Janusz RowiĔski

Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013
(„PROW-2013”)1
Development Programme of Rural Areas 2007-2013
(“PROW-2013”)
W pracy przedstawiono ogólne zaáoĪenie i szczegóáową charakterystykĊ Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (“PROW-2013”). Przeprowadzono jego analizĊ
i ocenĊ w porównaniu z innymi europejskimi i krajowymi programami oraz omówiono problemy
związane z uruchomieniem i realizacją. W uwagach koĔcowych wskazano na szereg sáaboĞci
i niedociągniĊü oraz potrzebĊ korekty programu.

WstĊp
W latach 2007 – 2013 Polska bĊdzie tym paĔstwem czáonkowskim Unii
Europejskiej, które otrzyma najwiĊcej Ğrodków z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tekĞcie stosuje siĊ skrót EFRROW) - ponad
13,2 mld euro w cenach bieĪących (blisko 2 mld euro rocznie; 17% funduszu ogóáem).
Drugie z kolei paĔstwo - Wáochy - otrzyma okoáo 8,3 mld euro (10,7% funduszu
ogóáem), a zatem o okoáo 5 mld euro mniej. Na kolejnych miejscach znajdują siĊ
Niemcy, Hiszpania i Francja.
ĝrodki te znajdują siĊ w specjalnym programie – Planie Rozwoju Obszarów
Wiejskich – 2007-2013 (w tekĞcie stosuje siĊ skrót „PROW-2013”). 13,2 mld EUR nie
jest peáną kwotą, którą bĊdzie w dyspozycji polskiego „PROW–2013”. Poza Ğrodkami
unijnymi program bĊdzie dysponowaá krajowymi Ğrodkami publicznymi w wysokoĞci
4,0 mld euro. ĝrodki publiczne ogóáem wyniosą zatem 17,2 mld euro czyli blisko
2,5 mld euro rocznie, (ponad 8,5 mld záotych rocznie po przeliczeniu na záote kursem
walutowym 1 euro = 3,50 záotego)2. Ponadto szacuje siĊ, Īe program uruchomi Ğrodki
prywatne w postaci wkáadu wáasnego otrzymujących wsparcie w wysokoĞci przeszáo
7,8 mld euro. ĝrodki ogóáem, które zostaną zaangaĪowane w ciągu siedmiu lat
w „PROW–2013” wyniosą zatem blisko 25,1 mld euro, a wartoĞü zrealizowanych
projektów osiągnie okoáo 12,5 mld záotych rocznie.
1

Referat jest oparty na fragmentach obszernej pracy, przygotowywanej do druku w Instytucie Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowym Instytucie Badawczym i finansowanej z Programu
Wieloletniego „Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki ĪywnoĞciowej po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Peány tekst zostanie wkrótce opublikowany w serii wydawniczej
„Program wieloletni 2005-2009” i bĊdzie dostĊpny na stronach internetowych: www.ierigz.waw.pl.
2
Kurs 1 euro= 3,50 záotego przyjĊto we wszystkich przeliczeniach.
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„PROW-2013” a inne programy, wpáywające na rozwój regionów wiejskich
„PROW-2013”
jest
najwiĊkszym,
ale
nie
jedynym
programem,
wspóáfinansującym projekty na obszarach wiejskich. ĝrodki wspierające obszary
wiejskie znajdują siĊ równieĪ we czterech centralnych programach strukturalnych
(Infrastruktura i ĝrodowisko, Kapitaá ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski
Wschodniej), realizowanych w latach 2007 - 2013 i dysponujących kwotą okoáo
60,7 mld euro Ğrodków publicznych a takĪe w 16 wojewódzkich programach
regionalnych (ogólna kwota Ğrodków publicznych okoáo 23,9 mld euro). CzĊĞü Ğrodków,
znajdujących siĊ w tych programach, jest przewidziana na wspóáfinansowanie projektów
realizowanych na obszarach miejskich, czĊĞü jest zarezerwowana na wsparcie obszarów
wiejskich. Są takĪe dziaáania, z których moĪna finansowaü projekty zlokalizowane
zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich.
R. Grochowska i L. Hardt na zlecenie IERiGĩ-PIB przygotowali obszerne
opracowanie3 w którym przeanalizowali wpáyw poszczególnych programów na obszary
wiejskie. Autorzy podzielili wszystkie dziaáania na cztery grupy pod wzglĊdem siáy
oddziaáywania na regiony wiejskie (1). Wpáywające bezpoĞrednio, (2). Wpáywające
silnie poĞrednio, (3). Wpáywające sáabo poĞrednio, (4). Wykazujące brak wpáywu.
Z wykonanych przez nich szacunków wynika, Īe projekty wartoĞci okoáo 41 mld euro
(okoáo 68% wartoĞci wszystkich projektów) mogą wpáywaü korzystnie na obszary
wiejskie. PrzybliĪony podziaá tej kwoty jest nastĊpujący: wpáyw bezpoĞredni wywierają
projekty w wysokoĞci 14,4 mld euro (23% Ğrodków znajdujących siĊ w czterech
centralnych programach operacyjnych), silny poĞredni – wartoĞci 14,5 mld euro (24%)
sáaby poĞredni - 12,6 mld euro (19%), a nie wywierają wpáywu projekty w wysokoĞci
20,7 mld euro (34%).
Nie przeanalizowano w podobny sposób regionalnych programów
wojewódzkich (prace na ten temat są w IERiGĩ prowadzone). WstĊpnie przyjĊto, Īe ich
wpáyw na rozwój obszarów wiejskich jest co najmniej równie silny jak centralnych
programów strukturalnych. ZaáoĪono wiĊc, Īe znajdujące siĊ w programach
regionalnych projekty wartoĞci blisko 5,5 mld euro bĊdą wpáywaü bezpoĞrednio,
a w wysokoĞci 5,7 mld euro silnie poĞrednio na sytuacjĊ w regionach wiejskich.
Wedáug tych szacunków wartoĞü wykonanych w latach 2007-2013 projektów,
wspóáfinansowanych z centralnych i regionalnych programów strukturalnych
oddziaáywujących na regiony wiejskie bezpoĞrednio moĪe wynieĞü 19,9 mld euro,
a silnie poĞrednio 20,2 mld euro. OczywiĞcie rzeczywistoĞü moĪe byü odmienna i nie
jest wykluczone, Īe rzeczywisty wpáyw projektów wspóáfinansowanych z programów
strukturalnych bĊdzie mniejszy niĪ wynika z podanych szacunków. Dlatego teĪ
ostroĪnie przyjĊto, Īe rozwój wiejski wspierają projekty, wywierające wpáyw
bezpoĞredni i poáowa wywierających silny wpáyw poĞredni. Przy tym zaáoĪeniu 21,6
mld Ğrodków publicznych, ulokowanych w centralnych programach strukturalnych,
a 8,3 mld znajdujących siĊ w programach regionalnych wspiera rozwój regionów
wiejskich.

3

R. Grochowska, à. Hardt. MoĪliwoĞci oddziaáywania Ğrodków finansowych przeznaczonych dla Polski
w ramach polityki spójnoĞci w latach 2007-2013 na rozwój regionów wiejskich. Maszynopis. Opracowanie
ukaĪe siĊ wkrótce w serii wydawniczej „Program wieloletni 2005-2009” i bĊdzie dostĊpne na stronach
internetowych: www.ierigz.waw.pl.
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Poza programami, wspóáfinansowanymi z budĪetu UE, w Polsce istnieją krajowe
programy wsparcia rolnictwa, najczĊĞciej oparte na znanym i akceptowanym przez
rolników mechanizmie kredytów preferencyjnych. Programy krajowe, istniejące przed
1 maja 2004 roku, mogáy funkcjonowaü przez pierwsze trzy lata czáonkostwa bez zmian
pod warunkiem notyfikowania w Komisji Europejskiej. Od 1 maja 2007 roku bez zgody
Komisji Polska nie moĪe kontynuowaü istniejących ani uruchamiaü nowych programów
krajowych4. Polska uzgodniáa z Komisją krajowe programy pomocy w takim terminie,
Īe juĪ w lipcu 2007 roku uruchomiáa nowe linie kredytów preferencyjnych. W latach
2007-2008 uruchomiono okoáo 4,8 mld záotych inwestycyjnych kredytów
preferencyjnych, czyli ich wysokoĞü wyniosáa okoáo 2,4 mld záotych (okoáo 685 mln
euro) rocznie. JeĪeli w nastĊpnych latach roczna kwota inwestycyjnych kredytów
preferencyjnych nie ulegnie zmianie to rolnictwo otrzyma w latach 2007-2013 pomoc
w ich postaci w wysokoĞci 16,8 mld záotych (4,8 mld euro). Jest to powaĪna pomoc
finansowa udzielana rolnikom modernizującym i powiĊkszającym gospodarstwa
wiĊksza niĪ wsparcie, które otrzymają rolnicy ze Ğrodków „PROW-2013”. W „PROW2013” na cztery dziaáania bezpoĞrednio wspierające rozwój gospodarstw rolnych i grup
producentów (modernizacja gospodarstw rolnych, gospodarstwa rolne niskotowarowe,
uáatwianie startu máodym rolnikom i grupy producentów) zarezerwowano bowiem
2,8 mld euro a zatem 9,8 mld záotych. Przy tym kredyty preferencyjne nie konkurują ze
Ğrodkami „PROW-2013”, lecz je uzupeániają. W ciągu pierwszych oĞmiu miesiĊcy
2008 roku z linii kredytowej máodzi rolnicy udzielono ponad 4,5 tys. kredytów na kwotĊ
blisko 750 mln záotych (ponad 50% ogólnej sumy udzielonych kredytów). WaĪną
pozycją jest równieĪ inwestycyjny kredyt preferencyjny na zakup gruntów (ponad 250
mln záotych; 17% ogólnej kwoty przyznanych kredytów). Zwáaszcza ta druga pozycja
ma duĪe znaczenie. Bez powiĊkszania powierzchni gospodarstw drogą zakupu gruntów
nie jest moĪliwa zmiana struktury obszarowej polskiego rolnictwa. Tymczasem zakup
gruntów a takĪe gospodarstw nie moĪe byü wspóáfinansowany ze Ğrodków PROW2013”.
Dane, zamieszczone w tabeli 1 są poza pozycją (1) grubymi szacunkami. Nie
uwzglĊdniono bowiem w niej wszystkich Ğrodków publicznych wpáywających na rozwój
obszarów wiejskich. Brak jest Ğrodków z budĪetu paĔstwa oraz z budĪetów samorządów
(wyjątek stanowią Ğrodki, bĊdące obowiązkowym wkáadem paĔstwa i samorządów
do programów, wspóáfinansowanych ze Ğrodków unijnych, oraz Ğrodki, postawione
do dyspozycji w postaci inwestycyjnych kredytów preferencyjnych). Tymczasem
z budĪetów krajowych, zarówno paĔstwa jak i lokalnych, są finansowane lub
wspóáfinansowane róĪne projekty, które wprawdzie mają swe odpowiedniki
w wymienionych w tabeli programach, ale są realizowane poza nimi, a takĪe róĪne
przedsiĊwziĊcia, których nie moĪna wspieraü ze Ğrodków UE (przykáadem moĪe byü
wzmiankowany zakup gruntów rolniczych). Szacunkowi podanemu w tabeli 1 moĪna
wiĊc postawiü zarzut, Īe jest niekompletny i Īe w rzeczywistoĞci na obszarów wiejskie
przeznacza siĊ wiĊcej Ğrodków publicznych niĪ podano.
4
Przepis ten zostaá záagodzony Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyáączeĔ blokowych). DUUE L214 z dnia 9.8.2008. JednakĪe, jak siĊ
wydaje, wszystkie lub niemal wszystkie programy wspierające rolnictwo muszą byü nadal uzgadniane
z Komisją.
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TABELA 1. ZESTAWIENIE ĝRODKÓW PUBLICZNYCH OGÓàEM (ĝRODKI UNIJNE
I KRAJOWE) WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007-2013
(W MLD EURO)
Program
kwota wsparcia
(1). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
17,2
(2). Zarządzane centralnie programy operacyjne
21,6
(3). Zintegrowane Programy Rozwoju Regionalnego
8,3
(4). Inwestycyjne kredyty preferencyjne
4,8
Ogóáem
51,9
ħródáa: (1). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, materiaá informacyjny. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, listopad 2006; (2). R. Grochowska i à. Hardt. /w/: MoĪliwoĞci
oddziaáywania Ğrodków finansowych przeznaczonych dla Polski w ramach Polityki SpójnoĞci w latach 20072013 na rozwój obszarów wiejskich, maszynopis. (3) i (4). Szacunki wáasne.

Podany szacunek powaĪne wątpliwoĞci budzi równieĪ z tego Īe pojĊcie „projekty
sáuĪące rozwojowi regionów wiejskich” jest bardzo rozciągliwe. MoĪna bowiem broniü
poglądu, Īe poĞrednio rozwojowi regionów wiejskich sáuĪy wiele róĪnych projektów,
finansowanych z innych czĊĞci budĪetu paĔstwa i budĪetów lokalnych. Tytuáem
przykáadu moĪna siĊ zastanawiaü, czy do dziaáaĔ, sáuĪących rozwojowi regionów
wiejskich nie naleĪy zaliczyü wydatków na szkolnictwo rolnicze od szkóá zasadniczych
począwszy na wyĪszych uczelniach koĔcząc, a takĪe na wszystkie szkoáy, zlokalizowane
na obszarach wiejskich. Równie zasadne jest pytanie o wpáywie stanu sáuĪby zdrowia na
rozwój regionu wiejskiego. Wreszcie moĪna siĊ zastanawiaü, czy do Ğrodków sáuĪących
rozwojowi regionów wiejskich nie naleĪaáoby zaliczyü takich instrumentów wsparcia jak
páatnoĞci bezpoĞrednie. Z róĪnych badaĔ wynika bowiem, Īe znaczna ich czĊĞü jest
przeznaczana na sfinansowanie rozwoju gospodarstw.
NiezaleĪnie jednak od wyraĪonych zastrzeĪeĔ moĪna stwierdziü, Īe „PROW2013”, który jest przedmiotem analizy jest waĪnym, ale nie jest jedynym, a byü moĪe
równieĪ nie najwiĊkszym programem wspierającym w latach 2007-2013 rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich.
„PROW-2013” – ogólna charakterystyka zatwierdzonej wersji programu.
Wáadze Wspólnoty Rozporządzeniem Rady (WE) 1698/20055 (w tekĞcie stosuje
siĊ skrót RR/1698/2005) narzuciáy wszystkim paĔstwom czáonkowskim jednolitą
strukturĊ Planów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Skáada siĊ ona
z trzech „osi” podstawowych oraz z osi dodatkowej Leader. W kaĪdej z nich znajduje siĊ
pewna liczba programów, zwanych dziaáaniami. OĞ 1 zostaáa zatytuáowana „Poprawa
konkurencyjnoĞci sektorów rolnego i leĞnego”, oĞ 2 „Poprawa stanu Ğrodowiska
naturalnego i stanu obszarów wiejskich” a oĞ 3 „Poprawa jakoĞci Īycia i róĪnicowanie
dziaáalnoĞci na obszarach wiejskich”. JednakĪe tytuáy osi 1 i 2 nie wydają siĊ trafne.
WaĪnym skutkiem realizacji niektórych dziaáaĔ, znajdujących siĊ w osiach 1 i 2, bĊdzie
równieĪ poprawa sytuacji dochodowej rolniczej ludnoĞci wiejskiej. OkolicznoĞü ta nie
powinna zaskakiwaü, gdyĪ programy wspierające rozwój regionów wiejskich są
równoczeĞnie na ogóá co najmniej poĞrednio a czĊsto nawet bezpoĞrednio wsparciem
5
Podstawowe rozporządzenie regulujące problematykĊ wspóáfinansowania rozwoju obszarów wiejskich
ze budĪetu unijnego. Peána nazwa: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeĞnia 2005 roku
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRRROW) DUUE. L 277 a dnia 21.10.2005, s. 1-40.
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niektórych grup spoáecznych mieszkających na wsi. JeĞli jednak podstawowym efektem
dziaáania jest wzrost dochodów a poprawa konkurencyjnoĞci, stanu Ğrodowiska lub stanu
obszarów wiejskich ubocznym to nie powinno siĊ go zaliczaü do osi 1 lub 2).
OĞ 3 zostaáa nazwana prawidáowo, ale najwaĪniejsze dziaáania, poprawiające
jakoĞü Īycia na obszarach wiejskich – drogi, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie
Ğcieków, skáadowiska odpadów, czyli niemal caáa podstawowa infrastruktura techniczna
- nie są wspóáfinansowane z „PROW–2013” lecz z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i ĝrodowisko oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.
W
„PROW–2013”
przewidziano
jedynie
stosunkowo
niewielką
kwotĊ
na wspóáfinansowanie inwestycji wodno – Ğciekowych, skáadowisk odpadów
komunalnych oraz dziaáaĔ upowszechniających internet.
W RR/1698/2005 wymieniono 37 moĪliwych dziaáaĔ, z których kaĪde paĔstwo
czáonkowskie moĪe zbudowaü wáasny program, odpowiadający jego potrzebom,
a równoczeĞnie zgodny z ogólnym kierunkiem polityki rozwoju obszarów wiejskich
Wspólnoty. WĞród nich nie ma takich, które moĪna by uznaü za caákowicie zbyteczne.
Eliminacja niektórych dziaáaĔ jest zatem operacją subiektywną, w której duĪe znaczenie
mają poglądy zespoáu programującego, a jeszcze wiĊksze polityków program
zatwierdzających, zwáaszcza, Īe brak narzĊdzi, zapewniających optymalizacjĊ tak
róĪnorodnego programu jak „PROW – 2013”. Nie są nimi z pewnoĞcią oceny ex-ante.
Ocena polskiego „PROW–2013” powinna przede wszystkim objąü dwie kwestie.
Pierwszą jest odpowiedĨ na pytanie, czy opracowujący program sáusznie pominĊli
niektóre dziaáania, które zgodnie z RR/1698/2005 mogą byü wspóáfinansowane
ze Ğrodków UE Natomiast drugą kwestią jest podziaá Ğrodków finansowych,
znajdujących siĊ w dyspozycji Polski, miĊdzy dziaáania wáączone do programu (tabela 2;
w tabeli tej poza Ğrodkami unijnymi uwzglĊdniono równieĪ krajowe Ğrodki publiczne).
O sile dziaáania decyduje bowiem przede wszystkim wysokoĞü Ğrodków finansowych
zaplanowanych na jego realizacjĊ; im wiĊcej Ğrodków tym wiĊkszy wpáyw dziaáania.
WiĊkszoĞü nie wáączonych do „PROW–2013” dziaáaĔ jest związana w wiĊkszym
lub mniejszym stopniu z ochroną Ğrodowiska naturalnego. Rezygnacja z nich jest
decyzją prawidáową. Programy, wspierające „speánianie norm opartych
na prawodawstwie wspólnotowym” mogą byü w pewnym zakresie wspóáfinansowane
ze Ğrodków, przeznaczonych na modernizacjĊ gospodarstw rolnych. Wprowadzenie
dziaáania „poprawa dobrostanu zwierząt” jest przedwczesne, poniewaĪ polegaü ma
na wspóáfinansowaniu ponadstandardowych warunków chowu zwierząt. Tymczasem
naleĪy najpierw doprowadziü do sytuacji, w której rolnicy chowają zwierzĊta zgodnie
ze standardami unijnymi. PominiĊtymi dziaáaniami ponadstandardowymi są takĪe
inwestycje nieprodukcyjne, zwiĊkszające uĪytecznoĞü publiczną obszarów Natura 2000.
Wyeliminowanie tych dziaáaĔ nie oznacza, Īe w polskim „PROW–2013” pomija
siĊ ochronĊ Ğrodowiska. WrĊcz przeciwnie, drugim najwiĊkszym pod wzglĊdem
wysokoĞci zaangaĪowanych Ğrodków dziaáaniem są páatnoĞci rolno – Ğrodowiskowe.
Przewidziano na nie blisko 2,3 mld EUR. Ponadto, jak juĪ wspomniano, czĊĞü Ğrodków,
przeznaczonych na wspóáfinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych, bĊdzie
przeznaczona na inwestycje umoĪliwiające speánienie unijnych standardów ochrony
Ğrodowiska.
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TABELA 2. DZIAàANIA WPROWADZONE DO ZATWIERDZONEJ WERSJI POLSKIEGO
„PROW – 2013” I ĝRODKI PUBLICZNE OGÓàEM PRZEWIDZIANE NA ICH SFINANSOWANIE
(W MLN EUR; W CENACH BIEĩĄCYCH)
Udziaá
Przewidywana
w Ğrodkach
Nazwa dziaáania i oĞ
wysokoĞü
ogóáem
Ğrodków1
Grupa A. ĝrodki wspierające rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej
1. Modernizacja gospodarstw rolnych (oĞ 1)
1 779,9
10,3
2. ZwiĊkszanie wartoĞci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leĞnej (oĞ 1)
1 100,0
6,4
3. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
600,0
3,5
dostosowaniem rolnictwa i leĞnictwa (oĞ 1)
4. Gospodarstwa rolne niskotowarowe (oĞ 1)
440,0
2,6
5. Uáatwianie startu máodym rolnikom (oĞ 1)
420,0
2,4
6. Korzystanie z usáug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (oĞ 1)
350,0
2,0
7. Grupy producentów (oĞ 1)
140,0
0,8
8. Uczestnictwo rolników w systemach jakoĞci ĪywnoĞci (1)
100,0
0,6
9. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leĞnictwie (oĞ
40,0
0,2
1)
10. Dziaáania informacyjne i promocyjne (oĞ 1)
30,0
0,2
Grupa A ogóáem
4 999,9
29,0
z tego: rolnictwo
3 899,9
22,6
przemysá spoĪywczy i handel spoĪywczy
Grupa B. ĝrodki wspierające inne dziaáy gospodarki
11. Podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej (oĞ 3)
12. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw (oĞ 3)
13. RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej (oĞ 3)
Grupa B ogóáem
Grupa C: ĝrodki wspierające ochronĊ Ğrodowiska
14. Program rolno - Ğrodowiskowy (PáatnoĞci rolno – Ğrodowiskowe) (oĞ 2)
15. Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niĪ rolne (oĞ
2)
16. Odtwarzanie potencjaáu produkcji leĞnej zniszczonego przez katastrofy i
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych (oĞ 2)
Grupa C ogóáem
Grupa D: ĝrodki wspierające dochody i Ğrodki o charakterze socjalnym
17. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW (oĞ 2)
18. Renty strukturalne (oĞ 1)
Grupa D ogóáem
Grupa E: inne Ğrodki
19. WdraĪanie lokalnych strategii rozwoju (oĞ 4)
20. Odnowa i rozwój wsi (oĞ 3)
21. Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaáania, nabywanie umiejĊtnoĞci i
aktywizacja (oĞ 4)
22. WdraĪanie projektów wspóápracy
Grupa E ogóáem
OĞ 1 ogóáem
OĞ 2 ogóáem
OĞ 3 ogóáem
OĞ 4 „Leader”
23. Pomoc techniczna
Ogóáem
Uwagi: 1. ĝrodki unijne i krajowe Ğrodki publiczne razem.

1 100,0

6,4

1 471,4
1 023,6
345,6
2 840,6

8,5
5,9
2,0
16,5

2 303,8
653,5

13,4
3,8

140,0

0,8

3 097,3

18,0

2 448,8

14,2

2 187,6
4 636,4

12,7
26,9

620,5
589,6
152,0

3,6
3,4
0,9

15,0
1 377,1
7 187,5
5 546,0
3 430,2
787,5
266,6
17 217,8

0,1
8,0
41,7
32,2
19,9
4,6
1,5
100,0

ħródáo: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 („PROW-2013).Warszawa, lipiec 2007 r.
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Dziaáania, wpierające wprowadzanie unijnych standardów ochrony Ğrodowiska,
zdrowotnoĞci ludzi, zwierząt i roĞlin oraz dobrostanu zwierząt, wymuszaü bĊdzie zasada
wzajemnej zgodnoĞci (cross - compliance), która w nowych paĔstwach czáonkowskich
zacznie wchodziü stopniowo w Īycie od 1 stycznia 2009 roku a bĊdzie w peáni
obowiązywaü prawdopodobnie od 1 stycznia 2013 roku. Na jej podstawie rolnik nie
bĊdzie otrzymywaü páatnoĞci bezpoĞrednich lub bĊdą mu wypáacane w ograniczonej
wysokoĞci, jeĞli stwierdzi siĊ, Īe nie stosuje siĊ do obowiązujących przepisów. Ponadto
poprawa stanu Ğrodowiska naturalnego zaleĪy równieĪ od dziaáaĔ administracji lokalnej,
stwarzającej warunki do przestrzegania przepisów a takĪe od rygorystycznych dziaáaĔ
sáuĪb kontrolujących.
Do polskiego „PROW–2013” wprowadzono 23 dziaáania (tabela 2). Zgodnie
z art. 17 RR/1698/2005 wysokoĞü wkáadu finansowego Wspólnoty na sfinansowanie
dziaáaĔ, zaliczonych do osi 1 i 3, stanowiü ma co najmniej po 10% Ğrodków EFRROW,
postawionych do dyspozycji paĔstwa czáonkowskiego, stanowiących oĞ 2 co najmniej
25% a oĞ 4 co najmniej 5%. JednoczeĞnie paĔstwa czáonkowskie mogą dowolnie
dysponowaü drugą poáową Ğrodków EFRROW. Polska moĪliwoĞci te w peáni
wykorzystaáa i w rezultacie w polskim „PROW – 2013” na oĞ 1 przeznaczono 41,7%,
na oĞ 2 – 32,2%, na oĞ 3 – 19,9% a na oĞ 4 (Leader) 4,6% Ğrodków publicznych ogóáem.
JednakĪe wniosek, Īe w polskim „PROW–2013” skoncentrowano Ğrodki
na dziaáaniach wspierających rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej jest prawdziwy jedynie,
jeĞli uznaje siĊ, Īe wszystkie programy zaliczone do osi 1 rzeczywiĞcie sáuĪą poprawie
konkurencyjnoĞci rolnictwa i leĞnictwa, a do osi 2 ochronie Ğrodowiska i poprawie stanu
obszarów wiejskich. Tymczasem, jak juĪ stwierdzono, taka charakterystyka „PROW–
2013” nie uwzglĊdnia, Īe podstawowym skutkiem niektórych dziaáaĔ jest wsparcie
dochodów rolniczych.
O niesáusznoĞci podziaáu unijnego Ğwiadczą co najmniej dwa dziaáania.
Pierwszym z nich jest subwencjonowanie gospodarstw rolnych w regionach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (w tekĞcie stosuje siĊ skrót ONW).
Dziaáanie to zostaáo zaliczone do osi 2, a wiĊc do dziaáaĔ chroniących Ğrodowisko
naturalne i poprawiających stan obszarów wiejskich. Niewątpliwie prowadzenie
dziaáalnoĞci rolniczej w regionie ONW zapobiega degradacji Ğrodowiska. JednakĪe
w obecnie istniejących w Polsce warunkach brak subwencji ONW spowodowaáby
rezygnacjĊ z dziaáalnoĞci rolniczej i w konsekwencji trwaáe odáogowanie gruntów
jedynie w regionach o skrajnie záych warunkach gospodarowania. Dziaáania, których
celem byáo uzyskanie zgody Komisji na objĊcie jak najwiĊkszego obszaru uĪytków
rolnych subwencjami ONW, miaáy zatem na celu przede wszystkim zagwarantowanie
rolnikom wyĪszych dochodów. Zabiegi te zakoĔczyáy siĊ pomyĞlnie, gdyĪ podczas prac
nad „PROW 2004–2006” 56% (ponad 9,2 mln ha) powierzchni uĪytków rolnych
w Polsce uznano za znajdujące siĊ na obszarach ONW6. Rezultatem jest bardzo wysoka
kwota subwencji – ponad 2,4 mld EUR rocznie.

6
Z 9,2 mln ha (56,5% powierzchni ogóáem ) uĪytków rolnych , objĊtych subwencjami ONW tylko okoáo
0,2 mln ha (1,2%) znajduje siĊ na obszarach górskich, a okoáo 0,5 ha ( 3,0%) na obszarach ze specyficznymi
utrudnieniami. Natomiast pozostaáe 8,5 mln ha (52,3%) to ONW nizinne, mające gleby niskich klas (PROW –
2013. Warszawa. lipiec 2006, s. 74-75).
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Dowodem, Īe podstawowym celem dziaáania nie jest ochrona Ğrodowiska jest
zasada, Īe tylko rolnicy mający gospodarstwa o powierzchni od jednego do
piĊüdziesiĊciu hektarów wáącznie otrzymywali subwencje w peánej wysokoĞci. JeĞli
gospodarstwo ma powierzchniĊ nie wiĊkszą niĪ 100 ha peáną stawkĊ wypáaca siĊ
za pierwsze 50 ha a za dalszą powierzchniĊ 50% stawki. JeĪeli powierzchnia
gospodarstwa jest wiĊksza niĪ 100 ha lecz nie przekracza 300 ha za obszar powyĪej 100
ha rolnik otrzymuje 25% peánej stawki. Powierzchnia powyĪej 300 ha nie jest objĊta
subwencjami ONW. Tymczasem z punktu widzenia ochrony Ğrodowiska rezygnacja
z gospodarowania na obszarze kilka hektarów na ogóá nie ma wiĊkszego znaczenia.
Natomiast wyáączenie z uĪytkowania rolniczego powierzchni kilkudziesiĊciu, a przede
wszystkim kilkusethektarowych moĪe juĪ wpáywaü na lokalny ekosystem, a na pewno
na krajobraz. Degresja subwencji nie ma wiĊc uzasadnienia i moĪliwe, Īe jest z punktu
widzenia ochrony Ğrodowiska szkodliwa.
Z kolei renty strukturalne, na sfinansowanie których przewidziano blisko 2,2 mld
euro zostaáy zaliczone do osi 1, czyli uznano je za dziaáanie sáuĪące poprawie
konkurencyjnoĞci rolnictwa i leĞnictwa. Jest oczywiste, Īe przekazanie gospodarstwa
innemu rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo poprawia strukturĊ agrarną
i w konsekwencji konkurencyjnoĞü. JednakĪe juĪ przejĊcie gospodarstwa przez nastĊpcĊ
struktury nie poprawia a poprawa konkurencyjnoĞci moĪe wynikaü ewentualnie
z wiĊkszej sprawnoĞci gospodarowania przez nastĊpcĊ. RównoczeĞnie jednak kaĪda
renta strukturalna speánia funkcją socjalną, zapewniając przy tym dobre jak na polskie
warunki zabezpieczenie materialne rolnikom, rezygnującym z prowadzenia gospodarstw
(renty strukturalne byáy w okresie 2004 – 2006 znacznie wyĪsze niĪ emerytury
ustawowe). W polskich warunkach, choüby ze wzglĊdu na wysoki udziaá rent i emerytur
w dochodach rodzin rolniczych funkcja dochodowa rent jest znacznie waĪniejsza niĪ ich
wpáyw na poprawĊ konkurencyjnoĞci.
Na drugim miejscu pod wzglĊdem wysokoĞci zaangaĪowanych Ğrodków znajdują
siĊ páatnoĞci rolno – Ğrodowiskowe (okoáo 2,3 mld EUR). Realizacja programu rolno –
Ğrodowiskowego, który jest programem dobrowolnym, wymaga stworzenia systemu
zachĊt finansowych dla rolników. Przybierają one formĊ zapáaty za prowadzenie
gospodarstwa lub wykonywanie pewnych zabiegów zgodnie ze szczegóáowymi
instrukcjami. Przystąpienie do programu powinno zatem spowodowaü wzrost dochodów
lub – co najmniej – ich utrzymanie w dotychczasowej wysokoĞci. Efektem ubocznym,
ale niemal równorzĊdnym programu rolno – Ğrodowiskowego jest wiĊc podtrzymywanie
dochodów rolniczych.
W taki sam sposób analizowano pozostaáe dziaáania, zaliczając je w tabeli 2
do jednej z piĊciu grup. W wyniku takiej subiektywnej, autorskiej klasyfikacji okazaáo
siĊ, Īe najwiĊcej Ğrodków przewidziano na dziaáania poprawiające konkurencyjnoĞü
gospodarki ĪywnoĞciowej (5,0 mld EUR – 29,0% Ğrodków publicznych ogóáem;
w klasyfikacji tej do dziaáaĔ poprawiających konkurencyjnoĞü zaliczono równieĪ
projekty typowo edukacyjne takie jak szkolenia, doradztwo, informacja), na drugim
miejscu znalazáy siĊ dziaáania których podstawowym celem jest wspieranie dochodów
(ponad 4,6 mld EUR – 26,9% Ğrodków publicznych), a na kolejnych wsparcie ochrony
Ğrodowiska (blisko 3,1 mld EUR – 18,0%), innych dziaáów gospodarki (ponad 2,8 mld
EUR – 16,5%) i dziaáania pozostaáe (ponad 1,6 mld EUR wraz z pomocą techniczną –
12,6%).
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SáaboĞü tej klasyfikacji – jak kaĪdej - polega przede wszystkim na tym, Īe kaĪde
z dziaáaĔ wywiera róĪnorodny wpáyw o czym Ğwiadczą dwa przykáady. Dziaáania
wspierające dochody a takĪe chroniące Ğrodowisko mają wpáyw na poprawĊ sytuacji
ekonomicznej rolnictwa, a zatem poĞrednio przyspieszają jego rozwój, zwiĊkszając
skáonnoĞü rolników do inwestowania i przyciągając kapitaá z zewnątrz. RównoczeĞnie
dziaáania wspomagające gospodarkĊ ĪywnoĞciową sáuĪą Ğrodowisku choüby z tego
powodu, Īe gospodarstwa i przedsiĊbiorstwa wspóáfinansowane z „PROW–2013” muszą
po zakoĔczeniu projektu speániaü standardy weterynaryjne, Ğrodowiskowe i wáaĞciwego
traktowania zwierząt.
Analiza i ocena „PROW-2013”
Przygotowujący projekt „PROW–2013” nie mieli peánej swobody
programowania. Pierwszym ograniczeniem byáy przepisy RR/1698, zmuszające
do przeznaczenia 50% Ğrodków unijnych zgodnie z wiąĪącymi zaleceniami Wspólnoty.
JednakĪe nie byáo to powaĪne ograniczenie poniewaĪ paĔstwo czáonkowskie mogáo
pozostaáe, znajdujące siĊ w jego dyspozycji Ğrodki EFRROW przeznaczyü na dowolne
dziaáania.
Znacznie powaĪniejszymi byáy ograniczenia wynikające z koniecznoĞci
kontynuowania w „PROW–2013” programów, realizowanych w latach 2004–2006.
Regiony wiejskie powinny rozwijaü siĊ zgodnie z konsekwentnie wprowadzanym
w Īycie dáugookresowym programem, obejmującym okres dáuĪszy niĪ jeden unijny
budĪet wieloletni. Jest wiĊc oczywiste, Īe w kolejnych programach powinny siĊ
znajdowaü i rzeczywiĞcie zostaáy do nich wprowadzone te same lub bardzo podobne
pozycje co w poprzednich. JednakĪe równoczeĞnie potrzeba zachowania ciągáoĞci
oznacza niepeáną swobodĊ planistów, przygotowujących kolejny program.
NiezaleĪnie od tego ogólnego ograniczenia, które odnosi siĊ do wszystkich
programów dáugookresowych, w procesie programowania „PROW-2013” wystĊpowaáy
dwa ograniczenia specyficzne, równieĪ wynikające z potrzeby zachowania ciągáoĞci.
Pierwszym z nich byáy „sztywne zobowiązania”. Niektóre dziaáania, realizowane
w latach 2004-2006, mają charakter wieloletni i wobec tego w „PROW 2013” musiaáy
byü zapewnione Ğrodki na pokrycie zobowiązaĔ powstaáych poprzednim okresie.
W „PROW-2013” wystĊpuje co najmniej piĊü takich dziaáaĔ (szczegóáy finansowe
w tab.3). NajpowaĪniejszym z nich są renty strukturalne. Niektóre renty przyznane
w latach 2004–2006 bĊdą wypáacane aĪ do roku 2015 wáącznie. Drugim dziaáaniem są
niskotowarowe gospodarstwa rolne, które zgodnie z zaáoĪeniami są wspierane przez piĊü
lat. Zobowiązania, podjĊte w latach 2004 – 2006 wygasają zatem dopiero w latach 2008
– 2010, poza przypadkami, gdy otrzymujący pomoc nie realizuje uzgodnionego planu
rozwoju gospodarstwa. Sztywne zobowiązania, przechodzące z lat 2004–2006 wystĊpują
równieĪ w dziaáaniach „Grupy producentów” „Program rolnoĞrodowiskowy”
i „Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niĪ rolne” (sztywnych zobowiązaĔ wobec
rolników, którzy zalesili grunty nie udaáo siĊ ustaliü).
Drugim ograniczeniem specyficznym są „sztywne dziaáania”, czyli dziaáania,
z których moĪna siĊ wycofaü, gdyĪ w latach 2004-2006 nie podjĊto formalnych
zobowiązaĔ, ale byáoby to bardzo trudne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze
rezygnacja powoduje zrozumiaáą reakcjĊ grupy, która ponosi z tego tytuáu straty. MoĪe
siĊ ona wyraziü siĊ m. in. gniewem na polityków „zabierających pieniądze”. Drugą
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przyczyną jest potrzeba stabilizacji systemu wsparcia rozwoju rolnictwa, w tym
zwáaszcza mechanizmów wspierających dochody rolnicze; stabilnoĞci systemu szkodzą
czĊste zmiany.
W „PROW–2013” znajdują siĊ co najmniej dwa dziaáania sztywne (są to
równoczeĞnie dziaáania, które wygenerowaáy zobowiązania sztywne). Pierwszym jest
„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania”. Zmniejszenie wynegocjowanej
powierzchni uĪytków rolnych, uznanych za znajdujące siĊ na obszarach
o niekorzystnych warunkach i przeniesienie czĊĞci Ğrodków na inne, efektywniejsze
z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich dziaáania, byáoby uzasadnione, ale
trudno zmieniaü tak podstawową czĊĞü systemu, jak kryteria delimitacji zaledwie po
trzech latach. WrĊcz przeciwnie, w wyniku interwencji wáadz lokalnych powierzchnia
objĊta subwencjami ONW jest w „PROW-2013” nieco wiĊksza niĪ w latach 2004-2006.
TABELA 3. SZTYWNE ZOBOWIĄZANIA I SZTYWNE DZIAàANIA, ZNAJDUJĄCE SIĉ
W „PROW-2013” (W MLN EUR; W CENACH BIEĩĄCYCH )
Zarezerwowane Ğrodki publiczne

Nazwa dziaáania

EFRROW

Ğrodki krajowe

1 400,0

1 050,0

350,0

440,0

330,0

110,0

10,0

7,5

2,5

Ogóáem
Sztywne zobowiązania
Renty strukturalne
Gospodarstwa niskotowarowe
Grupy producentów rolnych
PáatnoĞci rolno - Ğrodowiskowe

853,8

683,0

170,8

Sztywne zobowiązania ogóáem

2 703,8

2 070,5

633,3

787,6

590,7

196,9

wsparcie gospodarstw ONW

2 448,8

1 959,0

489,8

Sztywne dziaáania ogóáem

3 236,4

2 549,7

686,7

Sztywne dziaáania
Renty strukturalne

ĝrodki sztywne ogóáem
5 940,2
4 620,2
1320,0
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie tabeli 2 i informacji zawartych w „PROW-2013”.

Drugim sztywnym dziaáaniem są renty strukturalne. Systemy emerytalno –
rentowe są niezwykle wraĪliwymi instrumentami polityki socjalnej i ekonomicznej, przy
czym zwáaszcza grupa, która zostanie objĊta systemem w niedalekiej przyszáoĞci jest
szczególnie uczulona na pogorszenie warunków dostĊpu i obniĪenie wysokoĞci
otrzymywanych ĞwiadczeĔ. Wprowadzenie do polskiego systemu unijnych rent
strukturalnych jest wiĊc decyzją, która ogranicza swobodĊ nie tylko przygotowujących
„PROW–2013”, ale najprawdopodobniej równieĪ programujących kolejny program
wieloletni (lata 2014–2020). Dodatkowo sztywnoĞü rent wzmacnia okolicznoĞü,
Īe powinien je otrzymywaü kaĪdy, speániający warunki rolnik, którzy zgáosiá chĊü jej
otrzymania. Rozwiązaniami niewáaĞciwymi ze wzglĊdów spoáecznych byáoby
przyznawanie rent na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” i wstrzymanie ich
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przyznawania po wyczerpaniu limitu. W związku z tym naleĪy zwróciü uwagĊ,
Īe kwota, przewidziana w „PROW-2013” na „nowe” renty (0,8 mld EUR), jest zbyt
maáa, aby otrzymali je wszyscy ubiegający siĊ o nie rolnicy.
NiezaleĪnie od braku peánej swobody decyzyjnej zespóá pracujący nad „PROW–
2013” musiaá godziü czĊsto sprzeczne interesy róĪnych grup nacisku oraz opracowaü
program w taki sposób, aby wiadomo byáo juĪ na etapie programowania, Īe postawione
przez UE do dyspozycji Ğrodki zostaną w peáni wykorzystane. ĩądanie to skáania do
realizacji „áatwych”, lecz czĊsto nie mających wiele wspólnego z rozwojem projektów
natomiast zachĊca do pomijania dziaáaĔ trudnych lecz waĪnych dla rozwoju regionu.
Z uwag powyĪszych wynika, Īe „PROW–2013” trudno uznaü za program
optymalny w polskich warunkach. Poza rozproszeniem Ğrodków na 23 dziaáania ma on
ten powaĪny mankament, Īe nie wspiera silnie rozwoju gospodarki ĪywnoĞciowej.
ĝwiadczą o tym przede wszystkim niektóre spodziewane rezultaty. W ciągu caáego
siedmiolecia przewiduje siĊ zmodernizowanie z pomocą programu tylko 50 tys.
gospodarstw (okoáo 7 tys. rocznie). MoĪna obawiaü siĊ, Īe polegaü bĊdzie ona przede
wszystkim na uzupeánieniu i wymianie sprzĊtu rolniczego, a powaĪnych inwestycji
bĊdzie stosunkowo niewiele. JeĪeli do liczby modernizujących siĊ gospodarstw doda siĊ
okoáo 35 tys. máodych rolników, którzy otrzymają zryczaátowane wsparcie jednorazowe
w wysokoĞci 50 tys. záotych (kwota za którą nie wykona siĊ powaĪnej inwestycji),
to uzyskuje siĊ okoáo 85 tys. gospodarstw wspieranych z „PROW–2013”. Trudno wiĊc
uznaü, Īe program przyczyni siĊ do istotnej poprawy konkurencyjnoĞci polskiego
rolnictwa.
W „PROW–2013” przewiduje siĊ równieĪ, Īe wsparcie otrzyma 3000
przedsiĊbiorców zajmujących siĊ przetwórstwem surowców rolnych lub handlem
hurtowym produktami rolnymi. Wspierane mają byü przede wszystkim przedsiĊbiorstwa
maáe i Ğrednie, ale równieĪ zatrudniające nie wiĊcej niĪ 750 pracowników lub mające
obroty poniĪej 200 mln. euro. Jest to powaĪne wsparcie przemysáu i hurtowego handlu
rolno – spoĪywczego, ale wątpliwe, czy wystarczające. Na wsparcie tych dwóch
segmentów gospodarki ĪywnoĞciowej przeznacza siĊ rocznie w latach 2007–2013
podobną kwotĊ jak w poprzednim okresie programowania. Tymczasem ogólna kwota
wsparcia, o którą ubiegali siĊ przedsiĊbiorcy w latach 2004–2006, znacznie przekraczaáa
Ğrodki przewidziane na wspóáfinansowanie przemysáu i hurtowego handlu rolnospoĪywczego i nie wszystkie projekty speániające kryteria dostĊpu do programu mogáy
byü uwzglĊdnione. Tymczasem przemysá rolno – spoĪywczy jest w áaĔcuchu produkcji
ĪywnoĞci tym ogniwem, które moĪe „ciągnąü do góry” caáą gospodarkĊ ĪywnoĞciową.
Wsparcie finansowe dobrych projektów inwestycyjnych przemysáu rolno – spoĪywczego
jest zatem waĪnym czynnikiem poprawy konkurencyjnoĞci caáej gospodarki
ĪywnoĞciowej, w tym takĪe rolnictwa.
Przedstawiona w tabeli 2 wersja „PROW-2013” bĊdzie juĪ niedáugo zapewne
nieaktualna. Na posiedzeniu w dniu 25 wrzeĞnia 2008 roku Komitet Monitorujący
PROW podjąá uchwaáĊ o przesuniĊciach miĊdzy dziaáaniami. Musi byü ona jeszcze
zatwierdzona przez KomisjĊ Europejską, ale wiadomo, Īe jest to formalnoĞü.
PrzesuniĊcia polegają na zmniejszeniu Ğrodków publicznych, przewidzianych na
projekty, wspóáfinansowane z nastĊpujących piĊciu dziaáaĔ: (1). ZwiĊkszanie wartoĞci
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leĞnej (zmniejszenie o 200 mln euro), (2).
Korzystanie z usáug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (o 100 mln euro),
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(3). Uczestnictwo rolników w systemach poprawy jakoĞci ĪywnoĞci (o 20 mln euro), (4).
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niĪ rolne (o 100 mln euro),
(5). Odtwarzanie potencjaáu produkcji leĞnej zniszczonego przez katastrofy
i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych (o 80 mln euro). Kwota zmniejszeĔ
ogóáem wynosi 500 mln euro. RównoczeĞnie zwiĊkszono Ğrodki przewidziane na
finansowanie nastĊpujących dziaáaĔ: (1). Renty strukturalne (zwiĊkszenie o 352 mln
euro do kwoty 2550 mln euro), (2). Gospodarstwa rolne niskotowarowe (o 150 mln euro
do kwoty 590 mln euro).
Podstawową przyczyną koniecznoĞci zwiĊkszenia Ğrodków jest niedoszacowanie
wysokoĞci zobowiązaĔ, podjĊtych w latach 2004-2006, a drugą, o mniejszym jednak
znaczeniu, mocniejszy záoty wzglĊdem niĪ przyjĊto w „PROW-2013” (program jest
opracowany w euro natomiast renty i subwencje wypáaca siĊ w záotych; przy staáej
wysokoĞci subwencji i rent w záotych wzmocnienie záotego powoduje brak Ğrodków).
Poinformowano równieĪ Komitet Monitorujący, Īe mimo równoczesnego
zmniejszenia liczby rent strukturalnych, które zostaną przyznane z „PROW-2013”,
zwiĊkszona kwota, przewidziana na ich wspóáfinansowanie, bĊdzie najprawdopodobniej
nadal niewystarczająca. Wedáug szacunków brak jest jeszcze okoáo 600 mln euro.
Pomijając dalsze ewentualne przesuniĊcia miĊdzy dziaáaniami juĪ pierwsze w wysokoĞci
512 mln euro jest tak powaĪne, Īe powoduje zmianĊ proporcji miĊdzy podstawowymi
celami programu. ĝrodki wspierające dochody i o charakterze socjalnym zostaną
zwiĊkszone z okoáo 4,6 mld euro do niemal 5 mld euro i stanowiü bĊdą 29,0% Ğrodków
publicznych programu. Natomiast nastąpi zmniejszenie Ğrodków wspierających rozwój
gospodarki ĪywnoĞciowej z 5 mld euro do okoáo 4,8 mld euro (udziaá w Ğrodkach
publicznych programu zmniejszy siĊ do 28,1%), a Ğrodków wspierających ochronĊ
Ğrodowiska z 3,1 mld euro do 2,9 mld euro. Tym samym Ğrodki wspierające dochody i o
charakterze socjalnym znalazáy siĊ na pierwszym miejscu a proporcje miĊdzy
poszczególnymi ich grupami, juĪ poprzednio uznane za nieprawidáowe, ulegáy dalszemu
pogorszeniu.
„PROW-2013” – realizacja
ChociaĪ „PROW-2013” powinien znajdowaü siĊ w fazie realizacji od 1 stycznia
2007 roku to jeszcze obecnie (poáowa listopada 2008 roku) nie zostaá w peáni
uruchomiony. Wedáug oĞwiadczenia prezesa ARiMR wszystkie dziaáania programu,
wobec których agencja peáni funkcje zarządzające i páatnicze, bĊdą akredytowane
dopiero w poáowie 2009 roku. Termin akredytacji pozostaáych dziaáaĔ nie zostaá podany
do publicznej wiadomoĞci.
Niewątpliwie znaczną czĊĞü winy za opóĨnienia ponoszą Rada i Komisja
Europejska, które nie przestrzegaáy ustalonego harmonogramu prac nad programami
rozwoju rolnictwa i regionów wiejskich na lata 2007-2013. JednakĪe od zatwierdzenia
polskiego „PROW-2013” minĊáo juĪ ponad 15 miesiĊcy i w tym czasie byáo moĪliwe
wykonanie wszystkich prac, niezbĊdnych do uruchomienia wszystkich dziaáaĔ.
Tymczasem w MRiRW przedáuĪaáy siĊ prace nad rozporządzeniami wykonawczymi bez
których ARiMR nie mogáa przygotowaü ksiąĪek procedur i systemu informatycznego
obsáugującego dziaáanie. WiĊkszoĞü rozporządzeĔ zostaáa wydana dopiero w 2008 roku.
Co najmniej równie powaĪne są opóĨnienia, wynikające z nieprzygotowania
organizacyjnego ARiMR, peániącej dla wiĊkszoĞci dziaáaĔ funkcje agencji zarządzającej
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i páatniczej. Formalnym stwierdzeniem peánej gotowoĞci organizacyjnej jest pomyĞlny
przebieg audytu, przeprowadzanego odrĊbnie dla kaĪdego dziaáania przez niezaleĪnego
audytora. Po pozytywnej opinii audytora Ministerstwo Finansów udziela akredytacji.
Tymczasem 14 lutego 2008, a zatem siedem miesiĊcy po zatwierdzeniu programu przez
KomisjĊ prezes ARiMR stwierdziá, Īe agencja nie dysponuje systemem informatycznym
do obsáugi „PROW-2013”, a wykonanie systemu zlecono dopiero 10 stycznia 2008 roku.
W rezultacie w poáowie sierpnia 2008 roku akredytacjĊ miaáo tylko piĊü nastĊpujących
dziaáaĔ: (1). Renty strukturalne, (2). Grupy producentów rolnych, (3). Program rolno
Ğrodowiskowy, (4). Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, (5). Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niĪ rolne. Ponadto akredytacjĊ czĊĞciową miaáy cztery
nastĊpujące dziaáania: (1). Modernizacja gospodarstw rolnych, (2). Uáatwianie startu
máodym rolnikom, (3). ZwiĊkszenie wartoĞci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leĞnej, (4). RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej.
Wedáug informacji podanych przez MRiRW agencja w pierwszych dwóch
kwartaáach 2008 roku rozliczaáa siĊ z beneficjentami piĊciu nastĊpujących dziaáaĔ
„PROW-2013”: (1). Renty strukturalne, (2). Wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
(3). Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, (4). Program rolno Ğrodowiskowy, (5).
Grupy producentów rolnych. Wszystkie te dziaáania są kontynuacją dziaáaĔ
finansowanych w poprzednim okresie planowania ze Ğrodków „PROW-2004-2006”
i mają przynajmniej czĊĞciowo charakter sztywnych zobowiązaĔ. Ze Ğrodków
przeznaczonych na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, grup producentów
rolnych i na program rolnoĞrodowiskowy regulowano jedynie zobowiązania, podjĊte
w latach 2004-2006. Okazuje siĊ wiĊc, Īe jedynie wypáaty Ğrodków, przewidzianych
na sfinansowanie rent strukturalnych i gospodarstw ONW wynikaáy równieĪ
ze zobowiązaĔ, podjĊtych w 2007 roku.
Akredytacja czĊĞciowa, którą w sierpniu 2008 roku miaáy cztery dziaáania, jest
nieporozumieniem, gdyĪ najczĊĞciej upowaĪniaáa agencjĊ jedynie do przyjmowania
wniosków o wsparcie i ich wstĊpnego rozpatrzenia. Natomiast przewaĪnie na podstawie
akredytacji czĊĞciowej agencja nie miaáa prawa do zawierania umów z beneficjentami,
których wnioski zostaáy pozytywnie rozpatrzone, nie mówiąc juĪ o rozliczeniu projektu
i wypáaceniu wsparcia.
Opisany stan Ğwiadczy, Īe w poáowie 2008 roku „PROW-2013” nie byá
realizowany. Trudno bowiem za realizacjĊ uznaü obsáugiwanie finansowe, przewaĪnie
polegające na regulowaniu zobowiązaĔ, ustanowionych w poprzednim okresie. Sytuacja
ulegáa istotnej zmianie 16 paĨdziernika 2008 roku, gdy Ministerstwo Finansów znacznie
rozszerzyáo zakres akredytacji przyznanej ARiMR. Od tej daty akredytacja obejmuje
dziesiĊü nastĊpujących dziaáaĔ: (1). Modernizacja gospodarstw rolnych, (2). Uáatwianie
startu máodym rolnikom, (3). RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej, (4).
ZwiĊkszanie wartoĞci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leĞnej, (5). Grupy
producentów rolnych, (6). Renty strukturalne, (7). Wspieranie gospodarowania na
obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
(8). Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niĪ rolne, (9). Program rolno
Ğrodowiskowy (páatnoĞci rolno Ğrodowiskowe), (10). Pomoc techniczna. CzĊĞü tych
dziaáaĔ otrzymaáa wczeĞniej akredytacjĊ tymczasową lub czĊĞciową akredytacjĊ
69

tymczasową. ARiMR moĪe w odniesieniu do tych dziaáaĔ wykonywaü wszystkie
czynnoĞci agencji zarządzającej i páatniczej z wypáatą wsparcia wáącznie.
JednakĪe rozporządzenie z 16 paĨdziernika nie rozwiązuje wszystkich
problemów akredytacji. ARiMR nie ma jeszcze akredytowanych czterech nastĊpujących
dziaáaĔ, wobec których peáni funkcje agencji zarządzającej i páatniczej: (1). Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw, (2). Korzystanie z usáug doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów, (3). Uczestnictwo rolników w systemach jakoĞci ĪywnoĞci, (4).
Odtwarzanie potencjaáu produkcji leĞnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych. Zapowiedziano, Īe dziaáania te otrzymają akredytacjĊ
do koĔca czerwca 2009 roku. Ponadto nie akredytowano jeszcze szeĞciu dziaáaĔ, wobec
których ARiMR speánia jedynie funkcje agencji páatniczej a funkcje agencji
zarządzającej inne instytucje. Są to: (1). Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leĞnictwie (agencja zarządzająca Fundacja Pomocy Programów dla
Rolnictwa), (2). Dziaáania informacyjne i promocyjne (agencja zarządzająca Agencja
Rynku Rolnego), (3). Poprawianie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leĞnictwa, (4). Podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci
wiejskiej, (5). Odnowa i rozwój wsi, (6). Dziaáania realizowane w ramach osi Leader
(agencjami zarządzającymi tymi czterema ostatnimi dziaáaniami są samorządy
wojewódzkie). O harmonogramach prac, prowadzących do akredytowania tych dziaáaĔ
niewiele wiadomo poza informacją, Īe sáuĪby ARiMR przeprowadzają wstĊpne audyty.
Konkludując stan obecny, który bĊdzie trwaá co najmniej do poáowy 2009 roku,
moĪna uznaü za stan czĊĞciowej realizacji „PROW-2013”.
Uwagi koĔcowe
1. Z dotychczasowego przebiegu realizacji „PROW-2013” wynika, Īe ARiMR
wciąĪ jest jeszcze nieprzygotowana do peánienia funkcji agencji zarządzającej
i páatniczej. Najlepiej jej nieprzygotowaniu Ğwiadczy obecny stan akredytacji i ĞciĞle
związane z akredytacją moĪliwoĞci uruchamiania poszczególnych dziaáaĔ.
Z fragmentarycznych informacji wynika, Īe system informatyczny, niezbĊdny do
peánego uruchomienia programu, bĊdzie gotowy dopiero w drugim póároczu 2009 roku.
2. Peáne uruchomienie wszystkich dziaáaĔ „PROW2013” jest obecnie
najwaĪniejszym i najpilniejszym zadaniem ARiMR. Musi byü jednak równieĪ jednym
z waĪnych zadaĔ MRiRW. Istniejący stan obciąĪa przede wszystkim poprzednie
kierownictwo agencji, ale po blisko roku zaczyna za nią odpowiadaü równieĪ obecne.
Sytuacja zaczyna byü groĨna, gdyĪ program miaá byü realizowany w ciągu dziewiĊciu
lat (lata 2007-2015 ze wzglĊdu na przyjĊtą zasadĊ n+2), a juĪ wiadomo, Īe niektóre
dziaáania trzeba bĊdzie zrealizowaü w ciągu siedmiu lat a nawet w jeszcze krótszym
okresie. RozpoczĊcie prac z opóĨnieniem spowoduje równieĪ póĨniejsze oddanie
inwestycji do uĪytku. Tymczasem czas jest waĪną kategorią ekonomiczną zarówno
w skali makro jak i w mikro. Dla przedsiĊbiorcy termin uruchomienia produkcji
niekiedy decyduje o efektywnoĞci lub nieefektywnoĞci przedsiĊwziĊcia, a dla
mieszkaĔca wsi istotną róĪnicĊ stanowi, czy jego budynek zostanie podáączony do sieci
wodno-kanalizacyjnej dzisiaj czy dopiero za kilka lat. PrzesuniĊcie terminu
uruchomienia waĪnych dziaáaĔ, wspóáfinansowanych z „PROW-2013” opóĨni
wzmacnianie konkurencyjnoĞci polskiej gospodarki ĪywnoĞciowej, a takĪe
rozwiązywanie waĪnych problemów spoáecznych i gospodarczych niektórych regionów
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wiejskich (m.in. ograniczania lokalnego bezrobocia). Nasuwa siĊ równieĪ pytanie, czy
opóĨnienia nie doprowadzą do utraty czĊĞci Ğrodków, uruchomionych w roku 2007?
3. ”PROW–2013” nie speánia postulatu koncentracji Ğrodków na dziaáaniach
poprawiających konkurencyjnoĞü i produkcyjnoĞü polskiego rolnictwa, choü
niewątpliwie przeznaczenie na ten cel wiĊkszej iloĞci Ğrodków byáo moĪliwe.
Opracowanie programu wyraĨnie wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
w Ğcisáym znaczeniu tego terminu utrudniaáa przede wszystkim koniecznoĞü
przeznaczenia znacznej czĊĞci Ğrodków publicznych na sfinansowanie zobowiązaĔ
i dziaáaĔ sztywnych, wspierających dochody rolnicze i mających charakter socjalny.
W rezultacie charakteryzuje go doĞü równomierne rozáoĪenie Ğrodków publicznych
na dziaáania (a) wspierające rozwój, (b) ochronĊ Ğrodowiska i (c) dochody rolnicze.
Wedáug zaprezentowanej w tym opracowaniu klasyfikacji, odbiegającej od przyjĊtego
przez RadĊ i KomisjĊ podziaáu na osie, który zaciemnia rzeczywiste cele
poszczególnych dziaáaĔ, podziaá Ğrodków publicznych jest nastĊpujący: (1). ĝrodki
wspierające rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej – 5,0 mld euro (29,0% Ğrodków ogóáem);
(2). ĝrodki wspierające inne dziaáy gospodarki – 2,8 mld euro (16,5%); (3). ĝrodki
wspierające ochronĊ Ğrodowiska – 3,1 mld euro (18,0%); (4). ĝrodki wspierające
dochody i o charakterze socjalnym – 4,6 mld euro (26,9%); (5). ĝrodki wspierające inne
cele – 1,6 mld euro (9,5%). Jest to zatem program kompromisowy, który
najprawdopodobniej nie zadowoli nikogo, ale równoczeĞnie uniemoĪliwia postawienie
zarzutu, iĪ nie zostaáy uwzglĊdnione waĪne dziaáania, które mogáy byü do programu
wprowadzone. Przy takiej strukturze programu naleĪaáoby w okresie realizacji
dokonywaü w miarĊ moĪliwoĞci korekt polegających na zwiĊkszaniu Ğrodków
publicznych, wspóáfinansujących dziaáania rozwojowe kosztem innych dziaáaĔ.
Tymczasem pierwsza zmiana polegaü bĊdzie na zwiĊkszeniu o 352 mln euro rent
strukturalnych. ĝrodki publiczne, wspierające dochody rolnicze i o charakterze
socjalnym, zwiĊkszą siĊ zatem do kwoty blisko 5,0 mld euro i stanowiü bĊdą
po zwiĊkszeniu 29,0% Ğrodków publicznych programu ogóáem. ZwiĊkszenie nastąpiáo
kosztem dziaáaĔ wspierających rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej, które zmniejszono
o 170 mln euro do kwoty nieco ponad 4,8 mld euro (28,0% Ğrodków publicznych
programu po zmniejszeniu) i kosztem ochrony Ğrodowiska (zmniejszenie o 180 mln euro
do kwoty okoáo 2,9 mld euro; 16,9% Ğrodków publicznych programu po zmniejszeniu).
W wyniku tych zmian najwaĪniejszą pozycją „PROW-2013” staáy siĊ dziaáania
wspierające dochody i o charakterze socjalnym. Nastąpiáo zatem pogorszenie struktury
programu. Ponadto nie jest wykluczone, Īe w nastĊpnych latach nastąpią dalsze
zwiĊkszenia Ğrodków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych. Kwota
zwiĊkszona o 352 mln euro do wysokoĞci ponad 2,5 mld euro moĪe bowiem okazaü siĊ
niewystarczająca na pokrycie zobowiązaĔ z tego tytuáu.
4. Mimo istniejących trudnoĞci naleĪy usilnie dąĪyü do korekty „PROW-2013”,
mającej na celu zwiĊkszenie Ğrodków, wspóáfinansujących rozwój rolnictwa i regionów
wiejskich. W tym celu w roku 2010 lub 2011 naleĪy przeprowadziü analizĊ
wykorzystania Ğrodków. Jej efektem powinny byü zmiany zwiĊkszające Ğrodki
na dziaáania silnie wspierające rozwój gospodarki ĪywnoĞciowej i wielofunkcyjnoĞü
regionów wiejskich.
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Summary
The general background and detailed characteristic of the Development Program of Rural
Areas in 2007-2013 period (“PROW-2013”) was done in the paper. Its analysis and assessment of
the Program were done in relation to others European Union and national programmes. The
implementation problems with putting it in motion and realization was discussed. In conclusion
specific weakness and shortening and as well as needs for improvements were pointed out.
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