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Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia
instytucjonalnego w warunkach czáonkostwa Polski w Unii
Europejskiej
Farmers' needs of institutional support in conditions of Poland’s
membership in the European Union
Abstract. The paper discusses Polish farmers' needs in the scope of different forms of institutional
support under the circumstances of new opportunities for agriculture after Polish accession to the
European Union. Spatial range of investigations covers a macro-region with small scale farming.
Analysis concern this forms of support as well as institutions which, in farmers opinion, can
effectively contribute to transformation and development of farms.
Key words: supporting institutions, small scale farming, transformation of agriculture farms.
Synopsis. W opracowaniu dokonano charakterystyki potrzeb rolników w zakresie róĪnych form
wsparcia gospodarstw rolnych ze strony otoczenia instytucjonalnego w nowych uwarunkowaniach dla
rolnictwa, jakie wynikają z czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zakres przestrzenny badaĔ
obejmuje makroregion rolnictwa rozdrobnionego. Analizie poddano te formy wsparcia oraz instytucje,
które zdaniem rolników mogą najskuteczniej przyczyniü siĊ do przeksztaáceĔ i rozwoju gospodarstw.
Sáowa kluczowe: instytucje wspierające, rolnictwo rozdrobnione, przeksztaácenia gospodarstw
rolnych.

WstĊp
System instytucjonalny rolnictwa tworzą agencje rolne, oĞrodki doradztwa rolniczego,
organizacje rolnicze, a takĪe regulacje dotyczące organizacji rynków rolnych, grup
producentów czy spóádzielczoĞci wiejskiej. Wymienione organizacje i normy stanowią
element ukáadu instytucjonalnego, który otacza rolnictwo i z którym gospodarstwa rolne
utrzymują mniej lub bardziej trwaáe relacje. Gáównym zadaniem takich instytucji jest
poprawianie pozycji przetargowej rolnictwa w odniesieniu do pozostaáych ogniw
agrobiznesu [Grzelak 2003]. System instytucjonalny rolnictwa tworzą takĪe instytucje
rynkowe (komercyjne), takie jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe, czy gieády rolne, które
są istotne dla prawidáowego funkcjonowania rolnictwa. Instytucje te, poprzez transakcje
oraz wspóápracĊ z rolnikami, przyczyniają siĊ do bardziej partnerskich relacji gospodarstw
rolnych z otoczeniem rynkowym.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i objĊciu rodzimego rolnictwa
regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pojawiają siĊ nowe obszary potrzeb, które
implikują koniecznoĞü zmian i dostosowaĔ w otoczeniu instytucjonalnym rolnictwa.
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Skutkuje to potrzebą powoáywania nowych instytucji, dziaáających w tej sferze oraz
zwiĊkszenia adaptacyjnoĞci instytucji juĪ funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa.
Zmianie ulegają takĪe potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia
instytucjonalnego, zwáaszcza dotyczące procesów przeksztaáceĔ i modernizacji
gospodarstw. Wynikają one gáównie ze zmian warunków funkcjonowania rolnictwa w
efekcie oddziaáywania WPR oraz związanych z tym moĪliwoĞci pozyskania unijnych
Ğrodków na finansowanie gospodarstw. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe wiĊkszoĞü programów
unijnych wspierających przeksztaácenia w rolnictwie sprzyja gospodarstwom silniejszym
ekonomicznie i silniej zintegrowanym z otoczeniem instytucjonalnym (rynkowym,
finansowym, consultingowym itd.) [Kata i Grzebyk 2006].
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe skutecznoĞü wykorzystania przez wieĞ i rolnictwo szans,
jakie wiąĪą siĊ z czáonkostwem Polski w UE zaleĪy w duĪym stopniu od sprawnie
funkcjonującego systemu instytucjonalnego. Rolnictwo rozdrobnione, ze wzglĊdu na swoje
problemy strukturalne, wymaga w tym aspekcie szczególnej uwagi. Wsparcie ze strony
otoczenia instytucjonalnego musi byü dostosowane do specyfiki tego typu rolnictwa oraz
potrzeb rolników, które są w znacznej mierze róĪne od potrzeb rolników w regionach
o dominacji gospodarstw o duĪym obszarze uĪytków rolnych, wysokotowarowych i silnych
ekonomicznie. Ponadto naleĪy mieü takĪe na uwadze szereg czynników stanowiących
barierĊ w relacjach rolników z otoczeniem instytucjonalnym. Te bariery to m. in. niski
poziom kompetencji rolników (wiedzy, umiejĊtnoĞci, doĞwiadczenia) w zakresie relacji z
instytucjami, niska ocena perspektyw rozwojowych gospodarstw, niechĊü do dziaáaĔ
zespoáowych. Te wszystkie bariery, w poáączeniu z szeregiem ograniczeĔ
charakterystycznych dla rolnictwa rozdrobnionego, jak np. brak kapitaáu wáasnego i
utrudniony dostĊp do kapitaáu zewnĊtrznego, sáabe powiązanie gospodarstw z rynkiem itd.,
powodują, Īe oferta wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego musi byü dostosowana
do potrzeb rolników i skutecznie do nich adresowana.
W tym kontekĞcie celem badaĔ omawianych w artykule byáo rozpoznanie potrzeb
rolników w regionie rolnictwa rozdrobnionego, dotyczących wsparcia ze strony otoczenia
instytucjonalnego w warunkach czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej. W opracowaniu
dokonano analizy zbiorowoĞci gospodarstw rolnych w aspekcie form wsparcia
instytucjonalnego, z jakich korzystali rolnicy w latach 2004-2006. Przedmiotem badaĔ byáy
takĪe oczekiwania rolników w zakresie form pomocy otoczenia instytucjonalnego, które
mogáyby sprzyjaü rozwojowi ich gospodarstw. AnalizĊ dokonano w przekroju grup
obszarowych oraz wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw.
W opracowaniu skoncentrowano uwagĊ na instytucjach otoczenia rolnictwa,
funkcjonujących w postaci róĪnego typu organizacji formalnych.
ħródáem danych empirycznych byáy badania ankietowe, w formie wywiadu
kwestionariuszowego, przeprowadzonego z rolnikami z regionu Polski poáudniowowschodniej (tj. województw ĞwiĊtokrzyskiego, podkarpackiego i maáopolskiego).
SondaĪ przeprowadzono w pierwszej poáowie 2007 r. na losowo wybranej próbie 856
rolników, wáaĞcicieli indywidualnych gospodarstw rolnych2.

2
Badania byáy realizowane w ramach projektu badawczego N114 009 31/2320, pt. „Rola lokalnych instytucji
w przeksztaáceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej)”, finansowanego przez MNiSzW ze Ğrodków na naukĊ.
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Wyniki badaĔ
ObjĊte badaniami ankietowymi gospodarstwa rolne byáy mocno zróĪnicowane pod
wzglĊdem siáy ekonomicznej oraz powierzchni uĪytków rolnych. Dodatkowo na etapie
doboru jednostek do próby badawczej wyodrĊbniono takĪe grupĊ gospodarstw nie
korzystających z dopáat bezpoĞrednich UE. Są to jednostki, które statystycznie zaliczane są
do gospodarstw rolnych, ale w istocie nie prowadzą produkcji rolnej na potrzeby rynku lecz
jedynie na samozaopatrzenie. W badanej zbiorowoĞci gospodarstw wykazują one
najsáabszą siáĊ ekonomiczną i przeciĊtnie najmniejszy obszar uĪytków rolnych (tabela 1).
Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw rolnych
Table 1. Description of examined farms

Charakterystyka

Liczba gospodarstw
PrzeciĊtna wielkoĞü (siáa) ekonomiczna
gospodarstwa w ESU*

Badane gospodarstwa rolne (stan na koniec 2006 r.)
korzystające z dopáat
nie korzystające
bezpoĞrednich, wg grup
ogóáem
z dopáat
obszarowych, ha UR
bezpoĞrednich
od 1 do
od 5 do
10 i
4,99
9,99
wiĊcej
856
136
329
248
143
8,0

0,8

4,4

9,4

20,8

PrzeciĊtna powierzchnia UR w
7,9
2,0
3,7
7,7
23,6
gospodarstwie w ha
* European Size Unit (Europejska Jednostka WielkoĞci) liczba okreĞlająca wielkoĞü ekonomiczną gospodarstwa
rolnego, ustalana na podstawie standardowej nadwyĪki bezpoĞredniej w gospodarstwie (1 ESU odpowiada
nadwyĪce1200 euro/rok).
ħródáo: badania ankietowe

Analiza struktury gospodarstw w zakresie form pomocy otoczenia instytucjonalnego
z jakich korzystali rolnicy (tabela 2), pokazuje wyraĨnie, Īe gospodarstwa ubiegające siĊ
o dopáaty bezpoĞrednie, a zatem prowadzące produkcjĊ rolną, korzystaáy przede wszystkim
ze wsparcia w zakresie pozyskania Ğrodków finansowych UE. DuĪy odsetek tych rolników
korzystaá takĪe z doradztwa i szkoleĔ, które równieĪ w znacznym zakresie dotyczyáy
tematyki unijnej. W tym aspekcie nie byáo istotnych róĪnic pomiĊdzy grupami gospodarstw
ubiegających siĊ o dopáaty bezpoĞrednie. Natomiast róĪnice na korzyĞü gospodarstw o
wiĊkszym obszarze uĪytków rolnych dotyczyáy odsetka uĪytkowników korzystających
z innych form pomocy instytucji. UĪytkownicy gospodarstw wiĊkszych obszarowo
(powyĪej 10 ha UR) znacznie czĊĞciej niĪ rolnicy z pozostaáych grup korzystali z pomocy
w ubieganiu siĊ o Ğrodki unijne z funduszy strukturalnych oraz z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW), które wiązaáy siĊ z realizacją planów rozwojowych lub
rolno-Ğrodowiskowych. Znacznie wiĊkszy odsetek rolników w tej grupie korzystaá takĪe
z zewnĊtrznego zwrotnego zasilania finansowego oraz pomocy w sprzedaĪy i marketingu,
czy teĪ przy wprowadzaniu innowacji.
Natomiast grupą zdecydowanie odbiegającą od pozostaáych pod wzglĊdem odsetka
rolników korzystających z róĪnych form pomocy otoczenia instytucjonalnego byáy
gospodarstwa nie ubiegające siĊ o dopáaty bezpoĞrednie. Rolnicy z tej grupy, mając bardzo
sáabe i sporadyczne kontakty z otoczeniem instytucjonalnym, praktycznie nie korzystali z
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Īadnych form pomocy. Jedynie w zakresie doradztwa i szkoleĔ, gáównie związanych
z doradztwem zawodowym, pomoc uzyskaáo 14% respondentów.
Wyniki badaĔ wskazują, Īe takĪe w przekroju grup wielkoĞci (siáy) ekonomicznej
gospodarstw istnieją bardzo duĪe róĪnice w aspekcie korzystania przez rolników z róĪnych
form pomocy otoczenia instytucjonalnego. Wraz ze wzrostem siáy ekonomicznej zwiĊksza
siĊ odsetek uĪytkowników gospodarstw korzystających ze wsparcia instytucji w obszarach
pozyskiwania funduszy unijnych, doradztwa i szkoleĔ, kredytowania gospodarstw,
wprowadzania innowacji czy teĪ sprzedaĪy produktów i usáug (rysunek 1). W przypadku
gospodarstw o najmniejszej sile ekonomicznej (zwáaszcza poniĪej 2 ESU) sáabe relacje z
instytucjami i sporadyczne korzystanie z ich usáug potwierdzają wyizolowanie tej grupy
gospodarstw z systemu ekonomicznego rolnictwa. Problem polega na tym, Īe grupa ta jest
bardzo liczna w badanym regionie. W analizowanej zbiorowoĞci jednostki bardzo maáe, tj.
o wielkoĞci ekonomicznej poniĪej 4 ESU stanowiáy 50,9% ogóáu gospodarstw (poniĪej
2 ESU 31,1%).
Tabela 2. Odsetek gospodarstw korzystających z róĪnych form pomocy otoczenia instytucjonalnego
Table 2. Percentage of farms taking advantage of different forms of institutional support
nie korzystających z
dopáat
bezpoĞrednich

Forma wsparcia

Odsetek gospodarstw, %*
korzystających z dopáat
bezpoĞrednich wg grup obszarowych,
ha UR
od 1 do
od 5 do
10
4,99
9,99
i wiĊcej

Pomoc w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych z UE (w
tym dopáat bezpoĞrednich)

3,7

75,1

82,7

87,5

Doradztwo, konsulting, szkolenia

14,0

74,8

80,5

82,1

3,7

31,6

48,7

62,8

Przygotowanie planów inwestycyjnych,
rozwoju gospodarstwa itp.

planów

Pomoc finansowa (kredyt, poĪyczka)

2,2

28,9

43,2

65,9

Wprowadzanie nowych technologii, produktów, usáug

2,9

21,0

32,4

42,9

Pomoc w sporządzeniu wniosku kredytowego

1,5

19,3

23,7

46,4

Pomoc w sprzedaĪy i marketingu (promocja, wsparcie
integracji i kooperacji)

2,2

10,3

18,0

27,4

Planowanie, organizacja i zarządzanie produkcją rolną
lub pozarolniczą

0,7

5,3

15,1

22,1

Certyfikowanie, systemy kontroli i zapewniania jakoĞci

0,0

3,9

8,2

10,1

Inne (np. pomoc w powiĊkszeniu gospodarstwa)

1,2

2,2

1,9

4,2

* wartoĞci w kolumnach nie sumują siĊ do 100%, gdyĪ czĊĞü rolników deklarowaáa korzystanie z wiĊcej niĪ jednej
formy pomocy.
ħródáo: badania ankietowe

Instytucją, z której pomocy rolnicy korzystali najczĊĞciej w róĪnych obszarach
wsparcia byáy ODR (rysunek 2). Jak pokazują badania, po przystąpieniu Polski do UE
instytucja ta peáni kluczową rolĊ we wspieraniu absorpcji funduszy unijnych przez
rolników. WciąĪ jest to teĪ gáówna instytucja wspierająca rolników w zakresie doradztwa,
szkoleĔ, pomocy w sporządzaniu planów inwestycyjnych czy planów rozwoju
gospodarstwa, a nawet wniosków o kredyty inwestycyjne. DziaáalnoĞü doradztwa lokuje siĊ
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takĪe w obszarze wsparcia kapitaáu ludzkiego na wsi oraz uáatwiania postĊpu i wdraĪania
nowych technologii w rolnictwie.
W zakresie absorpcji funduszy unijnych istotne znaczenie dla rolników mają takĪe
relacje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Rolnicy
postrzegają tĊ instytucjĊ nie tylko przez pryzmat jej roli we wdraĪaniu i administrowaniu
instrumentami unijnego finansowania gospodarstw, ale takĪe oczekują od jej pracowników
pomocy informacyjnej i doradczej na etapie skáadania wniosków, a nastĊpnie realizacji
páatnoĞci i monitoringu projektów. OdnoĞnie innych instytucji otoczenia rolnictwa
respondenci deklarowali takĪe pomoc organizacji branĪowych, stowarzyszeĔ, zakáadów
przetwórstwa rolno-spoĪywczego, izby rolniczej, samorządu terytorialnego, zaĞ w obszarze
finansowania gospodarstwa banków.

Pomoc w sprzedaĪy i marketingu
Wprowadzanie nowych technologii, produktów,
usáug
DostĊp do informacji
Sporządzenie wniosku kredytowego
Przygotowanie planów inwestycyjnych, planów
rozwoju gospodarstw
Doradztwo, konsulting, szkolenia
Pozyskanie Ğrodków finansowych z UE
Kredyt, poĪyczka
0

poniĪej 2

od 2 do 4

od 4 do 8

10 20

30 40

od 8 do 16

50

60 70

80 90 100

powyĪej 16 ESU

Rys. 1. Odsetek gospodarstw korzystających z róĪnych form pomocy otoczenia instytucjonalnego, wedáug siáy
ekonomicznej gospodarstw (w ESU), %
Fig. 1. Percentage of farms taking advantage of different forms of institutional support, according to farm size
measured in ESU, %
ħródáo: badania ankietowe

Odsetek rolników, którzy deklarowali uzyskanie pomocy od tych instytucji byá jednak
relatywnie niewielki. Wyniki badaĔ wskazują, Īe relacje z róĪnymi instytucjami utrzymuje
znacznie wiĊcej rolników niĪ tych, którzy deklarowali uzyskanie wsparcia ze strony tych
instytucji. Na przykáad relacje z izbą rolniczą deklarowaáa ponad poáowa rolników (52,7%),
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ale pomoc tej instytucji uzyskaáo w róĪnych obszarach jedynie kilka procent respondentów.
Podobnie sytuacja ksztaátuje siĊ w zakresie relacji rolników z takim instytucjami jak
agencje rolne, czy samorząd terytorialny. Wyniki te mogą wskazywaü na dosyü páytki
charakter tych relacji oraz maáą efektywnoĞü dziaáania instytucji otaczających rolnictwo w
zakresie wsparcia dziaáalnoĞci rolniczej i rozwoju gospodarstw rolnych.
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Rys. 2. Odsetek rolników korzystających z róĪnych form pomocy wedáug rodzaju instytucji wspierającej, %
Fig. 2. Percentage of farms taking advantage of different forms of support according to the kind of supporting
institution, %
ħródáo: badania ankietowe

Z drugiej strony, efekty relacji rolników z otoczeniem instytucjonalnym wynikają nie
tylko z jakoĞci i sprawnoĞci otoczenia instytucjonalnego rolnictwa, ale takĪe ze skáonnoĞci
rolników do nawiązywania kontaktów i wspóápracy. Utrzymywanie relacji z niektórymi
instytucjami, np. agencjami páatniczymi WPR, samorządem terytorialnym czy bankami,
jest w zasadzie obligatoryjne dla aktywnego rolnika (podatki, páatnoĞci bezpoĞrednie,
rachunek w banku), albo wynika z bezpoĞredniego, áatwo mierzalnego jego interesu (np.
korzystanie z pomocy doradców rolnych w aspekcie pozyskiwania unijnych Ğrodków
finansowych). Interesującym miernikiem aktywnoĞci rolników w nawiązywaniu relacji
z otoczeniem instytucjonalnym mogą byü natomiast kontakty „nieobligatoryjne” i nie

240

mające bezpoĞredniego przeáoĪenia na korzyĞci finansowe. Chodzi tu o relacje ze
stowarzyszeniami, organizacjami branĪowymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi itd.
Wyniki badaĔ wskazują jednak, Īe relacje z takimi organizacjami utrzymywaá niewielki
odsetek rolników, tj. 16,3%, (z pominiĊciem spóádzielczoĞci 12,3%), przy czym relacje
z wiĊcej niĪ jedną instytucją z tej grupy utrzymywaáo zaledwie 2,9% rolników. Staáą
wspóápracĊ z tego typu organizacjami deklarowaáo natomiast 4,8% rolników.
Podmioty oraz procesy otoczenia instytucjonalnego wpáywają na alokacjĊ zasobów
w strukturach wytwórczych sektora rolnego, wchodząc z nim w záoĪony system interakcji
[CzyĪewski i Jerzak 2006]. Jako wynik tych interakcji pojawiü siĊ mogą warunki
stymulujące lub utrudniające wdraĪanie rozwiązaĔ prowadzących do przeksztaáceĔ i
rozwoju gospodarstw rolnych.
W tym kontekĞcie poproszono rolników w badaniach ankietowych o wskazanie tych
instytucji oraz form wsparcia, które ich zdaniem mogáyby pomóc w rozwoju gospodarstwa.
Chodziáo w szczególnoĞci o te formy pomocy, z których rolnicy do tej pory nie korzystali
lub korzystali w niewielkim stopniu.
Na tak postawione pytanie odpowiedziaáo 651 respondentów, czyli 76,1% ogóáu
ankietowanych. MoĪna zakáadaü zatem, Īe rolnicy, którzy udzielili odpowiedzi na to
pytanie, są mniej lub bardziej zainteresowani utrzymywaniem relacji z otoczeniem
instytucjonalnym w aspekcie rozwoju lub choüby trwania gospodarstwa.
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Rys. 3. Instytucje, które zdaniem rolników mogáyby pomóc w rozwoju gospodarstwa (% wskazaĔ rolników)
Fig. 3. Institutions which could support their farm development, according to farmers’ opinion (% of farmers’
responses)
ħródáo: badania ankietowe

Rolnicy mieli moĪliwoĞü wskazania dowolnej liczby instytucji. W efekcie 52,1%
spoĞród ogóáu rolników (a 68,5% spoĞród tych, którzy udzielili odpowiedzi) wskazaáo na
OĞrodki Doradztwa Rolniczego (rysunek 3). Obserwacje dokonane w wyniku badaĔ
ankietowych wskazują, Īe w zdecydowanej wiĊkszoĞci (78%) byli to rolnicy, którzy juĪ
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mieli kontakty z doradztwem rolniczym. Rolnicy postrzegają zatem relacje z doradztwem
jako szansĊ na przeksztaácenia i rozwój wáasnego gospodarstwa, mając na uwadze
konkretne jego poáoĪenie (stan zasobów, relacje z rynkiem itd.).
Rolnicy oczekują od doradztwa wsparcia gáównie w pozyskiwaniu Ğrodków
finansowych z UE, w szczególnoĞci funduszy „prorozwojowych”. Jest to jeden z gáównych
obszarów, w którym rolnicy oczekują pomocy konsultingowej oraz szkoleniowej. Pomoc
ODR powinna takĪe dotyczyü róĪnicowania dziaáalnoĞci rolniczej, poszukiwania
alternatywnych Ĩródeá dochodów, prowadzenia produkcji i marketingu, a takĪe
wprowadzania innowacji. OĞrodki Doradztwa Rolniczego mogą stymulowaü procesy
przeksztaáceĔ i rozwoju gospodarstw takĪe przez pomoc informacyjną, prawną i inną.
WaĪne miejsce wĞród instytucji, które mogáyby zdaniem rolników pomóc w rozwoju
ich gospodarstwa zajmują banki. Prawie 27% rolników oczekuje ze strony banków tanich
i dostĊpnych kredytów, uzyskanych na dobrych warunkach. DostĊpnoĞü kredytów to w
rozumieniu rolników mniej uciąĪliwe procedury kredytowe oraz mniej rygorystyczne
wymogi dotyczące zabezpieczeĔ i zdolnoĞci kredytowej. Rolnicy wciąĪ oceniają
oprocentowanie kredytów komercyjnych oraz wysokoĞü prowizji bankowych za
niekorzystne. Takie opinie rolników na temat dostĊpnoĞci kredytów i warunków
kredytowania są w obszarze rolnictwa rozdrobnionego charakterystyczne od wielu lat [Kata
2003]. Trzeba podkreĞliü, Īe wciąĪ bardzo szeroka grupa rolników w badanym regionie
(prawie 75%) nie zamierza korzystaü z kredytów bankowych. Sytuacja ta wynika z obaw
przed trudnoĞciami w spáacie kredytów (23,5%), niekorzystną ogólną sytuacją
ekonomiczną dla rolnictwa, a zwáaszcza niską dochodowoĞcią produkcji rolnej (16,2%).
Wreszcie prawie 40% rolników nie widzi takiej potrzeby, co jest w duĪej mierze
podyktowane brakiem perspektyw w prowadzeniu gospodarstwa lub wprost chĊcią
likwidacji dziaáalnoĞci rolniczej. W przypadku czĊĞci gospodarstw czynniki te niejako
„nakáadają siĊ” na siebie powodując, Īe rolnicy nie są zainteresowani korzystaniem z
zewnĊtrznego zwrotnego finansowania gospodarstw. W przypadku tej grupy rolników
nawet znaczące uáatwienie procedur pozyskania kredytów oraz obniĪenie obciąĪeĔ
skáadających siĊ na koszt kredytu nie jest w stanie zachĊciü ich do tej formy finansowania.
ĝwiadczy o tym niski popyt na kredyty preferencyjne z linii ARiMR, jaki miaá miejsce w
regionie w latach, gdy podaĪ tego typu kredytów byáa dosyü duĪa, tj. przed akcesją Polski
do UE, jak równieĪ w latach 2004í2006 [SmoleĔ i Górniak 2007, ARiMR… 2006].
Z drugiej strony jednak rolnicy, którzy wskazywali na banki jako instytucje, które
poprzez áatwiej dostĊpne kredyty mogą istotnie wpáywaü na rozwój ich gospodarstw, są
potencjalnymi kredytobiorcami. W tym aspekcie odsetek ten jest o 9,4 punktu
procentowego wiĊkszy w stosunku do odsetka rolników, którzy w latach 2002í2006
korzystali z kredytów inwestycyjnych (w tym pomostowych). MoĪna zatem wnioskowaü,
Īe grupa rolników zainteresowanych finansowaniem kredytami inwestycji w
gospodarstwach ulega stopniowemu powiĊkszeniu. Charakterystyczne jest równieĪ, Īe
rolnicy, którzy do tej pory korzystali z kredytów bankowych (zwáaszcza inwestycyjnych),
wskazywali w wiĊkszoĞci (91,8%) na istotną rolĊ banków i finansowania kredytowego w
rozwoju ich gospodarstw.
Potencjalnie duĪy wpáyw na rozwój gospodarstw przypisują rolnicy takĪe relacjom
z agencjami rolnymi, przede wszystkim zaĞ z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. DoĞwiadczenia z lat 2004í2006 z wdroĪenia programów unijnych, zwáaszcza
finansowanych z funduszy strukturalnych, dowiodáy, Īe pomimo wielu trudnoĞci i
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przeszkód, pomoc unijna ma wymiar realny. Rolnicy dostrzegają w tym rolĊ Agencji, ale
teĪ oczekują uáatwieĔ i likwidacji wielu barier w dostĊpie do Ğrodków unijnych3.
Z kolei od Agencji NieruchomoĞci Rolnych rolnicy oczekują wsparcia w dziaáaniach
zmierzających do powiĊkszenia gospodarstwa rolnego, zaĞ od Agencji Rynku Rolnego
(ARR) organizacji rynku zbytu produktów rolnych oraz stabilizacji tego rynku, co ma
ogromne znaczenie dla dáugofalowych zmian w strukturze produkcji czy dla specjalizacji
gospodarstwa.
Tabela 3. Odsetek rolników wedáug wskazanych form wsparcia instytucjonalnego, które mogáoby pomóc w
rozwoju ich gospodarstwa
Table 3. Percentage of farmers according to indicated forms of institutional support which can help in their farm
development
Rodzaj pomocy (wsparcia)

Instytucje

% rolników*

Pomoc w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych z
UE

OĞrodki Doradztwa Rolniczego, izby
rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

44,6

Doradztwo, szkolenia, pomoc prawna,
informacja

OĞrodki Doradztwa Rolniczego, izby
rolnicze

39,4

Pomoc finansowa (tanie, dostĊpne na dogodnych banki
warunkach kredyty)

26,7

Pomoc w zbycie produktów (organizacja rynku
zbytu, wyszukiwanie partnerów, kontraktacje,
negocjacje z przetwórstwem)

gieáda rolna, organizacje branĪowe, izby
rolnicze, Agencja Rynku Rolnego, związki
zawodowe rolników,

17,3

Pomoc w przygotowaniu planu inwestycyjnego,
wniosku kredytowego

OĞrodki Doradztwa Rolniczego, banki

7,8

Promocja produktów i usáug (np. ekologicznych,
agroturystycznych)

samorząd terytorialny, organizacje branĪowe,
stowarzyszenia

6,1

Wprowadzanie innowacji, postĊpu
technologicznego

oĞrodki badawczo-rozwojowe, OĞrodki
Doradztwa Rolniczego

4,2

Wsparcie uruchomienia dziaáalnoĞci
pozarolniczej

oĞrodki wspierania przedsiĊbiorczoĞci,
urzĊdy pracy, agencje rozwoju

3,6

Zmniejszenie biurokracji (w pozyskiwaniu
Ğrodków unijnych, rejestracji zwierząt itd.)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

2,7

Wsparcie integracji rolników

izby rolnicze, samorząd terytorialny,
organizacje branĪowe, stowarzyszenia

2,4

ZwiĊkszenie powierzchni gospodarstwa,

Agencja NieruchomoĞci Rolnych

1,8

Inne (np. scalenia gruntów)

samorząd terytorialny, OĞrodki Doradztwa
Rolniczego

3,6

* objaĞnienie jak w tabeli 2
ħródáo: badania ankietowe

Dla 13,2% rolników instytucją, która moĪe pomóc w rozwoju gospodarstwa, jest
samorząd terytorialny, przy czym rolnicy wskazywali w tym przypadku gáównie na gminy.
Rolnicy widzą rolĊ samorządu gminy w promocji produktów ekologicznych, produktów
regionalnych i lokalnych oraz usáug agroturystycznych. Takie wskazania byáy
charakterystyczne dla tych rolników, którzy prowadzili juĪ takie specyficzne dziaáalnoĞci, a
3

Potwierdzają to takĪe badania ankietowe realizowane w 2006 r. przez IERiGĩ PIB [Wigier 2007].
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takĪe rolników z tych gmin oraz powiatów, gdzie taka dziaáalnoĞü juĪ wystĊpuje i ma
okreĞlone tradycje (np. w województwie maáopolskim, powiat limanowski). Respondenci
wskazywali takĪe na pomoc samorządu terytorialnego w procesach integracyjnych (np.
tworzeniu grup producenckich, spóádzielczoĞci wiejskiej), a takĪe w takich obszarach jak
na przykáad scalanie gruntów.
WĞród najwaĪniejszych form pomocy otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju
gospodarstw, oprócz wczeĞniej wymienionych, waĪne znaczenie przypisują rolnicy
pomocy w zbycie produktów (tabela 3). Rolnicy widzą tutaj waĪną rolĊ dla instytucji rynku
rolnego (gieády rolne, rynki hurtowe), a takĪe organizacji branĪowych oraz ARR.
Rolnicy wskazują takĪe na potrzebĊ pomocy otoczenia instytucjonalnego w poprawie
ich poáoĪenia na rynku poprzez lepsze reprezentowanie ich interesów w negocjacjach
z przetwórstwem, wyszukiwanie odbiorców na ich produkty i usáugi, wspieranie
kontraktacji oraz wsparcie procesów integracyjnych i kooperacyjnych. WaĪne miejsce w
tych dziaáaniach widzą dla izb rolniczych a takĪe organizacji branĪowych, stowarzyszeĔ i
związków zawodowych.
Trzeba jednak zaznaczyü, na podstawie odsetka wskazaĔ, Īe rolnicy lokują
organizacje zrzeszające producentów rolnych i mieszkaĔców wsi w trzecim szeregu
organizacji, które mogą potencjalnie pomóc im w rozwoju gospodarstw. W pierwszym
szeregu znajdują siĊ instytucje administracji rządowej i samorządowej, a dalej instytucje
sfery rynku (rolnego, finansowego). Wpáyw organizacji zrzeszających rolników na rozwój
gospodarstw rolnych dostrzega jedynie co piąty respondent. Nie jest to oczywiĞcie sytuacja
korzystna. Tego typu instytucje, zwáaszcza umiejscowione w Ğrodowisku lokalnym, moĪna
postrzegaü jako jeden z warunków rozwoju endogenicznego zarówno rolnictwa, jak i
szerzej obszarów wiejskich [SzczepaĔski 1989].
Z punktu widzenia wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
szczególnie istotne wydaje siĊ wsparcie uruchomienia dziaáalnoĞci pozarolniczej w
gospodarstwach. WĞród instytucji, które mogáyby pomóc rolnikom w tym zakresie,
wymieniane byáy oĞrodki wspierania przedsiĊbiorczoĞci, urzĊdy pracy i agencje rozwoju.

Podsumowanie
Rolnicy wiąĪą potencjalne moĪliwoĞci przeksztaáceĔ i modernizacji gospodarstw
gáównie z pozyskaniem Ğrodków unijnych. Te instytucje i formy wsparcia, które wychodzą
naprzeciw tym potrzebom rolników, są postrzegane jako najwaĪniejsze w kontekĞcie
rozwoju ich gospodarstw. Dotyczy to takĪe takich form wsparcia instytucjonalnego jak
doradztwo i szkolenia, dostĊp do kredytów czy teĪ pomoc w kompletowaniu dokumentów
związanych z wykorzystaniem zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania. Analiza oczekiwaĔ
rolników pokazuje, Īe na znaczeniu zyskują teĪ te narzĊdzia i instytucje, które wspierają
sprzedaĪ produktów i usáug oraz pozarolnicze formy aktywnoĞci gospodarczej.
Wyniki badaĔ ankietowych wskazują, Īe uĪytkownicy gospodarstw silniejszych
ekonomicznie i dysponujących wiĊkszym obszarem uĪytków rolnych są zainteresowani
uzyskiwaniem pomocy ze strony otoczenia instytucjonalnego. Dostrzegają oni potrzebĊ
relacji z wieloma instytucjami w róĪnych obszarach gospodarowania (finansowanie,
informacja i know how, innowacje, integracja). Natomiast uĪytkownicy gospodarstw
maáych i sáabych ekonomicznie, nie posiadając w zasadzie trwaáych relacji z otoczeniem
instytucjonalnym, nie wykazują teĪ zainteresowania w poszukiwaniu pomocy ze strony
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instytucji. Taka postawa wskazuje de facto, Īe wiĊkszoĞü tego typu rolników nie jest
zainteresowana rozwojem gospodarstw.
Rolnicy, którzy wskazali na potrzebĊ wsparcia o zróĪnicowanym charakterze, jakiego
oczekują ze strony instytucji, mają bardziej „prorozwojową orientacjĊ”. Wiedzą jakie
relacje i z jakimi instytucjami są niezbĊdne dla rozwoju gospodarstwa. OczywiĞcie sama
deklaracja co do pomocy otoczenia instytucjonalnego nie przesądza o rzeczywistej
gotowoĞci rolników do wspóápracy, jest jednak oznaką pewnej aktywnoĞci rolników w
poszukiwaniu kontaktu z instytucjami oraz otwarcia na ich ofertĊ pomocy.
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