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Regionalne zróżnicowanie absorpcji
unijnego wsparcia dla polskiej wsi
Streszczenie: W pracy przedstawiono krótko realizowaną w Unii Europejskiej Wspólną Politykę Rolną i scharakteryzowano główne źródła jej finansowania. Na tle ogólnej sytuacji
dotyczącej środków wypłacanych w Polsce dokonano oceny zróżnicowania absorpcji unijnego wsparcia na rzecz wsi i rolnictwa. Ocena dotyczyła zarówno wartości wypłaconych
w ostatnich latach kwot, jak i przeciętnych środków wypłaconych w przeliczeniu na jeden podmiot wpisany do ewidencji producentów oraz gospodarstwo rolne w układzie województw.
Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, regiony, instrumenty wsparcia rolnictwa i wsi.

1. Wstęp
Akcesja Polski do Unii Europejskiej zdynamizowała zwłaszcza zmiany na wsi. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej pozytywnie wpłynęły na dochodowość produkcji rolniczej i poprawiły sytuację finansową rolników. W 2008 r. przeciętny dochód
osoby zatrudnionej w rolnictwie w Polsce był wyższy o 90% od poziomu osiąganego w 2000 r. Poprawa dochodów w sektorze nie oznacza jednak, że każde gospodarstwo rolne i każdy polski region doświadczyły pozytywnych efektów akcesji w równym stopniu. Chociaż względnie najwyższy przyrost dochodów odnotowały
gospodarstwa bardzo małe, to ich poziom nadal zdecydowanie odbiega od przeciętnego dochodu osiąganego w miastach i nie zapewnia środków na inwestycje w rozwój gospodarstwa. Wprowadzenie polityki rozwoju obszarów wiejskich przyspieszyło proces modernizacji sektora rolnego i dywersyfikacji źródeł dochodu na wsi
[PROW… 2011].
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych źródeł finansowania realizowanej w UE Wspólnej Polityki Rolnej i na tym tle ocena zróżnicowania absorpcji
unijnego wsparcia dla polskiej wsi. Ocena dotyczy zarówno wartości wypłaconych
w ostatnich latach kwot, jak i przeciętnych środków wypłaconych w przeliczeniu na
jeden podmiot wpisany do ewidencji producentów oraz gospodarstwo rolne w układzie województw.
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2. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
Wspólna Polityka Rolna (WPR) zalicza się do polityk sektorowych Unii Europejskiej, której podstawy – zapisane w traktacie rzymskim z 25 marca 1957 r. o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – pozostają do dzisiaj niemal bez
zmian. Kardynalny cel prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej stanowi finansowe
wspieranie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE. Działania prowadzone w ramach WPR prowadzić mają głównie do [Szumski 2007]:
–– zwiększenia wydajności rolnictwa,
–– podniesienia poziomu życia ludności wiejskiej,
–– stabilizacji rynków rolnych,
–– bezpieczeństwa dostaw produktów rolnych,
–– zapewnienia rozsądnych cen produktów rolnych dla konsumentów.
Wspólna Polityka Rolna ma za zadanie wspieranie tzw. europejskiego modelu
rolnictwa, który charakteryzuje się tym, że dofinansowywana jest intensywna produkcja rolnicza oraz prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z zasadami ochrony, zachowania i poprawiania środowiska naturalnego, jak również wspieranie działań o charakterze społecznym, w tym zwłaszcza aktywizujących mieszkańców wsi
i terenów wiejskich [Jurcewicz i in. 2004].
W początkowym okresie wdrażania WPR działania koncentrowano na bezpośrednim wsparciu wzrostu produkcji rolnej. W latach 70. XX wieku, po osiągnięciu
tego celu, zaczęto w ramach ewolucji WPR odchodzić od wspierania produkcji na
rzecz wspierania wzrostu dochodów producenta rolnego.
Z początkiem lat 90. XX wieku w ramach wdrażania reformy MacSharry’ego
(od nazwiska komisarza do spraw rolnictwa Raya MacSharry’ego) rozszerzono cele
wspierane przez instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej, dodając rozwój obszarów
wiejskich. Od tego czasu zadania WPR finansowane są w ramach tzw. dwóch filarów
[Agricultural Outlook… 2005; Ndhlovu 2005]:
–– pierwszy oferuje wsparcie działalności rolniczej, głównie za pośrednictwem wypłacanych corocznie dopłat obszarowych,
–– drugi to środki finansowe na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, które
w obecnej perspektywie dostępne są za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W latach 70. XX wieku Wspólną Politykę Rolną poszerzono o wsparcie dla sektora rybackiego, przy czym z biegiem lat działanie to zmieniło się w niezależną politykę sektorową – Wspólną Politykę Rybacką. W obecnej perspektywie Wspólna Polityka Rybacka jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.
Środki finansowe na realizację celów WPR pochodzą ze specjalnych funduszy,
i tak [Czyżewski, Henisz-Matuszczak 2004]:
–– do 2006 r. WPR zabezpieczały środki z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,
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–– od 2007 r. Wspólna Polityka Rolna finansowana jest z Europejskiego Funduszu
Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Wspólna Polityka Rybacka ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Wydatki w ramach finansowania realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej stanowią ponad 40% całego budżetu Unii Europejskiej.

3. Wsparcie polskiego rolnictwa ze środków Unii Europejskiej
Efekty akcesji Polski do UE są zróżnicowane ze względu zarówno na skalę, charakter, jak i obszar. Zwraca się uwagę, że najwięcej pozytywnych skutków rozszerzenia
obserwuje się w sferze współpracy gospodarczej z państwami UE, co jest wypadkową objęcia Polski jednolitymi zasadami obowiązującymi na rynku wewnętrznym
UE. Wiele istotnych zmian odnotowano również w rolnictwie, z powodu zaawansowania procesu integracji europejskiej w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.
Efekty członkostwa zależą także od specyfiki danego obszaru i dlatego z tej perspektywy właśnie powinny być oceniane [Informacja… 2011].
Akcesja zmieniła warunki popytowo-podażowe na rynkach rolnych. Globalna
produkcja rolnicza w 2007 r. była w Polsce o 46% wyższa niż w roku 2000. Ponadto
w tym okresie wartość dodana brutto produkcji rolniczej wzrosła o blisko 10 mld zł
(z 17,7 do 27,2 mld zł). Zdecydowana poprawa warunków prowadzenia działalności
rolniczej i system płatności bezpośrednich wpłynęły na wzrost cen ziemi rolniczej.
Cena hektara gruntów ornych w ramach obrotu Agencji Nieruchomości Rolnych
(ANR) w roku 2010 była wyższa ponadtrzykrotnie od notowanej w 2004 r. (wzrost
z 4,68 tys. za ha do 15,2 tys. zł za ha), a według cen gruntów publikowanych przez
GUS, czyli na podstawie transakcji w obrocie między rolnikami, wzrosła 2,7 razy
– z 6,6 tys. zł za ha w roku 2004 do 18,1 tys. zł w roku 2010 [Warto kupować…
2011].
Zmiany na wsi i w polskim rolnictwie nie miałyby tak dynamicznego charakteru
bez możliwości, jakie dają rozmaite fundusze, wcześniej przedakcesyjne, obecnie te
wynikające z członkostwa w UE.
Wykorzystanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) możliwe jest przez realizację programów finansujących:
–– Program Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z EFRR i FS,
–– Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany z EFRR,
–– Program Kapitał Ludzki – współfinansowany z EFS,
–– 16 Programów Regionalnych – finansowane z EFRR,
–– Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR,
–– Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR,
–– Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – finansowany z EFRR.
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Obok polityki regionalnej wspieranej przez wymienione programy szczególny
nacisk kładzie się w UE na politykę rolną, rybactwa i rybołówstwa. W Polsce w
obecnym okresie finansowania polityka wobec rolnictwa, rybactwa i rybołówstwa
przejawia się w funkcjonowaniu: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.
W perspektywie finansowej 2007–2013 kwoty przeznaczone na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) stanowią drugą co do wartości pulę środków
w funduszach współfinansowanych przez UE (por. tab. 1).
Tabela 1. Programy i kwoty środków zarezerwowanych na ich realizację w perspektywie finansowej
2007–2013 (w mld euro)
Programy Operacyjne

Kwota środków zarezerwowanych
na realizację programu

Infrastruktura i Środowisko

37,6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

17,2

Regionalne Programy Operacyjne

16,5

Kapitał Ludzki

11,5

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

9,7

Europejska Współpraca Terytorialna

8,5

Rozwój Polski Wschodniej

2,3

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich

0,9

Pomoc Techniczna

0,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Warto podkreślić, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w Polsce jest największym tego typu programem w całej UE (14% alokacji budżetu przypadającego na wszystkie kraje).

4. Efekty unijnej pomocy udzielanej przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
4.1. Finansowe instrumenty wsparcia rolnictwa realizowane przez ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od początku funkcjonowania,
czyli od 1994 r., do września 2011 r. przekazała beneficjentom ponad 133 mld zł.
Z tej kwoty, od akcesji w 2004 r. ARiMR wypłaciła ponad 113 mld zł w ramach realizacji unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Z tej ogólnej kwoty 76,6 mld zł (tj. 68%)
pochodziło z budżetu Unii Europejskiej, a ponad 36 mld złotych ze środków krajowych [Informacja… 2011].
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Najważniejszy instrument wsparcia udzielanego rolnictwu stanowią dopłaty
bezpośrednie – wypłaty realizowane na rzecz polskich rolników wyniosły do końca
trzeciego kwartału 2011 r. blisko 63 mld zł.
Kluczowym mechanizmem finansowania rolnictwa, przetwórstwa żywności i
rozwoju obszarów wiejskich w przeszłości były: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2004–2006 i Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Obecnie
tę rolę pełni największy w polskiej historii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, którego budżet to ok. 70 mld zł. PROW 2007–2013 jest najważniejszym źródłem finansowania inwestycji poprawiających konkurencyjność gospodarstw i zakładów przetwórczych, powstawania miejsc pracy na terenach wiejskich,
rozwoju ekologicznych i zgodnych z ochroną środowiska metod gospodarowania
oraz zachowania kultury i wiejskiego krajobrazu. Z możliwości realizowania wymienionych inwestycji skorzystało do tej pory niemal 1,2 mln beneficjentów, którym
wypłacono ponad 41 mld zł.
Znaczące efekty obserwowano dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, z którego 36 tys. rolników wsparto środkami w wysokości 5 mld zł, co umożliwiło przeprowadzenie inwestycji za około 8 mld zł (efekty rzeczowe to zakup ponad 19 tys. ciągników, przeszło 170 tys. maszyn i urządzeń rolniczych oraz realizacja
prawie tysiąca inwestycji budowlanych). Fundusze z PROW 2007–2013 unowocześniły dziesiątki firm zajmujących się przetwórstwem żywności oraz pozwoliły na
stworzenie na terenach wiejskich blisko 80 tys. nowych miejsc pracy niezwiązanych
z rolnictwem. Młodzi i dobrze wykształceni rolnicy stworzyli 14 tys. nowych gospodarstw. Dopłaty w ramach PROW 2007–2013 umożliwiły także:
–– utrzymanie opłacalności działalności gospodarczej na terenach trudnych do gospodarowania i górskich (dotyczy zachowania produkcji żywności na areale rolnym o powierzchni 7,3 mln ha),
–– prowadzenie upraw zapewniających ochronę środowiska na obszarze 2,3 mln ha
i zalesienie 210 tys. ha najsłabszych gruntów,
–– uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
–– powstanie i funkcjonowanie wielu grup producenckich,
–– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
–– modernizację gospodarstw rolnych,
–– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
–– odbudowanie produkcji w setkach gospodarstw rolnych, które ucierpiały z powodu kataklizmów (powodzi, przymrozków, huraganów itp.).
Z działania „Odnowa i rozwój wsi” Agencja wypłaciła 0,6 mld zł na wsparcie
ponad 2,3 tys. inwestycji. Warunki życia na obszarach wiejskich poprawiają się też
przez realizację projektów wspieranych w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” (ponad 0,85 mld zł na budowę wodociągów, kanalizacji, systemów segregacji odpadów, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,
targowisk pod szyldem „Mój Rynek”).
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Podsumowując, należy wskazać, że realizując programy pomocy dla rolnictwa i
obszarów wiejskich w ramach działalności ARiMR, do 30.09.2011 r. wypłacono
beneficjentom 133,2 mld zł, m.in. na:
–– Systemy wsparcia bezpośredniego			
62,82 mld zł (47,5%),
–– PROW 2007–2013					
26,33 mld zł (15,0%),
–– Pomoc krajowa					
17,79 mld zł (13,4%),
–– PROW 2004–2006					
10,88 mld zł (8,2%),
–– SPO Restrukturyzacja… 2004–2006			
6,56 mld zł (5,0%),
–– Program SAPARD					
4,51 mld zł (3,4%),
–– Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw 2,02 mld zł (1,4%),
–– PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa… 2007–2013
oraz Wspólna Polityka Rybacka 1,251 mld zł (1,0%),
–– SPO Rybołówstwo… 2004–2006			
1,00 mld zł (0,8%).
Oczywiście w ramach każdego z programów funkcjonują tzw. działania, które
szczegółowo warunkują możliwość pozyskiwania środków.
4.2. Zróżnicowanie wartości wypłaconej pomocy współfinansowanej z UE
w województwach
Z oceny wykorzystania pomocy udzielonej w ramach ARiMR, od początku działalności do 30.09.2011 r., w układzie regionów wynika, że największe łączne kwoty
płatności zrealizowane zostały dla (por. tab. 2): mazowieckiego, wielkopolskiego
i lubelskiego – dla tych trzech województw przekazano łącznie 36% wszystkich
środków, a najmniejsze w śląskim (2,8 mld zł) i lubuskim (2,9 mld zł).
W ramach wsparcia bezpośredniego wypłacono ponad 62,8 mld zł, a największe
płatności notowano dla: mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego (niemal 36%
środków). Najmniejsze zaś płatności zrealizowano w śląskim (1,5 mld zł) i lubuskim
(1,7 mld zł).
Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (w tym
Obszary Niekorzystnego Gospodarowania (ONW)) obejmowała wypłatę 26,3 mld zł,
przy czym ponownie na początku i końcu uporządkowania były te same regiony.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 (w tym
ONW) zrealizowano płatności na kwotę 10,9 mld zł. Największe płatności odnotowano dla mazowieckiego, wielkopolskiego i podlaskiego (40% środków), a najmniejsze w opolskim (0,16 mld zł) i śląskim (0,17 mld zł).
Sektorowy Program Operacyjny (SPO Restrukturyzacja i SPO Rybołówstwo)
obejmował wypłatę 7,6 mld zł, przy czym 38% tej kwoty przeznaczono dla mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego oraz lubelskiego.
Realizacja wypłat w ramach pozostałych kierunków wsparcia wyglądała następująco:
–– SAPARD (Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Special Accession Programme for Agriculture and Rural
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Tabela 2. Realizacja płatności w województwach w mln zł (narastająco wg stanu na 30.09.2011)
Województwa

Płatności z tytułu (oznaczenia kolumn podano pod tabelą)
1

*

6

7

Dolnośląskie

3 998,3

1 208,2

370,8

192,9

147,3

59,2

10,3 0

5 987,0

Kujawsko-pomorskie

4 911,8

1 784,8

923,2

456,2

287,2

321,9

21,5 0,1

8 706,6

Lubelskie

6 081,9

2 581,6

880,8

563,8

357,2

124,7

5,8 0

10 595,8

Lubuskie

1 690,5

732,5

237,0

91,4

111,5

71,5

1,9 0

2 936,2

Łódzkie

4 156,9

1 822,3

888,4

410,6

300,2

83,9

23,3 0

7 685,6

Małopolskie

2 104,1

1 119,5

406,8

264,6

352,5

91,0

4,6 0

4 343,0

Mazowieckie

8 144,6

3 784,7

1 857,3

850,5

550,9

703,4

32,4 0,1

15 923,9

Opolskie

2 415,3

586,1

162,3

147,4

97,5

16,6

3,4 0

3 428,6

Podkarpackie

2 228,6

1 147,3

400,0

132,2

302,1

0,7

3,9 0

4 214,7

Podlaskie

4 562,8

2 275,3

1 015,8

449,3

234,7

5,2

21,4 0

8 564,5

Pomorskie

3 149,5

1 210,5

505,8

649,9

219,9

152,3

509,9 1,2

6 399,0

Śląskie

1 473,7

655,9

172,3

138,7

311,9

12,0

26,4 0

2 791,0

Świętokrzyskie

2 115,6

1 268,5

467,9

229,2

234,8

24,5

11,8 0

4 352,2

Warmińsko-mazurskie

4 259,8

1 581,5

671,1

393,6

208,0

47,3

84,4 0

7 245,6

Wielkopolskie

7 954,4

3 158,4

1 399,9

801,7

605,8

302,5

32,8 0

14 255,4

3 575,9

1 270,3

410,2

539,2

148,9

7,9

436,2 0,1

6 388,6

Zachodniopomorskie
Razem

3

4

5

8

9

62 823,6 26 187,4 10 769,5 6 311,1 4 470,4 2 024,5 1 229,8 1,4 113 817,7

Inne działania bez
podziału na
województwa**
RAZEM

2

145,0

108,3 1 256,0

42,2

15,0

1 566,7

62 823,6 26 332,4 10 877,8 7 567,1 4 512,6 2 024,5 1 245,0 1,4 115 384,5

1 – Wsparcie bezpośrednie, 2 – PROW 2007–2013 (w tym ONW), 3 – PROW 2004–2006 (w tym
ONW), 4 – SPO 2004–2006 (SPO Restrukturyzacja + SPO Rybołówstwo), 5 – SAPARD, 6 – Wspólna
Organizacja Rynku Owoców i Warzyw, 7 – PO Ryby, 8 – Wspólna Organizacja Rynków Rybnych,
9 – Razem
* – Uwzględnia: JPO, UPO, Dopłaty energetyczne, Płatności cukrowe, Oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw, Przejściową płatność z tytułu owoców miękkich, Wsparcie specjalne.
** – Uwzględnia płatności w ramach pomocy technicznej, szkoleń, działań promocyjnych oraz
dodatkowo w programie SPO płatności w ramach działań wdrażanych przez FAPA i Urzędy Marszałkowskie oraz w przypadku „PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa…” płatności z tytułu
osi 4.
Źródło: Departament Księgowości ARiMR.

Development) – ponad 4,5 mld zł (w tym najwięcej w wielkopolskim – 0,6 mld,
mazowieckim – 0,55 mld zł i lubelskim – 0,36 mld zł, tj. 35,7% środków),
–– Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw – 2 mld zł (a najwięcej w mazowieckim – 0,7 mld zł, kujawsko-pomorskim – 0,32 mld zł i wielkopolskim
– 0,3 mld zł, czyli 2/3 funduszy),
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–– PO Ryby – 1,25 mld zł (w tym niemal 80% na rzecz dwóch nadmorskich województw: pomorskiego – 0,5 mld zł i zachodniopomorskiego – 0,44 mld zł),
–– Wspólnej Organizacji Rynków Rybnych – 1,44 mld zł (91% łącznie w pomorskim i zachodniopomorskim).
Ze wszystkich polskich województw mazowieckie pod względem wartości środków przekazanych na rzecz wsi i rolnictwa plasowało się na pierwszej pozycji z racji
wsparcia bezpośredniego, PROW 2007–2013 (w tym ONW), PROW 2004–2006
(w tym ONW), Sektorowego Programu Operacyjnego 2004–2006 (SPO Restrukturyzacja + SPO Rybołówstwo), Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, a na
drugiej z tytułu SAPARD.
Natomiast województwo wielkopolskie na pozycji pierwszej odnotowano ze
względu na środki SAPARD, a na drugiej ze względu na wsparcie bezpośrednie,
PROW 2007–2013 (w tym ONW), PROW 2004–2006 (w tym ONW), SPO 2004–
–2006 (SPO Restrukturyzacja i SPO Rybołówstwo).
Do województw, które ze względu na większość opisywanych strumieni wsparcia notowano na ostatnich miejscach w uporządkowaniu, zaliczyć należy śląskie,
lubuskie i opolskie.
4.3. Zróżnicowanie pomocy współfinansowanej z UE
w relacji do liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów
i liczby gospodarstw w województwach
Jak wynika z danych GUS, w roku 2010 funkcjonowało w Polsce ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych i niemal 2,1 mln podmiotów wpisanych do ewidencji producentów
(EP) prowadzonej przez ARiMR. Najwięcej podmiotów wpisanych do ewidencji zarówno producentów (0,3 mln), jak i gospodarstw rolnych (0,24 mln) charakteryzuje
mazowieckie, a następnie lubelskie (0,26 mln EP i 0,19 mln gospodarstw rolnych),
małopolskie (0,21 mln EP i 0,16 mln gospodarstw rolnych), podkarpackie (0,19 mln
EP i 0,14 mln gospodarstw rolnych) i łódzkie (0,18 mln EP i 0,13 mln gospodarstw
rolnych). Na końcu listy w uporządkowaniu województw pod względem liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów oraz gospodarstw rolnych jest zachodniopomorskie (45,4 tys. EP i 32 tys. gospodarstw rolnych), opolskie (43,9 tys.
EP i 29 tys. gospodarstw rolnych) i lubuskie (32,1 tys. EP i 24 tys. gospodarstw rolnych).
Z relacji łącznej kwoty udzielonej pomocy do liczby gospodarstw oraz liczby
podmiotów wpisanych do ewidencji producentów wynika, że najwyższe wskaźniki
osiągnęły takie regiony, jak: Zachodniopomorskie, Warmińsko-mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie i Wielkopolskie, a najniższe Małopolskie,
Podkarpackie i Śląskie (por. rys. 1 i tab. 3).
Pod względem wartości wypłat bezpośrednich odnoszonych do liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów oraz liczby gospodarstw rolnych najwyższe pozycje odnotowano dla Zachodniopomorskiego, Warmińsko-mazurskiego,
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109,17
148,81
140,84

115,12

164,67

Pomorskie

199,65

99,59

Warmińsko-mazurskie
91,15

Zachodniopomorskie

76,15

128,04

Podlaskie
Kujawsko-pomorskie
66,91

52,4

84,28

91,5

114,96

Mazowieckie

122,34

Wielkopolskie

Lubuskie

65,34

42,95

57,36

41,45

55,77

Łódzkie

95,03

32,65

42,25

Lubelskie

118,23

Dolnośląskie

Swietokrzyskie
78,03

36,25

Opolskie
31,45

Śląskie
Wielkość wypłaconej pomocy
(w tys. zł)

21,85
20,69

29,07

26,64

Małopolskie

Podkarpackie

200

W przeliczeniu na jeden podmiot EP
W przeliczeniu na jedno gospodarstwo (GUS)

Rys. 1. Wartość pomocy współfinansowanej z UE, udzielonej przez ARiMR w latach 2002–2011,
w przeliczeniu na gospodarstwo rolne i na podmiot wpisany do ewidencji producentów, wg stanu na
30.09.2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (Departament Księgowości).

Opolskiego, Pomorskiego i Lubuskiego, a najniższe Małopolskiego i Podkarpackiego. Podobną kolejność obserwowano dla relacji kwot wypłaconych w ramach PROW
2007–2013 do liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów oraz liczby
gospodarstw rolnych.
Województwem, które najczęściej pod względem analizowanych strumieni finansowych notowano na miejscu pierwszym w ocenianych relacjach, było zachodniopomorskie (ze względu na kwoty wsparcia bezpośredniego, PROW 2007–2013,
SPO 2004–2006, PO Ryby), ze względu na Wspólną Organizację Rynków Rybnych
było na pozycji drugiej, a z uwagi na PROW 2004–2006 na trzeciej.
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Tabela 3. Pozycje polskich regionów w uporządkowaniu ze względu na relacje kwot pomocy
współfinansowanej z UE, udzielonej przez ARiMR w latach 1994–2011, w przeliczeniu na gospodarstwo rolne i na podmiot wpisany do ewidencji producentów, narastając, według stanu na 30.09.2011

Województwa

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie

Płatności z poszczególnych tytułów
w relacji do liczby podmiotów
ewidencyjnych
(oznaczenia jak w tab. 2)
1*

2

5

6

7

8

9 1*

2

5

6

7

8

9

8

9 10 12 14

7

9

5

9

8

9 10 11 10

7

9

5

9

6

6

1

5

3

5

5

6

1

5

3

4

5

3

7

8

4

2

4

6

6 12 11 12 12 12 16

16 16 16 15 12 10 15

9 16 16 16 15 15 14 11 15

9 16

10 10

4 10 10 10

4 10

8

8 11

9 10
7

4 13

7

8 11 12 11

8

3 10

8 11 12 10

4

7

6

3

3

7

8

5

6 12
7

9 10 13

9

8 14

8 11

3

7

8 14

4

8

Mazowieckie

Pomorskie

4

3

3 13

Małopolskie

Podkarpackie

2

4

9

12 11

Podlaskie

3

11 12 13 11 16

Łódzkie

Opolskie

Płatności z poszczególnych tytułów
w relacji do liczby gospodarstw
rolnych
(oznaczenia jak w tab. 2)

9 10 13
8

8 11

9 11
7

4 10

8 10 11 10

5

6

15 15 14 16 15 16 16 11 15 15 15 14 16 15 16 16 11 15
9

5

4

6

4

4

5

2

9 15
1

2

7 12

8

9

5

4

6

2

3

4

4

5

2

1

9 15
1

2

7 12

8

2

3

1

Śląskie

13 14 15 14

Świętokrzyskie

14 13 12 13 11 12 11 14 13 13 13 13 13 12 13 12 14 13

3 14

4 13 14 14 14 16 14

7 14

4 13 14

Warmińsko-mazurskie

2

2

1

3

5

6

3 15

2

2

2

1

3

3

6

3 15

2

Wielkopolskie

7

7

6

5

2

5

6 16

6

7

7

6

5

2

5

6 16

7

Zachodniopomorskie

1

1

3

1

6 13

1

1

1

1

3

1

4 12

1

1

2

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (Departament Księgowości).

Zawsze w pierwszej piątce województw w przedstawionych uporządkowaniach
zestawionych w tab. 3 obserwowano województwo pomorskie, przy czym w pierwszej trójce notowano je ze względu na środki w ramach SPO 2004–2006, SAPARD,
Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, PO Ryby, Wspólnej Organizacji
Rynków Rybnych.
Kujawsko-pomorskie z uwagi na przeciętną wartość środków wypłaconych na
podmiot wpisany do ewidencji producentów oraz gospodarstwo rolne w odniesieniu
do każdego instrumentu finansowego było w pierwszej szóstce województw, przy
czym w ramach PROW 2004–2006 było na pozycji drugiej, a ze względu na środki
z Programu Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw na miejscu pierwszym,
ze względu zaś na fundusze ze Wspólnej Organizacji Rynków Rybnych na pozycji
trzeciej.
Kolejnym województwem, które na liście rankingowej było kilkakrotnie na
pierwszych pozycjach ze względu na przeciętne kwoty środków wypłacane na pod-
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miot wpisany do ewidencji producentów oraz gospodarstwo rolne, było warmińsko-mazurskie.
Na ostatnich miejscach ze względu na kwoty środków wypłacone przeciętnie na
jeden podmiot wpisany do ewidencji producentów oraz gospodarstwo rolne występowały najczęściej małopolskie i podkarpackie.

5. Podsumowanie
Polska prezydencja w UE przebiegała pod hasłem „Reformy dla sprostania wspólnym wyzwaniom”, a do priorytetów w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi zaliczono:
reformę systemu płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po
2013 r., kompleksową i komplementarną politykę rozwoju obszarów wiejskich po
2013 r., włączenie biomasy i zasobów odnawialnych jako elementów poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE oraz reformę Wspólnej
Polityki Rybackiej po 2012 r.
W budżecie WPR na lata 2007–2013 Polska otrzymała 24 mld euro, a z propozycji KE wynika, że kwota ta mogłaby wzrosnąć o ok. 6 mld euro w związku
z procesem zrównywania dopłat bezpośrednich.
Przeprowadzona ocena wskazuje na znaczne zróżnicowanie polskich województw pod względem zarówno kwot środków, jakie ze względu na wymienione
instrumenty finansowe wypłacono, jak i w przeliczeniu na podmioty wpisane do
ewidencji producentów oraz gospodarstwa rolne. Znamienne jest, że oba zestawienia dały odmienne uporządkowania.
Wydaje się, że szczególnie istotna, ze względu na specyfikę województw Polski,
będzie próba oceny tych uporządkowań także w układzie działań wydzielonych,
zwłaszcza w ramach wsparcia bezpośredniego i PROW 2007–2013, które to instrumenty stanowią znaczący element łącznych kwot wypłat. Pozwoli to na określenie
rolniczej specjalizacji polskich województw.
Kolejnym elementem analizy powinno być zestawienie otrzymanych wyników
z przeciętną wielkością gospodarstw rolnych w układzie województw, częstością
ich występowania w poszczególnych przedziałach wielkości i zmianami, jakie zaszły w strukturze gospodarstw rolnych w Polsce w latach, które objęto pomocą
przedakcesyjną i w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.
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REGIONAL DIVERSIFICATION OF EU SUPPORT ABSORPTION
FOR POLISH RURAL AREAS
Summary: The study briefly presents Common Agricultural Policy implemented in the
European Union and characterizes major sources of its financing. Against the background of
general situation referring to the means paid out in Poland, an evaluation of EU support
diversification for rural areas and agriculture sector was performed. The evaluation referred to
both values of amounts paid out in recent years and average means paid out calculated per one
entity in the register of manufacturers and an agricultural farm in the system of regions.
Keywords: Common Agricultural Policy, regions, support instruments for agriculture and
rural areas.
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