymi determinantami wydaj si by : przekazywanie wiedzy,
dzielenie si ni i tworzenie innowacji. Ponadto potrzebna jest wspópraca i zaufanie, których róda wedug nich upatrywa mona w kontekcie kulturowym
i lokalnym. Korzyci z funkcjonowania klastrów na obszarach wiejskich mog
wynika ze stymulowania przez nie infrastruktury innowacyjnej, tworzenia regionalnych systemów innowacji, promowania idei spoeczestwa informacyjnego,
budowania polityki innowacyjnej opartej na rónych sektorach dziaalnoci
gospodarczej. Jednak wymienione korzyci, aby zaistniay w praktyce, musz by
wspierane przez partnerów instytucjonalnych.
6.4.

Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój obszarów wiejskich

Realizacja celów rozwojowych gospodarki, tj. wzrost konkurencyjnoci
gospodarki opartej na wiedzy, przedsibiorczoci oraz innowacyjnoci s istotnymi kwestiami dla obecnych i przyszych pokole w Polsce. Szybki postp
techniczny, pojawianie si nowych potrzeb powoduj, e szczególnie wane jest
budowanie innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów.
W celu poprawy poziomu innowacyjnoci i konkurencyjnoci polskiej gospodarki
s uruchamiane rónorakie instrumenty. W sytuacji istniejcych i pogbiajcych
si problemów w sferze finansów publicznych, istotnym stao si znalezienie
i zastosowanie w praktyce nowych rozwiza pozwalajcych na realizacje tych
przedsiwzi infrastrukturalnych, które nie s moliwe do realizacji midzy
innymi z powodu braku rodków publicznych (przy rosncych potrzebach
spoeczestwa). Dla zwikszenia dostpu do kapitau jednostkom realizujcym
zadania publiczne wprowadzono nowe rozwizanie instytucjonalne, tj. partnerstwo publiczno-prywatne.
Wedug Komisji Europejskiej „Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest
form wspópracy pomidzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji
projektu lub wiadczenia usug tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.
Uznaje si, i w PPP obie strony osigaj pewne korzyci, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie okrelonych zada. Przez umoliwienie kademu
z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, publiczne usugi oraz infrastruktura
s realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Gównym celem
PPP jest zatem ksztatowanie takich stosunków midzy stronami, aby ryzyko
ponosia ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolowa . PPP pozostaje zmieniajc si koncepcj i nie jest jedynym czy te preferowanym rozwizaniem w odniesieniu do finansowania projektów. Debata nad terminologi w zakresie definicji
PPP odzwierciedla ewolucj koncepcji PPP oraz zmiany w systemach regulacyjnych w zakresie definiowania PPP w krajach Unii Europejskiej. Wynika to
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z faktu, e PPP powinno zosta w sposób rozwany dopasowane do waciwoci
konkretnego projektu. Zapewnienie korzyci z PPP wymaga uznania odpowiednich mocnych i sabych stron kadego rodzaju struktury oraz de i celów kadej
ze stron. Szczególne znaczenie ma rola sektora publicznego, który moe przeksztaci si z usugodawcy w nadzorujcego umowy o wiadczenie usug”.
Idea PPP powstaa jako szansa na wiadczenie usug publicznych, w sytuacji nieskutecznoci gospodarki rynkowej niezapewniajcej sprawiedliwoci
spoecznej, a raczej prowadzcej do nierównoci i spoecznego wykluczenia.
Wanymi zdarzeniami, które przyczyniy si do promocji i realizacji w praktyce
krajów zachodnioeuropejskich PPP byy124: problemy gospodarcze i ekonomiczne
lat 70.; niewypenianie podstawowych funkcji przez instytucje sektora publicznego; nieefektywno jednostek publicznych w zaspokajaniu potrzeb spoecznych,
przy znacznych wydatkach; niska jako oferowanych usug komunalnych; pojawienie si koncepcji „menederyzmu”; nacisk na oszczdno , wydajno i efektywno w zarzdzaniu publicznymi pienidzmi; rosnca rola sektora prywatnego
(najpierw jako wzór do naladowania praktyk, potem jako partner).
Dziaanie w praktyce tej formy wspópracy midzy partnerem prywatnym
i partnerem publicznym wynika ponadto z nastpujcych przesanek125:
x prawnych, poniewa samorzdno oznacza nie tylko prawo, ale i obowizek
oddziaywania w wielu lokalnych i regionalnych strukturach spoeczno-gospodarczych dla dobra spoecznoci lokalnej;
x spoecznych, poniewa rozwój lokalny i regionalny nie moe odbywa si
bez aktywnego wspóuczestnictwa mieszkaców;
x finansowo-technicznych, poniewa skuteczne dziaania na rzecz rozwoju
wymagaj równie dziaania od strony finansowej.
róda potencjalnych korzyci126 ujawniaj si w momencie porównania
istniejcej i dominujcej formy realizacji zada publicznych z proponowanym
i obecnie preferowanym partnerstwem publiczno-prywatnym (tabela 6.2).

124

W. Zaremba, Rola samorzdów lokalnych w budowie spoeczestwa informacyjnego,
Wydawnictwo AP, Siedlce 2006, s. 76 oraz Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpywu PPP
na wzrost, Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoeczny, ECO/143, Bruksela, 10 marca 2005 r.,
www.eur-lex.europa.eu, s. 1-2.
125
J. Górniak, J. Hausner (red.), S. Kodra, S. Mazur, R. Paszowska, Komunikacja i partycypacja spoeczna, Poradnik, MSAP, Kraków 1999.
126
W. Jastrzbska, M. Lechwar, Rola kapitau spoecznego i partnerstwa publiczno-prywatnego
w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów, [w:] D. Bobrecka-Jamro, W. Jastrzbska, E. Szponar-Krok, B. Tuziak (red.), Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpyw na
rozwój lokalnej przedsibiorczoci, Difin, Warszawa 2008, s. 41-44.
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Tabela 6.2. Realizacja zada publicznych z wykorzystaniem metody tradycyjnej
lub partnerstwa publiczno-prywatnego – porównanie
Metoda tradycyjna

Partnerstwo publiczno-prywatne

1. Koncentracja na pojedynczym etapie
2. Zapewnianie rodków finansowych naley
do zada podmiotu publicznego
3. Stae obcienie finansowe

4. Wszystkie rodzaje ryzyka spoczywaj
na podmiocie publicznym

1. Koncentracja na „caociowym cyklu
ycia” danego projektu
2. Zapewnianie rodków finansowych
naley do zada partnera prywatnego
(w caoci lub czci)
3. Obcienie finansowe dla podmiotu
publicznego (wynagrodzenie partnera
prywatnego) przybiera róne formy,
a cay mechanizm zaley od poziomu
wydajnoci i jakoci realizowanego
przedsiwzicia
4. Ryzyko zwizane z przedsiwziciem
dzieli si pomidzy podmiot publiczny
i partnera prywatnego

ródo: Opracowanie na podstawie www.nsrr.gov.pl.

Dowiadczenia krajów, które w zakresie administrowania sprawami
publicznymi zdecydoway si na wdroenie PPP wskazuj, e poprawnie skonstruowane partnerstwo jest metod dogodn i ekonomicznie wydajniejsz od
tradycyjnych, umoliwiajc wywizanie si z okrelonych zada publicznych
(czy te poszczególnych przedsiwzi skadajcych si na realizacj tego zadania) w sposób taszy, a przynajmniej sprawniejszy (efektywniejszy) ni miaoby
to miejsce w razie zastosowania innych rozwiza127.
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) wydaje si szans nie tylko na
uzyskanie nowej jakociowo infrastruktury technicznej i spoecznej, ale równoczenie szans na zdynamizowanie rozwoju dominujcych na obszarach wiejskich maych i rednich przedsibiorstw. Moe ono stanowi zalek do budowania partnerstwa (klastrów) midzy samymi przedsibiorstwami, jak równie
przedsibiorstwami i jednostkami, które w sposób naturalny mogyby wspomóc
ich innowacyjno (np. regionalne i lokalne jednostki, naukowe i naukowo-badawcze); tym bardziej, e dziaania partnerskie su dobru wspólnemu
i rozwojowi caej spoecznoci. Dzieje si tak midzy innymi dlatego, e wadze
samorzdowe, realizujc zasad partnerstwa, wychodz poza sformalizowane
struktury, czc swoje dziaania z dziaaniami reprezentujcymi rodowisko
127

Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa
publiczno-prywatnego, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2007, s. 20.
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oraz obywateli. Jednoczenie naley podkreli , i w obecnych warunkach
ustrojowych gmina stanowi podstawowy szczebel zarzdzania terytorialnego
i w zwizku z tym korzystanie przez ni z dostpnych i sprawdzonych sposobów
realizacji zada – w tym PPP – moe mie istotne znaczenie dla zapobiegania
i rozwizywania lokalnych problemów spoeczno-gospodarczych.
6.5.

Podsumowanie

ad instytucjonalny ma na celu midzy innymi wzrost produktywnoci,
tworzenie warunków sprawnej konkurencji, upowszechnianie si postaw przedsibiorczoci, uelastycznianie rynków pracy, rozwój zasobów kapitau ludzkiego.
Ponadto ad instytucjonalny daje moliwo artykuowania podanych celów
spoecznych przez poszczególne grupy interesariuszy. Problem ten jest istotn
kwesti spoecznoci obszarów o znacznym udziale grup wykluczonych spoecznie. O ksztacie tego adu instytucjonalnego decyduje przede wszystkim
aktywno pastwa, ludzi polityki, nauki128. W polityce regionalnej UE wyra nie podkrela si znaczenie rozwiza instytucjonalnych opartych na zasadach
partnerstwa w tym partnerstwa publiczno-prywatnego i klastrów w budowaniu
spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Ksztatowanie
kultury partnerstwa wród instytucji publicznych, organizacji pozarzdowych,
przedsibiorstw jest wspóczenie warunkiem realizacji koncepcji rozwoju gospodarczego uwzgldniajcego aspekt ekonomiczny, polityczny, spoeczny i rodowiskowy, tj. rozwoju zrównowaonego.
Budowanie partnerstwa instytucjonalnego moe si wiza z okrelonymi korzyciami. Partnerstwa wczaj w swoje dziaania spoecznoci lokalne,
staj si wic istotnym pracodawc. Stosuj bardziej efektywne metody rozwizywania problemów finansowych i pozafinansowych oraz podejmuj ryzyko
zwizane z realizacj trudnych problemów, które nie s moliwe do rozwizania przez kad z tych instytucji z osobna. Istotnym zasobem stanowicym
potencja do budowy partnerstw jest kapita spoeczny. Kapita spoeczny uznany
zosta przez now ekonomi jako czynnik wyjaniajcy funkcjonowanie uczestników ycia gospodarczego.
Jak wskazuj dowiadczenia polskie, trudno jest budowa rozwizania
oparte na idei „partnerstwa”. Polskie ycie spoeczne jest „[…] regulowane
wedle zasad, które konstytuoway tzw. brudne wspólnoty. I mamy do czynienia
w zasadzie z takim instytucjonalnym pkniciem, to znaczy z jednej strony
128

M.G. Wo niak, Fundamentalne problemy aksjologiczne adu instytucjonalnego wspóczesnej gospodarki, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), ad instytucjonalny w gospodarce,
Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toru 2006, s. 35, 37, 39.
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z oficjalnymi instytucjami dialogu, które co tam próbuj robi , a z drugiej strony
z lokalnie ksztatowan rzeczywistoci wedle kompletnie odmiennych zasad
gry, raczej rywalizacji i prób oszukiwania, przechytrzenia jeden drugiego, anieli
wanie dialogu i konsensusu”129.
Pomimo istniejcych przeszkód i trudnoci naley kontynuowa propagowanie „partnerstwa”, poniewa dziki wspópracy organizacji wiele europejskich
regionów poprawio swój status ekonomiczny i konkurencyjno . Partnerstwo,
w tym partnerstwo publiczno-prywatne, wymusza dugoterminow wspóprac
pomidzy lokalnymi podmiotami, co stymuluje rozwój gospodarczy. Uatwia
konsultacje, kooperacj i koordynacj wdraanych programów i staje si narzdziem lepszego zarzdzania. Odnoszc si do idei klastrów, naley podkreli , i
strategiczne dla rozwoju regionalnego dokumenty unijne, jak i polskie, okrelaj
ramy definicyjne klastrów, wskazujc jednoczenie na potencjalne korzyci dla
przedsibiorstw i regionów. Klastry stanowi dobre rozwizanie dla kreacji innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw agrobiznesu i obszarów wiejskich.

129

Grzech pierworodny w dialogu. Dyskusja panelowa w Centrum Partnerstwa Spoecznego
„Dialog”, „Dialog. Pismo Dialogu Spoecznego” 2006, nr 3, www.dialogspoleczny.pl, s. 9.
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